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مقدمة
خلّد التاريخ األدب ّي عددا كبيرا من األسماء الشعريّة التي تركت بصماتھا
بارزة على واقع النص األدب ّي ،بفضل ما امتازت به من إدراك عميق ألھ ّميّة
الكلمة الجميلة ورسالتھا اإلنسانية.
ولقد انطلقت تلك األصوات الخالدة من وعيھا بحقيقة الواقع الثقاف ّي العا ّم،
ّ
وتجذر عالقتھا بمحيطھا ولحظتھا التاريخية ،مع ربط اللحظة اإلبداعية
واآلخر في
واآلتي ،وبات األنا
بآفاق المستقبل ،وبذلك صار النصّ ھو الراھنَ
َ
َ
الوقت نفسه.
وكانت األصوات الرافضة عبر التاريخ األدب ّي العرب ّي ،وما زالت أھ ّم
األصوات التي ح ّركت النّصّ الشعر ّ
ي ،ودفعته دفعا إلى مزيد من اإلنجاز الفن ّي،
لذلك انصبّ اختياري على موضوع الرفض ،ورأيت أن أبدأ البحث فيه مع ّمقا
قدر اإلمكان ،مر ّكزا على الجوانب األسلوبيّة التي عبّرت فنيّا عن أشكال رفضيّة،
انطالقا من العالم النفس ّي الذي أملى النصّ الشعر ّ
ي بأسلوب معيّن ،ھو صدًى
عمل ّي لنزعة الرفض التي تظ ّل أصيلة في ك ّل شاعر شاعر يمثل شعوره
االغتراب ّي َمعينه الذي ال ينفد.
ومن الضروري أن أؤ ّكد ھنا أھميّة دراسة ظاھرة النزعة الرفضية التي ،ھي
في األساس النبع الذي صبّت منه عمليّاتھا التعبيريّة الجماليّة محقّقة صورا
تجديديّة كانت وما تزال مركز عناية الدارسين.
ورأيت أن ألتفت إلى ھذه النـ ّزعة األصيلة في الشعراء خاصة ،فأدرس
خلفيّاتھا ونتائجھا ،وأربط ك ّل ذلك بما تج ّسد في شتّى الجوانب األسلوبيّة التي
ولّدتھا ھذه النزعة ،فانصبّ اختياري على الدراسة األسلوبيّة لما لھذا المنھج من
أھ ّمية في مقاربة النّص ،ولما يتميّز به من تفتـ ّح على شتّى العمليّات التعبيريّة في
أبعادھا التركيبيّة والصوتية والموسيقية والبيانيّة ،وإشراقاتھا الجماليّة التي تتحقّق
بفضل تالحم اللغة والتجربة مع االستعمال الدقيق الواعي الھادف لك ّل كلمة في
أ
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العمل األدب ّي ،إال أنـّني راعيت في تعاملي مع الدراسة األسلوبيّة طبيعة النصّ
القديم الذي ينبغي أن تحاوره األسلوبيّة محاورة خا ّ
صة ،حتى ال تق ّوله ما لم يقُل،
وما لم يقصد.
وفي تراثنا البحث ّي اھتمام لعدد كبير من الدراسات والكتابات النقديّة بالتجديد
الذي عرفه النص األدب ّي عامة عبر التاريخ ،كما يتجلّى ذلك في طائفة كبيرة من
المؤلفات والرسائل :فمن القدامى طه حسين الذي عالج ما حدث من تجديد في
شعر ك ّل من ب ّشار بن برد وأبي نواس والمتنبي وأبي العالء وكثير من شعراء
الجاھلية وغير شعراء الجاھلية ،ومن المعاصرين أدونيس الذي اعتنى عناية
كبيرة بما حدث من تجديد في نصّ المحدثين من أمثال أبي تمام وغيره ،إالّ ّ
أن
ھذه الدراسات وما كان على منوالھا ،وبالرغم من أھميّتھا ،إالّ أنـ ّھا أغفلت
االلتفات إلى دافع أساس لھذا التجديد وعن سبب أ ّول له ،ھو نزعة الرفض.
ولمعالجة ھذا الموضوع قسمت دراستي تمھيدا وبابين؛ فتناولت في التمھيد
تعريفات لك ّل من الرفض والثورة واألسلوب واألسلوبية ،متكئا على عدد من
الدراسات العا ّمة التي ُع ْ
نيت بھذه الموضوعات ،ورأيت أن أبدأ الباب األول
بتناول الرفض وتجلياته في حياة الشعراء أبي العتاھية وأبي نواس وأبي تمام،
للكشف في فصلين عن الوجھات األسلوبية التي ھي الجانب الفن ّي الذي تمثـّل
الذھنيـ ّة الرافضة والسلوك الرافض النابع منھا ،لذلك كان ال ب ّد من الوقوف عند
الوجھات األسلوبية التي ظھرت ومنھا الوجھة الشعبيّة والوسطى والنخبوية ،مع
التركيز على أبرز األسباب والنتائج لھذه الوجھات متمثلة في طائفة من
النصوص التي تجسدت في أساليب معيـّنة تؤكـّد عالقة الرفض بالمنتـَج الشعري.
أما في الباب الثاني  -الذي تميز بطابعه العمل ّي التطبيق ّي  -فعالجت مستويات
التحليل األسلوب ّي في الشعر الرافض لدى ھؤالء الشعراء ،فتناولت في فصول
ثالثة كالّ من االختيار والتكرار واالنزياح والتناص ،وتضافر التكرار واإليقاع
في التعبير عن النزعة الرفضية لدى ھؤالء الشعراء ،ألقف في نھاية الفصول
عند أھ ّم اإلنجازات األسلوبية التي ق ّدمھا الرفض من شعبية ونثرية ولغة شعرية
ب
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وغموض  ...وما إلى ذلك من المظاھر األسلوبيّة التي غدت سمات أ ُسسا في
الشعر العرب ّي عا ّمة ،والعباس ّي بخا ّ
صة .
وقد دفعني البحث في ھذا الموضوع إلى تع ّمق مدى التح ّول الذي حدث في
العصر العباس ّي سياسيّا وثقافيّا وعالقة الروح العلميّة التي سادت العصر بھذا
ْ
وتغلغلت في ثنايا العمل األدب ّي ،ألجد نفسي متنقّال من عالم األريحيّة
التح ّول،
عالم
الروحية في الزھد والنصح والتوجيه الذي مثله أبو العتاھية ،إلى عالم ثانِ :
المتع الح ّسية لدى آل الخمر ومجالسھا ور ّوادھا في العالم النواس ّي ،أما الشاعر
العباس ّي الثالث الذي رأيت أن أتناول رفضه فھو أبو تمام؛ شاعر انصبّ جھده
الشعر ّ
ي على جوانب تركيبيّة وبالغية ،فرأيت أن أبحث في مدى األثر الذي
تركته ھذه النزعة الرفضيّة في جوانب أسلوبيّة أساس لديه ،ولدى ك ّل ھؤالء
الشعراء :فإذا كان تو ّجه أبي العتاھية إلى الرفض في مستواه الدين ّي الخلق ّي ِردة
فعل طبيعية لما عاشه عصره من اضطرابات ،فقد ارتبط التو ّجه إلى شعر الخمرة
لدى أبي نواس بتو ّجه إيديولوج ّي يمكن اختصاره في موجة الشعوبيّة ،ومن
الغريب أن يحمل راية ھذا التو ّجه نحو اللذة المادية تلميذ أبي العتاھية الشاعر أبو
نواس الحسن بن ھانئ.
وللتمكن من معالجة الموضوع كانت المصادر والمراجع متن ّوعة بين قضايا
ت
التاريخ وعلم النفس والنقد ونقد النقد ،بدءا بتلك الدراسات األولى التي حاول ِ
التع ّرف على ّ
فن ك ّل شاعر من ھؤالء الشعراء ،كما اتّضح ذلك في "الشعر
والشعراء" و"وفيات األعيان" و"العمدة" وغيرھا ،ثم ت ّم االنتقال إلى مراجع
حديثة ُعنيت باألسلوب والدراسة األسلوبيـ ّة في كتابات غربيّة وأخرى مترجمة
وع ّز الدين
وعربية ككتب طه حسين وأحمد أمين والعقاد والبھبيتي والتطاوي ِ
إسماعيل وإحسان عباس وعبد ﷲ الغذامي والمسدي ومحمد عبد المطلب ...
وغيرھم من الدارسين المحدثين.
ومن المعروف أن المنھج ما ّدة وتطبيق ،وال يستقيم التطبيق إالّ إذا كانت المادة
يش ّ
مستقاة من مظانّھا األصيلة التي ال يرقى إليھا أ ّ
ك ،لذلك ن ّوعت في نسخ
ج
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الدواوين فآعتمدت أكثر من طبعة مر ّكزا على ال ﱡنسخ المحقّقة ،وبالرغم من ك ّل
تعرض عل ّي
ذلك فقد وجدت نفسي مدفوعا إلى بعض ما يشبه التحقيق حين
ِ
روايات متباينة فأر ّجح وأص ّحح وفقا لما يمليه منطق األشياء.
وأو ّد ھنا أن أذكر ھذه الدواوين بدءا من الشاعر أبي العتاھية الذي رجعت إلى
نسخ قديمة من ديوانه وأخرى جديدة :أما القديمة فيمثّلھا ديوانه "األنوار الزاھية"
المطبوع عام 1888م ،وأ ّما الديوان الجديد فمن تحقيق شكري فيصل ،وقد تميّزت
ھذه النسخة بتو ّسع المحقق الذي خصﱠ الديوان بمق ّدمة تحقيقيّة صبّت في معالجة
مصادر الديوان وضبطھا والبحث عما تناثر من أشعار الشاعر لض ّمھا إلى ھذا
الديوان ،وھو عمل في غاية األھمية عولج فيه أيضا ديوان الشاعر األنوار
الزاھية معالجة نقدية.
وثاني الديوانين ھو من تقديم كرم البستاني ،في تقديمه لمحات عن الشاعر
وحياته وشيء من أخالقه وإشارات قليلة إلى مميّزات شعره ،ثم قُ ّدمت المادة
الشعرية مرتّبة على حروف األلفباء تيسيرا للقارئ والدارس جميعا.
ورجعت إلى ديوانين ألبي نواس ،أحدھما قديم طبع عام 1898م ،حققه بشكل
متميّز محمود أفندي واصف ،وثانيھما حديث من تحقيق األستاذ علي فاعور.
وشعر أبي ت ّمام بحثت فيه من خالل مجموعة مصادر قديمة :منھا ديوان من
شرح الصولي في أجزاء ثالثة وأخبار أبي تمام للصول ّي ،ديوان آخر من شرح
الخطيب التبريزي في أربعة أجزاء ،وقد عمدت في أكثر الحاالت التي تستدعي
الرجوع إلى شعر شعراء آخرين فعدت إلى دواوينھم للتحقـ ّق من ص ّحة الرواية
كما ھو الشأن بالنسبة المرئ القيس وبشار بن برد والبحتري والمتنبّ ّي وغيرھم
كثير.
وعمال بالمنھج األسلوب ّي فقد تتبّعت النصوص الشعريّة التي اخترتھا للدراسة
متنقّال بين إيقاع وتكرار ،وبناء للجملة الشعريّة ،وتناصّ وغيرھا من المتابعات
النقدية التطبيقية ،مر ّكزا على الجوانب اإلبداعية والخصائص المميّزة ألسلوب
ك ّل شاعر ،غير متجاھل الوقوف أمام القيم اإلنسانية ،والمعاني الراقية التي
د

.

احتوتھا تلك النماذج ،دفعا لھيمنة الدراسة الشكليّة التي أضحت في بعض األحيان
واقعا سلبيّا كثيرا ما يُفرغ النّصّ من غايات إنسانية جوھرية ينبغي عدم تجاھل
أھ ّميتھا في تحقيق نبل أ ّ
ي عمل فن ّي.
وبعد ّ
فإن ما قمت به من دراسة ،لم يكن ليعرف النور بسبب شتّى االلتزامات
االجتماعية والتدريسية المتراكمة ،لوال توجيھات أستاذي المشرف األستاذ
الدكتور صدقة إبراھيم وصبره وتشجيعاته ،فشكرا جزيال له ،وشكرا للجنة
الموقرة التي ستقدم لي مزيدا من التوجيھات إن شاء ﷲ ،وﷲ ع ّز وعال المستعان
الموفـ ّق.
العناصر  -برج بوعريريج بتاريخ 2013/02/05
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الرفض واألسلوبيّة في اللغة واالصطالح
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 -1الرفض واألسلوبيّة في اللغة واالصطالح:
أ ـ الرفض:
الرفض والثورة كلمتان حاضرتان في عدد كبير من الكتابات النقديّة .ويمكن أل ّ
ي
متتبّع الستعماالتھما أن يالحظ مدى تع ّدد دالالتھما ،لذا كان من الضروري الرجوع
إلى المعجم لتحديدھما اصطالحيا بعيدا عن السياقات المختلفة التي تعطيھما دالالت
متباينة.
ُ
ورفضت
جاء في لسان العرب" :الرفض تركك الشيء .تقول :رفضني فرفضتُه،
الشيء أرفُضه وأرفِضه ر ْفضا و َرفَضًا :تركته وف ّرقته  ...الر ْفض الترك  ...والرفـَضُ
الشي ُء المتفرﱢق والجمع

أرفاض"(1).

وھذا المعنى شائع معروف ،إال ّ
أن ھذه المادة الثالثية ال تقف عند ھذا المعنى بل
تتصل بداللة نفسية في غاية األھمية كما يتجلى ذلك في توضيح صاحب اللسان الذي
أولى ھذه الكلمة عناية واضحة .يقول ":وآرفضّ الدمع آرفِضاضا وترفـ ﱠض :سال
وتفرّق وتتابع سيَالنُه وقطـَرانُه .وآرفضّ دمعه ارفِضاضا إذا انھ ّل متف ﱢرقا.
ذھب ُمرفضّ  ،قال
وارفِضاض الدمع تر ّشـُـشه ،وك ّل متفرّق
َ

ي(*):
القطام ّ

وترفض عند ال َمحفَ َ
ت الكتائف
سه
ﱡ
الح ﱠ
س نف ُ
ظا ِ
أخوك الذي ال تملك ِ
يقول :ھو الذي إذا رآك مظلوما ر ّ
ق لك ،وذھب حقده".

)(2

وبذلك تنتقل الكلمة إلى التعبير عن جانب وجداني انفعالي إيجاب ّي كما ھو واضح.
ويواصل صاحب اللسان توضيح دالالت ھذا الفعل بقوله ":وفي حديث البُراق:
أنّه آستصعب على النب ّي صلى ﷲ عليه وسلّم ،ث ّم ارفضّ ع َرقا وأقرّ ،أي جرى ع َرقُه
وسال ،ث ّم سكن وآنقاد وترك االستصعاب ،ومنه حديث الحوض :حتى يرفضﱠ ◌َ
عليھم ،أي يسيل ،وفي حديث ُم ّرةَ بن شراحيلُ :عوتب في ترك الجمعة فذكر ّ
أن به
المعارف1401،ھـ1981 ،م

 - 1ابن منظور ،لسان العرب ،تح :عبد ﷲ علي الكبير ،محمد أحمد حسب ﷲ ھاشم محمد الشاذلي ،دار
ط  ،1981مادة رفض ،ص 1689وما بعدھا.
*  -جاء في معجم شعراء الحماسة ،لعبد ﷲ بن عبد الرحيم عسيالن ،دار المريخ الرياض ،ص ،91أنه عمير بن شييم بن عمرو بن
عباد بن بكر بن عامر بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب ويكنّى أبا سعيد ،كان نصرانيا واسلم وھو
شاعر إسالم ّي مقل ويقال ھو أ ّول من لـ ُقب بصريع الغواني ،والقطام ّي لقب غلب عليه...
2
 ابن منظور ،لسان العرب ،تح :عبد ﷲ علي الكبير ،محمد أحمد حسب ﷲ ھاشم محمد الشاذلي ،دار المعارف1401،ھـ1981 ،مط  ،1981مادة رفض ،ص.1689
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جُرحا ،ربّما ارفضّ في إزاره؛ أي سال فيه قيحه وتفرّق ،وآرفضّ الوجع :زال.
وال ﱢرفَاض :الطرُق المتفرﱢ قة أخاديدھا ،قال رؤبة :بالعيس فوق ال َش ِرك.
ك الطريق إذا تفرّقتِ :رفاض ...
ال ﱢر
فاض ھي أخاديد الجا ّدة المتفرّقة .ويقال لِ ِش َر ِ
ِ
جمع َش َر َك ٍة ،وھي الطرائق التي في الطريق .وال ﱢرفاض :ال ُمرْ فَضﱠة المتف ﱢرقة يمينا
ض القطيع من ال ﱢ
ظباء المتفرّق.
و ِشماال  ...وال ﱢرفاض أيضا جمع رفـْ ٍ
والصّبيّان حولھا ْإذ طلع ُعمر ،...

وفي حديث ُعمر :أن آمرأة كانت تَزفِن
فارفَضﱠ الناس عنھا أي تفرّقوا .وترفﱠض الشي ُء إذا تكسﱠر .و َرفَضْ ت الشيء أرفضه
َرفضًا ،فھو مرفوض و َرفيض :كسﱠرته .و ُرفَ ◌َ ضُ الشيء :ما تحطﱠ َم منه وتف ﱠرقَ،
)*(

ض أرفاضٌ  ،قال طُفيل يصف سحابا:
وجمع ال ﱠرفَ ِ
أرفاض
ض
" له
ھيدب دا ٍن كأن فروجه فُ َوي َ
ٌ
ُ
ق الحصى واألر ِ

ح ْنت َِم")**(،
َ

ضه ،شبﱠه قِطع السحاب السّو َد ال ﱠدانية من األرض آلمتالئھا ب ِك َس ِر
ورُفاضُه :ك َرفَ ِ
ضرﱢ ؛ وأ ْنشد ابن بَر ّ
ي للعجﱠاج )***( :
ال َحنتَ ِم ال ُم ْس َو ﱢد وال ُم ْخ َ
سعي َ
صن َد ِل.
ض ال ﱠ
 ...يُسقى ال ﱠ
ط في ُر فا ِ
ھن البا ِن ،ويقالُ :د ُ
والسﱠعيطُُ :د ُ
ھن ال ﱠز ْنبَق .ورُم ٌح َرفيضٌ إذا تقصّد وتك ﱠس َر؛ وأن َش َد:
ووالَى ثالثا واثنتين وأربعا

ض
وغادر أخرى في قناة َرفي ِ

ورُفوض النّاس :فِ َرقھم ...ورُفوض األرض :المواضع التي ال تملك؛ وقيل :ھي
أرض بين أرضين حيّتين ،فھي متروكة يتحا َموْ نھا .ورفوض األرض :ما تُرك بعد أن
كان ِح ًمى .وفي أرض كذا رُفوض من كإل ،أي متفرّق بعيد بعضه عن بعض.
والرﱡ فّاضة :الذين يرعَوْ ن رُفوض األرض .ومرافض األرض :مساقطھا من
نواجي الجبال ونحوھا ،واحدھا َمرفض ،وال َمرفض من مجاري المياه وقرارتُھا ،قال:
ساق إليھا ماء ك ّل َم ْرفَض

ض
ُمن ِتج أبكا ِر
ِ
الغمام ال ُم ﱠخ ِ

*  -جاء في لسان العرب بمادة زفن ،ص :1443الز ْفن الرقص ،زفَن يزفِن ز ْفنا ،وھو شبيه بالرقص...وفي حديث فاطمة...أنھا
كانت تزفن للحسن أي تُرقّصه"...
َ
ضرب إلى الحمرة " ...أما طفيل فھو كما جاء في الشعر
ت
خضر
جرار
الحنتم
"
1018
ص
حنت
**  -جاء في لسان العرب  ،بمادة
ِ
والشعراء لبن قتيبة دار إحياء العلوم بيروت لبنان ،تقديم الشيخ حسن تميم ومراجعة وفھارس الشيخ محمد عبد المنعم العريان،
ط1407 ،3ھـ 1987-م أنه "طفيل بن كعب الغنويّ ،كان من أوصف الناس للخيل ...كان يقال له في الجاھلية المحبﱢر لحسن
شعره ،وقال عبد الملك بن مروان :من أراد أن يتعلم ركوب الخيل فليرو شعر طفيل...
*** -في الشعر والشعراء البن قتيبة ،ص 397أنه":عبد ﷲ بن رؤية من بني مالك بن سعد ين زيد مناة بن تميم ،وكان يُكنّى أبا
الشعثاء...وكان لقي أبا ھريرة وسمع منه أحاديث " ...
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وقال أبو حنـيـفةَ :مرافـض الوادي َمـفاجـِره حـيـث يرفَضﱡ إليه السيل ،وأنـشـد
البن الرقاع

)*( :

ضه ذي الشيح حيث تالقى التﱠ ْلع فانسحال
ظلّت بحزم ُ
سب ْيع أو ب َمرفَ ِ
ورفض الشي ِء :جانبَه ،ويُجمع أرفاضا ،قال ب ّشار:
وكأنّ رفض حديثـھا

سين زھرا
قِطع الرياض ُك ِ

والروافض :جنود تركوا قائدھم وانصرفوا فكل طائفة منھم رافضة ،والنسبة إليھم
رافض ّي .والروافض :قوم من الشيعة ،سموا بذلك ألنھم تركوا زيد بن علي ،قال
األصمعي :كانوا بايعوه ثم قالوا له :اِ ْبرأ من الشيخين نُقاتلْ معك ،فأبى وقال :كانا
وزيري ج ّدي ،فال أبرأ ُ منھما ،فرفضوه وارفضﱡ وا عنه ،ف ُس ّموا رافضة ،وقالوا:
اض ألنھم عَنوا الجماعات.
الروافض ولم يقولوا الرﱡ فّ َ
َ

)(1

وجاء في البيان والتبيين قول الشاعر:
ضيوفه
ﱡ
رفض عن بيت الفقير ُ
"ي َ

وتَرى الغنى َيھدي لك

الزوارا" )(2

والرفض :أن يطرُد الرجل غنمه وإبله إلى حيث يھوى ،فإذا بلغت ،لھَا ع ْنھا
وتركھا .ورفضتھا أر ِفضھا وأرفضُھا رفضا :تركتھا تب ّدد في مراعيھا ترعى حيث
شاءت ،وال يثنيھا عن وجه تريده؛ وھي إبل رافِضة وإبـِل رفـَض وأرفاض ...
أرفض القو ُم إبلَھم إذا أرسلوھا بال َرعاء .وقد رفَ ◌َ ضت اإلبل إذا تف ّرقت ،ورفضت
*  -جاء في الشعر والشعراء في الصفحة  415وما بعدھا أنه ) عد ّ
ي بن الرقاع  ...كان ينزل الشام وكانت له بنت تقول الشعر
وأتاه ناس من الشعراء ليماتنوه ،وكان غائبا عن منزله ،فسمعت بنته وھي صغيرة لم تدرك َذرْ وا من وعيدھم ،فخرجت إليھم وھي
تقول :تجمعتم من كل أوب وبلدة على واحد ال زلتم قِرن واحد ،فانصرفوا عنه ولم يھاجوه ،وكان شاعرا محسنا ،وھو أحسن
من وصف ظبية ...وتناول شعره الجمحي 231/139ھـ بالسﱢفر الثاني ضمن الطبقة السابعة من فحول اإلسالم  ،قراءة وشرح
محمود محمد شاكر ،دار المدني بجدة ،ص ص ،708-699ومن جميل ما ذكر له:
والقوم أشباه وبين حلومھم بوْ ن كذاك تفاضل األشياء
جوْ د ،وآخر ما يجود بماء
كالبــرق منه وابل متتــابع
والدھر بفرق بين كل جماعة ويلف بين تباعد وتنائي
والمرء يورث مجده أبناءه ويموت آخر وھو في األحياء
وجاء في مقدمة ديوان عدي بن الرقاع العاملي،عن أبي العباس أحمد بن يحي ثعلب الشيباني المتوفى سنة 291ھـ تح :نوري حمود
القيسي وحاتم صالح الضامن ،كلية اآلداب جامعة بغداد مطبعة المجمع العلمي العراقي 1407ھـ1987م ،ص،12أنه"عاصر عبد
الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز ،وقد امتدت خالفة ھؤالء حتى سنة 101للھجرة ،"...وجاء في جمھرة
أنساب العرب البن حزم األندلسي تح :إ  .ليفي بروفنسال ،دار المعارف بمصر " ول ُد عدي بن الحارث :الحارث بن عدي ،وھو
عاملة؛ وعمرو بن عدي ،وھو جذام؛ ومالك بن عدي ،وھو لخم؛ وعفير بن عدي ،وھو والد كندة  ،وھؤالء بنو عاملة  "...ص394
 -1ابن منظور ،لسان العرب ،مادة رفض ،دار إحياء التراث العرب ّي ومؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان ،طبعة جديدة مصححة
وملونة اعتنى بتصحيحھا أمين محمد عبد الوھاب ومحمد الصادق العُبيدي ،ط1419 ،3ھـ 1999 ،م ،ص 266وما بعدھا ،والبيت
"أبت ِذ َك ٌر  "...والمعاني األخرى وردت في مادة رفض ،ص ، 359ج ،1ص308
2
 -البيان والببيين ج ،1تح :حسن السندوبي ،المكتبة التجارية الكبرى القاھرة مصر 1345ھـ 1965م ،ص132
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ھي ترفِض رفضا ،أي ترعى وحدھا ،والراعي يُبصرھا قريبا منھا أو بعيدا ،ال
تـ ُتعبه وال يجمعھا ،وقال الراجز:
ض وحي ُ
ُ
ض
س ْقيًا
ث يَرعى َو َر ِعي ويرفِ ُ
بحيث يُھ َمل ال ُمع ﱠر ُ
َ
ّ
خط في الفخذين
العراض ،وھو
ويُروى :وأرفِضُ  ...ال ُمعرّض َن َعم واس ُمه ِ
عرْ ضا .والورع الصغير الضعيف الذي ال َغناء عنده  ...والرفـَض النﱠ َعم المتبدﱢد،
والجمع أرفاض.
ضة
ع قـ ُب َ
ضة رُفـَ َ
ورجل قُبَ َ
ضة :يتمسّك بالشيء ،ث ّم ال يلبث أن يدعه .ويقال را ٍ
ضة للذي يقبضھا ويسوقھا ويجمعھا ،فإذا صارت إلى الموضع الذي تحبّه...
رف َ
رفضھا وتركھا ترعى كيف شاءت ،فھي إبل رفـَضٌ  ...القوم رفَضٌ في بيوتھم أي
تفرّقوا في بيوتھم ،والناس أرفاض في السفر أي متفرقون ،وھي إبل رافضة و َر ْفض
أيضا؛ وقال ملحة بن واصل ،وقيل :ھو لملحة الجرم ّي يصف سحابا:
الحضرميّات ُمزنُهُ ب ُمنھمر األرواق ذي ق َزع رفـْض
يباري الرياح
ْ
 ...ونعام َرفَض أي فِ َرق ،قال ذو الرمة:

)*(

ض من ك ّل خرجا َء صعلة )**( وأخرج يمشي مثل مشى المخبّل
بھا رفَ ٌ
حتّى تـــرفـﱠــض في األكفّ حطامھا
صـدورھا
والزاعبيّةُ َي ْنھــلون ُ
وقوله أنشده الباھل ّي:
إذا ما الحجازيّات أعلقن طنّبت

بم ْيثاء ال يألوك رافضھا صخرا

أمتعتھن على الشجر ،ألنّ ّ
ّ
ھن في بالد شجر .طنّبت ھذه المرأة أي
أعلقن أي علّقن
م ّدت أطنابھا وضربت خيمتھا .بميثاء :بمسيل سھل ليّن .ال يألوك :ال يستطي ُعك.
والرافض :الرامي ،يقول :من أراد أن يرمي بھا لم يجد حجرا يرمي به ،يريد أنّھا في
أرض دمثة ليّنة.

*  -جاء في أساس البالغة للزمخشري ،تح :عبد الرحيم محمود ،دار المعرفة بيروت لبنان ،مادة روق ص... "185وألقت السحابة
أرواقھا ...دامت بالمطر"...
صعْل" ،مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،مكتبة
**  -صعل ص َعال :كان دقيق الرأس والعنق ،فھو أصعل وھي صعالء) -ج( ُ
الشروق الدولية ،ط1425 ،4ھـ2004 ،م ،مادة صعل ،ص"515والبيت وارد لدى الزمخشري جار ﷲ أبي القاسم محمود ابن عمر-
"ت 538ھـ"في أساس البالغة،تحقيق عبد الرحيم محمود،ع ّرف به أمين الخولي،دار المعرفة بيروت لبنان،ص170
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والر ْفض والرفـَض من الماء واللبن :الشيء القليل يبقى في القربة أو ال َمزادة .وھو
ِمثل ال ُجرعة ...ويقال في القِربة رفَض من ماء ،أي قليل ،والجمع أرفاض  ...وقد
رف ّ ُ
ضت في القِربة ترفيضا أي أبقيت فيھا ر ْفضا من ماء .والر ْفض :دون الملء بقليل.
عن األعراب ّي:
ض ُغضونُھا
فل ّما مضت فوق اليدين وحنّفت إلى الملء وامتدّت برف ٍ
والرفـْض :القـ ُوت ،مأخوذ من الر ْفض الذي ھو القليل من الماء واللبن .ويقال:
قيقاؤه(1).

 ...ورجل رُفـَضة :يأخذ الشيء

رفض النخل ،وذلك إذا انتشر ِعذقه وسقط
َ
ثم ال يلبث أن يدعه .وراع قُبضة رُفضة :يجمع اإلبل فإذا وجد كأل رفضھا .وجاء
سيل تخ ّر منه مرافِض األودية ،وھي مفاجرھا .ومن المجاز :دھمني من ذلك ما
انفضّ منه صدري ،وآرفضّ منه صبري .وتقول :لِشوقي إليـك في قلبي ر َكضـات،
ت اإلبل إذا تفرقت في المرعى .قال ذو
ولِحُبك في مفاصلي رفَ َ
ضات ،من رفض ِ
الرﱡ مة:

)*(

أبت ِذ َك ٌر ع ّودن أحشاء قلبه ُخفوقا ور ْفضاتُ الھوى في المفاصل
و" رفض الوادي رفضا ورفوضا اتّسع  ...ويقال آرفضّ الوجع زال  ...استرفض
الوادي رفض والرافضة مؤنّث الرافض ،والرافضة فرقة من الشيعة تُجيز الطعن في
الصحابةُ :س ّموا بذلك ألن أ ّوليھم رفضوا زيد بن عل ّي حين نھاھم عن الطعن في
الشيخين")(2

وورد في المعجم الوسيط أن الرﱡ فاض من الشيء ما تحطّم منه فتفرّق ...وال ﱢرفاض
الطرق المتفرقة ،وھو المتفرق من ك ّل شيء كما أنّه الفرقة من

الناس(3)...

 -1ابن منظور ،لسان العرب ،ط  ،1981مادة رفض ،ص 1689وما بعدھا.
*  -ھو كما ورد في الشعر والشعراء البن قتيبة ،ص "356غيالن بن عقبة بن بُھَيْش ويكنى أبا الحارث ،من بني صعب بن ِملكان
بن عدي بصحراوين عبد مناة  ...وإنّما سمي ذا الرﱡ مة بقوله في الوتد:
ت سُـود
ماثال
ثالث
ر
ُ
غي
ق مـنھا أبد األبيد
لم يبـ َ
ٍ
أشعـث باقي رمة التقليد
وغير مرضوخ القفا موتود
وكان أحد عشاق العرب وصاحبته ميّة  ...وكان يشبّب أيضا بخرقاء ...وذكره جرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية ،ج،1
ص ،511ضمن المجموعة الثانية من الغزلين األمويين ،وذكر أن سنة وفاته ھي 117ھـ .
 -2ابن منظور ،لسان العرب ،مادة رفض ، ،ط1419 ،3ھـ 1999 ،م ،ص 266وما بعدھا ،والبيت "أبت ِذ َك ٌر  "...والمعاني األخرى
وردت في مادة رفض ،ص ، 359ج ،1ص308
3
 -مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،مادة رفض ،ص359
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وھكذا يتبيّن ّ
أن الرفض مرتبط بالتفرّق والقلّة واالنفجار ،كما ورد معنى مفا ِجر
ّ
يتغذى منه الوادي ،وبين ھذه الداللة والرّفض في الشعر
األودية وھو األصل الذي
تقارب ھام؛ إذ ّ
أن رفض الشاعر أساس في تفرﱡ ده وعبقريّته التي تفجّر أداة التعبير
بطريقته الخاصة ،فيغدو مختلفا ع ّمن سواهُ ،مثريا حياة الشعر بأصالته الفنيّة.

(*).

ويتّضح مما سبق أن لِلفظ الرفض طائفة كبيرة من الدالالت ذات الصبغة النفسيّة
والسياسيّة واالجتماعيّة.
وورد في الدراسات النقدية كثير من ھذه المصطلحات :الرفض والتجديد والتم ّرد
والتغيير والثورة وغيرھا ،لكنّھا كثيرا ما تفھم متقاربة أو متطابقة ،وقد ال تتجاوز
المعنى اللغو ّ
ي العا ّم.
ب -الثورة:
وللثورة في لسان العرب معان كثيرة منھا ":ثار الشيء ثوْ را وثُ ُؤورا وث َورانًا
وتث ّور :ھاج؛ قال أبو كبير الھذلي:

)**(

يأوي إلى ُعظُم الغريف ونَ ْبله

سوام دبر الخشرم المتث ﱢور
َك َ

وثوْ ر الغضب ِح ّدته ،والثائر :الغضبان ،ويقال للغضبان أھي َج ما يكون " :قد ثار
ثائ ُر ْه ،وفار فائ ُر ْه " ،إذا غضب ،وھاج غضبُه.
وثار إليه ثوْ را وث ُؤورا وث َورانًا :وثب .والمثاورة :ال ُمواثبة ...ويقال :انتظرْ حتى
تس ُكن ھذه الثورة ،وھي الھيْج .وثار ال ﱡدخان والغبار وغيرھما يثور ثوْ را وث ُؤورا
ّ
اشعان شعره أي انتشر
وث َورانا :ظھر وسطع  ...رأيت فالنا ثائر الرأس إذا رأيتُه قد
وتفرّق؛ وفي الحديث :جاءه رجل من أھل نجد ثائ ُر الرأس يسأله عن اإليمان ،أي
منتشر شعر الرأس قائمه ،فحذف المضاف ،ومنه الحديث اآلخر :يقوم إلى أخيه ثائرا
ضبا؛ والفريصة :اللحمة التي بين الجنب
فريصته ،أي منتفخ الفريصة قائمھا غ َ
والكتف ال تزال تُرعد من الدابة ،وأراد بھا ھھنا عصب الرقبة وعروقھا ،ألنھا ھي
 جاء في المعجم الوسيط ،مادة ثور ،ص359** -جاء في الشعر والشعراء البن قتيبة ،ص،449
*

أنه عامر بن الحليس ،جاھلي ،له أربع قصائد ،أوّ لھا كلّھا شي ٌء
ّ
إحداھن:أ ُزھير ھل من شيبة من معدل أم ال سبيل إلى الشباب األول
واحد ،وال نعرف أحداً من الشعراء فعل ذلك
صر أم ال سبيل إلى الشباب المدبر
والثانية :أزھير ھل عن شيبة من َمقـْ ِ
أم ال خلود لباذل متكلـّف
والثالثة :أزھير ھل من شيبة من مصرف
أم ال خلود لباذل متكرّ م
والرابعة :أزھير ھل من شيبة من مع ِكم
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التي تثور عند الغضب ،وقيل :أراد ش َعر الفريصة ،على حذف المضاف ...والثور
يعديكرب )*( أبا ثور .وقول عل ّي  "...إنّما أُكلت يوم أُكل
السيّد ،وبه ُكنّي عمرو بن
ِ
الثور األبيض" عنَى به ُعثمان  ...ألنّه كان سيّدا ،وجعله أبيض ألنّه كان أشيب؛ وقد
يجوز أن يَعني به ال ّشھرة  ...ويقال :ث ّورت كد ّورت الماء فثار .وأثرت السبُع والصيد
ُ
واستثرت الصي َد إذا أثرتُه أيضا .وث ّورت
إذا ھيّجته .وأثرت فالنا إذا ھيّجته ألمر.
األمر :بحثته .وث ّور القرآن :بحث عن معانيه وعن علمه .وفي حديث عبد ﷲ :أثيروا
القرآن ّ
فإن فيه خب َر األولين واآل ِخرين ،وفي رواية :علم األولين واآلخرين؛ وفي
حديث آخر :من أراد العلم فليتث ّور القرآن؛ قال شمر :تثوير القرآن قراءته و ُمفاتَشة
العلماء به في تفسير معانيه ...وقال أبو عدنان :قال محارب صاحب الخليل ال تقطعْنا
فإنّك إذا جئت أثرت العربيّة؛ ومنه قوله:
 ...يث ّورھا العينان زي ٌد ود ْغفل
تثورًا إذا كان باركا وبعثه فانبعث.
وأثرت البعير أُثيره إثارة فثار يثور وتث ّور ﱡ
وأثار التراب بقوائمه إثارة :بحثه؛ قال:
يُثِير ويذري تُربھا ويَھيلُه إثارة نبّات الھواجر ُمخ ِمس
التراب ليصل إلى
قوله :نبات الھواجر يعني الرجل الذي إذا اشت ّد عليه الح ّر ھال
َ
ثراه ،وكذلك يفعل في شدة الحر .وقالوا ثورة رجال كثروة رجال؛ قال ابن مقبل:
وثورة من رجال لو رأي َتھ ُم لقلت :إحدى حراج الج ﱢر من أُقُ ِر ...وفي التھذيب :ثورة من
رجال وثورة من مال للكثير  ...قال ﷲ تعالى في صفة بني إسرائيل ":قَا َل إِنﱠهُ يَقُو ُل
ض َوال تَ ْسقِي ْال َحرْ ث ُم َسلﱠ َمةٌ ال ِشيَ َة فِيھَا قَالُوا اآلنَ ِج ْئ َ
ت
إِنﱠھَا بَقَ َرةٌ ال َذلُو ٌل تُ ِثي ُر األَرْ َ
بِ ْال َح ﱢ
ق فَ َذ َبحُوھَا َو َما َكا ُدوا يَ ْف َعلُونَ " ) .(1أرض مثارة إذا أثيرت بالسّن ،وھي الحديدة
التي تُحرث بھا األرض.
وأثار األرض :قلَبھا على ال َحبّ بعدما فُتحت م ّرة؛ وحُكي أثورھا على التصحيح.
وقال ﷲ ع ّز وج ّل" :وأثاروا األرض" ،أي حرثوھا وزر ُعوھا واستخرجوا منھا
بركاتھا وأنزال زرعھا.
* -وھو كما ورد في الشعر والشعراء ص 240وما بعدھا"عمرو بن يعدي كرب الزبيدي من حدج ابن خالة الزبرقان بن بدر التميمي.
 71 - 1البقرة " 2
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ش بال ِحمى الذي حماه لھم للفـَرس والراحلة
وفي الحديث :أنه كتب ألھل ُج َر َ
والمثيرة ؛ أراد  ...بقر الحرث ،ألنھا تثير

األرض(1)...

وفي أساس البالغة للثورة دالالت القوة والنشاط والغضب :ثار العسكر من
مركزه وثار القطا من مجاثمه ،والتقوا فثار ھؤالء في وجوه ھؤالء  ...وأثَرْ ُ
ت الصيد
واألسد ،واستثرتُه ھيّجته ...وثوْ ُر القو َم سي ُدھم  ...وثارت نفسه جاشت وثار ثائر ْه،
وفار فائ ُر ْه ،إذا اشتعل غضبا ،وثار الدم في وجھه

(2) "...

ومدلول الثورة المعاصر نعثر عليه في في المعجم المحيط " تغيير أساس ّي في
األوضاع السياسيّة واالجتماعيّة يقوم به الشعب في دولة ما

"(3) .

وبشيء من التأ ّمل يمكن أن نتبيّن الفرق بين الشرحين؛ فأساس البالغة يربط
الثورة بالغضب وما يصدر عنه من فعل ،وبذلك تكون فعال غير واع ،أو قريبا من
الفعل غير الواعي ،في حين أنھا في تعريف المعجم الوسيط سلوك واع نابع من
أعماق الوعي الشعبي ،إلحداث تغيير شامل في شتـ ّى أوجه حياتھا السياسية
واالجتماعية.
ج -التداخل الداللي بين الرفض والثورة:
يمكن مالحظة التقارب الداللي والتقاطع بين كل من الرفض والثورة في كونھما
يدالّن م ًعا على بعض المعاني المشتركة كالتفرق وما شابھه ،وضمن المعاني الواردة
للفظ الثورة يرد التمرّد والرفض في الغالب على أساس التقارب الداللي أو التطابق،
فجابر عصفور مثال يرى في شعر أبي نواس تمرّدا وخداعا ،لما لحظ فيه  -ربما -من
إثارة لقضايا جماليّة وفكريّة تفاجئ العقل والذوق وتخلخل

المعھود(4).

وھكذا يتّضح أنه يرى رفض أبي نواس لقيم عصره تمرّدا ،وانفتاح نصّه على
المفاجأة والتأويل خداعا ،ولع ّل الخداع الذي يعنيه جابر عصفور ھو انزياح تتميّز به
ك ّل لغة فنيّة إبداعيّة راقية.

-1ابن منظور ،لسان العرب ،ط ،1981مادة ثور ،ص  521وما بعدھا
2
 الزمخشري ،أساس البالغة ،مادة ثور ،ص493
 المعجم الوسيط ،مادة ثور ،ص 102ـ الزمخشري ،أساس البالغة ،مادة ثور ،ص494
 -جابر عصفور ،قراءة التراث النقدي ،عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية القاھرة ،مصر ،1994ط ،1ص122
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ويرى أدونيس أنه يمكن ع ّد نص أبي نواس بداية شبه كاملة لوحدة فنيّة متكاملة،
أساسھا جدل قائم بين ما يرفض الشاعر وما يقبله وما يدعو إليه :رفض قيم البداوة
والتعليمية الدينية ،خاصة في شكلھا الخلق ّي.

1

يبدو أبو نواس في نصّه إذن داعيا إلى أخالق جديدة يراھا تتمثّل روح المدينة
الجديدة وقيمھا الغريبة عن بداوة الماضي ،ھذه األخالق الجديدة بغض النظر عن أي
موقف منھا باإليجاب أو السلب أساسھا األ ّول ھو ال ُمضي الح ّر المطلق في ممارسة
المحرّم ،ومن ھنا كان نصه مناقضا للنص المنطلق من معرفة دينيّة خا ّ
صة ونظام
خلقي خاصّ

أيضا،(2).

أما عبد ﷲ التطاوي في حديثه عن تأبط ش ّرا)*( ،وعن شعره

فقال بأنّه قد "سقط" في فلسفة الرّفض.

)(3

وھنا يفرض التساؤل نفسه :لماذا ي ِس ُم الكاتب الرفض بالسقوط؟ ھل الرفض سقوط
دائما؟ أال يمكن أن يكون بدءا في بناء أوإثراء أوإضافة؟ أال يمكن القول ّ
إن ھذا
خطرة أن يكون بداية جا ّدة في بناء فن ّي
الرفض الذي رآه عبد ﷲ التطاوي تھمة ِ
أرقى؟ أال يمكن أن يكون أساسا في ك ّل حركة فكرية وفنية؟ بل وفي ك ّل حركة بنّاءة؟
تكمن أھمية الرفض في كونه أساس ك ّل حركة بناءة ،وقد يكون ذلك ھو السبب
الذي جعل الفكر المعاصر يعد "فولتير" الممثل األفضل للذھنية الفرنسية بفضل
العناصر الرفضية الكامنة في ذاته وفي

أدبه(4).

إن طائفة كبيرة من أشھر الشعراء كانت في األساس ضمن الرافضين ،كما ّ
ّ
أن
كثيرا منھم ع ّدھُم عصرھم أصواتا نشازا ،لكنّھم أصبحوا بعد عصرھم ،أو بعد
العاصفة المضا ّدة لھم ،ر ّوادا وأصحاب فضل على الشعر والحياة جميعا .أ ّما عبد
العزيز إبراھيم فقد جمع بين التم ّرد والرفض والتجديد والتغيير غير ملتفت إلى ما
 - 1أدونيس ،الثابت والمتحول ،ج ،3صدمة الحداثة ،ط ،1978 ،1ص18
 -برونل وماديلينا وكوتي وكليكسون ،النقد األدبي ،ترجمة ھدى وصفي ،الھيئة المصرية العامة للكتاب ،ص11

2

*  -جاء في "ديوان تأبط شرا وأخباره" ،جمع وتحقيق وشرح علي ذو الفقار شاكر ،دار المغرب اإلسالمي بيروت لبنان ،ط،2
1419ھـ1999 ،م ،ص 263وما بعدھا أنه " ثابت بن جابر ين سفيان بن عميثل بن عدي بن كعب بن حزن ،وقيل حرب بن تَيْم بن
سعد بن فھم بن عمرو بن قيس عيالن بن مضر بن نزار ،وأمه يقال لھا أميمة  ...من بني القين بطن من فھم ،ولدت خمسة نفر:
تأبط شرا وريش لغب وريش نسر وكعب جدر  ...وقيل إنھا ولدت سادسا اسمه عمرو .وتأبط شرا  ...لقب به ،ذكر الرواة أنه كان
رأى كبشا ...فاحتمله تحت إبطه فجعل يبول عليه طول طريقه ،فل ّما قرب من الحي ثقل عليه الكبش حتى لم يُقِلّه فرمى به فإذا
الغول .فقال له قومه :ما كنت متأبطا يا ثابت؟ قال :الغول ،قالوا :لقد تأبطت شرا ،ف ُس ّمي بذلك".
3
 عبد ﷲ التطاوي ،الشاعر مفكرا ،دار غريب ،الفجالة ،مصر ،ص1554
 -جابر عصفور ،قراءة التراث النقدي ،عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية القاھرة ،مصر ،1994ط ،1ص122
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بينھا من فروق ،كما ربط ك ّل ذلك الك ّم االصطالح ّي بالظروف التاريخيّة واالجتماعيّة
ضية داخليّة رغم أنـّھا ھي المحرّك
والسياسيّة ،مھمال ما لدى الشاعر من طاقة ر ْف ِ
الطبيع ّي األ ّول ،دون أن يعني ذلك إمكانيّة إغفال أثر الجوانب الخارجيّة ،ويقـول
مفسّرا نشأة "قصيدة التفـعـيـلة لدى جيل السـتينـيات ":ال يختلف عن جيل الخمسينات
لكونه صلة حاضرة ،وال عن جيل السبعينات لكونه صلة مستقبليّة ،وإن كانت
الخمسينات ماضيا ً ،وكانت السبعينات قادما ً .وال يخرج عن ھذه القاعدة إال
’’التجديد‘‘المخالف لتط ّور النوع األدب ّي كما حدث في أواخر األربعينات  ...عندما
)تمرّد( ھذا الجيل على القصيدة العربية وجاء بما ُعرف وقتھا بـ " الشعر الح ّر ...وما
فإن ھذا االستثناء ال ينطبق على شعر الستينات ﱠ
دام حديثنا عن األدب وشعريّتهّ ،
ألن
الذين سبقوھم رفعوا ورقة )التجديد( عندما )تم ّردوا( على القصيدة العربية" ،أقصد
الر ّواد :بدر شاكر السيّاب ونازك المالئكة وعبد الوھاب البيّاتي وغيرھم كجيل من
الشعراء على ما اشترطه المرزوق ّي )ت 421ھـ( في عمود الشعر عند العرب وھو
يشرح ديوان الحماسة ألبي تمام".

)(1

وفي بعض الكتابات النقديّة كثيرا ما ينظر إلى مجموعة من الكلمات على أنّھا
بمعنى واحد بالرغم من اختالف دالالتھا اللغوية واالصطالحية؛ فالسعيد الورق ّي مثال
يس ّوي بين التمرّد والرفض والثورة والصدام والتح ّدي حين يقول ":وھذا أساس
الموقف الصﱢدام ّي بين الذات والواقع الذي دارت مضامين وأفكار الرومانسية حوله"،
ثم يقول في موقف آخر":ومن الطبيع ّي أن يبدأ الموقف من مثل ھذه القضايا
اإلصالحية منفعال ثائرا ال يخلو من توتّر مستنفر" ،ويرى في بيان أبعاد الحبّ لدى
ّ
وبأن الحبّ مع ما فيه من توحد وفناء تجربة واعية ،فيھا رفض للعبودية ،إنّه
الشاعر،
حبﱞ يقظُ اإلرادة تسعى به الذات إلى تأكيد وعيھا بعيدا عن مفھوم التملك.

)(2

ويذكر محمد زكي العشماو ّ
ي التم ّرد فالتّململ حين تناوله أبا نواس ث ّم أبا تمام،
نافيًا نفيًا ُمطلقا أھمية ما ق ّدمه الرجالن للشعر العرب ّي ،بالرغم من إقراره ّ
بأن أبا ت ّمام
شعرية الحداثة ،اتحاد الكتاب العرب  ،2005ص 185وما بعدھا .والكلمة األصح الستينيات
-1عبد العزيز إبراھيم،
ِ
والخمسينيات...بياء النسبة كما ّ
أن المصطلح األدق ھو شعر التفعيلة ،أما الشعر الحر فدا ّل على قصيدة النثر ،لعدم اشتراط التفعيلة.
2
 -السعيد الورقي ،التم ّرد في شعر سعاد الصباح ،فكر وإبداع ،جامعة عين شمس ،عدد ،3أكتوبر  ،1999ص38وما بعدھا
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 -مثال  -قد خرج على عمود الشعر وترك الصياغة القديمة،

)(1

ومن الواضح أن ھذا النفي يؤ ّكد على األقل ما ما للشاعر ابي تمام من فضل على
تجدد الحياة الشعرية العباسيّة ،وال يمكن إنكار أثر الشعر العباسي في العصور األدبية
التي تلته ،لذلك يمكن القول ّ
بأن أبا ت ّمام قد شارك في صوغ الشعر العرب ّي من يومه
إلى غاية يومنا ھذا.
ضين :أحدھما سلب ّي تتجلّى فيه سخريّة الشاعر من وضعه
ويميّز أدونيس بين رف َ
الصعب ،كما نجده في شكوى "الح َكم بن عبد األسد ّ
ي ،وثانيھما إيجاب ّي يجمع فيه
الشاعر بين التعبير عن تمرﱡ ده وممارسة ھذا التمرّد بسلوك ثور ّ
ي مباشر كذلك الذي
قام به "عبيد ﷲ بن ح ّر" حين راح يسلُب مال الوجھاء

والوالة(2) .

وكان ھذا الھاجس الرفض ّي وما يزال مستنِدا في األساس إلى رؤية نابعة من ثقافة
أ ّ
ي شاعر ودرجة وعيه ،ويمكن إدخال اإلحساس بالحياة ومتطلﱠباتھا ھنا ضمن ھذه
الثقافة والوعي ،لذلك ّ
فإن الرفض أسلوب دفاع ّي وإن بدا في شكله ر ّدة فعل بسيطة،
وھو يتجلّى في عدم االعتراف بالواقع.
د -الرفض واالغتراب:
وينظر إلى الرفض كذلك على أنّ ه إدراك ذو تأثير صدم ّي ،فھو عــند العالم
النفساني فــرُويد

(*) Freud

المرحلة األولى من "ال ﱢذھان" )**( وعلى عكس الكبت

"كبت متطلﱠبات الھُ ّو " الذي ھو مرحلة أولى من العُصابّ ،
فإن ال ﱡذھان يبدأ بالتن ﱡكر
للواقع(3).

ويرتبط الرفض عادة بالشعور باالغتراب ،ھذه النزعة التي تتولّد من ظروف
صعبة يستشعرھا الفنّان بوجه خاصّ لما ُخصّ يتميّز به من إحساس قو ّ
ي باألشياء في
ذاته ومن حوله .ويق ّسم الدارسون االغتراب ثالثة أقسام :اغتراب تكوين ّي؛ يحصل
لدى أولئك الذين يشعرون بضياع حياتھم الفرديّة وما فيھا من عالقات وروابط بشكل
 محمد زكي العشماوي،دراسات في النقد األدبي المعاصر،دار الشروق بيروت لبنان  ،ط ،1994 ،1414ص ص114 ،1132
 أدونيس ،علي أحمد سعيد ،الثابت والمتحول ،ج ،2دار اآلداب ط ،2بيروت1989 ،م ،ص ص105 ،104*  -Sigmund Freud -طبيب نمساوي  1939/1856مؤسس التحليل النفسي )(Larousse poche 2009 , p954
**  -ھو كما جاء في""dictionnaire Larousse poche2009 p656مرض عقل ّي يتجلّى في العجزعن التواصل مع الواقع"...
 -3سھام قطون ،استراتيجية القراءة ،التأصيل واإلجراء النقدي ،ط ،2تقديم سعد عبد العزيز ،عالم الكتب ،2005 ،ص145
1
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ال يسمح بإعادة بنائھا مرة أخرى ،والثاني’’رفض كون ّي‘‘ وھو يتّضح عند المنبوذين
وال ُمھ ﱠمشين في المجتمعات العنصريّة أو العرقيّة ،ويكون ذلك االغتراب نوعا من
أنواع النفي أو الطرد من عالم الدفء العاطف ّي ،والمغزى االجتماع ّي والحياة ذات
األھداف الواضحة ،أ ّما النوع األخير فھو" االفتقاد التاريخ ّي أو الزمان ّي" حين تتب ّدل
القيم والعادات نتيجة التغير االجتماع ّي

السريع(1)"...

ويشير " قادة عقاق" في حديث له عن الخوارج إلى اغترابھم ،ويوصله برفضھم
السياس  ّي وميلھم إلى حياة الزھد فيقول ..." :وھناك الكثير من األبيات التي تؤكد
آغترابھم ،وتُعبّر عن زھدھم في الحياة ،والتعجّب ممن يتھافتون على اقتناء ّ
ملذاتھا
والسير في

ركابھا(2)"...
ِ

ويستم ّد الرفض أھ ّميته لصلته بأشھر األعمال واإلنجازات وال ّسير الناجحة بفضل
ما قدمھه ألصحابھا من روح تح ّد وقدرة على مواصلة السعي ،بل إن األنبياء والعلماء
والمخترعين واألدباء والمصلحين ھم باألساس أناس رافضون ،وبفضل رفضھم كان
إسھامھم في بناء الحضارة اإلنسانيّة.
وينبغي التمييز بين مجموعة من الحاالت النفسية المتباينة لدى ك ّل من المغترب
والرافض ،والمتش ّيء؛ ذلك أن األ ّول منفصل عن مجتمعه ،في حين ّ
أن الثاني متّصل
به ،فاعل فيه إيجابيّاُ ،مواجه لمصاعبه مضحﱟ ،وھو مختلف بذلك اختالفا جوھريا عن
الثالث الذي ھو فاقد لحريّته وقيمته اإلنسانية ،وبذلك يتـ ّضح أن الرفض ظاھرة جدليّة،
كما أنّھا في جوھرھا انفصال ،وفي باطنھا سؤال ھام ھو في أ ّ
ي اتّجاه يجب أن
نسير(3).

من ك ّل ذلك يتّضح مدى حيويّة نزعة الرفض وعمق أثرھا في حركة الحياة عامة،
والحياة الفنية والفكرية خاصة بك ّل أوجھھا ،وفي تن ّوع أساليب الحياة الفنيّة وأشكالھا؛
إذ ّ
أن اإلنجازات الفنيّة والفكرية ھي في األساس محرّك ك ّل الطاقات اإلنسانيّة التي
تصنع حياة المجتمعات وك ّل ما تزخر به من إنجازات مادية ومعنوية ،فال عجب إذن
 -1فاطمة حميد السويدي ،االغتراب في الشعر األمويّ ،مكتبة مدبولي القاھرة ،1997 ،المقدمة ،ص ج
 -2قادة عقاق ،داللة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر -دراسة في إشكالية التلّقي الجمالي للمكان ،اتحاد الكتاب العرب
2001م ،ص38
3
 -المرجع نفسه ،ص ص146،145
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في تصدر األسماء الرافضة قائمة األسماء الرائدة الخالدة في عوالم الحضارات
والثقافات.
 -2األسلوب واألسلوبية ،دالالتھما وعالقتھما بنقد الشعر:
أ -األسلوب:
لألسلوب في مختلف المعاجم حسب "جيرو" أكثر من عشرين تعريفا يتّجه أغلبھا
نحو الطريقة :طريقة في التعبير أو العيش ،طريقة لفرد أو جنس من األجناس أو ّ
فن
من الفنون أو عصر من العصور ،وھو كثيرا ما يد ّل على السمة الخاصة المميـ ّزة
لسلوك من السلوكات (1).وبذا يتبين أن التميز أوأصالة التعبير أو السلوك ھما أبرز ما
يدل عليه األسلوب.
واألصل اللغوي لكلمة  Styleالتيني وھو من  Stylusبمعنى الريشة ،ثم انتقل
بطريقة المجاز إلى معان أخرى ،جميعھا مرتبطة بطريقة الكتابة ،ثم إلى معنى طريقة
الكتابة األدبية

بالذات(2).

ووردت كذلك مجموعة من المعاني المتّصلة بھذا المصطلح دالّة على فكرة التميّز
في مجاالت التسيير والفنون والحياة

عامة(3) .

وفي المعجم الفلسف ّي إشارة إلى أن كلمة "أسلوب" كانت تدل في البداية على آلة
حادة تستعمل في الكتابة ،ثم صارت لھا داللة أخرى لھا عالقة ما باألولى ھي
الطريقة الفرديّة المتميزة في الكتابة والتأليف بين الكلمات وبين الجمل واألشكال
الجمالية الخاصة بعصر معيّن أو ببالد معينة.

)(4

ومن الدارسين ال ُمحدَثين من يرى ّ
أن " البالغة ھي أسلوبيّة القدماء ،وأنّھا علم
األسلوب ،كما كان يمكن للعلم أن يُد َرك حينئذ ،ويتناسب التحليل المضمون ّي للتعبير،
الذي تركته لنا مع الرسم البيان ّي للسانيات المعاصرة :اللغة ،التفكير ،المتكلم ،فصور
ي
األقوال المأثورة ،والتركيب ،والكلمات تح ّدد صوتيّا ً ونحويّا ً ولفظيّا ً الشكل اللسان ّ
 -1بيير جيرو ،األسلوبية ،تر :منذر عياشي ،مركز اإلنماء الحضاري ،سوريا ،ص10
2
 صالح فضل ،علم األسلوب مبادئه وإجراءاته ،دار الشروق القاھرة ،ط1419 ،1ھـ  ،1998 ،ص933
 Oxford advanced lerrners dictionnery, international edition , Oxford university press, new seventh-4

edition, pp1472,1473
N.Barakin, J.Digué, A.Baufart, J.Laffitte, F.Ribes, J.Wilfert, Dictionnaire de Phylosophie, 3é édition
revue augmentée , Armand Colin, p207
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بأوجھه الثالثة :األجناس والمقام ومقاصد المتكلـ ّم (1)"...وال ب ّد من اإلشارة ھنا إلى ما
عرفته البالغة من تقييد منطق ّي ح ّد في كثير من الحاالت ،وفي عدد كبير من تجارب
المنشئين األدبيين من إمكان تفجـير لغة اإلبـداع ،لغلبة روح المنطق الصارم والرغبة
في المحافظة على أصالة اللغة ،ألن البالغيين ظلوا منشغلين أساسا بالقضايا اللغوية
وما تف ّرع عنھا من دراسات في النحو والصرف والتركيب ...لذلك راحوا ينظرون
إلى األديب على أساس كونه لغويا من اللغويين مثلھم ،قبل أن يكون منشئا ،في حين
أنه من المفتـرض في النـظام البـالغ ّي ھو أن " ...يتجاوز النظام العقل ّي المنطق ّي
بإسناده قيمةً مضافة لقسم اإلنشاء الذي يستبعده المناطقة من دائرة اھتمامھم ،ولع ّل من
أسباب تك ﱡلس البالغة في قوانبن جافـ ﱠة رغبة منظّريھا في جعلھا تستجيب أقصى
استجابة ل ُمقتَضى العمل المنطق ّي"

)(2

وھكذا يجد األديب المبدع نفسه محاصرا بكم كبير من الحدود التي تبعده عن
فردانيته وإمكنيات أبداعه .وقد بدأت البالغة تتقلّص ھيمنتھا بعد أن تربعت على
أوروبا ألفي سنة ،وبعد أن أدت إلى منع ظھور الجوانب الفردانية واإلبداعية من
التطور(3).

ويشير دوسوسير" " De saussures

)(4

إلى العالقة الوطيدة التي بين

اللغة واألسلوب األدب ّي ،غير مشترط وجھھا الكتاب ّي ،مستندا إلى ما عرفه أسلوب
ھوميروس)*(

من رق ّي أدب ّي بالرغم من أن لغته لم تكن

مـد ّونة(5).

لذلك يمكن القول

إن األسلوب ينطبق على اللغة الشفويّة أنطباقه على اللغة المكتوبة ،ويح ّدد ما تشتمل
عليه من عناصر أسلوبيّة فنيّة حقّقت أدبيّتھا ،وال ب ّد من اإلشارة بھذا الصدد إلى ّ
أن
أھمية ما أتى به "دوسوسير" تكمن – نقديا  -في التمييز بين ما ھو لسان وماھو كالم

1

بيير جيرو ،األسلوبية  ، Stylistiqueترجمة منذر عياشي ،ص27

 -صابر الحباشة ،طوق اللغة  -مساءالت في البالغة والداللة ،دار مصر المحروسة القاھرة  ،ط2007 ،1م  ،ص123

2

-3
-4
*  -جاء في الروس  ،2009ص  ،965أنه شاعر ملحمي يونان ّي من شعراء القرن التاسع قبل الميالد وجاء أبضا أنه من المحتمل
أن تكون اإللياذة واألوديسة له.
Alain Michel Boyer- Les paralitteratures- armand colin – paris 2008 75006, P69
 Ferdinand De Saussures 1857/1913عالم لساني سويسري وھو رائد البنيويّة ) (Larousse, p1014

Ferdinand de Saussure, cours de linguistique générale, enag editions, alger 2004, p 315 -5
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خا ّ
صة ,مع إشارته الى ثالثة مستويات في الظاھرة اللسانية :الكفاءة واالنتاج
والممارسة(1).

وتقترب عبارة "روالن بارت" من "السحر الحالل" تلك العبارة العربيّة الشھيرة
في وصف البيان ،حين يتحدث عن ثنائية البليغ

والساحر(2) .

ولالسلوب في التراث العرب ّي داللته القريبة من الشيء المنتظم الذي فيه شيء من
التفنن؛ فقد جاء في لسان العرب أن الصف من النخيل أسلوب ،وأنه الطريق والوجه
والمذھب ،كما أنه الفن لذلك يقال أساليب من القول أي أفانين ،وجاء أيضا أن
األسلوبة لعبة عند

العرب(3) .

وال يخفى ما في تصفيف النخل من جمال وتفنن ،كما ال يخفى ما تتطلبه اللعبة من
حذق وتفنـّن أيضا ،وبذلك تكون ھذه الدالالت قريبة من المعنى المتداول حديثا.
وھكذا يتجلّى مدى أھمية االختيار الذي ينظر إليه على أنه أساس أول من األسس
التي يش ّكل بفضله المنشئ أسلوبه ،لذا يمكن أن نتصور مدى أھميته في دراسة أ ّ
ي
أسلوب.
ي الغرب ّي:
ب -األسلوبية وتحليل النص األدب ّي في التراث النقد ّ
من الواضح أن العناية بالدراسات األسلوبية كانت دائما في توازن مع العناية
بالبالغة والتفكير في بالغة جديدة منذ  ،1958كما نجد ذلك لدى المفكر البولوني
بيريلمان  Perelmanالذي تح ّولت دعوته إلى مدرسة تتجه إلى تعميق النظرة البالغية
وعرفت بمدرسة بروكسل ،وھذا ال ينفي وجود عدد من المحاوالت القبلية كتلك التي
أشار إليھا الناقد اللغوي "ريتشارد" حين تحدث في "فلسفة البالغة" عن دراسة
بالغية أساسھا التركيز على االستعارة.

)(4

وشھدت األسلوبيّة منذ 1902م مع "بالي" حضورھا القوي المؤثر فلم تتوقف
مسيرتھا ،وسادھا كثير من األخذ والر ّد بين مؤيد و ُمشكـ ّك ومعارض ،من أمثال
1

 E.Bordas, C.B- moisan, G. bonnet, A. Déruelle, C.M- Colard, l’analyse littéraire, armand colin, France2006 , p p 51 ,52
Roland Bartes , L’obvie et l’obtus, Essais critiques ; III éd du seuil 1982, p122
-2

 -3لسان العرب مادة سلب ،ص2059
4
 -صالح فضل ،بالغة الخطاب وعلم النص ،عالم المعرفة الكويت ،أغسطس  ،1994ص ،65ص135
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"ماروزو" "Jules Marouzeauو "كراسو"  ،"Cressotكما ّ
أن بعض ھذه اآلراء
كانت تُنتج ر ّدات فعل ،منھا ما قام به "ليو سبيتزر" منشئ "األسلوبيّة االنطباعية"،
ألنّھا جاءت مناقضة للعلمانيّة المتطرّفة التي جاءت على يد "ماروزو" و"كراسو"
ضمن صراع بين المثالية والوضعية ،كما شھدت الستينيّات قفزة نوعية بعد إعالن
"جول ماروزو" عام 1941م وجود أزمة في التحليل األسلوب ّي الذي رآه متذبذبا بين
موضوعية اللسانيات ونسبية االستقراء في األسلوبيّة ،فكان ھذا اإلعالن عن األزمة
بدايةً لخطوات ھامة قام بھا روني ويليك

(*) R.Wellek

وأوستان فاران" ،ومع

اإلقرار بأھ ّمية تمازج العلوم ،اطمأن الدارسون في الستينيّات لألسلوبية ،خاصة بعد
إعالن "رومان ياكبسون"  Roman Jakobsonأھ ّمية الجسر القائم بين اللسانيات
واألدب ،كما ازدادت ثقة الدارسين فيھا مع كل من" تودوروف" عام 1965م،
و"ستيفان أولمان" عام 1969م .فلم يُتردد في ّ
أن األسلوبية غصن من اللسانيات وكان
التنبؤ بفضلھا على ك ّل من النقد األدب ّي

واللسانيات(1).

وحسب األسلوبيين ّ
فإن ك ّل تعبير شفو ّ
ي أو كتاب ّي  -بل وك ّل اتصال  -ھو في
معظم الحاالت غي ُر موضوع ّي والعقالن ّي بشكل صرف؛ إذ ّ
أن المتكلم تح ُدوه الرغبة
في نيل إعجاب المتل ّ
ق ّ◌ي ،مما يدفعه إلى اختيار إجراءات متوفـّرة في اللغة (2).ومن
المعروف أن األسلوبية قد كانت دائما مترددة بين اللسان والكالم ،وفيھا يتم التركيز
على السمة أصالة األسلوب أي تميّزه) (3وھي تفتح مجال الكشف عن جوانب إبداعية
كامنة في النص بفضل ما تمنحه أدواتھا من إمكانيات توصل إلى استكناه أسرار
النص األدب ّي إالّ ّ
أن التمييز بين األساليب ليس متاحا في تحليل ك ّل اإلنجازات األدبية،
فھو يحتاج منھجا عمليّا دقيقا ،واتّجاھا موضوعيّا في التفكير ،يخضع الذوق للعقل.

)(4

*  -ورد في ملحق األسلوب واألسلوبية للمسدي ص 257أنه " نمساوي ولد في "فيينا" سنة  ،1903حصل الدكتوراه في براغ عام
 1926ثم استقر في الواليات المتحدة األميريكية حيث درس بعدة جامعات ،من مؤلفاته "النظرية األدبية" بمشاركة فاران Warren
و" مكافحات " و"نظرية تاريخ
و"مصادر تاريخ األدب األنجليزي" و" تاريخ النقد األدبي الحديث" ،و"مفاھيم النقد األدبي"
األدب " و" تاريخ األدب :أطواره وحركاته" و"مفھوم التطور في تاريخ األدب".
 -1عبد السالم المسدي ،األسلوبية واألسلوب ،ص 20وما بعدھا .
Marcel Cressot- Laurence James, Le style et ses techniques, puf, 11e edition, 1988, p15
-2
3

Laurent Genny, sur lr style litteraire, litterarure, annee 1997,plume 108, ,umero108, pp95-95 -

 -4محمد مندور ،النقد المنھجي عند العرب ،منھج البحث في األدب واللغة ،مترجم عن األستاذين النسون وماييه ،نھضة مصر
للطباعة والنشر والتوزيع  ،1996ص17
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وھذا ھو التح ّدي الصعب الذي يواجھه المنشئ الراغب في إدراك درجة سامية
من درجات اإلبداع؛ ذلك أنّه مطالب بإثارة شيء من اإلدھاش ،واإلدھاش ال يتحقّق
بما ھو معروف مستھلك.
ويمضى " ريفاتير"

)*( M.Riffaterre

في البحث األسلوب ّي رغبة منه في تخليص

تحليل النصّ من نسبيّة االنطباع ،ووصوال إلى فھم علم ّي لألسلوب دقيق ،وھذا ما
يمكن فھمه من التط ّور الذي نجده في حديثه عن األسلوب األدب ّي ،حين رأى أنّه كلﱡ
شيء ثابت فرد ّ
ي ذي مقصديّة أدبيّة ،وتبدو ھذه المقصديّة في "البروز" أو "النتوء"
الذي يفرض على القارئ ،فيتج ّسد في انتباھه لبعض عناصر السلسلة التعبيريّة
والتأثر

بھا(1).

والقصد من النتوء أو البروز ھو الجوانب الالفتة التي تش ّد أنتباھنا إلى لنص،
لداللتھا على تفرّد أسلوب ّي ما .ويرى "ريفاتير" كذلك أن األسلوبية "علم غايتُه الكشف
ّ
الباث مراقبة حرية اإلدراك لدى
عن العناصر المميّزة التي بھا يستطيع المؤلف
القارئ المستقبل ،والتي بھا يستطيع أيضا أن يفرض على المتقبل )**( وجھة نظره في
الفھم واإلدراك ،فينتھي إلى اعتبار األسلوبيّة "لسانيات" تُعنى بظاھرة حمل الذھن
على فھم ُمعيّن وإدراك مخصوص"

)(2

وبذلك ّ
فإن " ميشال ريفاتير" ير ّكز على

ّ
الباث
األسلوب انطالقا من أثره في المتلقّي ،ويرسم لنا عالقة ثالثية مح ّددة بين
ّ
والمتلقـ ّي والنصّ  ،ث ّم يرى ّ
الباث في المتلقّي
بأن األسلوبيّة كشف عن مدى تح ّكم
بفضل نصّه ،كما أنّه ال يكتفي بھذا البحث ،بل يذھب إلى الكشف ع ّما في النص من
سمات فرديّة أصيلة لدى المنشئ ،ث ّم يالحظ مدى تأثير ھذا األسلوب األصيل في
المتلقّي ،كما ينظر إلى العمل األدب ّي على أساس كونه وحدات صغرى وكبرى

* ذكر المسدي في األسلوبية واألسلوب صّ 247
أن ريفاتير" أستاذ بجامعة كولومبيا...اختص بالدراسات األسلوبية منذ مطلع
العقد الخامس وأبرز مؤلفاته )محاوالت في األسلوبيّة البنيوية(" ترجم الكاتب كلمة  Essaisبمحاوالت وھي مقاالت.
 -1ميكائيل ريفاتير ،معايير تحليل األسلوب ،ترجمة وتقديم وتعليقات حميد لحميداني ،دراسات سال ،دار النجاح الجديدة ،البيضاء،
ط ،1مارس  ،1993ص5
**  -يستعمل المسدي مصطلح "المتقبّل" ويعني به المستقبل وإن كان في التقبل داللة قيمة تلخص في الرضا بالرسالة.
 -2عبد السالم المسدي ،األسلوبية واألسلوب ،طبعة منقحة مشفوعة ببليوغرافيا الدراسات األسلوبية والبنيوية ،الدار العربية
للكتاب ،ط ،3ص49
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متالحمة ،لذلك يرفض االنطالق في التحليل مما يس ّمى ’’الكلمة

المفتاح‘‘(1) .

ّ
إن ك ّل ھذا التطور في النظر إلى األسلوب واألسلوبية جاء نتيجة للنظر إلى األدب
على أساس عدم تبعيته للدين والسلوك واالجتماع ،وعلى أساس أنه ليس وسيلة
متعالية لنقل أفكار ما ،إن ّما ھو منظومة خاصة يمكن درسھا في ذاتھا ،وفقا لمكوناتھا،
كما يدرس أي شيء ما ّد ّ
ي.

)(2

ويورد عبد ﷲ الغذامي التحاما نقديا يراه أساسا في قدرة الباحث على اإللمام
بدرس النصّ األدب ّي إذا ھو ج َمع بين األسلوبيّة واألدبيّة ،محقّـ ّقا ھذا االلتحام في
مصطلح "الشعرية" ،مبرزا أن األسلوب ّي يَھُ ّمه األسلوب وما يفتحه من آفاق في
االختيارات التي تمارسھا صناعة األديب

ألدبه(3) .

من ھنا يتّضح تركيز الكاتب على األسلوب األدب ّي الذي غايته البلوغ إلى المتلقـ ّي
بيُسر يم ّكنه الفھم والتأثّر .وبذلك فاألسلوب متـ ّصل بالنص األدب ّي؛ للفرق الشاسع بين
الغاية التبليغيّة التي ھي من أھداف أ ّ
ي نصّ والتأثيريّة التي ھي خاصة باألعمال
الفنيّة .ويمضي "الجويني" في تتبّع المعنى اللغوي الذي ھو الصّف من النخيل،
والفن ،ليالحظ ّ
ّ
أن داللة ھذا اللفظ قد تط ّورت لتغدو دالة
والطريق والوجه والمذھب
على طريقة التعبير ،مبرزا ورود ھذا المعنى لدى ابن خلدون الذي قال ":ولنذكر ھنا
سلوك األسلوب عند أھل ھذه الصناعة  ...فاعلم أنھا عبارة عندھم عن المنوال الذي
ينسج فيه التراكيب أو القالب الذي يفرغ فيه

(4)"...

فالفروق في الشعر – مثالً  -ھي الفروق التي يتض ّمنھا التعارض الذي بين اللغة
العادية واللغة الشعرية ،سيما ّ
وأن الشعر من طبيعته يعمل على ’’التغريب‘‘ ،وھو
مصطلح عرف به المسرح الملحم ّي يعني ھدم الجدار الرابع)*( ،أو جدار الوھم
المعروف في المسرح ،وھو مصطلح يطلق على محو اإليھام في العمل األدبي أيا ً
 -1محمد عزام ،تحليل الخطاب األدب ّي على ضوء المناھج النقديّة الحداثيّة ،دراسة في نقد النقد ،اتحاد الكتاب العرب
دمشق ،2003،ص15
 -2تيري إيجلتون ،مقدمة في نظرية األدب ،تر :أحمد حسان ،الھيئة العامة لقصور الثقافة ،القاھرة1991 ،م ،ص.13
 -3عبد ﷲ محمد الغذلمي ،الخطيئة والتكفير"من البنيوية إلى التشريحية" قراءة نقدية لنموذج معاصر ،الھيئة المصرية العامة
للكتاب ،ط ،1994 ،4ص 20وما بعدھا
 -4المرجع نفسه ،ص.49
* -جدار وھمي مقابل للجمھور على أساس أن الخشبة غرفة من أربعة جدران.
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كان جنسه

)(1

؛ أي أن في كل عمل فن ّي ناجح اتفاقا أو تورطا جماليا بين الفنان

والمتلقي ،أ ّما التغريب فرفع لأللفة التي بيننا وبين األشياء؛ تلك األشياء التي تغدو
مختلفة عما كانت عليه ،ذات أبعاد جمالية ممتعة مدھشة.
وانطالقا من ھذا كله فإنـّه ال يمكن االكتفاء بتعريف الشعر من الداخل؛ إذ ليس ث ّمة
موضوعات متميّزة ،فحتّى تلك الرومنتية تراجعت مؤخـ ّراً أمام الموضوعات العادية
المبت َذلة ،كما أنّه ال يمكن تعريفه بأدواته؛ ألنّھا في تط ّور مستمرّ ،لذلك تكون مقاربته
بما ليس شعراً .وأ ّما "التغريب" ،فمفھوم يقصد منه  -كما يقول "شكلوفسكي" -نزع
األُلفة مع األشياء التي أضحت معتادة ،فالمشي مثال شيء يومي عاد آل ّي ،لكن الرقص
مشي محسوس ،فنحن نتح ّسسه ونشعر بما فيه من دقّة ،وكذلك ھي حال الشعر ،إذ في
اللغة العادية تلفظ "الكلمة" بشكل عاد آل ّي ،في حين ھي في الشعر مختلقة تماما (2).؛
وذلك أننا نم ّر بشتى األمكنة مثال فتبدو عادية ،لكنّنا حين نم ّر بھا في العمل الفن ّي
تغدو غير أليفة ،فھي غريبة كأنّما نحن نكتشفھا أل ّول م ّرة ،والحقيقة ھي أننا نكتشفھا
للمرة األولى ،بفضل الدفقة اإلبداعيّة التي تكثّف األشياء ،وتعطيھا أبعادا جديدة ثريّة،
كما ھي حال "الحمرا" دشرة الروائي ابن ھدوقة حيث تجري أحداث روايته ريح
الجنوب وخان الخليلي حيث تتوالى األحداث حزينة رومنسية في رواية نجيب
محفوظ ،وكما ھي حال الني في قصيدة جبران خليل جبران الشھيرة؛ تلك اآللة
الصغيرة التي تصبح واسطة روحية وجودية وجدانية بين اإلنسان وشتى العوالم
المحيّرة.
وما يقال عن ألفة المكان التي يزيلھا العمل السردي يقال عن ألفة الزمان التي
يزيلھا أيضا ،كما ھي الحال في ليل امرئ القيس المشحون بالحيرة والوساوس
والشكوك ،ومساء خليل مطران المو ّشى بألوان المشاعر الرقيقة الوجدانية ،وصباح
أبي القاسم الشاب ّي المشبوب بانتظار الغد االستقالل ّي الواعد ،كل ذلك ينجز ّ
ألن اللغة
المعھودة المعروفة تتح ّول في العمل الفني إلى لغة غريبة عنّا نذوقھا ألولى مرة ،كما
ّ
أن األصوات تبلغ في الشعر درجة عالية من البروز ،وال يختلف ’’ الكالم الشعر ّ
ي‘‘
 عدنان بن ذريل ،النص واألسلوبية بين النظرية والتطبيق ،اتحاد الكتاب العرب2000 ،م ،ص272
 المرجع نفسه ،ص281
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عن الكالم العادي بمجرد أنّه يتض ّمن مفردات وبنيات ال نجدھا في اللغة العادية ،وإنما
أيضا ً ّ
ألن "األدوات الشكليّة" التي للشعر ،كالقافية ،واإليقاع ،تؤثّر في الكلمات
العادية ،فيتج ّدد إدراكنا الح ّس ّي لھا ،ولبنيتھا الصوتيّة ألدبيّة النص.
ولقد أصبحت ’’األدبية‘‘ -أي الخصائص التي تجعل من األدب أدبا -ھي مح ّل
الدراسة ،وموضوع علم األدب ،وقد وجد الشكالنيون الروس أنفسھم مضطرين إلى
العناية بالخصائص الشكلية ،وخاصة ’’األدوات‘‘ ،كالقافية واإليقاع وال َجرْ س
والمفردات والبنيات ،واللغة عامة ،وھي في نظرھم الوسيلة األساسية لتحقيق
"التغريب"  ...وقامت األسلوبية على نظرة جديدة إلى البالغة في اإلطار المعرفي
لأللسنية أ ّوال ،وثانيا على التوفيق بين األل ُسنيّة والنقد األدب ّي ،ولم تكن في ذلك واحدة
بل أسلوبيّات متع ّددة؛ فھناك األسلوبية الوصفية  descriptiveالتي أ ّسسھا شارل بالي
(*) bally

ص َور عبر تحليل جذر ّ
وتقوم على دراسة ال ّ
ي لوظائف الكالم تحليال ال

ينطلق من االعتراف بالنموذج أو المثال وكما ھي الحال في البالغة القديمة بل يقوم
على فھم متط ّور للكلمة كعالمة متعددة القيم  ، signe polyvalentمنھا ما ھو ذات ّي
متعلّق بطبيعتھا بشكلھا كدا ّل ،ومنھا ما ينتج عن االستعمال.
لقد دعا بالي في نظريته التي تناولت تأثيرات األسلوب إلى البحث عن اإلمكانيات
التعبيرية والبواعث األسلوبيّة في اللغة ،الكامنة وراء ك ّل صوت من األصوات أو
كلمة أو

تركيب(1) .

أما " جوزيف شتريلكا"  Joseph Strelkaفيرى أن مصطلح "أسلوب" كان أ ّول
األمر داالّ على المميزات الشخصية لخطّ الكتابة لدى شخص ما ،ثم تط ﱠور ھذا
المدلول إلى التعبير اللغو ّ
ي ،إال أنّه ال يمكن الوصول إلى مميّزات وخصائص
ألسلوب من األساليب إال من خالل التعامل الخاص مع إمكانيّات االختيار ضمن

*  -ذكر المسدي في ملحق "األسلوبية واألسلوب" ،صّ 241
أن " بالي لساني سويسري ) (1947/1865اختصّ في اليونانية
والسنسكريتيّة ،وتتلمذ على سوسير فآستھوته وجھة اللسانيات الوصفية ،ول ّما تمثل مبادئ المنھج البنيوي عكف على دراسة
األسلوب في ضوئه فأرسى قواعد األسلوبية األولى في العصر الحديث ،من مؤلفاته "مصنّف األسلوبية الفرنسية"
 -1خير الدين جودت ،شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الھجري دار اآلداب بيروت ،ط 1984 ،1ص
ص200 ،199

26

.

مجموعة من المعطيات اللغوية المختلفة

الممكنة(1).

ومن ھنا يتبين مدى حرص األسلوبييّن على اإللمام بدراسة ك ّل مك ّونات النصّ
رغبة منھم في الوصول إلى دراسة للنص األدب ّي خا ّ
صة تكون في غاية الدقة
والموضوعيّة ،وتكشف عن أسرار النصّ  .ويمكن الرجوع إلى ما قاله الدارسون بشأن
المجاز حين ذكروا ّ
أن منه ما ھو معروف متداول ،وھنا ال ب ّد من التوضيح بأن
العالقة بين المجاز وانتقاله بحكم سعة استعماله إلى اللغة العادية التي تحتضنه
وتضيفه إلى يوميّھا ،وھي صورة من صور عالقة األدب بإثراء اللغة .ثم يضيف
صالح فضل قائال" :وطبقا للعبارة التي أصبحت كالسيكيّة ّ
فإن األسواق تشھد في يوم
واحد من المجازات واألشكال البالغيّة ما ال تشھده أكاديميّات اللغة واألدب في شھر
كامل ،فالشكل البالغ ّي المجاز ّ
ي ابتعاد عن المألوف في االستعمال ومع ذلك فھو
داخل في قلب االستعمال ،وھنا تكمن المفارقة.

)(2

وم ّما يعقّد أمر دراسة األسلوب ،ھو ّ
أن البالغة في ح ّد ذاتھا لم تكن مقاييسھا
واضحة المعالم .وفي ذلك يقول صالح فضل" ...وضْ ُع الشكل البالغي -خاصة
المجاز -لم يكن دائما واضحا في قلب التقاليد البالغية ،فمع أنّھا عرّفته منذ القدم بأنه
الطرق الكالمية البعيدة عن المعتاد المألوف ،فإنھا تعترف في الوقت ذاته بأن ھناك
من المجازات ما ھو معروف

ومألوف"(3).

وھنا ال ب ّد من التمييز بين المجاز في لحظته اإلبداعية وسياقاتھا ،وبين تسرّبھا إلى
حياة اللغة العاديةّ .
إن ھذا االنتقال يقتل إبداعيّتھا الكامنة أساسا في "وحشيّتھا" وفي
عالقة ھذه الوحشية بإمكانية اإلدھاش التي ھي غاية إمتاعية نفسيّة يحقّقھا النص بما
فيه من جماليات أصيلة تبرز روح المبدع وروحية إبداعه.
من ك ّل ما سبق ندرك أھمية الدراسات اللغوية والبالغية التي ّ
غذت الدراسة
األسلوبية في المجال النقدي عالميا وعربيا ،كما يمكن الوقوف على أھمية إفادة
الدراسات النقدية العربيّة المعاصرة من اإلنجازات الغربية التي ق ّدمت لفكرنا النقدي
 --1يوزف شتريلكا ،األسلوب األدب ّي ،تر :مصطفى ماھر ،فصول ،عدد خاص "األسلوبيّة" المجلد  05عدد 01أكتوبر -نوفمبر
ديسمبر  ، 1984ص71
2
 المرجع نفسه ،ص1263
 -صالح فضل ،بالغة الخطاب وعلم النص ،عالم المعرفة ،الكويت ،يناير  ،1978ص126
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العرب ّي طاقة منھجية ھامة.
ي العرب ّي:
ج -األسلوب واإلشارات األسلوبية في التراث النقد ّ
من ال ُكتـّاب المحدثين من يرى بأن الدارسين العرب القدامى أھملوا أمر األسلوب،
بخالف الغربيّين الذين كانت الغاية من دراستھم له التع ّرف على توفـ ّر الجوانب
التعبيريّة التي إذا اجتمعت لل ُمنشئ كان تعبيره بليغا واضحا مؤثـ ّرا.

)(1

ويبدو في ھذا الحكم كثير من المبالغة :ذلك ّ
أن في التراث النقدي العرب ّي القديم
إشارات إليه ،ومحاوالت جادة للإللمام بأسراره ،بدءا من تذ ّوق الشعراء الجاھليين،
وانتھاء باإلنجازات الجا ّدة التي جاءت على أيدي النقاد العباسيّين ومن أتى بعدھم،
ف َح ِظي بعناية البالغيّين خاصة ّ
ألن البالغة ":تـَھدينا إلى التعبير الصادق الذي يكون
ِكفاء ما في نفوسنا من أفكار ومشاعر ،فيصف لنا داخلنا النفس ّي وصفا صادقا أمينا،
مستعينين في ذلك بالخصوصيّات التي تدرسھا البالغة ،والتي ال تتناھي في بناء
الجملة ،أي ما يتوارد عليھا من تقديم أو تأخير ،أو حذف أو ِذكر ،أو مجيء المعنى
على أسلوب الخبر أو أسلوب اإلنشاء ،وإفادة األمر بطريق األمر ،أو بطريق

االستفھام الدا ّل

على األمر ،أو غير ذلك مما تجد ك ّل صورة منه تصف لونا من ألوان المعنى ،أو قـ ُل
حاال من أحوال النفس ال تصفه األخرى  ...واللغة العربية لغة ليّنة مطواع وفيرة
األحوال والخصائص ،قوية اإلشارات ،كثيرة

الكيفيّات")(2

ومن ھنا يُمكن أن يل ﱠخص األسلوب عند عبد القاھر الجرجان ّي في نظرية النظم
حيث يراه حالة تعبيريّة غير منفصلة عن حالة النفس ،كما نجد ذلك في قوله عن
المعاني التي يراھا حاصلة في صورة مخصوصة من التأليف كما يقول ،ثم
يضيف ":وھذا الحُكم  -أعني اآلختصاص في الترتيب  -يقع في األلفاظ مرتـّبا على
المعاني المرتـّبة في النفس ،المنت ِظمة فيھا على قضيّة العقل ،ولن يتصور في األلفاظ

 -مصطفى الصاوي الجويني ،المعاني :علم األسلوب ،دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية1996 ،م ،ص 168

1

 -2محمد محمد أبو موسى ،خصائص التراكيب -دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني ،مكتبة وھبة القاھرة ،ط1416، 4ھـ 1996 ،م،

ص59
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وجوب تقديم أو تأخير ،وتخصيص في ترتيب وتنزيل ،وعلى ذلك وضعت المراتب
والمنازل في الجمل المركبة ،وأقسام الكالم"...

)(1

ونجد أوضح عناية باألسلوب لدى ابن خلدون في قوله بعد بيان أنواع المكتوبات
من شعر ونثر وقرآن كريم ... " :واعلم ّ
أساليب تختصّ
أن لك ّل واحد من ھذه الفنون
َ
به عند أھله ،ال تصلح ّ
للفن اآلخر ،وال تستعمل فيه ،مثل النسيب المختص بالشعر ،أو الحمد
والدعاء المختصّ بال ُخطب"...

)(2

وھكذا يؤكـ ّد ابن خلدون أھمية األسلوب في تحديده للّون الفنّ ّي أيضا؛ أي ّ
أن لك ّل
ّ
فن من الفنون أو علم من العلوم أو اختصاص من االختصاصات أسلوبا يجعله محقــّقا
ألصالته .إن كالمه يوحي بأن له رأيا واضحا في األسلوب؛ فقد ح ّدده في الصياغة
اللفظية ،وتالؤم األجزاء ،وسھولة المخرج ،وعذوبة النطق وقرب الفھم .وھو عنده
مفھوم ذھن ّي تبرزه الذخيرة اللغوية ،والصياغة على أسس النحو ،فبك ّل ھذه العناصر
تتحقق الظاھرة الجمالية ،كما يُفھم ذلك من قولهَ ...":وس ْمت التصنيف من نفسي ،وأنا
المفلس أحسن السؤم ،فأنشات في التاريخ كتابا ،رفعت به عن أحوال الناشئة من
األجيال حجابا ،وفصلته في األخبارواالعتبار بابا بابا ،وأبديت فيه أل ّولية الدول
والعمران ِعلالً وأسبابا ،وبن ْيتُه على أخبار األمم الذين عمروا المغرب في ھذه
األعصار ،ومألوا أكناف الضواحي منه واألمصار ،وما كان لھم من الدول الطوال أو
القصار ،ومن سلف لھم من الملوك واألنصار ،وھما العرب والبربر ،إذ ھما الجيالن
اللذان ُعرف بالمغرب مأواھما ،وطال فيه على األحقاب مثواھما ،حتـ ّى ال يكا ُد
يُتصور فيه ما عداھما ،وال يُعرف أھلـ ُه من أجيال اآلدميين سواھماّ ،
مناحيَه
فھذبت
ِ
تھذيبا ،وق ّربته ألفھام العلماء والخا ّ
صة تقريبا ،وسلكت في ترتيبه وتبويبه مسلكا
غريبا ،واخترعته من بين المناحي مذھبا عجيبا ،وطريقة مبتدعة

وأسلوبا" )(3

-1عبد القاھر الجرجاني ،أسرار البالغة في علم البيان ،تصحيح محمد عبده ،تعليق محمد رشيد رضا ،دار الكنب العلميّة بيروت
لبنان ،ط1،140 ،1ھـ1988 ،م ،ص ص 3 ،2
 -2ابن خلدون ،تاريخ العالمة ابن خلدون ،المجلد ،2الشركة العالمية للكتاب ،الدار اإلفريقية العربية ،دار الكتاب اللبناني،1960
ص1094

 -3ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد ،المقدمة ،ج ،1تحقيق وتقديم وتعليق عبد السالم الشدادي ،خزانة ابن خلدون بيت الفنون
والعلوم واآلداب ،ص - 9محمد عبد المطلب ،البالغة واألسلوبية  ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت لبنان ،الشركة المصرية
العالمية للنشر لونجمان ،دار نوبار القاھرة ،ط ،1994 ،1ص 10وما بعدھا
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لقد أشار إلى جوانب منھجيّة قريبة من الدقة التي يتو ّخاھا الباحث معتمدا الترتيب
والتبويب ،إال أنّه يذكر في الوقت نفسه ما له من عالقة باألسلوب حين حديثه عن
التھذيب والتقريب من األفھام.
والجدير بالمالحظة في مقولة ابن خلدون أنّه كان في ما يكتب يلتزم أسلوبا واضحا
ذي عناية بجوانب أسلوبية جمالية كثيرة معروفة في عصره ،فضال عن عنايته
بالجوانب الفكريّة التي ھي الغاية من كتابته التاريخيّة واالجتماعيّة.
وقد كان للدراسات القرآنية دور ھا ّم في تعميق الدراسات البالغيّة التي مسّت
مجاالت األسلوب ،ومن أبرزھا إسھام الباقالّني الذي أسھب في بحث أوجه اإلعجاز
القرآني ،فقد ذكر طائفة من الجوانب المتصلة باألسلوب ،كبراعة اللفظ في المعنى،
مبرزا أھ ّمية تخيﱡر اللفظ ،والتص ّرف البديع ،وجعل األلفاظ موافقة للمعنى
المستھدف...

)(1

ومن الدارسين القدامى الس ّكاك ّي الذي أدخل االلتفات ضمن الملَكة األسلوبيّة ،ورآه
قدرة في التص ّرف المنصبّ على الكالم)*( ،لذلك ض ّمه إلى علم المعاني ،كما ربط بين
األسلوب والخا ّ
صية التعبيريّة ،وخروج الكالم عن مقتضى الظاھر؛ وھذا يعني مفاجأة
المنشئ للمتلقــ ّي ،وھو ما يُصطلح عليه باألسلوب الحكيم أو القول بالموجب ،ومثاال
عليه جواب فاجأ به أح ُد األعراب الح ّجاج حين تو ّعده بقوله " :ألحملنّك على األدھم "
قاصدا القيد ،فر ّد عليه قائال " مثل األمير يُحمل على األدھم واألشيب

"(2) .

 -1الباقالني ،أبو بكر محمد بن الطيب ،إعجاز القرآن ،تحقيق السيد أحمد صقر ،دار المعارف بمصر.
* -يعرفه الثعالبي اإلمام أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل " المتوفى سنة 430ھـ " في فقه اللغة وأسرار العربية ،تح:
ياسين األيوب ّي ،المكتبة العصرية ،ط ،2000 ،1420 ،2صيدا بيروت لبنان ،ص 440بقوله" ھو أن تذكر الشيء وتتم معنى
الكالم به ثم تعود لذكره كأنك تلتفت إليه ،كما قال أبو الشعب:
فارقت شعبا وقد وقد ق ُ ّوست من كبري لبئست الخلتان الثكل والكبر ...
وفي معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب ،لمجدي وھبة وكامل المھندس ،مكتبة لبنان ط ،1984 ،2منقحة ومزيدة ،ص
ص "،58،59في علم المعاني ،االلتفات انتقال كل من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى اآلخر...كقول امرئ القيس:
ك باإلثمد ...
نام
الخلي ولم يرقُ ِد تطاو َل ليل َ
ﱡ
فانتقل فيه من الغبية إلبى الخطاب...وھو كما جاء في العمدة ج ،2ص":57وھو االعتراض عند قوم وسماه آخرون االستدراك
...وسبيله أن يكون الشاعر آخذا في معنى ثم يعرض له غيره فيعدل عن األول إلى الثاني فيأتي به ثم يعود إلى األول من غير أن
يخل في شيء مما يشد األول كقول كثيّر " :لو أن الباخلين وأنت منھم رأوك تعلّموا منك المطاال "
وس ّمي االلتفات صرافا وانصرافا في معجم المصطلحات البالغية وتطورھا ،ألحمد مطلوب ،ص ،61وجاء في "معجم
المصطلحات العربية في اللغة واألدب ،لمجدي وھبة وكامل المھندس ،مكتبة لبنان بيروت ،ط ،1984 ،3ص "58أن االلتفات في
علم المعاني العربي..." ،انتقال كل من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى اآلخر في التعبير ،كقول امرئ القيس :
نام الخلي ولم ترقد تطاول ليلك باإلثمد  ...فانتقل فيه من الغيبة في يرقد إلى الخطاب في ليلك...
 - 2وھبة وكامل المھندس ،معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب ،ص300
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كما اھتم السكاكي بالجانب األسلوب ّي من خالل عنايته الخاصة بالصرف
واالشتقاق والتجنيس.

)(1

إن بالغيّي العربيّة القدامى وھم يقفون عند مجموعة من الظواھر النحويّة
والصرفيّة والصوتيّة قد وقفوا بطريقة عمليّة واضحة أمام الظواھر األسلوبية،
وتأمـ ّلوھا ودرسوا جوانب منھا دون كثير من الخوض في القوانين والنظريّات التي
تنتظمھا.
د -عالقة األسلوبية بالنقد األدب ّي:
تبرز العودة إلى عناية الغربيين والعرب باألسلوبية مدى عالقة تلك العناية
بالجانب التحليل ّي النقد ّ
ي الذي َحظي به العمل األدب ّي من دراسة أسلوبية .وكما كان
للبالغة دورھا في تغذية الروح التحليليّة النقديّة لدى القدماء والمحدثين ،فقد كان
للألسلوبيّة أيضا إسھامھا في تغذية الروح النقديّة بما ق ّدمته من رؤى موضوعيّة جديدة
تحاول قدر المستطاع الوصول إلى أحكام علمية دقيقة .ومن الواجب أال نھمل إفادة
الدراسات األسلوبيّة من إنجازات اللسانيين منھجا واصطالحاْ ،
وإن كانت اللسانيات
تدرس الجملة ،واألسلوبية تدرس الخطاب األدب ّي .وقد جاء على لسان بعض الدارسين
ّ
وأن أساسه شيئان :المعنى
كون النص مزيجا من الخطاب والنظام،
االصطالح ّي  ،Dénotationأو المعنى الحقيق ّي والمعنى اإليحائ ّي  Connotationأو
المعنى المجاز ّ
ي ،ويتتبّع االسلوبيّون مدى التغيّرات التي تطرأ على اللغة انطالقا بفعل
المعيار البالغي مما يجعل األديب في مواجھة دائمة للمقعد الذي قد تصبح اللغة عنده
جمودا وسلطة وماضويّة.

)(2

واألسلوب واألسلوبية في التراث النقدي العرب ّي يبدآن من التقسيم المنطق ّي
الصارم إلى عالقة اللفظ بالمعنى ،والتمييز بين المطبوع والمتكلـّف ،مع ربط ك ّل

 -1السكاكي أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي)ت  626ھـ( مفتاح العلوم ،تحقيق وتقديم عبد الحميد ھنداوي ،دار
الكتب العلمية بيروت لينان ،ط2000 ،1م1420 ،ھـ  ،ص  42وما بعدھا،
 - 2عبد القادر شرشار ،تحليل الخطاب األدبي وقضايا النص ،اتحاد الكتاب العرب2006 ،م ،ص 39وما بعدھا
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الجانب اإلبداعي بالجانب النفسي ،أي أ ّن الغموض زينة الشعر في حين أن الوضوح
زينة النثر.

)(1

وينبغي حين الحديث عن النثر التأكيد بأن القصد ھو النثر الفن ّي ،الذي قد يكون
الغموض من زيناته كالشعر سواء بسواء .ويشير الدارسون إلى التحام عمليتي التكلم
والتفكير ؛ ذلك أن المتكلـ ّم ال يفكـ ّر قبل البدء في التكلم ،وال أثناء التكلم؛ إذ ّ
أن كالمه
ھو تفكيره .وانطالقا من الموازنة بين النصين :المكتوب والمنطوقّ ،
فإن ك ّل نصّ
ناجح إنما ھو ذلك النص الذي ال يسمح لنا باصطناع نصّ ھامش ّي له؛ إذ ّ
أن كلماته
تشغل تفكيرنا برمته

" )(2

وللنقد عالقة وطيدة باألسلوب  -خاصة وأنّه في أدق معانيه ّ " -
فن دراسة
النصوص والتمييز بين األساليب المختلفة".

)(3

إن ھذه المقولة تقرّر أ ّوال أھمية دراسة األساليب في العملية النقدية ،كما توضّح
من ثم ّ
أن َمھمة التمييز بين األساليب ،وثاني ما يقرره ھو " فنيّة " النقد الذي سيظل
يحمل كثيرا من الجوانب اإللھامية والذوقية ،ولعل قرب النقد من مجال الموھبة ودقّة
التمييز التي تؤھّل المتبصّر بالعمل الفن ّي ،الموھوب في مجال النقد ،من األسباب التي
دفعت "محمد مندور" إلى تبنّي ھذا التعريف الذي يبدو متجاھال المتح ّمسين للعمل
النقد ّ
ي.
ويُبرز األخضر جمعي أھمية ھذا التالحم في العمل األدب ّي ،لكنّه يھت ّم أكثر
بالتالحم المتحقـ ّق بين اللفظ واإليقاع فيقول ...":ويتحقـ ّق ھذا التعلـ ّق الالّحم للقافية
بسائر المعنى في أشكال من االئتالف كاإليغال والتوشيح ،حيث يمثل ھذا األخير
النموذج األوفى لھذه الصلة "وھو أن يكون أ ّول البيت شاھداً بقافيته ،ومعناه متعلقا ً به،
حتى ّ
إن الذي يعرف قافية القصيدة التي البيت منھا ،إذا سمع أ ّول البيت عرف آخره،
وبانت له قافيته .مثال ذلك قول الراعي )*(:
 - 1األخضر جمعي ،اللفظ والمعنى في التفكير النقدي عند العرب ،اتحاد الكتاب العرب دمشق  ،2001ص 72
Jean Michel Adam, linguistique textuelle,des genres de discours aux textes, Nathan université, Paris1999 , p116 2
3
 محمد مندور ،النقد المنھجي عند العرب ،دار نھضة مصر للطبع والنشر ،الفجالة ،القاھرة ،1972 ،ص14*  -ھو كما ذكره ابن قتيبة "حصين بن معاوية" من بني نمير ،شاعر أموي من بيت جاه وسيادة في الجاھلية ،ھجاه جرير ألنه

اتھمه بالميل إلى الفرزدق ،لقب بالراعي ألنه كان يصف راعي اإلبل في شعره.
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وإن ُوزن الحصى ف َوزنتَ قومي وجدتَ حصى ضريبتِھم َرزينا
فإذا سمع اإلنسان أ ّول ھذا البيت استخرج منه لفظة قافيته ،ألنّه يعلم ّ
أن قوله وزن
أن قافية القصيدة توجبه ،واألخرى ّ
الحصى سيأتي بعده رزين لعلتين :أحدھما)*(ّ :
أن
نظام المعنى يقتضيه؛ ّ
ألن الذي يفاخره برجاحة الحصى يُلزمه أن يقول في حصاه إنه
رزين" ...فليست القافية في ھذا التصور عنصراً موسيقيّا ً يؤتى به إلحداث االنسجام
الصوتي فحسب ،وإنما ھي عنصر حيوي في لحمة النظام المعنوي لمجمل

البيت(1).

والحديث عن األسلوب أو النص عامة يقودنا إلى تناول التمييز بين الشعر والنثر:
فابن األثير -مثال -يميّز بين مصطلحي "النظم" و"النثر" ،ويشير إلى ّ
أن طريق
اإلبداع في أحدھما مختلف عنه في اآلخر ،ويرى النثر أعلى درجة ،من حيث
ارتباطـُه بال َمھ ّمة التوضيحيّة في عالم الدين واإلعجاز وانتظام أمور الدولة ،موضﱢحا
في الوقت نفسه عالقة األسلوب الجيد باإلدھاش ،ذاكرًا ما في القرآن الكريم من سحر
بيان ،وروعة معن ًى ،ودقة ألفاظ ومبان ) ،(2وھو بذلك إنّما كانت عنايته في حديثه عن
األسلوب منصبّة على ما يثيره في نفس المتلقـّي أكثر من عنايته بالعناصر المشكـّلة
لھذا األسلوب ،أي أنه راح ينظر إلى أثر األسلوب قبل ك ّل شيء.
والمالحظ في الكتابات العربيّة التي سلـّطت الضوء على األسلوب من خالل جھود
المشارقة والمغاربة في تحديد معناه المتـّصل بداللة السّلب ،وعالقة ذلك بنفس
صاحبھا ،كما أشير إلى عالقة المباحث التي اتّجھت نحو األسلوب بموضوع إعجاز
تنوع
القرآن الكريم المركـ ّز على الموازنة بين األسلوب القرآن ّي وأساليب األدباء ،و ﱡ
األساليب العربيّة وتأثير مبدإ " لك ّل مقام مقال".

)(3

ويورد" ديفين ستيوارت"استھجان النب ّي -صلى ﷲ عليه وسلم -السجع ،كما ورد
ذلك في رواية أبي داود للحديث الشريف الذي يروي قصة امرأتين من ھُذيل ،ضربت
إحداھما األخرى ،وكانت المضروبة حُبلى ،فماتت ومات جنين لھا ذكر نما َشعر
*  -الصحيح إحداھما إذ العلّة اسم مؤنّث.
 - 1األخضر جمعي ،اللفظ والمعنى في التفكير النقدي عند العرب ،اتحاد الكتاب العرب دمشق  ،2001ص 72
 -2ابن األثير ضياء الدين ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،تح:أحمد الحوفي بدوي طبانة ،ج ،4دار نھضة مصر الفجالة
القاھرة ،ص7
 -3محمد عبد المطلب ،البالغة واألسلوبيةـ ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت لبنان ،الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان ،دار
نوبار القاھرة ،ط ،1994 ،1ص 10وما بعدھا
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رأسه ،فحكم النب ّي صلـ ّى ﷲ عليه وسلـ ّم على الجانية بديﱠة المرأة والطفل جميعا ،فقال
شرب وال أكـلْ  ،وال نطق،
أخ الجانية ُمن ِكرا دفع ديّة الجنين  :كيف أَغرم ديّة من ال ِ
ف ِمث ُل ذلك يُطـَ ْ ّل)*(؟ ) (1وقد ُروي عن الخطيب أبي إسحاق...أنـ ّه كان يقول :أنشدَني
شي ُخنا ابن الخ ّل المذكور ببغداد ،ولم يس ّم قائال:
في ُزخ ُرف القول ْ
تزيـينٌ لباطله

ق قد يعتـريه سوء تعبير
والحـ ﱡ

تمـدحه
تقول ھذا ُمجاج النحـل
ُ

وإن ذممت تق ْل قيء الزنابـير

مدحا وذ ّما وما جاوزتَ وصفھما حسنُ البيان يُري الظلماء

كالنور")(2

فا ْبن الخ ّل في أبياته ھذه قد ذكر الزخرف والتزيين وھما من اإلنجازات العملية
التي تتجسد في أسلوب أي منشئ.
وقد استھجن النب ّي -صلّى ﷲ عليه وسلّم -السجع  -وھو جانب زخرف ّي-إلمكانية
تأثيره ال َسلب ّي في السامع ،ولما فيه من احتيال على الح ّ
ق برونق األسلوب وزيناته؛ إذ
من الواضح أن شقيق المرأة الجانية استعان بأسلوب فن ّي للتأثير في المتلقي ،وإبعاده
المحترم للذات اإلنسانية.
عن الحقيقة ومنطقھا الشرع ّي
ِ
وفي ھذا الصدد يورد الجاحظ شعرا ألحد المولّدين ،يبرز فيه مدى تأثير الشعراء
في مھج ّويھم بالحق وبالباطل بفضل ما يحققه أسلوبھم من تأثير:
ســنة ِحـدا ٌد على ال َعورات ُموفية دليلة
وللشعـراء أ ْلـ ِ
ومن عقل الكريم إذا اتـ ّقاھم وداراھــم مـداراة جـميلة
إذا وضعوا مكاذبھم عليه وإن كذبوا فليس عليھن حيلة

)(3

إالّ ّ
أن الجاحظ  -كما نرى  -ال يركز كثيرا على العوامل األسلوبية التي تمكن
الشعراء من تقديم الباطل في ھيئة حق وتقديم الح ّ
ق في ھيأة باطل .وفي ھذا السياق
يمكن الرجوع إلى مقال بعنوان "غشّ اللغة" وفيه عرض لموقف عدد من اللغويين
الذين عرفوا منذ القرن التاسع عشر ،وعرف إلحاحھم على طبع اللغة القاسي مثل ما
*  -طل د ُم القتيل طال وطُلوال :ھدَر وبطل ولم يثأر به ولم تؤخذ ديته ""...المعجم الوسيط مادة ط ّل ص564
 -1ديفين ستيوارت ،السجع في القرآن بنيته وقواعده  ،فصول ،المجلد الثاني عشر عدد ،3خريف  ،1993ص 7وما بعدھا.
 -2ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،1تح إحسان عباس ،دار صادر بيروت لينان ،ص ،33ويذكر صاحب الوفيات ّ
أن أبا إسحاق
توفي سنة 596ھـ
 -3الجاحظ ،البيان والتبيين ،ج ،1تح :فوزي عطوي ،مكتبة محمد حسين النوري ومكتبة الطالب وشركة الكتاب اللبناني،
اللعازرية بيروت لبنان ،ص120
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يرى "بارت" وبالي وفوندرياس"  " vendryesوماروزو ودوزا الذين يصل شكھم
في اللغة درجة تجريمھا.

)(1

وقد يُغفل عدد من اللغويين والبالغيّين حين دراسة لغة النص األدب ّي ما يحتويه
من شمولية في أداء المعنى ،وانسجام في البنية والنسج ،فال يقفون أمام الدور الذي
يكون لك ّل لفظ في النسيج الشامل الذي يدخل فيه عدد من الظواھر من تكرار ومغايرة
ومخالفة واشتراك وتضا ّد ةھي أسس جمالية من حيث جوانبھا الجرْ سية والداللية.
واألسلوب عند أحمد الشايب ال يقتصر على األدب وحده ،ألنه لفظة يستعملھا
العلماء والموسيقيون والرسامون وغيرھم ،أما عند أھل األدب فھو " طريقة الكتابة أو
طريقة اإلنشاء أو طريقة اختيار األلفاظ وتأليفھا للتعبير بھا عن المعاني ،قصد
اإليضاح والتأثير أو الضرب من النظم والطريقة فيه"...

)(2

ومن ھنا تتبيّن أھ ّمية

القصدية في األسلوب ،وبعده عن االعتباطية.
ي الفرد ّ
ويبرز صالح فضل داللة األسلوب على مميزات الجانب التعبير ّ
ي ،وبناء
على ذلك كان تع ّدد دالالت المصطلح كالتالي:
 دا ّل على الكالم أكثر من داللته على اللغة ،حتى وقع الخلط بين م ّميزاتالنصوص الفرديّة وأسلوب اللغة الجماع ّي.
 ك ّل نص  -مھما كان نوعه  -له أسلوبه الخاص المتأثـ ّر بانتماءاته الجغرافيةوالتاريخية.
 من الضروري في ھذا المجال التمييز بين األسلوب األدبي ككلّ ،وأسلوب نصّأدب ّي

ما(3).

وارتبطت نشأة علم األسلوب بداية القرن العشرين بالتط ّور الذي حققته الدراسات
اللغوية في القرن الذي

-1

سبقه(4).

Cecile l’ignereux et Julien Piat, Une langue a soi,essai :Tricher la langue, proposition sous la direction
de Secile l’ignereux et Julien Piat, presses universitaires de Bordeaux Pessac, 2009, p8

-2أحمد الشايب ،األسلوب "دراسة بالغية تحليلية ألصول األساليب األدبية" ،مكتبة النھضة القاھرة ،ط8،1411ھـ 1991،م،
ص44 ،40
 -3صالح فضل ،علم األسلوب وصلته بعلم اللغة ،فصول ،عدد خاص "األسلوبية" المجلد  05عدد 01أكتوبر نوفمبر ديسمبر
 ،1984األسلوب األدبي ،ص51
4
 -صالح فضل ،علم األسلوب  -مبادئه وإجراءاته ،دار الشروق القاھرة ،ط1419 ،1ھـ 1998 ،مـ  ،ص12

35

.

وقد عرفت األسلوبية في مسار تطورھا وتعاملھا مع النص األدبي سبيلين إحداھما
إجرائية استقرائية والثانية نظرية ،وإذا كان الجانب النظر ّ
ي قد تقاربت فيه آراء
فإن الجانب التطبيقي عرف تف ّرع الدراسات وتنوعھا واختالفھا ،إالّ ّ
الباحثينّ ،
أن
المسدي يرى أن الجانب التطبيق ّي يمكن أن يجمع في وجھتين :األولى سماھا أسلوبية
التحليل األصغر وفيھا تتناول أطراف البنى المك ّونة للسياق اإلبداعي من أصوات
ومقاطع تركيبية مع عالقة كل ذلم بالدالالت ،أما أسلوبية التحليل األكبر فتتدخل فيھا
اإلحصائيات والمقارنات العددية لالقتراب أكثر من التناول العلم ّي الصارم قدر
اإلمكان(1).

وبالنظر إلى ما ت ّم ويت ّم  -في مجال الدراسات األسلوبية خاصة -ندرك مدى
األصالة التي تميّز تناول األسلوبيّين العرب الذين وجدوا في الدراسات البالغية كثيرا
من المبادئ النقدية التي طوروھا في ضوء الدراسات األسلوبيّة الغربية.
وإذا كانت البالغة العربية قد كشفت عن جوانب ھامة في الدرس البالغي الذي
كان يتقاطع باستمرار مع الدرس النقدي ،إال ّ
أن األسلوبية قد ع ّمقت نظرتھا التحليليّة
إلى التشكيل الفن ّي فصار النص بفضلھا يقترب منا أكثر يوما بعد يوم.

 -عبد السالم المسدي ،النقد والحداثة "مع دليل بيبليوغرافي" ،دار الطليعة بيروت ،ط ،1983 ،1ص ص72 ،71

1
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الباب األول

الرفض وتجلياته
حياة وفكرا وأسلوبا
لدى
أبي العتاھية
وأبي نواس
وأبي تمام
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الفصل األول:

تجلي الرفض في حياة أبي العتاھية
وأبي نواس
وأبي تمام
وفكرھم.
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توطئة:
اشت ّد الصراع السياس ّي عھ َد بني أميّةَ ض ّد الروم ،ثم عاش العبّاسيّون فترة طويلة
من المواجھات التي عرفت بعد ذلك بالحروب الصليبية)*( ،أ ّما داخليّا فقد واجه
العباسيّون مجموعة من الحركات الداخليّة المؤثرة أبرزھا الشيعة ،ثم ال ﱢزنج بالبصرة
صفَ القرن الثالث الھجري ،أ ّما الرّبع األخير من القرن الثالث فميّزته حركة
منتَ َ
القرامطة في ك ّل من الشام والعراق والجزيرة

العربيّة(1).

ولم تكن ھذه الحركات الخارجيّة أقسى من األحداث الداخليّة على حياة الناس؛ ألن
ك ّل تم ّزق في النسيج السياس ّي االجتماع ّي الداخل ّي كان يزيد من قوة األعداء وخطرھم
الخارج ّي.
وھكذا يتّضح مدى اتساع رقعة التح ّوالت التي عرفھا العصر .وبالنظر إلى
اتساعھا ومقدار ق ّوتھا ،يمكن تص ّور عالقة كل ذلك بما يحدث من أثر في ال ُمنتَج الفنّ ّي
الثقاف ّي الذي تجلّى بشكل واضح في الشعر.
وقد تع ّددت أسباب سقوط الدولة األموية :منھا تحلـ ّل األسرة الحاكمة ،وانشغالھا
ّ
بلذاتھا الصغيرة ومصالحھا الضيقة عن أداء واجبھا تُجاه الرعية ،وما انج ّر عن ذلك
من مظالم ال تطاق ،ومنھا الصراعات الشديدة التي دارت مدة طويلة بين "اليمنيّة"
و"النزاريّة" ،وما تولّد عنھا من إضعاف للدولة في مجمل قطاعاتھا ووظائفھا -
خاصة بشرقھا في العراق والمناطق الموالية لھا -ومنھا تلك األزمة الماليّة الخانقة
التي نجمت عن االختالل االجتماعي الذي تجاوز المعقول بسبب الطبقيّة التي ميّزت
مجتمعا أمويا منح ج ّل األولويات لطوائف من العرب على حساب الشعوب المفتوحة،
وكان مقتل الوليد بن يزيد عام  126ھـ المؤشر األقوى على سقوط دولة األمويين

2

وكان الصراع الذي تز ّعمته الشيعة ض ّد األمويّين العامل األقوى في سيادة
السياسة العباسيّة ،خاصة وأن الرأي العا ّم قد تأثر كثيرا بعد مقتل الحسين وتح ّوله إلى
* -تميزت ھذه الحروب بروحھا االستعمارية ،ولم تكن الحمية الدينية إال صورة لتوظيف الصراع الدين ّي تحقيقا لغايات الھيمنة
السياسية واالقتصادية.
 -1أنيس المقدسي ،أمراء الشعر في العصر العباسي ،دار العلم للماليين ،ط ،1989 ،17ص 20وما بعدھا.

 -2يوسف العش ،الدولة األموية واألحداث التي سبقتھا ومھدت لھا ابتداء من فتنة عثمان ،دار الفكر دمشق سورية ،ط ،1985 ،1406 ،2ص
ص 304 ،300
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شھيد رمز لدى الشيعة في كربالء ،وتنازل ِال َحسن أخيه عن الحكم؛ ذلك التنازل الذي
لم يُنه النزاع ،بل كان فترة ضعف واستسالم أمام بطش األمويين .وقد تشبّثت الشيعة
بتقديس أئمتھا ،ووصل ذلك التقديس ح ّد االعتقاد بخلودھم ،كما ھو الشأن في عدم
التسليم والتصديق بموت محمد بن عل ّي ،مثلما نجـد ذلك في قول الشاعر السيّد
ال ِحمير ّ
ي )*( الذي يؤ ّكد إيمان الضمير الجمع ّي بخلود القائد الم َخلـﱢص:
أال إنّ األئ ّمة من قُـريش

سواء
ُوالةَ الحـــ ّ
ق أربعـةٌ َ

عل ﱞي واألئ ّمةُ مـن َبـنِيه
سبطٌ )**( سبطُ إيمـان وبِ ﱟر
ف ِ

ھ ُم األسباط ليس بھا َخفاء
وسـبط غـيّبتـهُ كـربالء

وسبط ال يذوق الموتَ حتّى يقو َد الخي َل يق ّدمھا اللواء
وھو أنموذج لشعر الرفض السياس ّي الذي نشط خالل الفترة األمويّة والعباسيّة،
وعرف تطورا في رؤاه .وھكذا صار القائد المخ ﱢلص رمزا كبيرا في التراث الشيعي
وھو الرمز المتر ّدد في مخيلة المظلومين عا ّمة ،وت َح ّول ھذا الرمز إلى شبح يخيف
األمويين حتى زالت دولتھم واستمر في إخافة العباسيين

أيضا(1).

في ظ ّل ھذا الخوف إذن نشأت ذھنيّة عباسيّة كانت مزيجا من التحدي والترقّب؛
تح ّد لواقع أثبتت األيام أنّه باإلمكان تغييره ،وترقّب مصاحب للسعي بشتّى الطرق إلى
إحداث تحول كبير في الحياة.
ولقد اتّسع مجال التعبير الفن ّي في العصر العباس ّي بعد أن اطّلع العباسيون على
كثير من الثقافات والفلسفات في ظ  ّل التط  ّور التاريخ ّي الشامل الذي حدث ب أثر
الترجمة التي بدأت خطواتھا األولى في العصر األمويّ ،فكان أ ّو َل من اشتغل بنقل
العلوم إلى اللغة العربيّة خال ُد بن يزيد األموي )ت  80ھـ( وھو حفيد معاوية األكبر،
ويُس  ّمى حكيم آل مروان (2) ،لك ّ
ن النشاط الترجم  ّي تح  ّول إلى حركة واستراتيجيّة
*  -ھو من ِحمير كما أورد ذلك جرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربيّة  ،موفم للنشر الجزائر ،ص ص  ،99 ،98شاعر
عباسي مطبوع توفي سنة 173ھـ  ،ھو وبشار وأبو العتاھية أكثر الناس شعرا في الجاھلية واإلسالم ،وذكره طه حسين في "من
تاريخ األدب العربي" ،ج ،3ص ص 302 ، 301وقال بأنه وفق في رؤيته السياسية بين الوالء الصريح لعلي بن أبي طالب
وشيعته دون أن يكون رافضا وال معارضا لبني العباس.
**  -السبط ولد االبن واالبنة .والسبط من اليھود :كالقبيلة من العرب).ج( أسباط .وفي التنزيل العزيز" :وقطعناھم اثنتي عشرة
أسباطا أمما" المعجم الوسيط مادة سبط ص ،414ولم يشر المعجم ال إلى اسم اآلية وال إلى رقمھا ) 160األعراف(7/
 -1عز الدين إسماعيل ،في األدب العباسي الرؤية والفن ،دار النھضة العربية بيروت لبنان1975 ،م  ،ص15وما بعدھا
2
 -أحمد أمين ،ضحى اإلسالم ج ،1مكتبة النھضة المصرية ،ط ،7ص ص 3 ،2
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واعية قصديّة أيضا في العصر العباس ّي؛ فقد حفظ التاريخ أسماء النقلة من اللسان
الفارس ّي إلى اللسان العرب ّي ،منھم عبد ﷲ بن المقفع وآل نوبخت ،وموسى ويوسف
ابنا خالد ،وأبو الحسن علي بن زياد التميمي ،والحسن بن سھل ،والبالذريّ ،وجبلة بن
سالم ،وإسحاق بن سالم ،وإسحاق بن زيد ،ومحمد بن الجھم البرمكي ،وھشام بن
القاسم بن عيسى الكرديّ ،وزاوية بن شاھويه األصفھاني ،ومحمد بن مطيار
األصفھان ّي ،وبھرام بن مردان شاه ،وعمر بن

الفرخان(1).

ومن الواضح أن الترجمة تفتح الباب ألمرين ،أحدھما القبول واآلخر الرفض؛
ذلك أن كثرة األفكار وتنوعھا ھما م ّما يمنحنا فرصة االختيار ،وين ّمي فينا الميل إلى
النقد ،والرغبة في اإلضافة .بل إن ذوبان عدد كبير من الثقافات في اللسان العرب ّي
فتح المجال للرغبة في استعادة المجد الغابر لدى عدد من الشعوب التي انضوت
حضاريا ولغويّا تحت راية العربية واإلسالم ،خاصة ّ
وأن اإلسالم قد منح ھذه الشعوب
قدرا كبيرا من الحرّية التي ميّزت الحكم العباس ّي إلى حد معقول ،ولع ّل ھذه الحرية
ھي التي أطالت عمر الدولة العباسية وحضارتھا ،فال عجب بعد ذلك إذن أن تُترجم
كثير من أفكار غير العرب إلى اللسان العرب  ّي ،ولسا ِن حال الحضارة في القرن
الھجر ّ
ي الثان ّي ،وال عجب أيضا أن تن ُشط المحاورة بين شتّى الثقافات التي امتزجت،
ووجدت في اللسان العرب ّي خير معبّر عنھا من مشارق األرض إلى مغاربھا ،لذلك
ّ
فإن قراءة النص العبّاس ّي خاصة ،ما ھو في األساس إال قراءة للثقافة العباسية المتع ّددة
المشارب ،بل وللثقافة اإلنسانية في عصر كانت العربيّة فيه سيّدة التعبير عن اإلنسان.
وقد اكتسب المجتمع العباس ّي آدابا يوميّة جديدة ميّزت سلوكه في حياته

المدينيّة)*(

الجديدة ،منھــا مثال آداب المائدة  table etiquetteالتي " :تواضع عليھا العباسيّون من
الخلفاء والوزراء و ِعلّية القوم في العصر العباس ّي األ ّول ،وھم على مائدة الطعام،
ومنھا أن يض ّم اآلكل شفتيه أثناء المضغ  ،وال يمسح فمه ب ُك ّمه ،وأالّ يتناول إال ما بين

 -1مولي علي بوخاتم ،مصطلحات النقد العرب ّي السيماءوي اإلشكالية واألصول واالمتداد ،2004/2003 ،اتحاد الكتاب العرب،
 ،2005ص76

* -يختلف مدلول المدينية عن المدنية في كون األول نسبة إلى المدينة في حين يدل الثاني على مستوى سام من الفكر والسلوك بغضّ النظر عن
مكان وجوده سواء كان مدينة أو بادية.
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يديه ،وأالّ ينظر إلى ما بين يدي غيره ،وأالّ يطلب ما ال يحتمل

وجوده(1)".

إن ھذه التحوالت العميقة التي م ّست المجتمع العباس ّي ھيّأت الحركة الشعريّة ّ
ّ
ألن
تَغتَني بتجارب جديدة كثيرة أضحى لھا دور واضح في التأثير الفني والفكري :أما
التأثير الفني فقد تجسد أسلوبيّا في نماذج شعرية رافضة خاصة يمكن الرجوع إليھا
في أشعار ك ّل من أبي العتاھية وأبي نواس وأبي تمام لكونھا أشبه بالمحاورالرفضية
الكبرى التي دارت حولھا كل النماذج الشعرية الرافضة بعد ذلك ،وأما الفكرية فيمكن
االھتداء إليھا في تلك االختالفات التي وصلت حد الصراع بين شتى الفلسفات
والتوجھات المذھبيّة التي أفرزھا تالقح الثقافات والحضارات التي ضكتھا الدولة
العباسية ومنھا شقت طريقھا نحو حضارة العرب والمسلمين.
-1

تجلي الرفض في حياة أبي العتاھية وفكره:
أ -تأثر فكر أبي العتاھية بعصره:
كان التقاء الثقافات المشكلة للواقع العباس ّي العام ذا أھمية بالغة في توجيه الفن
الشعري ،وتكوين رؤية معيّنة تحكم أذواق شعراء العباسيين ،وكان من الطبيع ّي أن
يتأثـ ّر أبو العتاھية بثقافات عصره وفي مقدمتھا الفلسفة اليونانية واألدب الفارسي،
خاصة بعد أن اتسعت إفادته منھما فكان لذلك أ ّول من فتح باب الوعظ والتزھيد في
الدنيا؛ ويدلّنا حرصه على المال مع زھده على تأثـ ّره أيضا بالحكمة الھنديّة التي
تُحسّن الزھد في الدنيا والتص ّوف ،وھي مع ذلك تعظّم شأن المال ،وتق ّدسه .واتّباعه
لھذا المبدإ جعل ش ّكا في صدق

زھده(2) "...

وال عجب في صدور اتّھام من ھذا النوع ،خاصة ّ
وأن تيار الكفر قد ُعرف في ھذا
العصر ،كما كانت الدعوة إليه تتـّخذ الشعر منبرا لھا ،ومثاال عن ذلك قول الشاعر
بشار بن برد:
األرض ُمظلمة والنار ُمشرقة والنار معبودة ُمذ كانت

النار)(3

فقد كان ھذا الشاعر" جريئا على الحياة وعلى المجتمع ،وھذر بالشعوبيّة في
مجدي وھبه وكامل المھندس ،معجم المصطلحات العربيّة في اللغة واألدب،مكتبة لبنان بيروت ،ط 2منقحة مزيدة ،1984 ،ص92
 ديوان أبي العتاھية ،تقديم كرم البستاني ،دار بيروت للطباعة والنشر ،1986 ،1406 ،ص10 -3ديوان بشار بن برد ،ج ،4شرح محمد الطاھر بن عاشور ،ص ، 78وشارح الديوان ينفيه عنه نفيه ألبيات سابقة.
1
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صراحة ،وصدر عن فُحش وتھ ﱡتك ،وسبﱠ كبار الدولة .وتقول األخبار بعد ذلك ّ
إن
المھد ّ
ي أَوعز إلى ابن نھيك فضربه بالسوط حتى

ھلك(1) "...

لكن ويبدو ّ
أن من أھ ّم

ما قال بشار ھذا البيت الذي يل ّخص القداسة التي نالھا األدب في عصره وبعد عصره
وھو قوله:
كذاك الدھر يُبلي ك ﱠل شيء وال يَفنى على الدھر

القصيد )(2

وكانت شتّى األفكار تنتقل إلى الشعر العرب ّي بفضل تفتح الشعراء على ثقافات
عصرعم المتنوعة  .يقول أبو ھالل العسكر ّ
ي ...":ولما مات اإلسكندر وقف عليه
بعض اليونانيين فقال :قد طالما وع َ
ظنا ھذا الشخص بكالمه ،وھو اليوم لنا بسكوته
أوعظُ ،فنظمه أبو العتاھية في قوله:
وكانت في حياتك لي عظات

وأنت اليوم أوعـظ منك حيّا

")(3

يرد إليھا من الثقافات والفلسفات
في ھذا كلّه دليل على تأثر الحياة العباسية بما كان ِ
التي ال تتجلّى في إبداعات العباسيّين فحسب بل وفي مظاھر من سلوكاتھم أيضا.
ويشير الجاحظ إلى مدى اتساع المعاني واألفكار في عصره وإلى أن ھذا االتساع
جعل اللفظ العرب ّي الجاھز عاجزا عن مسايرة ما استج ّد ،معرجا في ھذا على معاني
أبي نواس وألفاظه التي رآھا قد أخذت كثيرا من العلم وروحه ولفظهُ ،مبرزا أن ذلك
قد قُبل على أساس التظرف والتملـ ّح ،مستشھدا بقول أبي نواس:
يا عاقد القلب ِمنﱢي ھالّ تذ ّكرتَ حالّ
تركت قلبي قليال

من القـــليل أقالّ

يكاد ال يتـــجـ ّزا أق ﱡل في اللفظ ِمن

ال)(4

والقصد من التملح ھنا ھو الخروج من لغة الشعراء إلى لغات غيرھم ممن تختلف
لغتھم عن لغة الشعر.
 -1العربي حسن درويش ،الشعراء المحدثون في العصر العباسي ،تقديم إبراھيم عبد الرحمن محمد ،الھيئة المصرية العامة
للكتاب ،1989 ، ،ص19 ،18
-2ديوان بشار بن برد ،ج ،3مقدمة وشرح محمد الطاھر بن عاشور ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاھرة1378 ،ھـ،
1957م ،ص18
 -3العسكري ،أبو ھالل الحسن بن عبد ﷲ بن سھل ،كتاب الصناعتين :الكتابة والشعر ،تح :علي محمد البجاوي ومحمد أبو
الفضل إبيراھيم ،المكتبة العصرية صيدا بيروت لبنان ،ص20
4
 -الجاحظ ،البيان والتبيين ،ج ،1تح حسن السندوبي ،المكتبة التجارية الكبرى القاھرة 1345ھـ1926 ،م ،ص108
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إن تع ّدد المشارب العلميّة واللغوية والفلسفية والكالمية ھو الذي فتح باب القراءة
التنا ّ
صيّة على مصراعيه للشعر العباسي الذي ما إن نُنطق شيئا منه حتى نحسّ بتجسّد
روح العصر فيه ،بل روح العصور العباسية عامة؛ ّ
ألن تداخال كبيرا حدث في ثقافات
العصور العباسيّة؛ ذلك ّ
أن ثقافة العباسيين قد أخذت من روافد متع ّددة ،حتى صار أبو
العتاھية وھو ينشد شيئا من شعره ذي المرجع ال ُخلُق ّي الدين ّي ،يُتّھم في دينه ،ويزعم
معارضوه ّ
أن شعره شيء من "المانويّة" أو غيرھا من ال ِملل والنـﱢحل الغريبة عن
اإلسالم ،البعيدة عن روحه ك ّل البعد .وقد كان الشعر جزءا من حياة خلفائھم
وأمرائھم ،فھذا صاحب"فوات الوفيّات" يورد شعرا للمكتفي با )ت 295 /264ھـ(

يقول فيه:
من لي بأن تَعلم مـا ألقى

فتعرفَ الصبوة والعشقا

ما زال لي عبداً وحبّي له

صيّـرني عبداً له َحـقّا

ق مـن ِرقّي ولكنّني
أُعتِـ ُ

مــن حبّه ال آ َمنُ

ال ِعتـقا)(1

ويبدو ّ
أن من األسباب التي قضت على دولة األمويّين ما كان عامال في ازدھار
دولة العباسيّين وتطور حضارتھم :فقد كانت قوة الشوكة الفارسية أساسا في نشأة
الدولة العباسية على يد قائد خراساني كما ھو معروفّ ،
لكن األمر ال يتوقّف عند ھذا
الح ّد ،فالشعوبية التي فتّت عضُد األمويّين صارت في كثير مما يكتب أنصارھا تساھم
في تطور االختالف الثقافي في ھذه الدولة الجديدة ،ومن الشخصيات التي كان لھا
دورھا في تغذية ھذا االختالف والثراء سھل بن ھارون )ت215ھـ( الذي والّه المأمون
خزانة الحكمة ،وقد بلغت شھرة سھل بن ھارون ح ّدا جعل الجاحظ نفسه يؤلف ثم
ينسب مؤلﱠفه للرجل كي يقبله الناس ،كما أن ھذا الرجل قد صار جزءا حتى من
الذاكرة الشعبية؛ فقد ذكر في ألف ليلة وليلة.

)(2

وھنا ال ب ّد من التوضيح بأن األھم في ك ّل ذلك  -بالدرجة األولى  -لم يكن إسھام
األعاجم ،بل كونھم سببا في إحداث جو تنافس ّي عام دفع جميع العناصر المشكلة

 -محمد بن شاكر الكتبي ،فوات الوفيات ،ج ،3تح إحسان عباس ،دار صادر بيروت لبنان ،ط ،1974 ،1ص167

1

 -كارل بروكلمان ،تاريخ األدب العربي ،ج ،3الكتاب الثاني ،تر:عبد الحليم النجار ،دار المعارف مصر ،ص ص35 ،34

2
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للمرحلة العباسية إلى المشاركة في تحقيق النم ّو والتطور في مجاالت األفكار بشتى
أنواعھا.
ومن الضرور ّ
ي االلتفات ھنا إلى أھمية اتّساع روح المحاورة الطريفة الجادة
وغير الجادة في ظ ّل الحكم العباس ّي ،وفي مرحلة بدأت تتـ ّسع فيھا المشاركة
الحضارية العا ّمة بين األجناس ،بل وبين ك ّل من الرجل والمرأة أيضا .ذلك ما يمكن
االھتداء إليه حين نقرأ عن "فض ٍل" الشاعر ِة اليمامية جارية المتو ّكل ،التي كانت من
مولﱠدات اليمامة ،وھي من شاعرات القرن الثالث الھجريّ ،كما نجد ذلك في ما ذكره
اإلصفھاني (1)،ولم يكن في زمانھا آمرأة أفـصح منھا وال أشعر " .قال المتوكـّل لِعل ّي
بن الجھم :قل بيتا وقل لفضل الشاعرة تجيزه ،فقال عل ﱞي أجيزي يا فضل:
ال َذ بھا يشتَكي إليھا فلم ي ِج ْد عندَھا َمالذا
فقال لھا المتو ّكل :أجيزي ،فأطرقت ھنيئة ،ثم قالت:
فلم يز ْل ضارعا ً إليھا تھطُل أجفانُه رذاذا
فعاتبوه فزاد ِعشقـا ً فمات َوجداً فكان ماذا"...

)(2

وأورد اإلصفھان ّي أيضا " حدثني جعفر بن قدامة ،قال حدثني ابن حُميد ،قال قلت
لفضل الشاعرة أجيزي :من لمحب أحب في صغره ؟
فقالت:
فصار أُحدوثةً على ِكبَره ...
فقلت:
ِمنْ نظ ٍر شفﱠه وأ ﱠرقه ...
فقالت:
وكان مبدَا ھـــواه من صبره ...
ث ّم شغلت بالشراب ھنيئة ،ث ّم قالت:
ــــر الليالي يزيد في فِ َكره
لوال األماني لمات من كمد َم ﱡ
ليس له ُمسعـد يســاعده

بالليل في طوله وفي قصره

1ـ أبو الفرج اإلصفھاني ،اإلماء الشواعر ،تح :جليل العطية ،دار النضال ،بيروت ،ط ،1984 ،1404 ،1ص 57وما بعدھا
2
ـ المصدر نفسه ،ص65
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الجسم يبلى فال حراك به

والروح فيما أرى على أثره"...

)(1

إن ھذا األخذ والر ّد في الحوار الشعر ّ
ي يبرز خاصّية جديدة وجدت في المجتمع
العباس ّي ھي اتساع رقعة المحاورة والمجادلة وروح التح ّدي ،كما تبيّن عدم االستسالم
للفكرة الجاھزة ،ورفضھا ومحاولة تجاوزھا.
واالمتزاج االجتماع ّي أبرز ظاھرة في العصر العباس ّي ،إذ ّ
أن استقطاب الملَكات
غير العربية واستمالة أصحابھا لاللتحام مع العناصر العربية في العصر العرب ّي ،كان
له تأثيره اإليجاب ّي في صوغ صورة الحياة الثقافية االجتماعية العباسية التي لم تبق
صر إلى فارسية ساسانية ،بل غدت
عربية أعرابية مثلما كانت عصر األمويين ،ولم ت ِ
عباسيّة بك ّل ما في كلمة "عباس ّي" من داللة اجتماعيّة وثقافيّة وسياسيّة ،في دولة
أساسھا الحريّة والبحث عن مجتمع جديد يوائم بين ك ّل مك ّوناته الجديدة المتع ّددة؛
حرّية جعلت الملِك نفسه يتح ّول إلى شاعر ال يخفي عاطفة وينسجھا نس ًجا طريفًا في
مجموعة من األبيات الشعريّة كما فعل ھارون الرشيد الذي قال في "محبوبات" له:
ُ
الثالث اآلنساتُ ِعـنَاني
َملَ َك
ما لي تُطاوعُني البريﱠة كلّھا

وحل ْلنَ من قــلبي ب ُك ّل َمكان
َ
وأُطيع ُھنّ وھنّ في ِعصياني
 وبه قَ ِوين -ﱡأعز من

سلطان الھوى
ما ذاك إالّ أنّ ُ
كما ّ
أن االمتزاج االجتماعي قد تمثلّه في وضوح كبير تعبير العباسيين عن حياتھم
سلطاني)(2

ي أفضل مبرز لھذا االمتزاج؛ ذلك ّ
العا ّمة ،وكان ال ُمنتَـَج الشعر ّ
أن لغة العباسيين
صارت مزيجا من لغات المجتمع العباس ّي الجديد ،إنھا لغة المولّدينّ ،
ألن العصر
العباس ّي نفسه ھو عصر ال ُمولّدين ،وال شيء يدلّنا على ھذا التمازج اللغو ّ
ي
االجتماع ّي أفضل من النص الشعر ّ
ي.
وفي نصوص أبي نواس وابن الرومي والبحتري وغيرھم ،وفي مقامات بديع
الزمان وكثير من الكتابة العلمية أيضا.
وبمكن الرجوع إلى قول أبي نواس مثال:
1

ـ المصدر السابق ،ص ص70 ،69

 محمود محمود الغراب ،الحب والمحبة اإللھية من كالم الشيخ األكبر ابن عربي ،دار المعرفة دمشق ،ط1412 ،2ھـ 1992 ،م،ص29
2
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اُرد ْد عل ّي ال ُمدام بالجارم

وسقنيھا بـ ُرغم لُ ّوامي

)(1

وھو يقول في السياق نفسه:
قد بات يسقيني درياقة سالت من اإلبريق في

الجام)(2

فقد اجتمع في بيت واحد لفظان دخيالن ،لذلك يمكن إن ھذا الدخيل قد أضحى من
مش ّكالت أسلوب النص الشعري الجديد الذي شارك في رفع لوائه أبو نواس ،فصارت
ھذه اللغة العربية المليئة بالدخيل بعد ذلك أمرا ُمستساغا ال ضير فيه .ولذلك أيضا قال
البحتر ّ
ي بعد ذلك:
وإذا عددت على طماس عيبه
أدنو وأقصر عن مداه وإنما

لم أرض ألحاظي وال أنفاسي
أرمي من الملعون في

بِرجاس)*(.

فقد أورد  -كما ھو واضح كلمة برجاس الدخيلة بالرغم من النزعة العربية
المحافظة التي ُعرف بھا.
ب -عالقة شعر أبي العتاھية بحياته وعصره :
تأثرت أشعار أبي العتاھية بالمحيط الثقافي والعلمي والفلسفي ،فبدت أشبه بصدى
لكثير من المعارف الفلسفية المرتبطة بالثقافة الفارسية خاصة ،لذلك فإن "من يتعمق
في ھذه األشعار يجد أبا العتاھية مشغوال بما كان يراه المانوية من أن العالم نشأ من
أصلين ھما النور والظلمة وفي ذلك يقول:
وجوھـر
ك ﱡل شيء مع ِدن
ْ

وأكبر
وأوسط وأصغر
ْ

و ُك ّل شيء الحق بجوھر ْه أصغره متّصل بأكبر ْه
أزواج
الخير والشر ھما
ُ

لـذا نِـتـــاج ولذا

نتاج(3) ...
ُ

وھذه األفكار الفلسفيّة لم تأت من فراغ؛ ولم تدخل الشعر صدفة ،بل وردت تعبيرا
عما استقر في ثقافة الشاعر من أفكار ومعارف استقاھا من المنابع المعرفية المتن ّوعة
التي كانت تع ّج بھا البيئة العباسية ،وال أد ّل على ذلك من ھذه المصطلحات الكالميّة
 ديوان أبي نواس ،شرح علي فاعور ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،1994 ،ص455 -2المصدر نفسه ،ص ،455وجاء في ھامش الديوان أن الدرياقة عند الفرس ھي الخمر ،واإلبريق فارسية مع ﱠربة والجام أيضا،
1

وھو " إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوھا .وھي مؤنثة.
*  -جاء في لسان العرب مادة برجس ص...47البرجاس كلمة يونانية تعني ھدفا ينصب على رمح أو سارية...
3
 -شوقي ضيف ،تاريخ األدب العربي ،العصر العباسي األول ،دار المعارف مصر ،ط ،1969 ،6ص ص242، 241
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والفلسفيّة التي تبدو ماثلة في أشعار الشعراء ،كما نالحظ ذلك في ھذه األبيات التي
ُذكر فيھا المع ِدن والجوھر واألوسط واألصغر واألكبر واألزواج والنتاج...وھي ألفاظ
كان عصره يعج بھا .ويشير الصول ّي إلى موقف أبي العتاھية من ك ّل ذلك الزخم
فيقول ":كان مذھب أبي العتاھية القول بالتوحيد وأن ﷲ خلق جوھرين متضا ّدين ال
من شيء ثم إنّه بنى العالم ھذه البنية منھما ّ
وأن العالم حديث العين والصنعة ال محدث
له إال ﷲ ...

")(1

وھكذا نجد أنفسنا ونحن نعرض لتط ّور المجتمع العباس ّي ورصد تغيّراته
االجتماعية التي طرأت عليه ملزمين بالرجوع إلى األشكال التعبيرية التي ميّزت ھذا
المجتمع الجديد للتعرف على حقيقة تلك التغيّرات.
ومن الطبيع ّي أن تتح ّول المعرفة العلميّة الشاملة بفعل تراكماتِھا إلى ثقافة عا ّمة،
ومن الطبيع  ّي أيضا أن تدخل ھذه الثقافة حياة الناس ،فتُسھم في تشكيل التفكير،
وتتد ّخل في تحديد نوعية السلوك وتوجيھه .وق د تغلغلت في ج  ّو المعرفة العباس يّة
وشقت طريقھا إلى إبداعات شعراء استطاعوا أن يتمثّلوا عصرھم في رؤاھم الفكريّة
والفنية ،وأن يرفضوا كثيرا مما كان يعد أمورا بديھية ال نقاش فيھا.
ولع ّل الميل إلى الرفض الواعي الذي كان عند ك ّل من أبي العتاھية وأبي نواس
وأبي تمام كان سمة بارزة في شعراء العصر العباس ّي أكثر من شعراء أي عصر
سابق ،ألسباب موضوعية ذات صلة بالواقع والتاريخ والحضارة؛ فأبو العتاھية ھجر
الغزل وحياة القصر بالرغم من المنافع الماديّة والمعنويّة التي كان يستمتع بھا في ظ ّل
القصر الملكي الحاكم ،وھي مرحلة حسّاسة من مراحل تط ّور حياته الشعرية أيضا،
وأبو نواس مارس الرفض نصّا وحياة ،فتجلّى في خمريّاته وحكاياته الخمرية ،وفي
كثير مما يرويه التاريخ األدب ّي عن سيرته ،أ ّما أبو ت ّمام فكانت لغته الشعريّة تجسيدا
قويّا لرفض فن ّي يمكن ع ﱡده البداية الحقيقيّة للغة شعريّة جديدة بعيدة ع ّما ألِفته العرب
في ديوانھا.
وللبيئة بأبعادھا الزمانية والمكانية والتاريخية – كما ھو معروف -أثر بالغ في
 -1اإلصفھاني أبو الفرج ،األغاني ،ج ،4تحقيق سمير جابر ،دار الفكر بيروت ،ص ص 8 ،7
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تحديد شخصية اإلنسان وتوجيه طريقة تفكيره وأوجه سلوكاته ،لذا يمكن القول ّ
إن
الفرق في التفكير واالنفعال والفعل ما ھو في األساس إال ُمحصّلة للفروق البيئيّة وما
أحدثته من آثار في الشخصية اإلنسانيّة؛ " حسب اإلنسان أن يولد قبل تاريخ ميالده أو
بعده بعشر سنوات فقط كي يصير شخصا آخر مختلفا جدا االختالف عما ھو عليه
سواء في تكوينه الداخلي أو في ممارسته الخارجيّة"

)(1

ھذه المقولة شديدة االنطباق على الشاعر أبي العتاھية الذي صادف مجيئه الحياة
ظروفا في غاية التعقيد؛ إذ أن" تناقض الحياة العباسية وتعدد مالمح البنية األساسية
فيھا قد أصبح ظاھرة خطيرة تنذر بآنقسام التيارات في المجتمع العبّاسي بشكل
متباعد…ذلك ّ
أن الفوضى السياس يّة وما يصحبھا من قلق وتم  ّزق قد تؤدي إلى
تقويض أمن المجتمع…") (2فالتناقضات التي كان المجتمع يعيشھا في مظاھر حياته
وعاداته ومفاھيمه المرتبطة بالبنية االجتماعية الجديدة التي شكلھا التقاء مجتمعات
بأكملھا غير منسجمة في ما لديھا من ثقافات وعقليات وغير متحدة في ما تطمح إليه
من غايات ،ھذه التناقضات لم تم ﱠر دون أن تترك أثرھا في نفس الشاعر ،ودون أن
تُنقل إليھا كثير من تلك التناقضات .وفضال عن تلك الصراعات الثقافية فقد عرف
الواقع السياسي"صراعا عاتيا أصبح داميا في بعض األحيان على غرار ما حدث من
اغتياالت سياسية بين العصبيّة العربيّة والعصبيّة الفارسيّة ،كما كان مثال في فتنة
األمين والمأمون…") (3فانتقال الصراع الدامي إلى ق ّمة ھرم المجتمع  -كما نرى ذلك
بين األمين والمأمون -ال نتص ّوره صراعا بين شخص وآخر ،إنّما ھو  -آخر األمر-
أعمق من ھذه العالقة الثنائيّة.
وھذه االغتياالت التي طبعت جزءا من الحياة السياسية العباسية نتص ور أنھا
ضربت بقوة توازن المجتمع والتحام أجزائه ،فك ّل اضطراب في العمق يؤدي حتما
إلى اضطراب آخر ال ب ّد أن يظھر على السطح .وال يشترط أن ترى رأي العين أو
تعاش فعليا حتى تترك أثرھا في نفس الشاعر أو أي إنسان بل يكفي المرء أن يعايشھا
 صالح فضل ،إنتاج الداللة األدبية ،مؤ ّسسة مختار للنشر والتوزيع القاھرة ،ص1

1

 عبد ﷲ التطاوي ،القصيدة العباسية قضايا واتجاھات ،مكتبة غريب للطباعة والنشر الفجالة القاھرة ،ص1363
 المرجع نفسه ،ص ص137 ،1362
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نفسيا أو وجدانيّا بطريقة غير مباشرة حتى تصوغ نفسيته المتأزمة .ففي ھذه الظروف
التحركة المضطربة المتأزمة ولد "أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان
العنزي بالوالء العين ّي المعروف بأبي العتاھية الشاعر المشھور؛ مولده بعين التمر،
وھي بُليدة بالحجاز قرب المدينة  ...ونشأ بالكوفة وسكن بغداد ،وكان يبيع الجرار
فقيل له الجرّار ،واشتھر بمحبّة ُعتبة جارية ...

المھد ّ
ي")(1

ويشير عدد من المراجع إلى ّ
أن والدته كانت عام مئة وثالثين للھجرة ،من أب
نبط  ّي من موالي بني عنزة ،وأ ّم من موالي بني زھرة القرش يّين .كما تبين ھذه
المراجع المعاناة التي كابدھا الوالد الذي كان حجاما وضاقت به سبل العيش في بلدته،
فانتقل إلى الكوفة مصحوبا بأسرته ومعه ابناه زيد وأبو العتاھية ،وقد كان لھذا
االضطراب أثره في انتظ ام أبي العتاھية في سلك المخنثين الذين كانوا يخضبون
أيديھم ويتزينون ويتشبھون بالنساء في ملبسھم (2).ويقول ابن خل ـ ّكان مشيرا إلى
انغماس أبي العتاھية في حياة اللھو مع طائفة من أدباء عصره ":وكان ھارون قد
حبس إبراھيم المنطبق ،فأخبر ْ
سل ٌم الخاسر أبا العتاھية بذلك ،فأنشده:
سـر
س ْل ُم يا س ْل ُم ليس دونـك ﱡ
ما استطاب ّ
ت في الناس ح ّر
ت ُمذ غاب في المط ِبق
ُ
رأس اللذا ِ
اللذا ِ
مر
ُحبس المــوصل ّي فالعيش ﱡ

تــرك الــمـوصـل ّي َمـن خــلـق ﷲُ جـمـيعا وعــيــشُـھم ُمقـشعـــ ّر
س ﱡر"
ُحبس اللھو والســـرور فما في األرض شيء يُلــھى بــه ويُـــ َ

)(3

وھو شعر شديد الصلة بيوميات الشعراء والفنانين عموما لذلك يمكن أن يصنف
ضمن الشعر اإلخواني؛ أي تلك المقطوعات الھزلية الخفيفة التي كان الشعراء
يتبادلونھا ويجسدون فيھا شيئا من شعورھم العابر بعيدا عما يمكن أن يعد تجربة
شعرية حقيقة بھذا المصطلح لكلمة تجربة.
ويشير ابن خلكان أيضا إلى ّ
أن كالّ من إبراھيم الموصلي وأبي العتاھية وأبي
 ابن خلكان  ،األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ج ،1تح :إحسان عباس ،دار صادر بيروت ،ص219 -2نجيب محمد البھبيتي ،تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الھجري ،ص ،215شوقي ضيف :العصر العباسي األول،
ط ،6دار المعارف ،مصر ،ص ص ،238،237موسى األحمدي نويوات ،المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي ،ط ،2دار
العلم للماليين ،بيروت ،لبنان ،1969،ص.247
 -3ابن خلكان ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر681/608) ،ھـ(  ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،تح :إحسان
عباس ،ج ،1دار صادر بيروت لبنان ،ص43
1
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عمرو الشيباني النحو ّ
ي قد ت ُوفّوا سنة ثالث عشرة ومئتين في يوم واحد ببغداد.

)(1

فأبو العتاھية كما نرى قد نشأ فقيرا مھ ﱠمشا فاقدا لما قد يشعره بدور في الحياة ،م ّما
دفعه إلى الشذوذ ع ّما ألِفه الناس في مسلكھم ،لوال حرفة الخزف التي كانت تقرّبه شيئا
فشيئا من الناس وحياتھم العامة.
وبالرجوع إلى حياة الشاعر العمليّة يمكن أن نجد في مھنة الخزف ما نتصور أنّه
ن ّمي الرقـ ّة لما يتطلـ ّبه ھذا العمل من دقـ ّة وعناية باألشكال واأللوان ،لذلك اقترب
ّ
الفن اليدو ّ
ي النابع من تط ّور طبيع ّي بطيء في
شعره في بعض الحاالت مما يشبه
الذوق والشعور .وال ب ّد من تأكيد أھمية نشأته في الكوفة :المدينة العلميّة العريقة،
وھي من الحواضر العريقة العامرة

بعلومھا(2).

ويبدو أنّه كان يعاني خوفا شديدا من الفقر لم يستطع التخلص من شبحه ،فقد رآه
ثمامة بن األشرس يوما ينشد:
سه تَ َملﱠكـه الما ُل الذي ھو مالكه
"إذا المرء لم يَع ِتق من المال نف َ
صل ّي ،ث ّم افترقا
وكان أبو العتاھية قد ق ِدم من الكوفة إلى بغداد مع إبراھيم الموْ ِ
ونزل شاعرنا الحيرة ،ويظھر أنّه كان قد اشتھر في الشعر؛ ّ
ألن المھد ّ
ي لم يسمع
بذكره حتى أقدمه إلى بغداد ،فآمتدحه أبو العتاھية ونال جوائز ،واتّفق أن عرف عتبة
جارية المھدي ،فأولع بھا وطفق يذكرھا بشعره فغضب المھد ّ
ي وحبسه ،ولكن الشاعر
استعطفه بأبيات ،فرق له...وخلّى سبيله ثم اتّصل بموسى الھادي بعد موت المھدي ثم
بالرشيد بعد الھادي فنادمه ،ولكنّه ما لبث أن ترك منادمته ،وعدل عن قول الشعر إلى
التصوف ،وك َسر ِجرار الخمر وتزھّد ،وأخذ يذكر الموت وأھواله فحبسه الرشيد ،ثم
ﱡ
رضي عنه فأطلقه فعاد إلى الشعر ،ولكنه ترك الغزل والھجاء حتى

ت ُوفي"(3) .

ويشير إلى مذھبه في الحياة ،فيراه مذھبا فلسفيّا فيقول ":كان أبو العتاھية ُح ّر
التفكير ،وكان أھل عصره ينسبونه إلى القول بمذھب الفالسفة م ّمن ال يؤمن بالبعث،
ويحتجّون ّ
بأن شعره إنما ھو في ذكر الموت والفناء دون ذكر النشور وال َمعاد ،وإلى
 -المرجع السابق ،ص43

1

 -2أحمد أمين ،ضحى اإلسالم ،دار الكتاب العرب ّي ،بيروت ،لبنان ،ط ،10ص ص.154 ،153
3
 -ديوان أبي العتاھية ،مقدمة كرم البستاني ،ص7
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أنّه كان قريبا من مذھب الفالسفة ورأيِھم في خلق القرآن الكريم ،وذلك أنّه ل ّما سئل
عن القرآن أجاب بسؤال ھو" :أسألتني عن ﷲ أم عن غير ﷲ " ) (1وھذا يعني أن غير
ﷲ مخلوق وال خالق إال ﷲ .وھكذا يتّضح أن الرجل كان يساھم في مناقشة القضايا
الشائكة في عصره بعقل ناقد ومنطق عقالني وھدوء وثقة في النفس .لذلك كان من
الطبيع ّي أن تكون له آراء في الشعر ونقده ،وأن تبدو وجھته الشعبية التي جعلته يكسر
كثيرا من األعراف التقليدية حبّا في التميز والظھور ،خاصة وأنه صاحب مقولة
شھيرة " أنا أكبر من العروض" (2).وھي بعيدة عن كونھا شعارا أجوف ،إنھا إشارة
غنيّة بالدالالت الفكرية والفنية التي تؤكد ھذه الوجھة .لذلك عده الجاحظ من رواد
الشعر المطبوعين حين قال ":والمطبوعون على الشعر من المولدين :بشار العُقيْل ّي،
والسيّد ال ِحميري ،وأبو العتاھية ،وابن أبي ُعيينة

"(3).

ج -أبو العتاھية وتحديّات فكرية وفنيّة في شعره:
ومن المفارقات أن نجد من كتّاب القرن العشرين من يناقض مقولة ألبي العتاھية
كانت أكثر تفاعال مع طبيعة الفن وسيرورته التي قد ال تعرف حدودا تقف عندھا،
فھذا بدوي طبانة يقول" :أما محاولة الخروج على نظام األوزان ونظام القوافي جملة،
ّ
ضيته اإلنسانية في
فإنّه خروج على طبيعة
الفن الشعريّ ،وھ ْدم لمفھومه الذي ر ِ
تاريخھا الطويل ،وبأذواقھا الفنيّة في بيئاتھا المتباعدة ،ولغاتھا

المختلفة")(4

إن كلمة "بدوي طبانة" تبدو منطلقة من وجود حدود تامة ومق ّومات مكتملة للشعر
صيغت نھائيا عبر التاريخ ،وتجارب الشعوب صياغة نھائيّة ،في حين ّ
أن مقولة أبي
العتاھية تنطلق من الشك في ھذا االكتمال وھذا االنتھاء .من ھنا يتّضح مدى عمق
الرفض الذي مارسه أبو العتاھية إبداعا ورؤية فنيّة :فقد قدم أبو العتاھية في نماذج
كثيرة من شعره أسسا واضحة لمذھب واضح ھو البديع الذي عرف به أبو تمام؛ حين
ن ّوع في تفنّـنه اللفظ ّي بين التضاد والتجانس والتصوير كما في قوله:
 -المصدر السابق ،ص7

1

 -2أبو العتاھية أشعاره وأخباره ،تقديم شكري فيصل ،دار المالح بيروت1384 ،ھـ1965 -م ،ص ، 34وأدونيس ،الثابت والمتحول،
ج ،2ص108
3
 البيان والببيين ج ،1تح :حسن السندوبي المكتبة التجارية الكبرى القاھرة مصر 1345ھـ 1965 -م ،ص54 -4بدوي طبانة ،قضايا النقد األدبي ،المطبعة الفنية الحديثة ،بيروت لبنان.
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أجفوتِني فيمن جفاني
ْ

وجعلتَ شا َنك غي َر شاني

ولطـالـمـا أ ﱠمــنــتَـني

مـ ّما أرى كـــ ّل األماني

حتّى إذا انقلب الزمان

عل ّي صرت مع

الزمان)(1

إنه يق ّدم لنا حسّا لغويا جديدا ،ويمھّد لشعر عباس ّي خاص خالص .يمكن أن نجمع
مك ّونات ھذا الحسّ الجديد الذي بدأه أبو العتاھية في عدد من المميّزات أبرزھا دقة
المعنى والتكرار والتوليد باالشتقاق وتوازي المعاني بالتوافق أو التضا ّد  ...إلى غير
ذلك من الخصائص التي يمكن للدارس أن يقف عندھا.
وكان أبو نواس قد حاول االمتناع عن افتتاح قصائده بالبكائيات الطللية ،كما حاول
أبو العتاھية قبله االمتناع عن الغزل ،وكلف األمر ابن العتاھية أن سجنه الرشيد -
بالرغم من إعجابه بشعره  -لحمله على العودة إلى شعر الغزل فرفض ،واحتال،
فتغ ّزل ولم يتغ ّزل في الوقت نفسه؛ تغزل ألنه ذكر المرأة في شعره ولم يفعل ذلك،
ألنه قال ما قال من شعر غزل ّي في آمرأته ،وھذا لم يكن معھودا في شعر الغزل عند
العرب ،ومنه قوله:
َمن لقلب متـيﱠم ُمشـتـاق

شــفّه شوقه وطـول الفـراق

طال شوقي إلى قعيدة بيتي

ليت شعري فھل لنا من تالقي

ھي حظي قد اقتصرت عليھا
جمع ﷲ عاجـال بك شملي

من ذوات العـقود واألطواق
عن قريب وف ّكني من

وثاقي)(2

فالمتغ ﱠزل بھا في تقاليد الشعر محبوبة متمنعة بعيدة المنال ،أو قد تكون أسماء
متعددة أو ھاء تأنيث* رامزة ألمل بعيد ،لكنھا عند أبي العتاھية قعيدة بيته التي يقصر
عليھا شعره الرافض الجديد.
وھكذا يبدو الشاعر رافضا لما أراد القصر تكريسه من قيم فنيّة ،باحثا عن قيمة
جديدة شديدة ذات صلة ما بالزھد في واقع األمر؛ إنھا الغزل القائم على أساس جديد،
تبدو فيه المرأة شريكة اللحظة الصعبة ،فھي تُذكر وقت المعاناة إشراقة تح ّرر ومنبع
 -1ديوان أبي العتاھية ،تقديم كرم البستاني ،ص 33وما بعدھا
2
 -جورج غريب ،أبو العتاھية في زھدياته ،دار الثقافة بيروت ،لبنان ،1985 ،ص74

* المشھور ھو تاء التأنيث إال أن نطقھا في حال التوقف يكون ھاء لذلك سميتھا ھاء وليس تاء ،وھذا ھو الفرق بين تاء التأنيث التي في
الفعل وھاء التأنيث التي في االسم.
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قوة وصبر ،انطالقا من رؤية فنيّة جديدة ،وخريطة موضوعاتية غير متداولة في
ذھنية السلطة السياسية على األق  ّل .لذلك راح يكتب شعرا شديد العالقة بالمعاني
القرآنية المعروفة ،مضيفا للشعر العرب  ّي رصيدا ھا ّما في ف ّ
ن الزھد الذي له في
اإلسالم مفھومه الخاص؛ " فھو ليس رھبانيّة أو انقطاعا عن الدنيا ،وإنّما ھو معنى
يتحقق به اإلنسان ،يجعله صاحب نظرة خاصة للحياة الدنيا ،يعمل فيھا ويك ّد ،ولكنّه ال
يجعل لھا سلطانا على قلبه ،وال يدعھا تص ّرفه عن طاعة ربّه .ولذلك ليس من شرط
الزھد في اإلسالم أن يكون مقترنا بالفقر ،بل قد يتفق لالنسان الغنى والزھد معا،
وكان عثمان بن عفّ ان وعبد الرحمان بن عوف من كبار األغنياء ،لكنّھما كانا
زاھد ْين؛ فقد جھّز عثمان بيت العسرة ،واشترى بئر رومة من يھود ّ
ي كان يمنع عنھا
المسلمين .وكان ال يتوانى عن بذل ماله في سبيل الناس ،وكذلك كان عبد الرحمان بن
عوف يسلم في تجارته وما يھا من أرباح إذا أحس بحاجة المسلمين إليھاّ .
إن الزھد في
تسام بالنفس بعيدا عن شھواتھا ،وتحرر من ك ّل ما يعوق حرية
المفھوم اإلسالم ّي
ٍ
الذات وروحانيتھا .فقد قيل إلبراھيم بن آدم ) ت 161ھـ ( إن اللحم قد غال سعره فقال:
أرخصوه؛ أي ال تشتروه وأنشد:
أرخص ما يكون إذا
إذا غال شيء عل ّي تركتُه فيكونُ
َ

غال")(1

وھنا يجد الشاعر نفسه أمام ضرورة إيجاد الصّيغ الفنيّة التي تغرّب النّص ،وتھَبُه
شعريّته وتلحقه بالتعبير الفنّ ّي ،ولع ّل أبرز صبغة فنية يبدأ بھا الشاعر في ھذا الموقف
ھو البناء على التضاد كما تجلى في الغالء والرخص المشار إليه في البيت ،وفي ھذا
التكرار الذي في الفعل كان.
وأبو العتاھية كثيرا ما يعزز شعره بفنّيات واضحة المالمح تبدو فيھا صناعة
كالمه صناعة موسيقية كما نجد ذلك في قوله:
الدھر ذو دُول  ،والموت ذو علل والمرء ذو أمـل ،والناس أشباه
ولم تزل ِعبر فيھن ُمعــــتَبر

يــجــري بـھـا قدر وﷲ

أجراه )(2

 -1أبو الوفا الغنيمي التفتازاني ،مدخل إلى التصوّف اإلسالمي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع القاھرة مصر ،ط ،3ص59
 -2ديوان أبي العتاھية ،تقديم البستاني ،ص392
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فھو يلجأ إلى تلك التوشية الموسيقيّة ،ويحققھا في وترين واضحي الرنين"الدھر
ذو دول""،الموت ذو علل" ،فقد عمل على تحقيق التماثل الصيغي بين مجموعة من
األجزاء المكونة للبيتين ،ويمكن إعادة كنابة البيت بالشكل الموسيقي التالي:
الدھر ذو دُول /مستفعلن فعلن الروي" ل"
والموت ذو علل /مستفعلن فعلن الروي" ل"
والمرء ذو أمل /مستفعلن فعلن الروي" ل"
والناس أشباه /مستفعلن فاع ْل الروي"ھـ"
ولم تزل عبر /مستفعلن فعلن الروي" ر"
فيھن معتبـَر /مستفعلن فعلن الروي" ر"
يجري بھا قدر /مستفعلن فعلن الروي" ر"
وﷲ أجراه /مستفعلن فاع ْل الروي"ھـ"
وھذا التصرف الموسيقي يذكرنا بمقولة الشاعر الزاعمة بأنّه أكبر من العروض.
ويقول الشاعر كذلك:
 -1لعم ُرك ما الدنيا بدار بقاء

كفـاك بدار المـوت دا َر فناء

 -2فال تعشق الدنيا أُخ ﱠي فإنّما

بجھد بالء
يُرى عاش ُ
ق الدنيا َ

 -3حالوتھا ممزوجـة بمـرارة

وراحـتھا مــمـزوجة بعناء

ب
ش يوما في ثيا ِ
 -4فال ت ْم ِ

خيلة)*(
َم ِ

فإنّك من طيـن ُخلـقت وماء
 -5لق ﱠل امر ٌؤ تلقــاه  شـاكـرا

وق ّل امـر ٌؤ يـرضى له بقضاء

 -6و نُعــما ٌء علــيـنا عظيمة

و إحسـان وفضــــ ُل عطاء

 -7وما الدھر يوما واحدا في اختالفه
سواء
وما ك ّل أيام الفتى ب َ
 -8وما ھو إال يوم بؤس وشدّة

ويوم سـرور َمـــ ّرةً ورخاء

أر ُج أُحر ُم نف َعه وما ك ّل ما أرجوه أھ ُل رجاء
 -9وما ك ّل ما لم ْ
*  -جاء في المعجم الوسيط ،مادة خيل ،ص " 267الكبر واإلعجاب بالنفس" .وبذلك فكلمة مخيلة مصدر ميمي بمعنى الكبر.
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-10أيا عجبا للدھر ال بل لِر ْيبه

ريب الدھر ُك ّل إخاء
يخ ﱢرم ُ

ريب الدھر ك ﱠل جماعة وكدّر ريب الدھر ُك ّل صفاء
 -11وشتّتَ
ُ
-12إذا ما خليلي ح ّل في برزخ البلى
فحسبي به نـأيا وبُع َد لقاء
-13أزور قبور ال ُمترفين فال أرى

بھا ًء وكانوا قب ُل أھل بھاء

-14وك ّل زمان واصل بصريمة

وكـل زمان ُملـ َ
طف بجفاء

-15يع ّز دفاع الموت عن كل حيلة ويعيا بداء الموت ك ﱡل دواء
-16ونفس الفتى مسرورة بنَمائھا وللنﱠقص تنمو ك ﱡل ذات نماء
بــوه وال جادوا له بفداء
-17وكم من مف ًّدى مات لم ير أھله َح ْ
- 18أمامك يا نومانُ دار سعادة

يدوم البقا فيھا ودار شقاء

ُ -19خلقت إلحدى الغايتين فال تنم

وكنْ بين خوف من ُھما ورجاء

 -20وفي الناس ش ﱞر لو بدا ما تعاشـروا
غطاء)(1

ولكنْ كساهُ ﷲ ثـوب
لقد تح ّدى أبو العتاھية بھذه األبيات التعبير الشعر ّ
ي ،وكلّفه فوق ما يقبل من
المعاني المعروفة المتداولة ،فكانت العبارة النثرية طاغية بسبب ھذه المھمة الشاقة،
َ
بحث عما يبعد النثريّة في الوقت نفسه ،فراح يحتال للنص أسلوبيّا ،ليدخله عالم
إال أنه
الشعر ،خاصة وأن النص الشعري قد وضع حدودا كثيرة أبعدته عن النثر بل وعن
األخالق أيضا ،لذلك راح الشاعر في نصه ھذا يكرّر العبارة ،إليجاد نوع من اإليقاع
ويق ّوي معانيه في الوقت نفسه ،كما توسل التضاد ،ون ّوع األساليب ،فخرج من تقرير
إلى تساؤل ومن نفي إلى نھي؛ فھو يُقسم بالطريقة التقليدية "لعمرك" ثم يق ّرر حقيقة
بسرعة ليعةد إلى اإلنشاء مرة أخرى فيحذر وينصح :كفاك...
وك ّرر الشاعر الدنيا والدار في البيتين األ ّولين ،ثم لجأ في الثالث والرابع إلى
التضا ّد بين الحالوة والمرارة وبين الماء والطين ،فد ّل في التضا ّد األ ّول على تقلّب
الدنيا التي ينبغي أال نغت ّر بھا لتقلب حالھا ،مھما ا ّزينت بمباھجھا المؤقتة الزائلة
 -ديوان أبي العتاھية ،تقديم كرم البستاني ،ص13

1
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الزائفة ،أما التضاد الثاني فد ّل على تناقض ◌ٍ ُج ٍبل عليه اإلنسان انطالقا من خلقته
س وما س ّواھا فألھمھا فُجو َرھا وتقواھا ")*( فسويتُھا تتمثـ ّل في
ذاتھا؛ قال تعالى" ونف ٍ
إنسانيــّـتھا ،وإنسانيتھا في ذاك الصراع الذي يقضيه المرء في سعيه إلى تغليب تقوى
نفسه على فجورھا.
ولقد أص ّر أبو العتاھية بصورة عملية في كثير من إبداعه الشعري البسيط على أن
نثرية العبارة وحدھا ال تلغي الشعريّة؛ وھذا ما تؤكده الدراسات الحديثة التي ترى أن
"األدوات الشكلية" التي للشعر -كالقافية واإليقاع  -تؤثر في الكلمات العادية ،فيتجدد
إدراكنا الح ّس ّي لھا ،ولبنيتھا الصوتيّة.

)(1

ّ
إن التتبع الدقيق لما استعمله الشاعر من

أصوات وصور تضادية وتجانسات يبرز مدى عنايته بأسلوبه لتحقيق شعرية نصّه،
م ّما يبرز أنّه آمتلك رؤية فنيّة دقيقة أھّلته ألن يصوغ رؤيته الفنيّة في إبداعه الشعر ّ
ي
وھو مطمئن إلى طائفة من الوسائل األسلوبية التي يراھا قادرة على تحقيق تلك
الشعرية إذ يبرز ما في النص من عناية باألسلوب من حيث استعمال ك ّل من التضاد
والتكرار .فالتضا ّد ورد مثال بين :دار الدنيا ودار البقاء ،إال أن الشاعر ال يورد ھذا
التضاد بمعنى غربة أحدھما عن اآلخر وتناقضه معه ،بل على أساس وقوعھما في
جھتين متقابلتين بحيث يؤ ّدي أولھما إلى الثاني.
فدار الموت دار فناء ،إال أنھا متصلة بالدار األولى وما تم فيھا من حسن أعمال.
وبين الحالوة والمرارة وبين الراحة والعناء ...تضاد أيضا ،لكن في معاني الزھد ال
ب ّد أن نعي عمق داللة ھذا التضاد :ذلك أن النفس األمارة بالسوء تميل بطبعھا إلى ما
ھو سھل عذب مريح ،إال أن ذلك يكون في كثير من األحيان سببا للمرارة والعناء في
اليوم اآلخر.
وإذا كانت ھذه التضا ّدات تكشف عن تفاھة الدنيا وتناقضاتھا ،فإن اإلنسان نفسه
مخلوق بھذه الصفة ،وقد أشار الشاعر إلى ذلك من خالل بيان عنصرين أساسين
متناقضين في الظاھر؛ ذلك أن الماء يتلف الطين ،بالرغم من أنه جزء ھام من
مكوناته ،إال أن القصد من الطين ھو أبونا آدم عليه السالم ،أما الماء فقد أ شار به به
*  8 -الشمس "91
1
 -عدنان بن ذريل ،النص واألسلوبيّة بين النظرية والتطبيق-دراسة -منشورات اتحاد الكتاب العرب ،2000 ،ص27
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إلى الماء الدافق الذي ذكر في قول ﷲ عز وجل " :فلينظر اإلنسان مم خلق خلق من
ماء دافق يحرج من بين الصلب والترائب

" )(1

د  -قيم فكرية وفنيّة في شعره:
زخر نص أبي العتاھية الشعري بكثير من القيم الفكرية والدينية التي تبرز مدى
تمسكه بتلك الوجھة الخلقية الدينية التي جسّدت موقفا روحيا خلقيا ،ثم ّ
إن ھذا النص
يمكن أن يدلّنا على كثير من القيم الخلقية والفنية التي يركز أبو العتاھية عليھا في
شعره:
الحرص والطمع الرقابا
أذ ّل
ُ

وقد يعفو الكريم إذا

استرابا)*(

فإنّــك قلّما ذقت الصـوابا

صواب فال تدعه
إذا اتّضح ال ّ

وجدتَ له على اللھوات بردا
كبر ِد الماء حين صفا وطابا
وليس بحاكم من ال يبـــالي أأخـطأ في الحكومة أم أصابا
فبعد تناول ثالثة عيوب خلقية ھي الحرص والطمع والھوى ،انتقل إلى الحديث عن
الحاكم ،وبذلك فإن ھذه العيوب مشينة لدى الناس وھي أفدح حين يتصف بھا الحكام:
وإنّ لك ّل تلخيص لوجھـا

وإن لـكـــ ّل مـسـألة جـوابا

وإنّ لك ّل حـادثـة لوقـــتا

وإن لك ّل ذي عــمـ ٍل حـسابا

وإنّ لــكـ ّل ُمـ ّ
طـ ّـ َلع لحـ ًّدا

وإنّ لكـــ ّل ذي أجــل كــتـابا

و ُك ﱡل سالمـة تَعـِد المنايـا

وكــ ّل عــمارة ت َِعـ ُد الخرابـا

وك ّل ُمملﱠك سـيصير يــوما

وما ملـكت يداه معـًا ترابا

فكل ذلك يدل على ضعف اإلنسان عامة ،لذلك فإن مضيه في غيه ھو مما يدعو إلى
العجب:
وتتّـخذ المـصـانع والقبابا

فيا عجبا تموت وأنت تبني
أراك وكلّـما فتّحـتَ بابا

من الـدنـيا فتَـحتْ عليك نابا

ألم تــر أنّ غدوة كــ ّل يـوم

تزيـدك مـن َمنــيّتك اقترابا

 6 ،5 - 1الطارق 86
*  -استراب به :رأى منه ما يريبه) .المعجم الوسيط ،مادة ريب ص(384
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ق لموق ِن بالموت أن ال
وح ّ
ُ

يُس ﱢو َغه الطعام وال الشرابا

يدبﱢ ُر ما ترى ملِ ٌك عـزيـــز

به شھــدت حوادثُه وغابا

أليس ﷲ في ك ّل قريـــبا؟

بلى من حيث ما نُو ِدي أجابا

ولم تَ َر سائال  أ ْكـدى

ولم تــــر راجـــيا  خابا

جدب العـيش ل ّما
رأيت الروح
َ
عرفت العيش َم ْخضا واحتالبا
ب الش َھوات حتّى
ولستَ بغال ِ

تُع ّد لھنّ صبرا واحتسابا

فك ّل مصيبة عظمت وجلّت

تخفّ إذا رجوتَ لھا ثوابا

كبرنا أيھا األتـــراب حتى

كأنّا لم نـكن حينا شـبابا

و ُكنّا كالغصون إذا تثــنّت

من الـر ْيحان ُمونعة رطـابا

إلى كم طو ُل ص ْبوتنا بدا ٍر

رأيتَ لھا اغتصابا واستالبا

أال ما للكھول وللتصـابي

إذا ما اغت ّر مكت ِھل تصابى

ف ِزعت إلى خضاب الشيب منّي
وإنّ نُصـوله فضح

خضابا )*(
ال ِ

مضى عنّي الشباب بغير ُودّي
فعند ﷲ أحتسب الشبابا
لمن َخـلِقت شبيبته

وما من غــاية إال المنايا

وشابا)(1

ح ّدد الشعر لدى بعض القدماء على أساس جوانبه الظاھرة البسيطة؛ فقيل بأنّه
كالم موزون مقفًّىّ ،
لكن ذلك " لم يقم من وجوه تعريف الشعر التي تَغفُل اإلشارة إلى
الوزن والقافية ّ ...
إن فيه من السطحية ما فيه ،ومن النقص ما ال شك فيه ،ولكنّه ...
يعرف الشعر باالقتصار على أبرز مظاھره ،فليس الشعر  ...إالّ كالما موسيقيّا تنفعل
لموسيقاه النفوس "...

)(2

* -جاء في المعجم الوسيط مادة نصل ص 927نصل اللون نصال ،ونصوال :زال .يقال :نصل الخضاب .ويقال نصل ال ﱠشعر أو
الثوب :زال عنه خضابه أو لونه ...جاء في المعجم الوسيط مادة نصل ص927
 -1ديوان أبي العتاھية ،تقديم كرم البستاني1406 ،ھـ 1986 ،م ،ص 32وما بعدھا
2
-محمد الھادي الطرابلسي ،خصائص األسلوب في الشوقيات،الجامعة التونسية ،طبع بالمطبعة الرسميّة التونسية ،ص1981 ،19م.
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فھل كانت أبيات الشاعر ھنا ذات صلة بما ھو بارز شكليّا في الشعر ،أم أنّه
تجاوز النمط الموسيقى واستطاع استعراض خصائص فنيّة من خالل العناية بأسلوبه؟
افتتح الشاعر نصّه افتتاحا خاصّا مداره الش ّ
ك في قدرة النفس اإلنسانية على تحدي
شھواتھا وتجاوزھا؛ فبدءا من ھذا الحكم بدأت رؤية الشاعر وشرع في تأمل حقيقة
ضعف اإلنسان .والشاعر يعطي نصه بعدا سياسيا منذ البيت الرابع حين يقول:
وليس بحاكم من ال يبـــالي أأخـطأ في الحكومة أم أصابا
وھو وعي بمدى خطر الحياة السياسية التي يكون لھا أثرھا البليغ أيضا في تقلبات
أحوال ھذه الدنيا .ويورد حلوال لكل المشكالت التي عرض لھا في نصه :منھا ما ھو
غير مصرح به كضرورة تحمل المسؤول لمسؤوليته تحمال صحيحا ،ومنه ما ھو
مص ّرح به كالقوة المعنوية من إيمان وصبر وكفاح ،معززا كل ذلك بالتوكيد لعالقة
ذلك بالروح التعليمية التوجيھية التي يزخر بھا النص:
وإنّ لك ّل تلخيص لوجھـا
وإنّ لك ّل حـادثـة لــوقــتا
وإنّ لــكـ ّل ُمـ ّ
طـ ّـ َلع لحــ ًّدا
فالشاعر يك ّرر في ك ّل شطر التوكيد بطريقتين " ّ
إن" ويع ّززه بالالم المزحلقة ،مع
ّ
وإن لكل :فعولن فعولن /ثم لـَوجھا لـَوقتا،
العناية الخاصة بالجانب الموسيقي:
لـَح ّدا ...وبذلك فھو يحقق غايتين :إحداھما تصبّ في المعنى فتقويه ،واألخرى في
الموسيقى فيت ّم تعزيز عمليّة تثبيت المعنى في النفس المتلقية.
وجاء الزمن في ھذه األبيات على أساس كونه أحد التح ّديات التي ال يستطيع المرء
ال مواجھتھا والالتغلب عليھا :فبعد شباب وقوة ،شيخوخة وضعف ،ث ّم فراق حتم ّي
لملذات الحياة جميعھا.
وكان بحر الوافر عماد الشاعر في عرض أفكاره ومشاعره ،وھو بحر من أكثر
البحور حركة ) ، (1فھل كان الشاعر قد آثر ھذا البحر بالذات ليشير بأسلوب موسيق ّي
إلى تقلـ ّبات الحياة السريعة المتعاقبة تعاقب أبيات النص الشعري ذاته؟ وھل كانت
-التبريزي ،الكافي في العروض والقوافي ،تح:الحساني حسن عبد ﷲ ،مكتبة الخانجي القاھرة،ط ،1994 ، 1415،3ص51
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إضافة ألف اإلطالق إشارة إلى انطالق الحياة بعيدا عن تحكمنا في مساراتھا
العجيبة؟.
وكان من الطبيع ّي لك ّل ما سبق أن تحضر األفعال في النص بشكل الفت للنظر:
أذل ،يعفو استراب ،اتـ ّضح تدعه ذقن ...ففي األبيات األربعة األولى اثنى عشر فعال،
وھذا يؤكـ ّد قوة إحساس الشاعر بمدى سرعة تقلبات الدھر ،وش ّدة فتك أحداثه باإلنسان
صةّ .
الغافل خا ّ
إن قراءة "الفعليّة" أو"االسمية" في ھذا النص أو غيره ال يتم بطريقة
آلية ،بل من خالل ربط األفعال واألسماء وك ّل ملمح أسلوب ّي بسياقات النص.
وھنا ال ب ّد من اإلشارة إلى أن الفعل ليس ھو بالضرورة الصورة التعبيرية
الوحيدة للحركة والحيوية والسردية ،إذ أن لألسماء كذلك إمكان أداء ھذه المھمات
التعبيرية.

)(1

وكما وقف الشاعر أمام حركات الدھر متأمال عبثه بالغافلين ،و ّ
ضح عددا من
صفات ھذا الدھر فأورد لتلك الغاية عددا كبيرا منھا فجاءت مؤكدة حرصا منه على
النصح باالعتبار ،كما نجد ذلك في قوله:
وإنّ لك ّل تلخيص لوجـــھـا

وإن لـكـــ ّل مـســألة جـوابا

وإنّ لك ّل حـــادثـة لوقـــتا

عـمل حـسابا
وإن لكــ ّل ذي
ٍ

وإنّ لــكـ ّل ُمـ ّ
طـ ّـــ َلع لحــ ًّدا وإنّ لكـــ ّل ذي أجــل كــتـابا
فقد توالت األسماء في غياب تام للفعلية ،ومن الواضح أن الشاعر ينتقي كلماته
وحروفه وفقا لما يراه مرتكزات أسلوبيّة أساسية لتقديم المعاني الخلقية ،والتوجيھات
الدينية التي كان يو ّد تبليغھا بشكل دقيق قصد ّ
ي؛ ھو ذا يقول"وقد يعفو الكريم" وكان
بإمكانه أن يقول في صحة موسيقية " وكم يعفو الكريم" لو كان متفائال بإيجابية الروح
اإلنسانية ،ولو كانت ثقته في ھذه الروح قوية ،إالّ أنّه اختار " قد" .التي تعني التقليل
في ھذا السياق .ولجوء الشاعر إلى ھذه التكرارات :الصواب الصوابا ،بردا ،بحاكم
الحكومة ،وإن لك ّل ،وك ّلُ ،م َملّك ملكت ،فتّ ْ
حـت فتَحت ،العيش ،للكھول مكتھل،
خضاب ،الشباب :يوحي بأن الدنيا لم تخلق عبثا ،فك ّل شيء قد ارتبط بآخر ،والتنظيم
 1ـ محمد حماسة عبد اللطيف ،اإلبداع الموازي ـ التحليل النصي للشعر ،دار غريب القاھرة  ،2001ص 27
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الدقيق في جانبه الصوت ّي ما ھو إال صورة لنظام الحياة الدقيق المحسوب عند ﷲ
البادي للغافل ضربا من الصدف المتناثرة.
وفي األبيات لجوء واضح إلى التكرار ،وال يخفى ما فيه من تنبيه ألھ ّمية الفكرة،
وتوكيد المعاني للخلقية ،وتحقيق لجوانب موسيقية يؤ ّديھا ھذا التكرار أيضا.
وقد تن ّوع التكرار بين اللفظ والجملة والحرف :فقوله فتـ ﱠ َ
حت بالتضعيف غير
فتـَ ْ
حت بغير تضعيف :وفي الظاھر يبدو الفعل مك ّررا إالّ أن الفرق شاسع بين
المعنيين :ذلك أن المرء يفت ُح بالتضعيف لما فيه من مشقة ،أما الزمن فإنـ ّه يفتح دون
تضعيف أي دون مشقـ ّة.
وقد يربط الشاعر في محطات جماليّة كثيرة ھذا التكرار بالتصدير :الزينة
التعبيرية ذات األثر اإليجابي في المتلقّي ،كما نجد ذلك في البيت الثاني:
أال ما لل ُكھول وللتصـابي

إذا ما اغت ّر مكت ِھل تصابى

وكما نجد ذلك أيضا في البيت ما قبل األخير:
مضى عنّي الشباب بغير ُودّي فعند ﷲ أحتسب الشبابا
واستعمل الشاعر ھذه الزينة التقفية باعتماد التضاد الذي يجعل لفظة ما في الشطر
األول أو الثاني دالة على كلمة القافية والروي ،كما نجد ذلك في قوله:
ق لموق ِن بالموت أن ال
وح ّ
ُ

يُس ﱢو َغه الطعام وال الشرابا

فلفظ الطعام يد ّل على اللفظ المضاد الشراب ،كما يوحي لفظ عمارة بلفظ الخراب:
و ُك ﱡل سالمـة تَعـِد المنايا

وك ّل عــمارة ت َِعـ ُد الخرابـا

وقد أ ّدى ارتباط النصّ بالغاية التوجيھيّة إلى إعمال ترتيب األشياء وفق منطق
دقيق غايته اإلقناع ،لذلك كثُرت ھذه الثنائيات والترابطات مع األدوات الدالّة على
الشروط ونتائجھا:
الحرص والطمع الرقابا وقد يعفو الكريم إذا استرابا
أذ ّل
ُ
صواب فال تد ْعــه
إذا اتّضح ال ّ

فـإنك قلّـما ُذقت الصوابا

فالشاعر يبيّن النتيجة ثم يعلّل ،وھو يو ّجه السلوك اإلنسان ّي في سلسلة من األوامر:
’’ فإنـ ّك قلّما. ‘‘...
62

.

وھنا ال ب ّد من تأكيد أھ ّمية تميّز الشعر بضرورة تجاوز المضمون إلى إمكانيات
األداء :(1) .أي األداء الفنّ ّي القادر على تحقيق المتعة الفنيّة .وتتعانق الغاية التبليغية
التوجيھية مع العناية األسلوبيّة بشكل واضح في التوكيدات التي نراھا تتوالى بيتا على
إثر بيت:
وليس بحاكم من ال يبالي أأخطأ في الحكومة أم أصابا
وإنّ لك ّل تلخيص لوجھـا

وإن لـكـــ ّل مـسـألة جــوابا

وإنّ لكـ ّل حادثـة لوقــتا

وإن لكــ ّل ذي عـم ٍل حـسابا

وإنّ لكـ ّل ُمـطّـــلع لحـ ًّدا

وإنّ لكـــ ّل ذي أجــل كـتـابا

فبعد التوكيد بحرف الباء )*( جاءت التوكيدات المتكرّرة كطلقات أسلوبيّة تحذيرية
إن" ّ
متتالية ،وردت " ّ
ست مرات في ثالثة أبيات ،ثم جاء بعد ذلك ما يوحي بالتوكيد
باستعمال ’’ك ّل‘‘ في قول الشاعر:
و ُك ﱡل سالمة تَعـِد المنايا وك ّل عــمارة تَ ِعـ ُد الخرابا
وك ّل ُمملﱠك سـيصير يـوما وما ملكت يداه معـًا ترابا
وإذا كان الشاعر قد بدأ بالحكمة السياسية العا ّمة في ذكره للحاكم ،وكأني به يرجع
كل أدواء المجتمع إلى السبب السياس ّي ،ثم يمضي في حكمه العا ّمة ويقرّر مجموعة
من الحقائق في تسعة أبيات ،ثم ينتقل إلى الضمائر "أنت ونحن وأنا" ويمزجھا رغبة
منه في اإليحاء بامتزاج التجارب اإلنسانيّة التي ال ب ّد أن توصل المرء إلى حقيقة
الحياة والدين والمصير.
والشاعر ينتبه إلى مدى أھمية اختيار األسلوب المناسب للضغط النفس ّي على
المتلقي ،فيلجأ إلى األسلوب اإلنشائي في خاتمة النصّ  ،موظـّفا إياه في مجموعة من
األبيات بدءا من اإلقرار بعظمة ﷲ ع ّز وج ّل في قوله:
أليس ﷲ في ك ّل قريبا؟
بلى من حيث ما نُو ِدي أجابا
 -1محمد الھادي الطرابلسي ،خصائص األسلوب في الشوقيات ،ص1981 ،19م.
*  -كثيرا ما يشار إلى أن ھذا الحرف زائد كما نجد ذلك في قاموس اإلعراب لجرجس عيسى األسمر ،دار العلم للماليين،
بيروت لبنان ،ص 27وفي معجم اإلعراب واإلمالء إليميل بديع يعفوب ،دار العلم للماليين بيروت لبنان مارس ،1983
ص ،149والقصد من الزيادة االستعمال وليس إمكان االستغناء.
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ولم تَ َر سائال 

أ ْكـدى)*(

ولم تــــر راجـيا  خابا

فالشاعر يسأل في الشطر األول ثم يجيب بدال عن المسؤول في الشطر الثاني ،ثم
يأتي بالدليل المنطق ّي في البيت الموالي ،وھو م ّما يوحي بحوار ذات ّي ،ومناجاة زھدية
من صميم التجربة ،ثم يزيد من حدة التع ّجب بالنداء وذكر لفظ العجب صُراحا:
فيا عجبًا تموت وأنت تبني

وتتّخذ المـصانع والقبابا

فھو يعمد إلى شيء من التناقض العجيب الواضح في بناء العبارة على التناقض
غير المعقول بين ك ّل من الفناء والبناء" تموت وأنت تبني" .وقد جسّد الشاعر ھذا
التناقض أسلوبيّا بين العبارات الموحية به في ك ّل من "تموت" المناقضة لكلمتي
المصانع والقباب ،ذلك أن الموت الذي ترمز إليه حفرة القبر يتناقض حتى ھندسيّا مع
المباني العالية ومع القباب الدالة أيضا على العل ّو ،وھو علو ذو دالالت كثيرة كالكبر
والتعامي عن رؤية حقيقة المصير.
ھذه الثنائية استغلھا الشاعر جامعا بين أمرين :اإلثبات والنفي ،مدرجا معنى ما
باإليجاب أو السلب لكن سرعان ما يھدمه محذرا إيانا من الوقوع في الوھم والخداع:
ألم تر أنّ غدوة ك ّل يـوم تزيدك من َمنيّتك اقترابا!
وفي ھذا التعجب تذكير بعجز اإلنسان أمام الزمن؛ ذلك أن األماني تقع في الغد مع
ّ
أن الغد ھادم للعمر مرتين م ّرة باألمل الذي يلھينا عن فعل الخير ،ومرة ثانية بتقريبنا
من مصيرنا المحتوم دون زاد .لكن بالرغم من ھذا كلّه ّ
فإن ھذا العجز ال يغلق الباب
دون التوبة وقبولھا ،لذلك يق ّرر الشاعر قائال:
فك ّل مصيبة عظـ ُمت وجلّت

تخفّ إذا رجوتَ لھا ثوابا

ّ
إن الشطر األول يوحي بالشر ك ّل الشر ،إالّ أن الشطر الثاني يفاجئنا بما نحبّ .
وكثيرا ما يلجأ ابو العتاھية إلى التضادات التي تتصل باألساليب اإلنشائية كما في
قوله مناديا مرشدا:
كبرنا أيھا األتراب حتى
ثم يقول:
*  -أكدى :افتقر بعد غنى)المعجم الوسيط ص(780
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كأنّا لم نـكن حينًا شـبابا

إلى كم طو ُل ص ْبوتنا بدا ٍر رأيتَ لھا اغتصابا واستالبا؟!
إذا ما اغت ّر مكت ِھل تصابى

أال ما للكھول وللتصـابي

ويكون ھذا التحذير خاتمة األساليب اإلنشائية التي عززت غايات الشاعر
التوجيھية ،ليختم النص بحكمة الشاعر:
لمن َخـلِقت شبيبته

وما من غاية إال المنـايا

وشابا)(1

فھو لم يستعمل اإلنشاء كما لم يستعمل التكرار ،لكنّه لجأ إلى تقوية المعنى بالقصر
في قوله :وما من غابة إالّ ،لتكون تلك القوة منسجمة مع قوة األساليب اإلنشائية التي
ھي عادة مرتبطة بحالة انفعالية .وتحيل الصور المستعملة في النص إلى عدد من
الحاالت النفسية ،فقوله:
و ُكنّا كالغصون إذا تثــنّت

من الـر ْيحان ُمونعة رطابا

فالشاعر يقدم لنا حالتين نفسيتين على قدر كبير من التناقض :إحداھما حالة
السرور بالجمال والصحة والملذات ،في ھيئة الغصون وما تحتويه من ثمار ،أما
ثانيھما فمجسدة في قوله:
ف ِزعت إلى خضاب الشيب منّي وإنّ نُصوله فضح ال ِخــضابا
وھي حالة الفزع المناقضة للحالة األولى ،وتظھر فيھا آثار الصراع بين المرء
والزمن متمثلة في محاولة خداع النفس بالتزيين والتزييف ،إال أن الزمن ير ّد يقسوة،
فينتـ ّف الشعر تنتيفا ،ويعري الرأس بال رحمة.
 2ـ تجلي الرفض في حياة أبي نواس وفكره:
أ -تجلي الرفض في مظاھر من حياته وھجائه:
تق ّدم نصّ أبي العتاھية كما رأينا برفض واضح صريح ألخالق معيّنة في عصره،
فن ّدد باألسباب السياسية التي كانت من عوامل تقلـ ّبات الدنيا فكان ذلك رفضه في
وجھه السياسي الواضح ،كما أتى بعدد من الفنيّات المتجسدة في أسلوبه السھل معتمدا
على الدقة والتكرار والتوكيد وتنويع األساليب والصور ،وھي جوانب تقنية يمكن
البحث عنھا وعن الفرق في استعمالھا بين ك ّل من أبي العتاھية وأبي نواس؛ ھذا
 -1ديوان أبي العتاھية ،تقديم كرم البستاني1406 ،ھـ1986 ،م ،ص 32وما بعدھا
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الشاعر الذي ينتمي إلى جيل جديد من العرب ،جيل المولّدين الذين تميّزوا بسمات
جديدة في ك ّل جوانب الحياة والثقافة والشعور ،وجاء رفض أبي نواس نتيجة طبيعية
منسجمة مع روح ھذا الجيل الذي نشأ أعقاب التح ّول العميق الذي عرفته الحياة
العربيّة في الدولة العباسيّة.
ي في الصناعتين أنّه " سئل بعضھم عن أبي نواس ومسلم؛ فذكر ّ
وذكر العسكر ّ
أن
أبا نواس أشعر؛ لتص ّرفه في أشياء من وجوه الشعر وكثرة مذاھبه فيه ،قال :ومسلم
جار على وتيرة واحدة ال يتغيّر عنھا ".

)(1

فھو يشير إلى تن ّوع أساليب الرجل في شعره؛ ذلك أنه يعادي الطلليّة فإذا ما
صادقھا اقتدر عليھا وصار ذا وجھة فيھا ،ويُقبل على الخمريّة فيبدع فيھا سردا
ووصْ فا ،ثم يقبل على الزھدية بعد ذلك فيرضي ذوق محبيھا العامة بلفظ قريب وسط،
فإذا ما خاض في الطرديات انغمس في غريب اللغة ،فإذا بشعره لون آخر مختلف عن
كثير مما كتب.
والنزعة الرفضية النواسية لم تأت من فراغ ،إنما كانت مح ّ
صلة طبيعيّة لتك ّون
ثقافي علم ّي أصابه الرجل ،خا ّ
صة وأنّه عاصر عددا كبيرا من الشخصيات العلميّة
واألدبيّة التي كان فضلھا عظيما على العصر العباس ّي والحضارة العباسيّة برمتھا،
فأخذ عن أبي عبيدة أخبار العرب وأيامھم وعن أبي زيد غرائب اللغة نوادر الشعر
عن الراوية الشھير خلف األحمر ،كما تعرف على الشاعر والبة بن

الحباب

)*(

والزمه وأخذ عنه.
ويربط العقاد بين اتجاه الشاعر إلى الخمر ومعاناته بسبب السمعة المشينة التي
ميزت سيرة أمه.

)(2

وقد كان أبو نواس وفيّا لصداقة أستاذه ،وھو خلق لطيف تتسم به كل نفس حساسة
طيبة ،وھذه أبيات في رثائه تجسّد حبّه وإخالصه واعترافه بجميله ،بالرغم من
 -1أبو ھالل الحسن بن عبد ﷲ بن سھل ،كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ،تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھيم،
المكتبة العصرية صيدا بيروت لبنان ،ص27
*-جاء في ديوان أبي نواس ،ص ،84،83دار الكتب العلمية ،ط 2أنه"والبة بن الحباب … شاعر غزل ظريف ماجن وصاف
للشراب من أھل الكوفة ،وھو أستاذ أبي نواس.رآه غالما في البصرة  ...فاستصحبه إلى األھواز ثم إلى الكوفة ،فشاھد معه أدباءھا
وتأدب بأدبھم .وقدم والبة بغداد في أواخر أعوامه ،فھاجى بشارا وأبا العتاھية وغلباه ،فعاد إلى الكوفة"...
2
 -شوقي ضيف ،الفن ومذاھبه في الشعر العربي ،ص ص222 ،221
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السمعة المشينة التي ميـّزت ھذا الشاعر ،بل إن رثاءه لم ّما يؤكد تلك النزعة الرفضية
المتأصله في أبي نواس القائل:
فاضت دموعك ساكب ْة ج َزعا ل َمصرع والب ْة
قامت بموت أبي أسـامـةَ في ال ّزقــاق النـادبة
قامت تبث من المكـارم غـيـر قـيــــل الكاذبة

)( 1

وھو رثاء فيه من خفة صاحبه قدر موسيقي واضح وفي رويّه الھائي آھة ھو
جدير بھا ألنه ’’أبو أسامة‘‘.
وتأثـ ّرا بھذه الحياة العباسيّة الالھية لدى طائفة من الناس في ھذا العصر ،ظھرت
محاوالته في قلب مفاھيم اجتماعيّة وفنيّة ،كما يظھر ذلك في عدم استقراره على حبّ
واضح للعرب الذين يھجوھم تارة جملة وتارة أخرى انتقاء وتقسيطا ،ھو ذا يھجو
عدنان ويفخر بقحطان:
ليست بدار عفت وغيّرھا ضربان من قطرھا وحاصبھا
ي الطلول أندبــھا
وال أل ّ

والرقش من قرانبھا
للريح ﱡ

وال نطيل البكا إذا شطــت النـية

)*(

واستعـبرت لذاھبھا

بل نحن أرباب ناعط ولنا صنعاء والمسك من محاربھا
وكان منا الضحاك يعبده الخائل والوحش في مساربھا
ودان أدوانـه البــرية من معـترھا رغــبة وراھــبــھا
ونحن إذ فـارس تـدافع بھرام قــسـطنا عــلى مرازبـھا
بالخيل شعثا على لواحق كالسـيدان تعطى مدى
و يھجو تميما وأسدا ويفخر بقحطان:
أال ح ّي أطالال بسيحان فالعذب
إلى برع فالبئر بئر أبي زغب
تمشي بھا عفر الظباء كأنّھا
 ديوان أبي نواس ،شرح علي فاعور ،ص ص84 ،83*  -جاء في ھامش الديوان شرح واصف :النية الوجه الذي يذھب فيه والبعد ،ص55
2
 ديوان أبي نواس ،شرح محمود أفندي واصف ،ص1551
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مذاھبھا)(2

أخاريد من روم يُ ْقسمن في نھب
عليھا من الصحراء ظل كأنه ھذاليل ليل غير منصرم النحب
تالعب أبكار الغمام وتنتمي

إلى كـ ّل زغلوق وخالفة صعب

منازل كانت من جذام وفرتني

وتربھا ھند فأبرحت من ترب

إذا ما تميمي أتاك مفاخرا

فقل عد عن ذا فما أكلك للضب

تفاخر أبناء الملوك سفاھة
وبولك يجري فوق ساقك والكعب

)(1

و يھجو األعراب:
أما ونجيبة يھوي

عليــھا راكــب فرد

ملوح محجر العـــينــين جـنـب قمـيصه قدد
اذا ما جاوزتْ جددا

فالح لعينيھا جدد

حكت أم الرئال إذا

وماھا الوابل البرد

تؤم بقـفرة بيـدا

لھا في جوفھا ولد

وحرمة كف ممتزج

شموال ضوءھا يقد

فـلـما أن تــقـارن فــوقـھا كاللـؤلـؤ الـزبــد
سقاھا ماجدا محضا
نمته جحاجح مجد
بصحن المسـجد المعـمور فالرحبات

فالسند )(2

وھو ذا يھجو األعراب واألعرابيات وذم عيشھم:
س َم الذي دثَ َرا
دع ال ّر ْ
ِ
يح والم َ
ط َرا
يقاسي ال ّر َ
وكنْ رجالً أضا َع العــلم في اللّ ّ
ت والخ َ
ط را
ــــذا ِ
وفي ذلك رفض ألھ ّم تقليد فنّ ّي كاد القدامى أن يقدسوه ،وفيه رفض لما يحث عليه
الدين؛ إذ أنه يدعو إلى اللذة دون تمييز لحاللھا عن حرامھا ،ثم يتن ّكر لك ّل اإلنجــازات
 المصدر السابق  ،ص ص159 ،1582
 المصدر نفسه  ،ص1621
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الحضــارية التي ساھم فيھا العرب مع إخـوتھم المـسلمـين ويرفضھا ليرجع إلى عھد
الفرس األول.
ففي كثير من شعره تمتزج الروح الفارسية بروح التراث العربي ،وإن ھي راحت
تجني عليه أحيانا بشيء من التزوير التاريخ ّي االجتماع ّي ،بسبب الروح الشعوبية،
وقد يكون ھذا األمر مقبوال على أساس أن الشعر " في األصل مفھوم روحي مضاد
لما ھو

ي(1).
عقل ّ

وكان من الطبيعي حدوث الرفض في بيئة انتقلت إليھا الفلسفات من الحضارات
المتاخمة للرقعة العربية ،وال عجب كذلك أن تمتزج المواضيع و منھا الخمرية
بمفاھيم الفن والعلم ومصطلحه ،بل بمفاھيم الدين الذي ينكر الخمرة ذاتھا إنكارا.
ب  -الخمرة ومقدمة القصيدة من أبرز مظاھر رفض الشاعر الفكرية:
والخمرة في شعر أبي نواس تظھر على باقي شعره ،وتغدو سمة شديدة الداللة على
عصره ،والبديل األقوى للدمن التي كان الجاھل ّي يبكيھا ،لذلك ّ
فإن الشاعر قد "دعا
إلى أنّه ليس من الصدق أن نبكي على األطالل وال أطالل ،أو أن نبكي على قيس
وتميم وال قيس وال تميم فيقول:
صفةُ الطلو ِل بالغةُ ال ِقد ِْم
فاجعل صفا ِتك البن ِة ال َك ْرم
وإذا وصفتَ الشي َء متّبِ ًعا
لم تخ ُل منْ غلَ ٍط ومنْ وھ ِْم

)(2

فأبو نواس يرفض رفضا صريحا وال يرى االتّباع إالّ سبيال إلى الغلط
والوھم ،وإلى زيف الشعور وضبابيّة الرؤية ،لذلك رفض طلوال لم يعايشھا ،مصرّا
على أن يصدر في شعره عن حقيقة يرضاھا فكره ويحسّ بھا وجدانه .وھو فضال عن
ذلك يؤ ّكد حقيقة نقديّة بالغيّة حين يُعلن بوضوح ّ
بأن لك ّل عصر بالغة مختلفة ،وھكذا
فھو ينبّه إلى أمر في غاية األھمية.
1
Joëlle gardes, Critica, Dictionnaire de critique littéraire, editions ceres Tunis 1996 , p26
MarieClaude Hubert
2
 -ديوان أبي نواس ،شرح علي فاعور ،ص459
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وھو لم يكن ال رافض المق ّدمة التقليدية األ ّول ،وال رافضھا األخير وال الوحيد ،فقد
سبقه الشعراء الصعاليك إلى ترك ك ّل مق ّدمة ،م ّما يدفع إلى الجزم بأنّھم تجاوزوا
الدعوة النواسيّة قبل أوانھا .ولم يكن الطـ ّلل المجال الوحيد الذي حاول الشاعر تح ّديَه،
بل عمد إلى تنويع لغته ذاتھا؛ فقد أورد صاحب المثل السائر بيتين رأى البعض ّ
أن
الشاعر قد لحن فيھما ث ّم يبرز بعد ذلك أنّه اتّباع لمدرسة الكوفة .أما البيت األول فھو
في قوله لمدح محمد بن األمين:
" يا خير من كان ومن يكون
إال
النبي الطاھ ُر الميمونُ
ﱡ
فرفع بعد االستثناء من الموجب .أقول ّ
إن أبا نواس يستعمل في شعره مذھب الكوفيين
كثيرا وھذا من جملة مذاھبھم وقد قال:
لمن طلل عافي المح ّل دفين عفا عھدُه إالّ خوال ُد

جون(1)"...

فھل كان ميل أبي نواس إلى لغة الكوفيّين غير الرسمية إمعانا في رفض الرسمي
خاصة ،ورفض الجاھز المعھود عامة؟ وإذا كان الرفض عنده مصاحبا لنزعته
الشعوبيّة الحاضرة في الرموز الفارسية المبثوثة في خمرياته ،إالّ أن ھذه الشعوبية قد
تطورت ،وسرعان ما اتجھت إلى البحث الجاد في المنحى الفني ،غير أنھا بالرغم من
كل ذلك لم تكتف بالتفاخر  ،بل لجأت إلى اإلثارة المباشرة التي تخدش أبسط األعراف
العامة ،وكانت دوافع ھذا الرفض في البدء انتصاره للمدينة ورموزھا أمام البادية
ورموزھا التي ميّزت جزءا ھاما من حياة العصر األموي ونظرته ،وأرادت
االستمرار ،فواجه الشاعر الموقف بحدة أخرجت النص عن وظيفته األساس في
تحقيق المتعة داخل إطار فكر ّ
ي واضح ،إلى التحدي السافر لعدد من القيم التي كانت
وما تزال تشكل روح اإلنسان العربي المسلم.
ولعل الشاعر قد اختار في دعوته ذلك األسلوب الصدامي تجاه المتلقّي بالتح ّدي
ّ
المتجذر في النفس العربية .ويرى خليل
الساخر للتم ّكن من زعزعة الفكر الجاھز
الموسى أن ما حدث في شعر أبي نواس من تركيز على اللذة وترجمة تفاصيلھا
 -1ابن األثير ،المثل السائر ،ج ،4تقديم وتحقيق وتعليق أحمد الحوفي وبدوي طبانة ،دار نھضة مصر للطبع والنشر الفجالة
القاھرة  ،ص ص46 ،45
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ومحاولة النفاذ إلى أعماقھا ،لم يكن إال تأكيدا للعالقة المستمرة التي ما فتئت تعلن عن
ذاتھا في شتى اآلداب والفنون عبر العصور؛ إذ ك ّل تغيّر في أنظمة الحياة يستدعي
تغيّرا في أنظمة

األدب(1).

ھذا ما يمكن تحديده عمليّا في انتقال عدد من الصيغ اللغوية اليومية إلى قلب
التعبير الشعري التجديدي الذي بدأ يُھيمن على النص الشعري العباس ّي بسبب تغيّر
العالقات وكثافتھا بين الثقافات المشكـّلة للمجتمع العباسي بل وبين العباسيين أنفسھم
في ظل حركة االمتزاج بين شتى الطبقات واللغات .ويورد صاحب المثل السائر بيتين
رأى البعض ّ
أن الشاعر قد لحن فيھما ،مبرزا بعد ذلك أنّه مذھب في التعبير على ُسنّة
مدرسة الكوفة.
وھو ذا يتھكـ ّم بالتقليد الشعر ّ
ي الذي كان يقضي ببدء أي نصّ بالطلل مھما كان
غرضه وحال صاحبه ،يؤثث شعره بمجموعة من األشياء التي تجسد الجو اللھوي
الخاص الذي تبدو فيه الخمرة ذات الدور األساس فيقول:
أدر الكاس حان أن تسقينا

وانقـر الــدف إنه يُـلھــينا

ودع الوصف للطلول إذا ما
ِ
ت الكأس يُسرة
دار ِ

ًويمينَا)(2

ونزعته ھذه ال تنفصل عن شعوره بھشاشة موضعه االجتماع ّي الذي كان مثارا
لكثير من السخرية لدى بعض الھجائين .يقول أبان بن عبد الحميد الالحقي)*( فيه:
أبو نواس بن ھاني

وأمـه

جــ ﱡلــبَــان)**(
ُ

والناس أفطـن شيء
إلى حـروف المعاني
 خليل الموسى ،الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر ،ط ،1مطبعة الجمھورية ،دمشق1991 ،م2
 المصدر السابق ،ص338*  -شاعر عباسي نظم كليلة ودمنة واشتھر بالمزدوج والمسمط :والمزدوج بناء النص كله على التصريع كقول الشاعر:
1

إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسده
حسبك مما تبتغيه القوت ما أكثر القوت لمن يموت
أما المسمط فبيت أول مصرّع يليه بيتان مصرعان على حرف مغاير لألول ثم شطر خامس مصرع مع البيت األول كما في
األبيات المنسوبة المرئ القيس :توھمت من ھند معالم أطالل عفاھن طول الدھر في الزمن الخالي
يصيح بمغناھا صدى وعوازفُ
مرابع من ھند خلت ومصايف
وكل مســف ثم آخـر رادفُ
وغيرھا ھوج الرياح العواصف

بأسحم من نوء السماكين ھ ّ
ال
ط ِ

**  -يشرح شوقي ضيف جلبان فيقول "شجرة الورد وھو اسم ألم أبي نواس وكأن أبانا يتخذ من ذلك مغمزا له".
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إن زدتُ بيتا على ذي مــا عشتُ فاقطع لساني

)(1

وتبدو ق ّوة البيت الثالث الذي وضّح فيه الشاعر مدى ھشاشة عرض أبي نواس
وأ ّمه؛ فقد دفعته ھذه الھشاشة إلى االكتفاء بعدد ضئيل من األبيات ،ي ِعدنا بأنّه لن يزيد
عليھا بيتا واحدا.
إن ھذا الھجوم الذي ّ
يشن على أبي نواس جزء من اندماجه داخل الحياة الشعبية
العامة؛ فلو كان من الخاصة لما تجرّأ عليه -ربّما -شاع ٌر بھذا الشكل المريع .وقد
رأينا قبل كيف أن ابا العتاھية قد اقترب من الحياة الشعبيّة والكلمة الشعبية البسيطة،
وبالغ في ھذا االقتراب إلى غاية النثرية ،فكيف كان اقتراب أبي نواس من لغة الحياة
العباسية وھو يتناول الغرض الخمر ّ
ي ،خاصة وأنه غرض متصل بحياة المدينة
العباسية وإيقاعھا.
ھل كان حضور ھذه العناصر الحياتية بشكل مكثـ ّف في شعر أبي نواس وھو
يقترب من اللغة اليومية مناقضا لمبدإ العناية الفنيّة؟ فأبو نواس يبدو كأستاذه أبي
العتاھية متناوال لموضوع ذي عالقة قويّة بشريحتين اجتماعيتين خاصتين تقع كل
واحدة منھما على نقيض األخرى :المھمشين وآل القصر .لكنّه في الوقت نفسه مرتبط
في ھذا الشعر بالمدح والمنادمة ،وھنا يجد الشاعر نفسه ُملزما بلغة ال ھي تقليديّة
بحتة نابعة من لغة الشعراء السابقين ،وال مبت َذلة شبيھة بلغة العا ّمة أو قريبة منھا؛
يمكن القول إنھا لغة ّ
الفن الشعر ّ
ي العبّاس ّي عا ّمة.
ج -الرسالة وروح المحاورة:
وقد يكون من الضرور ّ
ي الربط بين انتشار الرسالة في الحياة العباسية وأدائھا
شعريا ،بالتغيرات الواضحة التي طرأت على أسلوب الشعر في ھذا العصر؛ ذلك ّ
أن
العالقة جدلية بين طريقة الحياة وطريقة التعبير ،وفن الرسالة في شعر أبي نواس
كثير الحضور وھذا نفسه قوي الصلة بطبع ھذا الشاعر ولين معشره .ھي ذي أبيات
له بعث بھا إلى قينة:
اكـتبي إن كتبت يا ُمنية النـفـــــس بنُصح و ِرقّـة وبيان
ي األول ، -ط ،16دار المعارف ،مصر ،ص333
 -شوقي ضيف ،تاريخ األدب العرب ّي -العصر العباس ّ

1

72

.

كثّري السھو في الكتاب و ُم ّجيه بِريق اللسان ال

بالبَنان )(1

ومحاورة التراث في شعر أبي نواس صورة إيجابية في مسيرته الفنية ،ھذا ما
يفھم من قول صاحب المثل السائر" وربما يظن بعض الجھال أن قول الشماخ:
رحلي عرابةُ فآشرقي بدم الوتين
ت ْ
إذا بلﱠغتِـني وحمل ِ
وقول أبي نواس:
المطي بنا بلغن مح ّمدا فظھورھن على الرجال حرام
وإذا
ﱡ
ھو من ھذا القبيل :قلب الصورة القبيحة إلى صورة حسنة ،وليس كذلكّ ،
فإن قلب
الصورة القبيحة إلى صورة حسنة ھو أن يؤخذ المعنى الواحد فيكسى عبارتين،
إحداھما قبيحة واألخرى حسنة ،فإن الحسن والقبح إنما يرجع إلى التعبير ال إلى
المعنة نفيه ،وقول أبي نواس ھو عكس قول الشماخ"...

)(2

إالّ أن كون قول أبي نواس عكس قول الشماخ ال ينفي اتصال المعنى الثاني من
األول وتولّده عنه ،ومن ھنا ندرك فالقة أبي نواس يالتراث وقدرته على اإلضافة بدءا
منه .فقد اتسع استعمال المراسلة ،وأثّر في األسلوب النواسي ،واتخذ طابعا من
المحاورة والمجادلة فرضه الموقف الحضاري الجديد ،كما فرض في الوقت نفسه
أسلوبا في النص تجلّي في عدد من األلفاظ والصيغ ،إنھا حياة جيل من المولﱠدين أل ّح
على أسلوب في الحياة والفن ،فانتقل النص إلى الزينة ال ّ
خطية؛ وھي زينة العصر
العباسي بال منازع ،ثم إن ھذه النزعة المعادية" لألعرابية بانتصارھا للنص المكتوب
المرسل المحاور" قد تكون س ّر امتزاج األلفاظ العربية باأللفاظ الفارسيّة في النص
النواس ّي؛ ألن خروجه عن بعض المعجم العرب ّي خروج أيضا عن بداوة قد يطرحھا
نصّ آخر ،ثم إن ھذا االمتزاج في أبسط صوره انعكاس لواقع جديد في حياة المدينة
العباسيّة التي كانت طرازا فارسيا في الجوانب المادية من ملبس ومأكل ومجلس.
ويمكن العثور على جملة من الخصائص األسلوبيّة في ھذا النصّ الذي يق ّدمه الشاعر

 -1العربي حسن درويش ،الشعراء المحدثون في العصر العباس ّي ،الھيئة المصرية العامة للكتاب ،1989 ،ص 72وما بعدھا
 -2ابن األثير ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،ج ،4تقديم وتحقيق وتعليق أحمد الحوفي بدوي طبانة ،دار نھضة مصر
للطبع والنشر الفجالة القاھرة  ،ص3
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مر ﱠكزا مختصرا في تجسيد تجربة خمرية فيھا من الحكي والفرح بالخمرة على
الطريقة النواسية الشيء الكثير .وھذه الروح الحوارية واضحة قي قول الشاعر:
أمالِ ُك باك ِر الصھبا َء مال

وإن غالُوا بھا ثمنًا فغا ِل

وأشم َ
ق ُمسو ّد السـّبال
رب حانوت تراه لنفخ الـ ﱢز ﱢ
ط ﱢ
سـده براحته الشﱢمال
دعوتُ وقد تَخ ّونه نُعاس
فو ّ
فقام لدعوتي ف ِزعا َم ُروعا
وأسرع نحو إشعال ﱡ
الذبال
وأفرخ روعَه وأفاد بِشرا
وھرھر ضاحكا جذالن با ِل
ف السؤال )*(
فل ّما بيّنتني النار حـيﱠا
تحيةَ وا ِمق ل ِط ِ
عددت بكفّه ألفا لشھر

بال شرط ال ُمقيل وال ال ُمقال

فظ ْلت لدى دساكره عروسا
بعذراوين من خمر وآل
كذلك ال أزال ولم أزله

ذري َع الباع في ديني ومالي

يالئمني الحرام إذا اجتمعنا وأجفو عن مالءمة

الحالل)(1

فقد جسّد أبو نواس في نصّه ھذا إصراره على الرفض والتحدي لكثير من القيم
العربية اإلسالمية واألعراف االجتماعية بدءا من البيت األول ،عندما حرص على
البدء في الشراب صباحا ،كأنما الصھباء معبود ال بد من التبرك بالتبكير له تقربا
وإرضاء ،ويختم النص بتوكيد مبدإ اللذة الحرام التي صارت ناظم حياته كلّھا.
ّ
إن تلك اللذة التي جھر بھا وھو يص ّور طبيعة ثابتة في النفس المنحرفة التي تنشأ
على المح ّرمات في غدو ك ّل مح ّرم حاجة طبيعية ملحّة في نفس ال ترضى بالخيّر
الحالل وإن كان ألذ أرفع أنفع من كل حرام.

* -في لسان العرب مادة ومق ص  4927و َمقـ َه أحبه ،وسبال الواردة في البيت الثاني ،مادة سبل ،ص " 1931سبلة الرجل الدائرة
التي في وسط الشفة العليا"...
1
 -ديوان أبي نواس ،شرح علي فاعور ،ص ص ، 413 ،412ديوان أبي نواس بشرح واصف ،ص313

74

.

والشاعر في نصّه ال يقف على طلل ،وال يطيل التمھيد به ،فھو ينتقل بعد بيت
واحد إلى الدعوة الخمريّة وسرد حكاية من حكايا خمره في سالسة وسھولة وأبعاد
واقعية )*( ،لذلك كانت األفعال تتوالى وتتخللھا بعض النعوت ،لتختتم القصيدة بحكم
عا ّم يختصر "فلسفة ّلذة" عند الشاعر ،ھي ّ
أن اللذة في الحرام.
والمالحظ في ھذا النص أن الشاعر ال يكتفي بإثم واحد ،إنـ ّما ھو يلح على ْ
أن
يجمع اإلثم إلى قرينه فيقول:
فظ ْلت لدى دساكره عروسا

ب َعذراوين من خمر وآل

فعروساه العذراوان إحداھما الخمر واألخرى اآلل ،مخالفا في ما يأتي ق َيما سامية
وأعرافا اجتماعية ،مجاھرا بإثميه مص ًّرا عليھما ،غير آبه بمشاعر الناس من حوله،
انطالقا من البحث عن ممارسة اجتماعية فرديّة عند أقصى حدود التحرر.
وقد احتفى الشاعر أسلوبيا بالخمرة وبشكل مواز مع احتفائه بھا فكريا؛ فھو ينادي
نديمه نداء رقيقا ،ث ّم يك ّرر ھذا النداء مر ّخما معبـ ّرا بذلك عن تلك العالقة الحميمة.
والشاعر يمعن في النداء والطلب بدءا من البيت األول ،فيورد نداءين وأمرين :وھذا
يوحي بمدى لھفته إلى الخمرة مع نديمه مالك.
ويمكن أن نتبيـ ّن من اختياره لألسماء مدى ممارسة الرفض والخروج عن أعراف
المجتمع :فالنار وھي من األشياء المذمومة تذكر ذكرا جميال في النص حين قوله:فلما
بيّنتني النار حيا

تحية وامق ...وھو يختار الشمال بدل اليمين في قوله:
دعوتُ وقد تَخ ّونه نُعاس

سـده براحته الشﱢمال
فو ّ

ذلك ّ
أن ھذه الشمال لم تأت بالصدفة ،إنما كان الشاعر قد تخيّرھا متعمدا لمخالفة
معنى اليمن واليمين والعرف العام الذي يحبذ اليمين ويفضلھا على الشمال .وھو
يمضي في اختياره فيستعمل كلمة عروس في قوله:
فظ ْلت لدى دساكره عروسا

بعـذراوين من خمـر وآل

إذ ّ
أن الكلمة تد ّل على المذكر والؤنـّث معا ،وبذلك فھو ين ّوه ما استطاع إلى ذلك
سبيال بك ّل أنواع االنحراف الجنسي الذي يقع فيه الخمارون ،حين تعبث الخمرة
*  -القصد من الواقعية ھو تص ّور إمكانية الوقوع .
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بعقولھم النواسية ،وھذا ما ينسجم مع المعنى الوارد في البيت األخير حين أكد أن
الحرام يوائمه ،والقصد من المواءمة ممارسة الحرام في أقصى درجاته السفلى.
3

ـ تجلي الرفض في حياة أبي تمام وفكره:
أ  -أبو تمام )*( وإشكالية النسب:
كان أبو نواس ممارسا للرفض في حياته وشعره ،وتجلى ك ّل ذلك في عدد من
نصوصه التي ھاجمت تقاليد في الشعر والدين والخلق.
وإذا كان أبو تمام من الشعراء الذين عايشوا تلك المراجعة العباسية التي طالت
الحياة والمبادئ ،فكيف كانت نظرته إلى الحياة والفن؟ وكيف كان الرفض في عرفه
الفكري والفن ّي ذلك الرفض الذي عاد نزعة متفاوتة من شاعر إلى آخر؟
وتذكر كثير من المصادر أنه مولود بقرية يقال لھا "جاسم" وأنه كان في حداثته
سقاء افي المسجد الجامع ،واھبا لرمز الحياة ثم صار واھبا ألجمل الشعر بعد ذلك.
ق ِدم إلى بغداد فنال بھا حظوة المعتصم ،و ُولّي بريد الموصل ،حيث تُ ُوفّي ،وفي شعره
ق ّوة وجزالة ومن آثاره ديوان الحماسة وغيرھا من األعمال الھامة.

)(1

وبالرغم من االختالف في سنة مولده وفي أصله وكثير من التفاصيل األخرى،
فالمؤكد أن حياته جزء من الحياة العباسية في القرن الثالث ،وھي جزء ھام من حياة
أدبيّة نشيطة شھدھا تطور الصنعة الشعرية بعد تجارب تجديدية جادة ،خاصة على
يدي بشار وأبي نواس .ثم إن أبا تمام قد ع ّزز مذھبه التجديدي بما كسبه من خبرة في
التشكيل ،ودقة في الذوق ،توفـ ّرا له م ّما كان يعالجه في ّ
فن الحياكة؛ إذ من الممكن أنه
تأثـ ّر في ذوقه الفن ّي بعمله.
وأبو تمام من الشعراء الذين كان حضورھم في ّ
فن التأليف ذا أھمية خاصة ،كما
أ ّن حافظته كانت مليئة بأشعار العرب قديمھم و ُمحدَثھم؛ " فقد شغل نفسه م ّدة عمره
يتخيّر كثيرا من شعر العرب  ...وله في ھذا المجال اختيارات معروفة مشھورة منھا
*  -يذكر اآلمدي"اإلمام الحسن بن بشر بن يحي اآلمدي البصري في الموازنة بين أبي تمام والبحتري ،تحقيق وتعليق محمد
محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العلمية ،بيروت ،لبنان ،ص ،5أنه "حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن األشج بن يحي
ابن مروان بن سعد بن كاھل بن عمرو بن عدي بن عمرو بن الغوث بن جلھمة ،ھو طيء بن أدد بن زيد بن كھالن بن سبأ
بن يشجب بن عريب بن زيد بن كھالن بن يشجب بن يعرب بن قحطان.
1
 -ابن رشيق ،العمدة ،ص31
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االختيار القبائل ّي األكبر ...ومنھا اختيار قبائل ّي آخر اختار فيه قطعا من محاسن أشعار
القبائل ولم يورد فيه كبير شيء للشعراء المشھورين ،ومنھا اختيار محاسن شعر
الجاھلية واإلسالم وھو ما سماه باختيار شعراء الفحول ،ومنھا ديوان

الحماسة(1)"...

وكما اختلف المؤرخون في سنة مولده اختالفھم في نسبهّ .
لكن الظاھرة الالفتة
للنظر في أمر أبي تمام أنّه ينتسب ھو ذاته للعرب صراحة  ،وينسبه بعض المؤرخين
لغيرھم .فنحن نعرفه أنه أبو تمام حبيب بن أوس الطائ ّي وھو يشھد بأنه طائي ويفخر
بھذا " فھو إذا ما مدح أحمد بن أبي دؤاد وزير المعتصم وزعيم المعتزلة في عصره
فاخره وتحدث كما يتحدث الن ّد للن ّد ،فزعم ّ
ﱠر ّ
ي
أن مكانه من أحمد مكان الرجل الس ِ
طيء)*(

الذي يستطيع أن يساميَه وأن القبيلتين

وإيادا تتقاربان وتشتركان في المجد؛

فلطيء حاتمھا وإلياد كعب .ثم يقول إن كعبا وحاتما لم يلقيا من الجود مثل ما
لقيت"(2).

إن ھذه الممارسة النقدية التي شھدھا عصر الشاعر أثمرت نتاجا نقديا له أھمية في
توجيه الذوق ،خاصة حين يتعاطى النقد مبدع بموھبة أبي تمام وفكره ،فقد أسھمت
إنجازاته في بلورة رؤية جديدة ،كما ّ
أن ممارسة الصناعة كان لھا أثرھا البالغ في
التوجه الفنّ ّي المبن ّي أساسا على مفھوم إتقان صناعة الشعر انطالقا من سعة المعرفة
وق ّوة الموھبة وتن ّوع الثقافة.
لقد كان ك ّل ذلك من أبرز العوامل التي أسھمت في تحديد أسلوبه ورؤاه الفنيّة التي
فتحت بابا واسعا لمناقشة قضايا في ّ
الفن ھامة كان في مق ّدمتھا مفھوم الحداثة والعالقة
التي يجب أن تكون بين الشاعر والتراث وما إلى ذلك من المشكالت النقدية
الجوھرية ،وكان ذلك أيضا من األسباب التي دفعته إلى ابتكار بناء لغوي خاص في
كثير من النصوص التي دفعت المتع ّ
صبين للقديم والقدماء ألن يُعادوا شعره إلى درجة

 طه حسين ،من تاريخ األدب العربي ،ج2د ،ط ، 2ص338*  -الصحيح طيئا.
1

 -2محمد زكي العشماويّ ،قضايا النقد األدب ّي بين القديم والحديث ،دار النھضة العربيّة بيروت لبنان ،1984 ،ص349
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جعلت ابن األعراب ّي يحكم على كالم العرب بأنّه باطل إذا ما ُع ّدت لغة أبي تمام
عربيّة.

)(1

ّ
لكن ھذه االختالفات كلّھا ال تلغي كونه رمزا من رموز الثقافة العباسيّة الجديدة
وال تلغي عروبته الحضارية والروحية:
بالشام أھلي وبغداد الھوى وأنا
بال ّرقمتين وبالفسطاط إخواني
خليفة الخضر من يربع على وطن
في بلدة فـظھور العيس أوطاني

)(2

وھو يبرز تأثير بغداد ومدى ّ
تجذر ھواھا في نفسه رغم أنه شامي المولد ،لكن
ذلك ال ينفي حبه لك ّل أبناء مشرق الحضارة موسعا انتماءه :أي أن الترحال الذي ميز
حياته قد صاغ مفھوما للوطن تجاوز قضية المولد بل وتجاوز مسألة األصول العرقية
التي كثيرا ما أثيرت في شأن ھذا الشاعر ،فغدا الوطن رقعة وجدانية تتّسع لتشمل
البالد العربية ،والبالد اإلسالمية قاطبة ،وبذلك فھي تعطي في الوقت نفسه البداوة بعدا
انتمائيا أكثر حميمية ،فھل يعني ذلك ّ
أن المكان الحضر ّ
ي ليس ذا أھمية في أمر
االنتساب؟
ّ
إن كثيرا من أقوال ھذا الشاعر ومواقفه تبرز بوضوح مدى تحمس ه لالنتماء
العربي اإلسالمي ،وھو في ھذه النقطة مختلف اختالفا بينا عن أبي نواس ،لكن ھذا
النزوع إلى العرب ال يلغى مبدأ الرفض الذي سار عليه في شعره غير آبه بعمود
الشعر وكثير مما يمت بصلة لعمود الشعر ،ولع ّل ذلك من األسباب التي دفعت بعض
القدماء إلى أن ينسبوه لغير العرب.
ينبغي أن نالحظ في ھذه النقطة أن أبا تمام قد وقع ضحية لتيارين؛ أحدھما
يتعصّب للعروبة بمعناھا البدوي ويتخذ الشعر الجاھلي مرجعية له ،فيبعد عن االنتماء

 -1الصولي ،أخبار أبي تمام ،حققه:خليل محمود عساكر ،محمد عبده عزام ،نظير اإلسالم الھندي ،المكتب التجاري للطباعة
والتوزيع والنشر بيروت ،ص244
 -2ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ،ج  ،3ص.308
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للعرب والعروبة ك ّل من حاد عن ھذه البداوة وأساليبھا ،واآلخر يتعصب لغير العرب
ويرى كل من خرج عن مقاييس البداوة وراح يج ّد في االبتكار واإلبداع غير عرب ّي.
وفي ھذا األمر  -بطبيعة الحال  -كثير من الشطط وكثير من الخطر أيضا؛ ّ
ألن
حصر شرف االنتماء للعروبة في من يتقيدون بالماضي ويقفون عنده لم ّما يجعل
التنافس بين الناس يشت ّد نحو الماضي وليس نحو المستقبلّ ،
لكن ق ّوة التطور ،والرغبة
في أن تتق ّدم الحياة كانا من العوامل الغالبة في العصر العباس ّي ،فكان أن ج ّد الناس في
ال ُمض ّي نحوھما معا وبذلك تم إيجاد نوع من التوازن بين التيارين.
ّ
إن أبا تمام ينتسب للشام حيث كان مولده ،ولمصر حيث أقام سنين تلقى فيھا من
علمھا وأفاد من تجاربه في محيطھا ،إال أنّه ينتسب أكثر إلى بغداد الحاضرة العباسية
الكبى وعقليتھا الجديدة التي تجسّدت بشكل واضح في شخصه.
إن أبا تمام جزء من ھذا اللقاء بين بيئتين :القاھرة وبغداد ،لذلك كان صورة بارزة
لتلك العقلية العباسية الشديدة االرتباط بحضارتھا الجديدة المؤمنة بأفكارھا الرافضة
المنعتقة من ربقة تقديس الماضي ،المتفتحة على علوم ومعارف وأذواق ما يجاورھا
من الثقافات والحضارات في الشرق والغرب.
ب -أبو تمام رمز عباس ّي ثقافة وانتماء:
لقد كان ھذا الشاعر األديب وما زال من أمراء البيان في عصره .وإذا كان ابن
بلدة جاسم ،وفي حداثته ساقي ماء في المسجد الجامع ،ثم في بغداد صاحب حظوة
المعتصمُ .ولّي بريد الموصل ،وتوفي فيھا وفي شعره قوة وجزالة.

)(1

إن الشاعر قد تجاوز بفضاء شعره كل ھذه الفضاءات التي حددت انتماءه إلى
أرض أوسع ھي عالم الشعر العرب ّي الذي تربع فيه على مكانة رفيعة صحبة عدد من
رموز الشعر العرب ّي الكبرى.
وقد كان أبو ت ّمام مرتاد جامع في بلد رست فيه كثير من القيم الدينية والخلقية
والعلمية العميقة ،كما أن اشتغاله ب َمھ ّمة رسميّة يمكن أن يؤثـ ّر في وجھاته الفكريّة
والعا ّمة.
 -المصدر السابق ،ص31
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ومن الواضح أن حياته عادت جزءا من حياة العباسيّين في القرن الثالث الھجري،
كما أنھا ظلت جزءا ھاما من حياة أدبية عربيّة نشطة شھدھا تطور الصناعة الشعرية
بعد تجارب تجديدية بدأت خاصة على أيدي مجموعة من الشعراء المحدثين يرأسھم
أبو

نواس(1) .

ولم يكن أبو تمام قد تمثّل عمق فكر عصره إال لشعوره ّ
أن ذلك العصر مختلف
عن عصور السابقين وأنه تبعا لذلك في حاجة إلى إبداع مختلف ،في ظ ّل تداخل
المؤثرات ،فكان من نتيجة ذلك أن تفاعل مع واقعه بشعره ورؤاه التي آمن بھا مع
الحياة العباسيّة برمتھا والحياة األدبيّة بشكل خاص ،لذلك تزخر نصوصه باإلشارات
ذات الطبيعة المعرفية والعلمية واالصطالحية .وقد تسبب مض ّي أبي تمام في إخضاع
التجربة الشعرية للتّعميق في تضارب اآلراء النقدية حول شعره في عصره وبعد
عصره ،فقد عاش الشعر زمنا طويال في كنف االعتقاد بالنموذج الجاھل ّي تعبيرا
وتصويرا وعاطفة ،ولم يكن التح ّول الذي عرفته الحياة العباسية في شتى أوجه حياتھا
إال نتيجة للحركة الفكرية والنّقديّة التي ميزت عصرا أح َل التفكير بدل التسليم ،والشك
والمناقشة بدل التصديق ،والبحث عن األنموذج الشخص ّي الجديد بدل اتـ ّباع النموذج
المعيار ّ
ي القديم في ظ ّل تراكم معرفي تفاعلت فيه أجناس وحضارات ،وأسھمت في
بنائه أسماء علميّة شامخة .ويمكن القول إن ھذا التراكم قد أوصل الفكر النقد ّ
ي العرب ّي
إلى مرحلة جديدة صارت فيھا النظرة إلى المعرفة اإلنسانية شاملة ،وھو من أبرز
اإلنجازات التي حقّقتھا الحركة العقليّة والفلسفيّة والنقديّة.
لذلك كلّه فإن القارئ ال يجد عند أبي تمام أدبه فقط ،بل يتعرف على ثقافة عصر
شاعر كان يلقب – وعن جدارة -بالعالم؛ إذ تبدو في شعره الثقافة القرآنية والتاريخ
ّ
والفن .فمن ثقافته القرآنية:
والفقه والتص ّوف والفلك وما شئت من ألوان الفكر
كـأنّھم معـاشر أ ُھـلكوا

من بــقايا قوم عـاد أو ثمود

وفي أبرشتويم وھضبتيھا طلعت على الخالفة

 طه حسين ،حديث األربعاء ،ج ،2دار المعارف بمصر ،ط ،14ص82
 -ديوان أبي تمام بشرح الخطيب القزويني ،ج ، 2دار المعارف بمصر ،ص38
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بالسعود)(2

وفي ذلك بيان للھالك الذي ال نجاة ترجى بعده ألن عادا وثمود أھلكا وأبيدا فلم
يبق لھم من بعد ذلك من أثر .كما أن الشاعر يعرض كعادته صورتين متناقضتين:
صورة األعداء الذين أفنتھم الحرب وصورة الخليفة السعيد المستبشر.
وقد يستعير الشاعر حتى من عبارات اآلية الكريمة دون تبديل كما في قوله
"أوتيت من ك ّل شيء":
صبا مغموسا
قد أوتيَتْ من ك ّل شيء بھجة وددا وحسنا في ال ّ
لوال حـــداثــتــُـھا وأنّي ال أرى

شـا لھا لظـنـنتُھا
عــر ً

َبلقيسا)(1

فقد أخذ ھذا المعنى من قول ﷲ عز وجل ":إني وجدت امرأة تملكھم وأوتيت من
ك ّل شيء ولھا عرشٌ عظي ٌم ") . (2والشاعر لم يكتف  -كما ھو واضح – بالصورة يأتي
بھا فيُلصقھا في المعنى المراد إلصاقا ،أويلحقھا به إلحاقا ،بل ھي جزء غير
منفصم من القول ككل ،ثم ھو ذا يتجاوز جھده في الصـورة إلى االقتباس من النّغـم
القرآني وسالسته ،كما نحسّ ذلك في طائفة من صوره ومعانيه وعباراته  :بھجة وددا
وحسنا ،وكما تجلّى في ھذا الم  ّد الصوت ّي :الصبا ،مغموسا ،لوال ،حداثتھا ،ال
أرى ،لھا ،لظننتھا ،بلقيسا… إنّه م ّد صوت ّي في غاية عمق الداللة :ذلك أنه مرتبط
بفتح الفم بشكل متواصل ،مما يع ّزز اإليحاء بالدھشة ،ثم إن ھذا التنغيم شديد االرتباط
باإللقاء الشعري والروح الخطابيّة التي ميّزت مجالس الشعرّ .
إن ك ّل ھذا الجھد الفن ّي
الذي بذله أبو تمام في عنايته بالتصوير ھو الذي فتح الباب واسعا أمام النقاد في
عصره وبعد عصره لمناقشة موضوع الصورة الفنيّة التي طفح بھا شعره وشعر
طائفة من

معاصره(3) .

وكثيرا ما يوظّف الشاعر المعاني القرآنية ويزيحھا عن أصلھا ليحقق غايات
فكرية تخص عصره كما في قوله المشھور:
رمى بك ﷲ برجيھا فھدّمھا ولو رمى بك غير ﷲ لم تُصب

 المصدر السابق ،ج ، 1ص264 3 - 2النمل 27
1

 جابر عصفور،الصورة الفنية في التراث النقد ّي بيروت ،ص8
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مستحضرا قول ﷲ عز وج ّل ":وما رميتَ إذ رميتَ ولكنّ ﷲ رمى" ) ،(1ففي قول
الشاعر إشادة بالحرب حين تكون وسيلة لحفظ سالمة األم ة ،وتعزيزا لدين ﷲ،
وحماية للمسلمين كافة .وفي المدح فضال عن كل ذلك حديث عن شرعية ھذه الحرب
التي وفق ﷲ فيھا المعتصم ألنھا كانت حرب حق .ولعل األھم أن القصد من وراء
القول ھو أن الفضل كان  ولم يكن للملك.
ومن الواضح أن الشاعر قد أشار بطريقة فنية  -وھو يلبس اللفظ الشعري باللفظ
القرآني والخلق ّي  -إلى إمكانية "خلقنة" الشعر أو خي َرنته أو تحقيق خلقيته أو خيريّته،
وبذلك نرى بأن أبا تمام يرفض أن يكون الشعر بابا لغير الخير ولغير الح ّ
ق ،إنّه
الوجھة العتاھية في جانبھا الفكر ّ
ي ،لكن بالطريقة الفنية التماميّة.
من ھنا كان النص التمام ّي رجوعا إلى مصدر أ ّول في الشعر العرب ّي الجديد؛ إنه
القرآن الكريم ،وقد يصدق أن يكون شعار الشاعر في ھذه الوجھة من شعره قوله:
نقّـِل فؤادك حيث شئت من الھوى
الحب إال للحبيب األ ّول
ما
ّ
كم منز ٍل في األرض يأ َلفه الفتى
وحنـينه أبــــ ًدا أل ّول

مـنــزل)(2

فقد أخلص للتراث العرب ّي اإلسالم ّي بالرغم من انتقاله إلى مجموعة من الثقافات
والفنون التي ح ّ
صلھا ،فظ ّل رمزا فنيّا كبيرا لذلك اإلخالص الفن ّي البديع ّي الذي أتقنه
وعاش له.
ّ
إن كثيرا من معاني الشاعر منبعھا آيات كريمة ،وھو ما يوضّح طبيعة التقارب
المتحق ـ ّق مع الشاعر بين النصّ الشعر ّ
ي والنص القرآن  ّي الكريم :أمر في غاية
األھمية؛ إذ أن النصوص الجھاديّ ة مثال كانت م ّم ا يضفي شيئا من القداسة على
جوانب سياسيّة ذات أھمية مزدوجة :فھي تق ّدم للفرد المسلم رؤية واضحة عن واجبه
في الدفاع عن دينه وإخوانه ،لكنّھا في الوقت نفسه تعطي الحكم السياس ّي صورة
مشرقة تجعل الرأي العام يتقبّله ويرضى عنه .إنھا بالضبط تلك ال َمھ ّمة التي يقوم بھا
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إعالم به تو ﱢجه الدولة المعاصرة الناس ،فتكسب عواطفھم ،وتصوغ أفكارھم
وتص ّوراتھم ،وتحصد أصواتھم حين تكون في حاجة إلى أصوات.
وفي الرؤية الت ّمامية يتّضح االتجاه السياس ّي ،ويأخذ أبعادا فكريّة وفنيّة في وضع
معقّد أمام سؤال ھام ھو :أين يقف الشاعر؟ مع السلطة نصيرا لھا ولتوجھاتھا كلّھا ،أم
مع الناس حين تضطرب العالقة بين الساسة والناس ،فيبحث قضاياھم ويتأمل
انشغاالتھم ويعبّر عنھم ،أم ينحاز لفن ـ ّه ،ويفي بك  ّل ما لھذا الفن من حقوق تشكيال
ورؤية وصوتا وتعبيرا ،بما يحقـ ّق جماله ،ويضمن إمتاعه الروحي الذي ھو من أبرز
ن؟ أم ّ
غايات ك  ّل ف ّ
أن الشاعر ملزم أمام الظروف ،يوفّق ما استطاع بين كل ھذه
ورست على
األوجه السالفة الذكر جميعا وھو غير بعيد عما يمارس عليه من ھيمنة ُم ِ
الشعراء عصورا ،وبذلك فھو ال يخرج عن فلك ھذا القصر ،وال يمارس ض ّده أ ّ
ي
شكل من أشكال المعارضة ،فأين يقع الشاعر إذن وأين يقع شعره؟
ّ
إن أبا ت ّمام في الشعر الذي تناول الحرب كان حاضرا في الوسط ،بك ّل ما تعنيه
كلمة وسط من عقالنية وتوازن وخيريّة .وقد كانت تلك الوسطية إنجازا فكريا فنيا
تجس ـّد في شعره بالرغم من وجھته االستعالئيّة الغالبة في جوانب جوھريّ ة من
إبداعه ،فبدا غير منفصل عن عواطف البسطاء وعقيدتھم وأملھم ،وھو في الوقت
نفسه يسجّل مآثر السلطان ،ويُشيد باالنتصارات التي حقّقھا المسلم بفضل الحاكم القائد
المجاھد.
قام ھذا الفن إذن  -ف ّ
ن وصف الفتوحات ومعاركھا -بربط الصلة بين الوجھة
األرسطوقراطية  -التي ھي سمة أساس في معظم الشعر العربي -وبين السمة الشعبيّة
التي ظلت وما تزال حلما صعب المنال ،حاول بعثه إلى الوجود جمع من الشعراء
على مر العصور ،إالّ ّ
أن أبا تمام وإن جمع بين عواطف السلطة وبين العواطف
الشعبية إال أنه ظل في أسلوبه ال ُممعن في التفنّن واالبتكار الذي قد يصل حد الحذلقة
شديد القرابة من الخا ّ
صة.
وقد أفاد أبو تمام من القرآن الكريم ،ويبدو أن ذلك خفـّف من جموحه األسلوب ّي،
ولم تقتصر تلك اإلفادة على المعاني فحسب بل كان لمبنى القرآن ولفظه وعناصره
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التصويريّة والتخييلية أيضا أثر واضح؛ ذلك أن كالم ﷲ عز وجل حافل بالبديع بمعناه
الواسع الشامل ،كما عايشه أبو تمام شعريا وأحس به ومارسه في كتابته وتصوره في
اختياراته ،فغدا مبدأ أساسا في شعره .ويبدو ھذا التوظيف الفن ّي للقرآن الكريم في
دفاعه عن جمالية قوله:
صب قد استـعذبت ماء
ال تسقني ماء المالم فإنـّني
ﱞ

بُكائي)(1

حين قصده أحد المستخفين بشعره مقدما له وعاء ،طلبا لقليل من ماء المالم،
فأجـابه الشاعر جوابا في غاية الدقة والبساطة واشترط مقابل استالم ما طلب تقديم
شيء وارد في القرآن الكريم ھو ريشة من جناح

الذ ّ
ل(2) .

وقد كان في جواب أبي ت ّمام للمس ّ
تخف بديھ ةٌ حاضرة ھي غاية في اللطف
واإلقناع ،حين طلب منه إحضار ريشة الذل ،ليوحي بأنه يستلھم ما جد في شعره من
الثقافة العربيّ ة في أعمق أص ولھا .وبذا يتب يّن ثراء المصادر التي صار الشاعر
العباس ّي يستقي منھا شعره.
وتبدو الصلة قويّة من الجانب النفس ّي بين الش ّ
ك في نسبه العرب ّي ،وتلك المراجعة
الفنيّة شبه الجذرية التي أسسّ انطالقا منھا لغة شعرية جديدة بدت غريبة الغرابة
المطلقة لدى طائفة من رجال اللغة خاصّة ،بل منبتّة الصلة بلغة العرب التي شبت
األعراب وابناؤھم عليھا ،ألم يكن األصل غير العرب ّي دافعا ألبي تمام بأن يبذل أقصى
ما يملك من طاقة لإلقناع بعمق المعرفة اللغوية ،ثم أليس ھذا التعبير المخالف للتعبير
التقليدي دافعا لعزل الشاعر وإنكار انتمائه العربي؟ إال أن األھم في كل ذلك ھو أن
ِر ّدتي الفعل تجلّت في شعر أبي تمام وأسلوبه وص َوره التي سرّبت كثيرا من الغموض
إلى شعرنا العرب ّي بشكل جاد منذ إطاللته اإلبداعية ليغدو ھذا الغموض في عصره
وبعده قيمة فنيّة في ح ّد ذاتھا ،ولتتفتّح األذواق عليه بعد ذلك تفتحا بيّنا.
ج -أبو تمام الشاعر المغترب المنتمي:
إال ّ
أن ھذا االغتراب عن لغة العرب لم يكن مطلقا ،فبھذه اللغة الغريبة قام الشاعر
بتناول الفتح موضوعا أساسا محقّقا الشھادة التاريخية وشحذ الذاكرة اإلسالميّة معبّرا
ي ،أخبار أبي تمام ،ص33
 -الصول ّ

1
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عن الشرعيّة ال ُخلُقيّة السنّد المعنو ّ
ي للمشروع السياس ّي وما كان يتطلّبه من واجبات
ضمن ھذا المشروع؛ ألن السياسة خاصة في أفدح مظاھرھا – حرب – ال ب ّد من
إيجاد ما يؤازرھا فنّيّا وإبداعيا توضيحا لغاياتھا وأبعادھا؛ ذلك أن السالح إذا ھو لم
يُعرب عن نُبل غاية تح ّول إلى قاطع طريق.
وقد كان ألبي ت ّمام اتّصال وثيق بثقافة عصره ،وفي مقدمة تلك الثقافة التراث
العرب ّي العريق والقرآن الكريم ،يوظّفھا توظيفا فنّيّا" .عن عل ّي بن محمد الجرجان ّي
أنه قال :اجتمعنا بباب عبد ﷲ بن طاھر من بين شاعر وزائر ومعنا أبو ت ّمام فحجبنا
أيّاما فكتب إليه:
سـنـا الضـــ ّر وأھـــلـنـا أشـــتـات
أيّھذا الـعـزيز قد مـ ّ
ولنا في ال ّرجــال شيخ كبير ولدينا بضاعة مــزجـاة
ق ّل طالّبھا فأضحت خسـارا فتجاراتـــنا بھا تـ ّرھـات
فاحتسب أجرنا وأوف لنا الكيل وصـدّق فإنّنا أموات
فضحك عبد ﷲ ل ّما قرأ الشعر وقال :قولوا ألبي تمام ال تُعاود مثل ھذا الشعر ّ
فإن
القرآن أج ّل من أن يستعار شيء من ألفاظه

للشعر").(1

ّ
إن ھذا الموقف يبرز مدى فتح أبي تمام شعره على شتى الكنوز األسلوبية القرآنية
دون تھيّب؛ فقد وظف القصص القرآني في المدح توظيفا فنيّا ،فحقّق انسجاما في
البناء ،واستعاد ظالل القصة القرآنية وما تحتويه من دالالت إنسانية عميقة .بھذه
األبيات ذ ّكرنا بقول ﷲ عز وجل" :قالوا يا أيّھا العزي ُز ّ
إن له أبا شي ًخا كبي ًرا ف ُخ ْذ أ َحدَنا
حسنين"
مكانَه إنّا نراكَ ِمنَ ال ُم ِ

).(2

فھذا التوظيف التراث ّي الذي نجده في شعر أبي تمام يُبرز مفھوم الكتابة اإلبداعية
لديه ،ومن الواضح أنّه يرى دخول حداثة النص غير ممكن بالتن ّكر للتراث والقيم
الحضارية .ثم ّ
إن ھذا التعليق الذي صدر عن عبد ﷲ بن طاھر صورة لعرف العصر
المتحفّظ المخالف للرؤية الفنيّة المتوثّبة الباحثة بآستمرار عن آفاق أرحب للتعبير.
صه أو أ ّ
ي اقتراب من ن ّ
على أساس أن للقرآن قداسة تمنع أ ّ
ي تعامل معه أو توظيف
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لمعانيه أو لجمالياته .وتلك عقليّة كان لھا أثرھا الكبير في عجز المسلم عن التوسّع في
إدراك شتـ ّى القيم التي يزخر بھا القرآن الكريم ،ليس في ّ
الفن فقط ،بل وفي غيره من
ّ
تعطل استثمار القصة القرآنية لينتظر العرب الق ّ
صة الغربيّة فيقلّدوا
العوالم؛ فقد
تقنياتھا بدل أن تتط ّور األشكال السرديّة التي كانت متوفـ ّرة في القَصص القرآن ّي ،ث ّم
في ّ
فن المقامة والشعر ،وما إلى ذلك من األعمال القصصيّة الخياليّة التي ظھرت عند
المع ّر ّ
ي وابن طُفيل وغيرھما .كما أ ّدى ھذا االنغالق إلى عجز الملَكة العربيّة عن
النظر في الق ّ
صة القرآنيّة نظرا استكشافيا عقالنيّا فنّيّا ليكتفى بالتوقّف عند ما تحتويه
النصوص القصصيّة من عبرة وتوجيه عا ّم ،في تجاھل تا ّم للجوانب الجمالية التي ھي
ي قو ّ
باألساس سند فكر ّ
ي لما له من دور في التأثير.
وقد كان الشعر رائدا في محاولته ولوج ال ّ
فن السرد ّ
ي ،واالستفادة من القص
القرآني ومجموعة من التجارب الشعريّة التي حاولت ذلك في العصر األمو ّ
ي ،كما
ھو الحال عند الحطيئة الذي كتب شعرا قصصيا استثمر فيه ق ّ
صة سيّدنا إبراھيم
الخليل -عليه السالم -معالجا قضية اجتماعيّة شديدة الصلة بالواقع العرب ّي.
وما يقال عن إھمال القصص القرآني يقال عن إھمال تراث ضخم في غاية التن ّوع
والثراء ،ولعل ذلك راجع إلى طبيعة البنية السياسية التي كانت شديدة التح ّرج تجاه
البدعة التي أطلق لفظھا عمدا وفي كثير من األحيان على كل شيء جديد ،بل وعلى
كل ابتكار ،بل إن االشتراك الحذري الذي بين البدعة واإلبداع كاف لتقديم صورة
واضحة عن رفض الفكر المحافظ ولوج حالة االبتكار.
واحتاج االقتراب من القرآن الكريم كثيرا من الشجاعة األدبيّة ،والمغامرة الفنيّة
كما نالحظھما لدى أبي تمام الذي وإن ھو لم يلتفت إلى القصّة التفاتا ذا بال ،إالّ أنّه
استثمر كثيرا من القيم الفكريّ ة والجمالية التي يزخر بھا القرآن الكريم والحديث
الشريف.
إن ك ّل اقتراب من النص السابق تراثيّا كان أو مق ّدسا ھو مغامرة فنية فكرية؛ ّ
ّ
ألن
القربى تتطلب إما تجاوزا في حال التعامل مع التراث أو توظيفا عميقا في حال
التعامل مع النصّ المقدس.
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وفي كثير من النصوص التمامية يبرز ھذا المنحى االتصالي بالتراث والمقدس،
فمن ثقافته الدينية مثال قوله:
"قد تأ ّولت فيك قول رسول ﷲ به إذ قال مـفـصـحا إفصاحا
إنْ طلبتم حوائجا عند قــوم

صباحا
فـتنقّوا لھا الوجوه ال ّ

فل َعمري لقد تنقّيت وجــ ًھا

صباحـا
ما به خاب من أراد ال ّ

وق د أراد بھذا القول تضمين الحديث النبوي الشريف " :اطلبوا الحوائج عند
حسان الوجوه" ووظّفه في المدح إشارة إلى ّ
أن الممدوح الحسن الوجه أھ  ٌل ألن
يسأل ،(1).وكأني بأبي تمام يحل ذلك اإلشكال المعناوي )*( الذي أ ّرق األمويين حين
أحسوا " بضيق دائرة المعاني على المبدعين كلّما ابتعدوا عن العصر الجاھل ّي،
فالفرزدق أجاب رجال طلب رأيه في أبيات نظمھا فقال ":يابن أخي ّ
إن الشعر كان
جمال بازال عظيما فأخذ امرؤ القيس رأسه وعمرو بن كلثوم سنامه وعبيد بن األبرص
فخذه واألعشى عجزه وزھير كاھله وطرفة كركرته والنابغتان جنبيه وأدركناه ولم
يبق إال المذارع والبطون فتو ّزعناه بيننا".

)(2

ھذه النماذج تبرز أن الشعر العبّاس  ّي عرف أزمة المعنى التي شھدھا العصر
األموي قبلُ ،كما تعطينا صورة عن مدى تأثير المعرفة العلميّة في الشعر والشاعر
جميعاّ ،
ألن الشاعر جزء من ثقافة عصره ،يتأثر بھا ثم ال يلبث أن يؤثر فيھا ،إذا
عرف كيف يتجاوز مرحلة التلقّي األولية ،ويم ّر من التقليد إلى مرحلة االبتكار.
وقد أدى ھذا التأثير الذي مارسته الحياة العلمية في العقليّة العباسيّة إلى تغيّر كبير
في أسلوب الخطاب عا ّمة ،والخطاب الشعر ّ
ي خاصة ،كما يتّضح ذلك عند أبي تمام
وعند غيره من شعراء عصره الذين عايشوا ذلك التطور العلم ّي الثقاف ّي الحضار ّ
ي
الجديد ،الذي أحل التفكير المدين ّي مح ّل االنفعال البدو ّ
ي السا َذج البكر ،وقد كان ھذا
االنفعال الجديد قريبا ج ّدا من روح الشعر الصافي الذي صاحب العرب ّي قرونا فترك
-1عبد ﷲ التطاوي ،مصادر الفكر في شعر أبي تمام ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاھرة ،ص،54والحديث النبوي
الشريف"اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه"ذكره زھدي جار ﷲ في "مختارات من الحديث النبوي الشريف" ،دار اآلفاق
الجزائر ،1990ص139
*  -أضفت األلف للمعنوي للداللة على العالقة بالمعنى ،وتمييزا إياھا عن المعنوي الذي يدل على عكس الماد ّ
ي.
-2عبد القادر ھنـ ّي ،دراسات في النقد األدبي عند العرب من الجاھلية حتى نھاية العصر األموي ،ديوان المطبوعات الجامعية
الجزائر1995 ،م ،ص256
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آثاره العميقة في الذوق والشعور ،بل وفي اإلحساس العرب ّي على امتداد تاريخه؛ ذلك
أن المعرفة العلميّة دفعت الشعراء إلى تغيير رؤاھم الفنيّة وفقا لمفاھيم استقرّت لديھم
وآمنوا بھا وأنشأوا شعرھم وفقا لمختلِف مناحيھا.
وقد كان أبو تمام أحد أھم الشعراء العباسيّين األساسيّين الذين تأثّروا بالمعرفة
العلمية فبدا ذلك األثر في إبداعه واضحا .وتأثير الحياة العلميّة في الحياة األدبية أمر
موضوع ّي منسجم تمام االنسجام مع طبيعة الحياة نفسھا عام ـّة ،وطبيعة الف ّ
ن في
الوقت نفسه .ولع ّل الحدث األدب ّي الذي فرضه أبو تمام ھو الذي جعل أمر نسبه يقع
في ھامش الثقافة األدبية ،فإن اختلف مؤرخو األدب في سنة وفاته وإن كان ذلك
بدرجة أق  ّل من قضية النسب ،فالراجح أنھا اإلحدى والثالثون بعد المئة الھجريّة
الثانية ،(1).لك ّ
ن ھذا االختالف يكاد يتالشى حين يتعلّ ق األمر بشاعريته؛ فقد ذكر
صاحب العمدة أن العلماء يرونه أكثر المولـ ّدين معان َي وتولي ًدا إال أنه خالف ھذا الرأي
حين ذھب إلى أن ابن الرومي أكثر المولدين اختراعا للمعاني ،لكنه ذكر أن القاسم بن
مھرويه )*(أوجز إبداعات أبي تمام في ثالثة مواضع منھا قوله أوال:
وإذا أراد ﷲ نــشــر فضـيلة

طُ ِويـت أتـاح لـھـا لسان حسود

لوال اشتعال النار فيما جاورت ما كان يُعرف طيب عرف العود
وثانيا:
بني مالك قد نبھتْ خام َل الثرى قبو ٌر لكم مستشرفات المعالم
غوامض قيد الكف من متناول وفيھا ُعالً ال يُرتقى بالساللم
وثالثا:
يأبى على التصريد إال نائال

إن لم يكن محضا قراحا يمذق

نزرا كما استكرھت عائر نفحة من فأرة المسك التي لم

تفتق)(2

 -المرجع السابق ،ص 309

1

* -جاء في كتاب الذھبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان المتوفى" 748ھـ 1347م" ،سير أعالم النبالء ،ج ،15مؤسسة
الرسالة ،بيروت لبنان ،ص 397أنه " المحدّث اإلمام الرحال الصدوق أبو الحسن ،علي بن محمد بن مھرويه القزويني،
المعمّر ...توُ ف ّي سنة خمس وثالثين وثالثمائة"...
 -2ابن رشيق العمدة ،ص ،ص241،243
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ولم يذكر صاحب العمدة أي تعليل لھذه النقط اإلبداعية الثالث في المختارات التي
جاء بھا مھرويه ،لكننا حين إمعان النظر فيھا أسلوبيا يمكن تبينھا غي مجموعة من
الجوانب الفكرية واألسلوبية كالتالي:
 -1بناء ك ّل من الفكرة والصورة الدالة عليھا على التضاد
 -2تعزيز الفكرة المعبﱠر عنھا فنيّا وجماليا وبديعيا بفكرة عقالنية مقنعة ،كما نجد
ذلك في البيت الثاني من المثال األول.
 -3الميل إلى اللغة التقليدية القريبة من الغريب...
ومن المالحظ ّ
أن الشاعر قد ع ّزز مذھبه التجديدي بما كسبه من خبرة في التشكيل،
ودقة في الذوق ،توفّرا له م ّما كان يعالجه في ّ
فن الحياكة ،فمن غير المستبعد أن تكون
حياته العقلية والفنية قد تأثّرت بما كان يكتسبه من تقنيات في حياته العملية اليومية
المباشرة.
وأبو تمام من الشعراء الذين كان حضورھم في فن التأليف ھاما ،كما أن حافظته
كانت مليئة بأشعار العرب القدامى ومحدثيھم " .فقد شغل نفسه مدة عمره يتخيّر
الكثير من شعر العرب ودراسته ،وله في ھذا المجال اختيارات معروفة مشھورة منھا
االختيار القبائلي األكبر ...ومنھا اختيار قبائلي آخر اختار فيه قطعا من محاسن أشعار
القبائل ولم يورد فيه كبير شيء للشعراء المشھورين ،ومنھا اختيار محاسن شعر
الجاھليّة واإلسالم وھو ما سماه باختيار شعراء الفحول ،ومنھا ديوان

الحماسة(1)"...

إن المكانة العلمية التي حازھا أبو تمام وتد ّل عليھا خاصة مؤلفاته النقدية،
تعطينا صورة أمينة عن الذھنية الجديدة التي تميز بھا أبرز شعراء العصر العباسي؛
إذ لم يعد الشاعر مجرد عارف بفن القول الفني ،بل صار من المساھمين في إثراء
الساحة الثقافية والعلمية بما ينتجه من مؤلفات نقدية تسھم في توجيه الكتابة الفنية عامة
وكتابة الشعر خاصة ،لذلك يمكن القول بأن التجربة الفنية التي ما فتئت تتطور في
لدى أبي تمام كانت تسھم في تغيير األسلوب مرة داخل النص التمامي ذاته ،ومرة
ثانية داخل النص العباسي بصورة عامة.
ي بين القديم والحديث ،دار النھضة العربية بيروت لبنان  ،1984ص349
 -محمد زكي العشماوي ،قضايا النقد األدب ّ

1
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د -العناية بتجديد المعاني داخل اإلطار األصيل:
تميّزت النزعة الرفضيّة األسلوبيّة في ّ
فن القول الشعر ّ
ي لدى أبي تمام بعمق
الصلة التي تشده إلى إبداعات األ ّولين ،فھو قو ّ
ي االرتباط بھم ،حريص على
االختالف عنھم في الوقت نفسه ،ويمكن أن نستشف ذلك من قوله مثال:
ليس الوقوف بكفء شوقك فانزل تبـل ْل غليال بالدموع فتُبلل
فلعـ ّل عَـــبرة ساعة أذريتـھا

تَشفيك من إرباب وجد ُمحول

ولقد سلوت لو اَنّ دارا لم تلح وحلمت لو أن الھوى لم يجھل
ولطالما أمسى فؤادك منـــزال

ومحلة لظـــباء ذاك المنزل
ِ

إذ فيه مث ُل ال ُمطفل الظمأى الحشا
رعت الخريف وما ال َقتول بمطفل
إني امرؤ أسم الصبابة وسمھا

فتغ ّزلي أبدا بغير ال ُمغ ِزل

غالي الھوى مما ّ
يعذب مھجتي أرويّة الشعف التي لم تُس ِھل
شاكي الجوانح من جوانح ظالم
شاكي السالح على ال ُمحب األعزل
تُر ِدي ولم يَبلغك آخر سخطھا

والسم يقتل وھو غير مثمل

قد أثقب الحسن بن وھب في الندى
نارا جلت إنسان عين المجتلي
مأدومة للمجتدي موسومة

للمھتدي مظلومة

للمصطلي)(1

ّ
إن أبا تمام يبرز موقفه المراجع لتراث القصيدة العربيّة بدءا من البيت األول :فھو
يرى ّ
بأن الوقوف عند الطلل ال يمكنه إطفاء الحرقة التي في األعماق؛ والشاعر ھنا
ليس بالضرورة أبو تمام ،قد يكون الشعراء كلّھم معنيين بھذا العجز الذي يعلن عنه
الطلل حين تريد النفس الشاعرة بوحا .وھا ھو يذھب إلى كثير من التفاصيل التي
تبرز الطريقة التي بھا تش ّع النفس الشاعرة العاشقة :إنھا النزول ثم البكاء.

 -1ديوان أبي تمام شرح التبريزي ،ج ،3ص 32وما بعدھا وفي ديوان الشاعر بشرح الصولي ج ،2ص  244وما بعدھا
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ھو ذا يبدأ نصه ببيت في غاية الغرابة ،وأساس الغرابة ھو ذاك التداخل بين تبلل
وتبلل وھما يعنيان البلل والشفاء ،وفي كل ذلك تعقيد ال يفتح الذائقة أمام نفس المتلقي
بل يصدمھا ،ثم إنه من غير المقبول إبداعيا أن يكون النص الواحد عباسيّا وجاھليا في
الوقت نفسه :فما عالقة ھذا البيت بقول الشاعر:
ولقد سلوتَ ل َو اَنّ دارا لم تلُح

وحلمت لو أنّ الھوى لم يجھل

وما عالقة ھذا البيت ببقية أبيات النص؟ إننا يمكن أن نزعم  -وبك ّل طمأنينة  -بأنّه
من العصر العباس ّي في حين ّ
أن بقية األبيات ھي من غيره.
واستلھام التراث بطلله ولغة الشعر القديم وصورھا وأنغامھا موضوع أساس لدى
أبي تمام وفقا لما نجده في ھذا النص ،فقد أوغل ھذا االستلھام التراثي فبالغ في
الرجوع إلى عناصر كثيرة من مكونات الشعر القديم بدءا من اللغة ،وھو التكثيف
الذي يمكن الوقوف عنده في ھذا العزف البيان ّي المتع ّدد الذي يص ّر عليه الشاعر في
ك ّل جزء :يدخل في ك ّل واحد بيت من األبيات زينة تعبيرية ،ويلح على ذلك فيكلفه
الدخول في عالم لغوي بحت قد يتناقض مع طبيعة التجربة التي تستدعي في ھذا
الموقف كثيرا من التلقائيّة والسالسة ،إالّ ّ
أن الشاعر يح ّول النص إلى مجموعة من
األصوات وليس إلى معان ومشاعر وأنفاس صادرة عن تجربة فنية ،خاصة وأنّه
يعمد إلى المعاني المجازية ويعاملھا كانّما ھي حقيقة إغراقا في المجازية ،ثم يضفي
عليھا نسقا موسيقيا يتجاوز النسق المعھود ،كما نجد ذلك في قوله:
مأدومة للمجتدي موسومة للمھـــــــــتدي مظلومة للمصطلي
ويمكن كتابة البيت موسيقيا بحسب التصور التمامي ھكذا:
مأدومة للمجتدي

)مستفعلن مستفعلن(

موسومة للمھتدي

)مستفعلن مستفعلن(

مظلومة للمصطلي )مستفعلن مستفعلن(
أما في الجانب التصويري فھو ال يفرغ النار من معناھا المجازي "الكرم" ويجعل
الطارق المكرم يصطلي بھا بدل أن ينال الكرم .كما يمضي في البحث الصوتي
والتماثل الصيغي كما ھو واضح من :مأدومة = مظلومة = موسومة ،كما نجد تماثال
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صيغيّا آخر في :للمجتدي = للمھتدي = للمصطلي ،وبذلك فإن الشاعر يع ّمق الجوانب
البديعية إلى ح ّد بعيد لتجسيد دالالت وأسُسا جديدة في تقاليد المدح ،وھو يُصبغ عليھا
من البصمة الفنيّة البديعية ما يكسبھا أصالتھا التماميّة.
وھكذا تكون المراجعة تعميقا للتجربة ال نفيا لھا ،كما تكون تقديسا ال سخرية،
وبذلك يكون رفض الشاعر توكيدا على تثمين التراث ،ومحاورة رفضية لمظاھر
شعرية نقدية موجودة في عصره ال تعطي التراث حقّه من االستلھام.
ومما يؤكد ھذه الوجھة الرفضية الثنائية لما ھو جديد ولما ھو قديم في مذھب أبي
تمام تلك العبارات الموغلة في المعجمية الصرف أو الغريب ،فقد كان اختيار اللفظ
الغريب غاية في حد ذاته ،فھو ال يختار "قد أشعل نارا" بل يؤثر " قد أثقب  " ...مع
أن الوزن يستقيم في الحالين .كما أنّه يمضي نحو معنيين للفظة "شاكي" في قوله:
شاكي الجوانح من جوانح ظالم شاكي السالح على ال ُمحب األعزل
مع ّ
أن باكي الجوانح تبدو أعمق في الداللة النفسية ،إالّ أن الشاعر يھ ّمه التجانس
بين األصوات ال المعاني ،وھكذا يمضي في ھذا االضطراب باحثا عن جوانب بديعية
فتغدو لغة النص مناقضة للوحدة اللغوية التي ھي أساس أ ّولي في العمليّة اإلبداعية
التي ينبغي أن يسعى ك ّل شاعر إلى تحقيقھا بدقـ ّة.
وھكذا يتّضح مدى تحقّق جوانب ھامة في لغة الشعر ،وفي ذلك اإلحساس
بالجوانب الصوتية التي صارت عماد التشكيل الشعر ّ
ي في ذوق الشعر العباس ّي كلّه،
بل وفي تاريخ الشعر العرب ّي بعد ذلك إلى اليوم ،بفضل الجد الفني الكبير الذي قدمه
أبو تمام.
ھـ  -ثنائية المدح والرفض في حياته وفكره:
من ك ّل ذلك يتبين أن نزعة الرفض التي أ ّدت إلى الشك في التراث والبدء منه في
الوقت نفسه كان لھا دورھا في ك ّل ما تحقّق من جديد في العمل الفن ّي ،خاصة ّ
وأن
الرفض– بشكل عام -ظاھرة حيوية شديدة الصلة بشخصية أي فنان؛ ذلك ّ
أن طبيعة
الفنان االغترابيّة تميل أكثر من غيرھا إلى اكتشاف المختلف والبحث عن البديل لما
ّ
ألن المشابھة في عرف الفنّان الح ّ
ھو راھن مألوف؛ ّ
وتغطي
ق تبعده عن ذاته،
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حقيقتھا ،لكن الظروف القاھرة قد تدفع شاعرا ما إلى التشكيل الفنّ ّي المناقض لما يؤمن
به ،وھذا األمر ھو من أقسى ما يعانيه أي شاعر ،لذلك يمكن تص ّور حجم مأساة أبي
نواس حين نعلم ّ
أن قصائد كثيرة له في غاية األھمية  -خمرية وغير خمرية  -قد
استُھلـّت بذكر األطالل.
ومن الطبيعي أن يخوض في السياسة شاعر بلغ درجة أبي تمام ،ألنّھا عصب
الحياة الذي يؤثر في جميع المجاالت .وال يُتصور أن يبقى أي مثقف بقامة ھذا الشاعر
الذي أضحى رمزا لعصره ،متفرجا على األحداث من حوله دون أن يكون له دور
فيھا أو موقف منھا .يقول اآلمد ّ
ي...":اتّصل أبو تمام برجال الدولة في عصره ومدح
ُ
أحصيت ِع ّدة من مدحھم فألفيتُھم ثمانية
وھجا ورثى وقال في ك ّل أغراض الشعر وقد
وأربعين ما بين خليفة وابن خليفة ووزير وكاتب وقاض وسر ّ
ي؛ مدح أمير المؤمنين
المعتصم با محمد بن ھارون الرشيد ورثاه  ،...ومدح أمير المؤمنين الواثق با ابن
المعتصم ومدح محمد بن عبد الملك الزيات وأبا عبد ﷲ أحمد بن أبي دؤاد والحسن
بن وھب وأخاه سليمان بن وھب ومالك بن طوق وأبا دلف القاسم بن عيسى العجلي
وأبا المغيث موسى بن إبراھيم الرافق ّي وأبا الحسن محمد بن الھيثم بن شبابة وإسحاق
بن إبراھيم  ...وخالد بن يزيد بن مزيد الشيباني وكان أكثر إنسان مدحه أبو تمام ھو
أبو سعيد محمد بن يوسف الثغري فقد أحصينا له فيه سبعا وعشرين

كلمة"(1).

فاآلمد ّ
ي يُحصي بدقة عدد الملوك واألمراء والسادة الذين اتصل بھم أبو تمام
ومدحھم أو رثائھم .والواقع العربي والعالمي يحدثنا بأن المدح كان طبيعيًّا في شتى
ثقافات الشعوب ،حين كان مشرفا لصاحبه بما يقدم من حكمة وتوجيه ومتعة فنية
بعيدة عن ك ّل روح نفعية ،كما نجد ذلك في قول ابن فارس بمعرض حديثه عن نفي
الشعر عن أي نب ّي "...ال نكاد نرى شاعرا إالّ مادحا ضارعا ،أو ھاجيا ذا قذع ،وھذه
أوصاف ال تليق

1

ي(2) "...
بنب ّ

 -اآلمدي اإلمام الحسن بن بشر بن يحي اآلمدي البصري ،الموازنة بين أبي تمام والبحتري ،ص6

 -2ابن فارس ،الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمھا ،تح مصطفى الشويمي ،مؤسسة أ .بدران للطباعة والنشر بيروت،
لبنان 1383ھـ  ،1964 ،ص274
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ومن الواضح أن ھذه الصفات ليست مطلقة في الشعراء ،إنما ھي شديدة الصلة
بالمراحل المتأخرة التي صار فيھا الشعر قريبا من جو الساسة والسياسة والصراعات
والمنافع اآلنية.
وأمام ھذا الك  ّم الھائل من الممدوحين الذين يعجﱡ بھم ديوان أبي تمام يمكن أن
نتساءل عن معنى الرفض وجدواه إذا لم يطل العالم السياس ّي ،فالنظرة السريعة التي
تمسح الديوان أفقيا تقودنا إلى رأي أ ّولـ ّي ھو أنّه باستثناء حماس أبي تمام الواضح
للفتح والنصر اإلسالمي ْين كما يظھر ذلك جليّا في قصيدته المشھورة "فتح الفتوح"- ،
التي يعبّر فيھا عن رؤيته الرافضة أل ّ
ي كلمة تعلو على كلمة العرب والمسلمين -فإنّه
من العسير إيجاد رفض سياس ّي صريح يعبّر به أبو تمام في شعره عن رأي سياس ّي
تام متكامل الجوانب ،إال إذا نظرنا إلى فتح الفتوح على أنّھا رفض لسيادة غيـر العرب
ورفض ألن يكون ال ُملك والسلطان تكليفا ممتعا ال تشريفا وزينة.
وم ّما يزيد في صعوبة تحصيل ھذه الرؤية السياسية المتكاملة الرافضة لدى أبي
تمام أن ديوانه بأجزائه كلّھا يغلب فيه المدح.
ّ
لكن النظر إلى الرفض على أساس كونه رؤية وموقفا ،قد يتجسّدان في أ ّ
ي غرض
من األغراض؛ مع قراءة متأنية فاحصة للكشف عن مظاھر ھذا الرفض ،وجدنا األمر
مختلفا ،خاصة وأن أبا تمام يُخفي كثيرا من أفكاره ومواقفه بالتعقيد البديعي ،لذلك لم
يكن غريبا أن يقايل ك ّم نت أشعاره بالتساؤل واالستغراب.
لقد مارس الشاعر الرفض حتى في مدحه ،واستطاع أن يعبّر من خالله عن
جوانب سياسية تُشعرنا بضيقه من السّياسة والساسة .والظاھرة التي يمكن أن تفھم في
إطار سياس  ّي في كثير من مدحه ھي تلك العالقة االستعالئية التي تربط أبا تمام
بممدوحه .إنّه بلغة شعرية يغيّر الدور فيصير ھو الملك ويغدو الملك تابعا خاضعا
لشعره .يقول مادحا أبا عبد ﷲ أحمد بن أبي دؤاد:
رحلي من طريف وتالد
يقول
أناس في ُجبينـاء عاينوا عمارة ْ
ٌ
أصادفتَ كنزا أم صبحت بغارة ذوي غ ّرة حاميھ ُم غـي ُر شاھد

94

.

فقلت لھم ال ذا وال ذاك د ْيدني

ولكنّني أقبلتُ من عن ِد

خالـد(1).

ولو توقف األمر عند ھذا الحد لكان في قوله اعتراف بعل ّو يد الملك وانخفاض يده،
لكنّه يضيف مفصال:
سبت جذبة
جذبت نداه غدوة ال ّ
فأُبتُ بنعمى منه بيضاء لدنة

فخ ّر صريعا بين أيدي القصائد
كثـيرة قرح في قلوب

الحواسد)(2

فھو يق ّر بالفضل أ ّوال للشاعريّة التي جعلت الملك يُصرع ألعجابه بإبداع الشاعر
فيغدق في العطاء.
و – االنتصار لروح الشعر والشاعر:
ولبيان ھذه الحالة الشعرية عمد أسلوبيا ّ إلى إعالء صوت األنا بالضمير الذي
ذبت ،فأب ُ
احتكر النص "ج ُ
ت  ...وكأني بالشاعر بعيد عن كل اعتراف بأ ّ
ي فضل
للممدوح الذي بدا في األبيات مفعوال ال فاعال ،وأقـ ّل وھجا من النص نفسه .فالقصيدة
تمدح القصيدة ،والشاعر آخر المطاف ھو مركز قصيدته وممدوحھا األول.
ويمعن أبو تمام في ھذا النھج من االستعالء ،فيقول مسويّا بين فضل الممدوح على
الشاعر وفضل الشاعر على الممدوح في قصيدة مدحيّة خالفا للنھج الذي عھدته
القصيدة المادحة حيث يكون الممدوح مركز النصّ وأسمى مذكور فيھا:
سني من أ ّمھات تالده وألبستُه من أ ّمھات
فألب َ

قالئدي)(3

وإن كان قوله "ألبسني" و"ألبس تُه" يوحي -في الظاھر -بالتساوي بين المادح
والممدوح ،وھذا ما لم يكن معھودا في المديح  -لكن الفرق شاسع بين التالد والقالئد؛
أي أنّه يفاضل بين الجميل الجديد الخالد الذي ھو من صنع الشاعر ،وبين المال التليد
القديم الذي ھو أوال موروث وثانيا ھو إلى زوال.
واإلشارة إلى ھذه المفاضلة -بين ما ھو فنّ ّي وما ھو سياس ّي  -كما توحي به كلمات
الشاعر -وھي إشارة تصل ح  ّد التصريح -إعالن عن وعي جديد يرفض أولوي ـ ّة

 ديوان أبي تمام ،شرح التبريزي ،ج ،2ص422
 المصدر نفسه ،ج ،2ص423
 المصدر نفسه ،ج ،2ص421
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السياس ّي على الثقاف ّي ،وعمل ممنھج في سبيل قلب المعادلة التي بدت حسب موقف
الشاعر أبي تمام تمشي على رأسھا ،لذا رأى أن يصحح وضعھا.
وھكذا يبدو أسلوب الشاعر في المدح مختلفا عن تقاليد استق ّرت في ذائقة ھذا
ي بتاريخنا األدب ّي؛ إذ ّ
الغرض األصيل الحيو ّ
أن المدائح كانت في ك ّل عصر من أبرز
العوامل الدعائية التي عملت على ربط الناس بالخالفة والخلفاء ،ومواالة النظام القائم،
وقوت اإلحساس بوحدة الدولة ،وسلطان الخالفة ،ودعت إلى االلتفاف حولھا،
وصونھا من المنتفضين

الثائرين(1).

لكنھا فضال عن ك ّل ذلك ،فقد أدت رسالة إنسانية في غاية األھمية  :غرست في
النفوس كما محترما من القيم النبيلة من كرم وشجاعة وعفة وأريحية وحب للعدل
والتسامح والتسامي...
ّ
إن الوعي بفضل الشعر على السياسة أمر جوھري ،وانتباه إلى العالقة الطبيعية
التي ينبغي أن تسود بين سلطان السياسة وسلطان القلم .وقد جاء ذكر القلم في كثير
من السياقات الشعرية العباس يّة لإلشارة إلى ذلك التناقض الذي كان بين الشفھية
والكتابية ،أو بين المدينية والبداوة ،لكنّه في الوقت نفسه إشارة إلى ذلك التناقض
الواضح بين سلطة العقل"األدب" وسلطة السيف " السياسة" (2)،لذلك فإن الشعر كان
يقوم بدورين متناقضين متقابلين يشكالن في نھاية المطاف حركية الحياة ذاتھا :فھو
مثلما يؤ ّدي الدعاية يؤدي نقيضھا ومثلما يساعد على بناء حكم ما يسرّع في تقويض
أركانه.
وقد يكون استرجاع ما أشار إليه أبو تمام الحل الذي يعيد األمور إلى نصابھا حين
يغدو الفكر أساس البناء وتغدو كل القوى من مال وسياسة وطاقات شتّى منفذة لما
يخطط الفكر .ھذا الموقف المؤثـ ّر يذكـ ّر بقيم سامية في تراثنا العرب ّي ،ويذ ّكرنا خاصة
بقول عمر  -رضي ﷲ عنه  " -لبعض ولد ھرم بن سنان :أنشدني بعض مدح زھير

 شاكر الفحام ،الفرزدق ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ص401 -2جابر عصفور ،غواية التراث ،مجلة العربي ،وزارة اإلعالم الكويت ،ط ،2005 ،1ص  173وما بعدھا.
1
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أباك" فأنشده ،فقال عمر :إن كان ليحسن فيكم القول .قال :ونحن وﷲ إن كنا لنحسن له
العطاء .فقال :قد ذھب ما أعطيتموه وبقي ما

أعطاكم(1)".

وھي صورة من صور الخلود الذي تحق ـ ّقه النصوص الصادقة المصوغة في
عمق وإبداعية بفضل إدراك أصحابھا بالتجربة والدربة واالطالع الدائم ألبرز أسرار
العمليّ ة الفنيّ ة التي تت ّم بالتح ّكم في الجوانب األسلوبيّة المستفيدة من طاقة المنشئ
المبدع ذاته ،وھو يقيم جسرا عاطفيّا وفكريّا مع ماضي النصّ داخل حضارته ،في
تفاعل إنسان ّي مع نصّ اإلنسان عا ّمة.
وشعر أبي تمام صورة لمراجعة الشاعر الدائم لعدد من المفاھيم الفكريّة التي
سادت عصره ،وصارت جزءا من عرف مجتمعه ،ويمكن الوقوف عند بعض من
ھذه المفاھيم :كالوطن والقرابة واالستقرار للوصول إلى معرفة تلك المراجعة التي
كان الشاعر يقوم بھا لصوغ مفاھيم جديدة .فالوطن – مثال -في مفھوم أبي ت ّمام ليس
بقعة جغرافيّة مح ّددة ،إنّما ھو سفر متواصل وأرض منفتحة لر ّوادھا .ألم يقل:
خليفة الخضر من يربع على وطن في بلدة فظُھور ال ِعيس

أوطاني(2).

وھذا المفھوم شديد الصلة بالواقع العبّاسي؛ فقد تج ّسدت فيه الروح العباسيّة التي
كانت تقوم أساسا على نبذ كل من العصبيّة وضيق الرؤية ،وھنا يمكن اإلشارة إلى ّ
أن
ھذه الرؤية التي ضاقت قبل أبي ت ّمام وتلميذه البحتر ّ
ي ھي التي كانت قد قضت على
ُملك بني أميّة ،ولع ّل اتّساع رقعة الدولة العباسيّة وما صحبه من اتّساع فكر ّ
ي عا ّم ھما
اللذان فعال فعلھما في توسيع رؤية الشاعر.
إن ح ّدة الشعور باالغتراب عن العصر ومفارقات الحياة ھو البعد األساس الذي
يعطي الحياة الفنية قيمتھا وقوتھا االستشرافية .فبقدر بعد الحياة عن الزيف المتح ّكم
يكون اقترابھا من اإلنسان وأبعاده الفضلى ،ومنھا األبعاد الفنيّة التي تع ّزز شعور
اإلنسان بإنسانيته .يقول الشاعر:
ق
وطو ُل ُمــقــام المرء في الح ﱢي ُمخلــ ٌ
لديــباجـته فاغـتـرب تتـجــ ّد ِد
 علي بن محمد ،الشواھد النقدية من العصر الجاھلي إلى بداية عصر التأليف ،ص212
 ديوان أبي تمام ،شرح التبريزي ،ج ،3ص3081

97

.

ّمس ِزيدت محبّةً إلى النّاس أن ليست عليھم
فإنّي رأيتُ الش َ

سر َم ِد)(1
ب َ

ويعقب القزويني بقوله ":وقس حالك وأنت في البيت األ ّول ولم تنته إلى الثاني
على حالك وأنت قد انتھيت إليه ووقفت عليه ،تعل ْم بعد ما بين حالتيك في تمكن المعنى
لديك ،وكذا تعھ ُد الفرق بين أن تقول الدنيا ال تدوم وتسكت ،وأن تذكر عقيبة ما روي
عن النبي -صلى ﷲ عليه وسلم  -أنه قال :من في الدنيا ضيف ،وما في يده عارية )*(،
والضيف مرتحل والعارية

مؤداة…")(2

ّ
إن أبا تمام قد دعا إلى البحث عن الجديد في المكان والناس ،والحياة عامة،
انطالقا من الشعر العارف ،وكان بحثه ر ّدة فعل طبيعية أمام إحساسه بالغربة واحتواء
العدم إياه يوما بعد يوم ،كان عليه أن يواجه قدره بالكلمة الجميلة الكفيلة بتحقيق
الخلود.
والشاعر في البيتين يطرح فكرة في حالة من التكامل الدائم بحيث ال يستغني
أحدھما عن اآلخر .لذلك ال نستغرب قول شيلي بأن الشعر " أغنية يسلّي بھا الشاعر
وحدته".

)(3

ّ
إن ھذه الوحدة التي يستأنس فيھا بالشعر ويسعى بھا إلى تحقيق وحدة أخرى ھي
فرادة أسلوبه.
ز -بحث تمامي جا ّد عن الفرادة:
وھذا يقود إلى البحث عن األسلوب الذي يتفرد به أي شاعر ،وھو البحث الذي
يؤرّقه؛ إذ الفرق بين الشعراء ھو في األساس الفرق بين أساليبھم؛ أي مدى تحقّق
فردانيتھم في التعبير والتفكير والتصوير والشعور ،أو تلك السمات التي تجعل شاعرا
ما مختلفا عن غيره اختالفا جزئيا أو كلّيا.
وإذا كان األساس في األسلوب ھو االختيار بين مجموعة من اإلمكانيّات اللغويّة
المختلفة بفضل الطاقة المعرفيّة وقدرة المبدع على تحويل الخلفيّات المعرفيّة تحويال
 ديوان أبي تمام  ،شرح إيليا الحاوي ،ص ص 198 ،197*  -جاء في المعجم الوسيط ،مادة "عور ،ص  ،636أن العارية ھي العارة والعارة ھي "ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك .يقال
1

"كل عارية ُمستَ َر ّدة"...
 -2القزويني ،الخطيب ،اإليضاح في علوم البالغة ،ط ،1مراجعة وتصحيح وتخريج اآليات الشيخ زھاوي بھيج ،دار إحياء العلوم
،بيروت ،لبنان 1988،ص204
3
 -إحسان عباس ،فن الشعر ،دار الثقافة بيروت لبنان ،1979 ،ص 174
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جماليّا وابتكاريّا انطالقا من اإلحساس باللفظة والجملة على السواءّ ،
فإن ھذا التفرد
األسلوب ّي ال يعني شيئا ذا بال إذا ھو لم يكن شديد الصلة برؤية تضيف للفكر اإلنسان ّي
شيئا إيجابيا ،فقد غدت الجملة بسبب ذلك تحت ّل اليوم المركز األ ّول في المالحظة
والدراسة.

)(1

ومن الواضح أن امتالك الشاعر أبي تمام ألسلوب واضح المالمح أصيال لم
يتحقـ ّق إال بممارسته لح ّريته اإلبداعيّة داخل ك ّم من الخيارات الفكريّة والفنيّة ،م ّما
يؤ ّكد أن األسلوب – كما قيل -ھو "عدم اإللزام"(2) ،
ومن ھنا ندرك أھمية البحث عن األسلوب في ركام التجارب الفنيّة التي تعمل
يوما بعد يوم على تحرير الكاتب والمتلقي سواء بسواء.
لقد حدث ھذا البحث في اللغة عنده كما يحدث البحث في األماكن ،إنّه عمليّا تنقـ ّل
بين مجموعة من األمكنة اضطر له أبو تمام ،وكتابة ھذا التنقل الذي عاي َشه بين
الثقافات أيضا ،لذلك فقد قال:
ش ِرق
وغ ّربت حتّى لم أجد ذكر مـ ْ

وش ّرقت حتّى قد نسيتُ

المغاربا)(3

فالجھات فقدت ھويّتھا لتالحم اإلنسان باإلنسان في عمقه ،لكن بالرغم من ك ّل ذلك
فمن الواضح أن أبا تمام حين لم يلزم مكانا ما ،كان الفراق ظاھرة حسّاسة لديه أثارت
قدرا كبيرا من األحزان في نفسه ،فكان ذلك عنصرا ھا ّما في شعره ،لذلك كان صوته
الرثائ ّي بنغم متقن خاصّ جدا ،كما كان للطلل مكان ذو داللة شخصيّة ،فضال عن
داللته التراثية القويّة ،وھذا ما يفسّر كثرة المطالع الطلليّة التي صاغھا صياغة خا ّ
صة
تبدو أصيلة في أسلوبه ،قويّة الداللة على الروح العباسية عا ّمة:
لو أنّ دھرا ر ّد رجع جواب أو كفّ من شأويه طو ُل عتاب
ممحــ ّوتـين لزينــــب وربـاب
لعذلتُه في ِدمنــتين بأَمـــر ٍة
ُ
ثِنتان كالقمرين ُحفّ سناھما

مثل الدﱡمى
بكواعب ِ

أتراب)(4

 - 1يوسف أبو العدوس ،األسلوبية :الرؤية والتطبيق ،ط ،1دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن2007،م،
ص -159فيلي ساندرس ،نحو نظرية أسلوبية لسانية ،تر:خالد محمود جمعة ،ط ،1دار الفكر بدمشق1424ھـ ،2003،ص22
2
 تون أ فان دايك ،علم النص ،ترجمة وتعليق سعيد حسن بحيري ،دار القاھرة للكتاب ،مصر1421،ھـ2001،م ،ص159 -3ديوان أبي تمام ،شرح الصولي -دراسة وتحقيق خلف رشيد نعمان ،ج ،1العراق وزارة الثقافة والفنون1978 ،م ،دار الطليعة
للطباعة والنشر بيروت لبنان ،ص240
 -4المصدر نفسه ،ج ،1ص208
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فقد اقترب الشاعر في األبيات من الج ّو الطلل ّي التقليدي الجاھلي ،لكنّه أضاف
وكواعب
العنصر القرآني حين ذكره "الكواعب األتراب" .قال تعالى ﷲ "...
َ
أترابًا(*)"...

والشاعر يختار االفتتاح النفس ّي المؤثّر حين يبدأ بالتمنّي ،كما ير ّكز على تجانس
اللفظ مع ما يناسبه من الصيغ لذلك آثر المثنّى ":شأويه ،دمنتين ،مم ُح ّوتين" ،زينب
ورباب"  ،ثنتان ،كالقمرين  ...ومن ھنا يتجلـّى الفرق بين المق ّدمة الطلليّة التي تقطر
عشقا لدى عدد كبير من الجاھليين وبين ھذه المقدمات الفنيّة التي تص ّور ج ّوا
استمتاعيا لسانيا بعيدا عن المعاناة العاطفية الصرف؛ ذلك أن المتنّى ال يعبّر حقيقة
عن حبّ إنما عن جمال منظر ثم عن متع حسيّة ،إنه ج ّو األمراء والقصور ،ال ج ّو
الشاعر البدو ّ
ي العاشق المحبّ .
ّ
إن ھذا العدد الكبير من القصائد المدحيّة يدعو إلى التساؤل حول قدرة أبي ت ّمام
على التوفيق بين نظرته الرافضة لألبعاد الجماليّة التقليدية وبين ممارسة ھذا الف ّ
ن
المدح ّي العريق الذي ظ  ّل في التاريخ العرب  ّي قديمه وحديثه ،بطقوسه ومفاھيمه
وتقنياته المتوارثة المرتبطة بالقصر أو ما ھو شبيه بالقصر؛ ذلك أن الرفض الفن ّي ال
يُتص ّور مبتورا عن قيم أخرى تك ّمله في نزعة الرفض العامة؛ إذ ال يعقل أن يرفض
الشاعر الفنّي األسلوبي في الشعر ويقبل الموقف من الحياة التي ينتجھا ھذا الشعر
المغضوب عليهّ .
إن ھذا التساؤل المطروح الذي يفرض نفسه مرتبط أساسا بشاعر له
وزنه الثقاف ّي والفن ّي.
وبالرغم من كل ذلك فإن في شعر أبي تمام تعاظما واضحا ع ّمق الطريق أمام
ظاھرة رفض واستعالء في تاريخنا األدب ّي .وھو شعور ليس حديث عھد بالصوت
الشعر ّ
ي العرب ّي وال بالضمير المفرد"أنا" بھمزته المتعالية كما ھو حالھا عند عنترة
والشنفرى قبله ،وكما صار بعده عند أبي الطيب المتنب ّي .يقول شوقي ضيف عن أبي
تمام" :ھو الذي ألھم المتنب ّي اعتداده بنفسه وما طوي في ذلك عنده من فخر محتدم.
وآقرأ له ھذه األبيات التي ساقھا بعد نسيبه في مديحه للحسن بن سھل:
*  33 -النبأ 78
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خطوب إذا القـيـتُھنّ رددتـني

جريحا كأنّي قد لقـيت الكتائبا

سيف المسـ ّمى منيّة
وقد يكھم ال ّ
وقـد يرجع المرء المظفّر خائبا
وكنتُ امرأً ألقى الـ ّزمان ُمسالما

فآليت ال ألـقـاه إالّ

محــاربا")(1

لكن وجود ھذا التعاظم في شعر أبي الطيب المتنبي أوأبي تمام من قبله ال يعني
بالضرورة أن أبا الطيب قد تأثّر في نزعته تلك بأبي ت ّمام أوغيره من الشعراء
السابقين؛ ذلك ّ
أن االعتداد بالنفس موجود في تراثنا الشعر ّ
ي العرب ّي منذ أقدم
العصور ،ويمكن الرجوع إلى شعر كل من عنترة والصعاليك وعمرو بن كلثوم
وغيرھم لتتجلى تلك النزعة النرجسية األصيلة في ذات كل شاعر منھم ،وھذا ليس
غريبا ،بل الغريب حقا ھو ْ
أن يخلو من روح الشاعر قدر ھذا الشعور القريب من
النرجسية؛ ّ
ألن الشاعر كان في ك ّل العصور وما يزال صوتا عاليا متعاليا تر ّدده
النفس اإلنسانية الملھمة ،وتتنادى به نفوس فيھا من الزھو بالذات مقدار أساس حتى
تكون نفوس شعراء حقّا.
ويزخر تاريخنا الشعر ّ
ي بمواقف يمكن االھتداء إلى إيجابيّتھا بقليل من التأ ّمل؛
فالنابغة مثال وھو يقول:
ولكنّني كنـتُ آمـرأ لي جانب
ملوك وإخـــوان إذا ما لقيــتُھم
كفعلك في قوم أراك اصطنعتھم

من األرض فيه ُمستماز ومذھب
أحكـّـم في أمــوالـھـم وأ ُقـ ّرب
فلم تـر في شـكر ذلك

أذنـبـوا)(2

كان يجادل الملك ويريه منطق األمور ،ويكشف عن شيء من جھله وتناقض
تص ّرفاته ،ويبين بالحجة أنه صديق للملوك ،فما المانع في أن يتنقل بينھم ويمدح ھذا
وذاك؟.
إن السعة التي ميّزت المجال الفكر ّ
ي الفن ّي ھي التي مألت الروح الشاعرة بق ّوة
اإلحساس واإلدراك والوعي الشفـّاف ،فقاد ك ّل ذلك إلى شعور بالغربة داخل واقع أو
 -1شوقي ضيف ،تاريخ األدب العرب ّي ،العصر العباسي األول ،ط  ، 6دار المعارف مصر ،ص280
 -2ديوان النابغة ،تحقيق عباس عبد الساتر  ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان ،ط ،1996 ،1416 ،3ص  - 28ابن قتيبة ،الشعر
والشعراء ،ص98
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داخل دھر – كما يعبّر عن ذلك أبو ت ّمام في كثير من المواقف -ذلك الدھر الذي كان
الشاعر يحلم دائما بتجاوزه من خالل الشعر ،فالواقع كان يقوده ـ وفقا لھذه الشاعريّة
الحسّاسة ـ حمار أوتي قدرا من سلطان ،وإذا كان الدھر حمارا بسبب الساسة
وسياستھم ،فمعنى ذلك أن ھذه الحياة قد أضحت غريبة عن إنسانيّة الشاعر ،كما
أضحى ھو غريبا عنھا.
ومن مظاھر الرفض السياس ّي في شعر أبي تمام ذ ّمه الدھر وانتقاد العصر ،مع
التعبير عن ضيقه بما حوله ساخطا على تدھور القيم وسقوط المفھوم اإلنسان ّي في
جحيم تحكم ماد ّ
ي ال يرحم:
" فلو ذھبت سنات الدھر عنه وألــقى عن مناكبه الدّثار
عدّل قسـمة األرزاق فــيـنا

ولكــنْ دھـــ ُرنا ھذا حمار

إن الحسّ السياس ّي المرھف الذي قد يصل ح ّد الحساسيّة للعالقة التي تربط الحكام
بمفھوم الدھر على أساس كونه قوة متحكـ ّمة قاھرة ھو ما يفسـ ّر ذلك الشعور
باالغتراب؛ شعور صبغ موقف أبي تمام في ھذا الموقف ،وھو يكشف عن جانب ھام
من جوانب الحداثة التي يشارك فيھا أبو تمام الشعراء المتميزين بالحساسية تجاه أبرز
قضايا عصرھم.

)(1

فالقصد بالحداثة ھنا ھو مشاركة الشاعر بطريقة ف ّعالة في إحداث التغير الذي
يعيشه مجتمعه من خالل غرس المشاعر واألذواق والمعرفة ،على أساس أنه الناطق
باسم عبقرية زمنه ،فھو بالمفھوم الحالي مثقف أمتـ ّه األول.
وقد جرت العادة في ّ
فن المدح ذكر القيم العليا والدعوة إليھا بنسبتھا إلى ممدوح
ما ،وال يخفى ما كل في ك ّل ذلك من توجيه خلق ّي عا ّم ،فال يكون الممدوح آخر
المطاف إال عامال ناقال لقيم عمل الشاعر على صونھا وبثـ ّھا بعد ذلك في يوميّات
الحياة العا ّمة ،وبذلك يحقق في المدح غاية إنسانيّة عامة.
وقد يكون ھذا الجانب التربو ّ
ي من المدح س ّر استمراره عبر العصور؛ فقد كان
ي بل وحيو ّ
ي غنائ ّي جوھر ّ
يُنظر إليه على أنه غرض شعر ّ
ي في الحياة األدبيّة خاصة
-1جابرعصفور،قراءة التراث النقدي،عين للدراسات والبحوث اإلنسانيّة واالجتماعيّة القاھرة ،مصر ،1994،ط ،1ص125
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وفي الحياة بصفة عامة حتى أن ابن المعت ّز وھو أمير وشاعر قد اھت ّم به ولجأ إليه
ّ
نستشف اإلشارة إلى
رغم أنّه لم يكن في حاجة إلى ما يق ّدم له من عطايا .ويمكن أن
أخالق الملك في كثير من المواقف المدحيّة ذات البعد التربو ّ
ي عند أبي ت ّمام:
يقظٌ يخاف المشركون

شذاته)*(

متواضع يعنو له الجبّار

)(1

ففي ھذا البيت حيث يظھر ولوع أبي تمام المعھود بالبديع مجسدا في التضاد بين
الشطرين أوال ،يح ﱠدد الشاعر خلقين أساسيين ال ب ّد منھما ألي ملك يريد أن يحقّق ھيبة
دولته وعيمنة سلطانه :أولھما قوته أمام أعدائه واستعداده الدائم لمواجھة أخطارھم،
وثأنيھما خلق مضاد يضبط عالقته بالرعيّة ھواللطف والعدل واليسر معھا ،إال أن
عالقته باألعداء تكون على نقيض ذلك ليخاف الظالم فيطمئن المستضعف وينقاد بعد
ذلك كل قوي لسلطة القانون:
" ُذلَ ٌل ركائبه إذا ما استأخرت أسفاره فھمومه أسفار"
ففي ھذا البيت صورة للشاعر تتراءى في الممدوح ،ھي السفر الدائم :إنھا لدى
أبي تمام المعروف بمذھبه الفني الـتجديدي صورة لشاعر مسافر سفرا متواصال في
المعاني والكلمات ،شاعر باحث عن فتح جديد في عوالمھا.
أليست صورة الممدوح شبيھة بھا؟ أال يعيش الممدوح ھذا البحث في عالمه
السياسي؟ إنه ـ بشكل ما ـ بحث دائم عن شيء جديد أيضا ،إذ أن ھذا الممدوح " أبدا
يكون في الجھاد ،إما بالمسافرة إلى ديار الكفار مجاھدا وغازيا ،وإ ّما بإعمال الفكر
فيما يضرھم والحيلة عليھم فيقوم مقام المسافر

"(2).

والقيمة الجھادية أساسية في مدح أبي تمام الذي يكون لحظة عرضه لھذه القيمة
في أسمى درجات الحماس واالعتزاز كما في قوله :
صين
صـين لم تب ُعد عليك ال ّ
ھيھات لم يعلم بأنّك لو ثـوى بال ّ
ما نال ما قد نال فرعـون وال

ھـامان في الدنيـا وال قارون

ض ّحاك في سطواته بالـعالـميـن وأنت افـريدون
بل كان كال ّ
*  -شذاته شره ،كما ورد في ھامش الديوان ،ج ،2ص174
 -1ديوان أبي تمام ،بشرح التبريزي ،ج ،2ص175
2
 -المصدر نفسه  ،ص175
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فسيـشـكر اإلسالم ما أَ ْوليتَهُ وﷲ عــنه بالــوفاء

ضـمين)(1

إنـ ّه يقدم في ھذه األبيات بيانا سياسيا دينيا ،ويبرز مجموعة من المثل العليا كخدمة
اإلسالم ونشره وبذل الجھد الجھيد في سبيل ذلك خدمة األمة اإلسالمية ،لذلك يبدو
النصّ ذا رسالة متعددة األغراض :فھو في جانبه الفكر ّ
ي موقف سياس ّي دين ّي ملتزم،
ذو بعد إنساني عام ،في ذكره للجھاد وغاياته الخيّره وكان واجب ال ُح ّكام للتمكين من
أداء ھذه المھمة السامية ،والواجب المق ّدس :حماية المسلمين ونشر الفضائل
اإلسالمية ،الرتباط الحكم السياس ّي بلفظ الخالفة؛ خالفة النب ّي صلـ ّى ﷲ عليه وسلم.
ويتضح البعد الخلق ّي الدين ّي أكثر في عدد من األبيات حيث يت ّم استعمال طائفة من
األفاظ القويّه المستلھمة من روح اإلسالم وقيمه:
نو ٌر من الماضي عليك كأنّه

نور عليه من النّب ّي ُمبين

)(2

فالخليفة مطالب إذن بأن يكون صورة قريبة قدر اإلمكان من صورة النب ّي -صلّى
ﷲ عليه وسلم -ويمضي في ھذا ال ّسياق فيربط الماضي بالحاضر ،وال يُص ّور الملك
إالّ "خليفة" فيكشف عن األنساب الشريفة المتـ ّصلة برسول ﷲ  -صلّى ﷲ عليه
وسلم -وصحبه ،ليضع الممدوح وجھا لوجه أمام مسؤوليّته الشاملة في أوجھھا الدينية
والسياسية واالجتماعية.
و ِذكر النب ّي  -صلى ﷲ عليه وسلم -يتك ّرر في المدح للتذكير بأنه المثل األعلى في
كل شيء ،كما نرى ذلك في مدحه للمعتصم با إذ يقول:
ش َعل
س ُرجا أنتم لھا ُ
آل النّب ّي إذا ما ظُلمةٌ طرقَت كانوا لنا ُ

)(3

ألن النور أو السرج أو األنوار دالة على كمال األشياء .فأبو تمام حين يمدح إنّما
ھو في حقيقة األمر يذكـّر ممدوحه ،ويحثـﱡه ،ويُشعره بمسؤوليته الدينية والتاريخية،
مذ ّكرا إياه بأمانة ثقيلة ملقاة على عاتقه :خالفة النب ّي  -صلى ﷲ عليه وسلم  -مما
يكسب ھذا المدح ق ّوة في داللته :إنه اإلشادة بالمثل العليا -مج ّردة عن الممدوح ،بعيدة

 المصدر السابق  ،ص3222
 المصدر نفسه ،ج ،3ص 3273
 المصدر نفسه  ،ج ،3ص171
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عن تشخيصه الفرد ّ
ي اآلن ّي ،وبذلك يغدو المدح توجيھا سياسيّا خلقيا ،وتربية رفيعة،
وغاية ثقافية بإمكان الشعر تحقيقھا بسحر بيانه.
لنتأمل قوله أيضا:
لما تخ ﱠرم أھ َل الشرك ُمخت ِرما

سيفُ اإلمام الذي س ّمته ھ ّمتُه

إنّ الخليفة ل ّما صال كنتَ له خليفة الموت فيمن جار أو ظلما
ق ّرت بقُ ّرانَ عين الدين وانتــشرت
باألشترين عيون الشرك فاصطُلما
فالممدوح عد ّو ألھل الشرك ،متـّصل بفروسيّة األوائل وشجاعتھم ،من أمثال
الضحاك بن القيس الصحاب ّي الذي شھد فتح دمشق.
ويوم خيزج *واأللباب طائرة لو لم تكن ناصر اإلسالم ما سلما
بك ّل صخب الذرا من ُمصعب يقظ

إن ح ّل متّئدا أو سار معتزما

بادي ال ُمحيّا ألطراف الرماح فما يُرى بغير الدم المعبوط ملتثما
يُضحي على المجد مأمونا إذا اشتجرت
سـمــ ُر الـقــنا وعلى األرواح متّــھـما
قد قلّصت شفتاه من حفيظته

ُ
فخيّل من شدة التعبيس مبتسما

فالممدوح منصور ألنّه نصر اإلسالم وھذا س ّر شجاعته ومن ھنا باتت الشجاعة
ملكة ربانية ،ولكل ھذه الخصال يمدح ،وليس لكونه ملكا.
لم يطغ قوم وإن كانوا ذوي رحم
إال رأى السيف أدنى منھم رحما
حتى انتھكت بحد السيف أنفسھم
جراء ما انتھكوا من قبلك

الحرما )(1

والممدوح عادل ال يخاف في ﷲ لومة الئم نصير للحق مطبق للعدل ولو على
أقرب الناس إليه ،حتى غدت الرحم الحقيقية رحم الحق ال رحم األھل واألقربين.
* -جاء في معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع للبكري ،تحقيق مصطفى السقا ،عالم الكتب بيروت لبنان ،ط،3
1403ھـ ،ص" 525خيزج بفتح أوله وبالزاي المعجمة المفتوحة والجيم من رساتيق الجبل ،قال الطائي ويوم خيزج واأللباب
طائرة"...
 -1ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ،ج ،3ص 165وما بعدھا.
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إن تتبّع عدد من األفكار الواردة في شعر كل من أبي العتاھية وأبي نواس وابي
تمام يبرز مدى الثراء الذي عرفته القصيدة العباسية على أيديھم انطالقا من نزعة
رفضية أسست لعدد من الرؤى والمواقف مسھمة في تط ّور النصّ الشعر ّ
ي ،وبھذا
التعدد في األفكار والصور الدالة على الرفض في معاني ھؤالء الشعراء ،تحقـ ّقت
السعة الفكرية والفنية التي وسمت الشعر في العصر العباس ّي بفضل إفادتھا من تراث
العرب القديم وشتى المنابع المعرفيّة الوافدة من ثقافات مجاورة كثيرة أثرت في
الشعراء العباسيين فكان من الطبيعي أن يحدث تغير في أساليب الشعراء التي يمكن
أن نتعرف عليھا إن شاء ﷲ في الفصل الموالي.
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الفصل الثاني:

الرفض وتجلياته
األسلوبية في شعر
أبي العتاھية
وأبي نواس
وأبي تمام

107

.

توطئة:
رأينا في الفصل السابق كيف ّ
أن الشعراء أبا العتاھية وأبا نواس وأبا تمام قد
نشأوا في ظروف تاريخيّة معيّنة ھيأت أنفسھم الح ّساسة لسلوك رافض ّ
وفن رافض
أيضا ،ومن الطبيعي جدا أن يُنظر إلى أي عمل أدب ّي انطالقا من كونه أساسا أعمق
من ك ّل سلوك يوم ّي عا ٍد.
ولمعرفة أبي العتاھية ودوافع شعره أكثر ،يمكن تأ ﱡمل الظروف التي ُولد فيھا
وعايشھا؛ ّ
فإن تلك الميزة الواضحة من الرفض التي صبغت رؤيته حياة وشعرا لم
تصدر إالّ عن ثقافة نال حظّا وفيرا منھا؛ فقد عاصر ما عاشته الكوفة حين كانت
"مركزا لنشاط أدب ّي كبير اتـ ّصف بالتح ّرر والتط ّور كما اتّصف باالبتكار والتجديد
تبعا لتط ّور البيئة الجديدة وللمؤثرات الكثيرة التي دخلتھا من الحضارات الفارسيّة
والھنديّة واليونانيّة وسواھا .ولھذا م ّرت الحياة العقليّة فيھا بثالثة أدوار  ...دور النشاط
الدين ّي والفقھي…واشتھر من علمائھا شريح والشعب ّي والنخعي وسعيد بن جبير وأبو
حنيفة النعمان ،و...دور النشاط األدب ّي…ودور النشاط اللغوي والنحوي…واشتھر
من علمائه أبو جعفر الرؤاسي وتلميذاه الكسائي ) ت  ( 189والفراء )ت  ( 207وقد
اتسمت ھذه األدوار جميعا بالتح ّرر والتط  ّور في بحوثھا واتّجاھاتھا وقد ألم أب و
العتاھية بھا … أ ّما الشعراء الذين أدركھم وعاصرھم فلم يكن غريبا أن تجمع الكثرة
منھم نزعة مستھترة أو قل ثورة على التقاليد االجتماعية واإلسالميّة في الكوفة التي
كانت مسرحا لثورات سياسية متعـددة ومركـزا لظھـور المذاھب المتطرفة… والتي
أحـدثت كـثيرا من الـقلـق في الـدولة وعلى رأس القائمة مطيع بن إياس ،ويحي بن
زياد ،وحـماد عجـرد ،الــذيــن ملــؤوا الكـوفة مـــجـــونا وتـھــ ﱡتـكا … وكـان
مـعــھ ـم في الـــكـوف ـة أي ـضا أب و دالم ة… وأ ّم ا والبة بن الحباب )*(  -أستاذ أبي
نواس -فكان له في المجون… شيء

كثير"(1).

*  -جاء في الشعر والشعراء أنه" زيد بن الجون مولى بني أسد وكان منقطعا إلى أبي العباس السفاح  ...وفي طبقات ابن المعتز تحقيق عبد
الستار أحمد فراج ،دار المعارف بمصر ،ص  87أن أبا نواس كان غالما له يخدمه في حوائجه الخفاف وأن والبة أ ّدبه...
 - 1عليان أحمد محمد ،أبو العتاھية ص81، 80
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يمكننا إذن تصور ذلك الجو الخاص الذي ميّز عصر أبي العتاھية ،حركة دؤوبة
في مجاالت حية سياسية وثقافية وعلمية فكيف ال ينتج كل ذلك ذھنية بتلك المواصفات
التي عرف بھا أبو العتاھية؟
 -1الرفض وتجلياته األسلوبية في شعر أبي العتاھية:
أ -أبو العتاھية وأثر ثقافته في أسلوب شعره:
تبدو ھذه الخلفيّة الثقافية كافي ة جدا لتمكين أبي العتاھية من رؤية فنية فكرية
تتفاعل مع شخصيته لصوغ ذاته المتفرّدة في عالمھا الفكري والفني .وفضال عن ھذه
الثقافة فقد تميّز الشاعر بموھبة قوية جعلت فن القول الشعري ميسورا لديه كما يفھم
ذلك من قوله حين سئل عن كيفية قوله للشعر :ما أردته قط إال مثل لي فأقول ما أريد
وأترك ما ال أريد" ) .(1وھذا يعني قدرته على االرتجال ،وإن كانت ھذه الملكة غير
دالة داللة قطعية على ق ّوة الملكة الشعريّة؛ ّ
ألن الشعر طول دراسة ودقـ ّة صنعة بعد
توفر الموھبة الشعريّة .ويمكن القول ّ
إن أبا العتاھية وھو ي ِج ّد في البحث عن إضافة
غرض شعر ّ
ي ،بحث في الوقت نفسه عن أسلوب مختلف ،والبحثان في ممارسة
الشعر يت ّم ان غير منفصلين ّ
ألن" الشكل الفن  ّي يت ّم بصورة عضويّة ويتحق ـ ّق مع
المضمون ،وبذا ّ
فإن األسلوب يتأصل في المضمون على أساس األبعاد الفكريّة والفنيّة
التي يمتلكھا المبدع ويحقـ ّق بھا تف ّرده".

)(2

فال عجب إذن في وجود أسلوب مختلف

عما ألفه الشعر في عصره وقبله.
ويمكن التع ّرف على أسلوب أبي العتاھية الذي ر ِغب فيه من خالل تأمل نصه؛
ّ
ألن النصّ ھو المجال الحقيق ّي الذي تنعكس فيه المالمح األسلوبيّة لدى الكاتب
المنشئ ،تلك المالمح التي ھي األلق الشخصي للفَرادة (3)...وھذا كلّه يبرز أھمية
األسلوب في أ ّ
ي عمل أدب ّي؛ والقصد منه مجمل السﱡبل الفنيّة التي تح ّول التعبير من
صفته المشتركة العا ّمة إلى حيّز ذات ّي دا ّل على التفرّد ،إالّ أن ھذه الفرادة قد ال تكون
ذات أھمية كبرى بالنظر إلى المقاييس الفنيّة التي ترى ّ
بأن األسلوب المتدنّي يُخبر،
 -1نجيب محمد البھبيتي ،تاريخ الشعر العرب ّي حتى آخر القرن الثالث الھجري ،ص.87
 -2شريف شاكر ،واقعية ستانيسالفسكي في النظرية والتطبيق ،دراسة ،اتحاد الكتاب العرب دمشق1981 ،م ،ص43
 -3عدنان بن ذريل ،النص واألسل ُوبية بين النظرية والتطبيق" دراسة " من منشورات اتحاد الكتاب العرب ، 2000 ،ص13
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والمتو ّسط يُمتع والرفيع

يؤثـ ﱢر)(1

بذلك إذن يمكن البحث في مدى قُدرة ھذه "اإلخباريّة الزھدية" على صوغ نوع
من اإلبداع لدى الشاعر أبي العتاھية الذي ،ظلـّت تجربته الشعرية غنيّة بالدالالت
واألساليب الجديرة بعناية الدراسة األسلوبية؛ إذ في األسلوب وداخل اللغة الشخصيّة
التي تق ّدمه تتجلّى ذات الشاعر ال ُمبدعة ومؤشراته البنيوية التي يبحث عنھا دارس
األدب .إن في ثنايا العبارة ترتسم المالمح النفسية العميقة ،لذلك فقد "سبق للتحليل
النفس  ّي ذي النزعة البنيوية مع )جاك الكان( ْ
أن راھنَ على فضاء اللغة من أجل
الوصول إلى أعماق الالشعور وغياباته ،وكان األسلوب إحدى المفردات األكثر
تواردا في معجم التحليل النفسي لـ ’’الكان‘‘ )*( الذي ما فتئ ير ّدد مقولة Buffon

بوفون )**( األسلوب ھو الرجل"). (2وھنا ال ب ّد من اإلشارة إلى ّ
أن ھذا النثر
اإلصالحي الذي بدأ يش ّكل واقعا أدبيا ثقافيّا بمالمحه الواضحة نھاية القرن الثاني
الھجري قد أكسب كتّابه حضورا ثقافيا ،مما جعل أبا العتاھية وأبا نواس وغيرھما
يسعون إلى القيام بھذا الدور الذي ال يمكن أن يت ّم إال بالتبسيط اللغوي والبحث عن
جماليّات جديدة تع ّوض الجماليات المتوارثة التي فرضت نفسھا في النص العربي
الذي كان في كثير من حاالته ن ّ
صا شخصيا غارقا في ذاتية الشاعر.
ي:
ب – أھمية التلقي في أسلوب أبي العتاھية الشعر ّ
ولم يكن أبو العتاھية الشاعر الوحيد الذي نقد معاصروه وجھته الفنية الشعبية؛ إذ
كثيرا ما حاسب النقاد الشعراء بعده على وجود كالم قريب من كالم العا ّمة قد يورده
الشعراء ،فھذا اآلمد ّ
ي )ت  370ھـ( َع ّد من عيوب شعر أبي ت ّمام وجود طائفة من
الكلمات التي تستعملھا العامة في حديثھا ،كما نجد ذلك في قول الشاعر أبي تمام مثال:
َفرعَنَ في أوصاله
َجلﱠ ْيتَ والموتُ ُم ْب ٍد ُح ﱠر صفحته وقد ت ْ

ل )(3
َ
األج ُ

 -1ھنريش يليت ،البالغة واألسلوبية"نحو نموذج سيميائي لتحليل النص" ،ترجمة وتعليق وتقديم محمد العمري ،إفريقيا الشرق،1999 ،
المغرب ،ص50
*  (1981/1901) Jacques Lacan -محلل نفساني فرنسي ) ( Larousse poche 2009, p 975
** Buffon, george Louis Leclerc, -الكونت جورج لويس لوكليرك بوفون "1788/1707م" باحث فرنسي في علوم الطبيعة،
الروس ص931
2
 أحمد يوسف ،عالم الفكر ،السيميائيات التأويلية وفلسفة التأويل ،عدد ، 3المجلد ،35يناير مارس  2007ص80 -3ديوان أبي تمام ،شرح إيليا الحاوي ،ص ،420والبيت من قصيدة في مدح المعتصم مطلعھا:

فحواك عين على نجواك يا مذل حتّام ال يتقضى قولك الخطل؟
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"  ...فالفعل :تفرعن ،مشتق من فرعون ،وھو من ألفاظ العامة ،وعادتھم أن يقولوا:
تَفَرْ عَنَ فالن ،أي تجبﱠر وظلم وبغى ...فلما كانوا يس ّمون الجبابرة بالفراعنة تشبيھا ً
بفرعون موسى حُملت الكلمة على ذلك"...

)(1

وال ب  ّد من توضيح أمرين ھنا :أولھما ھو ّ
أن االعتراض على وجود مثل ھذه
الكلمات ال يمكن أن يقنعنا إال في مبدإ فني معروف ھو تحقيق وحدة المستوى
المعجم ّي داخل النص الواحد .وثانيھما ضرورة التمييز بين لغة الكتابة ولغة الحديث
ألن" الحالة االنفعالية لدى ا لمتح ّدث تختلف بالضرورة عن حالة الكاتب االنفعالية؛
فالمتحدث يكون أكثر انفعاال وتغيرا بعكس من ينصرف إلى الكتابة فإنه يكون أكثر
ھدوءا واستقرارا") ،(2ويمكن القول بأن الميل إلى العاميّة قد يرتبط أكثر بتصوير
االنفعال أ ّوال ال الرؤية ،وقد يكون ھذا ھو الس ّر فوي أن الكثير من شعر أبي العتاھية
نابع من انفعال شديد سريع أمام الواقع وأمام الموت الذي صار ھاجسا قويّا في شعره
وشعوره ،ويبدو أن الوجھة الشعبيّة في أسلوبه لم تكن قضية شاعر معين ،ھو أبو
العتاھية ،إنما كانت أوسع من ذلك ،بل يمكن القول إنھا تحمل داللة أشمل على طبيعة
الصراع بين التنظير الشعري الصرف وبين ممارسة النص الشعري للحياة ،أو بحث
النص عن تحقيق وجود معيّن يمكنه من المساھمة في صياغة الحياة.
إن عناية الشاعر بالتّبسيط كانت في أساسھا عناية بالمتلقّي ،وھنا ال ب ّد من االلتفات
إلى أھميّة ھذه العناية في عصر أبي العتاھية؛ ذلك ّ
أن النظريات النقديّة المعاصرة
تؤكـ ّد أھمية التلقـ ّي والمتلقي ،ويبدو ّ
أن ھذه الفكرة متأثرة تأثـ ّرا قويّا بالفلسفة الذرائعية
ي أمر نظر ّ
البراغماتية التي تر ّكز على أھمية الفعل والتأثير ،وما يحقّقه أ ّ
ي من فائدة،
وفي ھذا السياق تندرج نظرة " تيري أيغلتن" الذي يرى"أحدث تطوير لعلم التفسير
في ألمانيا ھو ...نظريّة االستقبال "االستيعاب" بالتأثير ...وتكشف "نظرية االستقبال"
)(Reception Theoryعن دور القارئ في األدب ...ذلك أن ھذه النظرية ترى دور
القارئ للعمل األدبي ذا أھمية جوھرية ،ألن غيابه يعني غياب النص نفسه ،وھو
 -1حسين جمعة ،جمالية الكلمة دراسة جمالية بالغية نقدية ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،2002،ص ،34وقد ورد البيت
لديه "حر فحته" أما في الديوان فـ "حر صفحته" .
2
 -يوسف الشاروني ،لغة الحوار وققضية االزدواج اللغوي .اآلداب ،العدد ،2شباط بيروت ،لبنان فبراير ،1963،ص3
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األمر الذي ب ّوأ المتلقي في ھذه النظرية منزلة تعدل منزلة المنشئ ذاته ،فما قيمة
المؤلفات والنصوص المدفونة على الرفوف؟ إن القارئ ھو الذي يحيي مواتھا.

)(1

ويبدو شعر أبي العتاھية محقّقا – بقدر ما -جانبا م ّما تطلبه نظرية االتـ ّصال التي نادت
به الشعرية ونادى بھا ياكوبسن ذاته...الذي كان من السبّاقين ،منطلقا في "رؤيته
للشعرية من نظرية االت ـ ّصال وعناصرھا الستة :المرسل والمرسل إليه والرسالة
والسياق والشفرة وقناة االتصال") .(2ويبحدث "موليني" عن التفاعل بين المتلقّي
والنص مسميا إياه "تلقيا وجدانيا" ويو ّ
ضح مدى صعوبة تحديد تصوره وشكله وداللته
)ّ ، (3
لكن بالرغم من ھذا كله فإن قيمة النص يمكن أن تتج ّسد في ذاته بعيدا عن قارئه
اآلني؛ كما يمكن أن يحيا نصّ القرن الماضي في القرن اآلتي ويحقّق أثره ،مثلما رأينا
ذلك في كثير من اآلثار األدبيّة القديمة التي تم تثمينھا بالنقد الذي اكتشف تفردھا
وتمرّدھا على عصرھا ،إال ّ
أن نصّ أبي العتاھية ارتبط بعصره ،وحدد سلفا متلقيه
مركزا على أھمية التواصل معه ،كما كان الميل إلى العامية عنده مرتبطا بتصوير
االنفعال اآلني أ ّوال ال بالرؤية ،إذ ّ
أن كثيرا من شعره نابع من انفعال سريع شديد أمام
أحداث شھدھا واقعه العام ،وأمام واقع خاص شكل ھاجسا قويا لديه ھو الموت:
الموضوع األساس في كثير من شعره ،مما يكشف عن قوة ھذا الھاجس الذي استب ّد
بنفسه ،فكان شعره انعكاسا لقلق مزمن يقربه من الوجوديّين – ومنھم ھادجر -الذين
يربطون الوجود بالموت لكونه مھددا لإلنسان في ك ّل

لحظة(4) .

ّ
إن ھذا المفھوم الشعر ّ
ي التبسيط ّي القريب من العا ّمية والعا ّمة لفظا وموضوعا،
سيناقضه بعده أبو ت ّمام ،لنجد أنفسنا أمام ظاھرة في مسيرة الشـعر العرب ّي؛ فقد حـدث
الخروج عن عمود الشعر في شعر الجاھليّين حين ھجر الصعاليك قيما فكريّة وجماليّة
جاھلية فألغوا مقدمة القصيدة ،فكان ھذا اإللغاء في األساس انتقاال من قصيدة السادة
إلى قصيدة العا ّمة ،ولع ّل ذلك أبرز سبب جعلت ذوق العرب ال ينتخب قصائد
 -1مرشدي الزبيدي ،اتجاھات نقد الشعر العرب ّي في العراق ،دراسة الجھود النقدية المنشورة في الصحافة العراقية بين -1958
 ،1990من منشورات اتحاد الكتاب العرب ، 1999 ،ص56
2
 المرجع نفسه ،ص973

-

George Moliné, Semiostylistique, l’effet de l’art, puf 1998 , p150

 -4فريدة غيوة ،مفھوم الوجود عند مارتن ھايدجر،التواصل ،جامعة باجي مختار ،عنابة الجزائر ،عدد ،10مارس ،2003ص
ص.137 ،136
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الصعاليك مھما كانت جودتھا .وھنا تتعقـ ّد مسألة األسلوب؛ ّ
ألن عنصرا تاريخيّا قد
ّ
وكأن ق َدر الشعر كان إرضاء فكر طائفة م ّعينة
تد ّخل في تحديد معنى الجميل والقبيح،
لينتھي األمر بتقييد أحالم الناس ضمن تلك األحالم الملكيّة ال ُمتعالية ،كما تبدو مسألة
البداوة والحضارة حجر األساس في ھذه الرؤية الرفضية بشعر أبي نواس الذي رأى
ّ
أن التشكيل الشعري نابع من قوة العقل والروح من أجل التأسيس لبنا ٍء أ ّو َل ممھّد لكل
البناءات األخرى بصفة أشمل .لذلك فإن الرفض الذي قابل به الشاعر ھندسة القصيدة
كان في جوھره رفضا لھندسة أشمل يريدھا أن تنتظم الحياةَ العباسيةَ برمتھا.
وما يزيد في أھ ّمية الرفض لدى أي شاعر ّ
أن اللغة أداته وغايته ،وھي بالنسبة إليه
" كالحياة موجودة قبله ،لكنّه يستطيع أن يرفضھا والرفض ھنا جوھريا عمل ال كالم.
فكالمه على رفض اللغة فيما ھو يستخدمھا...باطل ،متناقض مردود .فإما أنه يؤمن
بقدرتھا على رصد حد وسھو حركته النفسية...فيحتضنھا ويُف ّجرھا من الداخل
ويُغنيھا ،وإما أنه يؤمن بعجزھا ،أي بانفصالھا عن نفسه فيتخلـ ّى عنھا

نھائيّا"(1).

وإذا كان أبو تمام ر ّد فعل مقابل للمدرسة الالھية البغدادية التي كان أبو نواس
رمزا كبيرا فيھا ،ولألسلوب المبسّط الذي جاء به أبو العتاھية قبلھما ،فإن الالفت ھو
أن التبسيط جاء سابقا للتعقيد الذي كان سمة بارزة في مدرسة أبي تمام الرمز البارز
في ھذا التو ّجه بمدرسة بديعية صار علَما من أعالمھا .وليس ھذا فحسب بل إن من
الدارسين من يرى أبا تمام أحد الثائرين في حياة القصيدة العربية

وتطورھا(2) .
ﱡ

ومن طبيعة ك ّل ثورة أن تتسبّب في قدر كثير أو قليل من التر ّدد واالضطراب
الذي يمھّد لكثير من الفتح في مجال بناء الغد ،ومن مظاھر التعقيد والتردد اللذين ميزا
أسلوب أبي تمام وھو يقوم بثورته قوله:
والمجد ال ترضى بأن ترضى بأن يرضى المعاشر منك إال

بالرضا )(3

فقد وقع الشاعر في الفراغ الذي تنتجه الجعجعة الصوتيّة بعيدا عن أي تمث ـ ّل
 أدونيس ،فاتحة لنھايات القرن ،ط 1دار العودة بيروت ،1980 ،ص622
 مرشد الزبيدي ،اتجاھات نقد الشعر العربي في العراق ،ص1031

 - 3محمد محمد أبو موسى ،خصائص التراكيب ،دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني ،مكتبة وھبة القاھرة ط 1416 ،4ھـ ،
1996م ،ص 50والبيت في ديوانه ،شرح التبريزي ،ج ،2ص 307وھو األخير في قصيدة مطلعھا:
أھلوك أضحوا شاخصا ومقوضا ومزمما يصف النوى ومغ ّرضا
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لتجربة عميقة تحرك الذھن والعاطفة وتدفع قارئ النص إلى الكشف الفن  ّي .ومن
الطبيع ّي أن يركـّز مناھضو الوجھة النواسية على مثل ھذا االضطراب الذي مسّ
البحث عن عبارة أكثر إشراقا في التعبير الشعر ّ
ي.
ج – أثر الزھد في أسلوب أبي العتاھية:
ومن الطبيع ّي أن تتّصل تجربة التبسيط بالزھد الذي ھو أساسا بساطة في النظرة
إلى الحياة الدنيا بتھوين أمرھا ،وھكذا تتضح العالقة بين الزھد في زخارف الدنيا
والزھد في زخارف النص الذي كان يطغى عليه مرجع معيّن ھو المحيط الفخم الذي
استدعي أسلوبا فخما ،أما أبو تمام فكان تعقيده الجمال ّي صدًى طبيعيّا وصورة وفيّة
للبذخ العباسي وتعقيدات حياتھا الجديدة ،ذلك أن المعاني نفسھا يمكن أن تنشأ ساذجة
بسيطة ثم تتعقد فقد قال الفرزدق:
الحسن في وجه الفتى شرفا له
وما ُ

إذا لم يكن في فعله والخال ِئق

ثم قال أبو العتاھية المعنى نفسه:
ت الجمي َل فما جمالُه؟!
وإذا الجمي ُل الوج ِه لم يأ ِ
ثم قال أبو الطيب ھذا المعنى بأسلوب أميل إلى التفصيل المباشر:
الجسوم عقو ُل
الجسوم وطولِھا إذا لم يَ ِزنْ ُحسن
وال خي َر في ُحسن
ِ
ِ

)(1

وھنا يك ُمن اإلنجاز الفن ّي التبسيطي الذي نجده في شعر أبي العتاھية؛ فقد أوجز في
قوله "الجميل" ليد ّل على ك ّل أمر محمود مك ّررا ما كان يجب أن يكرّر؛ وھو لفظ
"الجمال" الذي كان محور المعنى المطروق ،ون ّوع في األسلوب بين الخبر واإلنشاء،
فأنكر مستف ِھما فأفاد قوة في اإلنكار .أما في أمر الجرْ س فقد آثر ھيمنة حرفين ھما
الالم والجيم ،وھما منسجمان يشكالن جزءا من كلمة الجمال نفسھا ،كما ختم البيت
بلفظ ’’جمال‘‘ الذي ُذكر في الصدر فتحقــ ّق التصدير ،وھو زينة موسيقيّة مأثورة في
الذوق العرب ّي تحقّق الوحدة الموسيقية وتغرس المعنى غرسا في النفس ،وأوجز حين
استغنى بالصّفة عن ذكر الموصوف ألنّھا أساس في الفكرة المقصودة:
 -1ديوان أبي الطيب المتنبي ،شرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان ،ج ، 2تحقيق محمد السقا األبياري
وإبراھيم شلبي عبد الحفيظ ،دار المعرفة بيروت ،لبنان ،ص ،320أبو العتاھية الديوان ص ص12 ،11
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أتبكي لھذا الموت أم أنت عارف
كأنك قد غيبت في اللحد والثرى

بمنزلة تبقى وفيھا المتالف
فتلقى كما القى القرون السوالف

أرى الموت قد أفنى القرون التي مضت
فلم يبق ذو إلف ولم يبق آلف
كأن الفتى لم يفن في الناس ساعة

إذا أعصبت يوما عليه اللفائف
فمستعبر يبكي وآخر ھاتف

وقامت عليه عصبة يندبونه
وغودر في لحد كريه حلوله

وتعقد من لبن عليه

السقائف(1) ...

فالشاعر عمد في ھذا الموقف الحساس إلى أمرين معلومين بنى عليھما نصه:
أحدھما موضوع الموت وذكر تفاصيله المفجعة ،وثانيھما اللغة المعھودة المعروفة
التي اعتاد الشاعر استعمالھا ،إال أننا يمكن أن نالحظ بأن أبا العتاھية قد اھتم بالجانب
الصوتي فركز على حضور مكثف لحرف الفاء الذي تكرر بشكل الفت للسمع في
أبيات النص كالتالي:
البيت األول :عارف فيھا المتالف،
البيت الثالث:أفنى ،فلم ،إلف ،آلف
البيت الرابع :الفتى ،يفن ،اللفائف
والفاء حرف مھموس رخو مھمل ال عمل له،

)(2

وتبدو ھذه الصفات التي في

الحرف ذات صلة بالموضوع :فأما الھمس فھمس الشاعر في آذان الناس ملحّا على
بذل النصح لھم ،وتبدو العالقة عجيبة بين كون الحرف رخوا وبغير عمل ،لكأنه
موقف اإلنسان ذاته أمام الموت الذي ھو موضوع النص .كما يلجأ الشاعر إلى الجمع:
المتالف ،اللفائف ،وھو في كل مرة يوحي بالھول الشديد .إن عناية الشاعر بھذه
الجوانب الفنية يبرز مدى أھمية التجربة التي خاضھا في وھده ،و يمكن كذلك لمتتبع
شعره أن يالحظ ظاھرة االتصال واالنقطاع بين التبسيط الذي أولع به واتخذه مذھبا
فنيّا ،والتعقيد الذي كان مذھبا في العرف الشعر ّ
ي التمام ّي :فقد كان أبو تمـ ّام انقطاعا
عن مدرسة أبي العتاھية التبسيطيّة التبليغية ذات الوجھة الشعبيّة حين بالغ في التفنـ ّن
 -ديوان أبي العتاھية ،تقديم البستاني ،ص281

1

 - 2المعجم الوسيط ،ص 670
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البديع ّي بالمعنى الواسع للبديع الذي ذكر قبل ،وعلى النقيض من ذلك  ،فقد كان أبو
نواس اتّصاال في أمرين بارزين؛ أحدھما اللغة الجديدة الوسطية التي تصاغ في خفة
ال تخرج عن أصالة القدماء ،وثانيھما الموضوع المتصل بالمتع والناس وما يربط
الناس بھذه المتع محققة كانت أو افتراضية ال تعدو االتصال بھا فنيّا بالشعر الذي
يذكر ھذه المتع فيتحقــ ّق استمتاع فني ال ضرر فيه .فإذا كانت ھذه ھي حال أبي
العتاھية مع األسلوب والغرضّ ،
فإن أبا نواس لم يمض قُدما في الدعوة الشعرية التي
آثرت التبسيط واالنتقال من الفخامة إلى اللفظ الخفيف الرقيق الذي يح  ّرك النفس
اإلنسانيّة بالعذوبة والصدق .ومن ھنا يمكن الحديث عن شاعرين يتداخل االتّصال
باالنقطاع بينھما؛ فقد أمعن األ ّول في موضوع الدين وھو قريب إلى النفس يش ّكل
جانبا ال غنى عنه من حياة اإلنسان ،حيث تتحقــ ّق راحة المؤمن ومتعته وھناؤه ،في
حين راح أبو نواس في الوجھة المعاكسة ْ
مؤثرا الخوض في ما أنكر الدين ،وھو من
ھذه الوجھة مختلف عن أبي العتاھية وبينھما انقطاعّ ،
لكن الموضوع الدين ّي قريب من
الموضوع الخمر ّ
ي في عالقة الجمھور بھذين الفنّين؛ إذ كالھما ذو صلة بال ُمتعة،
واالنقطاع كما حدث في الجانب الفكري حدث في الجانب األسلوب ّي أيضا.
وقد تناول الخمرة والغزل ثالثة شعراء تف ّوقوا في التعبير عن الحياة العباسية
العباسية البغدادية ... " :ب ّشار بن برد )785-714م( ،وأبو نواس)حوالي 815م( ،وابن
المعت ّز) 908-861م( مجسّدين بأعلى درجات التوفيق شعرا ج َمع في حميميّة األمراء
والشعراء والموسيقيّين والقيان .وقد تمثّلت ِج ّدة ھذه األشعار خاصة في تلقائيتھا،
واحتقارھا للموضوعات القديمة التقليدية واللغة القديمة بالرغم من معرفتھم العميقة
بالعربيّة ... ،كما يرتبط شعر ھؤالء بالزندقة التي يُنكرھا اإلسالم ،فابن المعت ّز -خليفة
اليوم الواحد -يُقتل في ثورة بقصر في ّ
سن السابعة واألربعين ،وأبو نواس وھو ابن أم
إيرانية ال يبدو من إسالمه إالّ التوحيد ،إذ ّ
أن حياته وشعره يتح ّديان تح ّديا صريحا
تعاليم الدين ،مع عالقته بالشيعةّ .
لكن الشاعر األخطر كان بشار اإليران ّي الصرف
الذي ُعرف بالزندقة والشعوبيّة الفارسيّة ،ويُمعن في ك ّل ذلك فيعتنق المانويّة
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والزردشتية وينتھي به األمر إلى أن يـ ُقتل"....

)(1

وموضوع الخمر في خض ّم ھذه الحركيّة التاريخيّة الفنيّة يتّجه إلى بيئة خاصّة ،لذا
فما ھو بالموضوع الشعب ّي الذي يضمن االنتشار للشاعر .لكنﱢ أبا نواس قد راھن عليه
في كسب كثير من الشھرة ،فھل يمكن لھذه األسباب أن يُع ّد أبو نواس نسخة بلون
مختلف عن أبي العتاھية ،خاصّة وأنّه يذكر دائما عند المفاضلة بينھما ّ
أن أبا العتاھية
أستاذه؟ لقد كانت الوجھة "الشعبيّة" العتاھية إذن جديرة بأن تُغري أبا نواس وغيره
ي المحترمّ .
بالبحث عن شيء يشبه الزھد في تحقيق مثل ذلك االنتشار الشعر ّ
لكن
التتبع النقدي يبرز أن النجاح لدى أبي العتاھية لم يكن بموضوعه فحسب ،بل بإدراكه
الخاصّ لماھية خا ّ
صة ارتآھا للشعر ،ولطبيعة العالقة التي ح ّددھا بالمتلقـ ّي أيضا ،وما
تطلّبته من بحث في اإلبداع الشعر ّ
ي المتجلي في شتى الجوانب األسلوبية المش ّكلة
لكتابته ،معنى وصوتا وإيقاعا وتصويرا ،امطالقا من شكين أحدھما في موضوع
الشعر وثانيھما في موسيقاه .والواقع ّ
أن التساؤل حول س ّر االنتشار من األمور
المطروحة عند كثير من الشعراء الذين فرض شعرھم نفسه على الذوق والعاطفة عبر
العصور .والموضوع قد يش ّكل القدر األعظم من ھذا السر؛ فأبو نواس تناول الخمرة،
وأبو العتاھية خاطب الروح ،وخاض في موضوع ح ّساس كان ھاجسا قويّا لديه ھو
الموت ،وبين الموضوعين  -رغم التناقض -كثير من االلتقاء؛ فما يَجده المؤمن في
نشوة الدين من راحة وطمأنينة ،يجد ما يشبھھما المدمن نفسيا في خمرته.
فالموضوعان متـ ّصالن باإلنسان وحياته الوجدانية اتصاال عميقا .أما فنيّا فقد التقى
شاعر الخمرة بشاعر الزھد التقاء صريحا وشكال تواصال فنيا واضحا بدأه أبو
العتاھية حين مال إلى األوزان الخفيفة واللغة غير المعيارية المستنبطة أصال من
القدماء عكس ما نجده لدى أبي تمامّ ،
لكن أبا العتاھية بالغ في ھذا التوجّه الشعبي قبل
ذلك حتى في بعض مدائحه حين س َما ’’بالنزول اللغو ّ
ي‘‘ مب ّدال اللغة العتيقة بلغة
جديدة أقلﱡ ما يقال عنھا إنھا لغة العامة ،مما ج ّر عليه كثيرا من التھ ّكم ممن لم يروا
في أثرا لإلبداع .وإضافة إلى ذلك فقد راح– وبطريقة عمليّة ونظريّة أيضا -يُعطي
ي ،دار العودة بيروت لبنان ،ط ،1975 ،2ص ص49 ،48
 -أدونيس ،مقدمة للشعر العرب ّ

1
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مفھوما جديدا في غاية التبسيط للشعر حين قرنه بأيسر األساليب التعبيريّة التي قد ال
ننتبه إلى شعريّتھا ،فقال وھو يحاول إيصال مذھبه إلى الناس بأن بعض الباعة في
األسواق ينشئون شعرا لكنھم ال يشعرون.
ھذه الوجھة التعبيريّة المبسﱠطة لدى أبي العتاھية تبرز رؤيته إلى النص الشعري
على أساس أن ك  ّل شعر إذا أردنا أن يكون لوجوده معنى وجدوى ،ما عليه إالّ أن
ي رتبط بالحياة وش تّى مظاھرھا الشعبية بكل تفاصيلھا ،وأنه آن األوان بأن يتح  ّول
الشاعر عن القصر ليلتحق بالناس بعد تاريخ طويل من اغترابه عنھم ،وبذا يقترن
الشعر عنده بما يتحرك في الحياة بكثير م ّما يضطرب فيھا من األحداث والعواطف
والصور ليسھم الشعر والشاعر بفنھم في صوغ أفكار الناس وأذواقھم والسمو
بمخيالھم .ومن الواضح ّ
أن أبا العتاھية تمسّك بشعبيّته فغدت اتجاھا واعيا مقصودا،
وكأني به قد حاول إبعاد الشعر عن أجوائه الملكيّة الفخمة التي مكثت فيھا منذ أمد
ب من البيئة التي تنضح بلغة ھي على سجيّتھا
بعيد ،ليقترب بصدق وعن تجري  ٍ
وبساطتھا ،فيس ّجل ذلك ليظھره في شعره ،وبھذا يتح ّول الشعر عنده إلى شعور عميق
بروح الحياة وأسرارھا الخفيّة التي ،ال يكشف عنھا سوى من عايش الناس وأحسّ
بتلك األبعاد العريقة التي تنتظم حياتھم وتملؤھا جماال يمكن أن يصبّ في الشعر ،وبذا
يتح ّول الشعر إلى بحث ميدان ّي ،ويبتعد عن القصور ليلج األجواء التي كانت تبدو غير
موحية بالشعر ،فتأخذ من كالمھا فيدخل ك ّل ذلك باب ّ
الفن الشعر ّ
ي.
وھذه الفكرة في جوھرھا صعبة التحقيق؛ ّ
ألن التراكم الضخم الذي تحقـ ّق في
الشعر بمفھومه القديم قد أنتج مضا ّدات لمثل ھذه األفكارّ ،
ألن الشعر العرب ّي قد ك ّونه
أصال تراكم غير شعب ّي ،وكان الغالب منه منذ العصر الجاھل ّي إلى عھد أبي العتاھية
على أقل تقدير معبّرا عن القصر ورؤية أولي الحكم؛ يمدح الملوك واألمراء ويھنئھم
أو يرثيھم أو يصف انتصار جيوشھم فيص ّور الحياة كما تراھا عيون القصر وأعيان
العصر ،لكن قد يعالج الشعراء مواضيع ترضي الملوك وحاشيتھم ،و تزيد من قدرھم
عند العا ّمة وتروي -في الوقت نفسه  -ظمأ العامة وتريح نفوسھم ،وذلك ما قد تحقـ ّق
مثال في وصف معارك الفتوحات واإلشادة بقوة القادة و ِحنكتھم ونُصرتھم للدين
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والسير وفقا لتوجيھاته وقيمه كما نجد ذلك مجسدا في قصيدة أبي تمام "السيف أصدق
إنباء من الكتب. "...
والواقع ّ
أن أبا العتاھية أيضا جرّب جمع الخاصّة والعامة حول موضوع الدين
وحقق كثيرا من التقدم ،فقد كان للعديد من قصائده صدى عميق في نفوس بعض
الملوك  ،واألھم أن الشاعر قد حاول محاولة جا ّدة توجيه الشعر إلى أكبر قدر ممكن
من المتلقــّين ،فكانت المحاولة الفكرية مصحوبة بتغير في الجانب األسلوب ّي.
ي الذي أثاره شعر أبي العتاھية:
د – أھمية الطرح النقد ّ
ھذا الطرح شديد األھمية في ذلك الوقت -بل وفي كل وقت ،-إذ يمكن أن نتص ّور
مقدار تحول الشعر إلى مناقشة الحياة ومعالجة شؤونھا والسمو بالذوق العام والخلق
االجتماعي ،وھو طرح مازال يفرض نفسه حتى اآلن ألنّنا نالحظ ّ
بأن الشعراء – في
الغالب -ال يقرؤون إالّ لبعضھم البعض ،وبقيت الحياة العا ّمة العادية وذوقھا بعيدة عن
توجيه الشعر وإبداعات الشعراء؛ ومعنى ذلك ّ
أن العا ّمة يتولّى صياغة ذوقھا أناس من
خارج عالم اإلبداع الفنّ ّي العارف المك ﱠونّ .
لكن ھذه المھمة  -مھمة التبسيط  -أو السم ّو
بالشعر بعد إنزاله إلى تربة حياة الناس تتطلّب تراكما تجريبيا يم ّكن من الوصول إلى
طرفي المعادلة الصعبة .ومن المعروف أن الخصومة التي نشطت في قراءات أبي
تمام تناولت جوانب المعنى بقدر ما استھجنت طرائق التعبير التي كان الشاعر يحاول
بھا تفجير العبارة التقليدية ليولّ د منھا صيغا جديدة ،لرفضه الواضح لكل ما ھو
مستھلك من الصور والصيغ .وقد كان ھذا التوجه العتاھ ّي )*( فرصة شعريّة عظيمة
لو أنه مضى دون أ ّ
ي حساب لمعترض "حبّذا لو تو ّسع في ھذا األنا األكبر...إذن
لكانت لنا مدرسة عتاھيّة في تجديد الشعر العربي وإطالقه من عقاله سبقت زمن
الموشحات بقرون...ولكن أبا العتاھية اكتفى بالقليل منھا مراعاة للعصر ورضوخا
لقواعد نقاد الشعر يوم ذاك...حسبه أنه كان من تلك النّخبة المج ّددة كب ّشار وأبي نواس
التي حاولت الرفض ولم تخضع .رفضت بعض القيم البالية في المجتمع ورفضت
بعض مفاھيم الشعر وقيود النقاد اللغويين وأرادت التحرر من شعر القصور وما فيه
* نسبة إلى أبي العتاھية.
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من كذب وتملّق وذ ّل...فأنزلوا الشعر من عليائه المصطنعة..إلى الطبقات الشعبية
الدنيا إلى دجاجات رباب  ...وخان اإلصبھاني! وخمارة اليھود ّ
ي في بغداد ،وصبية
الكوفة ،فكانوا بھذا الوجه التجديدي المشرق لشعر طالما تحنّط في قوالبه
وموضوعاته حتى كاد يموت ...وحسب أبي العتاھية أنّ ه جرى في شعره مجرى
الطبع وتحدى باختراعه وتوليداته ما اصطلح عليه الشعراء الكالسيكيون
والعروضيون والنقاد اللغويون من قوالب جامدة تحد من حرية الشاعر وتميت تجربته
ليصبح أسير القوافي والبحور المفروضة والصناعات البالغية

المرسومة(1)"...

فاإلشكالية التي ما يفتأ يطرحھا ّ
فن أبي العتاھية ومن حذا حذوه ھي مدى التوفيق في
إقناع ما يمكن أن يوجه من نقد إلى ك ّل إبداع جديد ،خاصة تلك اإلنجازات التي تصدر
عن شعراء متم ّرسين ق ّدموا للساحة الشعريّة ألوانا في التعبير والموسيقى غير
معھودة ،ال لضعف في شاعريّتھم لكن على العكس من ذلك تماما :انطالقا من
شاعرية مختلفة لھا رؤيتھا وذوقھا وغاياتھا الفنيّة والفكريّة التي تتطلع إلى تحقيقھا من
خالل االختالف عن المعھود وليس اتباعا لما كان سائدا في تاريخ الشعرية العربية
العتيق الذي صاغ ذوقا وتقليدا وانطباعا رسخ انتشار ألوان معينة في اللوحة العنية
الشعريّة متكررة.
ّ
إن موازنة بسيطة بين ھذا النص والنصّ األ ّول تھدينا إلى الفرق بين اتجاھين في
شعر أبي العتاھية نفسه ،فھو في شعره الذي يريد له االنتشار والوصول إلى الناس
على اختالف درجاتھم ،يجعله أقرب إلى الكالم اليوم ّي ويلقي به إلقاء واضحا تباشر
فيه النصيحة بعيدا عن عناية فنيّة جا ّدة تقتضيھا ك  ّل تجربة شعريّة ،ويبدو ھذا
األسلوب استجابة قلقة للشعور بصدمة عاشھا في مجتمعه وھو يرى قيم أ ّمته تھ ّددھا
المستج ّدات الحضارية؛ ففي النصّ الثاني بد ٌء بصدمة كبرى ھي سمة الحياة بر ّمتھا:
فمن يطمع في الطمأنينة والسكون والھناء ،عليه أن يسمع ما تقوله الدنيا بملء فيھا :ال
شيء يدوم سواء كان خيرا أو شرا ،ومصير الناس إلى انتھاء ،أ ّما الشيء الخالد
الوحيد فھو العمل الصالح الذي يورث ال ﱢذ ْكر الحسن .والشاعر يؤكـّد معانيَه بالتقديم
 -1خليل شرف الدين ،الموسوعة األدبية الميسرة ،أبو العتاھية ،حسان بن ثابت ،األعشى ،دار ومكتبة الھالل للطباعة والنشر،
بيروت ،1997 ،ص ص136 ، 135
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في قوله" :في سبيل ﷲ أنفسُنا" ّ
ألن ذلك يستجيب للغاية التعليميّة الخلقية التي أرادھا،
ويستعمل عبارة التوكيد كل في ما يشبه التوكيد"كل نفس" " ،كلّنا" ،ثم يقصد إلى
"الـ" التعريف في الخبر الذي يغلب أن يكون في العربيّة نكرة ،إال إذا أريد به القصر،
لذلك قال الشاعر ":ﱡ
حظھا من مالھا الكفن" فھو لم يقل "حظھا ٌ
كفن"  ،فإذا كان المال
الزينة األكثر إغراء ّ
فإن الشاعر ل ّخص ھذا المال كلـّه في شراء شيء بقدر ضرورته
لك ّل واحد منا ،فإن فيه تذكيرا بالمصير المحتوم ،واألمر ذاته في قوله:
" سكنٌ يبقى له سكنُ

ما بھذا يؤ ِذن الزمنُ

نحن في دار يُخبّرنا

سن
عن بِالھا ناط ٌ
ق لَ ِ

فرح
دا ُر ش ﱟر لم يدُم ٌ

المـرئ فيھا وال ح َزنُ

سنا
في سبيل ﷲ أنف ُ

كـلّنا بالموت مرت َھن

كل نفس عند ِميتتھا ح ﱡ
ظھا من مالھا الكفن
إن مال المرء ليس له منه إال ذ ْكره الحسن

)(1

فقد عمد في البيت إلى مجموعة من المعززات األسلوبية بدءا من حرف التوكيد
" ّ
إن" ثم ق ّوى ھذا التوجّه التوكيد ّ
ي في القصر "ليس له إال"  ،وختم كل ذلك بتعريف
الخبر الإلضافة إلى الضمير في قوله " ِذكره الحسن" .وھكذا نجد أنفسنا أمام تجربة
شعريّة مختلفة عن تلك التي ناقشھا وانتقدھا الشاعر سلم الخاسر :فاألسلوب مختلف،
فيه عناية بالمعاني وتقويتھا واختيار أسنائھا وأفعالھا ونوعي ة جملھا .فقد جاءت
األبيات الثالثة األولى في أفعال مضارعة دلـّت على اتـّصاف للحياة بحالة معيّنة أبرز
عناصرھا انعدام السكن ،وحتمية البال ،وتقل ـّب الحال بين نعمة ونقمة بين لحظة
وأخرى بعيدا عن تحكم ابن آدم .وقد يكون مر ّد ھذه الوجھة الفنيّة في التبسيط أساسا
إلى الجمھور الذي رأى أبو العتاھية ّ
أن شعره مو ّجه إليه :إذ أن جمھور متلقي الشعر
شريك حاسم ،وإن تخلف كثير منه عن مھمة نقد الشعر والنظر فيه ،بخالف المدح
الذي يكون جمھوره عادة من النخبة السياسية التي يُمكنھا ْ
أن ترى في ما يقال رأيا ما.
وفي االتـ ّصال بھذا الجمھور الواسع وإرضائه ،تطرح قضيّة شائكة ھي شعبيّة
 -1ديوان أبي العتاھية) ،أبو العتاھية أشعاره وأخباره( تحقيق شكري فيصل ،ص29
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الشعر ونخبويّتُه وعالقة ك ّل ذلك باألسلوب الذي ال بد له من شرط لتحقيق رفعته ،
وھو اختالف العمل األدب ّي عامة والشعر ّ
ي خاصة عن اللغة العادية ،فإن ھذا الشرط
النقد ّ
ي ُوجد في أحكام النقاد العرب واليونان على

السواء(1).

ومن الواضح ّ
أن القصد من الوضوح يتض ّمن التركيب والعبارة معا؛ إذ اإلبداع
األدب ّي تشكيل وصياغة في الوقت نفسه ،فالدراسات األسلوبيّة ترى ّ
أن األسلوب قائم
في األساس على شيئين :أولھما االنحراف عن األنموذج ،وثانيھما االختيار الذي
يمارسه األديب فيظھر في سمات أسلوبه.

)(2

ومن الممكن أن يؤلّ ف الشاعر من مفردات معروفة متدا َولة إلى ح  ّد االبتذال
تشكيال أسلوبيّا:
حتى متى أنا في ِح ّل وتَرحال
ع الدھر ما أنف ّك مغت ِربا
أناز ُ

سعي بإدبار وإقبال
وطو ِل
ٍ
عن األحبة ال يدرون ما حالي

في مشرق األرض طورا ثم مغربھا
ال يخطر الموتُ من حرص على بالي
الغنى ال كثرةُ المال
ولو قنعتُ أتاني الرز ُ
ق في َم َھل إنّ القُنوع ِ

)(3

فھو كالم ُمشك ـﱠل أسلوبيّا بطائفة من الكلمات المعھودة المتداولة ،لكنّه مؤثّث
بمجموعة من الجماليات األسلوبيّة التي ينبغي االلتفات إليھا ،منھا اختيار الكلمة
المناسبة للمعنى البعيد الذي يبدو للوھلة األولى قريبا بسيطا :فقد استفھم حائرا في
البداية ثم جاءت أبيات النص بعد ذلك كلھا لتبرير التساؤل والحيرة ،معبرا بھا عن
شعوره العميق بالغربة ،وھي غربة أقسى من ك ّل غربة مكانيّة ،فضال عن ھذه الغربة
المكانية أيضا "في مشرق األرض...ومغربھا "  ،ألنه يقول" عن األحبّة" ال يدرون
ما حالي" وبذلك يكون االبتعاد الوجدان ّي ھو االغتراب األقسى في العالقة اإلنسانيّة،
وليس اغتراب البعد المكان ّي ،ثم تتجاوز الكلمات العادية حجمھا اللغو ّ
ي البسيط بھذا
 -1عز الدين إسماعيل،األسس الجمالية في النقد العربي-عرض وتفسير ومقارنة ،1412-دار الفكر العربي القاھرة،1992،
ص253
 -2سعد مصلوح ،في النص األدبي:دراسة أسلوبية إحصائية ،ط ،1عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية،1414 ،
 ،1993ص ص24 ،23
3
 -ديوان أبي العتاھية ،تح :شكري فيصل ،ص ص 218 ،217
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التكثيف المشحون عاطفيا ،ك ّل ذلك مكـّن من نقل الكلمات من عالم الحياة اللغوية
العادية إلى عوالم التجربة الشعرية غير العادية من خالل التفنن في األسلوب.
ھكذا يغدو اغتراب اللغة الفنيّة عن اللغة التامة الوضوح بعدا جماليا ،ذلك أن خلو
النص الشعري من ك ّل غرابة يفقده قيمته األدبية (1) .وانطالقا من ذلك يمكن تفھم
بحث الشعراء الدائم عن لغة للشعر تكون ذات خصائص معينة تبعدھا قدر اإلمكان
عما ھو مألوف في لغة الناس.
ھـ  -المھمة األسلوبية الجديدة في شعر أبي العتاھية:
ي التقليد ّ
لماذا يمضي أبو العتاھية ض ّد التيار النقد ّ
ي ،بالرغم من إلمامه باألصول
الفنية العتيقة؟ ألم يكن من الراجح أن مذھبه الفن ّي المرتكز على التبسيط كان لغاية
التزم بھا ھي ھدم مفھوم البالغة النخبو ّ
ي؟ وانتھاجه ھذا المسلك التبسيطي نفسه حتى
في المدحية ،أال يد ّل على ھذه الغاية التخريبيّة في الذوق النخبوي؟
وقد وجدت ھذه المھمة -مھمة إبعاد الشعر عن القصر -صعوبة ج ّمة إلنكار كثير
من النقاد والمبدعين على مر العصور مثل ھذه النقلة.
وھذا ما نجده في السيرة الشعرية التي ميّزت إنجازات أبي العتاھية الذي كان
ينصت إلى التجربة الذاتية الشديدة الصلة برؤيته الشخصية ،ثم ّ
إن ما عاشه أبو
العتاھية شعريّا عاشه كثير من الشعراء عندنا وعند غيرنا ،وإن كان ھذا ال يلزم أحدا
بأن الشعر ھو بالضبط كما رآه وأراده أبو العتاھية؛ إذ أنّه يكاد ينفلت من ك ّل تعريف،
ولع ّل مر ّد انفالته من ك ّل تعريف وتحديد ھو سمة الحرية التي ھي من أبرز مظاھره.
وقد ج ّد أبو العتاھية  -تماشيا مع روح الحرية والتحرّر المميّزة للشعر ،في البحث
عن الجديد ،انطالقا من رفض القديم المرسخ للرؤى والممارسات التقليدية ،مواصال
طريقه نحو ما لم يكن الكثير موافقا عليه ،حتى ليمكن القول إنّه قد حقــ ّق ريادة
التجريب على األقلّ ،وھي أساس في ك ّل ّ
فن ،بل وفي الحياة بر ّمتھا ،وأوضح ما
يؤكد ھذه الريادة قوله " :أنا أكبر مـن العروض.

)(2

ّ
إن ھذه العبارة الخالدة التي أطلقھا أبو العتاھية تد ّل داللة قوية على روح الرفض
ي -عرض وتفسير ومقارنة ، -ص133
 عز الدين إسماعيل ،األسس الجمالية في النقد العرب ّ2
 أدونيس ،الثابت والمتحول ،ص" ،108أبو العتاھية أشعاره وأخباره" تحقيق شكري فيصل ،ص341
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األصيل لدى الشاعر ،كما تُبرز مدى التطور الرؤيو ّ
ي الذي حصل في ثقافة الشاعر
العباس ّي عا ّمة والشاعر أبي العتاھية خاصّة .فالشعر في ھذا المفھوم الرفض ّي الذي
يشير إليه أبو العتاھية قول "ما بع َد عقل ّي" ،يثـ ُور على األصول والضوابط ،ألنّه ھو
الذي أنشأھا كما أنه أكبر منھا ،وإن كانت الضوابط دائما جزءا من أ ّ
ي عمل فني مھما
حاول صاحبه التحرر من كل قيد.
وھذه الوجھة التبسيطية ھي من أبرز التطورات التي حدثت في حياة الشعر
المعاصر لدى الغربيين :فقد دعا الشاعر األمريكي عزرا بوند  Ezra Poundعام
1914م إلى تبسيط الشعر بإبعاده عن الغموض وفي عام  1915واصلت مواطنته
الشاعرة " آمي لويل"  Amy Lowellھذا االتجاه التبسيط ّي موغلة فيه ،فدعت إلى
إدخال الكلمات العامية في الشعر ،واعتماد إيقاعات جديدة ،وصور واضحة دقيقة،
مؤكـّدة ّ
بأن ك ّل الموضوعات قابلة ألن تكون شعريـّة.

)(1

وھذه المقولة التي أخذت

بلبّ محبّي التح ّدي الثقاف ّي والفن ّي ،وفھمت على أساس أن األدب الح ّ
ق غير متوقـ ّف
عند حدود العقل ،فھو "ما بع َد عقل ّي"  ،كما أنّه في أھم منعطفاته" ثورة على األصول
بأن الشاعر أبا العتاھية حتى ْ
والضوابط ،ألنـ ّه أكبر منھا" (2).وبذلك يمكن القول ّ
وإن
ھو بسّط لغته واتـّجه بھا ھذه الوجھة ،إالّ ّ
أن ذلك لم يمنع كثيرا من شعره التزيـّن
باألساليب األدبيّة والجماليات األسلوبية ،كما نجد ذلك في قوله:
الموت ال والدا يُبقي وال ولدا وال صغيرا وال شيخا وال أحدا
النبي فلم يخلـُد أل ّمته
كان
ﱡ

لو خلـّد ﷲ حيّا قبله خلدا

للموت فينا سھام غي ُر مخطئة
من فاته اليو َم سھ ٌم لم يَفُته غدا
ما ض ّر من عرف الدنيا و ِغ ّرتھا
أالّ ينافـس فـيھا أھـلھا أبدا؟

)(3

ففي ھذا النصّ القصير المركـّز عبّر الشاعر عن فكرته الزھديّة بعمق فكر ّ
ي،
 -معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب ،ص ص 108 ،107

1

 -2محمد راتب الحالق ،النصّ والممانعة  -مقاربات نقدية في األدب واإلبداع ،اتحاد الكتاب العرب  ،1999ص44
- 3ديوان أبي العتاھية تخقيق شكري فيصل ،ص111
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وجمال أسلوب ّي ،معتمدا البسيط بحرا والدا ّل رويّا ،ھذا الحرف الشديد )*( المعبّر عن
شدة الدنيا وقسوتھا ،وقد كان أللف اإلطالق وقع أقرب إلى الصوت اإلنذار ّ
ي
المتواصل.
والنص كلّه باألساليب الخبرية التي تقر طائفة من الحقائق بدءا من يقين الشاعر
بأن الخلود  وحده ،وانتقاال إلى العبرة التي يمكن أن نجدھا في وفاة النبي  -صلى ﷲ
عليه وسلم ، -ثم تأتي اإلشارة إلى قسوة الموت ذي السھام الدقيقة التي ال تُخطئ
صاحبھا ،لتُختتم ك ّل ھذه الحقائق بأسلوب إنشائي تصديق ّي )**( يُق ّر بتفاھة منافسة أھل
الدنيا في دنياھم ،وفي ذلك إقرار ّ
بأن المنافسة الحقيقيّة إنّما في فعل الخيرات ال في
الجمع والمنع ،انطالقا من قول ﷲ عز وجل " :ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس
المتنافسون".

)(1

إن الدقة التي ميـّزت ألفاظ الشاعر تبرز أھمية األسلوب المعتمد وداللته في ھذه
األبيات :فقوله " أھل الدنيا " عبارة تعني للوھلة األولى الناس جميعا ،إذ القصد منھا
األحياء ،ما دامت العبارة المقابلة لھا ھي أھل اآلخرة ،أي األموات ،لكن القصد من
ھذه العبارة بالنظر إلى السياق العام الذي ينتظم معاني ھذا النص يدفعنا إلى فھم معنى
آخر دقيقا :فأھل الدنيا ھم المتھالكون عليھا ،الناسون أنھم خلقوا ليكونوا قبل ك ّل شيء
أھال لآلخرة ألنھا ھي الدار الباقية .واھت ّم الشاعر بمعانيه األساس فأوردھا في صدور
أبياته؛ ولجأ في البيت األ ّول إلى الجملة االسمية لھذا الغرض فقال :الموت ال والدا
يبقي ،...في حين لجأ إلى الجملة الفعليّة حين ذكر النبي صلى ﷲ عليه وسلـّم ألھمية
الفعل الناقص "كان" الدالة على النقص البشري في أمر البقاء والموت ،والدالة بعد
ذلك على الزوال من أول كلمة :فجملة ’’كان النب ّي‘‘ التا ّمة المعنى بالفعل كان وفاعلھا
تُخبرنا ّ
بأن الفاعل ’’النبي‘‘ لم يعد موجودا ،بالرغم من ’’فاعليته‘‘ ،وبذلك يبدو
الجانب النحوي ھنا ذا داللة فكرية.
كما ال يخفى التقديم الموجود في البيت الثالث للموت ’’فينا‘‘؛ فشبه الجملة
*  -ھو كما ورد في لسان العرب ص  1310من الحروف المجھورة والنطعية.
** -التصديق كما ورد في معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب ،ص ،104استفھام غايته بيان ثبوت الصفة للموصوف
كقول النبي صلى ﷲ عليه وسلم " ...وھل جزاء اإلحسان إال اإلحسان" .
 26 -1المطففين .83
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’’للموت‘‘ د ّل على قصر فق ّوي المعنى في الوقت المناسب ،بعد أن تناول الشاعر ھذا
المعنى في البيتين األ ّولين.
 -2الرفض وتجلياته األسلوبية في شعر أبي نواس:
أ -أسلوب المحاورة في الشعر النواس ّي الرافض:
ّ
أخف لما
من الطبيعي أن تكون حدة الرفض في شعر المدح لدى أبي نواس
لغرض المدح من عالقة بموقف المواالة في أكثر النماذج المدحية المعروفة في
التراث الشعري المدحي العرب ّي؛ ذلك ّ
أن طبيعة المتلقـّي قد تفرض مجموعة من
اإلجراءات األسلوبيّة المتوسل بھا إلى إرضاء الذوق التقليد ّ
ي الذي تميّز به القصر،
لذلك كانت المقدمة الطللية كثيفة الحضور في عدد كبير من القصائد المدحية ،ويمكن
عرض ھذه المطالع لمالحظة ذلك .وقد مارس الشاعر مھمة تخريبيّة شبيھة بمھمة
أستاذه أبي العتاھية ،لكن يبدو أنّه تحاشى اعتماد مشروع جذر ّ
ي لم يُكتب له كثير من
النجاح عند أستاذه ،فح ّدد مشروعا تخريبيّا جزئيا ھو المقدمة الطللية ،وھو يحاصر
بك ّم كبير من التقاليد الشعرية ،فقال  -مثال  -مادحا محمد بن الفضل بن الربيع:
" لمن طـل ٌل لم أَش ِجـه وشـجاني

وھاج الھوى أو ھاجه ألوان

صبا أريحـيﱠةٌ
بلى فـازدھتـني لل ّ

سـماح يـمـاني
يمـانـية إنّ ال ّ

فھذه المقدمة تذكرنا بقول عنترة:
ب ِ◌لى فحكاني
لمن طلل بالرقمتين شجاني وعاثت بھا أيدي ال ِ

)(1

وإن كان أبو نواس قد أضاف تجاھل الطلل لمعاناة الشاعر فشكا ذلك ،ويمضي
النواس ّي بعد المقدمة إلى المدح فيقول:
أخـذت بحبـل مـن حــبال محمد

فأصـبح مـمـدوحا بكـ ّل لســان

يجـِ ﱡل عن التـشبيه جـود محمد

إذا مـ ِر ِ◌حـت كفــاه بال َھــطالن

يُـ ِغـ ﱡبك )*( معروف السـماء وك ﱡفه

س ّح ال ُعرف كــ ﱠل أوان
تجود ب ُ

وإن شبَت الحرب العوانُ سما لھا

بصولة ليث في مضاء سنان

فال أحـ ٌد أسخى بمھجة نفسـه

على الموت منه والقنا ُمتدان

 - 1ديوان عنترة ،المطبعة الجامعية بيروت لبنان ،1893 ،ص87
*  -في المعجم الوسيط مادة غبب ص  " 642أغبّ القو َم :جاءھم يوما وتركھم يوما "...
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حلفت أبا عثمان في كـ ّل صالح

وأقسمتُ ال يــبني بـناءك بان

)(1

ّ
إن في النص روح ا إصالحية واضحة المعالم ،روحا مناقضة رافضة للروح
الفرديّة النفعية التي كثيرا ما استبدت بالغرض المدح ّي زمنا .وقد يكون ھذا االتجاه
اإلصالحي متأثرا بالتطور الذي حققته النصوص النثرية اإلصالحية التي غدا دورھا
بيّنا في الحياة العباسية عامة .ومن شعره ذي الروح التقليدية أيضا قوله:
حي الديار إذ الزمان زمان...

)،(2

كما افتتح قصيدته في المدح قائال:
لقد طال في رسم الديار بكائي...

)(3

وقال في مدح األمين مفتتحا:
يا دار ما فعلت بك األيام...

)(4

ومن الواضح ّ
أن مثل ھذه البدايات تتناقض مع ظاھرة كانت مؤثـّرة جدا في الحياة
الشعرية العباسية بعد أن نقل األدب شيئا من لغة الحياة وصورھا إلى قلب العبارة
اإلبداعية :فالنصّ الزھدي احتوى – مثال -كثيرا من ألفاظ التقوى واإلرشاد والحياة
الدينية ،كما احتوى النص الخمر ّ
ي كثيرا من ألفاظ الشاربين ودعابتھم ،ثم إن ھذا
البديل الخمر ّ
ي الذي ارتضاه أبو نواس لنفسه حياة وشعرا لم يكن موضوعا فحسب،
بل كان كذلك تشكيال جماليّا غنيّا بالتنويع الصوت ّي ،كما كان تجاوزا للنظرة األُحادية
وانتقاال إلى النظرة الثنائية التي تعتمد السؤال والجواب اعتمادھا الشيء ونقيضه ،كما
تقوم على ك ّم مكثّف من الحوارات ،لتتّضح األشياء بفضل ذلك كلّه؛ ّ
ألن الحياة نفسھا
بُنيت أصال على أساس متين من المحاورات والتناقضات والمفارقات التي تك ّمل
صور األشياء ،وتح ّدد قيمة ك ّل شيء .ويعمد الشاعر كذلك إلى تنويع الصور المرئية
والصوتيّة فيُطرب األذن ويمتع العين حين يريك الغائب حاضرا ويجعل غير
المسموع ماثال في صورة صوتيّة ذات أبعاد جمالية بقضل تناسقھا ،وبذا فھو يستغ ّل
األثر الصوت ّي في تكثيف الصورة فتكاد تسمع الكأس ّ
ترن وتكاد تُعايش أكابر الفُرس،
 - 1ديوان أبي نواس ،شرح علي فاعور ،ص ص 556 ،555
 - 2ديوان أبي نواس ،شرح واصف ،ص58
 - 3المصدر نفسه ،ص62
 - 4المصدر نفسه ،ص63
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وكأنّي به ينفـ ّذ شروط ّ
فن التصوير تنفيذا دقيقا .وبالرغم من ك ّل ھذا الجھد المبذول،
فقد شاع في عصر الشاعر التحيّز للقديم ،إال أن الجاحظ ع ّد أبا نواس مجددا خالفا
لرأي ابن رشيق ،أما ابن المعت ّز فرأى شعره متفاوتا في التجديد  ...مع اعترافه بقوة
طبعه ) .(1ومن الطبيعي أن يختلف النقاد ،بل من المفيد للنقد واإلنشاء جميعھم أن
يختلفوا.
إن اإلشارة إلى التفاوت في شعر أبي تمام لھا أھميتھا الخاصةّ ،
ويمكن القول ّ
ألن
التحدي الذي يواجه كل شاعر أو كاتب ھو االستمرار على المستوى الفني نفسه ،لذلك
كثيرا ما يرعب النجاح األدباء الكبار.
أما "رجاء عيد" فيرى أبا تمام مست ِغالّ ألفكار من سبقه حتى ظُن أنّه أتى بشيء
جديد ،نافيا فضله في المق ّدمة الخمريّة مذ ّكرا بالمعلقة الجاھلية ومقدمتھا:
أال ُھبّي بصحنك فآصبحينا وال تبقي ُخمور األندرينا

)(2

وھو في ذلك غير بعيد عن رأي محمد مندور الذي يقول في ھذا الشأن ":ظھر أبو
نواس فدعا إلى تجديد الشعر ومع ذلك لم تحتدم الخصومة حول دعوته  ...وإذن
فدعوة أبي نواس لم تكن من الناحية الفنّيّة ضرورة ،وبخاصّة وأنّھا لم تع ُد أن تكون
محازاة للشعر القديم والمحازاة أخطر من التقليد ،وذلك ألننا كنا نفھم أن يدعو إلى
نوع جديد من الشعر ،وأ ّما أن يحافظ على الھياكل القديمة مستبدال ديباجة بأخرى وأن
يدعو إلى الحديث في موضوعات ال تستطيع أن تح ّرك نفوس الجميع فذلك ما ال يمكن
أن يعتبر دعوة لشعر جديد".

)(3

وال ب ّد من التأكيد ھنا بأن كل منتج أدبي شعرا كان أو نثرا إنشاء كان أو نقدا ،ال
بد أن بستغل صاحبه إنجازات سابقة له ،ثم ما معنى تحريك نفوس "الجميع"  ،حين
أن إرضاء الجميع ال يُدرك ،وإن كان ّ
نعلم ّ
فن أبي نواس قد نال نوعا من اإلجماع ،أ ّما
األخذ من السابقين فليس بِدعا في النشاط اإلنسان ّي برُمته ،وأ ّما مطالبته بأن يأتي بما
ھو مناقض للقدماء في ھيكل النصّ ليُعد من زمالة المجددين فأمر قد يكون أكبر من
 إيليا الحاوي ،فن الوصف وتطوره في الشعرالعربي ،دار الكتاب اللبناني ودار الكتاب المصري ،ص352
 رجاء عيد ،المذھب البديعي في الشعر والنـقد ،منشأة المعارف اإلسكندرية مصر ،ص243
 محمد مندور ،النقد المنھجي عند العرب ،ص77،781
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أ ّ
ي شاعر عاش عصر أبي نواس ،وإن كان أبو نواس قد حاول أن يغيّر في بنية
القصيدة ومعجمھا انطالقا من تح ّد واضح كما نجد ذلك في قوله:
أيّھا العـاتب في الخمر متى صرتَ سفيھا
كنتَ عندي بسوى ھذا من النّصح شبيھا
لـو أطعـنا ذا عــتاب ألطعــــنا ﷲ فــيھا
فآصطبِح كأس عُقار يا نديمي وآسقنيھا
إنـني عـند مـالم الـنـاس فـــيھا

أشتــھيھا(1)...

فھو يتّخذ الخمرة مجال تح ّد ،فيرفض ك ّل عتاب ويأبى كل نصح ،ثم إن نظرته إلى
الدين في ك ّل ذلك كانت بمنطق خاص أساسه انعدام كلّ ّى ألي وساطة بين ﷲ وعبده.
ومن واجب الشعراء وھم يعودون إلى التراث وينھلون منه أن يعوه فال يكرروه
بل إن النظرة البناءة إليه تقتضي أالنطالق منه لتجاوزه ،إذ أن ھذا التجاوز خو المعبر
الصادق عن التعلـ ّق بالتراث والوفاء له ،فأبو نواس وعى التراث وعيا دقيقا ،وھو ال
يكلّف المتلقّي كثيرا من البحث خاصة وأنّه " قد تخلّص من البداوة والجزالة التي كان
األخطل حريصا على استبقائھا في شعره .وحتى في البحور الطـﱢوال التي أنشأ عليھا
أبو نواس بعض شعره في الخمر ،ال يكاد يشعر القارئ بالوقار والجزالة التي كان
يح ّسھا في خمريات األخطل؛ ذلك ألن أبا نواس قد خلع على شعر الخمر أسلوبا ماجنا
عابثا  ...ماجنا في بحوره ،وفي ألفاظه السھلة القريبة التي حكى بھا كالم الشرب
والخمار والساقي ،وفي معانيه التي تشيع فيھا الفكاھة المبت َذلة  ...في كثير من األحيان
واالستھتار بك ّل المبادئ الدينية والخلقية".

)(2

وھذا يعني أنّه قد اقترب من نبض حياة الخ ّمارين ،فكانت خمريّاته لسان حاله
وحالھم ،ومن ھنا تقترب ھذه الخمريّات من النزعة الشعبيّة أيضا ،تلك النزعة التي
أسّسھا أستاذه أبو العتاھية .وال ب ّد من اإلشارة ھنا إلى أصالة ھذه الوجھة في مسيرة

 -1ديوان أبي نواس ،شرح علي فاعور ،ص573
 -2محمد محمد حسين ،أساليب الصناعة في شعر الخمر واألسفار ،بين األعشى والجاھليين ،دار النھضة العربين بيروت،
1972م ،ص ص26 ،25
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صة ّ
الشعر العرب ّي ،خا ّ
وأن الشعر كان لسان حال الحياة وما كانت تضطرب به من
أحداث ومشاعر لھا عالقة بھا؛ ھي ذي أعرابيّة جاھلية تدلل آبنھا وتنشد ھذه األبيات:
يا حبّذا ريح الولد ريح الخزامى في البل ْد
أھـكـذا كــــ ﱡل ولـــــد أم لم يلد مثـلي

أح ْد )(1

وكما كان االقتراب من الشعبيّة في شعر أبي العتاھية اقترابا من تراث قديم ،فقد
كان احتكاك خمريات أبي نواس بشيء من التأ ّمل الفلسف ّي ابتعادا عن حرفية االنتماء
ي الشعب ّي ،واقترابا في الوقت نفسه من بعض التراث الشعر ّ
الشعر ّ
ي القديم الذي نجده
خاصة لدى الوليد بن يزيد الذي لجأ إلى مزج الخمر ّ
ي بالفلسف ّي كما يتجلى ذلك في
إحدى أشھر قصائده:
اِصدع نج ﱠي ال ُھموم بال ّ
ب
طر ِ

وانعم على الدھر بآبنة العنب

واستقبل الدھر في غضارته

ال ت ْقــفُ منه آثـار ُمعـــتــ َقب

من قھوة زانھا تقـادُمــھـا

ف ْھي عجــوز تعلو على ال ِحقب

أشھى إلى الشﱡرب بعد جلوتھا

من الفتــاة الـكريمة النـّسب

ق جوھـ ُرھا
فقد تجـلّت ور ّ

حتى تـبـدّت في منظر عجب

فھي بغير المزج من شرر

وھي لدى المزج سائ ُل الذھب

كأنّھا في زجاجتھا قبـس

تذكو ضيـا ًء في عين مرتقِب

)(2

ذلك ّ
أن عالم الخمرة ھو عند الوليد عالم السّلوان والضوء وال ُمتعة والقدم ،وھذا
طبيع ّي جدا في ك ّل الخمريات العباسية ،إال ّ
أن الوليد لم يُوغل في مزج عالم الخمرة
بال َمقُولة الفكرية والفلسفيّة إال قليال ،ثم ّ
إن لغته ظلّت منجذبة نحو الجزالة في كثير من
الحاالت ،وھذا كله بعيد عن أسلوب أبي نواس واللغة الوسطى فيه ،وبالرغم من ھذا
االختالف في التماس الفكري وفي طبيعة األسلوب إال أن أنيس المقدسي يرى
خمريات أبي نواس صورة من عمريات الوليد.

)(3

 -منيف موسى ،في الشعر والنقد ،دار الفكر اللبناني بيروت لبنان ،ط ،1985 ،1405 ،1ص24

1

 -2محمد محمد حسين ،أساليب الصناعة في شعر الخمر واألسفار ،بين األعشى والجاھليين ،دار النھضة العربية بيروت1972 ،م،
ص 26ـ واألبيات في ديوان الوليد بن يزيد ،جمع وترتيب المستشرق اإليطالي ف.جيريالي ،تقديم خليل مردم بك ،مطبعة ابن
زيدون بدمشق  1355ھـ1934 ،م ،ص ص  35 ،34وفي ديوان أبي نواس ،شرح علي فاعور ،ص ص  ،44 ،43لكن النص ضم
 15بيتا بترتيب مختلف ورواية لبعض األبيات غير متشابھة في النصين ،ومثيتة ألبي نواس في شرح واصف ،ص148
3
 -أنيس المقدسي ،أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ،دار العلم للماليين ،ط ،1989 ،17ص119
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والخمريّة النواسيّة ال تص ّور الخمر ومجلسھا فحسب ،إنّما تروي حكاية متكاملة
العناصر ،فقد وفـ ّر لھا الشاعر ج ﱠوھا ولغتھا وحوارھا وشخوصھا ،وبطال يتز ّعم
أحداثھا ،وينطق باسم جماعة الشاربين واصفا حالھمُ ،مل ّما بتفاصيل عالمھم .وھكذا
يبدو النـص" صورة من صور األقـصـوصة في شعـر أبي نواس ،ويص ّح أن نَ ُعـ ﱠدھـا
نموذجا لمعظم قصائده األخرى ،التي يصف لنا فيھا مجالس اللھو والمجون ...وصفا
قصصيّا يعتمد على الحوار ،كما ھو الحال عند عمر بن أبي ربيعة ،والحادثة التي
تدور حولھا قصائده ھي ذاتھا تتكرر في ك ّل

مرة").(1

وأبو نواس يستنجد بلغة خاصة في ھذه المحاورة المنطقية المتح ّدية مستعمال
صيغة الجماعة؛ صيغة الغلَبة متمثلة في ضمائر الجماعة ’’أطعنا ،ألطعنا‘‘ ،أ ّما
َ
َ
كنت‘‘  ،ثم يأتي
صرت،
خصمه فيخاطبه بصيغة القِلـ ﱠة؛ صيغة المفرد ’’العاتب،
مخاطب آخر يشكـ ّل مع الشاعر جمع الشاربين "اصطبح كأس عقار يا نديمي
وآسـقنيھا" وبعد أن ُيفرد الشاعر خصمه ويجمع ِحزبه يُعلن عن س ّر مذھبه الخمري
قائال ’’ :إنني عند مالم الناس فيھا أشتھيھا ‘‘ .وكثيرا ما يتر ّدد ھذا المعنى المتعالي
الرافض نصح الناصح ،موغال في التصدي ألي الئم ،أو واعظ كما في قوله:
فدعي ال َمالم فقد أطعتُ ِغوايتي
ْ
ونبذت موعظتي وراء جداري
ورأيـت إيثار اللﱠذاذة والھوى

وتم ﱡتعا من طيب ھذي الدار

أحرى وأحز ُم ِمن تنظّــُر آجل

ظــنّي به رجـم من األخـبار

إني بعاجـل ما تريـن مو ﱠكـل

وسـواه إرجاف مـن اآلثـــار

ما جاءنا أحـد يخـبّـر أنـه

في جـنّة ُمذ مـات أو في

النار)(2

ففي ھذا النص يتصدى الشاعر فرديّا لالّئم "أطعت غوايتي ،نبذت موعظتي،
جداري ،رأيت ،ظني به ،إني" لكنّه ينھي النص بصيغة الجمع زاعما بذلك أنه
صاحب أنصار’’ ما جاءنا أحد يخبّر أنه في جنّة. ‘‘...
 عزيزة مريدن ،القصة الشعرية في العصر الحديث ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،1988 ،ص39 -2بدوي طبانة ،قضايا النقد األدبي ،المطبعة الفنية الحديثة ،ص ،127واألبيات وأشار إليھا العقاد في كتابه أبو نواس الحسن بن
ھانئ ،تقديم منيف لطفي ،المطبعة العصرية صيدا بيروت لبنان ،ص149
1
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وانتشار اسم أبي نواس وفقا لنظرة غير متع ّمقة في ذھنية العرب تصل في كثير
من األحيان ح ّدا من اإلسفاف ،ثم إن ھذا الحكم المسبّق أضفى على شخصيّته داللة
مغايرة لحقائق ،لذلك فھو يعكس صورة غير أمينة ينتقل بھا تراثنا ،فال نستطـيع البدء
منه ،خاصة حين ال يستقر في الذھن منه إال السلب ّي .قال التوحيدي ":دخل أبو نواس
على عنان جارية الناطف ّي فقال لھا:
" لو رأى في البيت جحرا لنـزى حتى يموتا "،
فأجابته " :أو رأى في الـبيت ثقبا
ز ّوجوا ھــذا بـألف

لـتحـول عنكبوتا "
وأظن األلف

توتا…)*(

فقال أدام ﷲ دولته وبسط لديه نعمته قدم ھذا ّ
الفن على غيره وما ظننت أن ھذا
يطرد في مجلس واحد وربّما عيب ھذا النمط ك ّل العيب ،وذلك ظلم؛ ألن النفس تحتاج
إلى بشر ،وقد بلغني ّ
أن ابن عباس كان يقول في مجلسه بعد الخوض في الكتاب
والسنّة والفقه والمسائل...:وما أراه أراد بذلك إال لتعديل النفس لـِئال يلحقھا َكالل ال ِج ّد،
ولتقتبس نشاطا في المستأنف ولتستعد لقَـَبول ما َي ِرد عليھا فتسم َع"...

)(1

ھكذا يقرأ أبو حيان تجربة أبي نواس ،فيرى الھزل محتاجا إلى طاقة إبداعية
للتفنّن فيه ،ونقله من مفھوم ساذج إلى درجة فنيّة ،وھذا يذ ّكر بموقف الشاعر
"بودلير" من الموضوعات غير ال ُخلقية حين يقول ع ّما س ّماه وحدة كاملة":ھل الفن
فن ضا ّر ؟ نعم ،وھو ھذا ّ
الفن ..وھل يوجد ّ
نافع؟ نعم .ولم؟ ألنه ّ
الفن تضطرب به
أحوال الحياة .الرذيلة فاتنة ،فيجب أن توصف فاتنة ،ولكنھّا تج ّر وراءھا أمراضا
وآالما ُخلقية جساما يجب وصفھا .ادرس جميع الجراح كطبيب يمارس مھنته في دار
المرضى ،فلن يجد فيك مطعنا أصحاب الذوق السليم ،وال أھل الدعوة الخلقيّة
ْ
ولكن إذا كانت
المحضة .ھل يعاقب على الرذيلة دائما؟ وھل تجزى الفضيلة؟ كالّ،
ق ّ
بعصيان قواعد
صـتك أو مسرحيـ ّتك ُمحكمة الصﱡ نع ،فإنّھا ال تُغري إنسانا ِ
الطبيعة(2)"...

*  -تؤتى
1
أبوحيان التوحيدي ،اإلمتاع والمؤانسة ،ج  ،2دار مكتبة الحياة ،بيروت لبنان.تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين ،ص602
 -محمد غنيمي ھالل ،الموقف األدبي ،دار العودة ،بيروت لبنان1977 ،م ،ص156
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ھو ذا معن ًى دقيق يق ّدمه "بودلير" عن ّ
الفن ال ُمتقن الذي يعي رسالته الجمالية
واإلنسانية؛ فالبُعد الجمال ّي الجيّد ال ُمنج ُز أسلوبيّا في أ ّ
ي عمل  -كما يرى بودلير -ال
يغرس في النفس اإلنسانية إال أشياء جميلة.
ويقول العقاد مؤكدا ِج  ّد أبي نواس ..." :فلم يكن إذن بالرجل الذي ف  َرغ لإلثم
والمجون والعبث ،بل لم يستغرق اإلثم والمجون والعبث أكثر وقته ،وإنما كان للجد
من حياته نصيب أي

نصيب")،(1

ويعطي العقاد الج ّد النواسي تفسيرا خاصا ،فيرى أنه يصنّع النص تصنيعا ،ويربط
ذلك التصنيع بالنرجسية التي دفعته إلى كثير من االستعراضية والتمثيل ،وإذا كان ال
ينفي عنه الصدق في التجريب إالّ أنه يو ّ
ضح حقيقة ترتيب ك ّل شيء في الدرجة الثانية
بعد ولوعه بالعرض الفن ّي ،وكأني به يؤكد تلك الفجوة التي بدأت تظھر بين الشاعر
وشعره ،حين غدا الشعر صناعة تشبه صناعات عرفھا العباسيون ،لينتقل مفھوم
"ال ِحرْ فيّة" ) (2) (professionnalismeإلى األدب عامة ،وإلى الشعر خاصة ،كما نفھم
ذلك من قول الكاتب " :فالعرض الفن ّي ھو قوام شعر أبي نواس ،ال يھمه أن يتغ ّزل أو
يَرثي ...إنّما يھمه أن" يعرض "من طويته "دورا مسرحيا" يلفت النظر وك ّل
عروضه الفنية ھي

مسرحيات"(3).

فھو يرى أبا نواس استعراضيا بطبعه ،وال يخفى ما كلمة استعراض من إشارة
جنسية .ولقد تسبب كل ذلك في بروز تناقضات بينة بين خمرياته وزھدياته؛ ألنّه لم
يكن يرى الشعر إال ضربا من االستعراض التشكيل ّي المعقّد ،وقد تداخلت فيه عناصر
بعضھا من استعداده وبعضھا اآلخر من ثقافته ،فضال عما كان يضطرب في الحياة
من ظروف مؤثرة باعثة على ّ
فن القول في ك ّل باب من أبواب الشعر .ويستدل برثائه
لخلف األحمر قبل موت المرثي ،يقول الكاتب في ذلك ":فأبو نواس ھو الشاعر
الوحيد الذي رويت له مرثاة لخلف األحمر في

حياته.(4) "...

عباس محمود العقاد ،أبو نواس الحسن بن ھانئ ،المكتبة العصرية بيروت صيدا لبنان ،ص ص 128 ،127
 -2ھي كما ورد في الروس  ،2009ص) 648خصلة في َمن يؤدي عمال تظھر فيه كفاءته العالية واضحة ،وھذه الصفة عكس ما

1

أسميه ھـ ِوائية ترجمة للكلمة الفرنسية )( Amateurisme

 -عباس محمود العقاد ،أبو نواس الحسن بن ھانئ ،ص127

3

 -المرجع نفسه ،ص128

4
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ويشير علي فاعور في شرحه لديوان أبي نواس ّ
أن "خلف األحمر" كان يُحبّ
االستماع إلى رثاء الشعراء له ،لكنّه لم يذكر رثاء آخر لغير أبي

نواس(1).

ويؤكد عباس محمود العقاد أن أبا نواس ھو الشاعر الوحيد الذي بادر إلى ما يمكن
أن يسمى "رثاء افتراضيا" ،بعد أن يورد ھذه األبيات:
ل ّما رأيـت المـنــون آخــذةً
بت أع ّزي الفؤاد عن خلف

ضعف
كـ ّل شـــديد وكل ذي
ِ
وبات دمعي إن ال يقفْ

ف)*(
ي ِك ِ

أنسى الرزايا ميّت فُجعتُ به أمسى رھين التراب في

جدف)**(
ِ

وكان ممن مضى لـنا خلفا

فلـيـس منه إذ بان من

خلف)(2
ِ

وھكذا يبدو أبو نواس صانع ّ
فن ،ال تھ ّمه الحياة ووقائعھا ،بل قد يھفو إلى الجانب
المفترض فيتخيّله ،ويبدع فيه ،وإن كان ھذا النص ال يمثل فنّه؛ إذ أن افتراضا من ھذا
النوع لم يحرك شاعريته بقدر ما حرك معرفته ونظمه في تسعة عشر بيتا .إنه ال
يرسم الواقع والحياة إذن بل يتجاوزھما إلى التص ّور والتصوير.
وقد اشتھر بالخمرة وشعرھا حتى راح الناس ينسبون إليه كثيرا مما له صلة
صور حفظھا الخيال ،ونشطھا وض ّخمھا ،وكان ھذا
بالخمر والعربدة واالنحالل في
ٍ
سبيل كثير من الشخصيات التي كان لھا حضوران :أحدھما في واقع الحياة األدبيّة،
متمثال في نسبة كثير من خمريات غيره إليه ،واآلخر في الدعوة الشعوبيّة التي كثيرا
ما استُغلـ ّت لمجابھة دعوته األدبيّة التّجديديّة .ويفسّر االنتشار الذي حققه أبو نواس-
وإن لم يكن في درجة انتشار أبي العتاھية -ب أمرين آثنين :أحدھما تناوله الحكاية
الخمرية وتفننه فيھا أسلوبيا ،واآلخر موضوع

الشعوبية(3).

وقد اتسعت عنده الخمرية التي أفاد من تراثھا العريق ،وزاد فيھا تفننا ،خاصة
حين عرض حكايات مثيرة فيھا وقد ارتسمت شخصيّته بطال ال يجرؤ على مقاومته
أحد.
 -1ديوان أبي نواس ،شرح علي فاعور ،ص 364
*
ف ( ص ص 365 ،364وجاء في المعجم الوسيط مادة "و َكف" ،ص
 وردت في الديوان ،بشرح علي فاعور ) إن ال يفضْ ي ِك ِ " 1054وكف الما ُء وغيره يكف و َكفًا ووكيفا ،ووكفانا سال وقطر قليال قليال"...
**  -في لسان العرب ص  568بمادة جدف" جدف الطائر...إذا كان مقصوص الجناحين فرأيته إذا طار كأنه ير ّدھما إلى خلفه
 -2العقاد ،أبو نواس الحسن بن ھانئ ،ص128
3
 -محمد نجيب البھبيتي ،تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الھجري ،ص416
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ونحن في في ھذا األمر"ملزمون بعدم االلتفات إلى رفض البالغة القديمة للكالم
المبتذل -إذا ما نحن نظرنا إلى الكالم في الخمر مبت َذال -كما كان بعض شأن البالغة
ي واحتفائھا بال ّشعر ،ذلك ّ
أن المعنى الشعر ّ
العربيّة في احتقارھا للنثر السرد ّ
ي يسكن
في كثير من األحيان داخل قلب االبتذال ومنه تنبثق جماليات القبح ،وعلى صرح
المألوف والعادي في نثر العالم قد شيدت فلسفة تحليلية موغلة في التقنية ومخلصة
إلرث الوضعية المنطقية ،ويتعلّق األمر ھنا بفلسفة اللغة

العادية"(1).

والعمل الفني يحول األمر العادي إلى شيء خارق للعادة ،ويصيّر ما نراه مبتذال
بل وسخيفا في السلوك القول ّي اليوم ّي العادي ذا قيمة جمالية حين السم ّو به إلى عمل
فن ّي له أصوله :فما المدح في األصل إال تملّقا ،وما الفخر إال تفاخرا .فبتلك اللغة التي
يفجر الشاعر المبدع إمكاناتھا الجمالية ،تغدو اللغة ذاتھا لغة أخرى ال عالقة لھا بما
ھو عاد معروف ،إالّ ذلك األداء التواصل ّي الذي يتجاوز الغاية التواصلية البسيطة إلى
غايات إمتاعية ساكنة في قلب المعنى والصوت والصورة والموقف وك ّل شيء تقدمه
لغة الشاعر .ولم يكن رفض المق ّدمة الطلليّة ابتكارا أصيال في مسيرة أبي نواس ،فقد
ثار عليھا قبل  -عن قصد أو غير قصد  -الصعاليك وثارعليھا ال ُكميت متجاوبا مع
طبيعة تجربته السياس يّة الثوريّة حين دفع ه حماسه إلى أن يدخل الموضوع دخوال
مباشرا في مدح الھاشميين .يقول في إحدى أشھر ھاشمياته:
ط ِربت وما شوقا إلى البيض أطرب
وال لعبا منّي وذو الشـــوق يلعب؟
ولم يُل ِھـني دا ٌر وال رسـم منـزل

ولـم يتط ّربني بـنان

ضب)(2
ُمخ ّ

ويمكن تسمية ھذا النوع من االفتتاح "طللية سلبية"؛ إذ فيه ذكر للديار والغزل،
ّ
لكن ھذا الذكر يتضمن عزوفا عنھما ،وتعريضا بمن تشغله عن النضال في سبيل
القضية السياسيّة .ولع ّل أبرز فرق بين ھذا الموقف وموقف أبي نواس ھو اإلعالن
المباشر عن الرفض لدى أبي نواس ،وذلك التعريض لدى الكميت ،إال أنھما يجتمعان
في تلك الشحنة النضاليّة التي تغذي التوجه إلى رفض المق ّدمة الطللية وإن كان
 أحمد يوسف ،السيميائيات التحويلية وفلسفة األسلوب ،عالم الفكر ،عدد ،3المجلد ،35يناير مارس  ،2007ص512
 حسين عطوان ،مقدمة القصيدة العربية في العصر األموي ،دار المعارف بمصر ،ص201
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الكميت مترددا في رفضه (1)،على العكس من أبي نواس الذي اتـ ّخذ رفض المقدمة
الطللية رمزا لرفض نمط من التفكير المحافظ .
ي بشقيه الوصف ّي والحكائ ّي:
ب -أسلوب أبي نواس في شعره الخمر ّ
ي منھجه أي نظامه الدقيق الذي يسير عليه؛ ذلك ّ
أن أي نصّ شعر ّ
للنص الخمر ّ
ي
حقيق بھذه التسمية إنما يتح ّدد منھجه بعد صبّ التجربة ال قبلھا ،فال منھج سابق ألي
نصّ  ،وال إمالء على الشاعر في عمله اإلبداع ّي.
والحديث عن أبي نواس كثيرا ما قاد إلى تناول األخطل الذي أعطى الخمرية
حقھا من العناية ،إالّ ّ
أن ذلك لم يكن مصحوبا بأ ّ
ي مراجعة لمنھج النص أو مق ّدمته،
كما حدث ذلك عند أبي نواس الذي أثّرت دعوته الرفضية في عصره ،حين راح
يص ّر على مواجھة تقاليد شعريّة ما زالت تحكم مسار األسلوب الشعري ،متر ّددا حينا
في القبول ،محاوال حينا آخر إرضاء الذوق الرسم ّي ،لذلك افتتح قصائد مدحية كثيرة
بالطلل ،لكنه لم يكن يطيل البقاء فيه ،ليلجأ إلى الخمر بعد ھنيھة ،فيصفھا ويطيل
وصفھا ويل ّح في الدعوة إليھا ،مبرزا أنه ال يجد عند الطلل دواء لمعاناته ،مما جعله
يج ّد في طلب الخمرة والتماس لذتھا ،كما في قوله:
لقد طال في رسم الدّيار بُكائي
كأني ُمري ٌغ في الديـار طريدةً

وقد طال تَردادي بھا وعنائي
أراھـا أمامي َمـ ّرة وورائي

لي اليأس ع ّد ْيت ناقتي عن الدار واستولى عل ّي عزائي
فلما بدا َ
إلى بيــت حا ٍن ال تھـِـ ّر كالبه

عل ّي وال يُنـكـ َرنْ طـول ثَوائي

)(2

فال أد ّل على التر ّدد من ھذا التردد األسلوب ّي؛ لقد طال وقد طال ،فما س ّر ھذا
التلعثم الذي ھو أبعد ما يكون عن أبي نواس لحظة الشعر!
ّ
إن عالم أبي نواس الذي يبدو فيه اإلبداع ويتج ّسد ،ھو الفضاء الشاسع الذي تؤثثه
روح الخمرة ،ثم تقوم القصيدة بنقلھا إلى عالم الجمال واإلمتاع في إطار فن ّي يسمو
بھا في درجات روحية ،وفضاءات مركزة منغمة؛ فالشاعر ـ كما ھو واضح ھنا ـ يبدأ

1

 -المرجع السابق ،ص23

 -ديوان أبي نواس ،شرح علي فاعور ،ص ص24 ،23

2
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قصيدته بالطلل ،لينطلق ريعا سريعا سلسا فيصف الخمرة ويتغنى بھا ويدعو إلى
شربھا .مقتنعا بأنه ال جدوى من الطلل كما نرى ذلك في قوله:
وانف بالخمر
د ْع لباكيھا الديارا
ِ

ُ
الخمارا)*(

ع اللّـيل نھــــارا
واشربَ ْنھا من ُكم ْيت تـد ُ
بنتَ عَش ٍر لم تُعايِن غي َر نار الشمس نارا
لم تزل في قعر دنّ

ش َعر َزفـتا
ُم ْ

وقارا)(1

فقد خصص للطلل شطرا واحدا وللخمرة بقية النص وھي متتالية كثيرة في
امتداحھا.
وھكذا يتجلّى أول مظھر من مظاھر الرفض لدى أبي نواس في تصميم القصيدة
العا ّم أ ّوال ،وفي المعاني التي ير ّكز عليھا بعد ذلك :فالنصّ الشعر ّ
ي لديه إ ّما أن يبدأ
بالخمرة ووصفھا وإكبارھا واإلشادة بفضلھا والدعوة إليھا والتفنّن في بيان حيويّة
الحاجة إليھا ث ّم المضي في ك ّل ذلك بدءا من جوانب مرئيّة للوصول إلى أخرى غارقة
في الروحانيّات في وصف مف ّ
صل ترغيب ّي.
وفي حالة التركيز الخمر ّ
ي الشديد يبتدئ الشاعر الموضوع بما له من عالقة
بالمجلس الخمري كجمال الطبيعة ،كما نجد ذلك في ھذا النص الذي تع ّزز بجماليّة
إضافيّة تمثـ ّلت في اعتدال الطبيعة الرامز إلى اعتدال مزاج الشاعر:
أما ترى الشمس حلّت الح َمال وقام وزن الزمان فاعتدال
وغنّت الطير بعد ع ُْجمتـھا
واستوفت الخم ُر حولھا ك َمال
ت تَخالُـه ُحلال
وآكتست األرض من زخارفھا
وشي نبـا ٍ
َ
فاشرب على ِجدة الزمان فقد أصبح وجه الزمان مقتبِال
سط األمال
ْ
كرخيةً )**( تترك الطويل من العيـش قصيرا وتب ُ

)(2

*  -ال ُخمار صداع الخمر)ھامش الديوان(
1
 ديوان أبي نواس ،شرح علي فاعور ،ص204**
 يشير شارح الديوان إلى أن "كرخية" اسم الخمرة  ،لكن المعروف ھو أن الكرخ كان اسما لح ّي في بغداد ،وبذلك يمكن أنيكون ھذا الحي قد اشتھر بالخمرة فنسبت إليه.
2
 -ديوان أبي نواس ،شرح علي فاعور ،ص413
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إن المواجھة الجادة الالھية التي ألح عليھا أبو نواس في رفضه القديم ومقدمة
القصيدة التقليدية قد أسھم في بناء ذھنية ومخيال ومنھج تتبع عند كتابة النص
الشعري ،وتمكن من إنجازه ذاكبفضل إصراره وتقديمه لكثير من الحجج التي كان
يد ّعم بھا ما يذھب إليه ،كما نجد ذلك في قوله:
ما لي بدار خلَتْ من أھلھا ش ُغل وال شجاني لھا شَخص وال طلل
وال ُرسـو ٌم وال أبـكي لمنزلة
ببيداء مقفر ٍة يـوما

فأنعتُھا)*(

لألھل عنھا وللجـيران مـنتقَل
وال سرى بي فـأحكيه بھا جمل

وال شتوتُ بھا عاما فأدركني فيھـا ال َمصيف فلي من ذاك مرتحل
وال شددت بھا من خيمة طنبا
جارى بھا الضب والحرباء والورل
الحزن مني برأي العين أعرفه
ال َ
ال أنھت الروض إال ما رأيت به

وليـس يعرفني سھل وال جبل
قصرا منيفا عليه النخل

مشتمل(1)...

ولم يتفنن أبو نواس في المق ّدمات فحسب بل كانت الخمريّة فنـ ّه األول :وھذا الفن لم
يكن سببا في شھرة الشعراء قبل أبي نواس ،كما ّ
أن الشعوبيّة قد وجدت كذلك قبله،
ولم تحقق تلك الشعبيّة التي ينشدھا ك ّل شاعر ،إال أنّه حقّق صيتا واسعا بالخمريّة
والمدح والحكاية وكثير من األغراض .فقد ظلت الموضوعات المطروقة لدى عدد
كبير من الشعراء بعسدة عن تحقيق غاية االنتشار إال أن أبا نواس حقق شعبيته بعدد
من األغراض تفنّن فيھا ،وھو ما يؤكد ّ
أن الشعرية التي تنتظم القول النواس ّي سواء في
الخمريّة أو في الفكرة الشعوبيّة أو غيرھما ،كانت العامل الجوھر ّ
ي في ھذه الشھرة.
ّ
وإن من اإلنصاف أن نشير إلى ما في الدعوة النواسيّة من قوة تأثير م ّكنت مذھبه
ومذھب أدباء جيله من دعاة التجديد من االنتشار إذ " ال يكاد يأتي القرن الثالث
الھجري حتى تصير دعوة أبي نواس مألوفة بعد ما أنكرھا كثير من معاصريه ،ولذلك
نجد أبا تمام والبحتر ّ
ي وابن الروم ّي يُعنُون في شعرھم بما ُعني به أبو نواس ،فال
يجدون من ينكر عليھم ،بل يتص ّدى البحتر ّ
ي لنشر نظريّته ،حتى تكون دعامة قويّة
* -ورد الفعل مرفوعا فأنعتُھا مع أن الفاء سببية ألنھا بعد نفي فوجب نصب الفعل بعدھا ،كما ينصب الفعل فأحكيَه
1
 -ديوان أبي نواس ،شرح واصف ،ص322
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لدعوة أبي نواس ومت ّممة

لھا"(1).

والالفت للنظر ھو أن ذلك التواصل التجديدي كان

ال يلجأ إلى إنتاج نسخ مطابقة ألبي نواس أو أبي تمام  ،بل يقدم إثراء للمشھد الشعري
بتأثير من الرفض النواسي والتمامي ،فضال عن كونـه موقـفا فنـيّا واعـيا ومبدأ ألداء
جـمـال ّي ّ ،
غذاه الـحـراك الفـن ّي الـذي ش ّ
ق طريقه قويّا بفضل الموجة الفنيّة التي ساھم
الشاعران في تغذيتھا ،كما كان موقفا من الحياة التي يش ّكل الفن فيھا جزءا فاعال
متّصال بھا شديد االتصال ،مما جعله قريبا إلى وجدان بني عصره وعقولھم .وقد
عاصر أبو نواس طائفة من رجال اللغة واألدب في مقدمتھم " األصمع ّي وأبو عبيدة
والنظّام والجاحظ والشافع ّي ،ووقع شعره من نفوس أكثر من عاشر وعاصر موقعا
جميال .وإنّھم ليُحبّونه جميعا على تحرﱡ ج بعضھم من بعض شعره".

)(2

فالشاعر قد

فرض بأسلوبه إذن مجموعة من القضايا التي كانت تحرج النخبة ،كما أن جمال
األسلوب لدى الشاعر قد كان صورة لذاته التي صارت محبوبة لدى تلك النخبة التي
أشار إليھا الكاتب.
وفي ھذا التح ّرج الذي يصحب حبّ أبي نواس وشخصه يقول طه حسين
في الغزل النواس ّي الذكر ّ
ي بأنّه " لم يُؤذ الذوق العا ّم قليال وإنما آذاه أبشع اإليذاء
وأشنعه

"(3).

ّ
إن طه حسين قد مارس وظيفة الناقد في تقويمه لھذا النوع من الغزل بك  ّل
صرامة ،وحرص على أال تُمس قداسة الكلمة اإلبداعية ،لذلك فھو يقصد باإليذاء
الشديد اإليذاء الفن ّي؛ أي ّ
أن أبا نواس لم يق ّدم من المب ّررات األسلوبيّة الفنيّة ما يسمح
له بتناول ھذا الغرض المناقض للشعور الخلق ّي اإلنسان ّي العا ّم.
وانطالقا من مبدئ طبيعة نشأة األشياء وتطورھا أال يأتي ھذا الحسّ الفن ّي العرب ّي
الذي تحقق على يد الشاعر من عدم ،وإن كان الجاحظ يُنكر وجود تراكم فنّ ّي

 سعد إسماعيل شلبي ،مقدمة القصيدة عند أبي تمام ،ص4272
 المرجع نفسه ،ص4273
 طه حسين ،خواطر ،دار العلم للماليين بيروت لبنان  ،ط1984 ، 5م1
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أحدثه اتصال العرب القدامى بغيره كما نجد ذلك في قوله ..." :وك ّل شيء للعرب
فإنّما بديھة وارتجال ...

"(1) .

ويبدو أن تعظيم ك ّل من ھو عرب ّي وك ّل ما ھو عرب ّي وقوفا في وجه الشعوبية ،ھو
الذي جعل الجاحظ يجانب التفسير الموضوع ّي لظاھرة تث ﱡقف الذوق العرب ّي وتطور
الشعر العرب ّي القديم الذي سبق ظھور اإلسالم .فالعرب في حقيقة األمر لم ترتجل -
كما ال ترتجل األمم عادة بل تتعلّم -لكنھا ل ّخصت ثقافات األمم السابقة

وراكمتـْھا(*).

وقد نال أبو نواس ھذا الحظ من الرضا في مرحلة حاسمة من التاريخ األدب ّي
العرب  ّي حين بدأت تتّضح الرؤية النقديّة العباس يّة الجديدة التي انتصرت لألسلوب
ممثلة بقوة في آراء الجاحظ ومن سار على خطاه ممن نادوا بمبادئ فنية عامة
كاإليجاز والوضوح والسمو عن ك  ّل ما ھو مبتذل أو سوق ّي .ولم يكن تطور ھذه
الرؤى النقدية إال صورة حية لجديد الذوق والفكر في ھذا العصر .ثم إن االنفتاح على
الكتب والمعارف األعجمية قراءة وترجمة أ ّدى إلى إحداث حركة عقلية جديدة
امتزجت بالوجدان ،فالجاحظ يبرز الخلفية التي ھي منطلق كل فئة في فخرھا فإذا كان
العجم يتّكئون على ميراث يبدؤون منه ،فإن العرب ّي وإن لم يمتلك ھذه العراقة المدنية
فقد امتلك ذاتا عبقرية تسعفھا فطرتھا في كل ما تود خوضه.
وإذا كان الجاحظ قد تع ّمق وصف الحياة العباسية وعقليتھا فإن ھذا التحليل الدال
على حضور العقل العباس ّي في معالجة القضايا كان سمة الشعر أيضا ،ففي عرف
الشعرية العباسيّة الجديد صار الشعر يتع ّمق الحياة أيضا وال يقنع برصد ظاھرتھا
المحسوسة ،ثم إن ھذا الحوار المفتوح على التثاقف بين العرب وغيرھم في ج ّو من
الحرية النسبية التي تكفل القدرة على االختالف بغير خوف ،كان من أقوى األسباب
والفن ،كما ّ
ّ
أن الشعر العبّاس ّي خاصّة قد حقّق ھذه القفزة
التي أ ّدت إلى تط ّور الفكر

 الجاحظ ،البيان والتبيين ،ص399* -يشير جرجي زيدان في " تاريخ آداب اللغة العربية ج ،1ص  40مثال إلى أن جذور نھضة العرب األدبية تعود إلى القرن
1

العشرين قبل الميالد حين نظم سفر أيوب ،مرجحا أن يكون ھذا السفر عربي األصل ،وإذا ص ّح ذلك ف ّ
إن العرب قد نظمت الشعر
قبل إلياذة ھوميروس بألف سنة ،ويمكن االطمئنان إلى أن الفطرة اإلنسانية تقضي بأن يكون لكل شعب حظه من اإلبداع إال غلبة
الشفوية تمنع دقة تحديد السبق.
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الفنـ ّية بعد أن بدأ يتحرّر تدريجيّا من ربقة المعياريّة التي استندت إلى عمود الشعر
وقيمه الجمـالية ،وإن كـان من اإلنصـاف أالّ نقبل الغـض من دور التراثين الشـعـر ّ
ي
والنقد ّ
ي ،كما ال يمكن تجاھل أھميتھما في قدرتھما على تمثّل اإلنسان العرب ّي
ووجدانه تمثال نابضا بالحياة في إبداع ثر ّ
ي ما يزال إلى اليوم يثبت جدارته بالخلود،
ويوحي لألديب بالجمال والمتعة الفكر ،ألنـ ّه محصّلة تجارب إنسانيّة مليئة بالصدق؛
ذلك أن ھذا الرصيد الذي حقق تراكما كميّا ونوعيا ھيّأ الفكر والذوق ليس لقبول
الشعر وعدﱢه قيمة حيويـ ّة فحسب ،بل تجاوز ھذا كله إلى اتـ ّخاذه  -كما ورد عند قدماء
المبدعين بدءا من امرئ القيس  -مثال أعلى يُتـ ّبع ،في مراحل عدة من تاريخ األدب
العرب ّي .لكن ھذا الرصيد نفسه قد أوحى بضرورة تجاوزه لدى كثير من الشعراء
العباسيـ ّين ،ومنھم أبو نواس ،الذي رفض قداسة الماضي ورموزه المتمثلة خاصة في
سلطة الحياة واألخالق والحكم السياس ّي ،لتح ّل مح ّل ھذه السلطات سلطة الجسد واللذة.
ي من ھذا الجانب ھو ّ
والفرق بين أبي نواس والشاعر التقليد ّ
أن األ ّول يرفض ك ّل
معرفة ال تكون معاناة ذاتية وغبطة وشعورا بالتآلف مع الكون في حين أ ّن الشاعر
التقليد ّ
ي يصدر عن تأمله الذھني فيالحظ ويصف ،وال يتجاوز ذلك بأي حال من
األحوال(1) .

وقد انتبه الدرس النقد ّ
ي القديم إلى أھمية التجربة النواسيّة ،وما أحدثته من نقلة
فنيّة؛ فھذا الثعالبي يقول في حديثه عن التشبيه":وھذه طريقة أنيقة غلب عليھا
المحدثون المتق  ّدمين ،فأحسنوا وظ ُرفوا ،ولطفوا ،وأرى أبا نواس السابق إليھا في
قوله:
س وتـلطـِم الــ ﱡد ﱠر بعـُـنّاب
تبكي فتُلقي ال ّد ّر من نرج ٍ
فشبّه الدمع بالد ّر ،والعين بالنرجس ،والخ ّد بالورد ،واألنامل بال ُعنّاب ،من غير
استعارة بأداة ...وقد زاد أبو الفرج الواو على أبي نواس فخمس ما ربعه بقوله:
ضت على العنّاب
وأمطرت لؤلؤا من نر ِجس وسقت ْ
وردا وع ّ
 -أدونيس ،الثابت والمتحول ،ج ،2ص112

بالب َرد")(2

1

 -2الثعالبي ،فقه اللغة وأسرار العربية ،ص ص 413 ،412والمالحظ ورود عبارة "غلب عليھا المحدثون المتقدمين" وقد يكون
ذلك خطأ مطبعيّا.
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إ ّن الثعالبي يثير قض يّتين لھما عالقة ماسة بالجوانب األسلوبية :أوالھما كثافة
التشبيھات ،والثانية اقتصاد الحروف أو ما يس  ّمى عند القدماء الوصل ،متمثّال في
االستغناء عن الواو .والدارس لم يعلن صراحة استحسان الوصل في قول أبي نواس،
إال أننا يمكن أن نستش ّ
ف ذلك من السياق عامة ،ومن البداية التي ورد فيھا التنويه
خاصة ،إالّ ّ
أن أھم ما جاء في ھذه االستعارة التصريحيّة كان ابتكار فضاءات للجمال
والمتعة من خالل مواضع األلم ومواطن المعاناة :أي ّ
أن جمال بيت الشاعر يكمن في
تلك المفارقة التي رصدھا في ھذا المشھد.
ج -روح المعجم النواس ّي في شعره الرافض:
وإذا ما تتبعنا المعجم الشعر ّ
ي في شتّى األغراض التي عالجھا الشاعر وجدنا
طائفة من األسماء المتصلة بالحياة اليوميّة البسيطة قد انتقلت إلى الشعربعد أن كادت
تغيب عن اللغة اإلبداعية ،وھذه المھمة؛ استبدال الھامشي بالمركزي  -حياة وأسلوبا-
لم تكن في الحقيقة إال استمرارا لرفض مارسه أستاذه أبو العتاھية ،بالوجھة الشعبيّة
التي ميّزت شعرا كثيرا لديه تمثلت خا ّ
صة في زھديّاته التي أدخلت ألفاظ العبادة
والدين ،وفرضت الغرض الزھد ّ
ي رافدا من روافد الشعر الجديد .يقول أبو نواس
مؤكدا انتصاره للھامش ،وتھميشه للمركز:
العيش ال ِخيَـ ُم البـوادي وھذا العيش ال)*(اللبنُ الحليب
فھذا
ُ
فأين البدو مـن ديـوان كسرى

وأيـن من الميادين ﱡ
الزروب

صري عن بعض لومي
أعاذ َل أق ُ

فراجي توبتي عندي يخيب

الذنـوب وأي ُحـ ّر
تعيّـ ُرني
َ

مـن الفتــــيان ليس له

ذنوب)(1

إن األسلوب اإلنشائ ّي في ھذا النص قد ارتبط بالتحدي وھو سمة معاني الشاعر
ھنا؛ فبعد اإلثبات والنفي" :ھذا العيش ال خيم البوادي ...و" وال اللبن الحليب" يأتي
الھجوم اإلنشائي أشبه بالطلقات المتتالية :أين أين ،أقصري ،وأ ّ
ي من الفتيان ليس له
ذنوب ؟ّ "...
إن مثل ھذه التقنيّات وغيرھا ھي التي دفعت البحتر ّ
ي إلى القول حين
* -في الديوان شرح محمود أفندي واصف "وھذا العيش إال اللبن الحليب" وھو " ال اللبن الحليب " في شرح علي فاعور ،والثانية
أنسب أص ّح معن ًى وموسيقى.
 -1ديوان أبي نواس ،شرح محمود أفندي واصف ،المطبعة العمومية بمصر  ،ط1898 ،1م ،ص ،245وجاء البيت ھكذا" :تعيرني
الذنوب "...في شرح فاعور تعيبين ...
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سئل عن أبي نواس ومسلم "  ...أيھما أشعر فقال أبو نواس أشعر ،فقال عبيد ﷲ إن
أبا العباس ثعلبا ليس يطابقك على قولك ،ويفضّل ُمسلما فقال البحتري :ليس ذا ِمن
عمل ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر دون عمله ،إنما يعلم ذلك من قد وقع في
مسلك طرق الشعر إلى مضايقه وانتھى إلى ضروراته .فقال له عبيد ﷲ  ...وريت بك
َ
شفيت من بُرحائي ،وقد وافق حكمك في أبي نواس ومسلم حكم أخيك
زنادي  ...فلقد
ب ّشار في جرير والفرزدق"...

)(1

فالبحتري يشير إلى المعاناة المصاحبة لتحويل التجربة إلى جماليات باألساليب
التي تبتكر لتقديم الذات المبدعة من خاللھا ،فتبرز الصور والنغمات وتتجلـّى الفرديّة
واألصالته .وھذا ما سعى إليه من قب ُل أبو نواس وھو يفتح المجال لتحاور األضداد
والمتناقضات،وال يجد في ذلك حرجا ألنه القائل:
أ ْث ِن على الخمر بآالئھا وس ّمھا أحسن

أسمائھا)(2

فالشاعر كما ھو واضح من ھذا األنموذج يكاد يسبح للخمرة خاصة وأنّه يسميھا
بأسماء مقترنة بمعاني القداسة ،داخل جدول معجم ّي أصيل ينتظم النصﱠ وفقا لما يھبه
خصوصيته النفسية واإلبداعية ،وقد يفقد الشاعر معنى الصلة العاطفية اإلنسانية
فتتض ّخم عالقته العاطفية بالخمرة ،وبذا فھو يرفض اإلنسان بھذا المعنى ،وال يثق فيه
ويستبدل الخمرة به:
دع الربع ،ما للربع فيك نصيب
ِ
وما إن سبتني زينب وكعوب
ولكن سـبتني البابليـة ،إنھا
جفا الماء عنھا في المزاج ألنھا
إذا ذاقھا من ذاقھا حلّقـتْ به

لمثلي في طول الزمان سلوب
خيال لھا بين العـــظام دبيب
فليس له عقـ ٌل يُعـ ّد

أديـب )(3

فالربع والطلل والقبيلة وكا تلك المظاھر البدوية العتيقة ليست من المعجم النفسي
النواسي ألن عالقته وطيدة بالخمرة التي تشكل عالمه األرحب داخل الضيق التقليدي
 المصدر السابق ،ص ص14 ،132
 المصدر نفسه ،ص123
 المصدر نفسه ،ص411
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ال ُمميت؛ لذلك أعطاھا من طاقاته العاطفيّة والنفسيّة والفنيّة ما أھله ألن يكون رائدھا
حقا ،وھو في أنموذج واضح للمقبل على نمط الحياة الالھية ،فقد كان أبو نواس
الفارسي جنسا ،العرب ّي حضارة يريد أن يمضي في انبھار وصل ح ّد العالقة العاطفيّة
التي تكون بين الرجل والمرأة فيعقدھا مع الخمرة:
سرا
ْ
أبحتُ حريم الكأس إذ كنتُ موسرا وأ ْقصرتُ عنھا بعد ما صرت م ْع ِ
ولـ َو اَنّ مـالي يستقـل ّ
بلذتي

أل ْنسيتُ أھل اللھو كسرى

وقيصرا)(1

وھو إذ يذكر الخمر بھذه الطريقة في انتھاك ال ُمحرّم والمضي في رفضه لسلم قيم
عصره ناشدا حرية أقرب إلى مثالية صاغھا في شعره ،يبدو متوافقا مع روح عصره
الذي كان عصرا ناشدا للحريّة.
وأبو نواس ال يكتفي بالخمر تاجا شعريا ،بل ينسب إليھا القداسة ممعنا في مواجھة
العرف باللسان الصريح ،وما ذاك إال صورة قوليّ ة لرفض قد اتّضح في سلوكه.
والنماذج الشعريّة الدالة على ظاھرة التقديس كثيرة ،منھا تلك التي يعمد فيھا إلى
المعاني القرآنية وأساليبھا ثم يسقطھا إسقاطا صريحا على الخمر كما في قوله:
خررتُ لھا
حتّى إذا ذقتھا
ْ

مجال الظنون ُم ْنعفِرا
بعد
ِ

)(2

ي الخمر ّ
وھكذا استطاع أبو نواس استثمار التراث الشعر ّ
ي ،ويضيف إليه
استثمارا آخر ھو الحياة العباسية التي فتحت المجال للتعبير عن التحرر بأشكال
كثيرة ،منھا النص المقدس ذاته.
د -أھمية اإلضافة في األسلوب الحكائي النواس ّي:
رأينا كيف أن أبا نواس يھجر كثيرا من التقاليد الشعريّة العربيّ ة القديمة في
الخمريّات ،ويتجاوز الشعر الغنائ ّي البسيط الواصف لتتضح كثير من السمات
القصصية التي ،حتى وإن لم تكن غريبة عن الشعر العرب  ّي القديم ،إال أن ـ ّھا في
الحكاية الخمرية تأخذ أبعادا فنية جديرة بعناية الدراسة األسلوبية .وإذا كان عمر بن
أبي ربيعة ،كان ذا محبوبة شريكة في الحكاية من لحم ودمّ ،
فإن أبا نواس قد أوجد
 -1عثمان موافي ،التيارات األجنبية في الشعر العرب ّي في العصر العباس ّي حتى نھاية القرن الثالث الھجر ّ
ي ،ط ،2دار المعرفة
الجامعية ،اإلسكندرية  1996ص ص ، 312 ،311يقرأ الشطر األول ولَـ َو ﱠن مالي "...
 -2المرجع نفسه ،ص266
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شريكة حكائية مختلفة .وھنا ال ب ّد من الوقوف أمام مصطلح الحكاية وقوفا دقيقا؛ فعبد
الملك مرتاض مثال يتعامل مع مصطلح "الحكاية" و"القصة" تعامال مختلفا بالنظر
إلى السؤال الذي طرحه" ھل المقامة قصة قصيرة" مصنﱢفا إياھا "شبه ق ّ
صة
قصيرة" ،بعيدا عن الحكاية ،محت ّجا في ذلك بالفرق بين النھج الحكائي والنھج
القصصي؛ ذلك أن الحكاية مرتبطة -كما قال -بأحداث تاريخية وشخصيات حقيقيّة
كما ھي حالھا في حكايات الجاحظ ونحن حين نمضي في قراءة ما كتب في ھذا
السياق ،يتضّح ّ
أن الشخصيات التاريخيّة والشخصيّات الحقيقيّة مفھومھا واحد لديه،
وھكذا فھو يس ّمي الشخصيات الحقيقية تاريخية وك ّل ما ارتبط بھا حكيا ،أما
الشخصيات الخيالية شأن شخوص المقامة فقصصيَة كما قال (1).ال يخفى ما في ھذا
التقسيم الحكائ ّي القصص ّي من حكم بعيد عن روح العمليّة اإلبداعية؛ ذلك ّ
أن الحكاية
نفسھا ال تخلو من خيال يلجأ إليه الكاتب ليقترب من العمليّة اإلبداعية ،ثم إن الواقعة
الحقيقية الواحدة نفسھا حين يص ّورھا "حكائيون" متع ّددون تتع ّدد زوايا رؤاھم فيھا،
ويختلف وصفھم لھا وتأويالتھم لما تعنيه الشخصيات الحقيقية التي تتح ّول بمج رّد
انتقالھا إلى العمل الفنّ  ّي إلى شخص يّات أقرب إلى الخيالية .ويمكن أن يطبق ھذا
المفھوم نفسه على تلك الشخصيات التاريخية التي نقلھا المسرحيّون والقاصّون إلى
أعمالھم الروائيّة كما ھو شأن كليوباترا في مسرحيّة شوقي ،وصالح الدين األيوب ّي
وغيره من شخصيات التاريخ اإلسالم ّي في القَصص التاريخي ،ثم إن الشخصية
التاريخية ليست كل شخصية عاشت فعال بل ھي كل شخصية أثرت في التاريخ.
ويذھب إبراھيم صحراوي مذھبا اصطالحيـ ّا يبدو في حاجة إلى شيء من
التدقيق؛ ذلك أنه َي ُع ّد ك ّل سرد ألحداث حقيقيّة سردا للتاريخ في قوله" :السرد الشعر ّ
ي
منسوب في معظم حاالته إلى أصحابه؛ أي إلى الشعراء بما أنّه أحداث  ...جرت لھم
أو كانوا شھودا عليھا بطريقة أو بأخرى .ولھذا يتماھى التاريخ بالسرد في ھذه
الحالة(2)"...

وھنا ال ب ّد من التمييز بين الحدث الفنّ ّي والحدث التاريخ ّي؛ إذ الحدث

 -1عبد الملك مرتاض ،فن المقامات في األدب العربي ،ش و ن ت الجزائر ،ص 473وما بعدھا
 -2إبراھيم صحراوي ،السرد العرب ّي القديم -األنواع والوظائف والبنيات ،منشورات االختالف الجزائر ،والدار العربية للعلوم
ناشرون بيروت لبنان ،ط1429 ،1ھـ 2008 ،م ،ص182
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الحقيق ّي نفسه حين يُح ّول إلى عمل سرد ّ
ي ،ال يبقى من حقيقيّته -أي" تاريخيّته "
بمصطلح عبد الملك مرتاض -إال المنطلق واالستلھام األ ّول ،ونحن إذا ما تصفّحنا
قصص جرجي زيدان التاريخيّة التي يتح ّرك فيھا أبطال صنعوا التاريخ فص ّح أن
يُس ّموا تاريخيين ،نالحظ أنھم في الروايات لم يعودوا جزءا من علم التاريخ
وتحليالته ،بل أضحوا جزءا من ّ
فن القص وما في فن القص من خيال ،وما في القصّ
التاريخ ّي من تأويل أيضا .ويكتفي عبد السالم المسدي في حديثه عن المقامة بالقول
إنھا " لون من األدب ما عرف عند غير العرب وطرافته أنـ ّه استوفى ح ّ
ق جماع
النعايير الثالثة في حد الجنس األدب ّي :معيار الصياغة ومعيار المضمون ومعيار
التركيب

ي"(1) .
الفن ّ

فالقول بأنّھا لون من األدب ال يكفي؛ إذ ّ
أن الحديث عن األسلوب يدفع إلى تحديد
أبرز السمات األسلوبية التي قربت ھذا اللون األدبي من الفن القصصي لما احتواه من
شخصيات وأحداث وزمان ومكان وصراع وما إلى ذلك من المش ّكالت الفنيّة الشديدة
الصلة بالجوانب األسلوبيّة .والسرد القصص ّي مألوف في شعرنا العرب ّي قديمه
وجديده" .والحكاية موجودة في الشعر قبل أدونيس ورعيله ،وسوف تبقى ،...فھل نبدأ
سفرنا مع الشعر والحكاية؟ ھل نبدأ بملحمة جلجامش ،أو اإللياذة؟ نحن نعلم أن
الحكاية قد وجدت قبل ھذه وتلك ،وليس في ذلك شك ،المسألة ھي :ھل يخفى على أحد
السلك الذي ھو المحور الناظم لھاتين الملحمتين ،سلك الحكاية؟ ونصل إلى الجاھليّة
العربيّة ونقف مع الحطيئة قليالً:...
سما )(2
ر ْ

ث عاصب البطن ُمر ِمل بِب ْيدا َء لم يعرف بھا ساكنٌ
وطاوي ثال ٍ
لنجد أنفسنا أمام حكاية "تا ّمة األركان" ولكنھا نُظمت فصارت شعراً ...وقد يخطر
لزاعم أن يزعم أن من الطبيعي أن تكون الحكاية بارزة القسمات والمالمح في شعر
الحطيئة وامرئ القيس وعنترة وسواھم لقرب عھدھم بزمن ازدھار الحكاية ،ثم إن
ھذه القسمات والمالمح قد اختفت أو تالشت ،أو ھي تختفي وتتالشى مع آنسياب
الزمن بعيداً ..وأنّى للحكاية أن تجد مكانا ً في زمن الكمبيوتر؟ ونتابع ّ
خط سير الشعر
عبد السالم المسديّ ،النقد والحداثة" مع دليل ببلوغرافي" دار الطليعة بيروت ،ط ،1كانون األول ديسمبر ،1983ص1122
 ديوان الحطيئة ،رواية وشرح ابن السكبت ،تح :نعمان محمد أمين طه ،الخانجي بالقاھرة ،ط1407،1987،1م ،ص3371
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العرب ّي ،والعالم ّي في حدود اطّالعنا على خطّ تط ّوره التاريخ ّي فنجد أن مالمح
الحكاية قد تختفي حينا ً ولكنھا ال تتالشى ،ث ّم نراھا في الفترة الزمانية ذاتھا ،ولدى
شاعر بعينه تقفز إلى السطح وتبدو واضحة كل الوضوح ...فوضوحھا وغموضھا...
يرجعان إلى عوامل ذاتية ،مرتبطة بطبيعة ھذه القصيدة أو تلك وال رابطة مباشرة
تربطھا بالزمن ،وفي شعر أبي تمام أمثلة كثيرة على ذلك وھي تكون شديدة الوضوح
في قصيدته "السيف أصدق

أنبا ًء"(1).

وال ب ّد من مالحظة ھي أن "ميخائيل عيد" ينسب الحكاية التي مطلعھا "وطاوي
ثالث" إلى الجاھليّة مع أن الحطيئة وإن ولد في الجاھلية إال أنـ ّه شاعر من أبرز
شعراء العصر األمو ّ
ي ،وقد يدفع الدارس ما في ھذا النص على األقل من تأثر من
الشاعر بالقرآن الكريم إلى ع ّده من المخضرمين .وتأثّره بالقرآن الكريم وفنيّة القصّ
فيه يوضّح مدى تفاعله مع الثقافة اإلسالمية الجديدة ،وقد يكون ھذا المقياس الفن ّي
كافيا ليُحسب ضمن "األدب الجديد" أو ضمن األدب المخضرم على أق ّل تقدير ،أ ّما أن
يُع ّد جاھليّا مع الجاھليّين فھذا قد يحتاج إلى حجّة منھجيّة كان على الدارس تقديمھا
للقارئ .أما ع ﱡده من شعراء اإلسالم أو الخضرمة فأساسه عمق تأثّره بالقرآن الكريم؛
فقد وظّف قصّته ،وحاول زرع القصّ في تربة الشعر العرب ّي:
فقال ابنه لـما رآه بِحــــيـرة
وال تعتذر بالعدم ع ّل الذي

أيا أبتي اذبحني ويسر له طعما

َ
ط َرا)*(

فر ّوى قـليال ثم أحـجـم بــرھة

وإن ھو لم يذبح فتاه فقد ھ ّما
وإن ھو لم يذبح فتاه فقد

ھما)(2

أن ما ورد من إشارات تاريخيّة ھو من الحكاية ،مع ّ
ويرى الكاتب ّ
أن سرد التاريخ
شيء والسرد الحكائ ّي شيء آخر.
وفي قصائد الشعراء المجانين أنموذج قد ال يتغيّر كثيرا من شاعر إلى آخر":يحبّ
الشاعر صاحبته ،وقد تكون ابنة ع ّمه أو من فتيات الح ّي أو بعض األحياء المجاورة،
حبّا ينشأ منذ الصﱢغر أو من أ ّول نظرة ،ث ّم يحرم لقاءھا أو زواجھا للفقر أو لسطوة
 ميخائيل عيد ،أسئلة الحداثة بين الواقع والشطح  -آراء -منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق  ،1998ص73*  -طرأ
2
 ديوان الحطيئة ،ص3371
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التقاليد ،فال يملك إال أن يتح ّول إلى الشعر يتغنى فيه بحبّه ،ويشكو حرمانه أو يتأرجح
بين الرضا والسخط واليأس واألمل ،محاوال من حين إلى آخر أن يرى صاحبته
لحظات عارضة في غفلة من األھل "والواشين والرقباء"تكون قبَسا جديدا لموھبته
و َمعينا لمزيد من الصور والمعاني واألحاسيس ،ثم تتز ّوج صاحبتُه فتزداد لوعته
اتّقادا ويزداد الفراق ح ّدة ويصبح الحبّ عنده مجرد شعور مطلق وذكرى مجرّدة
يترجمھا إلى صور فنيّة ونفسيّة في شعره".

)(1

ھـ -روح الحياة في أسلوب الخمرية النواسية:
ويرى إيليا الحاوي أن أبا نواس يُنطق الخمرة والخمرية إنطاقا وجوديّا حين
يتح ّدى األذان والمؤذن ،ويدعو إلى ارتكاب المحرمات جھرة مستشھدا بقوله:
سلوة عن أذان المؤذن
عاطني كأس َ
عاطني الخمر جھرة ،وأ ْل ِطني

وأزنِني)(2

ومن الواضح أن أبا نواس قد ذھب مذھب التّجاھر بالمعاصي وسعى إلى تدنيس
المق ّدس بكثير من السخرية ،كما في قوله:
است ِعذ من رمضان

سـالفات الدنان
ب ُ

واطو ش ّواال على القصف وتغريد القيان
وليكن في ك ّل يوم

لك فـيه سكــرتان

منّ شــ ّوال علـينا

وحــقيــق بامتنان

جاء بالقصف وبالعــزف وتخـليع العنان
ق األشھ ِر لي أبعـــدُھــا من
أوف ُ

رمضان)(3

ومن الواضح أن مظاھر التح ّدي ھذه متج ّسدة أيضا في الفن الحكائ ّي الذي أبدع
فيه أبو نواس وعرض اللغة الشعريّة عرضا فيه كثير من مرونة اللغة وخفّتھا.
ويمكن الرجوع إلى "أدلر" وتفسير اإلبداع الفنّ ّي المتصلة بدافع حبّ الظھور
واالستعالء في التحليل النفسي التي فسّر على أساسھا اإلبداع الفنّي ،لفھم الدوافع
 عبد القادر القط ،في الشعر اإلسالمي واألموي ،دار النھضة العربية للطباعة والنشر بيروت لبنان ،1979 ،ص74 -2إيليا الحاوي ،في النقد واألدب ،ج ،3ط ،2دار الكتاب اللبناني ،بيروت  ،1986ص 29وما بعدھا  -ديوان أبي نواس شرح علي
فاعور ،ص 509
1

 -3المصدر نفسه ،ص527
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العميقة التي جعلت أبا نواس يُقبل على فنّه وعلى الخمرة ليلفت االنتباه ،ويثبت ھذا
الظھور(1).

وفضال عن ك ّل ذلك فنحن نجد أنفسنا أمام عمليّة مزج متع ّددة الجوانب :خمرة
بماء ،ومؤنث بمذكر ،ومذ ّكر بمذ ّكر ،وتقوى ب ُس ْكر ،وحكمة بطيش ،وعربدة بتوبة .إن
ھذا المزاج المازج أو النظرة الخاصة لدى شاعر ال يفصل األشياء عن نقيضاتھا وال
يرى بينھا تناقضا بيّنا ،بقدر ما يرى التالقي والتجاور ،في إطار فكر ّ
ي يغلّب مفھوم
نسبية األشياء ،كل ذلك قد أ ّدى إلى تجاور أسلوبي لعدد من الظواھر :فھذا لفظ عرب ّي
ممتزج بلفظ أعجم ّي ...،إنه عالم أبي نواس ال أقول المليء بالتناقضات ،لكن المبن ّي
أساسًا على التناقض انطالقا من "فلسفة" خالصة لديه.
والقصيدة الخمرية النواسية قد تتجاوز ذكر اللذات ما ظھر منھا وما خفي إلى
وشك ك ّل خمريّة أن تكون ترجمة لحياة
تصوير النفس المطمئنّة التائبة الخائفة حتى لَتُ ِ
كاملة؛ بدايتھا ّلذات وطيش ،وختامھا توبة وتعقّل وحكمة .تتّضح ھذه النھاية الدالّة علة
الندم والتوبة مثال في نھاية تائيته حيث يقول:
ّيب فاجاني بطلعته
حتّى إذا الش ُ
أبصرن َ
ط ْلعتَه
عند الغوانِي إذا
ْ

ب غير ُ
ت
أقبـِ ْح بطلعة شي ٍ
مبخو ِ
آ َذنﱠ َبالصـّرم من ُو ﱟد وتشتـيت

فقد ن ِدمتُ على ما كان من خ َ
ب المواقِيت
ط◌َ ٍل ومـِن إضاع ِة مكتو ِ
أدعوك سبحــانَك اللھ ّم فاعـف كما
ب
عفوت يا ذا ال ُعال عن صاح ِ
ْ

الحوت)(2

وإمعانا في ھذا التناقض يقول مخالفا ما كان يقول ھو ذاته في قصائد أخرى ،نادما
على طرق أبواب اللذة ،داعيا إلى التغلب على أھواء النفس األمارة بالسوء:
ﱡ
والـذنوب تزيد والكاتب ال ُمحصي عليك شھيد
أفنيتَ ُع ْمرك
كم قلت لستُ بعائد في سوءة

ونذرتَ فيھا ث ّم صرت تعـود

حتى متى ال ترعوي عن لذة

وحسابھا يوم الحساب شديد

 -1زين الدين المختاري ،المدخل إلى نظرية النقد النفس ّي ،سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا - ،دراسة شعرية
نقدية -اتحاد الكتاب العرب ،1998 ،ص34
2
 -ديوان أبي نواس ،شرح علي فاعور ،ص98 ،97
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وكأنـني بك قــد أتتـك منـيّة

ال شـ ّك أن سبــيلھا

مورود)(1

وبعيدا عن ھذا الموقف الفرد ّ
ي الذي يقفه في قصيدة واحدة ،ھا ھو اآلن يعرض
موقفا ثنائيّا يل ّخص فيه فلسفة الخمرية كما يراھا ويحياھا ويحس بھا اإلحساس العميق
كلـ ّه ،وھذا مما يدفع إلى أھمية اإللمام بكثير من تفاصيل الحياة العباسية في أوجھھا
العلمية والثقافية والسياسية ،لمن أراد أن يذوق شعر ھذا الشاعر.
ھـ -االنسجام والتناقض في رؤية أبي نواس وأسلوب شعره الرافض:
يجمع الشاعر في أسلوب خاص كثيرا من الثنائيات المتناقضة ،ويؤلف بينھا فنيا:
اسقني واسق يوسفا ُمـ ّزة الطعم

قَرقَفا)*(

دع من العيش ك ّل رنّق وخذ منه ما صفا
صـفا
اسقنيھا مـلءا وفـى ال أريد ال ُمــنــ ﱠ
وضع الـ ّزق جانبا

ومع الـزق ُمصحفا

وآحس من ذا ثالثة وات ُل من ذاك أحرفا
ُ
خير ھـذا بشــ ّر ذا
فلقد فاز من محا

فـإذا ﷲ قـد عفا
ذا بـذا عنه واكتفى

)(2

ويمكن تلخيص ھذه "الفلسفة" الخمرية في التالي:
المشاركة في المتعة "اسقني مع يوسف ليس وحدي"و تأكيد التعالي باإلكثار من أفعال
األمر :اسق ،دع ،ضع ،ا ُحس ،ا ُتل .وإكمال األمور وأداؤھا على أحسن وجه وعدم
قبول أنصاف األمور وتحقيق التوازن بين المتعة الخمرية والمتعة الدينية إرضاء
لثنائية ذات تتقاذفھا المتناقضات .واألبيات توھمنا بإقبال الرجل على ك ّل من الخمرة
والدين بشكل متواز متساو لع ّل تديّنه يمحو خطاياهّ ،
لكن قراءة األبيات أسلوبيّا تبين
أنّه لم يختر التوسط بين الخمرة والمصحف إنما كان إلى الخمرة أميل؛ إذ أنه ق ّدم
األفعال الدالة على الشراب في خمسة أبيات ،كما أنّه استعمل اسم اإلشارة للبعيد حين
 ديوان أبي نواس ،شرح محمود أفندي واصف ،المطبعة العمومية بمصر ،1898 ،ص199* -الخمرة التي تقرقف شاربھا أي ترعده "ھامش الشارح" ،وجاء في المعجم الوسيط " قرقف المبرود ارتعد من البرد .ويقال
ارتعدت ثناياه :اصطك بعضھا ببعض  "...مادة قرقف ص  ،730وجاء فيه أيضا " المز ما كان طعمه بين الحلو والحامض أو
خليطا منھما ،والمزة الخمرة فيھا حموضة وال خير فيھا  ...مادة مز ص "866
2
 ديوان أبي نواس ،شرح محمود أفندي واصف ،ص 304والنص نفسه في شرح علي فاعور ،ص3531
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ذكر القرآن الكريم ،واسم اإلشارة الدا ّل على القريب حين الحديث عن الخمرة في
قوله:
وآحس من ذا ثالثةً وات ُل من ذاك أحرفا.
ُ
وضمن مبدإ االختيار والتفنّن فيه ،يمكن إيراد أبيات ألبي نواس في التغنّي بنوع
جديد من األطالل ،الرتباطھا بالخمرة وتاريخ الفُرس ،في قصيدة له مشھورة يتغنّى
ّ
بالتلذذ بالخمرة وبأيام ّ
يحن إليھا فيفصّل:
فيھا بالمجد الفارس ّي ويمزج تغنّيَه الشعوب ّي
"ودا ِر نَدامى عطﱠلوھا وأدلجــوا

بھا أثر منــھم جـديد ودارس

مساحب من جر الزقاق على الثرى وأضغاث ريحان جني ويابس
حبست بھا صحبي فجددت عھدھم

وإني على أمثال ذاك لحابس

ولم أدر من ھم غير ما شھدت به

بسرقي ساباط الديار البسابس

أقمنا بھـا يوما ويـوما وثالثا

رحل خامس
ويوما له يوم التـــ ﱡ

فھو يقود حملة رافضة لألطالل لكنّه في الوقت نفسه يختار أطالال أخرى ،فيقف
ّ
ويحن إلى أھليھا وماضي أيّامھا بحميمية شديدة؛ إنھا أطالل الفرس التي
عندھا
يبكيھا:
تدار علينا الراح في عسجدية

حبتھا بألـوان التصاوير فارس

قرارتھا مسرى وفي جنـباتھا

س ﱢي الفوارس
م ًھـا تدّريـھا بالقِ ِ

فللخمر ما زرت عليه جيوبھا

وللماء ما دارت عليه

القالنس)(1

وھكذا فإن كأس أبي نواس تبدو أحيانا مؤشرا من مؤشرات حضارة قوم ،وھو
يؤكـّد ما في الكاس من بعد مرجع ّي حضار ّ
ي حين يعرض لما فيھا من صور دقيقة
تسجيلية تاريخيّة ،وھذا المزج الفن ّي بين الشعر والرسم في شعر أبي نواس جدير
بالعناية .ويرى محمد كرّو أن "بشار بن برد" بدأ الدعوة المضادة للطلل ،وبعده
وضّحھا أبو نواس ،مستشھدا بقول لبشار نفسه:
كيف يبكي ل َمحبَس في طلول

من سيفضي لحبس يوم طويل

)(2

إن ھذا التحديد التاريخ ّي لبدء مناھضة الطـّلل غير دقيق؛ فقد دعا شعراء ُكثر قبل
 -ديوان أبي نواس ،شرح علي فاعور ،ص300

1

 -2محمد ك ّرو ،دراسات في األدب والنقد ،دار المعارف سوسة تونس ،1990 ،ص ص46،47
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بشار وأبي نواس ھذه الدعوة بشكل عمل ّي تجلى واضحا في ما قالته طائفة الصعاليك
ﱠ
فتحن إليه .ويمكن اإلشارة إلى أن الطلل بدأت
لم يكن لھا في األصل طلل حنا عليھا
تتجلى فيه أبعاد جديدة كإضفاء جوانب ّ
الذات ،والصدق في وصف أطالل حقيقية
عايشھا الشعراء ،كما ھي حال ذي الرمة والعرج ّي وعمر بن أبي ربيعة ،ثم تط ّور
ذلك إلى ثورة بصوت خافت -على حد تعبير حسين عطوان -تدعو إلى ترك المقدمة
الطلليّة لدى الكميت بن زيد ،ثم لدى شعراء الخوارج

عامة(1).

و -وجھة وسطية في أسلوب أبي نواس:
قد يكون تحقيق اللغة الوسطية في المعجم النواسي خاصة ،وربما في المعجم الشعري
العربي عامة بعد ذلك ،أبرز إنجاز في مسيرته الشعرية ،ويمكن تأمل بعض شعره
للتعرف على معجم العباسيين فيه مركزا ،كما في قوله:
صيتُ مصطبَحا وغـدوتُ للّ ّـذات مطّ َرحا
يا صاحب ﱠي ع َ
فتـز ّودا مـنّي مـحــادثــة حذ ُر العصا لم يُبق لي

م َرحا)(2

فھو يعمد إلى لفظ "مصطبح" المشتقة من الصباح لذلك تبدو أليفة وحشية في
الوقت نفسه مع بقية الكلمات السھلة المتداولة ،وبالرغم من تناول المعاني المألوفة إال
أن الشاعر يركز على إشراق العبارة الشعرية كما نجد ذلك في قوله:
أخي ما با ُل قلبِك ليس َينقَى كأنّك ال تظن الموت حقّا
أال يا بن الذين فنَوا وبادُوا

أمـا وﷲ ما ماتُوا لتَبقى

وما للنفس عندك من َمقام
إذا ما استَكملتْ أجال ورزقا
وما لك غي ُر ما قدّمت زاد
إذا جع ْلتَ إلى اللّ َھوات ترقى
وما أح ٌد بزادك منك أحظى وال أحـد بذ ْنبك منك

أشقى)(3

 -1حسين عطوان ،مقدمة القصيدة العربية في العصر األموي ،دار المعارف بمصر ،ص ،20وص  165وما بعدھا

 -2ديوان أبي نواس ،شرح واصف ،ص 125والبيتان في دالئل اإلعجاز لعبد القاھر الجرجاني "ت  471ھـ أو  474ھـ" ، ،قرأه وعلـ ّق عليه
" أبو فھر محمود محمد شاكر" مكتبة الخانجي بالقاھرة ،ص547

 -3ديوان أبي نواس ،شرح علي فاعور ،ص  - 396العقاد ،الحسن بن ھانئ أبو نواس ،تقديم منيف لطفي ،المكتبة العصرية صيدا
بيروت ،ص 160يروي العقاد األبيات مع شيء من االختالف ،ويشكك في زھد أبي نواس مشيرا إلى ظاھرة االستعراض ويرى
أن الشاعر أراد أن يفاجئ بالزھد من عرفوه ماجنا" .ليقال إنه قال في النسك وھو ماجن ما لم يحذقه النساك ،"...ص131
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فقد أشار الشاعر حين قال "وما لك غير ما قدمت"...إلى قول ﷲ عز وجل"لھا ما
كسبت وعليھا ما اكتسبت" ) (1وتلك المفارقات التي تالحظ في مواقف األدباء وأقوالھم
تدعو ألول مرة إلى ضرورة أخذ الحيطة من الوقوع في الخطأ للنظرة الميكانيكية في
تفسير األعمال الروائية ،وھذا ما يمكن أن يقال عن األعمال الشعرية كذلك ،فھا ھو
أبو نواس في موقف يبدو متھتّكا ،وفي آخر على قدر كبير من الحكمة والتعقل زاھدا
ورعا؛ فقد يحدث تفاوت بين معتقدات الكاتب النظرية واإليديولوجيّة ،وبين رؤيته
ِ
الفكريّة التي تتحكـ ّم في عمله؛ ّ
ألن اإلبداع يح ّرر المبدع؛ أي أن العناصر غير الواعية
قد تتد ّخل في طبيعة اإلبداع ،وبذلك يحدث أن تتناقض تصريحات األديب في صحوته
مع رؤيته اإلبداعيّة (2) .وھذا التركيز الفكري نجده في قوله:
إذا ذكر الفراق بكى وإن غفل الرقيب شكا
مثالك نُصب عينـيه

يـراه حيـثما سلـكا

رأى ما بي فـقــال مـن الـذي باللوم ح ّرقكا
لمن ذا كـلّه قـل لي ألعـــذله فقـــلت لـكا
فأعرض ما يُكلـّمني كـذا المولى إذا
َ

ملكا)(3

وسنجده بعد ذلك عند أبي تمام أيضا كما في قوله:
إذا ما شُبتَ )*( ُحسن الدين من ِك بصالح األدب
فم ّمن شئت كنْ فلقد
سك ق ﱡ
ط أصلِحھا
فنف َ

فلـحت بأكرم النسب
ودعـني من قديـم

أب)(4

ولع ّل ھذه الجوانب األسلوبيّة المتصلة اتصاال وثيقا بالجوانب الفكرية ھي التي
جعلت عبد ﷲ محمد الغذامي يرجع أھمية شعر أبي نواس إلى االختالف ال المشابھة،
ّ
استشف مجموعة من الصفات مشيرا
وھو يعتمد على قول ألبي نواس نفسه ،فمنه

.256 -1البقرة 2
 -2محمد ع ﱠزام ،تحليل الخطاب األدب ّي على ضوء المناھج النقدية الحداثية دراسة في نقد النقد ،اتحاد الكتاب العرب دمشق
 ،2003ص ص320 ،319
 -3أبو نواس ،شرح علي فاعور ،ص399
*  -جاء في المعجم الوسيط مادة شوب ،ص ،499أن الشوب ما اختلط بغيره من األشياء وبخاصة السوائل ،وفي التنزيل العزيز
" ثم إن لھم عليھا لشوبا من حميم" ويقصد بھا اآلية الكريمة  67من سورة الصافات السابعة والثالثين ترتيبا.
4
 -ديوان أبي تمام ،شرح إيليا الحاوي ،ص 962
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إلى قوله في قصيدة طويلة:
غير أني قـائل ما أتاني

ﱢ
مكـذب للعيان
من ظـنوني

آخذ نفسي بتأليف شيء واحد في اللفظ شتى المعاني
قائم في الوھم حتى إذا ما

رمته رمت ُم َعـ ﱠمى المكان

وكأني تابـع حــس شيء من أمامي ليس

بالمستبان)(1

لكنـ ّنا بالرجوع إلى النص كامال ،نجد أن المقصود غير ما ذھب إليه الغذامي ،ذلك
أن الشاعر ال يتحدث ھنا عن شعره ،إنما عن محبوب له .ومن غير الدقيق القول بأن
االختالف ھو األساس الذي بُني عليه شعر أبي نواس وأسلوبه :إذ في ك  ّل إبداع
جوانب مشابھة وجوانب مخالفة بين أ ّ
ي شاعر وبقية الشعراء ،كما ھو واضح أيضا
من ھذا النص نفسه ،وھذا أمر طبيع ّي؛ إذ ّ
أن التواصل بين الشاعر وتجاربه ،ثم بينه
وبين المتلقـ ّي ال يَحدث إال بوجود عنصري المشابھة واالختالف ،إالّ أن االختالف ھو
الذي يھب النص قدرته اإلمتاعية والتط ّورية ،ث  ّم إن الشعر تشاكل وتباين في آن
واحد(2).

والنصّ في األساس وجود م بھم ال يتحقق إال بالقارئ ،ف ّ
إن أھميته تبرز أھمية
القراءة ألنھا أساس في تقرير مصير أ ّ
ي نصّ ؛ إذ أنه يتح  ّدد وفقا لطبيعة استقبالنا
إياه(3).

ز -تشكيل ھندس ّي في أسلوب أبي نواس:
إذا ما تتبعنا وضع المعاني داخل النص النواس ّي استطعنا القول ّ
إن الشاعر قد رام
شيئا مستبانا ،إذ يمكننا االھتداء إلى ما يمكن تسميته بناء ھندسيًّا ،وھنا يمكن التعريج
على مفھوم في النقد الجديد ظھر في أربعينيّات وخمسينيّات القرن العشرين في
أمريكا ،ذلك ّ
أن الشاعر األمريك ّي "عزرا

باوند")*(

كان يرى الشعر نوعًا من

 -1عبد ﷲ محمد الغذامي ،المشاكلة واالختالف – قراءة في النظرية النقدية العربية وبحث في الشبيه والمختلف -المركز الثقافي
ي ،بيروت لبنان ،الدار البيضاء المغرب1994 ،م ،ص96
العرب ّ
 -2محمد مفتاح ،تحليل الخطاب الشعري :استراتيجية التناص ،ط ،3الدار البيضاء المغرب ،بيروت لبنان ،1992 ،ص75
 -3محمد عزام ،تحليل الخطاب األدبي على ضوء المناھج النقدية الحداثية دراسة في نقد النقد ،اتحاد الكتاب العرب دمشق ،2003
ص 128
* -توفيق صايغ 50 ،قصيدة من الشعر األمريكي المعاصر ،ترجمة وتقديم ،دار اليقظة العربية ،مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر
بيروت نيويورك  -Ezra pound ،1963شاعر أمريكي )  (1972 /1885وعاش فترة طويلة في أوربا كما كان مترجما من عدد
من اللغات كالصينية واألنجليزية القديمة والبروفانسية
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الرياضيات

الفنيّة(1).

وھو نفسه البناء الدقيق المرتبط في عند أبي نواس بحديث عن

محبوبة يرفض منطق األشياء ھجرھاّ ،
لكن الغذام ّي ظ ّن أبا نواس قاصدا شعره،
والنص كامال:
الطرف عفﱢ اللسان ُمط ِمع اإلطراق عاصي ال ِعنان
و ُمؤاتي
ْ
س
مازج لي من رجا ِء بيأ ٍ
ٍ

نازح بالفعل والـقول دا ِن
ٍ

فإذا خاطبك الـ ِج ﱡد عـنه

أكذب الجـ ﱠد حديث األماني
َ

غير أنّي قـا ِئـل ما أتاني

مـن ظُـنوني ُم ّ
كذب للعيان

آخذ نفسي بتأليف شيء

واحد في اللفظ شتّى المعاني

قائم في الوھم حـتّى إذا ما
ٍ
ُرمتُه رمـتُ ُمعـ ّمى المكان
وكـأني تابع حـس شيء

من أمامي ليس بالمـستبان

صـرف عُقار
فتـع ّزيتُ بـ ِ

نشـأت في ِحجر أم الزمان

فھي سن الدھر إن ھي فُ ّرت
نـشآ وارتـضـعا من لِبان
وتناساھا الجديدان حتى

ھي أنـصاف شطور الدنان

فافترعنا ُم ّزة الطعم فيھا

نـزق البكـر ولِين العوان

واحتسينا من عتيق عقار

ي كـامن في لُبان
خـسرو ّ

لم يجفھا مبزل القوم حتى

سنان
نجمت مـثل نجوم ال ﱢ

أو كعرق السام ينشق عنه

شعب مثل انفراج الـبنان
المغاني)(2

والمـغاني لبـ ُكاة
فل َي الصھباء أبكي عليھا
والمقصود بالتشكيل الھندس ّي ھو أن البيت الثامن يمثل قلب العمل الفن ّي النابض؛
فقد جعله متو ّسطا ،كأنما ھو المحور الذي تدور عليه األبيات كلّھا ،وفيھا يبرز
الشاعر ّ
أن األمل الكاذب الذي يجده الشارب في شرابه ھو ما يجده العاشق في
معشوقته.
 -1محمد عزام ،تحليل الخطاب األدبي على ضوء المناھج النقدية الحداثية ،دراسة في نقد النقد ،ص13
 -2ديوان أبي نواس ،شرح علي فاعور ،ص 505وما بعدھا
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من ھنا تتراءى لعبة الثنائيات التي بنى عليھا الشاعر نصه؛ فالخمرة بالرغم من
الوھم الذي يجده الشارب فيھا إال أنه يتعلق بھا ،إال ّ
أن ھذا الوھم نفسه ھو الذي يعني
نشوة الشارب ،وھو األمر ذاته حين الحديث عن المرأة الوھم في ھذا النص .فالخمرة
النواسية تستطيع أن تھب شاربھا المتأمل يقين الوھم الذي ھو أصدق من يقين حقيقة
يتغنّى بھا الناس عن جھل؛ لذلك ُح ﱠ
ق أن يبكي الشاعر لھا ألنھا مصدر يقين الوھم
ومصدر فكرة أبي نواس ،خاصة ّ
وأن الحقيقة كما تتمثـ ّلھا عالقته غير متوازنة بينه
وبين محبوبته ال تسعفه ،وال تسعده .وإذا كان اإلنسان المحبوب ھنا عاشقا مراوغا،
فإن الخمر بالرغم من مراوغــتھا ولذتـھا الزائلة تبدو ھـنا أقـرب مـن
اإلنسان .ثم إن في ھذا النص وفي عدد كبير من خمريات أبي نواس يلتقي الشاعر
"الخمرة التي ھي " رمز للحبّ اإللھ ّي لدى المتص ﱢوفة ،كما أنّھا محرﱢ ض إشعاع ّي
للوصول إلى الفضاء الماورائ ّي "الروح ّي.

)(1

لقد صارت العناية بالتعادل الھندس ّي أمرا حاضرا في النص النواس ّي ،ويمكن
الرجوع إلى عدد كبير من القصائد للوقوف على ھذه الظاھرة الھامة وھذا التزاوج
بين الھندسة والشعر وھو تزاوج قديم في حقيقة األمر يتجلى أوال في التفعيالت وفي
تقسيم البيت شطرين متساويين.
ومن الطبيع ّي أن تنمو الظاھرة الھندسيّة في الشعر بعد أن تط ّور ت العلوم
الرياضيّة في العصر العباس ّي .ومن الطبيع ّي أن يھبه الضبط الھندس ّي وما فيه من
توازن في أبعاده إذ يمزجھا بالتعبير الشعري – تنفيسا لحيرته وتذبذبه المتواتر وبحثه
المتواصل عن ذاته وإنسانه ،وعن الوجود ومعانيه عا ّمة.
ح  -سمات تقليديّة في أسلوب أبي نواس:
ويمكن الوقوف عند شكل شعر ّ
ي آخر لدى أبي نواس؛ إنّه الطرديّات التي تعطينا
صورة مغايرة عما نجده في كثير من شعره .وقد أفرد له جامع الديوان محمود أفندي
واصف الباب السابع ،وبيّن في البداية ّ
أن ألبي نواس تسعا وعشرين أرجوزة وأربع
قصائد في ھذا الفن.
 -1عصام شرتح ،ظواھر أسلوبية في شعر بدوي الجبل -دراسة -اتحاد الكتاب العرب دمشق سوريا ،ص.41
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ّ
وفن الطرديّات قديم عند العرب قدم الطرد في حد ذاته ،ومن أشھر ما قيل في ھذا
ّ
الفن أبيات في معلقة آمرئ القيس الشھيرة التي ُعني فيھا الشاعر كثيرا بوصف
الفرس والصيد ومجالس الطھي واالستمتاعّ ،
لكن أبا نواس آھتم بعناصر جديدة في
ھذا الج ّو كوصف الكلب وما إليه من وسائل الصيدُ ،مبرزا مدى عناية أصحابه به،
مما يعطينا فكرة عن لون السمة الحضرية التي سادت عصر العباسيّين؛ فقد صارت
العالقة الوطيدة بكلب ال ّ
صيد أمرا حيويّا ،وتفصيال ھا ّما من تفاصيل الحياة اليومية في
الطبقات الميسورة ،وقد نبغ أبو نواس في ھذا الفن الوصفي وكاد أن يبتكر ھذا
الغرض ابتكارا ثانيا من خالل ما تميّز به من تجويد وتجديد ،وبعد أبي نواس ُعرف
في ھذا ّ
الفن ك ّل من ابن المعتز والناشئ.

)(1

وقال فيه ابن شرف ..." :وأما أبو نواس فأ ّول الناس في خرم القياس وذلك
أنه ترك السيرة األولى ،ونكب عن الطريقة المثلى وجعل الجد ھزال والصعب
سھال فھلھل المشدد وبلبل المنضد وخلخل المنجد وترك الدعائم وبنى على الطامي
والعائم

)(2؛

أي أنّه بحسب ابن شرف قد ترك السيرة المعروفة المطروقة بحثا عن

طريقة ُمثلى ،وكان أول مظھر من ذلك البحث جعل الج ّد ھزال ،والصعب سھال،
وعلة ذلك حسب رأيه ھو ّ
أن الشاعر ظھر وقد انحلّت أسباب العربيّة و ُملّت الفصاحة
فنزل بالشعر إلى مستوى األفھام في عصره ،فاقترب من الناس واقتربوا منه بالرغم
من قدرته على مثل الشعر القديم ثم عوض بالطرديات ما يلحقه باألقدمين ،وكان ذلك
وفقا لراي ابن شرف استدراكا ،والواقع أن الشاعر كان في طردياته موغال في
الغريب ،غريبا حتى عن ذوقه األصيل ،فالطرديّات لم تكن شعره بل شعر القصر،
لذلك كانت اشبه بالكتابة الرسمية وسمھا بذلك البرود الترف ّي المتعالي في غير تفنّن :إذ
أنـ ّنا ال نجد في ھذه الطرديّات حرارة الشعر وحرقة الھم ال ُوجدان ّي أو الوجود ّ
ي
الشخص ّي؛ فقد غدت الكلمات الغريبة غاية في حد ذاتھا ،وھنا يمكن القول ّ
بأن غربة
ھذه الكلمات عن لغة الشعر تعكس بشكل غير فن ّي ُغربة الشاعر أبي نواس عن ذاته
ي األول ،ص193
 -محمد عبد المنعم خفاجي ،اآلداب العربيّة في العصر العباس ّ

1

 -2ابن شرف القيرواني أبو عبيد ﷲ محمد ،أعالم الكالم) ،مسائل االنتقاد بلطف الفھم واالنتقاد( التصحيح وضبط األلفاظ عبد
العزيز أمين الخانجي مطبعة النھضة مصر ،ط  ،1926 ،1،1344ص ص  ، 23 ،22ويبظر كذلك جورج غريب ،أبو العتاھية في
زھدياته ،ص35
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وعن روح شعره.
وال ب  ّد من التأكيد  -في ھذا السياق -بأن ملـَكية الطرديّات النواسية من حيث
موضوعھا وطبيعتُھا ومستوى لغتھا ،ھي التي كانت سببا في ھذه الغربة؛ فال شيء
فيھا يوحي بذاته أو بالناس الموجودين في خمرياته بل وختّى في مدائحه وحكاياته
وغيرھا .ومن ھنا يمكن القول إن ھذا ّ
الفن خال من الروح اإلنسانية التي طالما احتفت
أشعار أبي نواس بھا.
ويمكن الحديث أسلوبيّا عن متانة العالقة بين ھذا الف ّن وبين إرادة التجريب
واإلبداع خارج األُطر التي رسمھا أبو نواس نفسه.
وبالمقارنة ّ
فإن تجريب أبي العتاھية كان نحو وجھة مناقضة للوجھة النواسية؛ فإذا
كان أبو نواس قد اتجه من "المنطقة األسلوبية الوسطى" إلى المنطقة األسلوبية
الجافّ ،
ّ
فإن أبا العتاھية قد كان
الملـَكية مع شيء غير قليل من االصطناع اللغوي
تنقـّله من منطقة المستوى األسلوب ّي الشعب ّي البسيط إلى منطقة المستوى األسلوب ّي
األبسط .وھناك تجاھل للتجربة الشعرية بمعناھا الحقيقي الفذ؛ فأنت شاعر ليس ألنك
تعبّر بصدق عن تجربتك ،بل ألنـ ّك تعبّر عن مجموعة التجارب المشتركة
والمتوارثة .ويق ّل حظك من الشعر بقدر ما تعم ـﱢق تجربتك ،وتتف ّرد ،وربّما س  ّماك
وقتئذ أصحاب ھذا الذوق مجنونا أو شاذا…وحين يحاول شاعر التجربة أن يتغلب
عليھا أو يرفضھا يرمى بالضالل والسقوط .والح  ّ
ق أن شعراء التجربة في العالم
العربي ضالون ساقطون ألنھم مغايرون وأفذاذ ".

)(1

إال ّ
أن ما قاله ابن شرف ال ينطبق على الطرديّات التي أوغلت في القديم كما نجد
ذلك في قوله:
ب من مھده وإن عَـرى جلﱠ َلـهُ ببُرده
يبيتُ أدنى صاح ٍ

)(2

والشاعر يھمه أكثر أال يُھمل وسائل الصيد األخرى ،كما لم يھمل الحديث عن
الصيادين ،فقد ص ّور الفھّاد بقوله:
ل ّما طوى الليل حواشي بُرده عن واضح اللون نق ّي ِورده
 أدونيس ،زمن الشعر ،دار العودة بيروت ،ط 2منقحة مزيدة ،1978 ،ص1502
 ديوان أبي نواس ،شرح واصف ،ص2061
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ناديت ف ّھـادي بِر ّد فـھـده نـدا َء من جـاد له بـــ ُودّه

)(1

كما يقول مبرزا أھمية الكلب في الحياة العباسية المترفة:
أنعتُ كلبا أھلُه مـن َكدّه
وك ﱡل خي ِر عندھم من عنده

قد س ِعدت جدُودُه من ِجدّه
يظـ ّل مـواله له كعبده

يبيت أدنى صاحب من مھده
وإن عَرى جلﱠلَهُ ببُرده
ﱡ
تلذ مـنه العـينُ حسنَ قدّه
محجـال ب ِزنده
ذا ُغ ّرة
ﱠ
تأخير شدقيه وطول خدّه تلقَى الظباء عبثًا من طرده
يسرب كأس شدّھا بشدّه يشيدنا عشرين في مرقده
نسيج وح ِده
ب
ُ
يا لك من كل ٍ

)(2

وھو يختار الرجز ھذا البحر ويخصّ به الطرديات ،وھو بحر قديم أقرب إلى
التعبير الشعبي العتيق ،وظّفه في الطرديات التي تعالج فيھا موضوعات ذات صلة
بحياة الملَوك ،والطرديات ھي لون من شعر اللھوّ ،
لكن الفرق بينه وبين الخمريات
ھو ّ
أن الخمريّات قريبة من عالم الحياة الشعبية البسيطة قربھا من حياة ال ُمترفين في
الوقت نفسه ،في حين تختص الطرديّات بحياة القصر ومن في طبقتھم.
وھكذا يبدو الشاعر متصال بالتراث إلى حدود التقليد ،وھو في طرديّاته عارف
بتفاصيل حياة الترف ،مطّلع على كثير من غريب اللغة ،وھو في الوقت نفسه كان
مغتربا في نصه الطرد ّ
ي عن لغة الشعر العرب ّي األصيل البعيد عن مثل ذلك اإلغراق
المتصنـ ّع في الجوانب المعجميّة كما يراھا ويذوقھا العرب ّي.
ويتّضح بذلك ّ
أن شعر أبي نواس قد انقسم شطرين :أحدھما رافض مغامر في
عوالم تطرُق بكـثير من الصراحة والصدق والتحدي التجريب التح ّرري ،وآخ ُر راض
بأن يعود شعره إلى كثير من معاني القدماء وصورھم ،وبذلك يجد ك ّل قارئ ضالته
في ھذا الشعر المتن ّوع أسلوبا وفكرا:

 ديوان أبي نواس شرح علي فاعور ،ص ص193 ،1922
 ديوان أبي نواس ،شرح واصف ،ص2061
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-1

شيوع الغريبّ :
يكظ كظّا ،زمع دالمص دالص ،حصيص ،يُطلـق من عذاره ،كسته
الخور من عشاره ...

-2

التزام التصريع والترصيع

-3

األسلوب الحكائي الممزوج بالوصف الدقيق للحيوان

 -4الروح اإلنسانيّة المجسدة في عالقة األلفة بين اإلنسان والحيوان
وأبو نواس " في أراجيزه ووصفه للصيد وأدواته وجوارحه أكثر تمسّكا بالقوالب
القديمة ،وقد سبقه  ...أبو نخيلة (*) .وأضرابه من شعراء العصر األموي مثل
الشمردل (**) ،إلى اتخاذ الرجز أداة لھذا الوصف .ومضى في إثرھم يحاكيھم في
التمسك بھذا القالب وكل ما يتصل به من لفظ غريب ،وقرن بھذه المحاكاة الشديدة
ضروبا من التجديد في المعاني والصور على شاكلة قوله في إحدى طرديّاته:
لما تبدّى الصبح من حجاب ْه كطلعة األشمط من جلباب ْه
وانعـد َل اللـي ُل إلى مـآبه

كالحبش ّي افتَ ّر عن أنيابـه

ھجنا به
ب طالـما ْ
ِھجنا بكـل ٍ

ينتّـف ال َمـقـُود من

كالبه)(1

إن ھذا اللون التعبيري المتّبع في ّ
ّ
فن "الطرد" صورة للترف وأدبه ،قد ال يھم فيه
المعنى بل الشكل .مما دفع إلى إيراد صور صوتية أكثر منھا شعرية ،كما يتضح ذلك
من البيتين األولين :فالصبح يوحي بالبوح والسفور ال باالحتجاب ،كما تظھر عناية
الشاعر بالتشبيه في شطري البيتين" :طلعة األشمط  ،وكالحبش ّي"  ،وتؤ ّكد ھذه
األبيات ّ
أن أبا نواس قد ارتبطت عنده العناية بالشكل لعالقة ھذا الفن بالطبقة المترفة؛
فالترف الحياتي قد تجلى في ترف النص وعنايته بالجوانب الصوتية والشكلية .وھذا
واضح في عدد من النماذج الشعرية كما في قوله مثال:
صدت من القنيص
آلف ما ِ

ب ُك ّل با ٍز واسـع القميص

ذي برنس مذھب رصيص وھامة ومنسـر حصيص
* -جاء في الشعر والشعراء أنه يعمر ،وكني أبا نخيلة؛ ألن أمه ولدته إلى جنب نخلة ...،ويؤخذ على أبي نخيلة قوله في وصف
امرأة  ،ص  :404برية لم تأكل المرققا ولم تذق من البقول الفستقا " فوصفه للمرأة كان غاية في الجمال والصدق وھو يجسد
حبه جمال الطبع البدوي الخالص الذي ال يشوبه شيء من مدينية.
**  -جاء في الشعر والشعراء ص  ، 474أنه الشمردل بن شريك يربوعي وكان يقال له ابن الخريطة  ،وذلك أنه جعل وھو صبي
في خريطة وھو القائل :إذا جرى المسك يوما في مفارقھم راحوا كأنھم مرضى من الكرم.
 - 1ديوان أبي نواس ،شرح علي فاعور ،ص335
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مـدبج مـعيّن الفصوص

وجـؤجـؤ ع ّول بالدليص

على الكراكر ن ّھم حريص آنس عشرين بذات

العيص(1)...

يقول شوقي ضيف معلقا " :أكثر من استخدام صوتي السين والصاد في ثنايا
األبيات كي يص ّور قوة طيرانه وسرعة انقضاضه ويستخدم صوت القاف في تصوير
قوة مخالبه وشدة قبضته" (2)،إال أن التمكن الصوت ّي الذي أسھم في تصور المعاني ال
ينفي أن ھذا الفن األرسطوقراط ّي الذي تراكم فيه الغريب ،وبولغ فيه بالعناية البديعية
المنتشرة في ثناياه ،ال يص ّور شخص أبي نواس ،بقدر ما يجسّد حياة الترف الملك ّي،
مما يجعل األبيات قريبة من الشعر البارد الذي ال يحمل ھ ّما ،وال يتولّد من تجربة تھ ّز
صاحبھا والمتلقي كليھما ھ ّزا .ھذا كلّه بعيد عن عالم أبي نواس وعن أصيل تجاربه،
فھو عادة قريب م ّما يحبّه العرب ّي من القول الذي يمضي بيسر في نظم أجزائه؛ ذلك
أن ھذه القيم األدبية جزء من حياته ،خبَ َرھا لقرون فتغلغلت في عمقه .ولع ّل ھذا ھو
السبب الذي دفع طه حسين إلى تقسيم شعر أبي نواس إلى جد وھزل ،عا ّدا الخمر
والغزل من ھزل الشاعر والمدح من جده ) ، (3أ ّما الطرديات فقد أھملھا.
وھنا ال ب ّد من اإلشارة إلى أھ ّمية الطرديّات في قرب النص من الجو الحكائي ،إال
ّ
أن لغتھا المصطنعة الموغلة في التكلف قتلت روح الشعر فيھا وقتلت روح الحكي
جميعا.
وبالرغم من ك ّل ذلك ،فقد استم ّر ھذا ّ
الفن في الج ّو الملكي خاصّة ،كما نرى ذلك
في قول أبي فراس الحمداني الذي اعتنى بھذا الفن انطالقا من وجوده في طبقة
األمراء:
ما ال ُعمر ما طالت به الدھور
أيّام ِع ّزي ونفـاذ أمـري

ھي التي أحسبھا من عمري

أج َور الدھر عـلى بنيه
ما ْ

صـفيه
وأغدَر الدھر بمن يُ ْ

لو شئت مما قد قل ْلن جدا

عددتُ أيام السـرور عـدّا

 - 1المصدر السابق ،ص335
2

العمر ما تـ ّم به السرور

 -شوقي ضيف ،الفن ومذاھبه في الشعر العربي ،ص ص129 ،128

 -3طه حسين من تاريخ األدب العربي ،ج ،2ص 139وما بعدھا
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أُنعمت يوما م ّر لي بالشام

ﱠ
ألذ مـا مـــ ّر من األيـام

سحرا من نومي
دعوت بالصقّار ذات يوم عند انتباھي َ
قلت له اختر سبعة كبارا
يكون لألرنب منـھا اثنان

نجـيب يـ ِرد الغـبارا
كـ ﱞل
ٌ
وخمـسة تُفـرد للغزالن

)(1

ومن الواضح أن الروح األميرية بيّنة في شعر أبي فراس؛ إذ فيه خدم وحشم وملل
أشبه بملل امرئ القيس ،في حين أن ھذه الجوانب ال نجد لھا حضورا أساسيا في
طرديات أبي نواس.
ط -أصالة أسلوب أبي نواس اإلبداعية في شعره الرافض:
وھكذا ّ
فإن التأ ّمل في مسار الحياة األدبيّة العربيّة يكشف عن اتجاھات متباينة في
شعرنا العرب  ّي - ،تنبع مصطلحاتھا  -إذا ما رمنا االنسجام مع سياقاتھا  -من ر ِحم
النص العرب ّي ذاته ،ومن حياة ھذا النصّ نفسه في عالقته بحركة تاريخين أحدھما
الشاعر نفسه واآلخر األمة التي مھما تقاربت تجارب تاريخھا مع غيرھا إالّ ّ
أن لھا
دائما على الدوام خصوصيات تميّزھا ،وفي ك ّل ذلك ثراء إنسان ّي ال غنى عنه.
وبالرغم من قوة التراث وحرص أنصاره وإلحاحھم ،فقد تع ّددت تجارب الرفض
والتحرر من التقليد في تاريخنا الشعري العرب ّي ،بدءا من صرخات الصعاليك الفكريّة
الفنيّة وغيرھم .وأصالة شاعرية أبي نواس لم تتحقــ ّق بالخمريّة وحدھا ،بل بكثير من
األغراض التي عالجھا .ولع ّل أھ ّم إنجاز في ھذا التوجّه الجديد الذي ُع ّد من أبرز
رواده كان ذلك االلتقاء الفنّ ّي الذي ش ّده إلى القرّاء؛ فقد صارت الخمريّة وفنيّات القول
الصادمة النابعة من رحم الرفض جزءا من الذوق الجديد .وھكذا قام الشاعر ومن
سار على نھجه الرافض بإنجاز ھا ّم؛ إذ " أنّھم على الرغم من تقيﱡدھم بكثير من
تقاليدھم القدماء  ...استطاعوا أن ينفُذوا إلى لغة شفّافة مبسّطة تقف بين اإلغراب
واالبتذال  ...يدعَمھا ذوق عارف باختيار العبارة والصياغة والسبك ،وتنويع المعاني،
خاصة أنّه ال يقف بھا عند المعاني

الموروثة"(2).

وال يمكن بأيّة حال أن ينظر القارئ

إلى ما استحدثه أبو نواس على أنّه ضرب من السلوك االستعراضي ،ألن األسلوب
ي ،يتيمة الدھر ،تح :مفيد محمد قميحة ج ،1دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،ط1403 ،1ھـ1983 ،م ،ص108
 -الثعالب ّ

1

 - 2الضالع محمد الصالح ،األسلوبية الصوتية ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاھرة مصر ،ص5
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الذي ّميز شعر أبي نواس كان في جـوھـره استـجـابة حيوية أفـرزتھا حياته الخاصـة
في تــفـاعلھا مع الحـياة العـامة وصورة لنــفـسية صارت ال تطـ ّ
مئن إلى كثير م ّما كان
مسلّما به ،وفي ھذا الجو من غياب ال ُم َسلّم به تبدو البالغة مبالغة ،فقد ع ّد التبريزي
من المبالغة:
تـوھّمتھا في كـأسھا وكأنّـما توھّمـت شيئا ليس يُدركه العقل
ُـح ّد به إالّ ومـن قبـله
فما يرتقي التكييف منھا إلى مدًى ت َ

قبل)(1

ومن الطبيعي أن يقف التبريزي ھذا الموقف من أبي نواس ،للوجھة غير المعھودة
التي ھي في ھذا القول؛ ذلك أنه موغل في تجريد األشياء ،وھو م ّما لم يدخل في
صميم التقليد الشعر ّ
ي العرب ّي .أما مع أبي نواس فغدت الجوانب الفكرية وما فيھا من
لطائف غاية فنيّة في ح ّد ذاتھا ،وھكذا ال ب ّد من التمييز بين "الشعر الشاعر" و"الشعر
العارف" ،فالشعر الشاعر ھو شعر الصيغة واألسلوب وجماليات اللغة ،والشعر
العارف ھو ھذا الشعر األ ّول تنضاف إليه عبقرية في االبتكار الفكر ّ
ي.
وھذا البعد التجريد ّ
ي الذي نالحظه في مثل قول أبي نواس قد يد ّل على أنّه من
غير الموضوع ّي أن نحكم على أبي نواس أو له من الخمرية وحدَھا ،أو م ّما صدر
عنه من معان فيھا تعصّبه لقومه الفرس ض ّد قومه الحضاريين العرب؛ ذلك أنه لم
يبدع في الخمرية وحدھا بل في ّ
فن الزھد والمدح وما إلى ذلك من الفنون التي يمكن
أن يصطلح عليھا بالجادة ،وإن كانت الخمرة عنده جدا وزيادة :فأما اإلبداع في
الخمرية فقد تجلى في عمق الداللة النفسيّة والقصصيّة وقوة حضور الحسّ المدن ّي
ي البغداد ّ
الحضار ّ
ي الذي تغلغل في لغة أبي نواس نفسھا؛ تلك اللغة التي أصبحت في
كثير من الحاالت لغة الشعر العباس ّي عامة ،فضال ع ّما في ھذا الشعر من حركة
وخضرة ولھو وضروب من االستمتاع.
وتبدو الوجھة الرفضيّة واضحة في سعي أبي نواس إلى ھدم طلل عايشه الشاعر
العرب ّي حتى غدا جزءا ليس من قصيده فحسب ،بل من وجدانه أيضا ،خاصة ّ
وأن ھذه

 -1الخطيب التبريزي ،الكافي في العروض والقوافي ،تح الحساني حسن عبد ﷲ،مكتبة الخانجي ،ط3
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،1994،1415،ص179

المق ّدمة ضاربة بجذورھا في العمق الزمن ّي بحيث " لم يعرف بالضبط متى بدأت
الضطراب

الروايات"(1).

والمق ّدمة موضوع محور ّ
ي في ك ّل دراسة تخصّ أبا نواس ،لدعالقتھا بالنسق
الفكري الفن ّي العام الذي حكم توجھه الشامل ،بل يمكن ع ّد المقدمة الخمرية إبداعا
نواسيا جديدا جديرا بالنظر؛ ألنّھا تح ّولت إلى ظاھرة فنيّة ساھمت في بلورة الج ّو
العا ّم للنصّ لديه ،كما يمكن ع ّدھا جديدة بالنظر إلى أنّھا ظاھرة متصلة اتصاال
عضويا بإبداعه فضال عن كونھا محاولة تمثل فني لحياة جديدة وعقليّة جديدة أيضا،
تفاعلت معھا وأثرت فيھا؛ فإذا ما كان من القدماء من افتتح قصيده بالخمر ،فإن ذلك
لم يش ّكل ظاھرة ذات بال كما كانت الحال عند أبي نواس ،ويمكن أن يستثنى في ھذا
األمر األخطل الذي أحيى الخمرية ،وافتتح قصائده بوصف الخمر ،وإن لم تلق دعوته
ترحابا في الحياة الشعريّةّ ،
لكن رفض المقدمة الطلليّة وإحالل المق ﱢدمة الخمريّة محلّھا
قد طرح قضيّة حسّاسة في طبيعة رفضه عا ّمة ،ويمكن التساؤل ھنا :لماذا يكتفي أبو
نواس باستبدال مق ّدمة بأخرى ،وال يتخلّص من ك ّل مقدمة؟ .إننا وفي موازنة خاطفة
بينه وبين الشعراء الصعاليك ندرك الفرق :ھم كفروا بشيء بك ّل مقدمة ،أ ّما أبو نواس
فكان جزءا من حياة العباسيين وأنساقھم الفكرية والفنية وما انتظم ھذه الحياة من
سياسة واجتماع وفكر ّ
وفن .فھو ال يثور وإن غضب ،وال يغيّر أمرا تغييرا جا ّدا وإن
استكرھه ،ثم ھو وإن ثار فسرعان ما يؤوب إلى محيطه .وعلى الرغم من ك ّل ذلك
فإن أدونيس يراه بادئا لشعره من ذاته ،لم يبن صرحه الشعري على أسس األقدمين
يقول ..." :ھذا يعني ّ
أن أبا نواس ال يرث بل يؤ ّسس ،وال يُكمل بل يبدأ ،إنه ال يعود
إلى األصل وإنـ ّما يجد ھذا األصل في حياته ذاتھا ،وبدءا من تجربته ،فھو ينغرس في
اللغة وأصواتھا ال في النّاطقين وأصواتھم .لذلك ال يكرّر الخطوات التي مشاھا ھؤالء
وإنما يفتح طريقه ھو ،ويخطو خطواته ھو .إنـ ّه يعيد بدءا من تجربته تشكيل صورة
العالم").(2

 حسين عطوان ،مقدمة القصيدة العربيّة في الشعر الجاھلي ،دار المعارف بمصر ،ص732
 -أدونيس ،الثابت والمتحول .ج ،2ص109
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إن أدونيس يقول ذلك انطالقا من حدس أو إعجاب أو تع ّجب ،وال يق ّدم ح ّجة
واضحة :فعلى الرغم من ك ّل الجدة واالبتكار واألصالة التي مي ّزت ّ
فن أبي نواس ،إال
أنّنا ال يمكن القول ببدئه من ذاته؛ إذ ال وجود لبادئ من ذاته في عالم اإلنتاج البشر ّ
ي
بر ّمته .صحيح أن أصالة أبي نواس في خمريّته وفي قدرتھا على توفير االنسجام بين
الموضوع الخمر ّ
ي والوحدة النفسيّة والموضوعيّة بفضل السمة الحكائية وما اكتنزته
أ ْنسنة العناصر المشاركة في التجربة.
وإذا كانت القصّة من مق ّومات إدراكنا للحقيقة  -كما يرى ذلك ميشال بوتور)*(-
فال عجب أن يكون لھا مكان في ك ّل مراحل حياتنا وإلى آخر يوم منھا وفي كل مكان
وجودنا :في البيت والمدرسة وغيرھما ،كما بيّن ّ
أن إدراكنا لآلخر ليس فقط من خالل
ما نراه فيه بل من خالل ما رواه لنا

أيضا(1).

وھكذا يتبيّن مدى حاجة اإلنسان الحيوية للقصّة والسرد القصص ّي عموما .ث ّم ّ
إن
ھذا االمتزاج اللغوي الذي ھو وجه ثان المتزاج اجتماعي ثقافي يذ ّكر بمو ّشح األندلس
الذي امتزجت فيه اللغة العربية بطائفة من لغات األندلس ولھجاتھا؛ إذ أن "ما يسمى
بالخرجات األعجمية لم تخل من ألفاظ عربية فھي إذن خرجات مزدوجة اللغة .وھذا
االزدواج اللغو ّ
ي في الشعر األندلس ّي له نظائره في الشعر المشرق ّي حيث ظھرت
ازدواجات لغويّة كثيرة لدى شعراء مشھورين من أمثال أبي نواس الذي ترك لنا
مقطوعات اختلطت فيھا األلفاظ العربية الفصيحة بألفاظ فارسية"). (2يقول الشاعر:
صھبا ِء يمھ ُرھا بال ّرطـل يأخذ منھا مأله ذھبا
يا خـاطب القھو ِة ال ّ
صرتَ بال ّراح فاحـذر أن تُس ﱢمعھا
ق ّ
إنّي بـذلت لـھا ل ّما بصـُرت بھا

الكرم أالّ يحمل العـنبا
فيحلـفَ
ْ
صـاعا من ال ّد ّر والياقوت ما ثقبا

ھو ذا زواج من نوع خاص؛ فالخمرة عروس الشاعر ،والعرس يقام بطريقة
جديدة ال مكن فيھا للطل؛ سمة أولى من سمات أصالة أبي نواس ،وھا ھو ذا يبدأ ببث
*  Michel Butor -كاتب فرنسي مولود عام  1926فضو في " الرواية الجديدة" من أعماله " التحوير" la modification
 Larousse poche 2009 p931وھو من أشھر كتاب الرواية الجديدة بعد أالن روب غريـييه  ،ويمكن تلخيص سماتھا في

التھوين من أھمية كل من الحبكة والرسم النفسي للشخصيات ،والشخصيات .ومن النقاد من وضع الجزائري كاتب ياسين
ضمن ھذه الموجة الروائية.
1
 ميشال بوتور ،بحوث في الرواية الجديدة ،تر :فريد أنطونيوس ،منشورات عويدات بيروت باريس ،ط ،1986 ،3ص52
 -عبد اإلله ميسوم ،تأثير الموشحات في التروبادور ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر 1981،ص86
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روح المحاورة والغيرة والجزع في ك ّل من الكرم والخمر ،عوالم ھي حية إذن ھذي
التي تصنع نشوة الشاعر .ومقابل ھذه النشوة نشوة أخرى ھي نشوة العطاء الوفير
حبا في الخمرة التي يراھا ال تقدر بثمن.
وھكذا تتع ّدد عناصر المحاورة في النص :ھي بين الشاعر وك ّل خاطب خمر،
وبين الشاعر وذاته؛ ألنه ھو خاطب خمرة كذلك ،ومحاورة خفية بين العناصر
الخمرية التي تكون الخمرة ذاتھا .لكن الحوار األكثر حميمية ھو ذاك الكالم الذي دار
بين الشاعر الختطب والخمرة المدلّلة التي تسأل عن حياتھا الجديدة بعد أن تح ّل على
مجلس شراب الشاعر.
فاستوحشت وبكت في الدّنّ قائلة يا أ ّم ويحك أخـشى النّار واللھبا
الحر قد ذھبا
فقلتُ ال تحذريه عنـدنا أبدا ،قالت وال الشمس؟ قلت َ
قالت فمن خاطبي ھذا؟ فقـلت أنا،

قالت فبعلي؟ قلت الماء إن ع ُذبا"

قالت ِلقاحي؟ فقلت الثلج أُب ِرده قالت:فبيتي ،فما أستحسنُ الخشبا
قلت":الـقناني واألقداح ولّـدھا فرعون قالت:لقد ھيّجت لي طربا
ال تُمكنني من العربيد يشربني،

وال اللئيم الـذي إن شـ ﱠمني قطبا"

س ،فإنّ النار ربّھم
وال المجو ِ

وال اليـھو ِد وال من يعبد الصلبا

سفال)*( الذي ال يستفيق وال ِغ ّر الشباب وال من يجھل األدبا
وال ال ﱠ
وال األراذل ،إال من يُوقّ◌ّ رني
يا قھوة ح ُرمت إال على رجـل

سقـاة ،ولكن أسقني العربا
من ال ﱡ
أثرى ،فأتلف فيھا المال والنشبا

)(1

فالمحاورة التي نسجت النصّ  ،وھذه "األنسنة" التي بثھا في روح الخمرة
فاستأنس بھا ،وبه كادت أن تستأنس ،كانا من أبرز العوامل التي ش ّدت البناء فأكسبت
أجزاءه التحاما داخل ج ّو نفسي موحّد أساسه األساليب اإلنشائية التي قدمت عالما
انفعاليا ثريا عاشه الشاعر في جو الخمرة وقد آثر النداء في األول واآلخر مع طائفة
من صيغ الطلب .ولقد انتقل أبو نواس من الصوت الواحد المھيمن إلى المحاورة
النشطة والمجازية المتعددة ،ومن المركز والرسمي إلى الھامش والشعب ّي .لذلك فإن
*  -السفال :السافل ذو األخالق الذميمة "ھامش الديوان ،ص"40
1
 -ديوان أبي نواس ،شرح علي فاعور ،ص ص – 40،41ديوان أبي نواس شرح واصف ص .247 ،246
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تأمل شعره يوصلنا إلى التعرف على خمرية جديدة جدة عصره وفكره ،ويشعرنا
بمدى جدية الطرح الشامل الذي تبتعثه خمرياته من روحه المتشبعة بالرفض على
أكثر من بعد ،ةال عجب لكل ذلك في أن يكون ّ
الفن الخمر ّ
ي فنّه األ ّول الذي شمل فكره
صة ّ
وإحساسه ورؤاه ،خا ّ
وأن الخمرة ش ّكلت حيّز حياة عنده ،وملجأ لذاته المحطمة
ألسباب متراكمة اجتماعيّة ونفسيّة وسياسيّة كثيرا ما شكاھا كما نجد ذلك في قوله:
دُموعي مـزجت كاسي وما أظھرتُ وسواسي
وقالـوا فـ ّي بالظّـنّ

فـن ّكست لھـم

راسي)(1

فالنص  -كما ھو بيّن -نضح بالمعاناة وأعطى الخمرة بعدا رفضيّا فيه انكسار،
ففي البيتيْن انكسارات كثيرة تمثّلتھا حركات الكسرة في:
دموعي -كاسي  -وسواسي – وفِ ﱠي  -بالظنّ  -راسي.
وما يؤ ّكد ش ّدة ھذا االنكسار ھو تر ّدد الذات الشاعرة من خالل الضمير ياء المتكلم
الحاضر في ثنايا البيت بشكل مكثّف .وما دامت الخمرة ملجأ فال عجب في أن تكون
جديرة لدى الشاعر بشيء من الثناء واإلشادة بنورانيّتھا وقداستھا ،بل ال غرابة أيضا
في أن تُروى عن تناولھا حكايات لھا فضلھا في فتح الباب لتعدد األصوات :الراوي
والساقي وصاحب الحانة والشاعر وصحبه .وھكذا وھكذا ينقل التعدد الصوتي النص
من دور الوصف إلى العرض والملحمية الحدثيّة ومن ث ّم مراجعة بناء ذھنيّات
المتلقّين الذين ينبغي أن يُنجزوا التعدد ويجيدوه آراء وقيما متجاورة متحاورةّ .
إن
عالقة أبي نواس الحميمة بالخمر قد عكست ظاھرة ميّزت عالمه؛ ھي تبديل قيم الدين
والج ّد بأخرى لصيقة بالمتّع ،ذلك أن أبا نواس سعى إلى تغليب الھامشي من الحياة
على ما كان مركزيا .وقد تجلى ھذا التغليب بشكل الفت للنظر حتى أضحى ظاھرة
من أبرز الظواھر في حياته وفكره والجوانب األسلوبية التي تنتظم فنّه الشعري عا ّمة.
 - 3الرفض وتجلياته األسلوبية في شعر أبي تمام
أ -السمة الحجاجيّة في أسلوب أبي تمام:
طرح أبو تمام ألول مرة في تاريخ الشعر العرب ّي مشكلة الغموض طرحا جا ّدا ذا
 -المصدر السابق ،ص318
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أھمية بالغة؛ فقد صار النص الشعر ّ
ي  -في كثير مما كتب -مليئا بالفراغات التي
أقلقت طائفة من المتلقين ،وأمتعت آخرين ،لذلك ثار جدل واسع تناول شعره ،واتسع
مجال الجدل في تأويله ،بعد أن فتّح أبوابا كثيرة للنقاش ،فكان لذلك كلّه أثر كبير في
تع ّمق البحث النقدي وإثراء األفكار النقدية .يقول طه حسين ...":فبظھور أبي تمام
يبدأ التعقيد الفنّي في الشعر العرب ّي") (1والتعقيد ھنا يفھم منه تح ّول الشعر إلى عملية
"كالمية" خاصّة أي غير مشتركة ،وفضال عن ذلك فھي عملية ثقافية شخصية أيضا،
اي أن المتلقي قد ال يشاطر المبدع تلك الثقافة عامة أو لتكن معرفة ما لم يكن للمتلقي
منھا نصيب .وقد كان في تعقيد جوانب من شعر أبي تمام كثير من الوعي والقصديّة
والصناعيّة.
وقد يكون من الضرورة المنھجية الربط بين التعقيد وبين تأليفه لطائفة من الكتب
أبرزھا :الحماسة ،واختيار من شعراء الفحول ،واختيار من شعراء

المح َدثين(2).

من ھنا يمكن الحديث عن ثقافته وعالقتھا بذلك التعقيد الذي ظھر في شعره؛ ذلك
ّ
أن انشغاله بالبحث النقد ّ
ي الجاد جعله مستع ّدا مسبّقا إلدخال ما ھو ذھني وعقلي في
صياغة شعره.
ّ
إن أھمية مذھب أبي تمام تكمن أكثر في ذلك الجدل الحا ّد الذي كان سببا في
ي كان حسب كثير من الدارسين مناقضا لهْ ،
ص ة ّ
وأن تلميذه البحتر ّ
إثارته ،خا ّ
وإن
كانت" الخصومة حول مذھب ال ُمح َدثين لم تبدأ مع أبي تمام؛ فھي ظاھرة في تلك
المالحظات حول شعر مسلم بن الوليد وأبي نواس وغيرھما من طبقة المحدثين ،إالّ
أن الخصومة الحقيقية لم تكن ممھّدة وميّسرة إالّ مع أبي تمام والبحتري :إن وجود
ھذين الشاعرين معا ً في عصر واحد ،وتتلمذ أحدھما على اآلخر"على سبيل التوسع"،
مع االختالف في المذھب ،كل ذلك كان سببا ً مھ ّما ً في احتدام الخصومة

حولھما(3).

وفي ظ ّل االضطرابات المتتالية التي أطاحت باألمويين كان ال ب ّد ألبي العتاھية
من اللجوء إلى ما يھب الطمأنينة بالوضوح ،واليقين؛ فأ ّما الوضوح فكان مجسﱠدا في
 -طه حسين ،من تاريخ األدب العربي ،ج ،2ص337

1

 -2المرجع نفسه،
3
 وحيد صبحي كبابة ،الصورة الفنية في شعر الطائيين بين االنفعال والحس ،اتحاد الكتاب العرب دمشق 1999 ،ص18ص343
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المعنى الدين ّي الخلق ّي المعروف ،وھنا يتح ّول الشاعر إلى مذ ّكر بھذا المعنى بعيدا عن
أ ّ
ي ابتكار ،وأما اليقين فمتمثل في األفكار المتّصلة بالدين ،في ظ ّل اضطراب سياس ّي
شديد جعل العقل العرب ّي غير قادر على االستقرار ،خاصة ّ
وأن الصراع السياس ّي كان
يستند إلى حجج متشابھة متشابكة.
ولع ّل ھذه الحجاجيّة المبنيّة على أسس ثقافية قوية ومشاعر حضارية حقيقية تقدس
الذات اإلنسانية ،ھي التي جعلت بعض القدامى يحسبون أبا تمام ضمن الحكماء ال
ضمن الشعراء .فالشاعر في ھذا الموقف عبّر عن تجربته بق ّوة ترميزيّة ومقاربة
فكرية قد انتھجھا بالرجوع إلى ثنائية المادة والروح التي يجمع ھنا طرفيھا ليتبيّن لنا
من كالمه ّ
أن األصابع الملتصقة بالكف ھي الحبيبة الملتصقة بروحه.
ھذه الرؤية ذات األبعاد اإلنسانية التي ميّزت النص التمام ّي تكشف بوضوح مدى
التطور الذي تحقق في الشعر العبّاسي انطالقا من نزعة الرفض ،وھي وجه من أوجه
اإلضافة الفنية الفكرية التي ساھم بھا كل من أبي العتاھية وأبي نواس وأبي تمام في
السمو بالشعر العرب ّي.
ولقد تمكـّن الشعراء من تحقيق ھذا اإلنجاز الفن ّي الفكر ّ
ي بفضل قوة اإلخالص
لفنّھم ومسيرتھم اإلبداعيّة ،وال أد ّل على ھذا اإلخالص من المسافة القريبة ج ًّدا
بين الجانب الفن ّي ،والجانب الحيات ّي لدى ك ّل شاعر منھم :فقد تجسّد الرفض أ ّوال في
سلوكات الشعراء الثالثة ،تجلّيَه في لغة شعرھم المتن ّوعة تن ّوع وجھاتھم الفكريّة
والفنيّة .ويمكن القول إن سمتي النثريّة والشعبيّة كانتا أبرز ثمرة أنتجھا الرفض الذي
مارسه أبو العتاھية ،وتكمن أھمية الرفض الذي مارسه ك ّل من أبي نواس وأبي
تمام في إنتاجھما الشعر ّ
ي الذي تجاوز عددا من األحكام النقدية البسيطة ،وطرح
بشكل جد ّ
ي عددا من البدائل الفنيّة كانت تح ّدد غايتھا الشعريّة في ك ّل من المتعة
الحسيّة واللذة قبل ك ّل شيء ،كما أثارھا أبو نواس ،مؤيّدا إياھا أبو تمام ّ
بلذة فنيّة
أسلوبيّة ،ذلك أنه لم يكن بعيدا عن اللذة واالستمتاع في ما طرحه من إبداع ركـّز
فيه تركيزا قويّا على أسلوب بديع ّي ق ّدم للنص الشعر ّ
ي كثيرا من االنسجام صوتا
وتركيبا وفكرا.
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ب -فرادة أبي تمام األسلوبية:
يشير الصول ّي إلى خاصيّة في شعر أبي ت ّمام فيقول مبرزا مدى أھ ّمية اإلضافة
الفنية التي أتى بھا ھذا الشاعر قياسا إياه بعظماء الشعر القدامى" :وليس أح ٌد من
الشعراء  ...يُعمل المعاني ويخترعھا ويتّكئ على نفسه فيھا من أبي تمام؛ ومتى أخذ
معنًى زاد عليه ،وو ّشحه ببديعه ،وت ّمم معناه ،فكان أح ﱠ
ق به .وكذلك الحكم في األخذ
عند العلماء بالشعر كقول أوس بن حجر:
أقول بما صبّت عل ّي غمامـتي

ي في حـبل العشيرة أح ِطب
وج ْھـد َ
َ

)(1

فقال أبو ت ّمام:
ضك منه في العصور الذواھب
فلو كان يفنى الشعر أفن ْته ما ق َرتْ ِحيا ُ
ائب منھا أُعقـــبت بسحائب")(2
صوب العقـول إذا آنثنت
سحــ ُ
ولكنّه ْ
فالصول ّي يعرض الفرق بين شاعرين على أساس أنّه يرى أحدھما غير قادر على
تجاوز العشيرة وما قالته وما فكرت فيه ،وآخر يُضيف من ذاته ،مؤمنا بما للعقل من
قدرة على تجدد الشعر وخلوده.
وفي ھذا الجو اإلبداع ّي التمامي الذي يثيره الصول ّي يمكن مالحظة الحدود التي
تـُلغى بين أبي تمام ومتلقي شعره حين يخاطب الذات اإلنسانيـّة في ج ّو وجدان ّي رثائ ّي
مؤثـ ّر ،أو حين يبكي الزمن وقد رآه يحيل النعيم بؤسا.
ولقد ألِفت طائفة من المتلقين نوعا من الشعر لم تجده عند أبي تمام إذن ،فكان ما
جاد به متصال بعالقات عقليّة متداخلة ،وأصوات متحاورة داخل البيت وفي لبّ
الجملة والصورة ،كما في قوله:
س القديم
لـو اسـتمتَ ْع ِ
ت باألُ ْن ِ

ريم
أَرامةُ كن ِ
ت مألـَفَ ك ﱢل ِ
النعـيم
ت
سح ّ
ت جـنّـا ِ
سنَ ِك التصابي إل ّي فـصــر ِ
ِ
أدا َر البؤ ِ
سوافي
ت ميدانَ ال ّ
لئن أصبح ِ
لـقد أصبحـتُ مـيدانَ الھموم

 -1ديوان أوس بن حجر ،تح :يوسف محمد نجم ،دار صادر بيروت لبنان ،ط1399 ،3ھـ 1979 ،م ،ص ،7ومطلع القصيدة:
"صبوتَ وھل تصبو ورأسك أشيب وفاتتك بالرھن ال ُمرا َمق زينب"
وجاء في الشعر والشعراء ص ،119أن أوس بن حجر" ...فحل مضر حتى نشأ النابغة وزھير فأخماله"...
2
 -الصولي ،أخبار أبي تمام ،ص ص54 ،53
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رحـيم
وم ّما ضـ ّرم البُ َرحا َء)*( أنّي شَكوتُ فما شـكوتُ إلى
ِ
سوم
أظنﱡ الدّم َع في خـدّي سيبقى رسوما ً من بكائي في الر ِ
ولـيل بـتّ أكـلـــؤهُ كـأني
ٍ
أ ُراعي من كواكـب ِه ِھجـانا

سليم
سلـــي ٌم أو سھـرتُ على
ِ
سيم
سـواما ما تري ُع إلى ال ُم ِ

)(1

ففي البيت األول "رامة وريم" ،وفي الثاني "البؤس وجنات النعيم" ،وفي الرابع
"شكوت فما شكوت" ،وفي الخامس "رسوما في الرسوم" ،ثم "سليم أو سھرت على
سليم" ،ثم "سواما ومسيم" .فقد ُعنى أبو تمام في ك ّل أبياته بشيء من البديع ،فكان إما
تجنيسا أو تضا ّدا أو غيرھما ،مما يُبرز مدى اھتمامه بصنع البيت الشعري أسلوبيّا.
ففي ك ّل بيت إذن عناية دقيقة بالكلمة والصوت والحرف والتركيب ،كما تتجلـّى
جوانب نفسية وفكرية في ألفاظ الشاعر المنتقاة بعناية وتراكيبه الماضية نحو أساليب
أصيلة تصور ذات الشاعر أكثر من تصويرھا للمعنى المنتظر ،حت ّى ليبدو الشاعر
متعاليا على أي راغب في البسيط من القول الشعري ،وقد يحرم ھذا األسلوب شعر
الشاعر رقــ ّة الوجدان وعفويّة االنطالق .ھذا ما يتبادر إلى الذھن حين قراءة أبي ت ّمام
بشيء من التسرّعّ ،
لكن ذلك ال يص ُدق على ك ّل شعره ،فھو يستطيع مزج الرقّة
الوجدانية بدقّة الصنع وعمق الفكر ،وقوة السبك ليغدو العمل وحدة منسجمة األجزاء.
وھكذا تبدو في شعره خصائص متداخلة نبعت في مواقف شاعرية كانت تحرّكه
وتبعث في نفسه قوة اإلبداع ،وھنا ال ب ّد من التمييز بين قولين أحدھما في مدحه:
ي والمعصوم والمأمون
يسمو بك السفّاح)**( والمنصور والمھد ّ
ش ضوء اآل ِل يعـلـم أنّھم
من ي ْع ُ

مألٌ لدى مـإل السماء

َمكينُ )(3

وآخر في رثاء جارية له ،وإن كان "وحيد صبحي كبابة" قد أھمل أبياتا في غاية
األھمية ،لذلك أورد النص كامال لداللته على حقيقة التجربة التمامية والبنية األسلوبية
*  -البرحاء شدة الحمى لسان العرب ،مادة برح ص246
 -1ديوان أبي تمام ،شرح التبريزي ،ج ،3ص  ،160وفي الديوان شرح إيليا الحاوي ص ،493ورامة بضم الميم على النداء وفتحھا
على الترخيم اسم لموضع كما جاء في شرح التبريزي .وفي البيت الثالث لئن أصبحت...لقد أصبحت؛ إذ أن نفس الشاعر قد غدت
ميدان ھموم بسبب ما حل بالرسوم  -الديوان بشرح الصولي ،ج ،2ص391
** -جاء في لسان العرب مادة سفح ص..."2023ورجل سفـ ّاح ،معطاء ،من ذلك؛ وھو أيضا الفصيح .وجاء في المنجد للويس
معلوف ،المطبعة الكالوثيكية بيروت لبنان"،السفاح الكثير السفح ،الكثير العطاء ،المقتدر على الكالم" ،مادة سفح ،ص336
2
 -ديوان أبي تمام ،شرح التبريزي ،ج ،3ص327

 - 3ديوان أبي تمام ،ج ،4ص

ص144 ،143
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الخاصة التي تمثل فنه الشعري الخالص ،لذا ھا ھي كما وردت في الديوان:
ألم ت َرني خلّيت نفسي وشانھـا

ولم أحـــفل الدنـيا وال حدثَانَھـا

ولو أ ّمنتـْـني مـا قبِـلتُ أَمانـھا
صروفـَھا
لقد خ ّوفتني النائباتُ ُ
وكيف على نار الليالي مع ﱠرسي )*( إذا كان شيب العارض ْين دخانَھا
بخو ِد سوف أغبُر بعدھا
أُصبت ْ

سى أبكي زمانا زمانَھا
حليف أ ً

ِعنان من اللذات قد كان في يدي فلما مضى اإللف استردت ِعنانھا
منحت الد َمى ھجري فال محسناتِھا أو ﱡد وال يھـوى الفؤاد ِحسانھا
اعتاض َعشْراً مكانَھا
يقولون َھ ْل يبكي الفـتى لخريد ٍة متى ما أراد
َ
س ك ﱢف ِه
وھل
ُ
يستعيض المر ُء من َخم ِ
ولو صا َغ مـن ُح ﱢر ال ﱡلجـــَ ْي ِن بَنَانَھا؟
ألم ترني خلّيت نفـسي وشـانَھا
وكيفَ على نـا ِر الليالي ُمع ﱠرسي

ولم أحفـِل الدّنـيا وال َحدَثا َنـھا؟
ض ْين دُخا َنھا
إذا كانَ ش ُ
َـيب العار َ

)(1

لكن الصورة التعبيريّة تجسّد انفعاالً
إن في ھذا الرثاء شيئا من القياس الفكريّ ،
ّ
قويّا فيه صدق وعمق ،مع وجود ھذا القياس الواضح الذي ال يقتل القوة العاطفيّة ،وال
يُنقص من روحانية التجربة فتيال .إنه شعور ببعد منزلة المتوفاة متوقّد في نفس
الشاعر ،وال أد ّل على ذلك من صورة التعريس على نار الليالي .ولع ّل في كلمة
الليالي بظالمھا ما يعمق اإلشعار بالبعد المأساوي ،ويزيده تأثيراً في النفوس.
ي قو ّ
فالقياس الفكر ّ
ي إذن ،واالنفعال واضح الوضوح كلﱠه ،ممتزج بالفكرة
امتزاجا بيّناّ ،
لكن الصورة التي ال ب ّد من الوقوف عندھا ھي ذكر التباين الجوھر ّ
ي
بين األصابع ال َخ ْلقية واألصابع الف ّ
ضة االصطناعية؛ ففي ھذه المقارنة يت ّم تغليب
الروح ّي على الماديّ ،والطبيع ّي على االصطناع ّي؛ وكأنّي بالشاعر قد فقد ك ّل ثقة في
من سيأتي بعد الفقيدة التي وھبته الصدق اإلنسان ّي ،وقد رأى فيھا الجمال الحقيق ّي في
صورته اإلنسانيّة الطبيعية الصادقة ،والشاعر يقابل ھذا العمق الذي آمن بحقيقته في
البيت األخير بسطحيّة من يذ ُكرھا على أنّھا شيء من األشياء:
*  -المعرس :المقام )ھامش الديوان(
 - 1ديوان أبي تمام ،شرح التبريزي ،صص143 ،142
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" يقولون ھل يبكي الفتى لخريدة متى ما أراد آعتاض َعشرا مكانھا!"
ي بأمرين أحدھما سطحية الجانب الكم ّي الماد ّ
وفي ذكر العدد عشرة إيحاء قو ّ
ي
لدى العاذلين ،وثانيھما عمق الجانب الروحي لدى الشاعر ،ليأتي الجواب النھائي
مغلّبا الروحي على الما ّد ّ
ي .وفي ج ّو حجاج ّي متميّز يقول:
س ك ﱢف ِه ولو صا َغ من ُح ﱢر ال ﱡل َج ْيـ ِن َبنَانَھا؟!
وھل
ُ
يستعيض المر ُء من َخم ِ
ھو ذا يعود مرّة أخرى إلى العدد ،لكنه يستعمل لفظ خمسة؛ بعد أن ذكر في موقف
احتجاج العاذل العدد عشرة؛ أي ّ
أن ما يراه العاذل كثيرا يراه الشاعر قليال صغيرا
أمام قيمة الروح ومعنى الجمال والعالقة اإلنسانية السامية التي ھي فوق ك ّل ع ّد،
وأكبر من ك ّل رقم.
ج -مناقضة أبي تمام للتحول األسلوب ّي الحاصل لدى أبي العتاھية:
سبق للروح الشعبية أن تج ّسدت في الشعر العرب ّي منذ زمن بعيد ،لكنّھا لم تستم ّر
بذلك الشكل المطّرد كما حدث مع أبي العتاھية لتغدو اتّجاھا فنيّا أو مذھبا خاصّا في
ذوق الشعر وجماله .فقد كثر القول في الموضوع الشعبي حتى صار اتجاھا ومذھبا له
قراؤه وأنصاره المدافعون عنه؛ إنه المذھب الشعب ّي في شعرنا العرب ّي القديم.
ويمكن أن نعود إلى بعض التجارب الشعريّة العربيّة القديمة لنستشف وجود ھذه
الظاھرة في بعض ما أنجز؛ فعن بعض العرب أنّه حمل أ ّمه إلى الحج على ظھره
وھو يقول في حدائه لنفسه:
أحمل أ ّمي وھي الح ّمال ْه تُرضعني الد ّرة والعالّله
ْ
وال يُجا َزى والد فَعاله(1) .
ولم تتوقف الروح الشعرية ھي ذي تجربة شعبية أخرى عاشھا ب ّشار الذي قال:
ربابةُ ربّة الـبيت

تصب الخ ﱠل في الزيت
ّ

ش ُر دجاجات
لھا ع ْ

سن الصوت
ودي ٌك حـ َ

)(2

ول ّما ُعوتب على ھذا النزول بمستوى شعره أجاب " :ك ّل شيء في موضعه ،وربابة
 -1الزمخشري ،الك ّشاف عن حقائق غوامض التنزيل في وجوه التأويل،ج ،5تحقيق وتعليق ودراسة:عادل أحمد عبد الموجود،
وعلي محمد معوض ،وفتحي عبد الرحمن أحمد حجازي ،مكتبة العبيكان الرياض ،ط1418 ،1ھـ1998 ،م ،ص12
 -2ديوان بشار بن برد ،شرح محمد الطاھر بن عاشور ،ج ،4راجعه وصحّحه محمد شوقي أمين لجنة التأليف والترجمة والنشر
القاھرة  ،1966 ،1386 ،ص ص28 ،27
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ھذه جارتي ،وأنا ال آكل البيض من السوق ،فربابة ھذه لھا عشر دجاجات وديك ،فھي
تجمع ھذا البيض ،وتُحضره لي؛ فكان ھذا من قولي لھا أحبﱠ إليھا ،وأحسن عندھا
ِمن) :قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل(

")(1

فأين ھذا الكالم البسيط في أسلوبه فكرا

وتشكيال من قوله:
إذا ما غضبنا غضبة ُمض ّرية
ھتكنا حجاب الشمس أو تُمط َر الدما
إذا ما أع َْرنا سيـّدا من قبيلة
وإنـّا لقوم ما تزال جيادنا

ذرى منــبر صــلّى علينا وسلــّما
تساور َملـْكا أو تـُناھب مغنما

َخلقنا سماء فوقنا بنجومھا

سيوفا ونقـْعا يقبض الطرف

أقتما )(2

إن بشار بن برد قد أنشأ في ھذه األبيات ج ّوا ملحميّا فيه حزم وشدة ،وق ّدم
إيحاء بمجد قوم ّي عا ّم يرى أمته قد أحرزته ففخر به ،لذلك كانت فخامة أسلوبه
انسجاما مع فخامة األمة .وبالرجوع إلى موقفه العا ّم من المواجھة النقدية يبدو أنه لم
يعالج الموقف بموقف نقد ّ
ي بيّن ،بعد أن اتّھم باالبتعاد عن فخامة لغة الشعر وفخامة
موضوعاته ،م ّما دفعه إلى البحث عن مبرّر ما يس ّوغ به ما قاله ،ثم ھو يتوقف بعد
ذلك عن مثل ما قال في ربابة ،فكان ك ّل ما صدر عنه في ھذا القول داالّ على أنه لم
يكن لديه توجّه فنّ ّي مقصود ،أو بداية واعية لمرحلة شعريّة شعبيّة و ّد لھا أن تَش ّ
ق لھا
طريقا

في مسيرة الشعر العرب ّي ،م ّما يؤكد أنّه ال يمكن ع ّد ھذا الك ّم من شعره

صة ّ
ذو السمة الشعبية بداية لمرحلة شعرية جديدة في تاريخ الشعر العرب ّي ،خا ّ
وأن
ك ّل صوت مغاير ھو في األساس" استجابة لمتغيـ ّرات العصر وتط ّور المجتمع .إن
الشاعر  -في

وجه آخر من وجوھه  -محاولة يقوم بھا الشاعر للتغلب على

إحساسه بالعجز عن إضافة شيء ذي قيمة إلى إنجازات الشعراء السابقين ،إذا ظل
سائرا على أساليبھم التعبيريّة نفسھا…فقد كان المحدَثون العباسيّون قد حوصروا

 محمد نجيب البھبيتي ،تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الھجري ،ص354 - 2ديوان بشار بن برد ،شرح محمد الطاھر بن عاشور ،ج ،4ص ص164 ،163
1
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بتراث الجاھليّين واإلسالميّين الشعر ّ
ي …"

)(1

وھذه المسألة التراثية التي أرقت عددا من الشعراء ال نجد لھا أثرا واضحا قي
شعر أبي العتاھية ألنه أراد البدء من رؤية خاصة تحدد للشعر رسالة واضحة المعالم،
لذلك فنحن ال نشعر أن التراث حاصره ،أو سلُبه خصوصيّته ،بعد أن تبلور لديه
مفھوم للشعر أصيل واضح السمات جديد قصد إليه قصدا ،عارفا مبتدأه ومنتھاه .فقد "
َروى عن أبي العتاھية الشاعر َس ْلم الخاسر)*(:
ن ّغص الموت ك ّل لذة عيش

يا َلقومي للموت ما أوحاه

عجـبا إنه إذا مات مـ ْيـت

ص ّد عـنــه حبـيبه وجفـــاه
َ

بـحذاه
حيثُما ّ
وجه آمرؤ ليفــوت المــوت فالموت واقف َ
إنّما الشـيب البـن آدم نـاع ٍ

قام في عـرضيه ثم نعـاه

من تمنّى ال ُمنى فأغـرق فيھا
مات من قبل أن ينال مناه
مـا أذل المـقِــــ ّل في أعـين النـاس إلقـاللـه ومـا أقــماه
فما تنظر العيون من النـاس إلى مـن ترجوه أو

تخشاه)(2

قال ْ
سلم :أنشدني أبو العتاھية ھذه األبيات ثم قال لي :كيف رأيتھا ؟ فقلت له :لقد
جودتھا لو لم تكن ألفاظھا سوقيّة ،فقال :وﷲ ما ير ّغبني فيھا إال الذي زھّدك

فيھا(3)".

وھو ر ّد يبرز مدى ثقة الشاعر في شعره ومذھبه الذي ارتضاه له.
فھذه األبيات التي ھي من بحر الوافر تبدو مليئة بعبارات التعجب والحسرة داخل
األجواء التي توحي بھما؛ فبدءا من البيت األ ّول يبدي الشاعر أسفه بقوله:
يا لـَقومي للموت ما أوحاه!
 -1محمد حسين األعرجي ،مقاالت في الشعر العربي المعاصر ،مطبعة الكتاب العربي دمشق ،دار وھران للدراسات والنشر
قبرص نيقوسيا  ،1985ص11
*  -جاء في أخبار أبي تمام للصولي ص ص  ،20 ،19أنه سلم بن عمرو بن حماد مولى بني تيم بن مرة شاعر مطبوع من شعراء
الدولة العباسية ...كان يلقب بالخاسر ألن أباه خلف له ماال فأنفقه على األدب فقال له بعض أھله :إنك الخاسر الصفقة فلقب بذلك.
وجاء في العمدة ج ،1ص ،73أن سلم بن عمرو الخاسر ھو" :سلم بن عمرو بن حماد ،الشھير بسلم الخاسر؛ شاعر خليع ماجن من
أھل البصرة ،من الموالي .سم ّي الخاسر ألنّه باع مصحفا واشترى بثمنه طنبورا .قدم بغداد ،ومدح المھدي والھادي والبرامكة.
كان م ّزاحا لطيفا وأشعاره وافرة وأخباره كثيرة .مات مخلفا ثروة كبيرة صادرھا الرشيد وله سبعة أبيات .وتوفي عام 186ھـ".
 -2ديوان أبي العتاھية ،دار الكتب العلمية ،ص14
 -3المصدر نفسه ،ص ص - 11،12محمد نجيب البھبيتي ،تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الھجري ،ص.355
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ويمضي في التعبير عن ھذا األسف بالتعجب فيقول في البيت الموالي:
عجـبا إنّه إذا مات مـ ْيـت

ص ّد عـنه حبـيبه وجفاه!
َ

عربا عن مصيبة مضاعفة :روحية وأخرى معنوية ھي نھاية المحبة التي كانت
ُم ِ
في حياة المرء من مبررات وجوده ومن غايات حياته ،وبذلك يعرف اإلنسان ّ
أن
الحب الدائم إنما ھو حب ﷲ عز وج ّل .وال يطول التأ ّمل حين البحث عن شعبيّة اللغة
التي قصدھا الشاعر سلم الخاسر ،يكفي أن نقرأ " واقف بحذاه" ,وھنا ال ب ّد من
التوضيح أن استمرار االستعمال في اليوم ّي ال يلزمنا الحكم بشعبية االستعمال،
والقصد ھو أن ھذا المعنى قد صيغ بعيدا عن أسلوب التصوير واإليحاء واإلحساس
بالصوت والموسيقى وشتّى جماليات الشعرّ .
لكن ھذا االعتراض ال ينفي إعجاب
الشاعر ْ
سلم الخاسر بأبي العتاھية .فقد "  ...روى اليزيد ّ
ي عن موسى بن صالح بن
شيخ بن عميرة قال :حدثني الشھرزوري قال :أتيت ْ
سلما الخاسر فقلت أنشدني لنفسك،
ّ
الجن واإلنس أبي العتاھية .ثم أنشدني قوله:
فقال :ال ،ولكن أُن ِشدك ألَش َعر
سكنٌ يبقى له سكنُ
ما بھذا يؤ ِذن الزمنُ
نحن في دار يُخبّرنا
سن
عن بِالھا ناط ٌ
ق لَ ِ
فرح المرئ فيھا وال ح َزنُ
دا ُر ش ﱟر لم يدُم ٌ
سنا
في سبيل ﷲ أنف ُ
كـلّنا بالموت

ھن(1) "...
مرت َ

فأبو العتاھية الذي يعلن صراحة تمسﱡكه بما ذھب إليه ،معبّرا بكلماته التي ر ّد بھا
على ناقده انطالقا من مذھب له في فنّه الشعر ّ
ي ،وھو يصرّح عمليّا برفضه لرأي
نقد ّ
ي متوارث اتسم في كثير من األحيان بالنخبويّة ،وبذلك فھو يمضي في شعره على
أسس فكرية وفنيّة خاصة ،مما يستدعي مقاربتھا إذن بأدوات جديدة خاصة تنطلق من
الثقة أوال في الوجھة الفنيّة التي أراد الشاعر شقـّھا في عالم القصيدة العربيّة.
 -1ديوان أبي العتاھية ،تحقيق شكري فيصل ،ص29
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د -أسلوبية بديعيّة في شعر أبي تمام:
ال أ َد ﱠل على نزعة الرفض الفني عند أبي تمام من ذلك الحوار الطريف الذي
يَرويه صاحب العمدة قائال بأن رجال " ...قال للطائي في مجلس حفل –وأراد تبكيته
لما أنشد -يا أبا تمام ،لم ال تقول من الشعر ما يفھم؟! فقال له :وأنت لم ال تفھم من
الشعر ما يقال؟! ففضحه .ويروى أن ھذه الحكاية كانت مع أبي ال َعمي َثل )*( وصاحبين
له خاطباه

فأجابھما(1).

والواقع ھو ّ
أن أھ ّم ما في ھذه المحاورة ليس الفضح الذي ورد في تعليق صاحب
العمدة ،بل ما في إشارة أبي تمام إلى حرية الشاعر والقارئ جميعا :فالشاعر ليس
ملزما إال تُجاه ما يقتضيه ف ﱡنه من شروط يؤمن بھا أو يبتكرھا ،ليس جوھريا بعد ذلك
فھ ُم المتلقـي أو إرضاء ذوقه ،كما ال يھ ﱡمه اتّباع من سبقه أو العمل بالشروط التي
غدت ِحمال ثقيال على الشعر والشاعر .فإن رأى الشاعر للسابقين تجربة ذات بال
أمكنه اإلفادة منھا ال التقيّد بحدودھا ،ثم إن الصدق الفن ّي مع الذات يقرّبنا من غيرنا
ّ
ألن الذات اإلنسانية في عمقھا ذات واحدة .وقد ظلّت الرغبة في اإلضافة تدفع أبا تمام
إلى إجھاد ذھنه وقريحته في البحث عن أسلوب أصيل يبدو غريبا مختلفا لتجاوز
المألوف ،لذا قوبل الشاعر وشعره جميعا بالرفض سواء في نسبته العربية أو لغته.
فالمواقف النقدية التقليدية صارمة في تحديدھا لمفھوم الشعر ،كما أن الحدود التي
وضعتھا طائفة من القدماء للفصل بين ما ھو شعر وما ھو نثر كانت متناولة بشكل
عملي ونظري عند مجموعة من النقاد والشعراء ،فھذا مثال صاحب المثل السائر حين
عالج إشكال الفرق بيت الشعر والنثر ،بين موقفه من كليھما فقال موضحا رأيه في
ھذه المسألة ..." :ووقفت على كالم ألبي إسحاق الصابي في الفرق بين الكتابة
والشعر ،وھو جواب لسائل سأله فقالّ :
إن طريق اإلحسان في منثور الكالم يخالف
طريق اإلحسان في منظومه ،ألن الترسﱡل ھو ما وضح معناه ،وأعطاك سماعه في
أول وھلة ما تضمنته ألفاظه ،وأفخر الشعر ما غمض ،فلم يعطك غرضه إال بعد
*  -ھو شاعر عبد ﷲ بن طاھر الذي مدحه أبو تمام فذكره في مطلع القصيدة ،ديوان أبي تمام ،شرح التبريزي ،ج ،3ص281

ليت الظباء أبا ال َعميـ َل خبّرت خبرا يـ ُر ّوي صاديات الھام
 -1ابن رشيق ،العمدة ،ج ،1ص  119ويبظر كذلك طه حسين ،من تاريخ األدب العربي ،ج ،2ص 341وسعد إسماعيل شلبي ،مقدمة
القصيدة عند أبي تمام والمتنبي ،مكتبة غريب القاھرة مصر ،ص5
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مماطلة منه".

)(1

ّ
لكن طائفة م ّمن ھاجم شعر أبي تمام لم تجد معانية مماطلة بل رأتھا

مستعصية مغلقة .وھذا يدفعنا إلى مقولة تشبھھا مقولة أبي تمام ،ھي لروالن بارت
الذي يحدد مفھوم خلود النص بقوله" :حين يعد النقاد عمال أدبيا ’’أبديا‘‘ ليس ألنّه
يفـرض معـنى وحيدا على أناس مختلفين ،بل لكونه يوحي بمعان متعددة إلنسان واحد
ما يزال يتحدث باللغة الرمزية نفسھا عبر األزمنة المتعاقبة :فالعمل األدبي يقترح وما
على اإلنسان إال أن يتصرف" (2).وھذا يؤكد عالقة الفن بممارسة الحرية.
النص على حريّة أسلوب التشكيل والتأويل:
ھـ -أبو تمام وفتح
ّ
واإلجابة التي رد بھا أبو تمام على معارضي شعريته تضعنا أمام قضية الغموض
التي بدأت بجدية وقصدية تتسرب إلى الشعر في نماذج شعرية جديدة على ثقافة
المتلقي وذوقه .وقد وقف محمد حسين األعرجي عند ھذه المسألة ليقرّر أن الخطر في
مثلھا ھو أن يُفتح الباب واسعا أمام أي "شاعر" ليقول ما ال يفھم ،كما يكمن في أن
يفتح ألي قارئ كان ليتھم الشاعر بالغموض ،مبيّنا أن الشاعر يمكن أن يقع في
الغموض إذا كانت الفكرة لديه مضبّبة  ،ثم يشترط قبل أ ّ
ي سؤال لقارئ ،وقبل أي
جواب عن سؤال ،أن تكون لدى الشاعر الموھبة والجديّ ة ،ولدى القارئ الموھبة
والقدرة والج ّدية والذوق

المدرﱠب(3).

ويتناول ھذه المحاورة بدوي طبانة فيشير إلى

ضرورة التزام الشاعر بما يفھم المتلقي كما يشترط تفي المتلقي نوعا من الثقافة
المؤھلة للقراءة مع التركيز أكثر على واجب

الشاعر(4).

فالكاتب في ك ّل ما أشار إليه لم يلتفت إلى أھمية إمكانية انفتاح النص على التأويل،
على أساس ّ
أن مقولة أبي تمام نفسھا كانت نقدية منفتحة على التأويل انفتاح شعره.
وفي ذلك ما نجده عند "روالن بارت" حين يح ّدد مفھوما حديثا للكتابة األدبية ،مشير
إليھا في قوله ":ليست الكتابة أبدا أداة للتواصل ،كما أنـ ّھا ليست طريقا مشرعة حيث
تتحقق فقط ما يقصده الكالم" (5).فھو يثير قضية األلفة بين النصّ والمتلقي ،ويرى
 -ابن األثير ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،القسم الرابع ،ص ص7 ،6

1

 -2روالن بارت ،النقد األدبي للحكاية ،ترجمة أنطوان أبو زيد ،سوشبرس الدار البيضاء المغرب ،منشورات عويدات بيروت
باريس ،ط1988 ،1م ،ص62
 - 3محمد حسين األعرجي ،مقاالت في الشعر العربي المعاصر ،ص 55وما بعدھا
 -4بدوي طبانة ،قضايا النقد األدبي ،ص 166وما بعدھا.
Roland Barthes: Le degré zéro de l’écriture, suivie de nouveaux essais critiques , du Seuil, Paris1972, P18 -5
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النص غير ملزم بھا .وقديما كان أبو تمام ال يستھجن غموض الشعر وبعده عن إدراك
أبي العميثل ،ألنّه ال يرى غاية نصه محصورة في التحقيق التواصل بين طرفين،
خاصة وأن مھمة الشاعر ليست إثارة االستئناس أو األلفة بين النص والمتلقي ،بل
على العكس من ذلك ،فھو مطالب بأن يح ّرك الذھن بإدھاشه ،أو خلخلة ما كان جاھزا
أو مرتقبا عنده ،أوجعله في غربة عما ھو مألوف " سيما ّ
وأن الشعر من طبيعته يعمل
على "التغريب"؛ أي رفع األلفة التي بيننا وبين األشياء (1)"...لكن مھما انفتحت
أبواب تأويل الشعر إالّ أن ذلك ال يعني ّ
أن انفتاح النص األدب ّي مطلق لشتّى القراءات
والتأويالت فمھما كان غامضا فھو يحوي مقيد بطريقة فنية بدالالت معينة تنطٮقا من
لغته التي يتشكل بھا خاصة.

)(2

إننا حين نقرأ أبا تمام ونرى غموض شعره ينبغي أن نربط نصه بسياقاته النصية
والزمنية إذ بالرغم من كل شبء فقد كان عباسيّا في فكره وفنّه ،وعقال جديدا يأخذ
مكوناته األساسية من العناصر الحضارية الممتزجة فيبدو عربيّا في اللسان إنسانيا في
المفھوم والروح .فھو يجد الصوت الواحد يھيمن فيفتح األبواب على مصاريعھا حين
يسألنا :لماذا ال نفھم ما يقال ،ليؤكد رفضه الصوت الواحد حتى وإن كان صوت
الشاعر نفسه ،وليقول لنا بأن للقارئ كذلك سلطته على النص وعلى صاحب النص
كذلك ،وألن ك  ّل نصّ أدب  ّي جدير باإلبداعية يستق ّل عن صاحبه فور انتقاله إلى
المتلقي ،كأنما ھو يتمرد حتى على قائله ليصبح طوع إشارة القارئ المتمعّن الذي قد
تح ّوله القراءة إلى مبدع ،ليعطيه من خياله وثقافته وشعوره ما يؤوله بما لم يكن ربّما
قد خطر على بال المنشئ نفسه؛ لكأنه السحر ينقلب على الساحر .فالقارئ منشئ جديد
برقم تسلسلي النھائ ّي ،وبإمكانه أن تتغيّر قراءته وفقا إلمالء لحظة القراءة وسياقھا
التاريخ ّي والنفس ّي .داخل ھذا السياق يمكن أن نفھم اليوم أبا تمام الذي سألنا يوما :ولم
ال نفھم ما يقال؟ ،لذا تصبح الشروح التي يضعھا الشراح قراءة من بين القراءات ،أو
فلنقل اقتراحا من االقتراحات القرائيّة ،وإن كان العمل الفنّ ّي ال يشرح بل يحلّل ألنّه ال
 -عدنان بن ذريل ،النص واألسلوبية بين النظرية والتطبيق ،اتحاد الكتاب العرب  ،2000ص27

1

 -2شايف عكاشة ،نظرية األدب في النقدين الجمالي والبنيوي في الوطن العربي ،نظرية الخلق اللغوي ،ج ،3ديوان
المطبوعات الجامعية الجزائر ، 1994،ص132
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يبلﱢغ بل يؤثر ويَرىّ ،
ألن اإلبداع األدب ّي طاقة مضيئة فھو يملك القدرة على أن يكون
إشعاعا متواصال عبر سياقاته مما يجعل تعدد قراءاته بمستويات متفاوتة ضرورة
ليفصح عن

مكنونه(1).

ويبدو ّ
أن من شرح المعلﱠقات والدواوين من القدماء كان يرى أنّنا في أمسّ الحاجة
إلى تلك الشروح للوقوف على عتبة التحليل ،ثم قد يكون الدافع ھو كما قيل" أيﱡ معنى
ألثر أدب ّي غامض أساسا ،فاألثر األدبي يقول أكثر مما أراد صاحبه أن يقول ،ويقول
غالبا على الرغم منه شيئا مختلفا ع ّما رام (2).والعالقة في النقد األدب ّي المعاصر بين
القارئ والنص تبادليّة ،تُنتج المدلول وتبدعه لكونه أثرا يُختبر وليس موضوعا ال ب ّد
من تحديده ،ومن ھنا كان للقارئ حرية مع النصّ تتيح له إبداع المدلول ضمن عوامل
ثالثة :التناص وتأمل القارئ وبنية النص اإلبالغية الممكنة ضمن السياق والشفرة.
والنص درجات من الوضوح ،لذلك يجتھد القارئ في استنطاق المدلول مستعينا
باإلشارات والدالالت .وفي غياب ذلك كلّه يبدع القارئ .وفي ك ّل الحاالت فإن التالحم
بين القراءة والنص وحده كفيل بتحقيق تأ ّم ل إجرائي منھج  ّي متكامل قادر على
مواجھة الغموض وتعدد

الدالالت(3).

وإذا كان شعر أبي تمام قد ميّزه قدر من الغموض ،فألن الشعر عنده قد ابتعد عن
التصريح ْ
مؤثرا التلميح الذي ھو أساس جوھر ّ
ي في ك ّل فن؛ وكما قال القدماء..." :
طريق اإلحسان في منثور الكالم يخالف طريق اإلحسان في منظومهّ ،
ألن التر ﱡسل ھو
ما وضح معناه  ...وأعطاك سماعه في أول وھلة ما تضمنته ألفاظه ،وأفخ ُر الشعر ما
غمض ،فلم يعطك غرضه إالّ بعد مماطلة" (4) .والمماطلة ھي ذلك التفنـ ّن في عرض
الفكرة ،العرض الذي يجعل المتلقي يتش ّوق إلى مزيد من الكشف ،انطالقا من جھد
يبذله في محاولة الولوج إلى عوالم النصّ  ،وما احتواه من أفكار وجماليات متّصلة
ببعضھا البعض؛ ذلك ّ
أن الشاعر يقوم عادة بالترميز أي باإلخفاء الفنّ ّي ،لتتح ّدد مھمة
 -المرجع السابق ،ص100

1

 -رياض فاخوري ،ليستيقظ األساتذة ،دراسات في النقد ،ط ،1دار الطليعة بيروت ،1978 ،ص23

2

 -3خيرة حمرة العين ،شعرية االنزياح ،دراسة في جماليات العدول ،ط ،1مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع أربد
األردن ،2001ص172 ،171
4
 -محمد حسين األعرجي ،الصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي ،عصمى للنشر والتوزيع القاھرة،صص191،190
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ويفترض ،وھنا في ھذه الغاية التنشيطية
المتلقـ ّي في أن يبحث ويفكر ويذوق ويح ِدس
ِ
للذھن يقترب الشعر من ذاته؛ فإذا كانت الفلسفة تبدأ بالدھشة التي تولّد التأمل
والسؤال ،فإن الغموض في الشعر كما أراده أبو تمام بأسلوبه الرافض ھو الذي يولّد
الدھشة والتساؤل والبحث ،وفي كل ذلك تتحقق متعة التّلقّي.
و -تأثر أسلوب أبي تمام بسعة ثقافته:
وكثيرا ما يشار إلى تداخل الفلسفة والفنون والمعارف انطالقا من االنفعال الذي
يواجه به المتلقي نصّا ما " فالدھشة ھي التي تُسھم في تأسيس فعل الفلسفة ،وھي
شرارة التفلسف ،وھي كذلك شرارة األدب والفنون عموماً ،والمسافة بين الواقع
والممكن ،وبين الممكن والمستحيل ،ھي المدى الذي تبحث فيه الفلسفة ،وھي البؤرة
التي ينھض منھا األدب وتنبعث منھا الفنون"

(1).

ألن الحلم بتحقيق المطلق في الح ّ
الفن والفلسفة؛ ّ
وھكذا نظلﱡ في حاجة إلى ّ
ق
والخير والجمال ھاجس إنسان ّي.
ومن اإلنصاف أن نعترف بأن الشاعر الجاھل ّي ق ّدم ن ّ
صا شعريّا في نماذج شبه
مكتملة بناء وفكرا ،ما يزال أساسا في ك ّل ما يكتب اليوم .وقد يكون على رأس ھذه
المميّزات قدرة النص على تمثّل الفطرة اإلنسانية الصافية تمثّال عميقا ،مع العلم ّ
أن
للشعر شكال غير نھائ ّي ألنـ ّه جزء من ھذه الحياة نفسھا التي ال تتوقّف عن التغيّر.
ويبدو ّ
أن اعتماد الشاعر في تجربته الشعرية مبدأ تفجير اللغة والصورة معا
وإحالل شيئين غريبين جديدين غير مألوفين في العرف والذوق قصد خلق عرف
وذوق جديدين ،كانا م ّما جعل محبّي أبي تمام من قدامى و ُمح َدثين طبقة خا ّ
صة من
العارفين بالشعر المتفتـّحين على التجريب فيه ،المتفھّمين لوجود موجة جديدة في
اإلبداع .ومن الطبيع ّي أن يسعى ك ّل شاعر إلى أن يستولي شعره على قلوب كل
القراء ،وإن كان ذلك من األمور الصعبة التي قد تدخل في مبدإ "إرضاء الكل" لذلك
كثيرا ما نرى شاعرا من الشعراء يتك ّون جمھور شعره من عناصر متقاربة في
التوجّه والذوق والثقافة "،فأبو ت ّمام لم يكن شعره يعجب إالّ طائفة معيّنة من الناس ھم
 1محمد راتب الحالق ،النص والممانعة -مقاربات نقدية في األدب واإلبداع ،اتحاد الكتاب العرب  ،1999ص.11
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أصحاب الثقافة والثقافة الممتازة

المتنوعة"(1).

وإذا ما نحن قارنّا أبا تمام بالشعراء المعاصرين عربا وأوروبيّين أمكن القول إنـ ّنا
" نعرف ّ
أن أبا تمام كان يرى نفسه مسيطرا

)*(

على ّ
الفن ويتـ ّخذ اللغة خادما له،

ويأبى أن يكون خادما للغة ،ويعمل بعقله وطبعه وذوقه في إنشاء ما كان ينشئ من
الشعر ،وكان في الوقت نفسه يكلـ ّف سامعه أو قارئه أن يعمل كذلك بعقله وقلبه وذوقه
ليفھم عنه وليتذوق شعره ،ومن ھذه الناحية كان ...من أشبه الشعراء القدماء بالشعراء
األوروبيين المعاصرين ،فشعره ليس نتيجة للطبع الخالص ،ولكنـ ّه نتيجة للقلب
والعقل واإلرادة جميعا

")(2

وبالمالحظة والتتبع لإلدراك الفن ّي الرفيع الذي تتحرك فيه لغة شعره ،يمكن أن
نلحظ أيضا ذلك التقارب بينه وبين أبرز الشعراء المعاصرين؛ ذلك ّ
أن شعره يكشف
عن أھمية قوة الملكة وسعة الثقافة في التمكن من إدراك الصوت الشعر ّ
ي العالم ّي ذي
األسلوب األصيل المعلن عن ذاته لفظا وموسيقى وتراكيب وقيما ،لذلك لم يكن عجيبا
أن يلحظ تقارب بين أسلوبي كل من أبي تمام وأسلوب شاعر من العصر الحديث ھو
خليل

مطران(3) .

وھنا ال ب ّد من الوقوف عند داللة االقتراب األسلوب ّي لنصوص في الشعر الحديث
من نصوص تقع في تراثنا الشعري القديم :فھل كان ذلك بسبب قوة التراث وامتالكه
سر الخلود الفني ،أم ّ
ألن النص الشعري في تاريخنا الحديث لم يستطع تمثل عصره
فظ ّل يراوح أمكنة النص التراثي وأزمنتھا وإحساساتھا؟ وھل يمكن القول بأن اتكاء
عدد من الناجحين على التراث في شعرنا الحديث ھو الذي مكنھم من نيل تلك الدرجة
الفنية التي عجزوا عن ابتكارھا من واقعھم ،مما دفع بھم إلى تمثـ ّل التجربة التماميّة
التي انطلقت من مبدإ تفعيل اللغة أسلوبيا لتحقيق العمل الفن ّي ،ويبدو ھذا اإلدراك
األكثر نضجا في عالم الفن الشعري حتى اليوم ،لذلك ف ّ
إن الخصومة التي ظھرت
بسبب إبداع أبي تمام تبرز مدى السبق الفنّ ّي الذي حققه؛ فقد ظ ّل ھذا الصوت الشعر ّ
ي
 -طه حسين ،تقليد وتجديد ،دار العلم للماليين ،بيروت ،لبنان ،ط ،1984 ،3ص120

1

*  -الكلمة األنسب ھي التحكم الفن ّي الذي يجعل كل مشكـّالت العمل طيّعة بين يدي المنشئ.
2
 المرجع نفسه ،ص1123
 -المرجع نفسه ،ص112
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ّ
محط خالف؛ ّ
ألن عصره والعصر الذي تاله إ ّما أنّھما لم يدركا
لمدة أكثر من قرن
األبعاد الجماليّة الجديدة التي ينطوي عليھا النص التمام ّي بسبب الذوق المتوارث،
وإما ّ
أن أبا تمام قد غاص في الذھن ّي والتجريد ّ
ي البعيد ،حتى غدا الشعر عنده أقرب
إلى عمل ذھن ّي خالص تتكثــّف فيه الصورة ،وتتعانق مع لغة ذات تركيب خاصّ
أصيل .وإذا كان لفظ "الصورة" ال ينتمي في األصل لمصطلح البالغة ،إالّ ّ
أن
استعماله المكثـّف ،وفي أكثر الحاالت بشكل غامض ،كان من األسباب التي دفعت
البالغيين إلى البحث عن تحديد دقيق له.

)(1

والمالحظ ھو أن البحث البالغ ّي صار في كثير من الحاالت بحثا في الصورة
خاصة ،بل ّ
إن الشعر في ح ّد ذاته صار يثمـ ّن انطالقا من مدى أصالة الصورة فيه:
فمن المعروف ّ
أن الخيال -الذي تع ّد الصورة أھ ّم وحدة فيه  -قوة جبّارة تم ّكن األديب
من تجسيد التوفيق بيت المتناقضات وتقديم الحقيقة في أسمى

تجليلتھا(2).

فالتصوير بيان ھام ،بل ھو من أبرز األسس الفنية التي تدل داللة قوية على تمكن
الشاعر من التعبير الفنّ ّي ،وخلق االستجابة والتأثير لدى المتلقّي بلغة ذات طاقة
انفعالية تحققھا المجازات واالستعارات والتشبيھات وغيرھا.

)(3

فال أحد يُمكنه إنكار أھ ّمية الصورة في العمل األدبي عا ّمة ،واإلبداع الشعر ّ
ي
خاصة؛ ألنھا تساعد المتلقي على صياغة رؤية وإدراك لألشياء المعبّر عنھا مختلفتين
ع ّما

اعتاد(4).

ز -أبو تمام والغاية األسلوبية اإلمتاعية:
وقد كان اإلبداع الشعر ّ
ي عند العرب قب ُل عمال من إنجاز الفطرة خاصة ،ولم يكن
الذھن الخالص يتدخل كثيرا في صوغھا إال في ما ندر من اإلبداعات الشعرية.
والواقع أن ھذا االستثناء موجود في أمثلة نجدھا واضحة لدى القدماء؛ فآمرؤ القيس
مثال يقول:
1

-

Michele Aquien et George Moliné, Dictionnaire de Rhétorique et de poétique, la pochteque
librairie Française generale, 1999, p198

 -2محمد زكي العشماوي ،دراسات في النقد األدبي المعاصر ،ص256
 -3إيمان الكيالني ،بدر شاكر السياب – دراسة أسلوبية لشعره ،دار وائل للنشر والتوزيع ،ط ،2008 ،1ص16
 -4أرسطو ،فن الشعر ،تر :إبراھيم حمادة ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاھرة1989 ،م ،ص ص . 98 ،97
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يُطير ال ُغال َم الخفﱠ من صھواته ويُلوي بأثواب العنيف

ال ُمثقّل)(1

فامرؤ القيس يقدم لنا في ھذا البيت حصانا فنيّا خاصا ال وجود له في واقع الحياة؛
ذلك أنه ذو صھوات كثيرة ،وبذلك فھو يقدم لنا صورة تجريديّة قريبة ج ّدا من ّ
فن
الرسم" الفطر ّ
ي

)*(

 naïfالذي مصدره اإلدراك الطفول ّي البريء المليء بالدھشة

والجمال والرغبة الفضولية ال ُملحّة على االكتشاف .ومع تراكم التجارب تتطور
الرؤى الفنية والفكرية ،خاصة على أيدي ذوي الطاقات اإلبداعية الكبرى ،فأبو تمام
مثال يكتفي في مق ّدمة قصيدته بشكوى متّصلة بالحب وبوارحه ،فيقول معبّرا عن
معاناته من فراق أحبته:
ما اليوم أ ّو َل توديع وال الثّاني البينُ أكثر من شوقي وأحزاني
دع الفراق فإنّ الدّھـر ساعده

فصار أملك من روحي

بجثماني )(2

إن اإلشارة النفسية قوية في ھذا الموقف النفسي العصيب الذي تتحول فيه المعاناة
إلى قوة نفسية تجعل صاحبھا متع ّودا على التح ّمل مستعدا للمواجھة ،بل تغدو المعاناة
ذاتھا حاجة من حاجات النفس.
ومن الواضح أن الشاعر لم يلتفت كثيرا إلى التماثل الصيغ ّي في البيت األ ّول
حينما جعل المفرد جارا للجمع في قوله" :شوقي وأحزاني" ،ث ّم إن الشاعر ال يقف
عند شكل واحد من أشكال االفتتاح ،فھو كثيرا ما يمضي نحو موضوعه بمقدمة
مناسبة ،مبتعدا عن الطلليّة التقليدية ،م ّما يجعلنا ندرك عدم تقديسه لھذه المقدمة ،وإن
كان قد أحبھا ومال إلى التّفنّن فيھا ،متعمقا داللتھا النفسية والفن ّي جميعا ،ولع ّل أبرز
مثال عن ذلك ھو ما نالحظه في مقدمة له وصف فيھا فتح الفتوح بقصيدته الشھيرة
ذات الروح الملحميّة حين يقول:
ب
سيفُ أصد ُ
ال ّ
ق إِنـباء من الكت ِ

في حـدّه الح ّد بين ال ِجــ ّد واللـعب

صحائف في متونھنّ َجـالء الشّـ ّك
صفائح ال سو ُد ال ّ
بيض ال ّ

وال ﱢريَـب )(3

 -1ديوان امرئ القيس ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم ،دار المعارف مصر ،ط ،5ص ،20والبيت في أشعار الشعراء الستة
الجاھليين للشنتمري ،ص" 37يُطير الغال َم ال ِخ ﱠ
ف عن صھواته ويلوي بأثواب العنيف المثقـ ّل.
*  -عادة ما يترجم بالرسم الساذج ويبدو ذلك غير دقيق.
 - 2ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ،ج ،3ص308
- 3المصدر نفسه ،ج ،1ص40
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فھو في ھذه المق ّدمة يترك األطالل ليمضي نحو العقل الخالص ،فيق ّر بأنـّه ال سبيل
إلى الحقيقة إال العمل .ففي ميدانه تكشف عن سرھا .و" قد بدأ  ...قصيدته بأسلوب
التفضيل الذي قطع الحكم للسيف على كتب العرافين وجعل في حده حسم األمور
العظيمة

"(1).

وھو يع ّزز ھذا األسلوب التفضيل ّي بالتضاد واإليحاء به في ذكره للجد

واللعب ،فھذا التضاد األول يجعلنا مستعدين لقبول اإليحاء بالتضاد الكائن في السيف
والكتب .وقد بدا الشاعر مخلصا للتاريخ ينھل منه بأمانة مطلقة ،دون زيف أو إضافة
بل يحاول توثيقه من خالل الحدود ،ولقد استطاع من خالل ذلك العرض أن يعطي
الموقعة حجمھا الحقيق ّي ،وأن يعطي المعتصم حـقــ ّه

كقائد)*(

بارز من قادة التاريخ

اإلسالم ّي في تلك الفترة العنيفة من الصراع العربي البيزنطي مع مبالغات ال يسقط
حقه فيھا كشاعر ال

كمؤرخ(2)"..

وإذا كانت غاية الشعراء من شعرھم  -كما رأى " ھوراس " (**) -إفادة أو إمتاعا
فإن من الواضح ّ
أو إثارة لذةّ (3) ،
أن أبا تمام قد حقــ ّق ك ّل ھذه العناصر في نصّه ،كما
وفـ ﱠى التاريخ حقـ ﱠه حين أشار إلى المعركة ،وذكر بعض حقائقھا ،لكن األھم أنّه أعطى
الفن الشعري حقــ ّه ،حين لم يص ّور معتصم التاريخ بقدر ما ص ّور’’ المعتصم المثال‘‘
.
ومن اليسير أن نصدق بالبديھة نھاية ’’معتصم التاريخ‘‘ ،لكن معتصم فتح الفتوح
من الصعب الجزم بانتھائه ،لذلك يمكن تصور غايات متعددة متشابكة قد تحققت لدى
الشاعر حين وظّف قدرته على تشكيل اللغة الشعريّة التي ھي" في المفھوم األلسن ّي
كالم بالغ ّي ،يسعى إلى القيام بوظيفة جمالية استعملت اللغة فيه استعماال خا ّ
صا في
مستوياتھا األربعة :المعجم ّي والصوت ّي والتركيب ّي

والداللي(4)".

 - 1أحمد عبد الحميد إسماعيل ،عبد ﷲ الب َردوني حياته وشعره ،مركز الحضارة العربية  ،1998ص94
*  -التعبير العرب ّي األصيل البعيد عن حرفية الترجمة " يعطي المعتصم حقه كونه قائدا " فقول الكاتب" كقائد ترجمة حرفية للعبارة
الفرنسية  commeالتي ال تعني التشبيه " كـ " أو "مثل" بل العبارة الفرنسية  en tant queأي على أساس كونه...
 - 2عبد ﷲ التطاوي ،مصادر الفكر في شعر أبي تمام .ص97
**
  Horaceمن شعراء الالتين ) (08-65ق م Dictionnaire Larousse poche 2009, p9653
 ھوراس ،فن الشعر ،ترجمة لويس عوض ،ط ،3الھيئة المصرية العامة للكتاب القاھرة  ،1988ص 1324
 -ماھر مھدي ھالل ،رؤى بالغية في النقد واألسلوبية ،المكتب الجامعي الحديث ،األزاريطة اإلسكندرية ،2006 ،ص135
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يقول جون بول سارتر ":األصل في الشعر أن يخلق من اإلنسان أسطورة ،فالعمل
اإلنسان ّي الذي تسيطر عليه الحاجة وتوجھه المنفعة ليس في أحد معانيه سوى
وسيلة…فالمرء في صلته بعالمه تستلبه الغايات .والشعر يعكس ھذه الصلة ،إذ يصبح
العالم بما فيه من أشياء غير جوھري بل ت ِعلـ ّة للعمل الذي ھو غاية في

نفسه(1)"...

ويمكن القول إن رأي سارتر في الفن قد انطبق على ما حققه أبو تمام؛ فمن
الواضح أن الشخصيات التاريخية واألحداث التي حركتھا وتحركوا بھا ،كل ذلك
صار ذا بعد أسطوري بفضل الشعر التمامي.
ّ
فالفن يكون عنصرا فاعال في الحياة ،يصوغھا بال معقوليّته ،فيتجاوز األصل الذي
منه نبع ،وبھذا التجاوز فھو يعيد تشكيل الواقع نفسه ،بدءا من تشكيل النص وإعادة
تشكيله ك ّل مرة.
وذلك البعد األسطور ّ
ي الذي يشير إليه سارتر ما ھو إال تلك النكھة الخاصة التي
تميز الفن عن الحياة حين يستوعبھا ببواطنھا ومخزوناتھا النفسيّة واالجتماعية فتبدو
اللغة في الشعر ك ًّما مكثـ ﱠفا يحتوي تاريخ اإلنسان وسلسلة مفاھيمه التي ولـ ّدتھا حياته
عبر العصور .كما أنّه يح ّول التاريخ إلى أحداث ملحميّة تقترب من األسطورة،
فيُضيف للشعر نفَـَسا افتقده منذ ما قبل اإلسالم .ذلك أن خل ّو معظمه من األسطورة
أسقطه في التقرير والتكرار (2).لذلك يمكن القول ّ
إن البحث عن بدائل أسلوبيّة كان
جادا لدى ھؤالء الشعراء :أبي العتاھية وأبي نواس وأبي تمام ،إيمانا منھم بضرورة
رفض الفن الشعري التقليدي ،وعدد من القيم السائدة التي أمست عرفا ثقيال في حياة
الشعر الجديدة .ولع ّل أبرز قيمة جسدتھا ھذه البدائل كانت المشاركة :فقد ابتعث أبو
العتاھية نصّه على أساس المشاركة العا ّمة رافضًا احتكار النص الشعري نخبويا،
مص ّمما إياه تصميما خلقيا دينيا ،وبالمبدإ ذاته صاغ أبو نواس نصّه الخمر ّ
ي بشقـّيه
الوصف ّي والحكائ ّي ،فشارك الندامى في ج ّو من اللذة ،أما أبو ت ّمام فمبدأ مشاركته كان
ذا صبغة تأريخية ،لذلك امتزجت روحه الشعريّة بالروح التاريخية ،وانطالقا من ذلك
أمكن أن نرى نماذج من ھذه البدائل ،فلدى أبي العتاھية اقترب من روح الحياة
 جان بول سارتر ،ما األدب؟ ترجمة وتقديم وتعليق محمد غنيمي ھالل ،دار نھضة مصر الفجالة ،القاھرة ،ص382
 عبد ﷲ التطاوي ،مصادر الفكر في شعر أبي تمام ،ص971

186

.

وإحساس النثرية  -التي ال ب ّد من التفصيل في تناولھا في شعره  -فطرح سؤاال شعريا
ھاما ،كما نوع أبو نواس من بدائله من خالل خمريّاته وحكاياه الخمريّة خاصة ،وإن
بدا راجعا إلى كثير من التقليدية في طرديّاته ،أما أبو تمام فيمكن القول بأن ن ّ
صه وإن
لم يقترب من النثرية ،التي كانت غاية فنيّة كبرى لدى أبي العتاھية ،إال أنه غدا قريبا
من التاريخ وكثير من تفاصيله ،كما نجد ذلك مجسّدا بشكل واضح في شھيرته
"السيف أصدق إنباء من الكتب".
إن ك ّل ھذه المعطيات األولية يمكن أن تسمح بالبدء في مقاربة عملية تحليلية
أسلوبية ،يمكن من خاللھا التعرف على مستويات التحليل األسلوبي في فصول الباب
الثاني إن شاء ﷲ.
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الباب الثاني

مستويات التحليل األسلوب ّي
في الشعر الرافض لدى:
أبي العتاھية
وأبي نواس
وأبي تمام
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الفصل األول:

االختيار والتكرار
وأبعادھما الدالليّة
في الشعر الرافض
لدى أبي العتاھية
وأبي نواس
وأبي تمام
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توطئة:
تبيّن في الباب األ ّول مدى أھمية التطورات األسلوبيّة التي تحققت بممارسة األداء
الفن ّي في أعلى المستويات المتاحة لدى الشعراء أبي العتاھية وأبي نواس وأبي تمام
ضمن عدد من اإلمكانات التي يتيحھا االختيار خاصة ،فكان ذلك طريقا إلى عدد من
السمات األسلوبيّة في الشعر العباس ّي انطالقا من إنجازات فنيّة شھدھا النص الشعر ّ
ي
في عدد من النصوص التي برزت فيھا مجموعة خصائص ميّزت النص العباس ّي
كاختيار اللفظ والموسيقى والعناية بالتقارب الصيغ ّي وتناغم أصوات الكلمات
والعبارات ،فضال عن جوانب أخرى مسّت المعاني المعبّرة عن التط ّور الفكريّ ،وھذا
كلّه أ ّدى إلى حدوث صور من التح ّول األسلوب ّي الھا ّم ،ال ب ّد من الوقوف عندھا.
ّ
إن أبرز تح ّول إنّما كان مع مدرسة البديع التي قدمت للنص كثيرا من اإلضافات
األسلوبيّة .وك ّل ھذه األسباب جعلت النص التمامي -مثال -مقتربا من المعاني التي
تحتاج اطالعا في مجاالت فكريّة شتى ،وكان شعره لھذا البناء الفكري والفن ّي نتيجة
لخلفية نقدية خاصة اعتمدھا فصار ذا مفھوم جديد لماھية اللغة المتفجرة الباحثة عن
مدلوالت أعمق ،مما قاد النص إلى شيء غير قليل من التعقيد والغموض.
 -1االختيار والتكرار وأبعادھما الداللية في الشعر الرافض لدى أبي العتاھية:
أ ّدى التح ّول الحضاري العباس ّي إلى تح ّول عميق لدى الشعراء في إحساسھم
بالكلمة وانسجامھا مع غيرھا في النص ،وبأثّر ذلك االنسجام في تحقيق الغاية الفكرية
الفنيّة التي تؤديھا .واللغة ھي أداة الشعر وغايته ،وھي"نظام من اإلشارات المعبّرة عن
أفكار ومن ھنا أمكن مقارنتھا بالكتابة وحروف الصم البكم والطقوس الرمزية
.....الخ ،إالّ أنـّھا أھ ّم من ك ّل ھذه اإلشارات (1)"...وإذا كان الشعر سابقا لك ّل تعبير أدبي
و ُمنشأ ً في األساس ليكون قبل ك ّل غاية أداة ال متعة ) ،(2أمكـن لذلك أن نتص ّور عودة
أبي العتاھية إلى شكل أول للشـعـر ،وبدت فيه عنايته باألصوات وقد ُوظـّفت متـكرّرة

1

Marie Anne Paveau- George Elia Sarfati , Les grandes theories de la linguistique :de la grammaire
comparée à la pragmatique, Armand Colin2003, p73
Denis Fauconnier, a la decouverte de la poesie, Ellipses , Paris 75740 , pp 82, 83
-2
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لتحقيق التناغم ،كما تجلّى ذلك واضحا وضوحا كبيرا في النزعة الفنيّة التي عرفت لدى
شعراء البديع خاصة ،وفي ُمق ّدمتھم الشاعر أبو تمام .وفي كثير من شعر أبي العتاھية
معالم للعناية بالكلمة من حيث أھمية أدائھا لرسالة خلُقية اجتماعية ،فكان ’’فعل األمر‘‘
الذي يقصد به التوجيه العام سيّد الكلمات في شعره وسيّد كل األفعال؛ ولتتحقق أعلى
مستويات األداء الشعري يسعى الشاعر إلى استخدام أسمى ما توفـ ّر له من مستويات
األداء اللغو ّ
ي الممكنة ،وبالرغم من ك ّل تلك العناية األدبيّة تصبّ األفعال واألسماء
والنعوت وجميع مك ّونات النصّ في الغاية التوجيھية .يقول مثال:
إنّ دارا نحن فيــھا لــدار

ليـس فيـــھا ل ُمــقـيم قـرار

كم وكم قد حلّھا من أناس

ذھب اللــــيل بھم والنھار

ف ُھ ُم الركب أصابوا َمناخا

فاستراحوا ساعة ثم ساروا

و ُھ ُم األحباب كانوا ولكن

قدُم العــــھـد وشطّ المزار

عميت أخبارھم مذ تولّوا
ليت شعري كيف ھم حيث صاروا
ت األجداث أال ي ُزوروا
أب ِ
ولكم قد عطلوا من

ما ثووا فيھا وأن ال يُزاروا

عراص)(1

وديار ھي منـھ ْم قـــفار

وكذا الدنيا على ما رأينا

يذھب الناس وتخلُو الديار

ي يوم تأمن الدھر فيه
أ ّ

وله في كــل يوم ِعـــثــار
وھو يدنــيه إليه الفـــرار

كيف ما ف ّر من الموت ح ّي
ھو في أيديـــھم مســــتعار
إنما الدنيا بال ٌغ لقــــوم
ب ّد يـوما أن يُــرد المـُــعار
علمنْ واستيقننْ أنه ال
ّ
إن قراءة أ ّ
ي نص قراءة أدبية تعني االلتفات إلى الجانب الرمزي أوالجمال ّي  -كما يقول
)*(

جون ميلي– من خالل العناية الواسعة باألسلوب ،أي بالجانب الشكل ّي للرسالة التي يحويھا

 ديوان أبي العتاھية ،تقديم كرم البستاني ،دار بيروت ،ص182*  -ج عرصة ساحة الدار ،أو البقعة التي ال بناء فيھا "ھامش الديوان"
1
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النص)، (1فما ھي الجوانب األسلوبيّة الجمالية الرمزية التي تحتويھا ھذه األبيات؟ لقد اختار
لھا الشاعر الخفيف موسيقى والراء رويًّا ،كما كان أللف التأسيس دو ٌر في التعبير عن تلك
اآلھة العميقة المتـﱠصلة بموضوع النص الذي ھو في صميم الحسرة والتألم :فقد وصف
الشاعر حالة اإلنسان الغافل ،فعبّر في البيتين األولين عن فكرة الفناء السريع الذي يھدد
المرء ك ّل حين ،ثم جسّد الفكرة المتناولة في خمسة أبيات ،لينتقل في األبيات الخمسة األخيرة
إلى حقيقة الدنيا التي يقول عنھا إنھا تنتھي بالفراق والوحشة والوحدة ،ويبرز أن حال ك ّل
حي في دنياه أشبه بالشيء ال ُمعار الذي مھما طال أمره سيت ّم إرجاعه ،وھكذا ھي حال
اإلنسان .إن أبا العتاھية يعود في ك ّل م ّرة إلى توكيد حالة الضعف اإلنساني ،والموت
المترصد للمرء في كل حين ،رغبة منه في تثبيت فكرة االعتبار مما يحدث.
ولقد كان للشاعر عناية بزمن معيّن ھو الماضي للخروج بعده بعبرة ،ونظر إلى الماضي
على أساس أن الحياة إنما ھي مرحلة إلعداد العدة:
فاعلمنْ واستيقننْ أنّه ال

ب ّد يوما أن يُر ّد ال ُمـــعار

)(2

وكما قيل فإن مجموع ھذه الخيارات تقرّبنا حقّا من مفھوم االبتكار الذي توصف به
البالغة عادة (3).لذلك ال ب ّد من المضي مع الشاعر في اختياراته لنالحظ أنّه يوجه األمر في
"اعلمن" و"استيقنن" ويجعلھما سيّدين في النص بالرغم من محدوديّته العددية ،إالّ ّ
أن ھذه
المحدوديّة يع ّوضھا بالتوكيد بحرف النون .ومن الطبيع ّي أن يعمد الشاعر إلى أساليب
وفنيّات في القول تح ّوله من النصح الخلق ّي الدين ّي الخالص إلى رسالة فنيّة إمتاعيّة في الوقت
نفسه .ويمكن تحديد ھذه األساليب التي أريد بھا التحويل الفن ّي إلى توكيد معانيه بالتكرار،
وإكساب النص زينات صوتية مؤثرة كما نرى ذلك في قوله:
ّ
إن دارا نحن فيھا لدار ،كم ،كم  ،فھ ُم الركب وھ ُم األحباب...

-1

Jean Milly, poétiques des textes, une introduction aux techniques et aux théories de l’écriture littéraire,
Nathan Université, 2é édition, France2001, p25

 -2ديوان أبي العتاھية ،تقديم كرم البستاني ،ص182
Michele Aquien et George Moliné, Dictionnaire de Rhétorique et de poétique, la pochteque librairie générale -3
Française 1999, p209
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وقد يكرّر الشاعر المعنى بلفظ قريب من معناه األول كما في قوله :فاعلمن واستيقنن:
وھنا يكون التكرار إضافة في درجة المعنى؛ إذ العلم بداية الطريق نحو اليقين المرج ّو.
ويعمد الشاعر إلى النفي الكلّي الجازم إلمكان الفرار من الموت ،توكيدا لضرورة
االستعداد له بالعمل الصالح فيقول:
كيف ما ف ّر من الموت ح ّي

وھْو يُدنـيه إليه الفـرار؟

فقد عبّر الشاعر بھذا االستفھام الملتصق بالتضاد بين الدن ّو والفرار وبين الموت والحي،
عن حتمية النھاية واستحالة النجاة ،وجسّد حقيقة إنسانية أزلية وقدم درسا خلقيا دينيا مقنعا
فكريا وفنيّا .كما أن ك ّل ھذه األساليب الخبرية واإلنشائية جعلھا الشاعر تختم لنتيجة أساس
في النص :ال ب ّد أن يـُر ّد المعار ،ونجد ھذه الجوانب األسلوبية في قوله كذلك:
ألمر ما ُخلقتَ فما ال ُغرور

ﱡ
تحث بك الشھور
ألمر ما

رواح
ألستَ ترى الخطوب لھا
ٌ
ـرفھا ولھا بكور
بص ْ
علي َك َ
الجموح ھو ال َعثور
أتدري ما ينوب َك في الليالي ومركبُك َ
كأنّ َك ال ترى في ك ّل وجه

رحى ال ِحدْثان دائرةَ تدور

أال تأتي القُبور صباح يوم

فتسم َع ما تُخبّرك القبور؟

فإن سكونھا ح َر ٌك تناجي

كأنّ بطون غابتھا ظھور

ب)*( كأس
فيا ل ِك رقدةً في ِغ ّ

لشاربھا ِبلًى ولهُ نُشور

لعم ُر َك ما ينال الفضل إال

سب
تق ّي القلب ُمحت ِ

صبور )(1

فاألساليب الخبرية واإلنشائية تتكرر وتتعانق وتؤ ّدي في النھاية إلى الغاية التوجيھية في
ج ّو من المحاورة والتساؤل .ومن الواضح أن الشاعر عرض ھذه األساليب متناوبة :كأن
يستفھم ،ثم يأتي األسلوب الخبري ويعمق الفكرة التي حدث ألجلھا ھذا التناوب بين
األسلوبين ،مكرّرا إياه مرات عديدة لتوكيد أھميته.
وقد تخلـ ّلت األساليب اإلنشائيّة أساليب خبريّة ،أ ّدت كلّھا مجتمعة في نھاية المطاف إلى
نصائح ثالث :تقوى القلب ،واالحتساب ،والصبر .ومن ألفاظ الشاعر وأساليبه يتـّضح أنه
* " -غب ك ّل شيء عاقبته" لسان العرب مادة غبب ،ص3203
 -1ديوان أبي العتاھية ،تقديم كرم البستاني ،دار بيروت ،ص184
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آثر تقديم النصح بشكل غير مباشر ،متصرّفا في األساليب ،مستفھما )*( بشكل مجازيّ؛ ّ
ألن
ذلك يستميل المتل ّ
ق ّ◌ ّ◌ي ويُشركه في الشعور بإيقاظ وجدانه ،وھـذا ما ال يحققه األسلوب
الصريح.

)(1

ويمكن أن نالحظ ھذا االستعمال الفن ّي في االستفھام بقوله:
ألستَ ترى ،أتدري ما ينوب َك في الليالي ،أال تأتي القُبور

ففي ھذا التناوب بين االستفھام الموجب واالستفھام السالب ةتقلبھما إشارة إلى تقلب حال
الناس من وضع إلى آخر في غقلة منھم .وفي قوله رابطا االستفھام بالسلب" :ألست ترى"؟
دعوة إلى التأمل والمعرفة ،أما في اسنفھامه الموجب أتدري فيمكن أن تستشف الدعوة إلى
مزيد من المعرفة.
وفي تكرار العبارة "ألمر ما" يتحقـ ّق التجانس بشكل فن ّي مثير ،ذلك أن المساواة
الصوتيّة بين العبارتين لم تؤد إلى مساواة في الداللة ،ذلك ّ
أن "ألمر ما" في الشطر األول
من البيت األول دلـّت على الواجبات التي يمليھا وجود المرء ،أما في الشطر الثاني فقد دلـّت
على ما ينتظره من حساب.
وآختار الشاعر مجموعة من الضمائر ليتح ّدث عن المصير اإلنسان ّي ،فكان اإلنسان
عا ّمة ھو المقصود بضمير المخاطب "أنت" بمفرده ومثنّاه وجمعه وغائبه وحاضره ،أما
ت" فقد خاطب به الموت .ومن الواضح ّ
أن ھذا التشابه في رسم الضميرين
الضمير "أن ِ
جمالية مرئية ذات داللة وإيحاء يصبان في التقارب بين ك ّل من الموت واإلنسان.
ويعزز الشاعر ما يذھب إليه من اآلراء بالتوكيد كما نرى ذلك في قوله:
لعم ُر َك ما ينال الفضل إال

حتسب صبور
تق ّي القلب ُم ِ

فالبيت بُدئ بلفظة إنشائية غير طلبية ھي القسم )**( الذي كان دوره توكيد ما سيرد من
خبر .فقد أقسم ثم قدم لنا ثالث صفات أساسية ال بد من توفرھا في النفس المومنة وھي تقوى
القلب واالحتساب والصبر .وقد مھّد الشاعر لتقديم ھذه القيم بأسلوب القسم اإلنشائي غير
الطلبي "لعمرك" ثم قدم في بقية البيت فكرته ،فلم يكتف بالتوكيد عن طريق القسم بل أضاف
* -أشار أبو زيد القرشي في الجمھرة ،تحقيق علي محمد البجاوي ،نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،ص 12إلى ّ
أن االستفھام
في قول امرئ القيس موجه في ظاھره إلى األطالل والقصد أھل األطالل والبيت ھو:
قفا فاسأال األطالل عن أم مالك وھل تخبر األطالل غير التھالك
1
 محمود السيد شيخون ،التقديم والتأخير في لغة القرآن الكريم ،مكتبة الكليات األزھرية القاھرة مصر ،ط ،1983،1ص29** -
يشير إلى إنشائية القَسم غير الطلبية السيد أحمد خليل في المدخل إلى دراسة البالغة العربية ،دار النھضة العربية بيروت لبنان
 ،1968ص203
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تعزيزا آخر عن طريق القصر في قوله :إال ّ تق ّي القلب ،وھو قبل ذلك تعجّب بقوله :فيا لك
رقدة في غبّ كأس ...وبذلك مزج الجانبين االنفعال ّي والتأمل ّي مزجا بنّاء يسھم في أداء
الرسالة التي كرس الشاعر شعره في سبيل تبليغھا .وفي النص عناية بالجانب الصوتي
والموسيق ّي تجسد في التماثل الصيغ ّي كما في :الجموح العثور ،ثم سكون وبطون وظھور
ونشور ،وھو عناية موسيقية بموضوع حساس قريب جدا من العقل والحكمة والحقيقة الدينية
التي يزيدھا التنميق الخيال ّي البديع ّي تم ّكنا في النفس اإلنسانية .والضمير في ك ّل ھذه األ بيات
"أنت" المخاطب الفرد الوحيد وقد حاصره الشاعر بطائفة من الحقائق المحزنة ،وقدمھا
معززة بتنبيھات إنشائية في معظم األبيات.
وھكذا يبدو في الشعر العباس ّي بحكم التط ّور العام الذي شھدته الحياة العباسيّة عناية
خا ّ
صة باللغة ودراساتھا وتع ّمق استعمالھا ،وظھر لدى الشعراء خاصة إصرار على االنتقال
من لغة الخطاب التبليغ ّي المباشر أو شبه المباشر إلى الخطاب التأثير ّ
ي ا لفن ّي ،فكان على
القصيدة العباسيّة أن تقطع مسافة ھامة في مسيرتھا اإلبداعية ،وكان على تلك المسافة أن تبدأ
من أبي العتاھية خاصة؛ ذلك الشاعر الذي طرح شعره إشكالية التبليغ والتأثير ،لكونه شاعر
رسالة خلقية دينية ،قبل أن يكون صاحب رسالة فنيّة .وقد تكون أھمية البداية التي صنعتھا
الوجھة العتاھية ھي تلك األسئلة الفكريّة والفنيّة المنبعثة من روح النص العتاھ ّي حين دفعت
الذائقة العباسية إلى الشك في كم ھائل مما عد من المسلمات في مسيرة التراث العرب ّي الفني
القديم الذي كان أميل إلى الفخامة .لنتأمل قوله في نصّ زھد ّ
ي:
ألم تر أنّ لأليام وقـــعــا

وأنّ لــوقعــھا عقرا وجدعا

وأنّ الحادثات إذا توالت

جذبن بق ّوة وصرعن صرعا

ألم تعلم بأنك يا أخــانا طُبعت على البال والنقـص طبـعا
وأن ُخطا الزمان مواصالت

وأنّ لكل ما واص ْلن قطعا

إذا انقلب الزمان أذ ّل ع ّزا

وأخلق ِج ّدة وأباد جمعا

أراك تـدافـع األيــــام يوما

فيوما بال ُمنى دفعا فدفعا

أُخ ﱠي إذا الجديدان استدارا

أرتك يداھما حصدا وزرعا
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إذا كــ ّر الزمان بناطحيه

فإنّ لكــــ ّره خفضا

ورفعا)(1

ّ
إن تد ّخل عنصر التلقّي في تحديد لغة أبي العتاھية وأسلوبه بصفة عامة يؤ ّكد ما ذھب
إليه "شارل بالي" حين ذھب إلى ّ
أن عوامل كثيرة تتد ّخل أثناء التعبير في عمليّة االختيار؛
من ذلك ّ
فإن حضور شخص ما حضورا ماديا أو ذھنيا يؤثر في طبيعة اختياري للفظ الذي
أستعمله ،فأضع في الحسبان ك ّل ما له من عالقة بجنسه أو طبقته االجتماعية.

)(2

ومع أبي

العتاھية يحضر المتلقي ،ويمثل في تجربته الحجر األساس؛ ألن لشعره غاية توجيھية نذر
شعره الزھد ّ
ي ألدائھا ،لذلك فإنـّنا مع أبي العتاھية ال نجد أنفسنا أمام تجارب فنيّة خالصة
لوجه الفن في ح ّد ذاته ،بل في قلب مھا ﱠم ثقافية خلقية عا ّمة شديدة الصلة بالرسالة الخلقية
والنصح الدين ّي ،وبعد ذلك تأتي الرسالة الفنيّة التي يؤديھا الشاعر بطريقته الخاصة؛ فھو
ير ّكز في نصّه على أبرز جانب يضعف أمامه البشر جميعا :إنّه الزمن ،ھذه الق ّوة الجارفة
التي تمضي بالناس من حياة العمل والفناء إلى حياة الحساب والجزاء.
والنص من بحر الوافر ،الوافر الحركات ،عرض بحركاته الشاعر حركات الدھر
وتقلباته وش ّدة فتكه ،ثم أتى بحرف العين رويّا وھي حرف مجھور مخرجه من متوسط
الحلق

)(3

وال يخفى ما في ھذا المخرج من داللة على المعاناة .ويؤكد الشاعر النقص

اإلنسان ّي المتأصل في ك ّل واحد منّا ،م ّما يعني ّ
أن من واجبنا تو ّخي الحذر كلّه من تقلبات
الدھر :فكم من عزيز ذلّ ،وكم من غن ّي افتقر ،مشيرا إلى ما تسبّبه األماني من اغترار
وتجاھل للحقيقة .كما يص ّر الشاعر -بالرغم من الرسالة الدينيّة يؤ ّديھا -على إصباغ أبياته
باللون الشعر ّ
ي بتوظيف طائفة من السمات األسلوبيّة الظاھرة في األصوات والتراكيب
والصور ،فتبرز سمات أسلوبيّة كثيرة :فھو يصوغ تجربته ببحر خفيف ذي تفعيالت ّ
ست ال
تثقل الوقع على المنصوح ،إالّ ّ
أن الرو ّ
ي قارع شديد القرع بحرف العين ھذا الحرف القوي
المنبعث من أقصى الحلق ،فلكأنّي بالشاعر يُسدي النصح من أعماق أعماقه .ويختار الشاعر
صيغة "فَعْال" لما توحي به من سرعة وشدة حين تتوالى كالطلقات التي يص ّوبھا الدھر
نحونا :وقعا  -عقرا  -جدعا  -صرعا  -طبـعا – قطعا  ...ثم يع ّزز وصف شعوره بضربات
 ديوان أبي العتاھية )أبو العتاھية أشعاره وأخباره(  ،تح :شكري فيصل ،ص229Charles Bally, Le langage et la vie, librairie Sroz, geneve, 3e edition, 1965, p21 -2
3
 لسان العرب ،1999 ،ص5791
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ّ
وأن لوقعھا ،وصرعن صرعا ،طُ َ
بعت طبعا،
الدھر بتكرار اللفظة أو مشتقّھا :وقعا
ْ
واصلن ،يوما فيوما ،دفعا فدفعا ،إذا ك ّر ّ
فإن لكرّه .وھذه الكلمات جميعا تمضي
مواصالت
نحو معنى النقص والبتر واأللم واإلذالل :من ذلك عقر الناقة وجدع األنف ،وال يخفى ما في
الصرع من شدة .ومن المعروف أن المفعول المطلق يؤتى به لتوكيد المعنى خاصة حين
الخوف من تر ّدد المتلقي أو ش ّكه ،أو لوجود ليس في المعنى ذاته ،ويتجلّى ھذا االستعمال
التكرار ّ
ي بالمفعول المطلق في البيت الثاني والثالث والسادس :للتأكيد بأن مصرع اإلنسان
حقيقة ال مف ّر منھا وأن البال والنقص في اإلنسان أمران ال ش ّ
ك فيھما  ،ثم يأتي المفعول
المطلق دفعا لبيان مدى حرص اإلنسان على دنياه على حساب آخرته.
كما آثر الشاعر فعال داالّ على العلم واليقين وكرره :رأى وأرى وعلم ،وبذلك فھو يق ّدم
معرفة دينيّة خلقية بغرض أن تكون مقنعة قدر اإلمكان ،قادرة على توجيه سلوك الناس
انطالقا من االقتناع بھذه الفكرة التي أراد بھا إصالح النفس اإلنسانيّة.
ّ
إن لھذه التكرارات أثرا في أمرين :أولھما توكيد المعاني ،وثانيھما تحقيق نغمية خاصّة
في النصّ تق ّوي شعورنا بقوة الدھر وخطر تقلّباته ،كما لجأ إلى األصوات السريعة الموحية
بالصرامة والشدة متجلّية في صيغة " فعْـل " مع لجوء إلى أصوات أخرى بھا م ّد شديد
الداللة على امتداد األزمنة وطولھا وغلبتھا :ألم تر لأليّام  -الحادثات – توالت  -يا أخانا –
ْ
واصلن -أباد  -أراك تـدافـع األيام  -إذا الجديدان استدارا-
البال ُ -خطا الزمان مواصالت -ما
يداھما -بناطحيه  ...ولتثبيت ھذه المعاني في ذات المتلقـّيّ ،
فإن الشاعر قد أ ّكد ما ذھب إليه
من أفكار باستعماله التوكيد سبع مرات في ھذه األبيات الثمانية :فھو لم يقل "
ألم تر لأليّام وقـعــا

ولوقعــھا ع ْقرا وج ْدعا"،

بل قال:
ألم تر أنّ لأليام وقـعــا

وأنّ لوقعــھا عقرا وجدعا

وأن الحادثاتّ ،
ّ
وأن خطا الزمان ...إذ أنه يل ّح على الرؤية في تكرار الفعل "رأى"بھذا
األسلوب االستفھامي ال ُمقرّر ال ُمثبت .وھكذا يتبيّن تعدد طرق التوكيد التي أبرزت مدى
حرصه على األداء التوجيھي.
أن نصّه كتب لغاية مح ّددة كانت تبليغيّة قبل ك ّل شيءّ ،
من ھنا بات جليّا ّ
لكن تلك الغائية
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اكتست طابعا غنائيا وجدانيّا؛ ّ
ألن المتلقي لم يكن إنسانا "آخر" واقعا خارج النص ،بعيدا عن
ّ
وألن اھتمامه منصبّ بقوة
الذات الشاعرة ك ّل البعد؛ إنه الشاعر أيضا؛ ألنّه صاحب مبدإ،
على تحقيق تلك المعاني وغرسھا في نفس المتلقّي ،فلجأ إلى تراكيب تُعينه على أداء المھمة:
فقد غلب الشرط في النص لإلشعار بالعالقة المنطقية التي ال أن يقبلھا العقل ،ث ّم ّ
إن بناء
النص على ھذا العدد الھام من التضا ّدات يصبّ في التحذير من تناقضات الدنيا وغدرھا،
خا ّ
صة بعد أن أشار الشاعر إلى ما جُبل عليه ك ّل إنسان من ضعف:
ألم تعلم بأنك يا أخانا

طـ ُبعت على البال والنقص طبعا

ولتقريب الصلة بينه وبين المتلقي كان ھذا النداء "يا أخانا"؛ لينبّه من خالله بأن الشاعر
ذاته غير مستثنًى من "البال والنقص" .يقول الشاعر كذلك:
ا َ
لخ ْلق مختِلف جوا ِھ ُره

و َلقَ ﱠل ما تز ُكو سرائِره

ولق ّل ما تصفو طبائ ُعه

ويصـح باطنُه وظاھره
ﱡ

والناس في الدنيا ذ ُوو ثقة والدھر مسرعة دوائره
ص ٍر نفِدَت له فيھا بصائره
ال خير في الدنيا لِذي ب َ
لو أنّ ذكر الموت الزمنا

لم ينتفع بالعيش ذاكره

كم قد ث ِك ْلنا من ذوي ثِقة

شر كنّا نُعاشره
و ُمعـا ِ

أين ال ُملوك وأين ِع ﱠزتھم صاروا َمصي ًرا أنتَ صائره
فسبيلُنا في الموت مشت َرك

ي ْتـلـو أصاغ َره

أكابـ ِ ُره)(1

ففي ھذا النصّ مجموعة من األسماء ،منھا ما د ّل على مفرد ومنھا وما د ّل على جمع،
ومن األسماء ما ر ّكب تركيب المفرد لكنّه د ّل على جمع كما في قوله " :الخلق مختلف
جواھره " فالشاعر اختار "جواھره" الدالة على صفة في الخلق التي عاملھا امطالقا من
كونھا دالة على جمع ،وقد استقامت له بفضل ھذه الداللة القافية ،كما استقام له الرو ّ
ي
المبتغى .ومن الواضح أنه لم يراع قاعدة واضحة في استعمال المفرد والجمع ،بل تص ّرف
معھما بما يناسب قافيته ورويّه ،كما نجد ذلك في كلمتي "باطنه" و"ظاھره" ،فھو لم يقل
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بواطنھم وظواھرھم ،لكن بالرغم من ذلك فقد ت ّم له بيان ما أراد من المعاني بعيدا عن
ارتباك مسيء للداللة واألسلوب.
وقد كانت الغلبة في النص للمشتقات ،وكأنّي بالشاعر قد أكـ ّد بالرغم من ضعف اإلنسان
أھمية إرادته ،كما نالحظ ذلك في األلفاظ :ذاكر  ،معاشر ،صائر ...بالرغم من ّ
أن اسم
الفاعل قد يعني المفعوليّة كما ھو حال اسم الفاعل "صائر" الدال على حتميّة وليس على
اختيار ،إالّ ّ
أن االختيار ھنا يقصد به اإلعداد لھذا المصير ،ومن ھنا أ ّدى تداخل الداللة فيه
إلى بيان ما في الحياة من تح ّديات ومصاعب ،وما فيھا كذلك من إمكانات للتغلـّب على ك ّل
تلك المصاعب والتحديات.
ويختار الشاعر تقديم األصاغر على األكابر حين الحديث في أمر الموت ؛ مبرزا أن
األكابر تالون بعد األصاغر في المصير المحتوم ،مع ّ
أن المنطق المعلوم الغالب ھو أن
مصير األصاغر تال لمصير األكابرّ ،
لكن ھذا الترتيب بداللة الكبر والصغر لم يرا َع فيه
السن ،إنما كان القصد فيه باألكابر ِعلّية القوم ،أ ّما األصاغر ف َمن دونھم رتبة ،وفي ك ّل ذاك
انزياح بيّن تؤكده حالة المفاجأة التي يحققھا التعبير الذي آثر الشاعر استعماله.
ويمضي الشاعر في ھذا االتجاه من االختيار واالسميّة فيقول:
من كان عند ﷲ ُم ّذ ِخرا

فستَستَبِين غدًا ذخائره

أمنَ الفنا َء على ذخائره

سعد طائره
وج َرى له بال ّ

يا من يُريد الموتُ مھجتَه

ال ش ّك ،ما لك ال تُبادره

ھل أنت ُمعتبِر بمن خ ِربت منه غداة قضى دسا ِكره
وبمن َخلَــتْ منه منابره
وبمن خ َلتْ منه أسـّرته
وبمن خلت مـنه مدائنه

وتف ّرقـت عنه عساكره

وبمن أذل الدھ ُر مصرعَه

فتبــرأت منه عشـائره

مستودعا قـبرا قد أثـقله

فيھا من الحصباء قابره

َد َرستْ محاسن وجھه ونفى عنه النّعيم فتلك ساتره

1
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)(1

لقد كان ﷲ اسم الجاللة ،محور النصّ ؛ إذ ّ
أن الشاعر ينصح بفعل الخير لنيل رضاه ،ثم
تأتي مجموعة من الكلمات مرتبطة جميعھا بالكلمة الجوھر:
 مذ ﱢخر ذخائر ذخائر :المالحظ أن الشاعر قد ك ّرر الذخر بمعنى ا ّدخار العمل الصالحلنيل الثواب في اآلخرة.
 طائره :اسم فاعل دال على عقدة التطير النفسية ،والشاعر ال يعني التطيّر بالذات لكنهيوظفه للداللة على المصير.
 الموت والفناء والمھجة :وھي أسماء واردة في سياق صراع اإلنسان في الحياة ضدك ّل أشكال الفناء ،ذلك ّ
أن الموت يطلب المھجة والمھجة تف ّر منه ما أمكنھا ،وتبدو المھجة
الكلمة المؤنثة ذات الجيم الحرف اللطيف في غاية الھشاشة داخل ھذا السياق .أ ّما الفناء
فمؤ ّكد لمعنى الموت الوارد بعده مرات عديدة.
 شك ،وما "استفھامية"  :الشك اسم ووجوده مرتبط باسم االستفھام ي ْعني التحذير منالدخول في الريب ،وقد كانت غاية الشاعر من ذلك الدعوة إلى التم ّسك باإليمان ،ويأتي اسم
ّ
ليحث على أخذ العبرة من الموت.
الفاعل "معت ِبر"
ويستعين الشاعر بمجموعة من األسماء الدالة على عظمة الملوك فيذكر :الدساكر
والمنابر واألَسرّة والعساكر والمدائن ...وكلّھا تشير إلى غنى وقوة ومتاع ،كما يذكر العشائر
الدالة على حماية األقربين ،وليبتعد الشاعر عن ظاھرة الحشد والحشو يعمد إلى التشاكل
الصيغي في ھذه العبارات إلضفاء حالة موسيقية ،إذ أن معظمھا على وزن "فعائل" .ولم
يكن تضخيم حالة الملوك في خضم ھذا الجمع إال لنفي جدوى أي قوة أو مال أو جيش أمام
المصير المحتّم ،وبذلك تتضح لعبة األسماء في البناء والھدم :فقد رسمت تلك األسماء
للعظماء صورة في منتھي القوة والمناعة ،إالّ أن الشاعر يختم نصه بعبارات تھدم ك ّل ما
بنته تلك األلفاظ فيقول في البيت األخير" درست محاسن وجھه "...وال يخفى ما في لفظ
الوجه من جالل ورفعة وعزة ونضارة؛ ذلك أن العرب تستعمل كلمة "وجيه" و"وجاھة"
للداللة على عظيم القدر كما تستعمل عبارة "بيض الوجوه" داللة على الشرف والمنعة.
ويقول الشاعر:
ي ُذ ﱟل في السؤال وفي بذل الوجوه إلى الرجال
أتدري أ ﱠ
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ﱡ
التنزه من رعاه
يع ّز على

ويستغني العفيف بغير مال
فال قُ ّربتُ من ذاك النوال

إذا كان النوال ببذل وجھي
معاذ ﷲ في خلُق دنيء

يكون الفضل فيه عل ّي ال لي
فصانعھا إليك عليك عال

ق يدا تكون عليك فضال
تو ﱠ

كما ع َلت اليمين على الشمال

ي ٌد تعلو يدا بجميل فِعل

ضيق
وجوه العيش من َ
سعة و ِ
س َع في الحالل
وحسبُك والتو ّ
أتُنكر أن تكون أخا نعيم

وأنت تَصيف في فيء الظالل

وأنت تُصيب قُوتَك في عفاف و ِريّا إن ظمئت من الزالل
متى تُمسي وتصبح مستريحا وأنت الدھ َر ال ترضى بحال
وتبغي أن تكون رخ ﱠي بال

تُكابد جمع شيء بعد شيء

وقد يجري قليل المال مجرى كثير المال في س ّد
إذا كان القليل يس ّد فقري
الحب فيھا
ھي الدنيا رأيتُ
ّ

خالل)*(
ال ِ

ولم أجد الكثير فال أبالي
التفرق عن تَقال
عواقبه
ﱡ

)(**1

تُس ّر إذا نظرت إلى ھالل ونقصك أنْ نظرت إلى الھالل

)(2

صاغ الشاعر الميّته على الخفيف ،وھو بحر ال يمكن الجزم ّ
بأن الشاعر اختاره ألنّه
مناسب للموضوع ،أو لخصوصية في ھذا البحر جعلته أقدر على تجسيد الرؤية؛ فك ّل ھذه
األمور ھي من أسرار العمليّة الشعريّة ،وأغوار التجربة التي ترتبط في كثير من الحاالت
باللحظة األولى التي يتح ّدد فيھا مطلع النص ،وتبدأ شرارته وتباشيره النفسية والفكريّة
والموسيقية األولى :لحظة ال يمكن التأكـّد ّ
بأن الشاعر بر َمجھا ووعى أھميتھا ،وقصد رسم
مسارھا ،فھي مجموعة من الحاالت المتمازجة الناجمة عن تراكم وتراكب يحدثان في
الوعي والذاكرة والشعور وأعماق النفس الشاعرة.
* -ورد في شرح البستاني ص325الخالل جمع خلة وھي الفقر،وفي لسان العرب مادة خلل ص..."1251ال َخلّة الحاجة والفقر.
ّ
** -ورد البيت في الطبعة التي بتقديم البستاني":ھي الدنيا رأيت الحب فيھا عواقبه التف ﱡرق عن تَقال" والتقالي أشد من الثقال ،وقد
شرح البستاني"الثقال" بقوله :ضد الخفة .وبالنظر إلى قرآنية معجم الشاعر وقوة الكلمة فالرواية األولى أقرب.
1
 ديوان أبي العتاھية ،تح :شكري فيصل ،ص ص326 ،3252
 -المصدر نفسه ،ص ص326 ،325
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ّ
إن وعي الشاعر برسالة شعره دفعه إلى الوقوف عند قضيّتين في غاية األھمية لما لھما
من عالقة بالتوجيه الخلق ّي العام :أوالھما بشاعة ذل السؤال ،وثانيھما فضل القناعة :ففي ھذه
األبيات التعليميّة المصوغة صياغة أسلوبية مؤثـّرة بما توفّرت عليه من قوة في العبارة
والفكرة ،ومن تركيز على خالل رفيعة تحقق للمرء سم ّو إنسانيّته ،على أساس ُخلق أص ٍل
واحد ھو القناعة ،أداء لرسالة فنية خلقية بطريقة مؤثـّرة؛ فإذا كان البيت األول قد مھّد
للموضوع وجعل القارئ يحس بأھميته ليشرع في تقبّله ،فإن البيت الثاني كاد أن يل ّخص ك ّل
ما ورد في النص ،حين أشار الشاعر إلى قوة العفـّة التي تمأل النفس غنى ،وعجز الغنى
المال ّي عن تحقيق ذلك الشعور النفس ّي السامي فبغياب ھذا الخلق ال يمكن أل ّ
ي امرئ أبدا أن
يستق ّر على حال :فالرغبة تولّد مزيدا من الرغبات ،والجمع يؤ ّدي إلى مزيد من الجمع ،وبعد
ك ّل ذلك ينتھي األمر إلى السعي في بذل ماء الوجه لتحقيق إمالءات الجشع .والشاعر ينبّه
إلى النعم التي من حول ك ّل واحد منّا :فالظل يقينَا شدة الحرّ ،وقليل من الكسب يقينا ذل
الحاجة ،وال معنى للسعة إالّ إذا كانت حالال ،وبذلك يفتح الشاعر مجال النفس أمام السعي
اإلنسان ّي الشريف ،ليختم نصه بقوله :إن نقص اإلنسان يحدث حين التطلع إلى ما ھو في
غير مستطاعه ،ممثال لذلك بالسرور لرؤية الھالل الذي ھو رمز لكمال في الجمال
اإلنسان ّي ،مع ّ
أن التطلع إليه يكشف لنا عن حقيقة النقص لدى أ ّ
ي واحد منا .وال يخفى ما في
تلك األقوال من تعريض بحال شعراء من عصره كانوا يبذلون ماء الوجه في سبيل تحصيل
منافع ما ّديّة ،كما ال يخفى ما في ھذه الفكرة الداعية إلى القتاعة من داللة صادقة على زھد
أبي العتاھية الذي نذر ك ّما ھاما من شعره لھذا الغرض الخلقي الديني االجتماع ّي.
وھكذا يتبيّن مدى حرص أبي العتاھية على تبليغ رؤيته الرافضة في شتّى المجاالت على
أساس أسلوبي فنّ ّي مؤثّر قدر اإلمكان :فھو يعتني باإليقاع الموحي ،ويختار األصوات
الالزمة التي تؤدي غايته التوجيھية بشكل حساس يجعل المتلقي متواصال مع النص من
خالل األلفاظ األنسب.
ويمضي الشاعر في محاورة جا ّدة متنوعة ،محاورة تنسجم مع الروح السجاليّة التي
انتشرت في عصر تن ّوع االتجاھات الفلسفيّة والمذاھب الدينية ،فكان الحوار في قصيدة
الشاعر متنوعا؛ فھو تارة بينه وبين نفسه ،وبينه وبين المتلقّي تارة أخرى ،لذلك كانت
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المحاورة أساسا في ھذا األسلوب ،وھي قوة في الفكرة التي يق ّدمھا الشاعر مستعينا بصور
كثيرة مستقاة من واقع الحياة وحقيقة الدين ،إحداثا للتأثير اإليجاب ّي في النفس اإلنسانية
عامة ،والنفس المسلمة خاصة.
وفي النص تراكيب ع ّززت الوصول إلى تلك الغايات التوجيھيّة والجمالية ،منھا اتكاء
الشاعر على الضمير "أنت" في كثير من الحاالت التي عرضھا مبرزا حقيقة الدنيا ،وقد
أدى ھذا التحاور السريع بين الشاعر والضمير أنت إلى كثرة االلتفات وھو زينة بديعية
تكسر رتابة النص وتفاجئ المتلقّي في ك ّل مرة بأمر جديد ،كما تُحقق أدبيات التوجيه في
بعض الحاالت التي ينبغي أن يجتنب الشاعر فيھا ضمير المخاطب ،كما نجد ذلك في قوله:
معاذ ﷲ في خلــُق دنيء يكون الفضل فيه عل ّي ال لي
فموقف ذكر ال ُخلق الدنيء  -كما ھو واضح – يحتّم تغيير الضمير ،إال أن الشاعر يعمد إلى
المخاطب بشكل مباشر في مواقف كثيرة كما في قوله:
ي ُذ ﱟل في السؤال؟ وفي بذل الوجوه إلى الرجال؟
أتدري أ ﱠ
ففي ھذا االستفھام بدأ بذكر حالة الذ ّل عامة ،ثم ر ّكز على صفحة الوجه رمز اإلنسان
نفسه ،وقد استعمل المفرد في الشطر األول بذكره للذل ،لكنّه ھ ّول من األمر حين ربطه
بالجمع في قوله :بذل الوجوه إلى الرجال .وينتقل الشاعر إلى ضمير المتكلم في قوله:
إذا كان النوال ببذل وجھي

فال قُ ّربتُ من ذاك النوال

إال أنّه حين ينتقل إلى سياق النصح يعود إلى المخاطب فيقول:
ق يدا تكون عليك فضال
تو ﱠ

فصانعھا إليك عليك عال

فقد كان التركيز في ھذا الموقف على المخاطب قويا فذكر أربع مرات :تو ّ
ق ،عليك،
إليك ،عليك .وھو في ھذا التركيب الذي ساد فيه الضمير اتضحت العناية بالتماثل الصيغي
أيضا .وفي جمل الشاعر عناية بالمضارع الدال على الديمومة لمضارعته االسم ،وقد ركز
الشاعر عليه خاصة في حاالت التعبير عما يمكن أن يھدد حياة المرء من الشرور واآلثام،
فقد جاء عدد كبير من الجمل مقرونة بالمضارع للداللة على مجموعة من القواعد العامة
التي تحكم الحياة اإلنسانية ،وبذلك دلت تلك األفعال على االستمرارية كما في قول الشاعر:
ﱡ
التنزه من رعاه ويستغني العفيف بغير مال
يع ّز على
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وكما في قوله:
معاذ ﷲ في خلُق دنيء

يكون الفضل فيه عل ّي ال لي

فإذا كان البيت األ ّول داال على قاعدة عامة تحكم الحياة وتقلباتھا ،فإن المضارع في ھذا
البيت دل على مساحة زمنية خاصة بحياة الشاعر وفلسفته في الحياة :فھو يرى أن كرامته
اإلنسانية ال تسمح له بأن يكون صاحب اليد السفلى في ھذه الحياة ،إنه يريد أن يكون صاحب
فضا على الناس ال يدا صاغرة ترجو عطف المحسنين.
فالمضارع يأتي ليصوغ فلسفة عا ّمة يدعو إليھا الشاعر ھي فلسفة الغلبة والشرف :فلسفة
تبدو في الظاھر دعوة اجتماعية بسيطة ،لكنھا تلخص حالة الدولة العباسية الغالبة حضاريا؛
فھي نفسھا كانت صاحبة يد الفضل على اإلنسانية بصفة عامة.
ي أن أشير ھنا إلى ّ
ومن الضرور ّ
أن داللة الزمن في أفعال اللغة العربية ال تتم بالفعل
وحده بل مع ما يصطحبه من حروف وأفعال أخرى تلتصق به ،كما ال بد من اإلشارة إلى
داللة المضارع التي تتجاوز الحاضر والمستقبل بدرجاته إلى القاعدة الھامة التي تحكم الحياة
برمتھا ،فحين نقول" :الخير يغلب الش ّر" فإن مقولتنا تعني الماضي والحاضر والمستقبل أي
ھكذا ھي طبيعة الحياة .وقد د ّل المضارع في ھذه األبيات أيضا على األمنيات التي يرغب
الشاعر في أن تتحقق له وللمتلقي ،كما نجد ذلك في قوله:
متى تُمسي وتُصبح مستريحا

وأنت الدھ َر ال ترضى بحال ؟!

فالمضارع في الشطر األول توجيه خلق ّي متمثـّل في القناعة أما الشطر الثاني فدل فيه
على صفة استبدت بالمخاطب خاصة وكثير من الناس عامة ،ھي الجشع والتبرم من أحوال
الدنيا كيفما كانت .ويطرح السؤال ھنا حين نربط دعوة الشاعر إلى القناعة بدعوة أخرى
ذكرت قبل وقد تبدو مناقضة لھا حين قال:
معاذ ﷲ في خلُق دنيء

يكون الفضل فيه عل ّي ال لي

فمن أين يكون للمرء فضل على الناس إذا كان ال يُقبل على أسباب النجاح في دنياه ،وإذا
كان ھو ذاته في حاجة إلى من يعيله بعد أن رضى بالقليل من ضرورات دنياه .إنه من
المستحيل  -في ھذه الحالة -أن يجد ما يكون به يدا ُعليا .إالّ ّ
أن األمر الذي يمكن فھمه من
طرح أبي العتاھية في زھدياته ھو على غير ھذا االتجاه في التناول ،وفي غير ھذه الحال
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تماما :إن القناعة ال تعني الركون إلى الكسل والتواكل والفقر؛ إذ يمكن للمرء أن يزھد في
دنياه مع بذله الدؤوب في سبيل إسعاد نفسه وعياله وذويه وأقربائه وغيره.
 -2االختيار والتكرار وأبعادھما الداللية في الشعر الرافض لدى أبي نواس:
ومن الطبيعي أن تتّسع آفاق اللغة وتتحقق فيھا سعة االختيار لدى الشعراء الذين عايشوا
التطورات الفكرية والفنية التي حدثت في العصر العباس ّي .وھذا ما حدث مع أبي نواس الذي
قال" :ما استكثر أحد من شيء إال ملّه وثقل عليه إال األدب فإنه كلما استكثر منه كان أشھى
له وأخف عليه

)(1

ويقصد الشاعر باألدب ھنا المعرفة بجميع فروعھا الفنية والعلميّة ،لذلك

جاءت في ثنايا أدبه كثير من عالمات تميّزه وتفرّده الذي أضحى ممارسة فنيّة واضحة
المالمح األسلوبية في عدد من إبداعاته ،كما نجد ذلك في قوله:
سن في التراب رقيق
بح ْ
ب وج ٍه في التراب عتيق ويا ُر ّ
أيا ُر ّ
رأي في التراب وثيق
حزم في التراب َ
ويا ُر ّب ٍ
ونجدة ويا ُر ّب ٍ
أرى ك ّل ح ّي ھالكا وابن ھالك

عريق
وذا نسـب في الھالكين
ِ

فقُل لقريب الدار إنك ظـاعن

إلى منزل نائي الـمح ّل سحيق

شفت
إذا امتحن الدنيا لبيب تك ّ

له عن عد ّو في ثيـاب صديق

)(2

في ھذا البحر الخض ّم الطويل صاغ الشاعر أبياته ،بحر كان له حضوره القو ّ
ي في ما
عظم وجد من األمور المتناولة في الشعر العرب ّي .وأول ما يلفت النظر في ھذه األبيات ھو
صغر حجم النص الذي لم يزد على خمسة أبيات ،ومن ھنا يتبيّن أن الشاعر يرى نفسه غير
معن ّي بالمقولة التنظيرية التي تح ّدد القصيدة في عدد معين من األبيات .وقد مارس أبو نواس
مبدأ االختيار في ھذا النص طامحا إلى بلوغ أسمى درجات التعبير الفن ّي عن تجربة وجدانية
دينية تبدو مناقضة لما اشتھر به من خمريّات كانت لبّ التجربة الفنية لديه ،إال أنه في ھذا
النص يبرز قدرته على اإلبحار في غرض مناقض للخمريات ،ومن ھنا ندرك طبيعة
التحدي الذي تتميز به ھذه التجربة بالذات :إنه تحد ذو شقين :أحدھما تحدي شعره الذي

 -1ياقوت الحموي ،معجم األدباء  -إرشاد األدريب إلى معرفة األديب ،تح :إحسان عباس ،ج ،1دار الغرب اإلسالم ّي بيروت لبنان،
ط ،1993 ،1ص21
2
 -ديوان أبي نواس ،شرح محمود أفندي واصف ،ص192
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طغت عليه الخمريات وثانيھما تحدي الذائقة المتلقية التي تعودت على أبي نواس الخمري
ومن الصعب عليھا أن تتقبل أبا نواس الشاعر الزاھد.
اختار الشاعر في ھذه األبيات النداء وألح عليه ،ليقترب من ج ّو التضرّع ،لذا مأل به نصّه
فبدا بذلك عامرا بالحيرة والندم والخوف ،مسكونا باالستغفار حادسا خطر الحال التي كان
عليھا؛ حالة تقود حتما إلى االستنجاد.
ومن ھنا أ ّدى حرف النداء "يا" دورا جوھريا في التجربة ،خاصة وأنّه حرف معروف
بغني دالالته ،فھو يعني وفقا للسياقات النداء للقريب والبعيد كما يعني التعجّب والندبة
واالستغاثة ، (1) .وفضال عن ك ّل ذلك فھو قوي الداللة على التأوه والتألم .وقد استغلّه الشاعر
ألن ذلك يؤ ّكد ّ
ليمأل النص باألصوات العالية ّ
أن القصد من النص كان إيصال الصوت إلى
المتلقّي ،كما كان مبدأ االختيار لدى الشاعر واضحا بين عدد من اإلمكانيات التعبيريّة:
أ -فقوله عتيق جاء بدال عن كلمة جميل )*( ،ولم يكن االختيار مرتبطا بالروي فقط؛ ّ
ألن
لھذا اللفظ داللة أقوى على الحسن .جاء في أساس البالغة ّ
أن سيدنا الصديق كان لقبه
العتيق لوسامته.

)(2

ب -لإليجاز اختار الشاعر بدال عن الموصوفين صفاتھم الداللة عليھم :حزم في التراب،
وفي التراب نجدة ورأي ،والقصد منه أولو الحزم والنجدة والرأي.
ج -اختار "ھالكا" عوضا عن كلمة ميّت؛ ّ
ألن الھالك دا ّل على ما يصحب الموت من مشقة
وعذاب؛ فإذا كان الموت داالّ على انقضاء األجلّ ،
فإن الھالك دا ّل على ما ھو أفدح.
د -واختار ابن ھالك تكرارا لمعنى الھالك وتوكيدا له وتصويره على أنه أمر تتوارثه
اإلنسانية وتظل عاجزة عن رده عجز أي منا عن التحكم في ما يرثه عن آبائه.
وفي النص تنويع لألساليب في أداء النصح واإلرشاد؛ يتجلّى ذلك في التكرار الدال على
حضور الظاھرة السلبية في قوله" :أيا ربّ " أربع مرّات متعاقبة ،ثم قوله :أرى ك ّل ح ّي
ھالكا وابن ھالك؛ فقد أورد "ك ّل" التي تفيد العموم وھي بذلك تق ّرب المعنى من التوكيد.

 -1إميل بديع يعقوب ،معجم اإلعراب واإلمالء ،دار العلم للماليين ،ط1983 ،1م ،ص ص580 ،579
*  -لسان العرب مادة عتق ،ص 2798
 - 2الزمخشري ،أساس البالغة ،ص293
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ولم يكتف بذلك بل ر ّدد عبارة الھالك في قوله" :ھالكا وابن ھالك" ،ثم نراه ال يقف عند
صورة مؤلمة واحدة يصف فيھا القبر ،فيضيف إليھا صورة ثانية فيقول :منزل نائي المح ّل
سحيق :وبذلك ينطبع في الذات بعدان لھذا القبر؛ أحدھما أفقي وثانيھما عمودي ،ويختم
الشاعر نصّه بتوظيف التضاد بين كلمتي’’عد ّو وصديق‘‘ خالصة لتوكيد درجة الغفلة التي
يعيش عليھا المرء حينما تغرّه الدنيا ببھرجھا الزائف .وال ب ّد ونحن نتناول تجارب أبي نواس
من التمييز بين شعره القابل وشعره الرافض :والقصد من شعره القابل؛ ما سار فيه على
طريقة القُدامى حتى بدا واحدا منھم ،وإن كانت شاعريّته قد حققت أصالته بالرغم من
اتباعيته .ويمكن اتّخاذ ھذه األبيات االفتتاحية السبع في قصيدة مدح الرشيد مثاال لشعره
القابل ،وفيھا غزل تاله وصف للناقة مھد به للوصول إلى الممدوح بطريقة القدامى:
ح ّي الديار إذ الزمان زمان
وإذ الشّباك لنا َح ِري ومعان
يا حبذا سفوان من متربّع

)* (

ولربّما ج َمع الھوى سفوانُ

وإذا مررتُ على الديار مسلّما فلغير دار أميمية ال ِھجرانُ
إنا نسبنا والمناسب ظـنّة
ت َحصانُ
ت بنا وأن ِ
حتى ُر ِمي ِ

)(1

ففي ھذه األبيات من أسلوب إنشائي من بداية النص ،وھو مما يعني شدة انفعال الشاعر
وتفاعله مع الموضوع الذي عايشه معايشة تقليدية فيھا حنين إلى ماضي القصيدة العتيقة.
بيتان أوالن إذن تزعمھما األسلوب اإلنشائي بشكل مؤثر :حي الديار؟ فمن ھذا الذي
يحييھا؟ من الملتمس ومن المخاطب أم أنھما معا إنسان واحد؟ إنه الشاعر ويمكن أن يكون
كل قارئ تفاعل معه وأحس بتجربته .من ھنا تتجلى طرافة الضمير المفتوح على أكثر من
قراءة ،كما حدث مع امرئ القيس الذي اختلف في قوله "قفا" .من ھنا تأتي جمالية ھذا
االختيار الذي قام به الشاعر سواء تعلق األمر باإلنشاء أو الضمير .وكما يتكرر الضمير
ويدعم بكم إحساسي نوعي بالصوت الھامس يزيده التكرار قوة في قوله" :إذ الزمان
زمان"،و " يا حبذا سفوان ،و"جمع الھوى سفوان" .وإذا كان اإلنشاء في المديح قو ّ
ي
*  -الشباك وحري ومعان مواضع " ھامش الديوان " شرح محمود أفندي واصف ص"58
1
 -ديوان أبي نواس شرح واصف ،ص ص 59 ،58
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االتصال بالطلب ،إالّ أن الشاعر في المقدمة لم يكن يطلب شيئا؛ ألنه في األساس لم يكن
مخاطبا غير ذاته في مناجاة دافئة فيھا حنين إلى زمن األولين وأساليبھم .وقد كان من
الطبيع ّي لذلك أن تتجسّد صورة أبي نواس القابلة في كثير من مدائحهّ ،
ألن السلطة السياسية
كانت تحاول قدر اإلمكان إبقاء الساحة الثقافية على حالھا .ومن الالفت للنظر أن طريقة
افتتاح النص النواس ّي في ھذه المدائح بالرغم من كونھا صورة أمينة لالفتتاحيات العتيقة إالّ
أنھا أصيلة تحمل بصمة صاحبھا .ومن االفتتاحيات التقليدية قوله أيضا وھو ينتقل إلى مقدمة
أخرى عرفتھا العرب ھي ذكر الشيب .يقول:
ديار نَوار ما ديار نـوار

َكسونك شجوا وھنّ منه عوار

يقولون في الشيب الوقار ألھله

وشيبي بحمد ﷲ غي ُر وقار

إذا كنتُ ال أنف ّك عن طاعة الھوى

فإنّ الھوى يرمي الفتى ببوار

فھا إنّ قلبي ال محالة مائل

إلى رشإ يسعى بكأس عقار

شَمول إذا ش ُّجت تقول عقيقةٌ

تنافس فيھا السوم بين تِجار

)(1

ھذه األوتار التقليديّة المحافظة التي يعزف عليھا أبو نواس بادئا بيّنة مالمحھا في
الحديث عن الديار وبالھا والشيب وأحزانه ،إالّ أن الشاعر ال تخلو نغماته من بعض الرنات
الخارجة عن تفاصيل صغيرة موجودة في قلب العرف القديم :فھو ال يريد وقار الشيب
ويحمد ﷲ على أنّه خال من ھذا الوقار .وبذلك فھو يمزج التقليد القديم بمفھوم عباسي متأثر
بالقيمة الخلقية الدينية ،كما يمزج غرضين بعد ذلك ھما الغزل والخمرة وبذلك غدت ھذه
األبيات قادرة على أن تقرّب إلينا الروح النواسية وأبرز األجواء الفكرية والفنية التي تتجلى
في سمائھا شعره عامة .والشاعر يبدأ باألسلوب اإلنشائ ّي متعجبا متحسّرا ثم ينتقل إلى
األسلوب الخبر ّ
ي ليبسط شيئا من حزنه ،ثم يعود إلى اإلنشاء حين يقترب من نھاية النص
بحرف التنبيه " :فھا إن قلبي  "...كما يتنقل بين صوتين متناسقين في حرفين متقاربين:
السين والشين وھما من األصوات المھموسة (*)،وقد أ ّدى ھذان الصوتان مھ ّمة موسيقية ذات
داللة واضحة على نفسيّة أبي نواس في ھذا الموقف الذي نراه فيه بالرغم من مباھاته في
األول بانعدام الوقار ،إال ّ
أن اختياره الھمس ص ّور ضميره االجتماع ّي الدين ّي العميق الذي
 -المصدر السابق ،ص72

1

*  -جاء في لسان العرب ص ّ 2175
أن الشين من الحروف المھموسة والشجرية أيضا.
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دفعه إلى االستتار :لذا كان العمر شيبا والساقية رشأ والخمرة شموال ،كلّھا ألفاظ احتوت
حروفا دالة على ھمس .ويبدو الرفض النواس ّي صورة واضحة أش ّد ما يكون عليه الوضوح
بقصائده التي تص ّور عالقته بالشراب والشاربين ،وبذلك الج ّو العا ّم الذي يتحرّك فيه
الندامى ،وتتحقق اللذات التي كانت تعج بھا الحاضرة العباسيّة في شعر أبي نواس خاصة،
فال عجب أن تثور المدينة في ّ
فن النواس ّي على ك ّل ما اختلف عنھا ونھى عن لذاتھا ،لذلك
كان على الحياة العباسية في ھذا النص أن تختلف كلية عن حياة البادية واألعراب:
الريح َوال َم َ
طرا
َع ال َرسـ َم الﱠذي َدثَرا يُقـاسي
َ
د ِ
الخـ َ
ت َو َ
طرا
العلـ َم في اللـَ ّذا ِ
َو ُكن َر ُجالً أَضا َع ِ
أَلَم تَ َر ما بَنى ِكــسرى َوســابو ٌر لِ َمن َغبَرا
ھي ذي بداية إنشائية في غاية الحماس واالنتصار الكلي لحياة المدينة العباسية الجديدة ،ثالثة
أبيات ھي بمثابة الطلقات النارية الحادة القوية المؤذنة بالقطيعة التامة بينھا وبين الحياة البدوية
القديمة وأشيائھا البالية .لقد بدأ الشاعر ك ّل بيت من ھذه األبيات بأسلوب إنشائي فورد األمر "دع
الرسم" وھو بغاية التحقير ،ألنه رسم دثر وانتھى شأنه ،قد أ ّدى توالي األزمنة وويالتھا عليه
وتعاقب فصولھا بين ح ّر وبرد وعواصف وسيول إلى محو معالمه محوا .وبعد ھذا األمر الدال
على نھي في األساس ورد أمر ثان ،لكن ھذه المرة ليس للتحقير وال للنھي ،إنما للحث على اللذات
بكل أصنافھا وقد انتصرفت ك ّل ملكاته وأحاسيسه إلى اكتشاف مكنوناتھا وأماكنھا وأوقاتھا وك ّل
شيء متعلق بھا .أما البيت الثاث فبدئ باستفھام "ألم تر"...تعجبا من الغفلة عن معالم كبرى تركھا
أوائل الفرس ،ومكمن العجب في أن المتمسك باألعراب يرى طلال مندثرا ،ويعمى عن رؤية
مجوعة كبيرة من اإلنجازات ،ومجموعة من األماكن الممتعة المرحة التي ما زالت تشھد بعبقرية
أصحابھا:
شـــــ َجرا
ت َتفَـــيﱠأَت َ
َمنا ِزه بَ َ
ين َدجلَةَ َوالفرا ِ
لح َوال ُعـشَرا
ض با َع َد ال َرح َمنُ َعنھا الطــ َ
بِأَر ٍ
َولَم يَج َعل َمصـايِ َدھا

يَـــرابيـعا ً َوال

َو َحرا)*(

َولَ ِكن حو ُر ِغــزال ٍن
شئنا َحثَثنا ال َ
طي َر ِمـن حافــاتِھا ُز َمـرا
َوإِن ِ
تُــراعي بِال َمال بَقَرا

* -ھي أخبث العظاء ال تطأ طعاما وال شرابا إال ش ّمته "لسان العرب مادة وحر  ،ص" 4783
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شـربھا الخمرا
َوإِن قُلنا اِقتُلوا َعن ُكم يُبا ِكر َ
ليب صافِيَ ٍة
أَتا َك َح ُ
يش ال سيداً بِقَفــــ َرتِھا َوال َوبَرا
فَذا َك ال َع ُ
نج ِحرا
ب َح ﱠر ٍة يُلفَى بِھا ال ُعصفو ُر ُم َ
بِعا ِز ِ
ب ُمعتَبَرا
إِذا ما ُكنتَ بِاألَشـــيا ِء في األَعــرا ِ
صرا
شَجا قَطفا ً َو ُمعتَ َ

فَإِنﱠ َك أَيﱠما َر ُجــــ ٍل

ص َدرا
َو َردتَ فَلَم تَ ِجد َ

ص َحرا
الج َ
الجفاةَ ُ
ب لِ ِعشقِ ِھ ُم ُ
لف َوال َ
َو ِمن َع َج ٍ
ش)*(أَودى َولَم َيعــجـ َز َوقَد قَ َدرا
فَقي َل ُم َرقﱢ ٌ
َوقَد أَودى اِبنُ َعجال ٍن َولَم يَف َ
طن لَهُ َخبَرا
فَ َحد َ
ش َعرا
َوقا َل بِ َغي ِر ما َ
ﱠث كا ِذبا ً َعنهُ
كان اِبنُ َعجال ٍن ِم َن البَلوى َكما ُذ ِكرا
َولو َ
كان أَ َذ ﱠم َعھـــداً في الھــ َوى َوأَحـبﱠهُ ُعـذرا
لَ َ
تعشّق جنسه جنس

وقابـــل شدقھا كبرا

تَ ُع ﱡد الشَيح َوالقَيصو َم َوالفقھا َء

مرا)**(
َوال ُ
سُ

س َوالنِسري ِن َوالسوسا ِن إِن زَھرا
َجنِ ﱠي اآل ِ
َويُغنيھا َع ِن ال ُمــرجــا ِن أَن تَتَقــــ َلﱠ َد البَعرا
ئب َوالنَ ِمرا
َوتَغدو في بَرا ِج ِدھا تَصــي ُد ال ِذ َ
ﷲ ال أَشـــرا َحلَــفتُ بِ ِه َوال بَطرا
أَما َو َ ِ
لَ َو أِنﱠ ُمــ َرقﱢــشا ً َح ﱞي

ق قَلـبُهُ َذ َكرا
تَ َعــلﱠ َ

* -وھو أحد عشاق العرب المشھورين وصاحبته أسماء بنت عوف  ...وكان أبوھا زوﱠجھا ً رجال من مراد ،والمرقش غائب ،فلما رجع
أُخبر بذلك ،فخرج يريدھا ومعه عسيف له من غفيلة ،فلما صار في بعض الطريق مرض ،حتى ما يحمل إال معروضاً ،فتركه الغفيلي
ھناك في غار ،وانصرف إلى أھله ،فخبرھم أنه مات ،فأخذوه وضربوه حتى أقر ،فقتلوه ،ويقال إن أسماء وقفت على أمره ،فبعثت إليه
فحمل إليھا ،وقد أكلت السباع أنفه ،فقال:
يا راكبا إما عرضت فبلـﱢغن...أنس بن عمرو حيث كان وحرمال
إن أفلت الغفلى حتى يقتال
 دركما ودر أبيكما ...
**  -جاء في لسان العرب مادة قصم ص : 3658القيصوم ما طال من العشب ،وأن السمر من شجر الطلح ص2092
المرقش األكبر وھو كما ورد عند ابن قتيبة ص 125 ، 124ربيعة بن سعد بن مالك ،أو عمرو بن سعد بن مالك ابن ضبيعة بن قيس
بن ثعلبة .جاھل ّي من الطبقة األولى ،سمي المرقش لقوله :الدار قفر والرسوم كما  ...رقّش في ظھر األديم قلم
وھو أحد عشاق العرب المشھورين وصاحبته أسماء بنت عوف بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ،وكان أبوھا زوﱠجھا ً رجال من
مراد ،والمرقش غائب ،فلما رجع أُخبر بذلك ،فخرج يريدھا ومعه عسيف له من غفيلة ،فلما صار في بعض الطريق مرض ،حتى ما
يحمل إال معروضاً ،فتركه الغفيلي ھناك في غار ،وانصرف إلى أھله ،فخبرھم أنه مات ،فأخذوه وضربوه حتى أقر ،فقتلوه ،ويقال إن
أسماء وقفت على أمره ،فبعثت إليه فحمل إليھا ،وقد أكلت السباع أنفه ،فقال:
يا راكبا إما عرضت فبلـﱢغن  ...أنس بن عمرو حيث كان وحرمال
إن أفلت الغفلى حتى يقتال
 دركما ودر أبيكما ...
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عن ِمن أَزرا ِر ِه قَـــمـــــ َرا
َكأَنﱠ ثِيابَهُ أَطــلَــ َ
ديوان َ
ضــ ﱠمـخا ً ع ِطرا
َو َم ﱠر يُري ُد
َ
راج ُم َ
الخـ ِ
صــ ﱠو َب ماؤهُ َق َ
طرا
ي لَـــو تَــ َ
بِ َوج ٍه سابِ ِر ﱟ
َوقَد َخ ّ
ضنُهُ لَهُ ِمن َعــنبَـ ٍر طُ َررا
طت َحوا ِ
بِ َعي ٍن خالَ َ
الح َورا
ط التَثريب )*( في أَجفانھا َ
يَزي ُد َك َوج ُھهُ ُحسنا ً إِذا ما ِزدتَـــهُ نَظـ َرا
ســھـــله َو َعـرا
َألَيقَ َن أَنﱠ ُح ﱠ
ب ال ُمر ِد يُلفَى َ
ض ُھ ُم
سيَـما َوبَع ُ
َوال ِ

إِذا َحـيﱠيــتَهُ

ھرا)(1
اِنتَـ َ

صاغ أبو نواس نصّه على بحر الوافر وتفعيالته :مفاعلتن مفاعلتن فعولن ،لكنّه آثر أن
يكون البحر مجزوءا :مفاعلتن مفاعلتن لجعل كلماته أقرب إلى ق ّوة الحركة مرتبطة
باإلصرار على طائفة من المفاھيم االجتماعية التي كانت الخمرة فيھا أبرز موضوع.
وتبدو حركته تلك  -بعد أن كيّفھا أبو نواس  -جزءا من حركة التاريخ القديم والثقافة
الفارسيّة العتيقة ،مثلما تص ّورھا األبيات :كسرى وسابور والمنازه وحور الغزالن وبقر
الوحش ويقصد بھا حسناوات عصره ،وأجواء القنص األرستوقراطية التي ميزت حياة ملوك
إن وجود ّ
بني العباس ومن كان في طبقـتھم ،كما يتّضح ذلك في قول الشاعرّ :
ست حركات
في تفعيلتين يعطينا اإلحساس بمدى الدو ّ
ي الذي يفرضه ھذا المجزوء على النص ،وھو
يتضافر مع البداية اإلنشائية الملحّة في ثالثة أبيات متتالية ليمارس الشاعر بكل ھذه األدوات
ضغطا نفسيّا واضحا:
َع ال َرس َم الﱠذي َدثَرا
د ِ

الريح َوال َم َ
طرا
يُقاسي
َ

ت َوالــ َخــ َ
طرا
العل َم في اللـَ ّذا ِ
َو ُكن َر ُجالً أَضا َع ِ
أَلَم تَ َر ما بَنى ِكسرى َوســابو ٌر لِ َمن َغبــَرا
أ ّول مظھر من مظاھر الرفض في ھذا النص ھو استصغار الشاعر لحال األعراب
وذوقھم وشتى مظاھر حياتھم :ھو ذا يمضي في عرض مقارن بين مجتمعين وحضارتين
وثقافتين :طرف ھو العرب والطرف اآلخر قومه من غير العرب :الفرس والروم.
*  -جاء في لسان العرب " التثريب ھو اإلفساد والخلط " مادة ثرب ص  475والسياق يد ّل على نظرة التشھّي الجنسي.
 - 1ديوان أبي نواس ،شرح واصف ،ص ص165 ،164
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ّ
الملذات الحضريّة
ويبدو غير العرب مقبلين في ھذه الصورة النواسيّة على طائفة من
منذ أقدم العصور ،أ ّما العرب فھم حسب زعمه بعيدون عن ك ّل تغيّر في الحياة أو تحسّن في
الذوق والسلوك ،بالرغم من التطورات الحضارية التي حلّت على المجتمع العباسي وحركته
حركة شديدة ،إالّ ّ
أن العرب في ھذا النص بالرغم من ك ّل ذلك لم يغيروا رؤيتھم إلى األشياء،
فظلوا مشدودين إلى ملذات تقليدية بائدة فقدت معناھا في حياة الناس الجديدة.
ومن الواضح أن أبا نواس يمارس ھذه السخرية انطالقا من معرفة واسعة بالتراث
العرب ّي والعمل على تجاوزه وھي مظھر من مظاھر الصراع الحضاري والثقافي ،إال أن
ھذا الصراع ال ينفي أن كل طرف كان يقدم للحضارة العربية إنجازات تغذيھا.

ويبدو أبو

نواس غير منسجم في كثير من فكره وفنّه مع المعطيات التراثية التي ركز على مراجعتھا،
لذلك كان وما زال ھذا الشاعر جزءا من الحضارة العربية اإلسالمية ،وھو يذكر غفلة عبد
ﷲ بن عجالن

)* (

عن مثل تلك الملّذات بالرغم من شھرته في عالم المحبة ،ويختم ھذه

المقارنة بتوضيح الفرق بين صنفين من النبات والزينة ترميزا للفرق بين مجتمعين وذوقين
ورؤيتين:
سـ ُمرا
تَ ُع ﱡد الشَيح َوالقَيصــو َم َوالفُقھا َء َوال ُ
سرين َوالسوسا ِن إِن َزھُرا
س َوالنِ
ِ
َجنِ ﱠي اآل ِ
ان أَن تَتَقــــَلﱠ َد البَعرا
َويُغنيھا َعـ ِن ال ُمــرجــ ِ
فالشيح والقيصوم والفقھاء والس ُمر ال تبلغ قيمة ك ّل من اآلس والنسرين والسوسن ،كما أنّه
ال مقارنة بين المرجان والبعر :ھي صورة طبيعية مك ّونة من عناصر طبيعية ثابتة وأخرى
نامية متحركة ،وإن غلبت الصورة الحية النامية من نبات وزھر ،وكأني بالشاعر في كل
ذلك يشير إلى حيوية الواقع الحضري وجمود واقع البادية.
وھكذا نجد أنفسنا أمام مجتمعين متباينين في الذوق وطبيعة العيش وإدارك حقيقة األشياء،
وكل ذلك صورة لذلك الصراع الثقافي الحضاري الذي كانت تحركه نزعتان في األساس؛
إحداھما عربيّة أعرابية وثانيھما أعجمية فارسية.

* -ھو كما ورد لدى ابن قتيبة ص 482عبد ﷲ بن عجالن شاعر من العصر األموي وصاحبته ھند وفيھا يقول:
أال ّ
إن ھندا أصبحت منك محرما وأصبحت من أدنى حم ّوتھا حما
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ويختم الشاعر نصّه بالتشكيك في مجموعة من القيم لدى بعض الشخصيات األدبية
العاشقة كالمرقّش وابن عجالن ،لتنتھي كل تلك المقارنات بقلب الشياء قلبا كليا فيجعل الذكر
أكثر إثارة من المرأة ،وھو أمر ّ
شاذ عرفته الحياة العباسية وجسدت حالته في الغزل الذكري
الجديد.
والرو ّ
ي في ھذا النص راء بعدھا ألف إطالق ،والراء "من الحروف المجھورة ،وھي
من حروف الذلق ،وسميت ْ
ألن ﱠ
ذلقا ّ
الذالقة في المنطق إنما ھي بط َرف أ َسلة اللسان"...

)(1

وقد كان الجھر في ھذا النص ظاھرا :إنه إعالن صريح عن انتماء شعوبي ومعاداة
مجھورة لطبيعة عيش خاصة ُعرفت بھا األعراب ،بحسب زعم الشاعر أبي نواس الذي
يص ّر على الجھر دائما ،فيورد ھذا الحرف في البيت األول ست مرات ثم ير ّكز عليه في
البيتين المواليين .وقد اختار الشاعر من األسماء ما يوحي بالخراب والوحشة والضيق حين
الحديث عن حياة األعراب فذكر الريح والمطر والطلح والعشر واليرابيع والوحر ...وھي
جميعا دالّة على جوانب سلبية بزھد السامع في حياة األعراب ،كما احتوت كلماته في أغلبھا
على الراء ،وھو ما يؤكد رغبة الشاعر في الجھر بتعيير األعراب ،كما أن ھذه األشياء الدالة
على الروح األعرابية أقسام :أحدھا طبيع ّي جامد كالمطر والريح ،وآخر حيو ّ
نام كالشجر
ي ٍ
والشوك ،وثالث طبيع ّي حيو ّ
ي متحرّك كشتّى ألوان الحيوان ،وھذه المظاھر الطبيعية
جميعھا وإن اختلفت في مميزاتھا الدقيقة إال أنھا متفقة جميعا في أمر الضرر الذي تلحقه
باإلنسان :فالمطر غير الغيث ،إنّه السيول التي تجرف حياة األعراب ،والريح مظھر من
المظاھر المساھمة في التخريب أيضا .وھكذا بدا الشاعر منذرا ك ّل أعراب ّي بالفناء ،وھذا
يحيلنا على ما عرفته البيئة العربية من طوفان تلو اآلخر ،وخراب بعد خراب ،كما تجلى
ذلك في قصة س ّد مأرب ،إال أن الطوفان الذي يعنيه الشاعر ھو طوفان حضاريّ ،يأخذ
المظاھر البدوية معه لتحل محله المظاھر الحضريّة الفارسيّة وفقا لنظرة الشاعر النابعة من
شعوبيّته.
وقد اختار الشاعر لغرس ھذه المعاني في نفس المتلقّي طائفة من الصور تبدأ بالمقارنة
بين مظاھر الحياة البدوية ونظيراتھا في الحياة الفارسية الحضرية ،وھي صور مرئية في
 -لسان العرب ،حرف الراء ،ص1531
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كثير من األحيان .ومن الطبيع ّي أن يسعى وھو يخاطب المتلقي في كثير من المواقف خطابا
مباشرا ويعنيه كما تجلى ذلك أسلوبيا في ذكر الضمير" أنت" في األمر والنھي والنداء:
 دع الرسم -/ ...وكن رجال -/ ...ألم تر؟  - /فإنّك أيما رجل -/ ...أتاك حليب صافيةضھُ ُم
 -يزيدك وجھه حسنا َ -/وال ِسيَـما َو َبع ُ

إِذا َحـيﱠيتَهُ اِنتَـھَرا…

فمن الواضح إذن أن الشاعر يل ّح على إقحام المتلقي داخل ھذا الخطاب البعيد عن أن
يكون حوارا :ألننا ال نسمع إالّ صوت الشاعر مدويّا بما يبدو كما لو أنه مجموعة من
الحقائق التي ال شك فيھا .والشاعر يع ّزز موقفه أحيانا بالقسم والتوكيد بحرف التنبيه "أما"
الموطئ للقسم ،وبتكرار حرف النفي "ال" فيقول:
أَما َو َ
ﷲِ ال أَشـرا َحلَفتُ بِ ِه َوال بَطرا
كما يجتنب قدر المستطاع الضمير أنا ،بل إنه حين يذكر ھذا الضمير ،إنما لينفي ال
ليقرر أو يثبت ،كما نالحظ ذلك في ق َسمه المشار إليه ،وھو يعمد إلى ضمير الجماعة "نحن"
في موقف األرستوقراطية كما في قوله:
شئنا َحثَثنا ال َ
طي َر ِمـن حافــا ِتھا ُز َمـرا
َوإِن ِ
شـربھا الخمرا
َوإِن قُلنا اِقتُلوا عَن ُكم يُبا ِكر َ
واالستعالء ظاھرة بينة في ھذا الخطاب الذي يتدرج فيه المتكلم من "أنا" إلى "نحن"،
في حين ال يبرح المخاطب مكانه من موقعه الفردب الضعيف "أنت" .ويقول أبو نواس في
نبرة استعطافية مخاطبا األمين:
ضر
مقامي وإنشاديك والنّاس ُح ّ

تذ ّكر أمين ﷲ والعھد يُذك ُر
ون ْثري عليكَ ال ﱡد ّر يا ُد ّر ھاشم فيَا َمنْ رأى ُد ًّرا على ال ﱡد ّر يُنثر
األرض ِم ْثلُه
أبوك الذي لم يملك
َ
صــ ْن ُوه المتخيﱠر
وعمـﱡك موسى ِ
ي ال ُھدى وشقيقُه أبو أ ّمك األَدنى أبو الفضل جعفر
وجدّاك مھد ّ
وما مث ُل منصور ْيك منصو ُر ھاشم
ومنصو ُر قحطا ٍن إذا ُع ﱠد َم ْف َخر
فمن ذا الذي يرمي بسھم ْيك في الورى
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وعـبد منـاف والـِداك و ِح ْميَر
ت الدنيا بوجه خليـف ٍة
تح ّ
سن ِ

سفِر
صبح إالّ أنّه الدھـ َر ُم ْ
ھو ال ّ

سوس ال ُم ْلك تِسعين ِح ّجة
إما ٌم ي ُ
وجناتِه
يُشير إليه ُ
الجود من َ

عليه لـه منه ردا ٌء ومـِئـ َزر
وينظر من أعطافه حين ينظر

سجونك ُمقبَر
أيا خي َر مأمول يُ َر ّجى أنا آمر ٌؤ أسي ُر رھي ٍن في ُ
مضت لي شھو ٌر ُمذ ُحبست ثالث ٍة كأنّي قد ْأذنبتُ ما ليس يُغفر
ستَني
ذنب ففي َم حبَ ْ
فإن كنتُ لم أ ُ ْ

وإنْ كنتُ ذا ذ ْنب فعف ُوك أكبَر

)(1

النص على بحر الطويل الذي كان في الغالب بحر المادحين والجادين :لما يتض ّمنه من
فخامة ،وما يسمح به من خطابية منبرية رنـّانة.
وقد آثر الشاعر في نصه المدح ّي ھذا أن يمزج طائفة من األغراض المتجانسة :فھو
يستعطف في البداية ثم يشيد بعظمة أجداد الملك :ھاشم وموسى والمھدي وجعفر ،وكلّھا
أسماء قريبة من القداسة والتاريخ والمجد .ثم يمدح وريثھم في ھذا المجد ذاكرا إنجازات
جليلة حققھا للرعية ،ليختم النص بما بدأ :استعطاف وشكوى ،وھكذا يغطي النصّ مسافة
زمنية واسعة تبدأ من الماضي إلى الحاضر وتمضي نحو الغد الموعود بكثير من األمل.
ويمضي الشاعر في ھذا التكرار المتجانس صوتيّا كما يتضح ذلك بشكل مقصود واع كما
نجد ذلك في قوله :
وما مث ُل منصور ْيك منصو ُر ھاشم ومنصو ُر قحطا ٍن إذا ُع ﱠد َم ْف َخر
ولقد اتّكأ أبو نواس في ن ّ
صه ھذا على الماضي بشكل مر ّكز؛ فقد دفعه مقام االستعطاف
والمدح إليه دفعا ،ثم إن القصيدة قد فتحت بفعل األمر "تذ ّكر" الذي كان بوابة للذكرى المليئة
ضياء أمجاد ،لذلك توالت األمجاد مجسدة في أسماء تعبر عن أشخاص وصفات:
فالمقام واإلنشاد ،ھما من ماضي الشاعر ،أما "أبوك ،عمك ،جداك وشقيقه ،أبو أ ّمك
األدنى ،منصوراك ...فمن الواضح ّ
أن إيرادھا جاء في سياق التمھيد للمدح واالستعطاف؛ إذ
العفو من شيم العظماء ،كما ّ
أن من دالالت العظمة عظمة اآلباء واألجداد :فھذا الربط
المنطق ّي ھو الذي أملى على الشاعر طبيعة اختياره لألسماء والصفات وااللتفات إلى
 -1ديوان أبي نواس ،شرح واصف ،ص 106
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الماضي .كما ّ
أن الضمائر الواردة في ھذا النص تاثرت بالغاية االستعطافية ،لذلك ھيمن
الضمير أنت ،مقترنا بتعظيم أجداد الممدوح ،ثم ورد ضمير المتكلم مرتبطا بالشكوى
واالستعطاف .وفي سبيل ھذه الغاية االستعطافية فقد اعتنى الشاعر بالتكرار توكيدا للمعاني
وتحقيقا للنغمية :تذكر يذكر – نثري ينثر -مھدي الھدى...مر ّكزا على األمر مقررا مثبتا
ممارسا نوعا من الضغط المنطق ّي الفن ّي على المتلقي .وفي شعره تعامل فن ّي مع األسماء
والتراكيب والدالالت التي تنتھي إليھا.
يقول الشاعر:
اِسقني ال ّراح على

وجـ ٍه رأيـناه نظيفا

ِمنْ َوصيف بأبي

ذاك وباأل ﱢم وصـي َفـا

ِمنْ مھا الديوان قد قُلّد ش َْذرا وشنـوفا
البسا فوق القميص الجــون قبطيا خفيفا
تضحك األقالم منه

صحيفا
كلّما خطّ ال ﱠ

ع الناس َمالال إن تسـ ْل شيئا طفيفا
أسر ُ
غير أنّي قــد أرى قلـبي به بَ ّرا رؤوفــا
مسـعر في القلب ُحبّـيـن تلـيـدا وطــريفـا
ولقد قلت لعمـرو

بعـد كتــماني خريفا

ما ترى الظبي الذيأحــببتُـه حـبا عـنـيفـا
ما ترى إخفاق قلبي في ھـواه والوجيفا
فلقد طال تماديه
قال ما يخفى عليه

الحـتوفا
وقـد ِخفـتُ ُ
ذاك إن كـان ظريفا

)(1

ھو ذا نصّ مؤسّس في األصل على التح ّدي :الشراب والغزل بالمذكر ،وھو إذن سعي
حثيث من لدنه إلى قلب الموازين والمفاھيم؛ قلب ال يت ّم بسھولة ،ال ب ّد من خلخلة شديدة إذن.
والخلخلة واضحة في اإلصرار على الفعل والتصريح به ،وعلى األمر بالفعل أيضا :اسقني،
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وھو األمر الذي يفتتح به النصّ لتخضع له بعد ذلك ك ّل األفعال والمشتقات الدالّة على الفعلية
أو االتّصاف بھا.
والشاعر يعمد إلى بحر الرمل فيج ّزئه مسرّعا إياه ،بالرغم من حاجة السرد إلى إيقاع
قادر على استيعاب تقنيات الحكي ،مما يعني بأن الشاعر كان يمارس شكال من أشكال
التحدي بدءا من البحر ذاته ،فتمكن بالرغم من ذلك اإللمام بعناصر الحكي من محاورة
ووصف وتصوير ،فكان ك ّل ذلك سببا في أن يحتوي ك ّل بيت على شيء من الوصف،
خاصة وأن الشاعر بصدد تجسيد حالة حب عنيفة ،تمثـّلتھا اللغة بشتى عناصرھا من
تراكيب واسماء وأفعال وحروف ،فجاءت ھذه األفاظ :نظيفا وصيفا شنوفا خفيفا طفيفا رؤوفا
عنيفا وجيفا ،ظريفا ،في طائفة من الصيغ المتناسقة المتجانسة موسيقيا ،كما ركز على
الجانب الحدثي فاعتمد الفعليّة المجسدة في كل من األفعال والمشتقات التي أسھمت في تنفيذ
رؤية الشاعر المنطلقة في األساس من فكرة المفاضلة بين حياتين متناقضتين ھما حياة
األعراب وحياة أھل المدينة العباسيّة.
ويواصل الشاعر البحث أسلوبيا في الجانب اإليقاع ّي فيلجأ إلى مجموعة من الصيغ
االسمية المتر ّددة بين فاعل وفعيل و ُمفعل :البسا أسرع  ،مسعر ،تليدا.
وھكذا يتبيّن كيف ّ
أن الحركة المضادة للعرف قامت لدى أبي نواس على الفعليّة
والحوارية :فالفعلية مضادة للمنع الذي ساد باسم العرف ،والمحاورة مضادة للعرف السياسي
المنافي لروح الحوار ،المبن ّي أساسا على األمر الواجب تنفيذه.
لكن بالرغم من ك ّل ذلك ،فالنص يبدأ وانطالقا من روح استعالئيّة واضحة في ضمير
المتكلم المبجّل ":رأيناه " وبذا فالشراب لذاته المفردة أ ّما الرؤية فجمعيّة يشاركه فيھا غيره.
ومن الواضح ّ
أن الشاعر يجري في الظاھر حوارا ،لكنه سرعان ما يستبد بالكلمة،
فيطرح مجموعة من التساؤالت :ما ترى الظبي ،ما ترى...؟ تساؤالت ّ
تغذي ج ّو المحاورة
وتھبه حميمية وتؤدي في الوقت نفسه إثباتا للمشاعر التي تضطرب في نفسه اضطرابا يدفعه
إلى منع الطرف الثاني من أيّة فرصة لإلجابة إال في البيت األخير :قال ما يخفى عليه...
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ويمضي أبو نواس متح ّديا في نص آخر ،مع شيء من الوصف الواقع ّي المعيش لطبقة
من الناس تجد كثيرا من الحرج في شھر الصوم ،فيقول مر ّكزا على الھامش والمسكوت
عنه ،فاتحا للشعر مجاال لتناول ك ّم كبير من صور الحياة مھما كان نوعھا:
لقد س ّرني أنّ الھالل غـديّةً

ق الخيال دقيق
بدَا وھْو ممشو ُ

أض ّرتْ به األيّــام حتّى كأنّ ِه
ق عظ ُمه
وقفتُ أُع ّزيه وق ْد د ّ

ق
ِعـنــانٌ لواهُ بالـيـد ْين رفي ُ

وقد حانَ من شمس النھار شروق
فأنتَ بما يجري عليك َحقيق
ليھ ِن ُوالةُ اللھـو أنّك ھـالِ ٌك
صوم ْإذ بان شا ِمتٌ
وإنّي بشھر ال ّ
وإنّك يا ش ّوال لِي لَصديق
سي الصبابةُ والھوى
فقد عاودتْ نف ِ
صـبـ ُوح با ِكـ ٌر و َغبـ ُوق
وحان َ
يمكن تصنيف ھذا النص أ ّوال ضمن شعر الھزل أوالدعابة أوالظرف؛ فھو ال ينطلق من
)(1

فكر عميق محلـّل ،كما ال تعرض فيه األفكاره عرضا جادا.
ومن الواضح أن أبا نواس في ھزله وفي خمرياته وحياته أيضا منطلق من مبدإ يمكن
تلخيصه في قوله:
شركا
ترى عندنا ما يسخط ﷲ كلﱠه من العمل ال ُمردي الفتى ما خال ال ّْ

)(2

وھو قول يوضّح مبدأ معلوما عند المرجئة اشتھرت به ،فحواه أن الشرك ھو الخطيئة
الوحيدة التي تخلـّد صاحبھا في النار ،انطالقا من قول ﷲ عز وج ّل "إِ ﱠن ﱠ
ﷲَ ال َي ْغفِ ُر أَ ْن
ك لِ َم ْن يَ َشا ُء َو َم ْن يُ ْش ِر ْك بِ ﱠ
ما "(3) .
ك بِ ِه َو َي ْغفِ ُر َما ُدونَ َذلِ َ
يُ ْش َر َ
اِ فَقَ ِد ا ْفتَ َرى إِ ْث ًما َع ِظي ً
ومن الواضح أن الشاعر قد اعتمد في التعبير عن ھذا المبدإ الفعل ’’ترى‘‘ مما يعني أن
ھذا الموقف بالذات يتطلب شيئا من التدبر لمعرفة فكرة الشاعر وصحبه ،كما أن في الضمير
والظرف مجتمعين’’عندنا‘‘ استعالء يبرز أن جماعة الشاعر فئة خاصّة.
 ديوان أبي نواس ،شرح علي فاعور ،ص 3732
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ونصّ أبي نواس على بحر الطويل ، ،وقد عالج الشاعر ھذا الموضوع معالجة فنية،
فر ّكز على مجموعة من الكلمات والتوكيدات لتصوير حالة نفسية معيّنة؛ إنّھا الفرح والشماتة
والترحيب :أ ّما الفرح فقد تحقق بانتھاء شھر الصوم ،للتفرغ لملذاته ،وأما الشماتة فبما ح ّل
بھالل رمضان من دقة تشبه دقة السقيم ،بعد أن صار ممشوق الخيال ،وأ ّما الترحيب فبشھر
ال يطلب من الشاعر أي جھد ،إنه شوال ملذات النواس ّي ورفاقه ،لذلك كان النص قسمين
أحدھما ما ح ّل من مصائب برمضان والثاني حلول فرص اللھو بسبب تلك المصائب
المذكورة في األبيات األولى ،وبذلك يتبين أن الشاعر اختار حالة التضاد بين شھرين وركز
عليھا للتعبير عن حالة عا ّمة في النھاية ھي الفرح.
وللوصول إلى ذلك الفرح تع ّددت التوكيدات وق ّوت بعضھا البعض بالالم المزحلقة ،كما
استعملت مجموعة من الصفات والحركات ليت ّم للشاعر رصد الحالة النفسية مجسدة في
حركة فيزيائية كونية متجلية في ھالل ممشوق دقيق ھالك ،وھنا يمكن مالحظة تلك المفارقة
التي يختارھا الشاعر؛ ذلك أن كال من ممشوق ودقيق تدل على شيء من الحسن ،إال أنّه
يحطم عذه الداللة حين إضافة كلمة ھالك ،كأنّما لينفي حالة الحسن على عالمة ھالل الصوم.
وما دام أن الشاعر قد اختار الھالل رمزا لشھر الصوم ،فمعنى ذلك أنه يختار حركة
الزمن ،ثم عالقة نفس ميّالة إلى الشراب وأصناف اللھو بشھرين أحدھما يحرمه اللھو
والثاني يكرمه بالملذات ،ومن ھنا نشطت حركة النص بين مد وجزر ،فرح وانقباض ،صحة
واعتالل .ومن ھنا جاء حديثه عن شعورين متناسقين ھما :سرني في البيت األول و"عاودت
نفسي الصبابة والھوى"وبينھما وردت مجموعة من األفعال واألسماء والصفات تصبّ كلـّھا
في السعادة التي يجدھا الشاعر في ذھاب رمضان ،فتجسدت لفضل تلك االختيارات الحركة
االنفعاليّة النفسيّة التي ر ّحبت بشوال مبتھجة به ساخطة على شھر رمضان الذي ولّى.
من ھنا ندرك أن الشاعر يؤ ّدي دعوة خمريّة ويُغري بھا ،ومن الواضح أن المعن ّي في
القصيدة ھو ھذا الضمير "أنا" ،وقد أبرز مدى العناية به الغاية العميقة التي أراد الشاعر
تحقيقھا :إنھا نشر الرغبة في ال ُمتع بكل أنواعھا ،وممارسة ھذه المتع في ج ّو من السرور
والقصديّة ،لذلك اختار الشاعر فعل األمر "ليھن" في البيت الرابع ليكون مناقضا مضادا
لحالة مزرية مر بھا الھالل ،وتتجلى ھذه الحالة في قول الشاعر :فأنت بما يجري عليك
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حقيق...وبالمقابل تحققت المسرة للشاعر كما تبرزھا :شمس النھار وھي عبارة تدل كذلك
على جھرية الدعوة الناھضة للصوم وكل الرموز التعبدية .لذلك فھو يذم حياة األعراب كما
رأينا ذلك في نص سابق ،ثم يتھ ّكم بع في الوقت تفسه بشعيرة دينية شديدة القداسة ،ثم يمضي
إلى ما ھو أبعد ،فيمارس نوعا من اإلغراء في الدعاية الفنية لالنضمام إلى "نادي ال ُمتع
النواسيّة المركبّة" بقوله بالم األمر :ليھن والة اللھو...وقد ورد ضمير الجماعة " والة اللھو"
في عبارة دقيقة التعبير عما يشبه سلطة ،وكأنّي به يعلن عن سلطة موازية للسلطة السياسية
ھي سلطة النص الداعي إلى الملذات .ورد ھذا الضمير بعد ھيمنة ضمير الشاعر المتكلم في
بداية النص وفي نھايته:
سرني ،وقفت وإني  ...وقد كرّر الشاعر معاني الشماتة مقرونة بضمير الغائب فقال:
أضرّت به األيام ،وقفت أعزيه ...لكن حدة التحدي للزمن الرامز لتحكم الدين ھذه الحدة تبلغ
أقصى درجاتھا فيأتي الشاعر بضمير المخاطب ليتحدى فيقول :أنّك ھـالِ ٌ
َ
فأنت بما
ك،
يجري ...وبذلك فإن الشاعر قد اختار تجسيد الزمن ومحاورته وتح ّديه حريصا على أن
تكون ك ّل أيام اإلنسان خمرا ولھوا ،وبذلك يؤدي ك ّل من االختيار والتكرار ھذا الدور في
بيان الجو النفسي الذي يتميز به عشاق اللھو غير البريء.
 -3االختيار والتكرار وأبعادھما الداللية في الشعر الرافض لدى أبي تمام:
يبالغ أبو تمام في "الفعليّة" حينما يصف مواقف البطولة ،مادحا مدحا ذا داللة خاصة :ذلك
أن الغرض الملحم ّي البطول ّي اإلسالم ّي قوي الحضور في نصّه ،كما يتجلّى ذلك في عدد من
قصائده التي يبدو فيھا األسلوب مجسدا للحركة ،كما نجد ذلك في قوله:
أبلج والسيوف عوا ِر
الح ﱡ
ق ُ
فحذار من أسد العرين حذا ِر
مل ٌك غدا جار الخالف ِة من ُك ُم وﷲ قد أوصى ب ِحفظ الجار
جبّـا ُرھا في طاعة الجبّار
ب فتنة أ ّم ٍة قد بـ ّزھا
يا ُر ّ
خالت بخ ْيذ َر)*( جولةَ المقدار فأحلّه ال ﱡ
طـغيان دار بَوار
كم نعم ٍة  كانت عــنـدَه
*

 -األفشين ھو خيدر بن كاوس أو خيذر"ھامش الديوان بشرح الصولي ،ص ،540ويذكر التبريزي في ھامش الديوان ج ،2ص199

أن األفشين لم يكن ال كافرا وال منافقا ّ
ّ
وأن حسادا أفسدوا ما كان من و ّد وثقة بينه وبين المعتصم...
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فكـأنّھا في ُغـربة وإسار

)(1

فقد اختار الشاعر لنصّه البسيط بحرا ،وھو من أفخم البحور ،لذلك نراه كثير الحضور
في مدائح الشعراء وأوصافھم ألكثر الموضوعات ج ّدا .وھو ينطلق من مقدمة جديدة مختلفة
عن المقدمات التقليدية؛ مقدمة تعلن عن عصر جديد مختلف ھو عصر الخليفة العباس ّي
المنتصر على الفتنة .ومن الواضح أنھا مقدمة قصيرة لم تتجاوز البيت الواحد ،لكنّھا تم ّد
جسرا نغميا فيه شيء من الحنين إلى التقاليد الشعريّة العربيّة بتصريع بين شطري البيت
األول ،لذلك غدا النص متصال بالماضي منفصال عنه في الوقت نفسه .ومن المالحظ أن ھذا
مدح
التقديم مختلف عن قصائد مدحية أخرى يطيل فيھا الوقوف والتحسّر ،كما في قوله حين
ِ
أبي الحسين محمد بن الھيثم:
نوار في صواحبھا نوار

كما فاجاك سرب أو صوار

ّ
تكذب حاسد فنأت قلوب

أطاعت واشيا ونأت ديار

قفا نُعط المنازل من عيون لھا في الشوق أحشاء غزار

(2)...

ومن الواضح ّ
أن اختيار المتقارب ھنا في ھذه األبيات كان مرتبطا باستعداد الشاعر
لالسترسال في التغنّي بعواطفه الخاصة ،إال أنّه في القصيدة ذات البحر الخفيف تبدو عناينه
بالعاطفة العامة أكثر ،والقصد بالعاطفة العامة تعبير الشاعر عن موقع الخليفة من حياة
المؤمنين وتاريخھم.
وال يخفى ما في ھذه البداية الصارمة المر ّكزة من قوة تجسدھا ألفاظ بعينھا تم انتقاؤھا
بدقة :الحق األبلج و"السيوف العواري" لذلك ال ب ّد من التحذير المتك ّرر "حذار من أسد
العرين حذار"ّ ،
ألن المقصود بھذا اإلنذار ھو األفشين وقومه لما تسبـ ّبا فيه من فتنة.
وينتقل الشاعر من التھديد إلى تمھيد تاريخ ّي يعرض فيه محنة عايشھا النب ّي  -صلى ﷲ
عليه وسلّم -وانتصر عليھا ،ليقترب من الممدوح والمدح حين ذكر الھاشميين إذ الممدوح
منھم:
ق ضمي َره
حتّى إذا ما ﷲ ش ّ
عن مستَ ِكنّ ال ُكفر واإلصرار
 - 1ديوان أبي تمام بشرح الصولي ،ص  540وما بعدھا
 -2ديوان أبي تمام  ،شرح التبريزي ،ج ،2ص  152وما بعدھا
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ونحا لھذا الدين شَفرته آنثنى
النبي وكان صفوةَ ربّه
ھذا
ﱡ
خص ِمنْ أھل النفاق عصابةً
قد
ّ
واختار من سع ٍد لَ ِعي ِن بني أبي

ق منه قان ُئ األظفار
والح ّ
من بين با ٍد في األنام وقار
وھ ُم أش ﱡد أ ًذى من ال ُكفار
لوحي ﷲ غي َر ِخيار
ح
َ
س ْر ٍ
ِ

س ْجفا عن األسرار
حتى آستضاء بشعلة ال ﱡ
س َور التي رفعت له َ
والھاشميون استقلّت ِعي ُرھم

من كربـالء بأثقل األوتار

)(1

وانتقل الشاعر بعد ذلك إلى تحذير الملك واألمة من غدر األفشين وقومه داعيا إلى الفتك
التام بھم ،مد ّعما رأيه بمجموعة من العناصر التاريخية ،لذلك نجد عددا من الوقائع والحقائق
التاريخية وأسماء شخصيات ،وھو مما مكـّن النص من اكتساب صفة النص العارف المؤثث
بالتناصات الغنيّة المتنوعة بين التاريخ والسيرة والفقه والسياسة ،وھكذا يتجلى حرص
الشاعر على الجانب الفكري المقنع ألنه بصدد الحديث السلب ّي عن شخصيّة كان قد مدحه
قب ُل .أما لتعزيز شعور المتلقـ ّي بالقوة وخطورة الموقف ،فقد صاغ الشاعر نصه صياغة فنية
فيھا عناية كبيرة بالجانب الصوتي كما يتجلى ذلك في قوله:
ما كان لوال فحش غدرة خيدر ليكون في اإلسالم عام فِجار

)* (

ما زال س ّر الكفر بين ضلوعه
حتى اصطلى سر الزناد الواري
نارا يسادر جسمه من ح ّرھا لھب كما عصفرت شق إزار
طارت لھا شعل يھدّم لفحھا

أركانه خدما بغير غبار

صلن منه ك ّل مجمع مفصل
ف ّ

وفعلن فاقرة بكل فقار

ھو ذا إذن ال ينسى أنه في موقف القوة والفتك ،لذلك يختار صوت ال ّراء وھو حرف
ذلقي مجھور دال على قوة وعنف في ھذا السياق الساخن الدمويّ ،لذلك كان حضوره الفتا
للنظر عددا من الكلمات التي رأى أنھا توصل فكرة مروق األفشين:سر الكفر /سر الزناد :
والعالقة بين العبارتين السبب والنتيجة ،كما ربط بين الكلمة وما يقارب معناھا :نارا /لھب
ومن الواضح أن اللھب زيادة في درجة المعنى ،وھذا ما نجده في شعل /لفحھا ...
 ديوان أبي تمام ،شرح إيليا الحاوي ،ص ص290 ،289*  -الفجار بكسر الفاء حسب التبريز ّ
ي شارح الديوان نقض التحالف وقد عرف ذلك عند العرب منذ الجاھلية.
1

222

.

ويواصل الشاعر عرض األحداث التي أوجبت قتل األفشين فيقول:
قد كان بوأه الخليفة جانبا

من قلبه ُح ُرما على األقدار

فسقاه ماء الخفض غير مص ّرد وأنامه في األمن غير غرار
ورأى به ما لم يكن يوما رأى

عمرو بن شأس قبله بعرار

سم
س ّر بمر َ
فإذا ابن كافرة يُ ِ

وجدًا كوجد فرزدق بنوار

وإذا تذ ّكره بكاه كما بكى

كعب زمان رثى أبا المغوار
ٌ

دلت زخارفه الخليفة أنه

ما ك ّل عـود ناضر بنــضار

ففي ھذا الجزء من النص تحضر مجموعة من الرموز التاريخية واألدبية والجغرافية،
كعمرو بن شاس ،وعرار ،ومرسم ،والفرزدق ونوار وكعب وأبي المغوار .إن ك ّل ھذه
الجولة في فضاءات التاريخ والسيرة النبوية الشريفة وسير الشعراء وأخبار العرب واإلسالم
إنما كانت تمھيدا ألمر في غاية األھمية ::ھو نصح الملك العباس ّي بالتسيير الجيد لشؤون
األمة حفظا لھا مما يحاك ضدھا  ،لذلك اختار النداء المنبه واألمر الناصح والمحرض على
الفتك في قوله:
يا قابضا يد آل كا ُوس عادال
ألحق جبينا داميا ر ّملته

أتبع يمينا منھم ب َيسار
صدار
بقفى وصدرا خائنا ب ِ

واعلم بأنك إنما تكفيھم في بعض ما حفروا من اآلبار
لو لم يم ّد السامري قبيله ما خار عجلھم بغير ُخوار
وثمود لو لم يدھنوا في ربھم لم تدم ناقته بسيف قدار
وقد اختار الشاعر أن يختم القصيدة مخبرا كما بدأھا مخبرا بعد كل تلك األساليب
اإلنشائية التحريضية ببيتين خبريّين اعتمد فيھما دليلين من التاريخ والدين :ويختم النص
بنصح آخر ذي عالقة بتسيير شؤون األمة اإلسالمية من محيطھا إلى خليجھا فيقول برؤية
السياس ّي الحذق والمستشار الوف ّي الصادق المشورة .وبدءا من البيت األ ّول جاءت الجملة
االسميّة لتبرز حقيقة أو حكمة ث ّم تليھا مباشرة جملة تھديدية فيھا كناية عن عظمة الممدوح،
وقد ورد الفعل حذار مؤ ّكدا ليع ّوض تحكم الجملة االسمية في البيت ويحقق شيئا من التوازن
األسلوب ّي.
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كما اختار الشاعر تنويع الضمائر بين الغياب والخطاب :أ ّما الغياب فھو القداسة والحق
والعظمة وأخبار الماضي وتفاصيل من التجارب واألحداث ،وأما الخطاب فقد ارتبط
بمجموعة من األساليب اإلنشائية التي كرّرھا الشاعر محرّض فيھا على الفتك بمثير الفتنة:
فآشدد بھارون الخالفة إنّه
بفتى بني العبّاس والقمر الذي

سكنٌ لوحشتھا ودار قرار
حفـّته أنجم يعرب ونزار...

مجه
كرم العمومة والخؤولة ّ

سلفا قريش فيه واألمصار

ھو نوء يمن فيھم وسعادة

وسراج ليل فيھم ونھار

فاقمع شياطين النفاق بمھتد

تَرضى البريّة ھدية والباري

ليسير في اآلفاق سيرة رأفة

ويسوسھا بسكينة ووقار

فالصين منظوم بأندلس إلى

حيطان رومية فملك ذمار

وھكذا يبدو الشاعر في اختياراته وتكراراته متأثرا بطبيعة السياق التاريخي السياسي الذي
ولد النص في رحمه وھو سياق فيه من التعقيد الفكري والسياسي ما ال يحسد عليه شاعر
تحسب له أو عليه مواقفه ،لذلك اتـّضح اختيار الشاعر لكثير من المحاججة والعقالنية مما
دفع الشاعر إلى محاورة التاريخ بكل أبعاده المعرفية ،وكانت الغاية المحافظة على تلك القوة
الحضارية التي صنعتھا الحضارة العباسيّة وھي تمد جناحيھا شرقا من اليمن والصين
وغربا من األندلس حتى حدود فرنسا وألمانيا ،لذلك قال الشاعر خاتما نصه كأنما ليقدم
تبريرا لموقفه التحريض ّي:
فالصين منظوم بأندلس إلى حيطان رومية فملك ذمار
ويبدو االختيار لدى أبي تمام في اللفظ واألسلوب ذا أھمية بالغة في العمليّة اإلبداعيّة ،فھو
يكشف عن قصديّة أسلوبيّة ،كما يق ّدم لنا صورة واضحة عن التشكيل الفن ّي الذي يضيفه
اإلنجاز األسلوب ّي في المدرسة التمامية للشعر العرب ّي في إطارھا البديعي الجاد بحثا عن
إضافات فنية ھامة مما يؤھلھا بأن تفد مدرسة فنية أدبية ذات بال في تاريخنا األدب ّي.
ويمكن االھتداء إلى ك ّل ذلك بالوقوف عند نماذج من شعره كما في قوله:
يا البسا ثوب ال َمالحة أ ْب ِله

أولى البسـيه بلُبسه
فـأل ْنت ْ

لم يع ِطك ﷲ الذي أعطاكهُ حتّى استخفّ ببدره وبشمسه
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رشأ إذا ما كاد يطلق نفسه
وأنا الذي أعطيتُه محض الھوى
فلئن جنيتُ ثـــماره وغـرستُه

في فتكه أمر الحـيا ُء بح ْبسه
وصمي َمه وأخذتُ ُعـْذرة أُنسه
ما كنت أول من جنى من غرسه

موالك يا موالي صاحب لوعة في يومه وصباب ٍة في أمسه
دنِف يجود بنفسه حتى لقد

أمسى ضعيفا أن يجود بنفسه

)(1

فالشاعر قد ح ّول المحاسن المتغ ّزل بھا إلى صور محسوسة ،فأضافت تلك الزينة
األسلوبيّة إلى النص أبعادا فكرية وجمالية كثيرة ،كما فتحت المجال لتعبير الشاعر عن حبه
بطريقة فنية ركـ ّز فيھا على مخاطبة المتغزل به -أو بھا -بطريقة طريفة :فھو يدعوھا إلى
إبالء ثوب المالحة ،وھنا يمكن استحضار قول الثعالب ّي " :الصباحة في الوجه .الوضاءة في
البشرة .الجمال في األنف .الحالوة في العينين .المالحة في الفم .الظرف في اللسان .الرشاقة
في الق ّد .اللباقة في الشمائل .كمال الحسن في الشعر"

(2).

وما ال ب ّد من التوقف عنده في كل ذلك ھو " المالحة في الفم"  ،إذ قد ندرك منه مبتغى
الشاعر من قوله" :يا البسا ثوب المالحة أبلِه" فھو انطالقا من ھذه المعجمية المشتركة بينه
وبين ما قاله الثعالب ّي نجد ّ
أن في قوله دعوة صريحة للـ ّثم .وھو غير مستبعد عن الغزل
العباس ّي الذي كثرت فيه مثل ھذه المعاني المكشوفة الصريحة النابعة من عالقة التالحم
الجسدي التي حلّت مح ّل التالحم العاطفي العريق ،أو كادت تحل محله ،خاصة بعد شيوع
حالة االمتزاج االجتماعي بين شتى األجناس العباسية عموما وبين الشعراء والجواري
والقيان خاصة ،داخل االمتزاج العا ّم الذي حدث بين أجناس المجتمع العباس ّي.
ويع ّزز الشاعر تكراره بالمض ّي في تضا ّدات "لم يعطك" و"أعطاك" ويربط ھذا التضاد
بآخر بين" البدر والشمس"  ،لتكون ھذه المحاسن التي تفوق الشمس والقمر ،وتضيف لتلك
المحاسن صفة نفسية ھي الحياء يجعلھا تتورع عن الفتك بالمحبّ  .وتتواصل التضا ّدات على
ھذا المنوال لتص ّور حالة عاطفية ونفسية وتمتزج كلّھا باألصوات المخفوضة في القوافي
وفي غيرھا من المواضع لتد ّل على حالة انكسار نفسي بسبب تعلق الشاعر :ففي البيت األ ّول
جاءت الكسرة في ثمانية مواضع في مقاطع طويلة وأخرى قصيرة ،كما وردت الكسرة في
 ديوان أبي تمام ،شرح التبريزي ج ،2ص2662
 الثعالبي ،فقه اللغة وأسرار العربية ،ص1011
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ّ
وست مرات في البيت الثالث .وقد كان أبو تمام يستقي ألفاظه
البيت الثاني سبع مرات،
وأساليبه التي يتوسّطھا ألداء معانيه وتجسيد أحاسيسه من معرفة عميقة شاسعة شديدة الصلة
ي الذي زخرت به الحياة العباسيّة .بل ّ
بالتراث الفنّ ّي والفكر ّ
إن النص المدح ّي عند أبي تمام
خاصة يقدم لنا شھادة تاريخية على ما آلت إليه الحياة العباسية من فرح باالستقرار في ظ ّل
حكم جديد وضع حدا لكثير من الصراعات والمآسي ال ُمنج ّرة عنھا .وتبدو ھذه الجوانب
الفكريّة واألسلوبيّة في قول الشاعر:
أجل أيھا ال ّربع الذي خفّ آھله لقد أدركتْ فيك النّوى ما تُحا ِولُ ْه
وقفتُ وأحـشائي منا ِز ُل لألَسى ب ِه وھْو ق ْف ٌر قد تعـفّــت منـازله
عليه ،وإال فآتـر ُكـوني أســائلُه

أسائلـكم ما باله حـ َكم البلى

)(*1

لقد أحسن الدمع المحاماة بعدما
أساء األسى إذ جاور القلب داخله
دعا شوقه يا ناصر الشوق دعوة
فلبّاه َ
ط ﱡل الدمـع يجري ووابله
بيوم تُريك الموت في صورة النوى
وقفنا على جمر الوداع عشيّةً
وفي ال ِكلّة الصفراء جؤ ُذر ر ْملة
تيقّنت أن البـ ْيــن أ ّو ُل فا ِتــ ٍك
ض ْقتُ َذ ْرعا ً بنَأْي ِه
يُ َعنفُني أنْ ِ

)**(

أواخ ُره مـن حسرة وأوائلُه
قلب إال وھْو ت ْغلي َمرا ِجله
وال َ
غدا مستقِالًّ والفراق ُمعا ِدله

به ُمذ رأيت الھجر وھْو يغازله
ع أَن ضا َقتْ عليه َخالخلُ ْه
ويَ ْج َز ُ

ھي مقدمة من عشرة أبيات يعود بھا الشاعر إلى أول عھد النص العرب ّي القديم ،فيبكي الطلل
بالطريقة التقليدية .ولتحقيق الجو الطللي التقليد ّ
ي العتيق اختار الشاعر معجما من روح اللغة
خف آھله ،منازل لألسى ،حكم البلى عليه...إالّ ّ
ّ
أن الشاعر
الجاھلية لفظا وعبارة :الربع،
يتجاوز التجربة العتيقة بالكشف عن األبعاد النفسية من خالل عالقات جديدة يقيمھا بين
الكلمات والصور ،فالمنازل الحزينة المقفرة كانت ديارا خالية يبكيھا الشاعر أ ّما في التجربة
التماميّة فتفسه ذاتھا غدت منزل أسى ،وبذلك فإن المحاورة في ھذه المقدمة ھي بين نفس
*  -أسائله في األصل مجزوم لوقوعه جوابا ألمر
** -الط ّل أضعف المطر" لسان العرب مادة طلل ،ص"2696
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خرّبھا الحزن ومنزل محبوب خرّبه الزمن .من ھنا يمكن االطمئنان إلى ّ
أن الشاعر متمسك
بالمزج بين الماضي والحاضر ،يسير على ھدي من األقدمين لكنّه يعيش التجربة برؤية
خاصة يفرزھا إحساسه ومعرفته الموسوعية التي لھا حظھا من القديم والجديد والعالمي.
ويمعن الشاعر في إضفاء ھذا الجو التراثي فينتقل إلى وصف الرحلة فيضمر ذكر
الناقة ،ويكتفي بالقول" أتتك" لما في عبارات المشقة الناجمة عن التنقل من داللة عليھا:
أَتَ ْتكَ أَ ِمي َر ْ
المؤمنينَ وقَ ْد أتى

وج َرا ِولُ ْه
عليھا ال َمال أدماثـ ُهُ َ

)* (

إال أنّه يتفنن في وصف التعب فيربطه بعنصري الزمان والمكان ،فيكشف عن تلك المعاناة
العنيفة التي نشأت من تعاضدھما عليه :فاألمكنة صلبة وجرداء وقاحلة وذات عقبات،
وممتدة واسعة أما الزمن فدھر كان في عون ك ّل المصاعب على الشاعر ،ومن ھنا نراه
متكئا على تلك العالقة المشبوھة بالدھر وتلك الالئمة التي كثيرا ما جرت عليه كما غير
بسير من اللوم:
ْ
صحصح
بالوخد في ك ﱢل
نصرنَ السرى
ٍ
صول والنﱠـ ْو ُم َخا ِذلُ ْه
وبال ﱡ
س ُھد ال َم ْو ُ
روا ِحلُنا أن ب ّزنا الدھر أم ُرھا

إلى أن حسبنا أنھن رواحله

إذا خلع اللي ُل النھا َر رأيتھا

بأرقالھا من ك ّل وجه تقابله

فالدھر والليل والنھار والطبيعة بأعاليھا ومنخفضاتھا وسھولھا وسھوبھا جميعا حرب على
الشاعر ،وبالرغم من ك ّل ذلك يصل إلى ممدوح تلخص فيه ك ّل الفضائل .وھكذا يركز
الشاعر على ربط المدح بالمقدمة الطللية الغزلية الرحلية:
ضا ِئلُ ْه
ب الدﱡنيا الذي لو بفضل ِه َمد َْحتُ بَني الدﱡنيا َكفَ ْت ُھ ْم فَ َ
إلى قطُ ِ
البأس والمعروفُ والجو ُد والتقى عيا ٌل عليه رزقھنﱠ شمائلُ ْه
َم ِن
ُ
ت ال ﱡ
ق آفِلُ ْه
ضا َء لَھا منْ َك ْوكب ا ْل َح ﱢ
ظ ِلم عن وج ِه أ ُ ﱠمة أ َ
جال ظلما ِ
وال َذتْ بِ ِح ْقو ْي ِه ال ِخالفَة ُوالتَقَتْ

احهُ ومناصلُه
على ْ
خدرھا أر َم ُ

وقد كان جو الطللية مليئا بالتعب والمعاناة والتخوف ،وك ّل ذلك عبر عنه في ألفاظ اختارھا
الشاعر بدقة لتوحي بھذه الجوانب ،ولتحقـّق مع الجزء الموالي لھا تضادا عا ّما ،ثم يقدم
*  -جاء في الديوان ص 197أن المال المتسع من األرض ،والدمث سھلھا ،وجراول جمع جرول وھي الحجارة.
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الشاعر بعد ذلك المصدر القدس ّي الذي نال منه الممدوح القوة التي مكنته من السلطة وألھمته
فعل الخيرات:
ص ٍم ﱠ
باِ قَ ْد عُصـــــِ َمتْ ب ِه
ب ُم ْعتَــــ ِ
ُعرى الدين والتفّتْ عليھا وسائلُ ْه
ستْ تُ َزا ِيلُ ْه
تُ َزايِــلُه ال ﱡد ْن َيا ولَ ْي َ

رعى ﷲُ في ِه للــرعــية ِرأفة

تفيض ونائلُه
ورحمتُه فيھ ْم
ُ

فأضحوا ،وق ْد فاضتْ إلي ِه قلوبھ ْم
ق با ِزلُ ْه
ش ﱠ
ض َحى ال ُم ْل ُك قَ ْد َ
وقا َم فقا َم العد ُل في ك ﱢل بلدة َخ ِطيبا ً وأَ ْ
س ﱢل مسو ٍد غم ُدهُ وحمائلُه
من ال ﱠ

سيْفَ الحق حتﱠى كأنﱠهُ
وج ﱠر َد َ
َ

بحك ِم ِه
رغم الليالي ُ
رضينا على ِ
ش قائِلُ ْه
و َھ ْل دَافِ ٌع أَمراً و ُذو ال َع ْر ِ
لقد حان من يھدي سويداء قلبه

لحد سنان في يد ﷲ عامله

وال شكﱠ ،كانت قب َل ذا َك تُراسلُ ْه

أتتهُ مع ّد ق ْد أتاھا كأنﱠــھا

بمعتصم با قد عصمت به عُرى الدين والتفت عليه وسائله
تزايله الدنــيا وليست تـزايله

رعى ﷲ فيه للرعية رأفة

فأضحوا وقد فاضت عليه قلوبھم ورحمة فيھم تفيض ونائله
وقـــال فقام العدل في ك ّل بلدة
ق با ِزلُه
ش ّ
خطيبا وأضحى الملك قد َ
ﷲ عاملُه
لق ْد حانَ منْ يُھدي سويدا َء قلب ِه لح ﱢد
سنان في ي ِد ِ
ٍ
أماني ِه واستخذى لحقكَ باطلُ ْه
ث ِلل َع ْھ ِد قَ ْد نَ َك َثتْ ب ِه
و َك ْم نَا ِك ٍ
فأمك ْنتهُ من رمة ِالعف ِو رأفة و َم ْغـــفِرة ً إِ ْذ أَمكنَ ْتكَ َمقَـــاتِلُ ْه
وج ْثمـــا َنه إِ ْذ لَ ْم ت َُح ْطهُ قَبَائِلُ ْه
روحه
ب
ُ
َ
وحاط لهُ اإلقرا ُر بالذن ِ
ي أنْ تَ ِئي َم َحالئِــــلُ ْه
إذا ما ِر ٌ
ق بال َغ ْد ِر َحا َو َل َغ ْد َرة ف َذا َك َح ِر ﱞ
فالبيض والقَنا
فإنْ باش َر اإلصحا َر
ُ
واض المنايا ُمنــا ِھــلُ ْه
ق َراهُ وأحــ
ُ
وإِنْ يَ ْب ِن ِحي َ
أُولئِكَ ُعقﱠاالتُهُ ال َم َعــــاقــِلُ ْه
طانا ً عل ْيه فإنّــما
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وإال فأعلــ ْمهُ بأنك سا ِخطٌ

ش ﱠك قاتِلُ ْه
ــوفَ ال َ
و َد ْعهُ فإِنﱠ ا ْل َخ ْ

ق طالتْ ي ُد ال ُعلى
بيم ِن أبي إسحا َ
وقا َمتْ قَناة ُ الدي ِن واشت ﱠد كا ِھلُ ْه
سا ِحلُ ْه
ُھ َو اليَ ﱡم ِمنْ أَي النّواحي أتيتَهُ فلُ ﱠجتُه المعروفُ
ُ
والجو ُد َ
ض ل ْم تُجبهُ أنا ِملُ ْه
لو انﱠه
تع ﱠو َد بسط الكفﱢ حتى َ
ثناھا لقب ٍ
ولو لم يكنْ في ك ِف ِه غي ُر رو ِح ِه
إِ َذا آ ِم ٌل رجاه قَ ْر َ
س في ال ُمنَى
ط َ

فليتق ﷲَ سائلُ ْه
لجا َد بھا،
ِ
مواھبهُ حتى يؤم َل آمـــِلُ ْه

عطا ٌء لو اسطا َع الذي
يستميحهُ
ُ
ألصبَ َح ِمنْ بَ ْين ال َو َرى َو ْھ َو عَا ِذلُ ْه
سوس سائلُ ْه
دفاع ﷲِ ُو
صالُھا بحس ِن
لُھى ً يَ ْ
َ
ستثي ُر ال َق ْل َب لَ ْوالَ اتّ َ
ِ
يض وقَائِلُ ْه!
ي فَ ْر َحة ٍ ت ﱠ
إما َم ال ُھدَى وابنَ ال ُھدَى أَ ﱡ
َعجلَھا فِيكَ القَ ِر ُ
رجاؤ َك للباغي ال ِغنى عا ِج ُل الغنى

وأَ ﱠو ُل َي ْو ٍم ِمنْ لِقَــائِكَ آ ِجلُ ْه

)(1

فالنص لم يكن في مدح المعتصم فحسب ،إنما في اإلشادة بمجموعة من القيم األصيلة
قيم مستقاة من الروح العربية المتأصلة في أسلوب
التي رآھا الشاعر أصال في كل بناء ،فھي ٍ
النص بدءا من ذلك الحنين الذي شده إلى الطلل فراح يسائله ،وانتھاء بالروح اإلسالمية
الطافحة بعدد من الخصال الرسمية التي يتوجھا العدل.
إن ھذه الروح الحوارية مع الطلل منذ بدء النص تجسيد ل َسعة أفق المحاورة التمامية مع
عصره وأصول عصره؛ فھو يجمع القيم العربيّة واإلسالمية في صورة منسجمة ،ويجسد
بذلك الجمع صورة حضارية فيھا قوة ورحمة وعدل ،كما يتجلّى ذلك في قوله:
البأس والمعروفُ والجو ُد والتقى عيا ٌل عليه رزقھنﱠ شمائلُ ْه
َم ِن
ُ
ق آفِلُ ْه
ت
ضا َء لَھا منْ َك ْوكب ا ْل َح ﱢ
الظلم عن وج ِه أ ُ ﱠمة أ َ
جال ظلما ِ
ِ
وال َذتْ بِح ْقو ْي ِه ال ِخالفَة والتَقَتْ

 -1ديوان أبي تمام ،شرح الصولي ،ج ،2ص 192وما بعدھا
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احهُ ومناصلُه
على ْ
خدرھا أر َم ُ

والشاعر يمھّد للوصول إلى ھذه المعاني بطريقة القدامى فيبكي الطلل ويصف الناقة
والرحلة ،وكأنّه يعمد في ذلك إلى التنويه برحلة الدولة العباسية نفسھا :تلك الدولة التي كانت
رحلتھا أيضا مليئة بالتعب.
وبذلك يختار الشاعر الرحلة من التراث ليضفي عليھا سمة جديدة ورمزية قوية الداللة
على مسيرة أمة ،وكان بحر البسيط ھو الذي انتظم ھذه الرحلة ،واختار له قافية متميزة
والالم رويا ثم ھاء سكت متأوھة ،وقد استطاع ھذا الروي أن يجسّد حالة العذاب التي بدأ
الشاعر التعبير عنھا في مقدمته الطللية ،كما اختار مجموعة من الكلمات مكان مجموعة
أخرى كانت في متناوله ،إالّ أنّه بذوقه ووفقا لما كان يريد بيانه ،ذھب إلى ما رآه أقدر على
نقل مشاعره وأفكاره ،وقد كانت غاية الشاعر من ھذا االختيار تحقيق لغة الشعر التي يراھا
ريفاتير  Rifaterreفي معرض تمييزه بين لغة الشعر ولغة ’’ الالشعر‘‘  non poertyفي
تم ّكن الشاعر من الخروج عن المقاييس اللغوية المعھودة في حركة دائمة من التحول
والتنوع ضاربا مثــاال عن ذلك بسطرين للشاعــر الفرنــسي بول إلـــوار : Paul Eluard

من ك ّل القدر الذي قلت عن نفسي ما الذي بقي قوله
قد حــفـظت كنــوزا معــشــــوشة في خــزائن فارغة

")(1

وتتجلـّى ھذه االختيارات التي ھي من العوامل البارزة التي ساھمت في تحقيق روح أسلوب
الشعر في عدد من المواطن الحساسة من النص:
ألن في الفعل ّ
خف بدل رحل أو غادر أو ذھب ّ
 ّخف داللة على السرعة والمفاجأة وھما من
عناصر اإلشعار باألسى.
 النوى بدال عن كلمة "البعد" لما في النون من نغمية تق ّربھا من معنى األنين في ھذاالموقف الحزين.
 منازل لألسى فلم يقل أماكن أو مناطق أو مضارب ...وقد دلّت على األسى المقيم كما يقيمالمرء بمنزله ،ثم ّ
إن في النزول نفسه داللة على كثير من المعاناة؛ ذلك أن النوازل في اللغة
العربيّة ھي المصائب ،فقد أنشد ثعلب في اللسان قول الشاعر:
ْ
سقا ُم نزيال
أعزز عل ّي بأن تكون عليالَ أو أن يكونَ ب َك ال ﱠ
-1

Michael Riffaterre,semiotics of poetry , Indiana university press, 1978, pp 1-3
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 ...وال ﱡن ُزل :ال َم ْن ِزل؛ عن الزجاج ،وبذلك فسّر قوله تعالى " :وجعلنا جھنّم للكافرين نُ ُزالً
ٌ
جنات تجري من تحتھا األَنھا ُر خالدين فيھا نُ ُزالً من ِعند ﷲ؛
"؛ وقال في قوله ع ّز وج ّل:
قال :نُ ُزالً مصدر مؤكد لقوله خالدين فيھا ...والنازلة الشديدة تنزل بالقوم ،وجمعھا النوازل،
"المحكم" والنازلة الشدة من شدائد الدھر تنزل بالناس ،نسأل ﷲ العافية ،(1)"...وھكذا فقد
دلّت كلمة منازل لدى الشاعر على استمرار المعاناة.
 "تعفّت" بدال عن ع َفت ّألن في صيغة " تفعّلت " داللة على تسارع األمر وتع ّدد أسبابه،
كما أن التضعيف يزيد في ح ّدة المعنى؛ والتاء ھنا تدل على مشاركة الذات في الفعلية
والمفعولية :لكأن الدار نفسھا شاركت في ھذا التعفّي ،وھذا م ّما جعله يحجم عن مجموعة من
الكلمات مثل :اندثرت وق ُدمت وما إليھما ،لما في ھذا الفعل من ق ّوة في الداللة على الخراب.
 الفعل "أساء" اختاره لمجاورته الصوت ّي لكلمة "األسى" وفي ذلك قصد موسيق ّي واضح،وإصرار على حرف السين الھامس الذي يعني حديث الذات لذاتھا.
 الط ّل لطف وداللة على قليل من الماء ،وھي مناقضة للكلمة التي بعدھا "وابِلُه" ،ومنالمعروف عن أبي تمام أن التضا ّد من لطائفه األسلوبية.
ويمكن تتبّع مثل ھذه األسرار للتعرف على أسباب االختيار التي ھي مرتبطة تارة بعمق
داللة الكلمة وتارة أخرى بما في أصواتھا من نغم ،أو بما تشكل من انسجام موسيقي مع كلمة
سابقة لھا أو الحقة عليھا ،ليتبين لنا في األخير بأن أبا ت ّمام في ما يمارس من اختيار إنما ھو
متّبع أصالة طبيعية في ذاته الشاعرة؛ ذات تھديه سواء االختيار ،فال تحيد ع ّما للشعر من
شروط متّصلة اتصاال عميقا بالمعنى والبناء والموسيقى والخيال وما إليھا من أسس فنيّة
وفكريّة ،إالّ ّ
أن أبا ت ّمام يعمد أحيانا إلى شيء من الغريب ،فضال عن تركيبه الغريب -فيبدو
على خالف عدد من المحدثين من عصره نقتديا باألوائل في عدد غير قليل من ألفاظه" ،
فحصل منه على توعير اللفظ وتبجح في غير موضع من شعره فقال:
فكأنّما ھي في السماع جنادل وكأنما ھي في القلوب كواكب "

)(2

 -لسان العرب ،مادة نزل ،ص4401

1

 -2سمير أحمد معلوف ،حيوية اللغة بين الحقيقة والمجاز ،دراسة في المجاز األسلوبي واللغوي ،اتحاد الكتاب العرب ،1996 ،ص،
 ،185والبيت ھو الرابع من قصيدة للشاعر في مدح أبي سعيد الثغري التبريزي ج ،1ص ، 174ومطلعھا:
إني أتتني من لدُنك صحيفة غلبت ھموم الصدر وھي غوالب
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وما كان أھم من الغرابة في ھذا النص ھو توخي العناية الموسيقية بين ك ّل األلفاظ ،فقد
عمد إلى التماثل الصيغي فحققه كالتالي:
فكأنما :وكأنما -ھي في السماع :ھي في القلوب  -جنادل :كواكب...
ومن ھنا ندرك مدى عناية الشاعر بالتفنن الموسيقي لتغدو القطعة الشعرية قطعة موسيقية
في األساس من خالل الصيغ الصرفية المتناغمة المحققة للتفعيالت التقليديّة في الوقت نفسه،
وبذلك تغدو الموسيقى في النص ذات بعدين متكاملين أحدھما اإلطار الخليلي العام والثاني
اإلطار اإليقاعي الخاص الذي ھو من ابتكار الشاعر أليقاع يصور المعنى وينسجم في
الوقت نفسه مع اإلطار الخليلي الخارج ّي .
كما أثرى الشاعر نصّه بالصوت واالنسجام الموسيقي المسھم في تحقيق النغمية والمتعة
الموسيقية؛ فھذا من متطلبات الوجھة الفنية البديعية التي عرف بھا أبو تمام :فقد أدت
األصوات ھذه المھمة الجمالية األسلوبية كما يبدو ذلك جليا في عدد كبير من المواضع.
وقد أنجز الشاعر ھذه المھمة الموسيقية بطريقتين أساسيتين :أوالھما التكرار وثانيھما
التجنيس المتصل في كثير من األحيان بالتكرار ذاته :أما التكرار فربطه الشاعر في مواضع
كثيرة ج ّدا بر ّد الصدر على العجز ،كما نجد ذلك في قوله:
وقفتُ وأحـشائي منا ِز ُل لألَسى ب ِه وھْو ق ْف ٌر قد تعـفّت منـازله
أسائلـكم ما باله ح َكم البلى

عليه ،وإال فآتر ُكـوني أسائلُه

ذلك ّ
أن "منازل" المذكورة في الشطر األ ّول ،تھيئ المتلقي لالستمتاع بھا في قافية
البيت ،لذلك وردت كلمة منازله ،كما مھّدت عبارة "أسائلكم" الواقعة مطلع البيت الذي بعده،
لعبارة "أسائله" التي ضمت الرو ّ
ي في المقطع الصوت ّي األخير"مفاعلن".
من ھنا يمكن مالحظة نوعية المتعة التي تقدمھا ھذه التقنية األسلوبيّة " ر ّد الصدر على
العجز" ،فإذا كان االنزياح خيبة انتظار ّ
فإن رد الصدر على العكس من ذلك؛ إذ أنـ ّه تحقيق
لما كان المتلقي ينتظره.
وفي تجربة أبي تمام تعامل خاصّ مع األسماء مشتقـ ّة ومصادر وجامدة تكشف عنه
قراءة ھذا النص ،يقول الشاعر مادحا أبا الوليد أحمد بن أبي دؤاد اإليادي :
ب ﱠوأتُ رحلي في ال َمراد ال ُمبقِل
232

.

مام ال ُمسبِ ِل
ف َرتَ ْعتُ في إثر ال َغ ِ

منْ مبل ٌغ أفنا َء َي ْعـ ُر َب كلﱠھا

أني آبتنيتُ الجار ق ْب َل المنزل

وأَ َخذتُ بال ﱢ
ص ِر ْم ِث ْنيَاهُ وال َع ْق ِد الذي لَ ْم يُ ْحلَ ِل
ط َو ِل الذي لم َي ْن َ
َھتَك ال َ
باب ال ّرجا ِء ال ُمقفَل
ظال َم أبو الولـي ِد ب ُغ ﱠرة ٍ فتحتْ لنا َ
يأت ﱡم من قم ِر السـما ِء وإن بدا
بَدْراً وأحسنَ في ال ُعيو ِن وأجمل
س إذا استنط ْقتَهُ َر ْأيا ً وألطفَ في األُ ُمو ِر وأجزل
وأج ﱠل مـنْ قُــ ﱟ
شر ُخ ُع ْم ٍر مقبِل
من ال َ
ف ال ُمنيف يَ ُھ ﱡزھھ ﱠز الصـفيح ِة ْ
ش َر ِ
ش َْر ٌخ ِ
فاسلَ ْم ل ِجدﱠة ْ
سـؤ ُد ٍد مستقبَل

ف وبُر ِد شبيبة مستق َبل
أنُـ ُ ٍ

ث َكفَتْ
ت األيا ُم ِمن َح َد ٍ
ك ْم أ ﱠد ِ

َ
ضل
أيا ُمهُ
حدث الزما ِن المع ِ

شفُهُ ولَ ْم َي ْبـ َع ْل بِ ِه
حل يَ ْك ِ
لِل َم ِ
َ
ب أ ُ ﱠمتْ من َك أ ُ ﱡم ِدما ِغ ِه
والخ ْط ُ

والثـق ُل يحملُه وليس بمثقَل

الحھا
س ُ
الم ِ
و َمقا َمة نَ ْب ُل ال َك ِ

الح ﱠول
الجنا ِن ُ
ب الماضي َ
بالقُلﱠ ِ
للقـول فيھا غمرةٌ ال تنجلي
ِ
ب و ُمثَ ﱠم ِل
بينَ ُم ْقـ ﱠ
ش ِ

سـ ﱠم ْي ِن
قَ ْو ٌل تَظ ﱡل ُمتـونُهُ ُم ْنـ َھلﱠة
َ
ف ﱠر ْجتَ ظُلمتھا ُ
بخطبة فيص ٍل
وع طعنةُ فيص ِل
مثَ ٌل لھا في ال ّر ِ
)*(

ق األماني منك ُم
جمعتْ لنا فر ُ
صنِي َعةٌ
صنِي َعةٌ في يومھا و َ
فَ َ

ص ِل
الحياة وأَو َ
وح َ
بِأَبَ ﱠر ِمنْ ُر ِ
ق ْد أحولَتْ وصنيعة ٌ لم ت ُْحو ِل

ب
كال ُمـــز ِن منْ ماضي ال ﱠربــا ِ

و ُمقبِ ٍل ُمتَنظﱠ ٍر و ُم َخـيّم ُمتَھـلِ ِل

سجالَك ْم
لي حرمة ٌوالتْ عل ﱠي ِ
ص ِل
ب األَ ْقوا ُم أَني ِعندُك ْم من دون ِذي َر ِح ٍم بھا ُمتَ َو ﱢ
إِنْ يَ ْع َج ِ
ق ِجما ِمه لألو ِل
والمـــا ُء رز ُ

سبا ً وكانَ ِودَا ُدھُم في األَخطل
فبنو أميّ ٍة )**( اِلفرزد ُ
ص ْن ُوھُم نَ َ
ق ِ

)(1

إن ھذه األبيات قد تنوعت فيھا األسماء بين مشتقة وجامدة ومصادر ،وساد بينھا نوع من
التوازن الموحي بتوازن الشاعر في عواطفه وأفكاره؛ ھو ذا يوائم بين المنطق والشعور،
*  -في لسان العرب مادة سمم ":ال ﱠس ﱡم ال ِسم السﱡم :القاتل ،وجمعھا سمام" ص2102
**  -صرّفت أمية ھنا فقرئت" أميّ ٍة " إلقامة الوزن
 - 1ديوان أبي تمام ،شرح إيليا الحاوي ،ص 436وما بعدھا
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ويوائم بين الھدوء واالنفعال .وإن ھذا التوازن في االستعمال والشعور والمنطق ھو ما يميّز
األبيات التي تج ّسد حالته ،فكانت الجوانب األسلوبيّة دالة على ھذه الحالة .والمالحظ أن
أسماء الفاعل تعددت حين تعبير الشاعر عن انفعاالته كما ھو الشأن في البيتين األولين:
ب ﱠوأتُ رحلي في ال َمراد ال ُمبقِل

مام ال ُمسبِ ِل
ف َرتَ ْعتُ في إثر ال َغ ِ

منْ ُمبــل ٌغ أفنا َء يَ ْعـ ُر َب كلﱠھا

أني آبتنيتُ الجار ق ْب َل المنزل

فقد وردت ستة مشتقات :ال َمراد ،ال ُمبقل ،المسبل ،مبلغ ،الجار ،المنزل ،مقابل خمسة
مصادر ھي :رحلي ،الغمام ،أفناء ،يعرب ،لكن ھذه المعادلة تتغير حين ينتقل إلى اإلثبات
بالمنطق عظمة الممدوح ،ومعنى ذلك أن المشتقات وليدة عاطفة الشاعر في حين أن
المصادر واألسماء الجامدة وليدة فكره.
وكثيرا ما يبدو ھذا التوازن بين المشتقّات والمصادر حين عبّر الشاعر عن التعظيم كما
في قوله في البيت السادس:
س إذا استنط ْقتَهُ َر ْأيا ً وألطفَ في األُ ُمو ِر وأجزل
وأج ﱠل منْ قُ ﱟ
فقد وردت ثالثة أسماء وثالثة مشتقات ،إال أن الشاعر قد عمد في ھذا الموقف إلى تعزيز
المشتقّات بصيغ التفضيل فقال :أجلّ ،وألطف ،وأجزل ،معوضا العدد الذي لم يجده كافيا
بصيغة التفضيل وبالتقديم أيضا إذ أنّه بدأ البيت بـ"أج ّل".
وفي األبيات األخيرة يدخل الشاعر عالم المنطق ويحاول إيھام السامع بمدى قربه من
الملك مستنجدا بالتاريخ السياس ّي األدب ّي متعلّال بحظوة األخطل لدى األمويين بالرغم من
مسيحيّته :وفي النصّ حضور مكثّف للمشتقّات بموضع انفعال ومبالغة مدحيّة ،نجده في قوله
مادحا الحسن بن وھب:
من نجل ك ّل تليدة أعــراقه
ِطرف ُم َع ﱟم في السوابق ُمخ َول
ُخ َز ٌز وأنت عليه مث ُل األجدل
كاألجدل الغطريف الح لعينِه
يردي)*( بأرو َع يغتدي ويروح من ُز ّواره وضــيوفه في جحفل
حتّى تق ﱠر عـيونُنا وقلــوبــ ُنا
*  -يجري ،الديوان بشرح الصولي ھامش ص262
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بالماجد المستقبَل المستقبَل

و ُمــسـ ّود و ُمـمـدﱠح و ُم ّ
عـذل

سد
بمحـ ﱠمد ومكفــﱠـر و ُمحـ ﱠ

)(1

فقد توالت المشتقّات في ھذا النصّ الذي يبرز مدى إقبال الشاعر على صفات الممدوح
وعرضھا عرضا انفعاليّا دون اللجوء إلى أ ّ
ي منطق يُبرز به ص ّحة ما ذھب إليه ،فقد كان
خياله وعاطفته سبيله إلى ك ّل ما ذھب إليه.
ومن الواضح أن كال من االختيار والتكرار كشفا عن أمرين :أحدھما السعة الثقافية التي
منحت الشعراء إمكانية تنويع موضوعاتھم وأساليبھم والعناية الخاصة بالجانب اإليقاعي
الذي تحقق بالتكرار ليتفاعل مع طبيعة الحياة العباسية الجديدة الثرية بإيقاعات حياتھا داخل
ذلك الجو الحواري التثاقف ّي العام.
 -4األداء األسلوب ّي التبادل ّي والتضاد وداللتھما في الشعر الرافض لدى أبي العتاھية:
بالرجوع إلى مجموعة من القصائد لھؤالء الشعراء أبي العتاھية وأبي نواس وأبي تمام
يمكن مالحظة مدى تدرج ھذه العناية بالتضاد في شعرھم.
وأبو العتاھية الذي كانت تجربته غنيّة طويلة متن ّوعة بين شتـ ّى األغراض والمشاعر
والغايات الفنيّة والفكريّة قد تجسد في فنه ھذا التنوع األسلوبي فكان أداؤه األسلوب ّي متميّزا
بشكل واضح بظاھرة التبادل ،وبالرجوع إلى شعره يمكن مالحظة ھذا التبادل والوقوف عند
الغايات الفنية والفكرية التي تقف وراءه وتتحقق من خالله .يقول الشاعر:
سبِي
لكْ -
واح ُ
يا نَ ُ
فس أينَ أبي ،وأينَ أبو أبي وأبُوهُ ،عُـدﱢي-ال أبَا ِ
ُعدّي فإنّي قد نَ َ
ظ ْرتُ فلم أج ْد بيـنِي وب ْيــنَ أبيــ ِك حــيّا ِمنْ أب
في ھذا النص يغلب االسلوب الخبري ويقدم الشاعر من خالله مخاوف الروح المؤمنة،
يناديھا ويسألھا ويحثھا على االعتبار ،ويؤكد بأن القضية اإليمانية وأمر مراقبة ﷲ في ذواتنا
في غاية البساطة ،ھو فملية حسابية بسيطة إذن :ما عليك إال أن تع ّدي.
ويتواصل اإلنشاء في ھذا الجو النفسي المشحون بضرورة المحاسبة الذاتية:
ب
تل َ
ت وج ِه ال َمطلَ ِ
س ْم ِ
مھال ھُدي ِ

سال َمة َ بَعدَھ ْم
ت ت َْرجينَ ال ّ
أفأ ْن ِ
ب
قَ ْد ماتَ ما بينَ الجني ِن إلى ال ﱠر
يم إلى الكبي ِر األشيَ ِ
ضيع إلى الف ِط ِ
ِ

 -1ديوان أبي تمام ،شرح أبي بكر الصولي ،ج ،2دراسة وتحقيق خلف رشيد نعمان ،وزارة الثقافة والفنون العراق ،1978 ،دار
الطليعة بيروت ،ص 261وما بعدھا
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وتتواصل العملية الحسابية في أمر اإليمان والمحاسبة الذاتية ومرقابة الذات المذنبة فيقدم
الشاعر طائفة من األرقام الجديدة ھي مراحل من عمر اإلنسان ،ليدرك المتلقي أو يذكـّر بما
سھا عنه ،يقدم ھذه المرة بأسلوب ھادئ خبري :ال منطق في الوفاة وال كبير وال صغير وال
ترتيبن ھو منطق آخر تماما :األعمار بيد ﷲ عز وجلّ ،وما من أحد عالم بزمن وفاته أو
مكانھا.
والشاعر يعرض ھذه المراحل مرتبة متتالية متناغمة في نسق صرفي واحد :الجنين
الرضيع الفطيم الكبير وفجأة ينكسر التتالي كما ينكسر المنطق األعرج الذي نفھم به مثل ھذه
األمور الصعبة السھلة ،فجأة يأتي وزن آخر :األشيب.
ومادام األمر على ھذا النحو من الوضوح ،يطرح االستفھام التعجب:
فإلى مـتَى ھ َذا أرانِي العــبا ً

ب
وأ َر َ
ى المنُونَ إذا أتَتْ لم تل َع ِ

)(1

تعجب يدعو إلى إيقاف اللعب واالنتقال إلى جد الجد.
إن ھذا النصّ مبن ّي في األساس على األسلوب اإلنشائي ،وقد تن ّوعت ھذه األساليب
اإلنشائية بين النداء واالستفھام واألمر والدعاء ،مما يؤكد طبيعة النص التأثرية التي حركت
نفس الشاعر ودفعته إلى اعتمادھا أسلوبا أساسا في النص :من ذلك النداء :يا نفس ،فالمنادى
ھنا نكرة مقصودة ،والمنادى يكون إما قريبا أو متوسطا أو بعيدا ،وما دامت نفس الشاعر
ھي المقصودة تبيّن مدى قرب المنادى في ھذا الموقف النفسي المؤثـّر ،وتبيّن نوع المنادى
بوضوح؛ إنھا المناجاة إذن ،والحوار الداخل ّي بين الشاعر ودواخل ذاته ،ويمكن في مناجاة
نفسه فيؤ ّكد تأمل المصير اإلنسان ّي بتكرار كلمة األب :أبي وأبو أبي وأبوه ،...ليحل التعجّب
بالدعاء السلبي بالفقد وھو من عرف العرب القديم في ھذا المجال .قال زھير بن أبي سلمى:
سئمت تكاليف الحياة من يعش
ثمانين حوال -ال أبا لك -يسأم

 -ديوان أبي العتاھية ،تحقيق شكري فيصل ،ص32

)(2

1

 -2ديوان زھير بن أبي سلمى المزني ،لبي الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف باألعلم النحوي الشنتمري
المتوفﱠى سنى  426ھـ  ،ط ،1المطبعة الحميدية المصرية 1323ھـ  ،ص12
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ّ
إن ھذا النداء ناضح بكثير من األلم والشكوى ،مندد بغواية النفس وغفلتھا ،فھو شديد
التعجب من عجرفتھا الفارغة ،وھو تمھيد منذ البيت األول لإلقرار بحقيقة يؤكدھا تأكيدا في
البيت ما قبل األخير بأسلوب خبر ّ
ي ،ليعود إلى اإلنشاء مرّة أخيرة في البيت األخير.
واألسلوب الثان ّي في األبيات ھو االستفھام أين أبي؟ وھو دال ھنا على شدة البعد بعد دار
الميت عن دار األحياء ،ثم إن ھذا البعد في حد ذاته يوحي بضده؛ إذ ھو قرب في الوقت
نعسهّ ،
ألن المصير المشترك يعني القرب أيضا ،كما جاء االستفھام التعجبي في قوله :أفأنت
ترجين السالمة بعدھم؟ ليوحي بأمرين أ ّولھما االستحالة تلك السالمة وثانيھما التعجب من
مدى غواية النفس وتغابيھا عن حقيقة مصيرھا .إن ھذا االستعمال األسلوب ّي العام لم يكن
الوحيد في التنقّل من اإلنشاء إلى الخبر وإن كان جوھريّا ،أما التبادل الجزئ ّي فيمكن االھتداء
إليه في تتبع األبيات؛ فكثيرا ما يتعاضد األسلوبان ،فيكون الشطر األول بأسلوب إنشائي
يرد األسلوب الخبر ّ
ي للكشف عن سر االنفعال ،بإبراز حقيقة
معبّر عن حيرة وانفعال ،ثم ِ
خلـُقية دينية ،كما في قوله مخاطبا النفس اإلنسانيّة:
ُعدّي ،فإنّي قد نَ َ
ظ ْرتُ فلم أج ْد
بينِي وبيْنَ أبي ِك حيّا ِمنْ أب
فقد افتتح الشاعر البيت بأسلوب إنشائ ّي في جملة فعليّة طلبيّة مناجاتيّة على سبيل
موح بالكثرة ،والكثرة بعظمة الفاجعة .ثم سارع إلى
االعتبار " ُع ّدي" ،والع ّد في ح ّد ذاته
ٍ
ّ
البت في حقيقة جاءت نتيجة ھذا االعتبار الذي دعا إليه ،فقال بقية البيت مخبرا مؤ ّكدا ما
ذھب إليه ،وھنا يتجلّى ما للتوكيد من أھمية في مثل ھذه األساليب المتبادلة.
وھذا الضرب من التبادل الجزئ ّي في البيت األخير بعد جملة استفھامية تعجبية استنكاريّة
عبّر فيھا عن عمق ندمه ،ثم يورد بعد ذلك رؤيته بتكرار الفعل "أرى" ليقترب من غاية
التوكيد ،كما ھو دأبه في اإلصرار على الفكرة بعد التمھيد لھا إنشائيّا وانفعاليّا.
وقد يلتزم ھذا األداء التبادل ّي بنوعيه حتى بمقطوعات صغيرة ،كما نجد ذلك في قوله:
نسيتُ
سيتُ الموتَ في َما ق ْد ِ
ن ِ
أحـــداً يَ ُموتُ
كأنﱢي ال أ َرى َ
الموتُ غاية َ ك ّل ح ﱟي؟
َ
أليس ْ
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فَ َما لي الَ أُبا ِد ُر َما يفوتُ ؟

)(1

فقد بدأ الشاعرخبريا اإلقرار بحقيقة نفسيّة ھي استعانة النفس بالتناسي للتنعّم بواقع
حياتھا إلى حين ،ثم ينتقل في البيت الثاني إلى األسلوب اإلنشائي في استفھامين أحدھما عام
وثانيھما ذات ّي شخص ّي مناجاتي ،لكن غايته توجيھية كما ھو دأب أبي العتاھية في زھدياته.
ومن الواضح أن الشاعر قد يعمل على توزيع ھذه األساليب فقد جاء الخبر في بيت كامل
ثم جاء اإلنشاء بعد ذلك في بيت ثان كامل أيضا؟
ويقول الشاعر كذلك في مقطوعة أخرى منتھجا األداء التبادل ّي لتحقيق مجموعة من
الغايات الفنية والفكرية:
لقد ھـان عـلى الــناس َم ِن آحــتـاج إلى الـــناس
ســك عـــ ّمـا كــان عند النـاس ِبالـياس
ف ُ
صن نفــ َ
فكم من ُمشرب يَشفي الصدى)*(من مشرب قاس

)(2

فھو يع ّزز ما يذھب إليه مستعينا بالجانب التصحيف ّي بين كلمتي ناس وياس ،وكأنّي به
يقول ّ
إن التشابه الشكل ّي ما ھو إالّ مظھر لجوھر القضية وحقيقتھا .واألداء التبادل ّي ينتھي
بالشاعر في أغلب األحيان إلى ختم القصيدة بالتوجيه الخلق ّي الديني بتوكيد الحقائق الدينية
والخلقية في أواخر كل نص ،كما يتجلى ذلك في قوله:
س
س أَ ﱡ
ت كأْ ٌ
أالً للمو ِ
ي َكا ِ
ب،
إلى َك ْم وال َمعا ُد إلى قَري ٍ

س
وأ ْنتَ ِل َكـأْ ِ
س ِه الَ بُـ ﱠد َحا ِ
س
تُ َذ ﱢك ُر بالمـ َعــا ِد وأنتَ نا ِ

س
وك ْم منْ ِعبرة ْ
ٍأصبَحتَ فِي َھا ي ِلينُ َل َھا َ
الح ِدي ُد وأَنتَ قَا ِ
سي
بأ ﱢ
ي قُ ًوى تظ ﱡن َك ل ْي َ
س ت ْب َلى وق ْد بَليَتْ َعلَى ال ﱠز َم ِن ال ﱠر َوا ِ
و َما ُك ﱡل ال ﱡ
س
ظنُو ِن ت ُكونُ َحقّا ً والَ ُك ﱡل ال ﱠ
ص َوا ِ
ب َعلَى القيا ِ
ل َھا َو ْجھا ِن ِمنْ َ
س
وك ﱡل َمخيل ٍة ُرفعتْ لعـيـ ٍن
ط َم ٍع َويَا ِ
س
َوفي ُحس ِن ال ّ
سري َر ِة ُك ّل أ ُ ْن ٍ
س
ث ال ّ
َوفي ُخب ِ
سري َرة ِ ُك ّل بَا ِ
 ديوان أبي العتاھية ،تحقيق شكري فيصل ،ص192 ،191*  -الصدى العطش الشديد ،لسان العرب مادة صدى ،ص2421
2
 ديوان أبي العتاھية ،تحقيق شكري فيصل ،ص1911
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سداً َوبَ ْغياً،
َولم يَ ُك ُمنَ َيةٌَ ،ح َ

س
ليَ ْنجــــ ُو ِم ْن ُھ َما َرأسا ً ب َرا ِ
س
قَليالً ِمنْ أخي ثِ َق ٍةُ ،مؤا ِ

َوما تَ ْن َف ّك ِمنْ ُد َو ٍل تَــ َراھَا،

س
س فِي أُنَا ِ
تنــقﱠـ ُل منْ أنَا ِ

و َما شي ٌء بأخلَ َ
ق أنْ تراه ُ

)(1

فقد تناول الشاعر األبيات األربعة األولى مفتتحا إياھا بتنبيه ،ثم االستفھام في البيت
الثاني "إلى كم"؟ وھو يوحي بطول الغفلة والعناد واالنحراف ،ثم تأتي "كم" الخبرية بعد
ذلك فيكون لھا ذلك التجانس مع األساليب اإلنشائية خاصة وأنھا توسطته ،ألن بعدھا يرد
اإلنشاء في قوله :بأي قوى؟ وھو استفھام منكر موضح استحالة قدرة اإلنسان الصمود أمام
مصيره المحتوم .وينتقل الشاعر بعد ھذه األساليب االنفعالية الثالثة إلى األساليب الخبرية
ليؤكد مجموعة من الحقائق الخلقية والدينيّة بدءا من البيت الثالث ث ّم الخامس ،ويبدو أن البيت
السابع كان األجدر أن يبدأ بفاء استئنافيّة ذات داللة تفصيليّة لبيان أمرين ذكرا في البيت
ث السّري َر ِة ُك ّل بَاس.
سَ ،وفي ُخب ِ
السادس :فكل مخيلة لھا وجھان :ففي حُس ِن السّري َر ِة ُك ّل أ ُ ْن ٍ
ويقول أبو العتاھية أيضا:
أال ال أرى للمرء أن يَأ َمن الدھرا

فإنﱠ له في طـول ُمھـلته َمكرا

فكم من مــلـوك أ ّمـلـوا أن يُخلـُــدوا
رأيتُ صروف الدھر تَج ُز ُرھم َج ْزرا
ضى ھمـو ُمھا
بُليـتُ بدار ما تَـقَـ ﱠ
فلست أرى إال التو ّكل والصبرا
إذا ما انقـضى يوم بأمـ ٍر فـقـلت قد

أ ِمنتُ أذاه أحدثتْ ليـلةٌ أ ْمرا

الفواحـش سمـ َعه
أحب الفتى تنـفي
ﱡ
ُ

كأنّ به عن ُك ّل فاحـشة و ْقرا

سلـي ُم دواعي الصـد ِر ال باسـطا ً يدًا
وال مان ًعا خي ًرا وال قائال ھ ُْجرا
إذا مـا بـدَتْ مـن صاحـب لك زلّة

فكنْ أنت ُمحـتاال لزلّـته عُذرا

أرى اليأس من أن تسأل الناس راحةً
تُميتُ بھا عُسرا وتُحـيِي بھا يُسرا
 -المصدر السابق ،ص191

1
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وليـسـت يد أَولـيتَـھا بغنيـم ٍة

إذا كنت تبـغي أن تُ ِع ّد لھا شُكرا

غنى المرء ما يكفيه من سد خلّة
فإنْ زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا

)(1

لقد تأ ّمل الشاعر في ھذا النص حال الدھر وتقلباته ،وخرج بمجموعة من التوجيھات
االجتماعية والدينيّة ،وكان البحر الطويل الذي انتظم ن ّ
صه ذا داللة ھنا؛ فقد جسّد طوله ،كما
جسد رويه بالراء تكرر االبتالءات التي تصيب المرء في حياته المنطلقة نحو المجھول
انطالق الروي نفسه .والشاعر يص ّر منذ البدء على التنبيه والتوكيد ":أال ّ ،
إن " ثم يأتي في
البيت الثاني بما يشبه التوكيد"فكم" التكثيرية ليعز ّزھا بعد ذلك بالتضعيف في قوله’’أ ّملوا‘‘
وللتضعيف في العربيّة دوره في تقوية الداللة في الغالب
َو َرا َو َد ْتهُ الﱠتِي ھُ َو
ي إِنﱠهُ
أَحْ َسنَ َم ْث َوا َ

)(2

 ،كما في قوله تعالى"...

ال َم َعا َذ ﱠ
اب َوقَالَ ْ
ت ھَي َ
ﷲِ إِنﱠهُ َربﱢي
ْت لَ َ
ك قَ َ
ت ْاألَ ْب َو َ
ِفي بَ ْي ِتھَا ع َْن نَ ْف ِس ِه َو َغلﱠقَ ِ
َال يُ ْفلِ ُح الظﱠالِ ُمونَ  (3)"...والغاية من التضعيف ھنا ھي التكثير الدال على

إحكام الغلق.
ثم يمضي الشاعر في تعزيز معانيه رغبة في التخويف من عواقب الغفلة ،فيستعمل
المفعول المطلق :تجزرھم جزرا .ويأتي بالقصر لتقوية معناه بقوله " :فلست أرى إالّ التو ّكل
والصبرا" ،كما جمع طائفة من المتضا ّدات التي تؤكد تقلب الدھر وتحث على ضرورة
التسلح باليقظة ،فأورد :النور والظلماء ث ّم األصل والفرع ،ثم االبن بآبائه .وھو في ذلك كلّه
نراه يلتفت إلى تناقضات الواقع العباس ّي ليصوغ من ھذه التضا ّدات طائفة من األحكام
الخلقيّة النابعة في األساس من رفضه لقيم رآھا سلبيّة في مجتمعه :يأمن/مكرا -يخلدوا/
تجزرھم -الھموم /صبرا  -يوم /ليلة سمعه  /وقرا – باسط  /مانع – زلة  /عذر
 /تحيي

تميت

عسرا  /يسرا – غنيمة  /شكرا  -الغنى  /فقرا ...وھي كما نرى تضادات

تعكس صورة عالمين متناقضين ھما عالم المادة الزائل وعالم الروح الخالد ،مصوغة في
سياقات متنوعة ،أُوالھا حالة الذات مع تقلبات الدھر ،ثم حالة الناس مع ھذه التقلبات وفي
مقدمتھم الملوك ،ثم تنتھي ھذه التضا ّدات بالتفات الشاعر إلى المتلقي بالنصح في بيته
 -المصدر السابق ،ص ص159 ،158

1

 -2الـثعالبي ،فقه اللغة وأسرار العربيّة ،ص 409
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األخير ،ويكون النصح نتيجة منطقية لمقدمات منطقية ممھدة لتقبل المتلقي النتيجة الخلقية:
ِغنى المرء ما يكفيه  ...التي جاءت بأسلوب خبري ،لكنّھا في صميمھا ذات غاية إنشائية ھي
النصح ،وكان األسلوب الخبر ّ
ي ھنا أساسيا للقيان بمھمتين؛ أوالھما تقرير حقيقة تؤكد
صدقھا أبيات سابقة ،وثانيھما ،التوجيه غير المباشر وھو األكثر قربا من النفس اإلنسانية
التي تأنف من أفعال األمر.
 -5األداء األسلوب ّي التبادل ّي والتضاد وداللتھما في الشعر الرافض لدى أبي نواس:
ويعمد أبو نواس كذلك إلى األداء التبادلي موظفا إياه في شتى األغراض:
اِسقني يا ابن أُذ ْين
اسقني حتى ترى بي
قھوة عُـ ّم َي عنـھا

من شراب ال ّز َرجون
ِجنّة غـي ِر َجنـون
ب ال َمنـون
ناظرا ري ِ

عتقت في الدن حتى

ھي في رقة ديني

ثم ش ُّجـت فـأدارت

فوقھا مثل العيـون

حدقًا ترنـو إليـھا

ُحـجر بجفـون
لم ت ﱠ

ذھبًا يُـثــــمر ُد ّرا

كـ ﱠل إيــان وحيـن

دي ساق علـيه
بيَ ْ

ُحـلّـة مــن ياسمين

وعلى األذنيـن مـنه

وردتَـا آذريـون

)(*1

غاية في الشكل والظرف وفرد في المجون
غنﱢني يا آبن أذيـن

ولـ ًھا بالـما ِطـرون

) (1

ما يمكن مالحظته أوال ھو أن الشاعر قد أسرع إلى الشراب ،وال أدل على إسراعه من
ھذا البحر المتھيج المجزوء من "رمل" تعطشه .وھو بالرغم من ھذا العطش ال ينسى أبھة
شراب الشاربين الذين يستمتعون بالسقاة وحسنھن وحسنھم ،فال عجب في االبتداء بھذا
الطلب الملح "اسقني اسقني" ،ثم تأتي األساليب الخبرية بعد ذلك لتصف الخمرة واالستمتاع
بھا  ،ويختم النص كما بدئ خاتمة إنشائية ھي أشبه باالنصراف الصاخب عن لحظة المتعة
حين تغدو في أوجھا وقد أضاف لھا الطرب بعدا استمتاعيا إضافيا .لقد افتتح الشاعر نصّه
* زھر برتقالي "ھامش الديوان"
 -1ديوان أبي نواس ،شرح علي فاعور ،ص  ، 512والماطرون بكسر الطاء موضع بالشام "ھامش الديوان"
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إذن بأسلوب إنشائي ومارس األداء التبادلي في األساليب بشكل الفت للنظر فن ّوع بين الخبر
واإلنشاء فكانت األساليب الخبريّة الواردة جميعا تابعة إلنشائه األول الوارد في بيته األول
فأ ّدى دورا انفعاليا واضحا ووصف نفسا متشوقة للشراب .ثم جاءت المعاني التي فيھا
توصيف وتفصيل في األساليب الخبرية ،كما ّ
أن الشاعر قد أعطى اإلنشاء الكلمة العليا
انطالقا من تلك الروح االستعالئية التي راح بھا يتباھى برقّة دينه حين قال:
ُعتّقت في الـدﱢنّ حتّى

ھي في ِرقّة ديني

ومن ھنا يمكن تأويل ھذا األمر "اسقني" بالدعوة العا ّمة إلى الشراب ،ضد التيار
الدين ّي الذي كان يحارب الخمرة في المجتمع العباس ّي .لذلك أدى اإلنشاء ھنا دورا تحريضيا
اإليجابي
إلشاعة تناول الشراب .وقد كان لفظ رقّة ھنا متأرجحا بين المعنى السلب ّي والمعنى
ّ
لما في "رقّة" من جمال ،كما أن الرقة التي ينسبھا للخمرة تقرّبھا من معنى الشفافية
والروحانية واللطافة التي يتناولھا المناطقة والفالسفة والروحانيون .والشاعر يقحم عددا من
الكلمات الفارسية ،ليتبيّن مدى عالقة ھذا األداء التّبادل ّي بروحه الشعوبيّة .لعلّھا الرغبة في
إظھار ﱡ
الظرف ،تلك الرغبة التي دفعته إلى التفنن في تسمية الساقي بأبي األذين ثم يطلب منه
بعد ذلك إسماعه ،فقد كان من األجدر أن يطلب من "أبي ُشفيفَ َة" ذلك ! ك ّل ھذا دليل على قوة
شعور أبي نواس بالكلمة وما ينبغي أن ترفق به من مجانسات تصاحبھا وترافقا في لطف.
وتبدو ھذه الوجھة األسلوبية التبادلية كذلك في أھاجي الشاعر ،وخمريّاته وصفا أو سردا
لمغامرات البحث عن الشراب ،حيث تكون تلك الخمرة أكبر من مجرد موضوع للسرد؛
ألنھا تكاد تكون شخصيّة من شخصيات الحكاية ذاتھا .وھو يمضي في تقديم عدد من
التفاصيل ال ُمتّصلة بھا وطرق الوصول إليھا ،وما تتطلّبه من طرْ ق ألبواب المحاوالت
للمضي في محاورة ومساومة وتكلّف قُربى ،بج ّو خاصّ تجسده القصيدة وتترصّد كثيرا من
مشكـّالته ومتمماته الدقيقة ،وھو م ّما أھّل نص الشاعر لتقديم كثير من المتع الفنيّة بفضل ذلك
التشكيل األسلوب ّي الذي كان وما زال من أبرز الجوانب الفنية اإلمتاعية في شعر أبي نواس.
وقد نبسّط األمر فنعتقد أن الحكاية سرد بسيط ألحداث ،سرد تقريبا ساذج صبيان ّي ،إال
أنّه شفاف ومكثف في الوقت نفسه ،لذلك ينبغي أال ننخدع ببساطته الظاھرية (21).إالّ ّ
أن األمر
1

Nicole Belmont, Poétique du conte , essai sur le conte de tradition orale, Gallimard, 1999, p96 -
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مختلف تماما؛ ذلك أنّه ليس من السھل التمييز بين الحكاية والقصة القصيرة؛ ذلك ّ
أن الحكاية
تقص علينا حكايات الجان ،وتتدرّج في سردھا فتروي لنا حكايات فلسفيّة ،إال ّ
أن القصة
القصيرة عمل فن ّي قصير لم يحط بالتحديد والدقة الكافيين

(1) .

ومن المعروف أن القصة القصيرة تجد عناية خاصة لدى القراء والدارسين قد تصل
درجة العناية بالرواية ،وألھميّة ّ
الفن الحكائ ّي ضمن األعمال السردية طرحت مسألة الفرق
بين القصة القصيرة والحكاية .فقد درج الناس على عبارة "حكايات بيرو )*( Perrault

وقصص "موباسان"  Guy De Maupassantالقصيرة ،بالرغم من انتمائھما معًا للفنون
السرديّة ،لكنّنا نحسّ ّ
أن خلف ھذا التشابه اختالفا في طبيعة ك ّل فن :فإذا كان راوي الحكاية
ليس إال مبلـّغا لھاّ ،
فإن القاص مبدع لقصصه" ) (2وفي حكايات أبي نواس مزج بين ھذا
التبليغ واالبتكار ،ويبدو أن طرافة ھذا التجريب الذي تميّز به الصوت النواس ّي في
الخمريّات ھو الذي دفع نقاد عصره إلى االھتمام بما أصّل به لغته ومحتواھا الفكر ّ
ي
واألسلوب ّي .وكثيرا ما يصبح األداء التبادل ّي أساسا تفرضه طبيعة النصّ ذاتھا ،كما يتجلـ ّى
ذلك في الحكايات الخمريّة )**( التي يتخلّلھا حوار ،من ذلك ما نجده في قول الشاعر:
وندمان صدق من خزاعةَ في ﱠ
الذرا أغ ﱠر كضوء الصبح حـل ِو الشمائل
يُھــين رقاب المــال من كــ ّل لذة
اع لقـول العــواذل
وليس بســـ ّم ٍ
كما آھتز سيفٌ في أ ُكفّ الصياقل

كريم َمطــير الكـفّ يـھتـ ّز للندى
ٍ

)(3

فقد بدأ الشاعر بأسلوب خبر ّ
ي يق ّدم به الج ّو العام الذي تدور فيه الحكاية الخمرية،
والج ّو ھنا ليس زمانا وال مكانا ،إنما ھو شخص بسمات متميّزة ،إنّه نديم الشاعر،
كما يتبين ذلك في انتقال الشاعر إلى الحدث:
سالفةَ قَرقف
ظللتُ أعاطيه ُ
ُمخدّرة عذرا َء من س ْبي بابل
Joelle Gardes Tamine Marie –Claude Hubert , Dictionnaire de critique littéraire, A.Colin Paris -1
2004, p46
*

 - Charles Perraultكاتب فرنسي  /1703 /1628مؤلف حكايات  " ،الروس ص"1000

-2
** --أستعمل مصطلح الحكاية الخمرية لتمييزھا عن القصة لما في الثانية من جدية في ترصد الجوانب الفكرية والنفسية
Jean Pierre Aubrit,le conte et la nouvelle, A.Collin, Paris2002, p4

والفنية وھو ما ال ترقى إليه حكايات أبي نواس الخمرية.

 - 3ديوان أبي نواس ،شرح علي فاعور ،ص ص 222 ،221
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وبعد وصف النديم تُذكر الخمرة لتغدو ھي ذاتھا موضوع الوصف ،وھكذا يتبين
مدى أھمية التداعي الذي يمارسه الشاعر في رصد أحداث الحكاية .وھو يمضي في
تسيير مجرى الحكاية ويصل إلى قمتھا لتبدأ مرحلة االنحدار رابطا ھذه المرحلة
الحكائية بعنصر الزمن ،كما يتضح ذلك في قوله:
نواقيس الدﱡجى في الھياكل
صبح أسفر وجھه وحنّت
فل ّما رأيت ال ّ
ُ
طفقت أُفَدّيه وأدعوه باسـمه

فقال ُمجـيبا ما تشا ؟ بتثاقل

سرتي
فقلت له :تفديك نفسي وأ ْ

ويفديك طُ ّرا ك ّل حاف وناعل

ألستَ ترى ضوء الصباح ونوره وتسمع تغريد الحمام الثواكل؟
فقم فآصطحبھا وآنف عنك ُخمارھا
المعاجل
صـبوح
فليس لھا مث ُل ال ﱠ
َ
وتتوالى األساليب اإلنشائية في األخير منسجمة مع االنسجام النفسي الذي قدمته
الخمرة للشاربين ،واالنفعال القوي الذي ارتبط بالنشوة ،والمشاعر الرقيقة الشفافة
التي تتحرك بقوة في أنفاس الشارب ،لذلك جاء االستفھام والدعاء:
ما تشا ُء؟ وھو استفھام فيه داللة على االنزعاج ،إذ أن صاحبه طلب الوحدة
ليتسنى له اإلنصات لذاته المعذبة ،تلك الذات التي تفصح عنھا ذات السائل حين يطلق
مجموعة من التأوھات :على شكل أساليب إنشائية :تفديك نفسي وأسْرتي ،يفديك ك ّل
َ
ألست ترى ضوء الصباح ونوره ؟ ألست تسمع تغريد الحمام الثواكل؟
حاف وناعل،
إن ھذا النور ھو النعمة الغائبة التي ال يصل إليھا قلب مريض متناقض مع
أعماقه ،لذلك كان صوت الحمام أنين ثكلى ينطلق من الطائر ويصب في ذاته
المحطمة .وكما بدأ الشاعر بالخبر والوصف ختم بالخبر والوصف أيضا .يقول
واصفا الخمرة ومذاقھا عند الشاربين:
متكرھا
فما زال حتّى ذاقھا
ﱢ

روحه في المفاصل...
ف َردّت إليه
َ

ّ
إن ھذا األداء التبادل ّي -كما ھو واضح -قد أ ّدى مھمة اإلسراع في تحريك الحكاية
تحريكا سلسا للمض ّي بھا إلى خاتمتھا ،واإللمام بمجموعة من الصفات النفسيّة.
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وقد التقت مجموعة من األساليب الخبرية واإلنشائية في عالقة تكاملية ألداء
المھمة السردية ؛ ذلك ّ
أن وصفه في قوله:
نواقيس الدﱡجى في الھياكل
وحنّت
ُ

صبح أسفر وجھه
فل ّما رأيت ال ّ

أعطى الخمرة بعدا تقديسيا حين ربطھا بالنواقيس ،وھذا البعد التقديس ّي يوحي به
كذلك منظر الطبيعة الجميل المستبشر بالشاربين .أما األساليب اإلنشائية التي تنوعت
بين االستفھام واألمر فقد ساھمت في تفعيل المحاورة التي كانت في النص ذات أبعاد
ثالثة :أوالھا مع الذات الشاربة وثانيھا مع النديم وثالثھا مع الساقي أو صاحب
الخمر .وألبي نواس كذلك توظيف للتضا ّد بشكل الفت للنظر؛ فھو يقوم بمزج طائفة
من األغراض محطّما مبدأ ھيمنة الغرض ،كما نجد ذلك في قوله:
شج ًوا ھُنّ منه عَوا ِر
سونك ْ
ك َ

ديار نـوار ما ديــار نــوار ِ◌

يقولون في الشيب الوقا ُر ألھله وشـ ْيبي -بحمد ﷲ-غي ُر وقا ِر
إذا كنتُ ال أنفك عن طاعة الھوى فإنّ الھوى يرمي الفتى ببـَوار
منذ البدء يجمع الشاعر بين مقدمتين إحداھما غزلية بھا شيء من الشباب والحبّ
وثانيھما شيبية شاكية ،ليحدث تضاد يعقبه تضاد آخر ھو ھذا الوقار الذي يجلل به
المرء حين يشيب إال أن الشاعر يتحامل ض ّد الوقار ويص ّر على الجمع بين ما ال
يجتمعان في الحياة عادة :الشيب والتصابي ،ثم ال يكتفي بذلك بل يحمد ﷲ على ما
يستغفر فيه عادة حين يقول" :شيبي بحمد ﷲ غير وقار"  ،وفي األخير يعترف بما
في طاعة الھوى من ھالك ،مناقضا حمده السلبي السابق وھي كلھا تضادات تبرز
ذلك الموقف المعادي لك ّل شيء ولك ّل منطق وعرف .وإنجازات الشاعر األسلوبيّة
تع ّزز بھذا التضاد منذ البيت األول حين نجد :كسونك وعوار...ثم يواصل فيدخل
عالمه األول ،وموضوعه األصل في ك ّل قصيد وقصد ،فيربط الكاس بالغزل ،إال أنّه
يترك اإلنسان بعد ذكره في لفظ رقيق"رشأ" ثم يعود إلى الرشإ في وصف بنانه قبل
الدخول في المدح ،وكأني به قد مھّد بالحديث عن اإلنسان ليصل إلى الممدوح
اإلنسان ،بعد أن ظھرت الخمرة ،واعتلت منصّة القول الشعري عالية:
إلى رشإ ِ يسعى بكأس عُـقار

فھا إنّ قـلبي ال محالة مائـ ٌل
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تنافس فيھا السو ُم بين تِجار
ل عقيقةٌ)*(
َ
شَمو ٍل إذا ش ُّجت تقو ُ
كأن بقايا ما عـفا من ُحبابھا

ق شيب في سواد عَذار
تفاري ُ

تردّت ثم آ ْنفـرى عن أديـمھا

ي ليـ ٍل عن بــياض نھار
تف ّر َ

تُعاطـيكھا كـفﱞ كأنّ بَنَانَ َھا

إذا اعترضتھا العينُ سفﱡ َمدار

ويظل أسلوب التضاد يتحكم في النص وفي وصف الخمرة التي بھا بياض شيب
وسواد شباب ،وھنا إشارة إلى تضاد كامن في داللة األلوان :فالبياض في األصل
رمز مسرة وبشر إال أنه ھنا مرتبط بالشيب ،وعلى النقيض أمر لون السواد الذي ھو
في عرق الناس شؤم وحزن ،إالّ أنّه في ھذا السياق ارتآه الشاعر رمز مسرة حين
ربطه بالشباب .وھكذا تنتھي مقدمة القصيدة ليبدأ المدح بيمين ،ثم يؤكد في البيت
الثاني ما أقسم عليه:
حلفتُ يمينًا بَـ ﱠرةً ال يشوبُـھا

فِجا ٌر وما دھري يمينُ فَجار

حجھم
لقد ق ّوم العبّاس للناس ّ

برھــبـانية ووقـــار
وساس َ
منار الھدى موصولةً بمنَار

وع ّرفـھم أعالمـھـم وأراھــ ُم
ضمار)**(
وأطعم حـتّى ما بمـ ّكة آك ٌل
وأعطى عطايا لم تكن ب ِ
قطارا إذا راحــوا أمام قطار

وحمالن أبناء السبيل تراھم
ُ

ق
بـ
زبرج دنيـانا و ِع ْت ُ
ِ

أبِتْ لك يا عباس نفس سخية

نِجار)***(

وأنك للمنصور منصور ھاشم

وما بعــده من غاية لفخار

فج َداك ھذا خير قحطان واحدا

وھــذا إذا ما ُع ّد خـير نزار

إليك غدت بي حاجة لم أبُح بھا أخاف عليھا شامـتا فأداري
ستار
ستر معروفك الذي سترت به قِدْما ِ
فأرخ عليھا ِ
ِ

عوار)(1

فأبو نواس يل ّح منذ البدء على الخلط فيأتي بك ّل من الطلل والشيب والغزل والخمر
مقدمة لنصه ،وھو خلط تقليد ّ
ي معروف عند العرب ،لكنه يطيل التمھيد بالخمرة
*  -تقول ھنا بمعنى تحسبھا ،وھو أسلوب مستعمل في العامية الجزائرية شرق الجزائر وجنوبھا خاصة
**  -الضمار من المال ما ال يرجى رجوعه ".ھامش الديوان شرح واصف ،ص72
***  -عتق النجار األصل الكريم "ھامش الديوان بشرح علي فاعور"
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ويخصھا بستة أبيات كاملة ،ثم يدخل باب المدح ،مستعيدا بذلك داللة جاھلية للخمرة
ھي القوة والمجدّ .
إن ھذا التوظيف للمفھوم الجاھلي يعطينا فكرة عن طبيعة الرفض
الذي مارسه الشاعر في نصه الخمري :صحيح أنه يرفض القديم إلى ح ّد معاداته
والثورة عليه ،لكنه يلجأ إليه وقت الحاجة حين يراه يستجيب لبعض رؤاه.
يعمد الشاعر إلى التضا ّد ،ويأتي باألساليب الخبرية واإلنشائية متبادلة ألداء
مجموعة من الغايات الفنية والفكريّة ،فيمزج الغزل بالمدح والشراب والحكمة إذن،
ويجمع بين طائفة من العوالم الشعرية كانت متناثرة متباعدة؛ إذ ّ
أن في النص روحا
غير دينية واضحة في حب الخمرة واالعتزاز بھا ،جنبا إلى جنب مع قيم التقوى
والوقار والجھاد والعدل ،وھو تضاد قيمي يعكس سعة النفس العباسية وتنوع
مكوناتھا العقيدية والثقافية.
وعرض الشاعر قبل ك ّل ذلك العالقة التضاديّة بينه وبين محبوبته :فھو حزين في
حين أن أطاللھا مبتھجة ،وھنا يخرج أبو نواس عن عرف الحزن والوحشة والفراغ
وما إليھا من الصفات التي الزمت الطلل مدة طويلة ،ثم إن الشيب وقار وغير وقار،
ويحمد ﷲ عنده لشيب غير وقار ! وھي العالقة التي بين بياض الشعر وسواده،
وتضاد الليل والنھار ...ولقد تخللت األساليب اإلنشائية األساليب الخبريّة ،وجاءت
لتقديم صورة انفعالية قوية لدى الشاعر بدءا من مطلع النص :ما ديار نوار ؟ إنه
استفھام يحمل كثيرا من الحيرة والتعجب والحزن واألسف .كما ورد إنشاء آخر في
قوله :فھا إن قلبي ال محالة مائل  ...ومع اإلنشاء جاء التوكيد ّ
إن ثم ع ّزز ھذا التوكيد
بعبارة "ال محالة" فكل ھذه القرائن األسلوبيّة تبرز مدى أھمية التبادل األسلوب ّي في
تجسيد انفعاالت الشاعر.
ومن األساليب اإلنشائية الواردة في النص القسم في قول الشاعر"حلفت يمينا" ،
وھو لتوكيد المعاني التي ستأتي بعد اليمين وتمھيدا للطلب المباشر الذي سيأتي في
البيت األخير ،أ ّما اإلنشاء الوارد في قوله" أبت لك يا عبّاس  "...فكان مفصال أسلوبيّا
تح ّول فيه النص من ضمير إلى آخر ومن الغيبة إلى الحضور في أسلوب التفات
بغاية الدقة؛ إذ ّ
أن ك ّل األفعال التي أتت بعد ھذا النداء كانت للمخاطب " :وأنـّك"
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فج ّدك"  ...ليكون كل ذلك الخطاب تقرّبا من الذات الممدوحة التي سيوجه إليه الطلب
المباشر.
وقد تفنـّن الشاعر أسلوبيّا في تضا ّداته ،فشحنھا بالبعد الفكري ،كما نجد ذلك في
لحظات تأمـّله لكأس الخمرة وقد تمازج فيھا المتناقضان السواد والبياض ،ليمضي
بالنص مع اللونين المتناقضين إلى الداللة الوجودية الوجدانية في أبعادھا اإلنسانية،
فيتحدث عن الشيب بكلمات منتقاة وإحساس عميق وشكل مؤثر مر ّكز ،مما يدفع إلى
القول بأن النص كلـّه من بدايته إلى نھايته كان أشبه بدوائر متوالدة من ھذا المركز
الفني الخمري ،كما يتضح ذلك في قوله:
كأن بقايا ما عـفا من ُحبابھا

ق شيب في سواد عَذار
تفــاري ُ

تردّت ثم آ ْنفـرى عن أديـمھا

ليـل عن بـياض نھار
تف ّر َ
ي ٍ

فالحسرة واضحة في ھذا الفعل عفا وفي عبارة بقايا ،فكما أن كأس الخمرة
سرعان ما تنتھي كذلك فإنّه سرعان ما ينذر الليل بانتھاء النھار تماما مثلما ينذر
الموت بانتھاء الحياة.
وھذا التفنن في التضاد وتبادل األساليب وتحاورھا ھو ما نراه كذلك في قوله:
أدر الكأس حان أن تسقينا

وانقر الدفّ إنه يلھينا

ودع الوصف للطلول إذا ما دارت الكأس بسرة ويمينا
غنّنا بالطـلول كيف بَـلينا

واسقِنا نُع ِطك الثناء الثمينا

سالف كأنـھا ك ّل شيء
من ُ

يتـمــنّى ُمخيﱠر أن يكـونا

سم منـھا
أَك َل الدھر ما تجـ ّ

وتبـقّى لبابَھا المكـنونا
يمنع الكفّ ما يبيح العيونا

فإذا ما اجتليتَـھا فـھـباء

ثم ش ُّجت فاستـضحكت عن آل ٍل
لو تج ّمعن في ي ٍد القتُنينا
في كؤوس كأنّـھن نجـوم

جاريـات بُـروجھا أيدينا
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فـإذا ما غ ُربن َيغ ُربن

طالعات مع السـقاة علـينا

فينا)(1

فالتضا ّد في ھذا النص بدأ بسيطا ثم نما بالتدريج وتعقد تعقـّدا لطيفا محبـّبا :فقد
كان المطلع الطلل ّي حزينا إالّ ّ
أن حالة الشراب التي حدثنا عنھا الشاعر ھي حالة
ابتھاج؛ إ ِذ السﱡالف كأنّھا ك ّل شيء ،ويتحقق ھذا التضا ّد بعد ذلك بين شيئين أيضا:
أحدھما المادة تنقص حتى تتالشى فتعجز اليد عن اإلمساك بھا ،والثاني تلك الروح
النورانيّة المشرقة التي تبدو ال شيء في البدء لكنّھا تعظم حتى تصبح ك ّل شيء.

)(2

إن ھذه الحركة المعنوية الروحية التي تحدث في الذات الشاربة مجسدة نشوة
الشراب أراد بھا الشاعر ملء الخمرية بالعربدة الجمالية من خالل لعبة الخفاء
والتجلّي ،وھي لعبة جادة تدخل حتى في مجال اإليمان والكفر ،وشتى الثنائيات التي
يركز الشاعر عليھا في خمرياته :الماء والخمرة  ،الصحو والسكر ،السكون
والحركة...
والتضا ّد يبلغ غايته حين يُحدث الشاعر تلك العالقة الذھنية المعقـ ّدة التي تجعل
الكؤوس بروجا تطلع وتغرب ،وھي تخرج من أيدي السقاة أقمارا تغرب بعد ذلك في
أرواح الشاربين؛ فالشاعر ينشئ ھذا التضاد منذ البداية حين يميّز بين طلول محيلة،
وبين خمرة دائمة أشبه بالسرمديّة ،ھي ك ّل شيء في بيته األ ّول ،ثم ال يتوقف عند ھذا
الح ّد فين ّمي الحالة التضا ّدية من الماديات والمحسوسات ،ويصل بھا إلى معراج
المعاني التأ ّملية المج ّردة في التفات إبداع ّي ح ّي :ھو تلك المشابھة بين كون اإلنسان
وكون الكواكب؛ فالشاعر يلغي اإلدراك الخارج ّي ويجعل اإلدراك الحدس ّي أساس
تجربة ھذا النص ،وك ّل ذلك تحقّقه تضادات تجسد روح المعنى ثم روح اللغة وثنايا
األسلوب والنظرة المفلسفة لموضوع الخمرة .ھو ذا في الجانب اللفظ ّي :الطلول بلينا
 /نسقك الثناء الثمينا  /أكل الدھر ما تج ّسم  /تبقى مكنونھا  /يمنع الكف  /يبيح العيون
 /شجت  /استضحكت  /طالعات  /يغربن  ...وھو ال يتوقف بل يمزج بطريقة تخفى
عن النظرة السريعة البسيطة المق ّدس بالمدنﱠس ،كما نجد ذلك في إشارته الخفية إلى
 -1ابتسام أحمد حمدان ،األسس الجمالية لإليقاع البالغي في العصر العباسي ،مراجعة وتدقيق أحمد عبد ﷲ فرھود ،دار
القلم العرب ّي ،حلب سوريا ،ط1418 ،1ھـ1997 ،م ،ص ص ،269 ،268واألبيات من ديوان أبي نواس ،شرح واصف،
ص ص 339 ،338
ي ،ص ص269 ،268
العباس
العصر
في
البالغي
لإليقاع
الجمالية
األسس
حمدان،
 -2ابتسام أحمد
ّ
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قول لح ّسان في مدح النبي صلى ﷲ عليه وسلّم ،مسقطا المعنى على الخمرة ،تماديا
في أسلوب المزج بين التضادات لصنع ج ّو واحد يجمعھا كلھا:
من سالف كأنـھا ك ﱡل شيء

يتمنّى مخيّــَر أن يكونا

ومن الواضح أن أبا نواس إنما قصد تناصا مع قول في غاية الجمال والعمق
والصدق جاء به حسان حين قال:
وأحسن منك لم تر عيني

وأجمل منك لم تلد النساء

ب
ُخلقت مب ﱠرأ من ُك ّل ع ْي ٍ

كأنّــك قد ُخلقت كما

تشاء)(1

وقد أضفى أبو نواس بھذا التناصّ ھالة من القداسة على الخمرة :ھالة رمزيّة
روحية تتجه أساسا إلى تقديس العالقة بين الخمرة وصاحبھا ليبدوا روحا في روح
معا من أجل تحقيق مدينة حرية شاسعة إلى حد الفوضى في ج ّو من العداء الصارخ
ضد البداوة ورموزھا.
وھكذا يجسّد أبو نواس في نصّه ما ھو أھ ّم من التضا ّد اللفظي الظاھر ّ
ي البسيط؛
ألنّه يعرب عن عمق النظرة الفلسفيّة التي تحكم رأيه الشامل في الحياة ،حين
يالحظھا قائمة على التضاد ،ولع ّل ھذا المنطلق الفكر ّ
ي كان موجھه األساس نحو
التضادات التي يزخر بھا شعره ،وبذلك يمكن القول بأن الشاعر قد أدخل عنصر
التضاد جزءا من رؤيته الفنية والفكرية وبشكل مقصود واع ،بتأثير ثقافة عصره في
كل ما أنشأ من شعر كان شديد الصلة بمعارف مدينته ،ثم إن ھذا التضاد يدخل نصه
في جوانب من المحاورة الدائمة بين أجزاء النص الواحد ،كأنما ھي أصوات
الموسيقى في قرارھا وجوابھا.
ويبرز التضاد في شعر أبي العتاھية وأبي نواس وأبي تمام موظفا ألداء مھمة
فكرية واضحة؛ فاألشياء – كما قيل -تعرف بأضدادھا .لنتأمل قول أبي نواس أيضا:
ساع بكاس إلى ناش على طرب

كالھما عجب في منظر عجب

قامت تُريني وأمر الليل مجتمع

صبحا تولّد بين الماء واللھب

 ديوان حسان بن ثابت ،بشرح عبد الرحمن البرقوقي ،المكتبة التجارية الكبرى مصر ،1929 ،1347 ،ص ،10والبيتالثاني يأتي بمعنى غريب ھي أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم أراد صورة له فحققھا الخالق له عز وجل ،ويبدو لي أنه لوقال " خلقت كما
يشاء" لكان أقرب إلى معنى الجمال والحق.
1
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صغرى و ُكبرى من فواقعھا
كأن ُ
حصباء د ّر على أرض من الذھب

)(1

فقد كان لقاء األشياء في ھذه األبيات على سبيل تقابلھا واختالفھا ،إالّ ّ
أن في ذلك
االختالف صورا للتكامل :فالخمر وھي لذة شفــوية معھا لذة سمعـية مجسدة في
الطرب ،ولذة الرؤية في قوله قامت تريني غير الليل ،والقصد من ذلك قوامھا
وحسنھا ،كما أن الصبح متجليا في نوره صورة مرئية أخرى ،كما أن الليل صورة
مناقضة إال أن لھا سحرھا أيضا ،والماء حين ذكره مع ھذه الصوات يوحي بخريره،
أما في شكله فھو غير الذھب :أحدھما بال لون واآلخر أصفر :متناقضات تصبّ كلّھا
في صنع جو المتعة النواسية ،كما أن ھذه الصغرى الذھبية متناسقة مع صفرة
الخمرة ،وبذلك يقدم لنا الشاعر صورة عن نشوة األلوان أيضا .وقد ُعني القدامى
بشعر أبي نواس واستشفوا جوانب جمالية ونفسية فيه إلى درجة أنه روي عن شرح
أحد األساتذة لطلبته قول أبي نواس’’:اسقني وخمرا وقل لي ھي الخمر‘‘ ّ
بأن الشاعر
ـ بص َر الخمر فانتشت حاسّة بصره ،وش ّمھا فانتشى ش ّمه وبقيت حاسّة السمع
محرومة فقال الشاعر " :قل لي ھي الخمر" لتنتشي حاسة سمعه ،فما كان من أبي
نواس إال أن يدخل ويسلم على رأس الشيخ ويق ّر بأن ھذا األستاذ فھم من شعره ما لم
يفھمه ھو ذاته (2).وھكذا صار الجمع بين األشياء المتباينة ضروريا لتحقيق تكامل
اللذات.
 -6التبادل الصيغي بين الخبر واإلنشاء والتضاد ،وداللتھما في شعر أبي تمام
الرافض:
حينما تھيمن الذات الشاعرة المتأ ّملة تفرض أسلوبھا عادة في محاورة المتلقي،
فتحاصره بك ّم فيّاض من الحقائق المنبعثة من روح المعرفة العميقة التي تسكن ذات
الشاعر المبدعة ،ولع ّل ھذه الحالة ھي التي دفعت إلى الحكم ّ
بأن أبا تمام حكيم أكثر
منه شاعرا.

 -ديوان أبي نواس ،شرح محمود أفندي واصف ،ص243

1

 -عبد ﷲ محمد الغذامي ،الكتابة ض ّد الكتابة ،دار اآلداب بيروت لبنان  ،ط ،1991 ،1ص84

2
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ومن الطبيع ّي أن تكون تجربة أبي تمام البديعية ذات صلة باألداء التبادل ّي في
قصائده ،لولعه باألضداد أوال ،والطاقة الثقافية التي تغذي شعره ثانيا .ويمكن الوقوف
عند تنويع األساليب والتفنّن فيھا من ھذا النص الذي يقع في ثمانية وعشرين بيتا مدح
فيه عمر بن عبد العزيز الطائي من أھل ِحمص حين قال مفتتحا:
وال الخرائ ُد من أترابھا األُ َخ ُر

ش ُر
يا ھذه أ ْقـصـِري ما ھـذه ب َ

)(1

خرجن في ُخضرة كالروض ليس لھا
ْ
الحل ﱠي على أعناقھا َز َھ ُر
إال ُ
بد ّر ٍة حفﱠـھا من حـولھا ُدر ٌر

أرضى غـرام َي فيھا دمع َي ال ﱢد َر ُر

ريم أبت أن يريم الحزن لي جلَدا فالعين عَينٌ بماء الشوق تبتدر
الحسن)*(ما في صفوه كدر
ّ
صب الشباب عليھا وھْو ُمقتبَل ما ًء من ُ
لوال العيونُ وتفاّح الخدود إ ًذا

سد أعمى من له بصر
ما كان يَح ُ

ھذه القصيدة من البسيط وھي ذات نفس طويل " ثمانية وعشرون بيتا " لجأ
الشاعر في األبيات السبعة األولى إلى األساليب الخبرية ،ولم يورد إال أسلوبين
إنشائيّين ،وبالمقابل فقد غيّر وجھته األسلوبية إلى اإلنشاء في األبيات الثمانية
األخيرة ،ليمھد لخاتمة انفعالية قوية .والمقدمة غزلية تبدأ بانفعال إنشائي فيه نداء
وأمر ،أسلوبان متعاضدان ألداء مھمة التعبير عن شدة الوجد التي يعانيھا الشاعر.
ومن الطبيع ّي أن يدلّنا عن سبب ھذا الوجد الذي سكن روحه ،ويص ّوره من خالل
أساليب خبرية احتوت ألفاظا دالة على الحسن :الخضرة والروض والحلي والزھر
والريم والشباب وماء الحسن ...ومن الواضح أن الشاعر قد استحضر قول عاذالت
حاش  ما ھذا بشرًا ْ
إن ھذا
زليخة عن يوسف  -عليه السالم -حين أكبرنَه "...وقلـْن
َ
إالّ ملـَك كري ٌم"...

)(2

 - 1ديوان أبي تمام ،شرح التبريزي ،ج ،1ص  328وما بعدھا
* -ورد ذكر ماء الشباب لدى أبي العتاھية في قوله :ظبي عليه من المالحة حلة ماء الشباب يجول في وجناته ،وھو من
ابن أبي ربيعة القائل :وھي مكنونة تحيّر منھا في أديم الخدين ماء الشباب ،بديوانه تصحيح بشير يموت ،المطبعة الوطنية
بيروت لبنان ،1934 /1353 ،ص49
 34 - 2يوسف 12
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وينتقل الشاعر إلى الطللية فيفتتحھا افتتاحا انفعاليا أيضا فيدعو للطلل ،ثم يأتي
بأساليب خبرية مع ّززة بتوكيدات لتجسيد حالة المحبّة التي كانت سببا في الشوق
والمعاناة للذكرى المقيمة فيقول مؤكدا بأسلوب القصر :لم تـ ُبق لي طلال إال وفيه
أس ًى ...وھذا يذ ّكرنا بقبر مالك بن الريب )*( وھو قبر جعل ك ّل القبور مثارا للحزن
اإلنساني ؛ ألنھا صارت رمزا متناثرا في األصقاع لقبر أخيه ،وبطريقة متمم يقول:
سى ترشـيحه ﱢ
الذ َكر
ُحيّيتَ من طلل لم تُبق لي طلال إال وفــيه أ ً
ويستمر اإلنشاء في الجزء الثاني من المق ّدمة للحوار الذي بينه وبين عاذليه:
قالوا أتبكي على رسم فقلت لھم
من فاته ال َعين ھدﱠى شو َقه األثَر
وتبدأ المرحلة األخيرة من التقديم ذات موقف االتزان والحكمة فترد بأسلوب
خبري مؤ ّكد ،ثم يربط التضاد به لتتضح الصورة التي أراد تثبيتھا في الذھن:
ق ﱡلوا كما غيرھم قـ ُ ّل ٌوإن كثروا

إن الكرام كثير في البالد وإن

في البيت إذن تضاد بين الكثرة والقلة في قوله "كثير وإن قلـ ّوا" ففي ھذا
االستعمال االنزياح ّي إشارة إلى مفھوم البركة والعظمة وبيان بالضدية بأن القلة
الصالحة اضعاف الكثرة التي ال خير فيه ،وبذلك يصوغ ھذه المعادلة:
اللئام قليل وإن كثروا

الكرام كثير رغم قلتھم

والشاعر يعبر عن ھذا التضاد بدقة؛ فھو يذكر الصفة المشبھة "كثير" ذات الداللة
القوية على العدد ،لكنـ ّه حين ذكره لكثرة غيرھم يستعمل" قـ ُ ﱞل" وھو صوت فيه داللة
قلة مختلفة عن الداللة التي تؤديھا كلمة "قليلون" الدالة على العاقل.
إال أن الشاعر سرعان ما يلجأ إلى اإلنشاء واالنفعال حين يبدأ في ذم من ھم دون
الممدوح فيقول بأسلوب إنشائي صارخ يعبر به عن تعظيم للممدوح واستصغار لغيره
* -مالك بن الريب  -كما ورد في الشعر والشعراء ص ص  " 228 ،227من مازن تميم وكان فاتكا لصّا يصيب الطريق مع
شظاظ ال ّ
ضبّ ّي الذي يضرب به المثل فيقال ألصّ من شظاظ  ...وجاء في " في الشعر اإلسالمي واألموي لعبد القادر القط،
دار النھضة العربية بيروت لبنان  ،1987/1407صّ 57
أن مت ّمما رثى مالكا أخاه بقوله:
لقد المني عند العبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافك
لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك
وقال أتبكي كل قبر رأيته
فدعني فھذا كله قبر مالك...
فقلت له إن األسى يبعث األسى
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فيقول منفعال مستھزئا وقد اتكأ على تناغم صوتي الفت :مرة بين "اليدھمنك/من
دھمائھم" وأخرى" جلـّھم بل كلـّھم" ذلك ّ
أن ھذا اإلبراز الصوت ّي الموسيق ّي كان
مقصودا ألداء مھمة المفاضلة والتنبيه إليھا:
فـإنّ ُجـلﱠـھ ُم بــل كـ ﱡلـھم َبقـر

ال يَدھمنﱠك من دھمـائھم عد ٌد
إلى أن يقول في البيت السابع عشر:

سك عنانك عنه إنه القدر
ص فقـلت له :أَ ْم ِ
وسائ ٍل عن أبي حفـ ٍ
فقد جاء األسلوب اإلنشائي "أمسك عنانك" ھنا مقترنا بالجملة المؤكدة" إنه القدر"
وفي ذلك تعظيم للممدوح ،وقد ع ّزز ھذا األسلوب بتشبيه بليغ "ھو قدر" فال راد له
إذن حين يروم أمرا ،وفي ذلك تقديس لشخص الممدوح ظاھر.
ثم ينتقل إلى األسلوب الخبر ّ
ي مرة أخرى فيلجأ إلى تبرير ھذا االلتماس االنفعال ّي
ببيان ما للممدوح من خصال مميّزة ،يكرر فيه الضمير" ھو" ليغدو الغائب خاضرا
بكثرة حضور الضمير الدال عليه:
صمامة ﱠ
الذكر
ھو ال ُھمام ھو الصاب المريح ھو الحـتف الو ِح ﱡي)*(ھو ال ّ
فھذا التوالي "ھو الــ "" ،ھو الــ " أربع مرات يوحي بمعنى القصر في سبع
خصال ،والعدد سبعة مما يؤكد الجانب التقديسي للممدوح في ھذا األسلوب الخبري،
فالشاعر يعمد إلى الخبر ويھول األمر لخلق ذلك الجو االنفعالي الذي حضي به
األسلوب اإلنشائي وبذلك تعمم االنفعاالت التي تسھم في تعظيم الممدوح في كل
األساليب اإلنشائية والخبريّة.
والشاعر ال ينتقل إلى اإلنشاء الدال على انفعال م ّرة أخرى إالّ بعد أن يق ّدم لنا من
الصفات العظيمة ما يبر ّر ھذا االنتقال ،لذلك فھو يقول:
أنﱠى ترى عاطال من حلي مك ُرمة

وك ّل يــوم تــرى من مالك الغـِيَ ُر

ولكسر الرتابة يستعمل االلتفات فيمضي من الغياب "ھو" إلى الخطاب "ترى
عاطال" ألن ذلك يشحذ الذھن والعاطفة لتجديد األعجاب بالممدوح من خالل
االستفھام الذي يليه ذكر للمحامد .فقد تفنّن الشاعر في ھذا األسلوب اإلنشائي فعبّر
*  -الوح ّي المسرع " ھامش شرح الصولي"ج ،1ص -534ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ،ج ،2ص 184وما بعدھا
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عن استحالة أمر باالستفھام لحدوث أمر مناقض له :فإذا كان مال الممدوح يصاب
بأذى شديد فإن ھذا األذى ھو السر في كون من أحسن إليھم الممدوح في حالة
مريحة ،وندرك المعنى الذي ال يقوله بعد ذلك ،وھو أن المال الذي ينفق ويلحق به
كل ھذا الضرر ھو من المكرمات التي صنعت جد الممدوح .وتضيق المسافة بعد
ذلك بين األساليب الخبرية واإلنشائية ،فيظھر اإلنشاء في األبيات الثمانية األخيرة
أن أبا تمام ْ
سبع مرات ،وھكذا يتبيّن ّ
يؤثر في أدائه التبادلي أن ير ّكز في البداية على
الوصف والتعظيم باألساليب الخبرية في غالب األبيات األولى ،لكنه يختم ن ّ
صه
بأساليب إنشائية متوازنة مع األساليب الخبرية ،وبذلك فھو يحبذ ختم النص بالصيغة
االنفعالية ليترك أثرا نفسيّا في المتلقي فيظ ﱠل المعنى حاضرا يح ّرك النفس بعد انتھاء
النص ،كما يتجلى ذلك في قوله:
"أنّى ترى عاطال من حلي مك ُرمة

و ُك ﱠل يوم تُـرى في مالِكَ ال ِغيَ ُر؟!

والضرر الذي يلحقه الممدوح وأھله بالمال يوازيه إضرار آخر مقابل النفع
المسدى للقوم ،ومقابل ذلك أيضا ضرر ھذه المرة يلحق باألعداء ،وھكذا تتكاتف
ي بطريقة منسجمة غاية فكريّة تصبّ في
األساليب من خبر وإنشاء وتضا ّد لتؤ ّد َ
المدح ثم تتدرج نحو الموضوع السياسي الخارجي في جو من القاسة األشبه بالنبوءة:
أَ ْردُوا عزيز ِعدًى في خدّه صعر !

در بني عبد العزيز فكـم
 ﱡ

تُتلى وصايا المعالي بين أظھرھم
يا ليت شعري من ھاتا مآثره

س َور
حتى لقد ظنّ قوم أنھا ُ
ما ذا الذي بِبُلوغ النجم يَنـتظر؟

وفي جو ھذه المعالي ال بد للشعر من االعتراف بجميل ممدوح له الفضل في
تحريك النصّ نحو ذاته الشعريّة ،وھو نصّ يضعف أمام اآلخرين ،ويعجز عن
ابتكار معاني العظمة ،أي أن اإللھام العظيم ال يأتي إال من ملھم عظيم:
بالشعر طول إذا اصطكت قصائده
في معش ٍر وبه عن معشر قِـصـَر
سافر ب َ
ط ْرفِك في أقصى م َكار ِمنا إن لم يكن لك في تأسيسھا سفر
ق المج ُد إال في بني أ ُ َد ٍد
ھل أور َ

أو اجتُنِي منه لوال ط ّي ٌء ث َمر؟
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ُ
أحاديث بقﱠ ْتھا مآثرنا
لوال
س َمر"
من الندى والردى لم يُ ْع ِجب ال ﱠ

)(1

وتنتقل القصيدة في النھاية بصيغتھا اإلنشائية إلى فخر خفي بيـّن حين ينتقل إلى
الضمير نحن وھو يعرض منظر المجد المونع المورق الزاھي االخضرار في كل
من أدد وطيء حين يقول "مآثرنا"  ،وال ينسى أن يختم بثنائية التضاد والتجنيس في
الشطر" من الندى والردى" ليظل وفيا لألسس األسلوبية التي يقوم عليھا بديعه ومنھا
التضادات والتجانسات فضال عن التنويع األسلوبي الذي يوزع لحظات االنفعال بين
أجزاء النص بشكل يجخل ذات المتلقي دائمة التشوق للجديد الذي يفاجئ لحظات
النص .ھذه المحاورة األسلوبيّة لنصوص ك ّل من أبي العتاھية وأبي نواس وأبي تمام
تكون قد قربتنا من عوالم جمالية كامنة في اختيارات الشعراء وتكراراتھم وتضاداتھم
وتبادل الصيغ الخبرية واإلنشائية في أشعارھم ،وھي صور ألداءات أسلوبيّة واعية
قاصدة ،تجلى من خاللھا تنوع التجارب وثراؤھا ،وھو األمر الذي يفتح لنا إطارا
بحثيا جديدا سينصب على أداءات وإنجازات أسلوبية حاضرة في نصوص ھؤالء
الشعراء :فكيف كانت التناصات والصور واالنزياحات لديھم؟ وما الذي أضافته إلى
تجارب الشعر العربي عامة وإلى تجاربھم خاصةّ.

 - 1ديوان أبي تمام ،شرح إيليا الحاوي ،ص ، 284وفي الھامش ّ
أبن الزم
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الفصل الثاني

االنزياح والتصوير
والتناص
في الشعر الرافض
لدى أبي العتاھية
وأبي نواس
وأبي تمام
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توطئة:
األساس الذي قامت عليه األسلوبية ھو دراسة االنزياح الذي نظر إلى عالقته بكل
من اللسانيات والمنجز األدب ّي ،فصارت أدبيّة النص تحدد انطالقا منه .ويطرح ھذا
المصطلح إشكاال في األساس والمنھج بالجانبين النظر ّ
ي والتطبيقي في عالم
األسلوبيّة ،فالنص األدبي يمكن تحليله بالنظر في ثالثة عناصر اللغة والكالم والنص
األدب ّي في حد ذاته .وانطالقا من ذلك فإن االنزياح ھو في التعريف الشائع ك ّل كالم
مخالف للقاعدة االلسانية ،وھو ما ال تميل إليه األسلوبيّة االنزياحيّة ،وبالرغم من
أھميتھا وتطبيقيتھا إال أن مجال تطبيقھا محدود ،ويمكن مالحظة أن مخالفة قواعد
اللسان أمر نادر جدا ،ثم إنھا تمس جزءا من اللسان لتظل بقية العناصر مؤدية
لوظيفتھا بشكل طبيعي.

)(1

وال ب ّد من التأكيد بأن االنزياح

)*( L'écart

 ،شيء والمجاز  -بمعناه الشامل

تصويرا وتعبيرا -شيء آخر ،بالرغم من تقاربھما؛ ذلك ّ
أن الجديد الذي أتت به
نظرية االنزياح كان مر ّكزا على ما يحدثه من دھشة ك ّل تعبير انحرف عن قاعدة
أصليّة معياريّة سابقة لغاية جمالية دون أي تشويه )*( ،وما يحدثه من انفعال إيجاب ّي
فيه لذة الكشف األ ّول ،وھو ما ال يتحقّق بسھولة في العمل الفن ّي.
إن النصوص التي تثير الدھشة لمفاجأتنا بما لم نكن نتوقّع سواء كان ذلك المتوقـّع
حدثا أو تشكيال لغويّا أو موسيقيا ،تحقق مبتغاھا من خروج التعبير الفن ّي عن قواعد
تع ّود عليھا الذھن وألِفتھا الذائقة ،فإذا بك ّل ذلك ينھار فجأة ،لنجد أنفسنا أمام شيء
مختلف لعالقات جديدة بين مش ّكالت العمل الفن ّي يحدثھا المبدع بقصدية إبداعية في
الغالب.
ومن المالحظ أن البحث الجا ّد في االنزياح أفاد في حماية طائفة من القيم الفنيّة
القديمة ،ومنھا ’’العدول‘‘ الذي ّميز لغة أبي تمام ،لذلك ّ
فإن من النقاد المحدثين من

1

-

Nicole Guenier, La pertinence de la notion d'écart en stylistique, Langue Francaise,
annee 1969, volome 3, n3, p34

*  -المعنى اللغوي كما ھو واضح في الروس ھو االنحراف عن الطريق المرسومة ،عن خط متبع  ،عن معيار ...ص262
**  -كان ال ب ّد من إضافة عبارة دون تشويه؛ ألن االنحراف في العربية ذو داللة سلبية في الغالب.
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يدافع عنه دفاعا الفتا للنظر؛ فھذا محمد محمد أبو موسى يقول بأنّه ال يجد في كلمة
"اطلخ ّم" التي تعني اشتداد األمر وإظالمه ،ما يخالف فصيح العرب في بيته:
سا
عشوا َء تاليةً ُغب ً

قد قلتُ لما اطلخ ّم األمر وانبعثت

سا )(1
دھاري َ

بالرغم اضطراره إلى شرح كلمات مما قال الشاعر ،فلغة العصر العباس ّي ال تتح ّمل
ك ّل ھذا اإلغراب الذي نجده في اطلخ ّم و ُغبْس ودھاريس؛ فھذه الكلمات قد ال تتناقض
مع فصاحة العرب القدامى ،لكنّھا تتناقض مع فصاحة العصر العباسي؛ إذ لك ّل عصر
فصاحته وبيانه ،وما قد يف ّسر لجوء أبي تمام إلى ھذا المعجم الذي يصنعه صنعا،
ويبتكره ابتكارا ،من العربية متكئا على معرفته وقدراته في الحفر بأعماق أرض
اللغة العربيّة انطالقا من رغبة في ابتكار لغة أشبه بلغة القدامى ،إالّ أن ذلك يصل
بالشاعر إلى كثير من اإلغراب ،عوض الوصول إلى لغة منزاحة.
والفرق شاسع بين االنزياح واإلغراب .واإلغراب الذي ظھر بشكل الفت للنظر
لدى أبي تمام دفع إلى المقارنة بينه وبين شعراء معاصرين ،وإلى مناقشة مكمن
الجمال في شعره :أھو في الوضوح أم الغرابة .ھذا البحتر ّ
ي مثال يشيد ببالغة
الشاعر الوزير الزيّات ويبرّر إعجابه )*(:
ھجنت شعر َجرو ٍل ولَبيد
صل ْتھا القوافي
ﱠ
ومعا ٍن لو ف ﱠ
ُح ْزنَ مستع َم َل الكالم اختيا ًرا

وتجنّـ ْبن ظُلمة التّعقيد

و َركبـن اللفــــظ القريب فـأدر ْكــن غـاية ال ُمـراد البعيد

)(2

فاألبيات ظاھرة شعريّة جديرة بالعناية؛ ألنّھا تتناول قضيّة في النقد بإحساس
الشاعر وأسلوب الشعر.

 -1محمد محمد أبو موسى ،خصائص التراكيب -دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني ،مكتبة وھبة القاھرة ،ط1416 ،4ھـ،
1996م ،ص ،64والبيت في ديوان أبي تمام شرح إيليا الحاوي ،ص ،317بقصيدة في المدح مطلعھا:
أحيا حشاشة قلب كان مخلوسا ورم بالصبر عقال كان مألوسا
والمخلوس المخطوف خلسة ،والحشاشة بقية النفس ،ور ّم أصلح والمألوس المجنون"ھامش الديوان"
*  -ھو كما ورد في "محمد بن عبد الملك الزيات :سيرته أدبه تحقيق ديوانه" ليحي بن وھيب الجبوري ،المكتبة الوطنية
عمان " ،2002 ،أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة المعروف بابن الزيات " 233 /173ھـ  ،نشأ زمن المأمون
وكان وزيرا وممن مدحه أبو تمام والبحتري ،ومن مدح أبي تمام قوله:
لك القلم األعلى الذي بشباته ينال من األمر الكلى والمفاصل ...ص 9وما بعدھا
 -2محمد محمد أبو موسى ،خصائص التراكيب"دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني" ،مكتبة وھبة القاھرة ،ط،1416، 4
1996م ،ص،65
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وقد تحسُن اإلشارة ھنا إلى قصد البحتر ّ
ي الذي يرى المعاني الجديدة أكبر من لغة
القدامى ،ففي ذلك تعبير صريح عن عالقة اللغة وأساليبھا بالعصر ومعانيه ،ثم فيه
إشارة إلى جمالية الوضوح المناقضة لجمالية الغموض التي كان رائدھا أستاذه أبو
تمام .ويبدو أن قضيّة لغة الشعر قد طرحت بشكل ج ّد ّ
ي في بحث الشعراء عن
أساليب خاصة تميّزھم عن غيرھم ،كما نجد ذلك لدى أبي العتاھية الذي استغل اللغة
البسيطة في موضوع الزھد ،محاوال السم ّو بالذوق الشعب ّي ،بتقريب الشعر من متلقيه
انطالقا من مفھوم جديد يحكم العمليّة الفنيّة في عرف جديد آمن به ،لذلك راح
يخاطب الناس بما يفھمون وما يشعرون ،لما للشعور الدين ّي من أھمية خاصة في
عالم الوجدان ،وھو مفھوم مخالف لما توارثه عدد من األجيال ،بعيدا عن معنى الفن
الخالص للشعر ولغته التي يحددھا "فاليري"

)* (

بقوله بأنّھا لغة داخل اللغة ،وھذا

يعني ّ
أن لغة الشعر مستقلة متمردة عن المألوف ،ويتم ھذا التمرد والخروج بإبداع
استخدام جديد وعالقات جديدة للغة ذاتھا التي يعرفھا الناس فتبدو لھم في الشعر غير
معروفة ،وتستطيع ھذه اللغة المتزاحة الولوج إلى سر جديد من أسرار الروح
اإلنسان ّي الغامض والحياة اإلنسانية الولود ،وتكشف جانبا من جوانب ھذين العالمين
الروح والحياة ،إنھم يعنون بذلك أن لغة الشعر تختلف في أسلوبھا عن لغة الكالم
العادي بما تكون عليه وبما تثيره

فينا"(1).

فاأللفة  -بھذا التصور  -ليست في األساس

من روح الشعر ،إنّما روحه الغريب المختلف العجيب المدھش غير العادي.
ومن الدارسين من يرى بأن القصيدة الحديثة تسعى إلى االقتراب من اللغة اليومية
ب ما يُمكن أن
واالبتعاد قدر اإلمكان عن الجھد الزخرف ّي الفخم الموروث من ِحق ِ
يُس ّمى خموال شعريا تابعا لعصور

ماضية (2) .

وقد يكون تغيير العبارات الشائعة عن نظامھا المعھود ،وصياغة الكلمات وفقا لما
يناقض قواعد معروفة لغاية فكرية إمتاعية ،قد يكون ذلك أبرز مظھر لالنزياح؛ من
ذلك مثال قول محمود درويش في قصيدته الشھيرة أنا يوسف يا أبي ،في قوله:
*

بول فاليري  Paul Valeryكاتب شاعر فرنسي 1945 /1871من مؤلفاته -المقبرة البحرية )(Le cimetière marin
Larousse poche 2009, p 1027

 - 1محمد حماسة عبد اللطيف ،الجملة في الشعر العربي ،ط ،1مكتبة الخانجي بالقاھرة1410 ،ھـ1990 ،م ،ص5
 -2مرشد الزبيدي ،اتجاھات نقد الشعر العرب ّي في العراق ،ص106
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أنا يوسفٌ يا أبي
يا أبي إخوتي ال يحبونني ...
وأنت سميتني يوسفــًـا
ففي قوله يوسفا يتضح االنزياح أكثر ،فقد خالف الشاعر قاعدة نحوية معروفة ھي
)(1

أن "يوسف" ممنوع من الصرف ألعجميته ،وھنا يمكن التساؤل ،لماذا كسر القاعدة
وأعربه؟ أليقول لنا بأن يوسف المقصود ھو يوسف العرب ّي الفلسطيني الذي يعاني
مأساة الخيانة ويتجرعھا .وھنا ال ب ّد من التمييز بين لغة الشعر الحداث ّي المنزاحة
واللغة اليومية ،فالقصد من االقتراب ھو توليد الفني الفصيح من ھذه اللغة اليوميّة
الجديدة التي ھي في األصل لغة عربيّة فصيحة بل ،ومن ھنا يمكن القول ّ
بأن أبا
العتاھية كان يبحث في اللغة اليومية عن انزياح ما؛ انطالقا من ّ
أن لغة الشعر مھما
اقتربت من اللغة اليومية إال أنّھا تبقى ذات سمات تخصّھا.
أما مصطلح التناص فقد وفد من النقد الغرب ّي المعاصر ،وھو يقوم على مفاھيم
وأسس أبر ُزھا ھو ّ
أن النص الجديد متقاطع متداخل مشترك ليس مستقالّ ،وصاحبه
متأثر بشكل واع أو غير واع بعدد ال يحصى من المعطيات) ،(2لذلك وجد مفھوم
البينية الذي تشير إليه السابقة  Interحين ذكر النصيّة فجاء المصطلح intertextualité

داالّ على البينية أو التعالقية أو الترابط داللته على تلك المالزمة الدائمة بين
النصوص وھي التعريف الحقيقي للنص ويشير محمد األخضر الصبيحي إلى ما
تثيره السابقة  Interفي الكلمة الفرنسية وھو مفھوم التبادل أو التعالق أو التداخل سواء
أكان ذلك في جوانبھا الشكلية أو في مضامينھا.

)(3

أ ّما الظل الذي يشير إليه

’’بارت‘‘ فنصّ سابق يستأنس به نص الحق ويتولد منه.
ّ
إن ھذه الحركة التأثيرية التأ ﱡثرية بين النصوص ھي التي دفعت ’’كريستيفا‘‘ إلى
الحديث عن ترحال النصوص وتداخلھا وتقاطعھا ونفي بعضھا للبعض ،كما يتـ ّضح

 - 1ديوان محمود درويش "ورد أقل"  ،دار العودة بيروت ،ط ،1986 ،6ص87
 -2عبد ﷲ محمد الغذامي ،الخطيئة والتكفير ،ص15
 -3محمد األخضر الصبيحي ،مدخل إلى علم النص ومجاالت تطبيقه ،الدار العربية للعلوم/منشورات االختالف،ط،1
2008م ،ص ص100 ،99
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ذلك في قولھا عن التناص " :ترحال للنصوص وتداخل نص ّي ،ففي فضاء نصّ معيّن
تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى".

)(1

وھكذا فإن نظريّة التناص ال تكشف عن حقيقة التأثر والتأثير بين النصوص
فحسب ،بل تو ّ
ضح حقيقة الحيوية التي تميز الكلمات اإلنسانيّة التي تظل تمارس
أثرھا في كل ما سيقال بعدھا ،واستحالة البدء الفن ّي من العدم.
ومفھوم التناص كان من اختراع كرستيفا ,وكان يكتب في لفظة ثنائية بين "
النصية" .وقد تناولت كريستيفا ھذا المصطلح في مقالھا المخصص لموضوع حول
باختين بعنوان" :باختين الكلمة والحوار والرواية" ,وبعدھا قام "فيليب سوالرس"
باستعمال ھذا المصطلح الذي ظھر في مقال أسس لھذا المصطلح انطالقا من التمييز
بين الثنائية الباختينية والتناص.

)(2

وقد تابعت "جوليا كريستيفا "جوھر قضية المصطلح في كتابھا "علم النص"
وأطلقت على الحوار الذي تقيمه النصوص فيما بينھما مصطلح الحوارية
) (dialogismeوعرفتھا بأنھا":العالقة بين خطاب اآلخر وخطاب األنا " ،ثم باسم
)عبر النصوص  (transtextualitéثم )التصحيفية  (paragrammatismeوفي ھذا
أشارت إلى أن استخدام مصطلح "التصحيف"سبقھا إليه العالم اللغوي السويسري
)دوسوسير( وعرفته باإلشارة إلى أنه امتصاص أو تحويل لطائفة من النصوص
السابقة ،لتھتدي بعد ذلك إلى المصطلح الذائع الصيت في النقد المعاصر واألكثر
حداثة ،وھو"التناصّ " ،فك ّل خطاب شعر ّ
ي– كما ترى كريستيفا– يحيلنا إلى
مدلوالت خطابيّة تختلف عن بقية الخطابات  ...بشكل يمكن معه قراءة خطابات
عديدة داخل القول الشعر ّ
ي ،وھي خاصية أساس في اللغة الشعريّة التي تستعين
بمعان وأبنية تصويرية من نصوص أخرى ھي مبدؤھا الذي تقوم عليه ھو االنزياح
واستدعاء الماضي بوصفه مرجعا أساسيا لبناء الفضاء

ي(3).
النص ّ

 -1جوليا كريسطيفا ،علم النص ،تر:جميل الزاھي ،مراجعة عبد الجليل ناظم ،توبقال للنشر ،الدار البيضاء المغرب ،ط،2
 ،1997ص21
2

Anne Claire Gignoux : Initiation a l’intertextualité, ellipses edition paris 2005, p15

 -المرجع نفسه ،ص ص79 ،78

3
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وفي التراث النقدي العرب ّي كثيرا ما يشار إلى السرقات وأنواعھا ،كما تمت
اإلشارة إلى "وقوع الحافر على الحافر" مثل ما نراه لدى ابن األثير الذي قسم
الظاھرة ثالثة أنواع:
أ -التشابه التام في ك ّل األلفاظ
ب -االختالف في لفظة واحدة
ج -اختالف الشاعرين في شطر واحد

)(1

ويشير صاحب منھاج البلغاء إلى نوعين من المعاني أوالھا عامة يكون الفضل
فيھا لألسلوب ،وثتنيھما معان خا ّ
صة ال يمكن االقتراب منھا إال لزيادة أو نقل المعنى
إلى سياق جديد.

)(2

ولم يكن الرفض الذي ميز أبا العتاھية وأبا نواس وأبا تمام حائال دون تفتحھم
على ثقافات في عصرھم أدبيّة وعلميّة وفلسفيّة مستقاة من العصور السابقة أيضا .من
ھنا ندرك أن ھؤالء الشعراء قد تمثـ ّلوا إبداعات غيرھم إما بشكل واع مقصود أو
غير مقصود ،وھذا ما يمكن أن يدرسه الناقد في موضوع التناصّ .
وفي التراث العرب ّي بدءا من المعاجم اللغوية والرسائل القديمةّ ،
فإن للفظ النص
معان كثيرة :نصه نصا عيّنه وح ّدده ،ويقال نصّوا فالنا سيّدا :نصّبوه ،ونصّ الشي َء
َ
رفعه وأظھره .يقال  ...نصّ
الحديث رفعه وأسنده إلى ال َم َح ﱠدث عنه ،نصصْ ت المتاع
" إذا جعلت بعضه على بعض ،ومنھا نص فالنا :استقصى مسألته عن شيء حتى
استخرج كل ما عنده .والنص الشيء ارتفع واستوى واستقام ،تناصّ القوم ازدحام
القوم ،المنصة كرس ّي مرتفع أو سرير يعد للخطيب أو للعروس لتجلى...والنص من
صص
الشيء منتھاه ومبلغ أقصاه وال ﱡنصّة ما أقبل على الجبھة من الشعر :القُصّة ج نُ َ
ونِصاص يقال أمر نصيصِ :ج ّد .ومنه قولھم :ال اجتھاد مع النص  ...والنص عند
األصوليّين الكتاب

والسنة" )(3

 -1أحمد مطلوب ،معجم المصطلحات البالغية وتطورھا ،ج ،3مطبعة المجمع العلمي العراقي ،1978 ،1407 ،ص361
 -2حازم القرطاجني أبو الحسن منھاج البلغاء وسراج األدباء ،تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة ،دار الغرب
اإلسالمي ،ص193 ،192
 -3المعجم الوسيط ،مادة نصص ،ص926
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وال يخفى ما في السنة والقرآن من علو وظھور وغلبة ،وبذلك تكون داللة
التناصّ الرفع واإلظھار والمفاعلة في الشيء مع المشاركة ،واالستقصاء ووضوح
الداللة ،حيث تحت ّ
ك النصوص ببعضھا ،وتتعالق ،لتنتج من النص األول نصا ثانيا
ّ
يتشظى في نصّ آخر ،لتش ّكل مجريات التناص من خالل تفكيك الصورة الكليّة إلى
وحدات جزئية ثم إعادة ھيكلة الصور الجزئية لتشكيل الصورة الكليّة.(1).
وإذا كان التأثر والتأثير من األمور المسلم بھا في الحياة اإلنسانية عامة ،فمن
الطبيعي أن يفخر ك ّل شاعر بمعان يرى أنه أول من ابتكرھا ،ومن ذلك ّ
أن ابن
الرومي مثال كان قد قال" :وما سبقني إلى ھذا المعنى أحد:
آراؤكم وسيوفكم ووجوھكم

في الحادثات إذا دجون نجوم

منھا معالم للھدى ومصابح تجلو الدجى واألخريات رجوم

)(2

وال يخفى تأثر الشاعر بلقرآن الكريم ،فذكره للنجوم والرجم يحيلنا على قوله
تعالى " :ولقد زيّنّا السما َء ال ﱡدنيا بمصابي َح وجعلناھا رجو ًما للشياطي ِن"

)(3

ومن المعروف في الدراسات المعاصرة ّ
أن عددا من قدامى النقاد العرب قد ُعني
بالسرقات األدبيّة كما فعل اآلمد ّ
ي في موازنته الشھيرة بين أبي ت ّمام والبحتري ،ثم
كما فعل ابن رشيق في العمدة ،وابن قتيبة في الشعر والشعراء ،وابن األثير في المثل
السائر ،والقاضي الجرجاني في الوساطة بين المتنبي وخصومه ،والمرزباني في
المو ّشح؛ حين ذكر مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر،
وغير ھؤالء كثير.
ومن قدماء النقاد الذين تناولوا سرقات أبي تمام بمعناھا النقد ّ
ي العا ّم ،نجد صاحب
اليتيمة الذي يشير إلى أن الشاعر أخذ شيئا غير قليل من التراث العرب ّي القديم كما
نجد ذلك في قوله موضحا ھذا األخذ ...":وقال عمرو بن كلثوم "من الوافر":
وإبنا بالملوك مصفّدينا

فآبو بالنھاب وبالسبايا
أخذه أبو تمام فأحسن إذ قال من ’’البسيط‘‘:

-1عبد القادر فيدوح ،الرؤيا والتأويل ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،ط ،1994 ،1ص.79
 -2ابن خلكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ج ،3ص359
 6 -5 -3الملك 67
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إن األُسود أسو َد الغاب ھ ّمتُھا يو َم الكريھة في المسلوب ال السلَب

)(1

فمن الواضح أن ھذه اإلشادة باإلضافة التي أتى بھا أبو تمام تحر ّر النصّ الحاضر
من ھيمنة النصّ الغائب في عملية إلغاء يمارسھا التناصّ على قانون الملكيّة الخاصة
للنصوص ،فإذا الكلمات ملك الجميع ،وإذا العبارات التناصيّة قابلة للتح ّول ،وھي
متح ّولة في النّص الجديد ،وقابلة لالنتقال إلى نصّ آخر (2).وانطالقا من عالقة الشعر
بالمعرفة ومدى تأثيرھا في صدق التجربة فنيّا ،نصل إلى أنّه من الطبيع ّي أن يتـ ّكئ
الشعر على معرفة ما؛ ذلك ّ
أن أ ّ
ي شاعر إنّما ھو  -قبل ك ّل شيء – عارف قد امتلك
القدرة على تحويل معرفة ما إلى جمال أسلوب ّي مؤثّر.
وأق ّر البحث النقدي المعاصر بعدم إمكانيّة انفصال النص عن ماضيه ومستقبله
اللذين يمنحانه الخصوبة ،ويحميانه من العقم .فالنص الذي يحدث القطيعة مع
الماضي والمستقبل عند روالن بارت) (*) (R.Barthesنص بال ظ ّل.

)(3

وما الماضي والمستقبل إالّ تشابك العالقات بين أ ّ
ي نصّ وعدد غير متناه من
النصوص تقع قبل أي نص وبعده .لذلك يورد الباحثون مصطلح"ھجرة النص" وقد
شطر شطرين "نص مھاجر" و"نص مھاجر إليه" ،وقد اھتُدي إلى ھذا المفھوم نتيجة
تأ ّمل الوضع التاريخ ّي للنصّ الشعر ّ
ي العرب ّي الفصيح ،ف ُع ّدت ھجرة النصّ شرطا
رئيسا إلعادة إنتاجه م ّرة أخرى ،بحيث يبقى ھذا المھاجر ممت ّدا زمانا ومكانا ،مع
خضوعه لمتغيّرات دائمة ،وتت ّم له ھذه الفاعلية ،وتتوھج بالقراءة .وھذه الھجرة ال
تت ّم أل ّ
ي نصّ أدب ّي ،إنّما للنصّ الذي يحكمه قانون عا ّم لھذه الھجرة التي من خاللھا
يقرأ .وك ّل نصّ ھو تشرﱡ ب وتحويل لنصوص أخرى" . (4) .لذلك فال غرابة بعد ذلك
في أن يستعمل عبد العزيز حمودة مصطلح "البينصية" في كتابه "المرايا المقعﱠرة"
مشيرا إلى أن النصّ  -بناء عليھا -ليس تشكيال ُمغلقا أو نھائيا ،بل ھو كيان مفتوح.
-1الثعالبي ،يتيمة الدھر في محاسن أھل العصر،ج،1تح:مفيد محمد قميحة ،دارالكتب العلمية بيروت لبنان ،ط،1402 ،1
 ،1983ص164
2
 خليل الموسى ،قراءات في الشعر الحديث والمعاصر ،اتحاد الكتاب العرب 2000م ،ص11*
 روالن بارت  1980/1915ناقد وسيميائي فرنسي ورد في Le petit Robert des noms propres, redactiondirigée par Alain Rey, nouvelle édition repandue et augmentee, Euronumerique 92310 Severes France
1996 pp196,197
3
 -روالن بارت ،لذة النص ،تر :فؤاد صفا وحسين سبحان ،دار توبقال ،المغرب ،ط ،1988 ،1ص.37

 -4عبد ﷲ محمد الغذامي ،الخطيئة والتكفير"من البنيوية إلى التشريحية" قراءة نقدية لنموذج معاصر ، -الھيئة المصرية
العامة للكتاب ،ط ،1998 ،4ص15
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تكون مستمرة ،كما أنّه يحمل آثار
ويحلو له أن يلقـّبه " وحشا أسطوريا " في حالة ﱡ
)  (tracesنصوص سابقة ،عكس النّصيّة التي تنطلق من َع ّد النص عالما مغلقا نھائيا.
وقديما قال المتنبي مادحا:
يمشي الكرا ُم على آثار غير ِھ ُم وأنت تَخلُق ما تأتي وتبت ِدع

)(1

ففي ھذا القول نفي ألخذ اآل ِخر عن األ ّول؛ إذ في إثبات انقطاع الصلة بينھما تأكيد
على العبقرية ،إالّ ّ
أن الدرس النقد ّ
ي المعاصر يُثبت غير ھذا تماما ،ويؤ ّكد قيام
العملية اإلنشائية على التناصّ الذي ھو في أبسط صوره تأثــ ّر الالحق بالسابق ،لكنّه
في حاالته الفُضلى إضافة فنيّة فكريّة ال يحدث التراكم الحضاري إالّ بھا ،لذلك نجد
ّ
أن من الشعراء المجيدين من كان يرجع إلى قول شاعر سابق فيزيد في دقة صنعه
وعمق داللته.
وفي موضوع التناص كثيرا ما ترد في شتى الدراسات عبارة إنتاجية
النصّ ’ ‘productivité du texteوالقصد من المصطلح ھو عدم االكتفاء بما يحققه
النص من متعة ولذة ومعايشة ومواكبة ومصاحبة ،لتجاوز ذلك كلّه إلى جعل ھذا
النص المقروء بداية إلنتاج نص جديد (2)،إال أننا يجب التحفظ من داللة ’’الخلق‘‘ :إذ
ال ب ّد من التسليم باستحالة تطبيق معنى الخلق الفن ّي من العدم حين الحديث عن إنتاج
أي

نص(*).

والباحث في كتابات القـُدامى وفي تناولھم للسرقات يكتشف مدى اقترابھم من ھذا
المفھوم ،من ذلك إشارتھم إلى قول أبي تمام:
بالبذل حتى استُط ِرف

َمن ش ّرد اإلعدام من أوطانه

اإلعدام)**(

الذي يرونه مستلھما من معنى قول األعشى:
ضر
ھم يَطردون الفقر عن جارھ ُم حتى يُرى كال ُغصـن النا ِ

 -ديوان المتنبي ،شرح عبد الرحمن البرقوقي ،ج ،1المطبعة الرحمانية بمصر ،القاھرة 1348ھـ ،1930 ،ص 408

1

 -2عبد الملك مرتاض ،نظرية القراءة – تأسيس للنظرية العامة للقراءة األدبية  ،دار الغرب وھران الجزائر ،ص159
* -أورد عبد الملك مرتاض ھذه العبارة في "نظرية القراءة" ص "160إن الكتابة إبداع إنشاء من الكالم جديد ،ھي إخراج
نص أدبي من عدم إلى وجود "...وھذا يتناقض مع المبدإ العام في إنتاج العمل إذ أن كل إبداع ھو تناص في األصل.
** -جاء في المعجم الوسيط مادة عدم ص " ،588ع ِدم فالن افتقر"...
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ويربط عبد الباسط الزيود التناصّ بعنصر أساس ھو مفاجأة المتلقي ،ويرى ذلك
من أبرز سمات النص الشعري

المعاصر(1) .

وھنا يمكن التساؤل :ھل يشترط في التناصّ إحداث ھذا االنقالب في المفاھيم؟
وھل يشترط حقا في ك ّل تناصّ إحداث صدمة؟ فالمعروف ھو ّ
أن "االنزياح" ھو
الذي يحقــ ّق ھذا التحويل المدھش الذي يصدم القارئ ويخيّب ظنّه تخييبا جماليا
ُمنعشا ،ويكسر أفق تص ّوره وانتظاره كسرا يھديه ّلذة التلقـ ّي ونشوة المشاركة.
ويكشف "أدونيس" في ھذا الموضوع عن مدى إسھام أبي تمام في تعميق التجربة
ك في ّ
الشعريّة انطالقا من بيت األعشى فيقول":وال ش ّ
أن لبيت األعشى جماال :فبقاء
الجار غصنا نضرا ھو صورة حيّة تعبّر عن الكالم تعبيرا موحيا غنيّا .لكنّنا ال
نستطيع القول ّ
إن أبا ت ّمام يستعيد ھذه الصورة استعادة َس َرق ،بل إنه على العكس،
أوجد عالقة بين الفقر والكالم ليست موجودة في بيت األعشى .فكرم الممدوح شرد
الفقر فغاب ،حتى صار يُطلب لطرافته ،والفقر بين ’’طرد‘‘ و’’شرد‘‘ يكشف عن
سكونيّة اللفظة األولى ،فھي فعل يت ّم وينتھي ،ويكشف عن حركيّة اللفظة الثانيّة ،فھي
فعل يظل فعال مستم ّرا ،فالفقر ليس مطرودا بل مطارد وال ننسى ما في استخدام
"استطرف" من خرق للعادةّ ،
فإن العادة جرت على كراھيّة الفقر والسعي إلى تجنّبه.
وأبو تمام يحاول أن يخلق عادة السعي إلى رؤية الفقر كأنّه شيء غريب نادر".

)(2

وبذلك يبدو التو ّجه الشعر ّ
ي لدى أبي تمام واضحا في استثمار التراث وتعميق تجربته
الشعرية الذاتية من خالله .ويبيّن المرزبان ّي ما للنصوص القويّة فنيّا وفكريّا من أثر
في إثبات أثرھا وخلودھا عبر الزمن ،حين يبرز ّ
أن الناس قد اتّبعوا امرأ القيس
وص ّدقوا قوله ،جاعلين نھارھم كليلھم ،فقال البحتر ّ
ي في غضب الفتح بن خاقان
عليه ،مستحضرا شيئا من كلمات امرئ القيس وصوره:
سخط آمرئ بتﱡ مو َھنًا
وأَ ْلبستني ُ

سخ َ
طه ليال مع الليل مظلما
أرى ُ

وھو من قول أبي عيينة في التذكر لوطنه:
 -1عبد الباسط الزيود ،المتوقع والالمتوقع في شعر محمود درويش -دراسة في جمالية التلقي ،مجلة جامعة أم القرى لعلوم
الشريعة واللغة العربية وآدابھا ج  ، 18ع  ، 37جماد الثاني ١٤٢٧ھـ
2
 -أدونيس ،الثابت والمتحول ج ،2ط ،2دار العودة بيروت ،ص ص196 ،195
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بجرجانَ ليلي
طال ِمن ِذكره ُ

ونھاري عل ّي كالليل داج.

)(1

وبرغم المسافة التي تفصل الشعر عن العلم فقد صار االلتفات إلى المعاني العلمية
والرياضية من األشياء الواردة في بعض شعر الشعراء كما في قول أبي نواس:
وأنت أن َز ُر من ال شي َء في العدد

)(2

ومن الواضح أن تناصّا كھذا ال يزيد في تعميق التجربة الشعرية وال يُحدث دھشة
أو إمتاعا لدى المتلقي ،إنّما قد يدخل في سياق الظرف الشعري أو الطرفة ال أكثر وال
أق ّل .وكان من الطبيعي أن تتسرّب المعارف العلميّة والفلسفيّة إلى الشعر العباس ّي لما
شھده العصر من فتوحات في أبواب المعرفة اإلنسانية بك ّل أصنافھا ،ويمكن ع ّد أبي
العالء أبرز شاعر عباسي تمثّل عصره العلمي والفلسفي ،لذلك كان شعره نوعا
خاصا من أنواع الشعر العباسي ،ھو ذا  -مثال -يقول في قصيدته الرثائية الشھيرة:
خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونھم للنفاد
إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد

)(3

فھو في ھذين البيتين يشير إلى فلسفة ملحدة عرفت في عصره عرفت بالدھرية
ترى أن الدھؤ ھو الذي يفني الناس منكرة أي بعث أو نشور.
وللتناص عالقة بقراءة النصّ أيضا ) (4؛ ذلك أن أ ّ
ي نصّ يحيل المتلقي إلى ك ّم
وافر من القراءات السابقة ،وبذلك ّ
فإن التناص من ھذه الزاوية الحميمة ھو "نص
الذكرى"إن أمكن القول" . souvenir textual
وقد جاء التناصّ مناقضا لمفھوم انغالق النص ،واستقالليته ،واكتفائه بذاته ،كما
ر ّوجت لذلك الدراسة البنيوية ،ليؤكد على يد الباحثة "جوليا كريستيفا" التي ط ّورت
مفھوم المحاورة والتعدد الصوتي اللذين أوردھما الباحث ميخائيل باختين.

)(5

ويعرّف النصّ عند كريتيفا بأنه":ترحال للنصوص وتداخل نصي ،ففي فضاء نصّ

 -1المرزباني أبو عبيد ﷲ بن عمران ،الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ،جمعية نشر الكتب العربية ،القاھرة،
1343ھـ ،ص34
 -2الجرجاني عبد القاھر ،أسرار البالغة ،تحقيق محمد رشيد رضا1409 ،ھـ1988 ،م ،دار الكتب العلمية بيروت ،ص59
 -3أبو العالء المعري ،ديوان سقط الزند ،دار بيروت للطباعة النشر ،ودار صادر للطباعة والنشر1386،ھـ 1987م ،ص8
4
 حسام أحمد فرج ،نظرية علم النص :رؤية منھجية في بناء النص النثري ،مكتبة اآلداب ،ط ،2008ص1945
 -المرجع نفسه ،ص11
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معين تتقاطع وتتنافى مافوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى"

)(1

وكثيرا ما يشار إلى التناصّ على أنّه " تداخل النصوص أو تعالقھا ،أو عالقة
نصوص الحقة بنصوص سبقتھا ،وال يقتصر ھذا التعالق على النصوص األدبيّة ،بل
يمكن أن يكون بين األدب والسينما أو الفنون التشكيلية أو الموسيقى".

)(2

إن لفظة تداخل ذات أھمية بالغة في داللة النص الحاضر على مصادره ودرجة
تماھيه معه ،فكلّما كان التقارب مع النص الغائب ذكيا أساسه االختفاء والتلون كان
ذلك ھو الطريق الصحيح نحو اإلبداع ،وھذا التخفّي أساسه األسلوب.
ويل ّخص باختين أھمية التناص في المعرفة اإلنسانيّة ُمبرزا أن الحقيقة تتولد لدى
أناس يشتركون في البحث عنھا ضمن عمل قائم على التواصل التحاوريّ ،لذلك أشار
قبل ذلك في تحليله لمجموعة من أعمال دوستويفسكي األدبية إلى أن الرواية عنده
متعددة األصوات

(3).

وعالقة التناص بالنص الغائب عالقة حضور بالغياب ،لذلك

كان النّص الغائب ُمسْت ْب َ
طنا ً في النص الحاضر.
وإذا كان التناص قد ألغى قانون ملكية النصوص لمؤلفيھا ،ونادى بموت
المؤلف؛ أي استقالل نصه عنه ،فإنه في الوقت ذاته يُبطل فكرة "نقاء األجناس
األدبية" ،ملغيا المناھج الالّنصيّة إذ يفسّر النص الحاضر بالنّص

الغائب(4) .

وقدم  Julien Grackعام  1960محاضرة أورد فيھا مالحظة؛ ھي ّ
أن ك ّل كتاب ينبت
على أنقاض كتب أخرى ،وما العبقرية في ذلك إال ما تقدمه تلك البكتيريات الخا ّ
صة التي يحملھا
المنشئ ،وھي بمثابة كيمياء فردية في غاية الدقة يقوم العقل الجديد باالمتصاص ،والتحويل ثم
يعيد التشكيل لتلك المادة األدبيّة الضخمة التي كانت موجودة قبله(5).

وإذا كان شلوفسكي أ ّول من فتق فكرة التناصّ حين بيّن أن العمل الفن ّي يد َرك من
عالقته باألعمال الفنية األخرى واالستشھاد إلى الترابطات التي تقيمھا فيما بينھا ،إال
أن صوغ نظرية تامة في مجال التناصّ وتداخل النصوص كان على يد "باختين" كما
-1جوليا كريستيفا،علم النص ،تر :فريد الزاھي ،مراجعة عبد الجليل ناظم ،دار توبقال الدار البيضاء المغرب،ط،1997 ،2
ص21
 -2شجاع مسلم العاني ،قراءات في األدب والنقد ،اتحاد الكتاب العرب1999 ،م ،ص.268
Mikhail Bakhtine, Probleme de la Poétique de Dostoievski Slavica, édition l’age d’homme
-3
Lausanne 1970 , p9 et p155
4
 خليل الموسى ،قراءات في الشعر الحديث والمعاصر ،اتحاد الكتاب العرب 2000م ،ص11Michel Jarrety, La poetique, que sais-je , puf , Paris 45014, 2003, p82
-5
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يرى ذلك أحمد ناھم

(1).

وقد ورد المصطلح بعدة دالالت أبرزھا:
عند "كريستيفا" ھو أحد مميزات النص األساسية التي تحيل على نصوص أخرىسابقة عنھا معاصرة لھا .ويظھر التناصّ مع التحليالت التحويليّة عندھا في النصّ
الروائ ّي.
 التناصّ في ك  ّل نص يت ـ ّخذ له موضعا "يتموضع" ھو ملتقى نصوص كثيرةبحيث يعد قراءة جديدة تشديدا وتكثيفا.
 ھو كطبقات جيولوجية كتابية تت ّم بإعادة استيعاب غير مح ّدد لمواد النصّ  ،بحيثتظھر مقاطع النص األدبي تحوالت لمقاطع من خطابات أخرى داخل مك  ّون
إيديولوجي شامل.
 يرى "فوكو" ) (*) (Foucaultأنّه ال وجود لتعبير ال يفترض تعبيرا آخر ،كما الوجود لشيء يتولد من ذاته ،بل من وجود أحداث متسلسلة متتابعة ،ومن توزيع
الوظائف واألدوار.
 قانون التناص عند بارت النھائ ّي. ھو عملية وراثية للنصوص ،والمتناصّ يكاد يحمل بعض صفات األصول،والحديث عن انعدام نقاء األجناس األدبية يقود إلى حديث آخر عن تحاور األدب
مع المعارف اإلنسانية وشتى

الفنون(2).

ومن الممكن  -مثاال عن ذلك  -االستعانة بفن الرسم وتقنية التقطيع فيه الكتشاف
عشرات الصور داخل الصورة الواحدة ،وتطبيق ذلك على العنونة في الكتابة
الشعرية؛ إذ يمكن اجتزاء عدد كبير من المقاطع تصلح عناوين لديوان ما ،بتطبيق
ھذه الفنية الرسمية على النص الشعري الستخراج عدد من العبارات الشعرية
المفتوحة لتوضع عنوانا لنصّ أو ديوان كامل.
وصاغ محمد مفتاح مفھوم التناص من مصدرين متناقضين لكنھما متكامالن
 -1أحمد ناھم ،التناص في شعر الرواد -دراسة ،دار اآلفاق العربية القاھرة ،ط1428 ،1ھـ 2007م ،ص ص23 ،22
*
  Michel Foucaultفيلسوف فرنسي 1984/1926م  Larousse poche " ،ص "9532
 -أحمد ناھم ،التناص في شعر الرواد -دراسة ،2007 ،ص113
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"وضمن ھذا االتجاه ،استق ّر الباحث على مصطلح "التناصّ  ،محاوالً المزج بين
السيميائيات األوروبية الحديثة ذات األصل األوروب ّي لدى ’’فردينارد دي سوسير‘‘
و"السيميوطيقا األنجلوساكسونية" لدى " ش .س .بيرس" واقفا ً على نزعتين
متضا ّدتين لكنھما

متكاملتان )*(

في تحديد مفھوم التناص :إحداھما أدبية :تتجلـ ﱠى في

آثار ’’باختين‘‘ ومن تأثر به مثل "جوليا كرستيفا وروالن بارط" ،األولى التي تع ّد
"التناص األدب ّي ھو إعادة إنتاج ،وليس إبداعا ً محضاً ،وإنما ك ّل نص ھو معضد أو
قلب لنص آخر ،سابق عليه أو معاصر له" .والثانية فلسفية :تلك التي تتجلى في
تفكيكية "دريدا" و"بارط ،و"بور دومن" و"ھارتمان" التي أثبتت أن أ ّ
ي نص ھو
عبارة عن نسيج من أصوات آتية من ھنا

وھناك(1) .

ويشير أحمد ناھم إلى أثر"دو سوسير" في تأصيل ھذا المصطلح حين إشارته إلى
ّ
أن أي عمل له عالقة ما بأعمال أخرى ،ليأتي بعد ذلك باختين ويُسھم في ھذا
المصطلح بشكل أوض َح مباشر في كتابه الماركسية وفلسفة اللغة 1929م ،حين يذكر
كلمة تداخل وعبارة "تداخل األنساق" و’’تداخل السياقات‘‘ و’’التداخل السيميائ ّي‘‘،
و’’التداخل

السوسيولفظي‘‘(2).

وفي كثير من األحيان يكون التناصّ بحثا ومساھمة ذكيّة ينطلق بھما الشاعر من
إبداع غيره ،محاوال قدر اإلمكان مخالفة األصل الذي تأثر به ،كما ھو الشأن في ما
يرويه ابن خلّكان بقوله " :قال علي الرازي :رأيت أبا تمام الطائي عند ابن أبي دؤاد
ومعه رجل ينشد عنه قصيدة منھا:
ئ كل دھر محاسنُ أحمد ب ِن أبي دواد
ستْ مساو َ
لقد أ ْن َ
وما سافرت في اآلفاق إالّ ومن جدواك راحلتي وزادي
فقال له ابن أبي دواد :ھذا المعنى تفردت به أو أخذته ؟ فقال ھو لي ،وقد ألممت
فيه بقول أبي نواس:
وإن جرت األلفاظ منا ب ِمدحة لغيرك إنسانا فأنت الذي نَعني
*  -وردت الجملة في األصل ،و"لكنھما متكاملتين".
 -1مولي علي بوخاتم ،النقد العربي السيماءو ّ
ي"اإلشكالية واألصول واالمتداد ،2004/2003 ،اتحاد الكتاب العرب دمشق
 ،2005ص193
2
 -أحمد ناھم التناص في شعر الرواد ،دراسة ،دار اآلفاق العربية القاھرة ،ط ،2007 ،1ص77
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ومن ھنا يمكن فھم اإللمام؛ إنه القدرة على االستثمار الفنّ ّي ،بتجاوز المعنى األول
وإثرائه مع عجز عن إخفائه ،كما نجده في مواضع من شعر أبي تمام الذي " ...
يروى ّ
أن ابن أبي دواد دخل عليه يوما وقد طالت أيامه في الوقوف ببابه وال يصل
إليه ،فعاب عليه ...فقال له :أحسبك عاتبا يا أبا تمام ،فقال :إنما يعتب على واحد،
وأنت الناس جميعا فكيف يعتب عليك! فقال له :من أين لك ھذا ...؟ فقال من قول
الحاذق يعني أبا نواس:
وليس ﷲ بمستنكر أن يجمع العالم في

واحد")(1

والتناصّ ثالثة تجليّات يراھا أحمد ناھم قوانين دقيقة ھي :االجترار واالمتصاص
والحوار؛) : (2أما االجترار فھو أن يؤخذ النص الغائب كما ھو دون إضافة ،وبذلك
فھو مجرد نسخ له ومسخ .قال أبو العتاھية:
أما من الموت لح ّي لجا ؟

ت عليه الفنا
ُك ّل امرئ آ ٍ

تـبـارك ﷲ وسـبحـانه

لكل شيء مـدة وانقضا

يقدﱢر اإلنسان في نفسـه

أمرا ،ويأباه عـليه القَضا

ضل
ويُرزق اإلنسان من حيث ال يرجو وأحيانا يَ َ

الرجا)(3

فقد "اجت ّر" الشاعر معاني القرآن الكريم اجترارا ؛ إذ أنه لم يزد عليھا؛ فالبيت
األول نصه الغائب قوله تعالى " :قلْ ّ
َ
الموت الذي تفرﱡ ونَ منه فإنّه
إن

ُمالقِيكم.(4)"...

والبيت الثاني نصه الغائب " ...لك  ّل أجل كتاب" في قوله تعالى ":وما كان
الرسو ُل أن يأتي بآي ٍة إال بإذ ِن ﷲِ ل ُك ّل أج ٍل

كتابٌ ").(5

والبيت الثالث نصه الغائب ھو "وما تشاؤون إالّ أن يشا َء
ُ
والرابع " ومن يت ﱢ
حيث ال يحتسبُ ").(7
ق ﷲَ يجعلْ له َمخر ًجا ويرز ْقهُ من
ﷲُ").(6

أ ّما االمتصاص فدرجة واعية في استثمار التراث ،وإحضار للنص الغائب لجعله
 -ابن خلكان  ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ص85

1

 -2أحمد ناھم ،التناصّ في شعر الرواد -دراسة ،دار اآلفاق العربية القاھرة ،ط1428 ،1ھـ 2007م ،ص 49وما بعدھا
3
 ديوان أبي العتاھية ،تقديم كرم البستاني ،دار بيروت للطباعة والنشر لبنان ،ط 1986 ،1406م ،ص21 08 -4الجمعة 62
 38 - 5الرعد 13
 30 -6اإلنسان 76
 03 -7الطالق 65
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مستم ّرا فاعال في الحال ،وقد زرعت فيه روح التجربة الجديدة والعصر الجديد  ،كما
نجد ذلك في أقوال أبي نواس التي رفض فيھا الطلل وفي الوقت نفسه بدا لديه الطلل
على قدر وافر من اإلبداعية.
والحوار أعلى درجة من التنا ّ
ص ين السابقين؛ فيه تتجلى أصالة النص الجديد
ومدى قدرته على التحاور الواعي مع التراث الذي ،يغربله وينقده ويوظفه بسيادة
وتحكم.
أما "كاملي بلحاج" فيسميه ’’تناصّا عكسيّا‘‘ في قوله عن شعر ألدونيس" :دخل
الشاعر في "تناص عكسي" مع حكاية شھرزاد ،فجاء توظيفه لھا مخالفا ً لألصل،
وھذا يعني أن الشاعر لم يكن من المقلدين أو الناقلين للتراث كما ھو ،وإنما راح يغير
منه تماشيا ً مع تجربته وما يتطلبه الموقف منه من تبديل وتغيير .فالك ّل يعرف أن
شھرزاد في ألف ليلة وليلة كانت رمزاً للحياة والسعادة والحرية واألمن والمستقبل.
لكن ھل كانت كذلك في المقطع؟ ماذا فعل إذن يوسف الخال بھذا

الرمز؟ )(1

وللقدماء مصطلح رجحان السابق على المسبوق ،وھو "  ...نوع من األخذ ،ولكنه
يكون أقل رتبة ودرجة من المأخوذ منه أي أن السّابق يرجح على المسبوق .وھو كما
في قول مسلم بن الوليد:
عرضك إنه
ق
فاذھب فأنت طلي ُ
ِ

ْ
عززتُ به وأنت ذلي ُل
ِعرض

فھذا البيت أخذه أبو نواس فق ّ
صر منه الوزن وأطال المعنى فقال:
بما )*( أھجوك ال أدري لساني فيك ال يجري
إذا فكرت في ھجـوك أشـفقت على

شعري )(2

وھنا يظھر فضل أبي نواس الذي يؤكد أن كل قصيدة إنما " تستم ّد وجودھا من
"الشعر" ،أي الجانب التأثيري الجمالي ،و ّ
أن الشاعر وھو يكتب قصيدته يضع نفسه
في مواجھة مع ك ّل سالفيه من الشعراء ،ومع الشعر المخزون في

ثقافته")(3

 -1كاملي الحاج أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة قراءة في المكونات واألصول ،دراسة ،اتحاد
الكتاب العرب  ،2004ص52
*  -ورد اسم االستفھام "ما" بألف ،للضرورة الشعرية ،واألصل أن يكتب "بم".
2
 أحمد مطلوب ،معجم المصطلحات البالغية وتطورھا ،ج ،3مطبعة المجمع العلمي العراقي1407 ،ھـ1987 -م ،ص163
 -عبد ﷲ محمد الغذامي ،الخطيئة والتكفير ،ص237
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وھذا يبرز أھمية التراث الشعري خاصة من جھتين :أوالھما إمكانية اإلفادة منه
وثانيھما العمل على تجاوزه ،ومن ھنا جاء ھذا التوظيف المضا ّد له ،داخل عالقات
متداخلة منھا التأثر الذي تليه محاولة إخفاء ھذا التأثر ،بالعمل على إثراء العمل الفن ّي
من خالل التوسيع والتعميق واإلضافة ،لكن ذلك ال ينفي أبدا ّ
أن النص الجديد يستم ّد
وجوده من خارج الشعر أيضا؛ فھو يتأثـ ّر بالفنون والعلوم وشتى الثقافات ،وإذا كان
المقصود ھو أن تتحقـ ّق الشاعرية في النص ،فإنّه من الطبيع ّي ج ّدا أن تولد لدى
المبدع شاعريّة ما يكتب انطالقا من ثقافته المتصلة بالشعر وغيره من الفنون
األخرى؛ إذ أن كل الفنون في الحقيقة متصلة ببعضھا ينتظمھا حوار مباشر وتأثير
متبادل .وقد انتبه الشعراء منذ القدم إلى مشكلة رأوھا محيرة؛ ھي محاصرة معاني
القدماء لمعانيھم ،فھذا عنترة يقول:
ھل غادر الشﱡعرا ُء من متر ﱢدم
أم ھل عر ْفتَ الدار بعد توھﱡم

)(1

وتناولت الدراسات األسلوبيّة التناصّ وتوسعت فيه لما له من صلة بالكشف
عن األسس الفنية والفكرية التي ينطلق منھا األدباء في التعبير عن تجاربھم ،ذلك أن
تجارب غيرھم ،ھي في حقيقة األمر منطلقات للتعبير عن تجاربھم الشخصيّة.
ولم يكن الشعر المجال الوحيد الذي تقاطع معه النص الشعري ،بل إن كثيرا من
القيم العلمية قد تناولھا الشعر ،وأدخلھا في التعبير عن التجربة ،كما نجد ذلك في
التناصات العلميّة الكثيرة التي زخر بھا الشعر العباس ّي لألثر القوي الذي كان
للمعرفة العلميّة في اآلداب والفنون.
 -1بين الصورة واالنزياح:
أوتي أبو العتاھية -كما تبين ذلك مما سبق -قدرة بيّنة على االرتجال .وھذه
الطاقة بقدر ما تھب الشاعر ثقة بنفسه ،وتُسْھم في اإلضافة الكميّة لديه ،إال أنّھا قد
تدفعه إلى عناية أق ﱠل باإلتقان الفن ّي ،خاصّة حينما يتص ّور مسبّقا أن العا ّمة جمھوره،
 -1ديوان عنتر بن شداد بن معاوية بن قراد العبسي الشاعر المشھور ،مطبعة اآلداب ،بيروت 1893م ،ص ،80األعلم
الشنتمري ،أشعار الشعراء الستة الجاھليين،ج ،2ص ،111والشاعر في بيته يھمه المعنى الجديد قبل معرفة الطلل ،ألنه
بصدد البحث عن الكلمة المحررة لإلنسان.
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كما ھي حال أبي العتاھية بالذات.
والحديث في أمر التلقي يطرح دائما معادلة من الصعب التوفيق بين طرفيھا:
"الفنيّة والفكريّة" ،أو "اإلمتاع والنفع" ،وھي إشكالية شديدة الصلة بطبيعة اللغة التي
نستعملھا؛ إذ المھت ّم بالجوانب الفنيّة يضع في الحسبان تجاوز طرق التعبير
المستھلكة ،فيلجأ إلى البحث ع ّما يدھش ،وكما قال باشالر "  ...إذا كنّا خالل الشعر
نُعيد لفاعليّة اللغة قدرتھا على حرية التعبير ،يتوجّب علينا إذن أن نتف ّحص
استعماالت االستعارات المتحجرة"  (1) :أي ّ
أن ھذه الحريّة في نھاية األمر ما ھي إال
عمليّة تغريبيّة تما َرس على اللغة والمتلقّي ،لتطبع العملية التعبيريّة بما ھو فرد ّ
ي
ذات ّي مختلف غريب عما ھو مألوف ،بعيدا عما تحجر من صور سابقة ففقد قدرته
على تحريك نفس المتلقّي ،أو أفترھا على أق ّل تقدير.
ويبدو أن وجود ھذه البساطة في شعر أبي العتاھية ھو الذي دفع إلى البحث عن
جوانب جماليّة كثيرة يمكن االھتداء إليھا بالتم ّعن جيّدا في ذلك الشعر الذي يبدو بعيدا
عن ك ّل تغريب وعن ك ّل إبداع ،من ذلك أن عبد القاھر الجرجاني أعجب بقوله:
ُسر إذا نظرت إلى ھالل
ت ﱡ
ونقصك إذ نظرت إلى الھالل
وھو يب يّن أن الشاعر تف نّن في استعمال النكرة وأن الھالل أش  ّد قبوال للتنكير
ويجري فيه معناه بخالف القمر وح ّجـته في ذلك أن ﷲ عز وجل قال ":يسألونك عن
األھلة")*( ولم يجمع

القمر(2).

لكن الجمال ھو في ھذا التناقض بين المسرة والنقص؛

ذلك أن الھالل ھو الزمن الذي يمر وإشراقته التي تسرنا قد تنسينا جناية الزمن على
العمر .وھنا تطرح قضية إشراقة الشعر لدقّة معرفة الشاعر باللغة وأسرارھا وإثارته
للدھشة وال ُمتعة التي ھي مرتبطة أساسا بإشراك المتلقي في تأويل النص ،وإكمال
دائرته المنفتحة ،بعيدا عن تكرار المعھود من القول الفن ّي ،وھو ما يمكن أن نصطلح

- 1غاستون باشالر،جماليات المكان،تر:غالب ھلسا ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت ط،2
لبنان ،1984،ص199
*  -قال تعالى " :يسألونك عن األھلّة قل ھي مواقيت للناس والحج 189 "...البقرة 2
2
 -عبد القاھر الجرجاني ،أسرار البالغة في علم البيان ،تعليق محمد رشيد رضا ،دار المعرفة بيروت ،لبنان  ،ص272

275

.

عليه اليوم بانزياح االنزياح) *(؛ فقد وجد الشاعر نفسه محاصرا بنظرة نقدية جديدة
يمكن تلخيصھا في قول الجرجان ّي ... ":وھكذا إذا استقرّت التشبيھات وجدت التباعد
بين الشيئين كلّما كان أش ﱠد كانت إلى النفوس أعجب (1) "...أي ّ
أن الشعر قد بدأ في
العصر العباس ّي رحلة جديدة نحو جماليّة التباين ،كما صار ھذا التباين خصيصة
جمالية في النقد والشعر جميعا.
وھذا بعيد عما يراه صاحب عيار الشعر الذي يقول ..." :فأحسن التشبيھات ما إذا
عكس لم يُنتقص ،بل يكون ك ّل مشبّه بصاحبه مثل صاحـبه ،ويكون صاحبُه مثــلَه
مشــتبِھا به صورة ومعنى ، (2)"...إال ّ
أن الشعر الذي صدم المعھود اقترب أكثر منَ
المخالفة في صوره وألفاظه؛ فلغة الشاعر يحكمھا حمل الذھن على اكتشاف داللة
جديدة منفلتة من االستعمال المعجم ّي الجاھز ،وھو ما يس ّميه اللسانيّون عدوال عن
المعنى

ي(3).
المعجم ّ

وھذه المخالفة للمعيار شديدة التعقيد في اللغة العربية ،إذ في كثير من الحاالت
يلتبس ما ھو معياري بما ھو انزياح ّي ،وإال كيف نفھم قول األعراب ّي الذي سئل أين
ناقتك فأجاب" :تركتھا ترعى الغيث".

).(4

ويمكن في األخير القول بأن تعمق االنزياح يجعلنا ندرك التعقيد الذي يحكم حقيقة
شعرنا العرب ّي المطالب بأن ينزياح عن اللغة اليومية العاميّة ،ثم عن اللغة العربيّة
الفصيحة ذات الغاية التبليغيّة المباشرة بعد ذلك ،لينزاح مرة أحرى عن االنزياحات
التي استھلكھا النص الشعري ،فق ّربھا إلى األذھان ،واستطاع بعد ذلك أن يزرع كثيرا
منھا في اللغة غير اإلبداعيّة.
 -2االنزياح في نصوص الرفض لدى أبي العتاھية وأبي نواس وأبي تمام:
*  -يقول يوسف أبو العدوس في "األسلوبية -الرؤية والتطبيق" ،ص  :"180يكاد اإلجماع ينعقد على أن االنزياح خروج عن
المألوف أو ما يقتضيه الظاھر أو ھو خروج عن المعيار لغرض قصد إليه المتكلم أو جاء عفو الخاطر لكنه يخدم النص
بصورة أو بأخرى وبدرجات متفاوتة ،".ويعرض اختالف المصطلح عند الدارسين :فاليري:االنزياح ،التجاوز ،سبيتزر:
االنحراف ،كوھن :االنتھاك ،تودوروف :اللحن ،خرق السنن ،بارت :الشناعة ،أراغون :العصيان ،جماعة مو :التحريف،
ثيري :المخالفة ،وارين وويليك :االختالل ،بايتار :اإلطاحة ،جاكبسون :خيبة االنتظار .ويبدو كل ذلك داال على المجاز أو
التصوير ،إال أن الفرق بين االنزياح وكل من المجاز والتصوير في الدھشة التي نفاجئ متلقي االنزياح.
1
 عبد القاھر الجرجاني ،أسرار البالغة ،ص109 -2ابن طباطبا العلويّ ،عيار الشعر ،ص17
3
 حسين خمري ،الظاھرة الشعرية العربية – الحضور والغياب ،اتحاد الكتاب العرب 2001م ،ص49 -4سليمان القطار ،مفدمة منھجية لدراسة تاريخ األدب العربي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع القاھرة ،ص54
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أ -نماذج من التصوير واالنزياح في شعر ى أبي العتاھية:
ألبي العتاھية في شعره الزھد ّ
ي المعبّر عن رفض منھجي واضح المعالم ھاجس
مستبد بذاته مثير ھو "الموت"  ،وھو شعور جارف تملّكه ،إال أنه توسط إلى
تصويره بالتعبير الفن ّي واألساليب المتنوعة التي نرى فيھا كثيرا من المجازات
واالنزياحات ،كما نجد ذلك في قوله مثال:
حس لى أھل القبور ومن رأى
من أ ّ
سھم لى بين أطباق الثرى
من أح ّ
حس لـى من كنت آلفـ ُه
مـن أ ّ

ويألفنى فقد أنكرت بعد الملتقى

ســه إذ مــا يعالج غصة
مــن أح ّ
متشاغــال بعالجھا ع ّمن رعى
سه لى فوق ظھر سريره
منَ اَح ّ

يمشى به نفــر إلى بيت البلى

).(1

ھي بداية انفعالية مليئة بالتساؤالت الحائرة تؤكد أھ ّمية اإلحساس أو الحدس،
والشاعر يأتي بعبارة أحسّ لي ورأى لي ،وھما من العبارات غير المعروفة في
العربيّة ،إذ ال يمكن أن يحسّ المرء لغيره وال أن يرى لغيره البتـّة ،و:اني بالشاعر لم
تكفه حواسه الستيعاب عظمة األمر فاستعان بحواس غيره ،وما يدل على عظمة
الموقف الذي دفعه إلى ھذا االنزياح ھو تكرّر الفعل أحسّ ومعه مجموعة من
الحاالت والصور المفجعة :أھل القبور ،يعالج غصة" وھي غصّة الموت" ،ظھر
سريره" والقصد سرير المرض والنزع األخير"يمشي به نفر" والقصد الجنازة،
وبيت البلى وھو القبر ،ثم يقترب من اللغة االنزياحية بعد ك ّل تلك االستفھامات التي
تصبّ في حرارة التعجب من عدم االعتبار؛ ذلك أنّنا في كثير من الحاالت ننظر إلى
ك ّل تلك الحوادث المأساوية وكأنھا ال تعنينا .لذلك يخاطبنا الشاعر باسمنا الحقيقي
ومصيرنا اإلنساني المحتوم فيقول في النص نفسه منبّھا:
يا أيــھـا الحــ ّي الذى ھــو ميت أفنيت عمـرك فى التعلّل والمنى
صبــا
أ ّما المشيب فقــد كسـاك رداءه وابت ّز عـن كتفيــك أردية ال ّ
 -1ديوان أبي العتاھية ،تحقيق شكري فيصل ،ص13
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ولقد مضى القـِرن الذين ع ِھدتھم
لسبيلھم ولتلحقـن بمــن

مضى)(1

ھو ذا نداء في غاية األھمية ،نداء خاص يخرج عن منطق أي نداء ،فكيف يكون
المرء حيا وميتا في القوت نفسه ،ومن الواضح أن الموت المذكور ھنا ھو الغفلة
األماني حتّى جاء
الناجمة عن الغرور بملذات الدنيا ،من قول ﷲ عز وجل"وغرت ُك ُم
ﱡ
أم ُر ﷲ وغرّكم با

ال َغرور(2)"...

ويواصل الشاعر في اختيار الكلمات والعبارات ذات الداللة القوية على زيف
األماني الدنيوية فيورد طائفة منھا يمكن أن تقو ّ
ي إدراكنا للحقيقة :المشيب ،ابت ّز
ّ
ولتلحقن ،...ومن بداية األبيات الثالثة ونھايتھا نصل إلى
أردية الصبا ،مضى القرن،
الجملة التالية" :يا أيھـا الح ّي...لتلحقن بمن مضى" .ثم يمضي الشاعر في رصد أبرز
األدلة يسوقھا ليعزز ما ذھب إليه من معاني خلقية دينية فيبدأ بتوكيد مضاعف في
الشطرين" :ولق ّل ما تبقى"" ،ولقلما يصفو" ، "...إن الغنى ھو القنوع" ،وبصيغة
التعجب بعد ذلك "ما أبعد الطمع . "...
أ -1-االنزياح بالبتر واإليجاز:
ومن انزياحات الشاعر التركيبية استعماله للحروف واألفعال مبتورة مجتزأة من
بقية مكونات الجملة ،وترك السياق وحده مو ّجھا إلى الداللة المقصودة ،كما نجد ذلك
في قوله:
ال تشغـلنك لو وليت عن الذى أصبحت فيــه ال لعــ ّل وال عسى
أين األلى شادوا الحصون وجنّدوا
فيھا الجنود تعــززا أين

األلى )(3

إذ أن "لع ّل" حرف مشبه بالفعل دال على الترجي؛ وھو طلب األمــر المحـبـوب،
وعسى فعل ماض ناقص من أفعال الرجاء

)(4

وانطالقا من ذلك فقصد الشاعر ھو

ترك األماني التي تشغل المرء عن دينه .فھو يأتي باالسم الموصول في البداية مع
 - 1المصدر نفسه ،ص13
 14 - 2الحديد 57
 - 3ديوان ابي العتاھية ،تح :شكري فيصل ،ص14
 - 4إميل بديع يعقوب ،معجم اإلعراب واإلمالء ،ص ص  ،468 ،467ص،351
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صلته"األلى شادوا الحصون" ،ثم يورده في الشطر الثاني مبتورا :أين األلى" وبذلك
تصبح الجملة مفتوحة على جمل غير منتھية من الصالت المتعلقة باسم الموصول
األخير.
كما نجد ھذا البتر في قوله:
وھـو المق ّدر والمدبّر خلقه

وھو الذى فى الملك ليس له سوى

فـ"سوى" تستعمل مضافة ،أما ھنا فقد وردت مبتورة عن المضاف إليه.
ولنتأمل كذلك قول الشاعر:
عبـر تمـــ ّر وفكـرة أللي )*( النھى

والليل يذھـب والنھار وفيھما

ذلك أن القصد الظاھر ھو أن الليل والنھار يذھبان معا ،لكن القصد من العبارة ھو
"الليل يذھـب والنھار يعقبه ،وفي تعاقبھما ِعبـر تم ّر ...
ومن ھذا االنزياح أيضا قول الشاعر:
أجن بزھرة الدنيا جنونا وأفني العمر فيھا بالتمني
كأني قد دُعيت له كأنّي

ي محتبس طويل
وبين يد ّ

)(1

فقد بدأ الشاعر في نھاية الشطر الثاني البيت بالحرف الناصب المر ّكب " ّ
كأن" لكنه لم
يكمل ھذه الجملة وھو بذلك يدفع القارئ إلى المشاالكة في تشكيل الجملة وفقا للسّياق
العا ّم.
وال يخفى ما في ھذا البتر من إحداث لمتعة المتلقي المشارك في التصور
والتشكيل.
أ -2-مخاطبة من ال يخاطب:
ومن انزياحات الشاعر مخاطبته لألموات كما نجد ذلك في قوله:
يا معشر األموات يا ضيفانَ ترب األرض كيف وجدت ُم طعـم الثرى
أھ َل القبور محا التراب وجـوھكم

أھل القبور تغيرت تلك

الحلى)(2
ُ

* -جاء في معجم اإلعراب،ص 89واإلمالء أن "األلى" اسم موصول للجمع مطلقا..وأكثر ما يستعمل لجمع الذكور العقالء.
وفي ص " 130أولو" جمع بمعنى "ذوو" أي أصحاب ،ال واحد له ،ملحق بجمع المذكر السالم ،و من الواضح أن القصد
ھنا ھو "أولي" بمعنى ذوي ،وقد يكون الخطأ مطبعيّا مع العلم أن الوزن ال يستقيم مع "أولي".
 - 1ديوان أبي العتاھية ،تح :شكري فيصل ،ص376
 - 2المصدر نفسه ،ص16
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إالّ أنّه يستعمل العبارة نفسھا "أھل القبور" في سياق جديد ليدل بھا عن األحياء ،على
سبيل المجاز بعالقة منطقية ھي ما سيكون عليه األحياء مستقبال:
إنّ الديار بكم لشاحطة

أھ َل القبور كفى بناء دياركم

النوى)(1

ويعمد الشاعر إلى تشويش عالقة المتلقي بعبارة" أھل القبور" فينتقل مرة أخرى
إلى الداللة األولى:
القُوى)(2

أھل القبور ! ال تواص َل بيننـا من مـات أصبح حبله رث

وبذلك يكون من واجب المتلقي في كل مرة الرجوع إلى السياق الذي يحكم العبارة
للتعرف على داللتھا :فھو حين أضاف عبارة" كفى بناء دياركم" صار الخطاب
موجھا لألحياء ،أما حين أضاف" ال تواصل بيننا" دل على األموات.
أ -3 -االنزياح الدالل ّي:
ويمضي الشاعر في انزياحاته فيأتي بالشيء وض ّده في سياق واحد ،فيقول بما
ھو مناف للبناء المنطقي الداللي المعھود:
ولقــد عجبت لھالك ونجاتُه موجودة ،ولقد عجبت لمن

نجا)(3

والتعجب لھالك الوارد في بداية البيت مفھوم مستساغ منطقيا؛ ّ
ألن أسباب النجاة
كانت متوفـّرة لديه ،لكنّه لم يعمل بھا ،إال أن المض ّي في التعجب ممن نجا أيضا أمر
ال يؤيّده المنطق المعھود.
ويمكن التعرف على شكل طريف من انزياح الشاعر يتجلى في قوله:
وتتّـخذ المـصـانع والقبابا

فيا عجبا تموت وأنت تبني
أراك وكلّـما فتّحـتَ بابا

من الـدنـيا فتَـحتْ عليك نابا

فإذا كان في البيت األول قد حقق االنزياح في الجانب الدالل ّي إال ّ
أن البيت الثاني
تحقق فيه االنزياح الصوتي بين كلمتي "باب" و"ناب" :ذلك أن الشاعر جمع بين
داللتين متناقضتين ال يمكن تصور تزامنھما وھما :البناء والموت؛ ّ
ألن البناء حيوية
وأمل ونشاط وثقة في الحياة ومستقبلھا ،أ ّما أن يبني المرء ويموت في اللحظة نفسھا
 - 1المصدر نفسه ،ص16
 - 2المصدر السابق ،ص17
 - 3المصدر نفسه ،ص14
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فھذا مستغرب في الجانب الداللي ،وتبدو ھذه المفارقة قوية في التعبير عن مفھوم
السوداويّة عند أبي العتاھية ،لذلك فمن غير المنطق ّي ع ﱡد مثل ھذا األمر من الدين
الذي يأمرنا جوھره بأن نعمل للدنيا واآلخرة جميعا في الوقت نفسه ،دون أن يكون
بين العملين فاصل ما لتداخل العملين في حياة المسلم .أما في البيت الموالي فقد فاجأنا
الشاعر مفاجأة صوتية؛ ألننا كنّا ننتظر منه أن يقول:
أراك وكلّـما فتّحـتَ بابا

من الـدنـيا فتَـحتْ عليك بابا

وأن يكرّر كلمة "باب" المشتركة بين اإلنسان الذي يفتح بابا لألمل ،والدنيا التي تفتح
له بابا آخر مختلفا ھو باب خيبة وألم وما إليھما من ألوان المعاناة .ويبدو ھذا االنزياح
الصوت ّي مع ّززا لالنزياح الداللي المنجز في البيت السابق.
أ -4-االنزياح الموسيقي:
وللشاعر في انزياحاته لجوء إلى األداء الموسيقي الخاصّ الذي يعزز تصويره من
حالل التكرار والتماثل الصيغ ّي كما في قوله:
البيت األول:
وذوو المنابر والعساكر والدساكر والكتائب والنجائب
 -وذوو المنابر

والقرى)(1

فعلن فعولن

=

 -والعساكر والدساكر =

فاعالتن فاعالتن

 والكتائب والنجائب = فاعالتن فاعالتن -والقرى

= فاعلن

وقد عمل الشاعر على تحقيق التماثل الصيغي بين البيتين األول الثاني:
وذوو المراكب والمحاضر والمدائن والمراتب والمناصب في العلى

)(2

وإذا كان البحر في األصل ھو الكامل ،إال أنّنا حين قراءة البيت وإخضاع موسيقاه
لموسيقى الكلمات المشكلة له نجد تشكيال موسيقيا آخر مختلفا متن ّوعا ھو األساس في
اإليقاعي)*( الذي يعطينا داللة البيت.
 - 1المصدر السابق ،ص15
 - 2المصدر نفسه ،ص15
*  -اإليقاع موسيقى معبرة عن معنى مصوغة داخل البحر منسجمة معه مشكـﱠلة تشكيال خاصا ألداء داللة مقصودة خاصّة.
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 -وذوو المراكب =

فعلن فعولن

 والمحاضر والمدائن = فاعالتن فاعالتن والمراتب والمناصب = فاعالتن فاعالتن -فى العلى

= فاعلن

وھنا ال بد من تأكيد الفرق بين كتابة النص الشعري شعريا وعروضيا ،ومع
األسف فإننا إلى اليوم ما زلنا نكتب القصيدة عروضيا في شطرين وليس شعريا يمكن
أن تكون في شطر واحد أو في عشرة أشطر مثال أو أكثر أو أق ّل.
لقد صاغ الشاعر البيتين مد ّورين وكانت ك ّل تفعيلة فيه مقابلة ألختھا في البيت
الثاني بشكل متساو .وكان إيقاع كل بيت ھو:
فعلن فعولن فاعالتن فاعال تن فاعالتن فاعالتن فاعلن
وبذلك يبدو البيتان قريبين من الرمل الحتواء كل واحد منھما على فاعالتن أربع
مرات .ومن الواضح ّ
أن صورة الھول الذي قدم به حقيقة الحياة والموت ھو الذي
يعتمده في تقديم صورة اإلنسان المتجبـّر الذي ينسيه واقعه االجتماع ّي السياس ّي
حقيقته اإلنسانية الناقصة الفانية .ونجد في البيتين رصدا لمجموعة من الصور
المجسدة للقوة :من منابر دالة على سمو الرتبة ،وعساكر :دالة على إمكان

البطش(1)،

وفي البيت تجانس موسيق ّي أوال داخل ك ّل بيت وتدوير داخل ك ّل بيت أيضا ،ث ّم
تجانس موسيقي صيغ ّي بين البيتين ،وھنا يمكن االھتداء إلى ما فيھما من داللة على
الدوران لوجود التدوير داخل ك ّل بيت كما رأينا ،والدوران خاصية فلكية ومفھوم
ّ
يحث على عدم االطمئنان إلى ما في الدنيا من مظاھر خ ّداعة
اجتماع ّي ديني متداول
توھم بالثبات والدوام ،ثم ّ
إن في تلك الحركة المنتظمة المتكررة المتعاقبة التي حقـّقھا
الشاعر بتساوي المزدوجات شبھا بحركة العالم والزمن التي تطوي حياة الناس.
فاالنزياح كما نرى متحقّق في مخاطبة من ال يخاطب :والجملة بھذا التركيب وفي
ھذا السياق تد ّل على الح ّي الذي سيكون القبر مصيره ،وتدل على ميت
 -1الدسكرة :بناء كالقصر حوله بيوت لألعاجم يكون فيھا الشراب والمالھي ،والجمع الدساكر ،لسان العرب ص1375
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الضميروالفكر ،لذا يخاطبه الشاعر بھذا األسلوب ليبلغه رسالة مشحونة بالعبر.
وھكذا يطرح شعر أبي العتاھية مسائل في غاية األھمية :الشعر والحياة واللغة:
ثالثة أقطاب بمسألة جوھرية .فقد بدأ بعد ّ
سن الخمسين مرحلة من الشعر غلب فيھا
الموضوع الديني ،فكان من الطبيعي أن تمتزج المعارف الدينية مع النص الشعري
بقوة .والمعارف الدينية مھما اختلفت فھي تصبّ أخيرا في العالم الروحاني والخلقي،
إال أن الشاعر أص ّر كما ھو واضح في لغته االنزياحيّة على جوانب فنيّة إمتاعيّة،
فأبعد نصه عن التعبير المباشر وقربه من عالم اإلبداع قدر اإلمكان.
لقد عمد الشاعر إلى ك ّم من االنزياحات التي زرعت في النص مجموعة من
المواقف الباعثة على المفاجأة واإلدھاش بخرقه للعالقة المألوفة بين الكلمة وأختھا
والخروج عن المعيار الذي اعتاده المتلقي في الصيغ الدالة على معان محددة.
لقد وظـّف الشاعر كثيرا من المجازات التي مضى بھا بعيدا ،فحقق بھا مبدأ
االنزياح من خالل ما أثار لدى المتلقي من اضطرابات داللية في ج ّو فن ّي قصد ّ
ي
يؤكـ ّد أن الجمع بين اإلمتاع والتبليغ أمر مرغوب فيه لدى كثير من آداب المشارق
والمغارب .وإذا كان أبو العتاھية قد حصر شعره في المسائل اليوميّة ،فھو في الوقت
نفسه حصر نفسه في محيط ضيّق من االختيارات المتعلّقة باألسلوب ،والمقصود
باالختيار ذلك الك ﱞم الھائل من إمكانات التعبير؛ إذ أمام المبدع فعل واسم وضمير
وتعريف وتنكير وعلم...

)(1

إن ك ّل عنصر من ھذه العناصر يفتح مجاالت للتفنن في االستعمال ،إال أن
التعامل مع الشعر على أساس غاية التبليغ الخلقي الدين ّي يمكن أن تحرم الشاعر عددا
من ھذه اإلمكانيات .وأمام الرغبة في التبليغ لتحقيق غايات تربوية وفكرية ودينية فقد
مھد الشاعر لحركة الشعر الجديدة التي ستقترب كذلك من نظم معارف كثيرة اتّسعت
إن ھذا ّ
وصارت جزءا من وعي الحياة العامة ،ثم ّ
الفن الذي جاء به شديد القرب مما
عرف بعد ذلك بالشعر التعليم ّي الذي كان صدى واضحا للصراعات المذھبية
وتعبيرا عن ھذا الصرع ،فجاء مليئا بالمصطلح العلم ّي ،كما كان وسيلة لنظم العلوم
 -1أحمد درويش ،دراسة األسلوب بين المعاصرة والتراث ،دار غريب القاھرة مصر ،ص 150وما بعدھا

283

.

في ھذه المرحلة تيسيرا لطلبة العلم بعد أن اتسعت الحياة التعليميّة.

)(1

ولقد كانت ھذه المكتسبات العلميّة نتيجة طبيعيّة لالتصال الوثيق الذي قوي بالفتح
اإلسالم ّي ،وقبل ذلك بالتجاور الجغرافي ،كما " أ ّدى تو ّسع الدولة العباسيّة وشمولھا
بالد السند وخراسان وما وراء النھر وإيران والعراق والجزيرة العربية والشام
ومصر والمغرب ،إلى امتزاج عناصر ھذه األجناس بالعنصر العرب ّي امتزاجا قويًّا
نتيجة االتّصال والتعامل والتزاوج والمصاھرة  ...واستطاعت اللغة العربيّة في أق ّل
من مئة عام … أن تفرض نفسھا ،...وتمكنت من أن تصبح اللغة األم لجميع الشعوب
الخاضعة للدولة .وقد أفاد أبو العتاھية من ھذه الثقافات المنقولة ،وتأثر بھا ،ولم يكن
وحده المتأثر ،إنّما كان التأثر ظاھرة عامة سادت عصره ومست شعراء عصره

"(2).

والواقع أن العرب تأثروا كثيرا باألمم التي فتحوھا وبثقافتھا وخاصة بعد انتقال
الخالفة إلى العراق .ففي ھذا الجو العلم ّي الن ِشط من الطبيع ّي أن تتّصل بالشعر كثير
من المفاھيم الفكريّة والعلميّة والعقليّة .وبمقابل ذلك الك ّم من المعاني الزھديّة ،كان أبو
نواس ومن سار على النھج  -الذي أضحى نھجه  -يمعن في اللذة ،ويصل به ح ّد
الشك في الدين والبعث .يقول كارل بروكلمان " ...أما أشھر شعراء العصر أبو
نواس… فكان متم ّكنا من العربيّة في جميع فروعھا تم ﱡكنا عجيبا … ولكنّه كان يَفسح
المجال في بعض قصائده لتعابير ينتزعھا من لغة التخاطب اليومية ،والذي ال ش ّ
ك
فيه أنه كانت لھذا الشاعر موھبة أصيلة في الشعر الغنائ ّي على الرّغم من أنه كثيرا
ما انقاد إلى التحذلق السخيف ،ولم يسلم شيء حتى الدين نفسه من استھتار أبي نواس
في لھوه ھذا… ولكن ھذا العصر لم يعدم فريقا آخر من الشعراء... ،حاولوا أن
يردَعوا المجتمع البغداد ّ
ي المنغمس في الملذات عن ضاللته ،والمؤثرات النصرانية
ظاھرة أوضح ما يكون في شعر أبي العتاھية الذي نعم وھو شاب بحظوة في
بالط الرشيد ھيأتھا له قصائده الغزليّة المستملحة لينقلب بعد إلى تزھيد الناس في
الحياة الدنيا بشدة ،واندفاع بالِ َغيْن حتى لقد أثار شكوك أولئك الذين أخذوا على عاتقھم
 -1أحمد عبد الستار الجواري ،الشعر في بغداد حتى نھاية القرن الثالث الھجري ،المجمع العلمي العرب ّي العراقي،
 ،1412،1991ص276
- 2أحمد محمد عليان ،أبو العتاھية ،ص55
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تعقب الزنادقة

"(1).

إن إشارة بروكلمان تدفع إلى التساؤل عن عالقة الزھد بمدى تحرر الشاعر في
صياغة فنّه؛ ذلك أنه يواجه في الزھد مجموعة من الحقائق الدينية ويتعامل معھا
معاملة خاصة ،في إطار فني تتح ّكم فيه الغاية اإلبالغيّة ،وھو مما يضيـّق عليه مجال
التفنّن ،فھل معنى ذلك أنه قد ضيّق أمامه مجال االنزياح؟ ّ
إن بإمكننا تصور تلك
التحديات التي واجھت ـبا العتاھية وھو يش ّ
ق طريقه في عالم الزھد الذي كان يرى
نفسه فيه السيد األول ،ومن الطبيع ّي أن تتع ّزز المعاني الواردة في شعره بعدد كبير
من الحجج المقنعة التي ھي أكثر من ضرورة في ك ّل شعر تعليم ّي  ،لكن تلميذه أبا
نواس لم تكن ھذه الضغوط تعنيه  ،فكيف كان موقفه من ھذا الجانب الفني المتعلق
بك ّل من االنزياح والتصوير؟ خاصة ّ
وأن تجاربه الشعرية قد تميّزت بالتنوع.
ب  -تجليات انزياحية وتصويرية في شعر أبي نواس الرافض:
وفي شعر أبي نواس الرافض صور لالنزياح تحقـّق كثيرا من المفاجآت ،فقد
جاء الشاعر بمجموعة من القيم الفمية الجديدة التي أراد بھا المضي بالنص العباسي
نحو آفاق جديدة.
ب -1-االنزياح الداللي:
وردت ألفاظ في الشعر العرب ّي بدالالت معيّنة ،وثبتت فيھا تلك الدالالت حتى
استقرت في األذھان عالمات لغوية أقرب إلى العرف اللغوي ،إالّ أن الشاعر قد
يتصرف فيھا ويشوش تلك العالقة التي بينھا وبين المتلقي ،كما نجد ذلك في لفظ
"الجبل" الدال كثيرا في الشعر العرب ّي على الرزانة والعظمة ،من ذلك قول الخنساء
في تأبين أخيھا صخر":كأنه علم في رأسه نار" ،وكما في جاء في قول الفرزدق"
أحالمنا تزن الجبال رزانة ،"...إال أن أبا نواس أخذ ھذا المعنى القديم وقلب داللته،
كما يتـ ّضح ذلك في قوله ھاجيا:
أيا جبل السماحة والذي أرسى فـال يبرح ْ
أفدح
ويا من ھو من ثھـــالن لو حمــلته
ْ
 -1كارل بروكلمان  ،تاريخ الشعوب اإلسالمية  ،تر :نبيه آدمي البعلبكي وفارس منير ،دار الكتاب العربي بيروت لبنان،
ص ص 191 ،190
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فقوله "جبل السماحة" يوحي للوھلة األولى بشيء من المدح غير خاف ،إال ّ
أن
المعنى المقصود من العبارة التي تذھب من خالل السياق الھجائي التھكمي إلى
جوانب سلبيّة كالثقل والھوان.
ثم يمضي الشاعر في ھذا النھج من قلب الدالالت وتشويشھا فيقول:
لقد صـ ّورك ﷲ فـــــال حـلّى وال مـلـ ّ ْح
فھو يفاجئنا مرة ثانية حين يعطينا معنى موحيا باإليجابية في الشطر األول لقوله
بأن ﷲ قد ص ّوره ،ثم يقول :فال حلّى وال ملّح؛ ذلك أن عبارة "ص ّورك ﷲ" مقترنة
في الذھنية العربية بحسن التصوير ،كما نجد ذلك في قوله تعالى":وص ّوركم فأحسن
صوركم ورزق ُكم من الطيّبات"...
الباري المصور"...

)(2

)(1

وكما نجد ذلك في قوله تعالى أيضا ":ھو الخالق

فمن غير المعقول أن يكون ما صوره ﷲ مذموما .ثم يقول:
تصـلح
فما أدري لما
ْ

وقد ط ّولت تفكيري

تمدح
فما تصلح أن تھجى وال تصـلح أن
ْ
وإدراكا منه بھذا المعنى المقدس نراه يستدرك بعد ذلك فيقول:
يسلح
بلى أستغـــــفر ﷲ عـلى وجـھك قد
ْ
ُنكح
وتخلو رافع الذيـل ألن تُـنــــكــح قد ت ْ
تصبح
فيا ليتـك إن أمسـيت إذ أمسـيت ال
ْ
تسبح
ويا ليــتـك في اللجـّة ال تحـسن أن
ْ

)(3

وھو كثيرا ما يركـّز على ھذا االنزياح المتصل بالمعاني المتنافرة ثم يضيف
إليھا قوة الصورة الموحية كما نجد ذلك في قوله:
أما يس ّرك أنّ األرض زھراء

والخمر ممكنة شمطاء عذراء

ما في قعودك عذر عن معتـّقة

كاللـيل والدھا واألم خضراء

بادر فإنّ جنان الكرخ مونقة

لم تلتقفھا يد للحرب غبراء

 64 - 1غاقر 40
 24 - 2الحشر 59
 - 3ديوان أبي نواس ،شرح واصف ،ص184
 - 4المصدر نفسه ،ص 235
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)(4

فالشاعر يفاجئنا إذن بصفتين متناقضتين ويأتي بتلك المفارقة التي تبعث على
التأمل والدھشة حين يجمع بين كلمتي" شمطاء وعذراء" ذلك أن "الشمط في الشعـَر
اختالفه بلونين من سواد وبياض ...والشمط في الرجل بياض اللحية ) (1في حين أن
العذراء البكر ) (2وھي لذلك  -في الغالب  -الشابة التي في مقتبل العمر.
وينتقل الشاعر إلى الفعل "بادر" بعد أن ذكر" ما في قعودك عذر" التي تد ّل على
الجھاد ،وھو يعبث بالمتلقي حين يذكر الجنان بعد ذكره للمبادرة ،ذلك أن "بادر" التي
تعني اإلسراع وھي متصلة في الذھنية العربية اإلسالمية بفعل الخيرات ،وغير بعيد
عن ھذه القصديّة في تفضيل الشراب على الجھاد يقول الشاعر ":لم تلتقفھا يد للحرب
غبراء" ويقول بعد ذلك:
فيھا من الطير أصناف مشتـّتة
ما بينھم وبين النطق شحناء
إذا تغـنّين ال يبـقـين جانحة
إال بھا طرب يشفى بھا الداء
ّ
إن االنزياح عند أبي نواس مؤ ّسس  -كما ھو واضح  -على اإليحاءات التي تق ّدمھا
الكلمات للمتلقي فتوقظ ذاكرته وأحاسيسه ومعارفه السابقة ،فيخترق اإلنجاز األسلوب ّي
أفق االنتظار من خالل مباغتة المتلقي بما ال ينسجم مع السياق العام ،أو المزج بين
حقلين دالليين أو أكثر على أساس من التضاد ،كما يتجلى ذلك أيضا في قلب
مجموعة من المفاھيم.
أديرا عل ّي الكأس ينقشع ِالغ ّم وال تحبسا كأسي ففي حبسھا إث ُم
فقد قلب الشاعر المفھوم التحريم ّي قلبا تاما؛ فا ّدعى ّ
أن حرمة الخمر ليست في تناولھا
)(3

بل في عدم تقديمھا وعدم تناولھا.
ب -2-تداخل الشعري بالحكائ ّي:

 -1جاء في لسان العرب مادة شمط ص " 2327الشمط في الشعـَر اختالفه بلونين من سواد وبياض...والشمط في الرجل
بياض اللحية...
 - 2المعجم الوسيط ،مادة "عذر" ص590
 - 3ديوان أبي نواس شرح واصف ،ص328
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يخرج أبو نواس عن المعيار الشعري المعھود تارة فيمزج الحكاية بالغزل مزجا
تاما ،مركزا على حدثين ،كما نجد ذلك في قوله :
من م ّل محبوبا فال رقدا

فص لخاتمھا
كتبتْ على ّ

فص ليبلغھا من نام لم يعقل كمن سھدا
فكتبتُ في ّ
فمح ْته واكتتبت ليبلغني ال نام من يھوى وال ھجدا
فمحوتُه ثم اكتتبت أنا

وﷲ أول ميت كـمـدا

فمحته واكتتبت تعارضني

وﷲ ال كــلـّـمتـُه أبدا

)(1

فھو في ھذه األبيات قد ركز على حدثين وكررھما :أولھما الكتابة على الخاتم
وثانيھما المحو المناقض للكتابة ،وھكذا فھو يقدم لنا مجموعة من الرسائل ،ھي
محاورات لطيفة بين عاشقين ،تقوم فيھا الكلمة المكتوبة بدور الكلمة المحاورة
المنطوقة ،ويقوم فيه الخاتم بدور الورقة.
ب -3-االنزياح التركيبي:
وقد يعمد الشاعر إلى بعض التراكيب غير المعھودة في اللسان العرب ّي ،وبذلك
فھو يقوم باقتراح أشكال تعبيريّة يمكن أن تثري العربية ،كما يحدث دائما في لغة
اإلبداع الذي يخالف العرف اللغوي العام لكنه قد ينتقل إلى اللغة في حد ذاتھا ويصبح
من مشكـ ّالتھا فيما بعد.
يقول الشاعر واصفا الخمرة:
فما يرتقي التكييف منھا إلى مدى تح ّد به إال ومن قـبلـه قــبــل
فمن الواضح ّ
أن كلمة "قبل" األخيرة قد استعملت على أساس أنھا في األصل ھي اسم
معرف "القـَـبل" وھذا ما ال وجود له الحالة اللغوية العادية المعروفة.
ويقول أبو نواس:
أال ال أرى مثل امترائي في رسم
أتت صورة األشياء بيني وبينه

تغص به عيني ويلفــظه وھمي
ّ
فجھلي كال جـھـل وعلمي كال ِعلم

 - 1المصدر السابق ،ص 372
 - 2المصدر نفسه ،ص 325
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)(2

ذلك أن العبارة " جھلي كال جھل" و"علمي كال علم" غير واردة في اللسان العرب ّي
بھذا التركيب؛ إذ ال وجود لعبارة "الالجھل" و"الالعلم" في االستعمال العرب ّي
المعھود.
ويمكن معرفة الدافع إلى مثل ھذا االستخدام الغريب عن العربيّة حين ندرك
الغاية من النص كك ّل ،وھي السخرية من الطلل؛ ذلك أن الشك في جدوى الطلل يتأكد
حين يسمح الشاعر بالشك في اللغة العربيّة نفسھا ،وتجاوز عرفھا الذي قد بلغ في
نفوس العرب درجة التقديس.
ب -4-االنزياح الموسيق ّي:
قليلة ھي محاوالت ابتكار صيغ موسيقية جديدة في القصيدة العربيّة ،إذا ما قيست
المنجزات الموسيقية بعمر النص الشعري العرب  ّي ،لذلك ف ّ
إن لِما نجده في بعض
النصوص القليلة لدى أبي نواس أھميّة كبيرة تدخل ضمن التطوير الموسيقي في
تاريخ شعرنا العرب ّي .ويمكن ع ّد ھذا النص -مثال -أنموذجا لالنزياح الموسيقي:
سالف دنّ

كشمس دجن

كدمع جفن

طبيخ شمس

كلون ورس

ربيب فرس

حليف سجن

كخمر عدن

رأيت علجا

بباطرنجا

لھا توجى

فلم يئن

حتى تب ّدت

وقد تصدت

لنا وملت

حلول دن

فاحت بريح كريح شيح

يوم صبوح

وغيم دجن

يسقيك ساق على اشتياق

إلى تالق

بـماء مزن

يدير طرفا يعير حتفا
على غناء
ولثم خ ّد

إذا تكـفى

وصوت نائي
كطعم قند

دواء داء
لذات قد

)*(

من التثني
من التجني
وھي تُغني ...

)(1

فقد التزم بثالثة أحرف في ك ّل بيت ،وليغرب الشاعر أكثر ويوقع المتلقي في شيء
من الحيرة الموسيقية فقد اختار بحرا بالرغم من حيويته وجاذبيته إال أنّه قليل التداول
*  -القند والقنَد عصارة قصب الشكر إذا جمد"لسان العرب ،مادة قند ،ص" 3749
 - 1ديوان أبي نواس ،شرح واصف ،ص 346
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وھو مخلـّع البسيط (1) .ويمكن القول إن أبا نواس بانزياحه الموسيقي ھذا قد دفع إلى
ما سمي بعد ذلك عند أبي العالء المعري لزوم ما ال يلزم دفعا جادا بالرغم من كون
ھذه المقطوعة الشعريّة من شعره المازح.
ب -5-عن الصورة في شعر أبي نواس:
أما صور أبي نواس فقائمة في كثير من الحاالت على المزج بين الماديات
والمعنويات وتبادلھا ،مع عنايته بالداللة النفسية العميقة في صوره .يقول الشاعر:
سھا الماء
تنق ّد غيضا إذا ما م ّ

بين المدام وبين الماء شحناء

حتى ترى في نجوم الكأس أعينھا
بيضا وليس بھا من علّة داء
كأنھا حين تمطو في أعنّتھا

من اللطافة في األوھام عنقاء

تبني سماء على أرض معلّقة

كأنھا علق واألرض بيضاء
يقلھا من نجوم الكأس

نجومھا يقق في صحنھا علق

أھواء)(2

فالشاعر ينوع صوره بين مادية ومعناوية ،وبين ممكنة وأخرى بعيدة في أرض
المستحيل؛ فالخمرة تارة تخاصم الماء ويخاصمھا ،وتارة أعجوبة من أعاجيب الدنيا
وثـّابة في أوھام البشر ،خفاقة على جناحي عنقاء ،أو طاقة غريبة تھب لبّ اإلنسان
كما من الخياالت الممتدة طول األرض وفي عنان السماء وبين شھب النجوم
المتأللئة؛ صور تقرب ذات الخمر متعالية سابحة في الفضاء مھتاجة بالنور.
ج -تجليات انزياحية وتصويرية في شعر أبي تمام:
طرح شعر أبي تمام قضية االنزياح بجدية؛ ألنّه لم يستسلم للعرف اللغوي
النمط ّي ،بل نظر إلى لغة الشعر على أساس كونّھا أسلوبا متجاوزا ألدائه االتصالي
إلى اإلمتاع والتأثير ،لذلك أسھم شعره في تفعيل ك ّم ھائل من الخالفات حينما أريد
تقويم لغة شعره.
ةيمكن أن نقف عند أبرز المحطات الشعرية التي تمثل رغبته المتواصلة في صياغة
لغة خاصة في شعره.
 - 1الخطيب اتبريزي ،الكافي في العروض والقوافي ،ص47
 - 2ديوان أبي نواس ،شرح واصف ،ص235

290

.

ج -1-في االنزياحات التركيبية عند أبي تمام:
في لغة أبي تمام كثير من االنزياحات عن القواعد اللغوية الدقيقة التي يحرص
اللغويون عليھا كما نجد ذلك في قوله:
وما إن زال في جرم بن عمرو كريم من بني عبد الكريم
إذا ھطــلت يداه على كــريم

يكــاد نـداه يتـركــه عديما

وفي ذلك يقول شعبان صالح" :ولم أسمع بمثل ھذا الموضع من قبل ،وال قرأته
في مصدر من مصادر النحو "...

)(1

ومنه إيراد الفاء رابطة لخبر المبتدإ لالسم

"ك ّل" مثلما نجد ذلك في قوله:
وك ﱡل حسن فمن عينيك أ ّوله مذ خطّ ھاروتُ في عينيك عسك َره
فقد زيدت ھذه الفاء قياسا من الشاعر على االبتداء باالسم الموصول ،كما في قول ﷲ
ك ِمن سيّئة فمن
ك ِم ْن حسنة فمن ﷲ وما أصاب َ
عز وجل":ما أصاب َ

ك")(2
نفس َ

ج -2-في االنزياح الدالل ّي:
ويتبيّن في عدد كبير من أشعاره مدى حرصه على تجاوز العادي المبتذل ،ولجوؤه
إلى إنتاج لغة انزياحية ذات أبعاد كثيرة جمالية و"معناويّة" ،كما نجد ذلك في قوله:
لھف نفسي عل ّي ال بل عليكا
تجول العيون في خديكا
إذ ُ
وعزيز علي أن تجتني األبـــصار زھر الربيع من وجنتيكا
أنت وقفٌ على القلوب بما أصـبحتَ تُھوى وھنّ وقف عليكا
ال قضى ﷲ لي وصالك إن كـنــــتُ أراني أشــــتاق إال إليكا
جرح ْت َك العيون باللحظ حتى
صرتُ أخشى عليك من

عينيكا)(3

فالشاعر يفاجئ المتلقـّي بدءا من البيت األ ّول حين يأتي بالمعنى ثم ينفيه في
أسلوب انزياحي تضا ّد ّ
ي" علي/بل عليك" ،ثم يفاجئنا مرة أخرى بدعاء غريب ال
 - 1شعبان صالح ،شعر أبي تمام "دراسة نحوية" دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاھرة مصر ،ص103
 - 2المرجع نفسه ،ص ،131واآلية الكريمة  97النساء 4
 - 3ديوان أبي تمام  ،شرح التبريزي ،ج246 ،4
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يصدر عن عاشق في قوله "ال قضى ﷲ لي وصالك" ،كما انتھك مجموعة من
العالقات المنطقيّة التي تربط بين األشياء ويشوشھا" ،زھر الربيع من وجنتيك"،
و"جرحتك العيون باللحظ" .وقال الشاعر:
إنّ حزني عليك ليس عليكا بل على مھجة تســــــيل لديكا
أنت تُزھى بصورة غدت األبصار من حسنھا وراحت عليكا
لـعـن ﷲ مـقــلة ُجــعــل األمــــــــــــر إليھا ففارقت مقلتيكا
بأبي لفظك المليح الذي قد

ترك السمع وھو طوع يديكا

كيف ال يستبد بالحسن لفظ

كلّما شئت جال في شفتيكا

إن قلبي عليك في ك ّل وصل

ق ُمن خدّيكا
وصدود أر ّ

)(1

فھو كما نرى يأتي بالمعنى في البيت األ ّول ثم ينفيه بطريقة مناقضة لعرف
المنطق ،إذ ّ
أن عبارة "حرني عليك ليس عليك" منزاحة عما ألفه المرء في اللغة
العادية ،لذلك كان ھذا االنزياح ھو الشعر ذاته.
وال تنفصل الصورة عن االنزياح في اإلنشاء التمام ّي؛ ذلك ّ
أن الشاعر يردف
انزياحه بصورة ،ھي قريبة أيضا من مفھوم االنزياح بمعناه العام ،فيأتي بعبارة"
مھجة تسيل" على سبيل التخييل االستعار ّ
ي المعروف في البالغة العربيّة ،ويواصل
ھذا التخييل بإقامة مجموعة من العالقات الجديدة بين األشياء فتتحقـّق فيھا األنسنة،
كما نجد ذلك في قوله" لعن ﷲ مقلة جعل األمر إليھا".
ّ
وكأن للمقلة سيادة في التصرف ،لكن األمر ليس كذلك البتة ،إنّما عوملت العين
معاملة اإلنسان في المفھوم االنزياح ّي الجديد الذي تتفتح فيه آفاق الخيال في التعامل
مع لغة المنشئ ،وإن كان القدماء يؤ ّولون القول تأويال آخر ،فيرون العبارة مجازا لم
يذكر فيه من اإلنسان إالّ جزء منه ھوعينه.
ج - 3-في انزياحية األلوان:
يعمد الشاعر إلى األلوان ويح ّولھا إلى لغة ويعطيھا دالالت نفسيّة وفكريّة معيّنة
يحددھا داخل سياق معيّن ،فمن األخضر قوله مادحا:
 - 1المصدر السابق ،ج247 ،4
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رجعتَ المنى خضرا تثنى غصونھا

علينا وأطلقت الرجاء المكبّال

)(1

إن ھذه الخاصية االنزياحية شديدة األھمية في شعر أبي نواس والشعر العرب ّي عامة؛
ألنھا ساھمت في كسر الجدار العقالني الفاصل بين األشياء :فال ُمنى شيء معنو ّ
ي
تحدسه الذات ،أما االخضرار فتراه العين المجردة ،وھذا ما سيمى عند الرمزيين
بتراسل الحواس وتبادلھا .ومن الواضح ھنا أن الشاعر أنّه يكتفي بذكر اللون بل
يربطه بصورة حيّة فيھا حركة وجمال ،فاالخضرار ھنا في ھذا الموقف المدح ّي
أغصان تتثنّى على ك ّل من المادح والممدوح ،وال يخفى ما في التثنّي من داللة
إنسانيّة أنثوية ذات صلة بالغنج ،ثم أورد الشاعر صورة أخرى تعضد االنزياح فقال:
"أطلقت الرجاء المكبﱠل" ومن الواضح أن صورة الرجاء المكبل تجسيد لشعور لدى
أبي تمام نفسه الذي ھو شديد الحرص على دوام العالقة بالممدوح .ويشير اللون
األخضر في موقف آخر من النص نفسه إلى المعنى ذاته ،إنه الماء الحياة والتنعم
بلذيذ العيش في ظل السلطان ،يبدو ذلك جليا حين يواصل الشاعر مادحا:
ضا من جداك وجدْوال
ألترك رو ً

وإن كنتُ أخطو ساحة المحل إنني

فالروض كذلك لون أخضر وھو مقرون ھنا بالجود "جداك".
وال يكتفي الشاعر بلون االخضرار ،بل يضيف رمزا من رموز الحياة فيقول"
جدوال" ،وفي الجدول وفرة .ومن اللون األبيض نجد قوله مادحا أيضا:
تضيء إذا اسو ّد الزمان وبعضھم يرى الموت أن ينھل أو يتھلّال
فالشاعر قد عمد إلى اللون األبيض الناصع الوضاء ،ونسبه إلى الممدوح على
سبيل االستعارة ،إال أنّه ض ّمه إلى ضوء مضاد له لتصوير حالتي الكربة والفرج،
لذلك قال "إذا اسود الزمان" .والبياض في عرف تصوير الشعر العرب ّي غني
الدالالت؛ إذ فضال عن داللة الحسن فھو يعني الرفعة والشرف والسعادة.
ج -4-مخاطبة من ال يخاطب:
ويمضي الشاعر في تشخيص األشياء فيخاطب الطبيعة باتخاذھا رمزا لمعنى
يقصده كما نجد ذلك في قوله مادحا شاكرا:
 - 1المصدر السابق ،ج ،3ص 99
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أيھا البرق بت بأعلى البراق

واغد فيھا بوابل غيداق

وتعـلـّم بأنه مــا ألنـــــوائـــك إن لم تـر ّوھــا من خــالق...

)(1

فقد بدأ بذكر البرق وھو عنصر طبيعي فيه قوة وسمو وخير ،وھي كلھا معان
تمھّد للمدح ،لذلك قال في البيت الخامس:
حفــظ ﷲ حيث ي ّمم إسماعـــيل وليـسقـه من الغيث ساق
فھذا الدعاء بالسقي منسجم مع المقدمة التي اختارھا الشاعر حين حاطب البرق
وطلب منه السقي.
يا برق طالع منزال باألب َرق

واح ُد السحاب له ُحداء

األينُق)(2

فقد اختار الشاعر ھذه المناداة الجارية على غير عادة الناس ،الخارجة عن
منطق الكالم الداخلة في مبدإ االنزياح؛ ألن السياق يناسب ھذا اللون من المخاطبة؛ إذ
الموقف موقف مدح ومراعاة لمكانته تخاطب األشياء التي ترمز للسمو والقوة
والكرم ،كما ھو واضح في داللة المخاطب ھنا ،فينشئ مع الدھر والزمان عالقة
تصادمية فيقول:
وكنت امرأ ألقى الزمان مسالما

فآليت ال ألقاه إال محاربا

وفي ھذا الموقف من الزمان يبدو الشاعر مجسدا له تجسيدا قويّا ،إلى درجة
اإلعالن عن عالقة عداء وصراع شديد ،ومثل كثير من الشعراء غالبا ما يرد في
شعر أبي تمام لفظ الدھر أو األيام أو ما له من عالقة بمعنى الحياة واستمرارھا
مرتبطا بشكواه ،من ذلك قوله:
ت إال مواھبا
أأيا َمنا ما كن ِ

ت بإسعاف الحبيب حبائبا
وكن ِ

)(3

فالشاعر يخاطب األيام والدھر قي سياق واحد متصل بالمعاناة ،فقد قال بعد ذلك:
جريحا كأني قد لقيت كتائبا

خطوب إذا القيتھن رددنني

ثم يأتي الممدوح ليزيل كل تلك المعاناة لذلك يقول الشاعر وقد ذكر الدھر:
نبذت إليه ھمتي فكأنما

كدرت به نجما على الدھر ثاقبا

 - 1ديوان أبي تمام ،شرح الصولي ،ص148
 - 2المصدر نفسه ،ص96
 - 3المصدر نفسه  ،ج ،1ص 238وما بعدھا
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فالنجم الذي يسقطه الشاعر ھو ما كان مكتوبا في حظه العاثر الذي يزعم
المنجمون أنّه معلق في كوكب من الكواكب .وقد ال يذكر الدھر بلفظه الصريح بل
يشير إليه بذكر الشيب ذكرا فيه حسرة:
إال القطيعين ميتة ومشيبا

ك ّل داء يرجى الدواء له

)(1

وكما خاطب الدھر وناداه ،فھو يخاطب الشيب ويناديه بقوله:
حسناتي عند الحسان ذنوبا

يا نسيب الثغام ذنبُك أبقى

إن ھذا النداء التكرر الكوجه إلى للدھر ورموزه يعطينا صورة واضحة عن مدى
عمق إحساس أبي تمام بمفھوم الزمن وتحوله إلى موضوع تأمل وإبداع ،وتشكيل
الصورة مما ھو مرئي ومزجھا بما ھو غير مرئي.
ج -5-تعدد عناصر الصورة:
يصوغ أبو تمام صوره من عناصر كثيرة وينوعھا ،ويعطي عناصرھا سمة
إنسانية حيّة متحركة ،ويعمل دائما على عرضھا مثيرة مھولة ،خاصة في المواقف
العظيمة ،ويمكن أن نتعرف على ذلك من خالل ھذه الصورة الفلكيّة التي يقدمھا لنا
في موقف الفاجعة .يقول راثيا:
كأن بني نبھان يوم وفاته نجوم سماء خ ّر من بينھا البدر
يع ّزون عن ثاو تُع ّزى به العال

ويبكي عليه الجود والبأس والشعر

)(2

فھذه الصورة الممتدة بين األرض والسماء التي تربط الكواكب بالبشر شديدة
الصلة بذھنيّة السم ّو التي تتجلى كثيرا في شعر أبي تمام .وھي مبثوثة في عدد من
ممارساته األسلوبية والمعناوية التي تبرز مضيّه في تجاوز العرف اللساني المعھود
الذي ألفته أذن العربي وذاقه وجدانه.
ويشير صاحب أسرار البالغة إلى مجانس أبي تمام ذات البعد الجمال ّي وھو
يع ّدھا فتحا أسلوبيّا ومنھا:
يمدّون من أيد عواص عواصم
 - 1المصدر السابق ،ج ،1ص249
 - 2الصولي ،أخبار أبي تمام ،ص125

 -3الجرجاني ،اسرار البالغة ،ص13
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تطول بأسياف قواض قواضب

3

ومن ھنا ندرك مدى أھمية الصورة الصوتية أيضا ،ذلك أن المد بالرفع سبع
مرات ذو داللة على السمو ،لذلك فإن ھذا الصوت الممتد يعزز صورة اليد العليا
بالجھاد وبالكرم .فالشاعر يعضد الصورة بالصوت إذن ،معتمدا في الوقت نفسه
ب ،وبذلك يغدو
ص وق
واض ثم بين عواص َم وقواض َ
التماثل الصيغ ّي بين عوا ٍ
ٍ
التصوير ذا عناصر متنوعة وأبعاد صوتيّة وإيقاعية أيضا.
ج -6-الصورة والغموض في شعر أبي تمام:
وقد أثار شعر أبي تمام جدال واسعا بسبب الغموض الذي ميـ ّز شعره ،والمعاني
التي كان القراء ال يستسيغونھا لسبب ما قد يكون دينيا أو لما يرونه من المبالغات ،بل
من الجنون أيضا ،كما في قوله في موضوع الدھر:
تروح علينا ك ّل يوم وتغتدي خطوب يكاد الدھر منھنّ يصرع

)(1

ألن صورة الدھر لم تكن تصاغ بھذا الشكل ولم تكن بھذا المفھوم المجسّد في عرف
العرب :فكيف تكون الخطوب أقوى من الدھر؟ وكيف يغدو الدھر معرضا كأي كائن
بسيط لالندثار؟ ومتى كانت الخطوب مفصوبة عن الدھر في ح ّد ذاته؟
وكثيرا ما تساھم حركة الصورة وحيويتھا وتداخل أجزائھا في غموض شعر أبي
تمام كما في قوله:
تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد حياة لنفسي مثل أن أتقدّما

)(2

فھذا التركيب المتداخل في الصورة ،الغارق في التجريد ،يقطع صلة المتلقي بمتابعة
المعنى ،ويفرض عليه شيئا من التأمل والتمعن والمراجعة الجادة لكل ما قرأه قبل
علّـه يستطيع التفاعل مع البيت :فكيف يتأخر الشاعر ويكون بمنأى عن الحياة يراقبھا
من بعيد؟ وكيف يھتدي في النھاية إلى ّ
أن الخير كل الخير ليس أبدا في التأخر ،إنما
ھو في التقدم؟ وھل من الممكن الحديث عن حياتين :واحدة يتأملھا المرء وأخرى
يحياھا؟
إن ك ّل ھذه المرونة التأملية والتصورية من خالل ك ّل من االنزياح والتصوير في
شعر أبي تمام كانا من أسباب انتقال الشعر من الجانب الطرب ّي المتحق ّ
ق في
 - 1المصدر السابق ،ص247
 - 2المصدر نفسه  ،ص256
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األصوات واألنغام والصور البسيطة إلى األصوات والصور المتداخلة المر ّكبة التي
تؤجّل "الطربيّة" واالنسجام الفور ّ
ي مع النص ،وتفرض القراءة ال اإلنشاد في كثير
من الحاالت ،ھو تح ّول إذن من قصيدة الترنّم واالستمتاع باإلنشاد إلى قصيدة الرؤية
المؤثثة اسلوبيـ ًّا بكثير من المعرفة المتعمقة في مجموعة من الثقافات التي عرفھا
عصر الشاعرّ ،
فغذت شعره بإمكانية تحقيق الرؤيا الشعريّة.
د -التناص وصور من تجلياته في شعر أبي العتاھية وأبي نواس وأبي تمام:
د - 1-نماذج تناصية في شعر أبي العتاھية:
د -1أ -التناص مع القرآن الكريم:
ال ب ّد أوال من التمييز بين المعنى اللغوي واالصطالحي حين الحديث عن تناص
مع القرآن الكريم المعجز المل ِھم ،ومن ث ّم فمن غير المنتظر الحديث عن خرق أو
تجاوز ،ومن أمثلة ھذا االستلھام المصطلح عليه تنا ّ
صا قول أبي العتاھية:
◌ُ سبحان َمن يُعطي بغير حساب
ث األرباب
ملِ ِك ال ُملوك ووار ِ
ث ك ﱢل سحاب
َ
س َكنًا و ُم ْن ِز ِل غي ِ

ومدبّ ِر الدنـيا وجاعـ ِل لي ِلھا

نفس ال تتعـ ّرضي ل َعـ ِطيّة
يا
ُ
إال عــطـي ِة ربّــــك الــو ّھـاب
نفس ھال ◌ّ تعمـلين فإنّـنا
يا
ُ

في دار ُمعـتَـَ َمل ِلـدار ثــواب

)(1

إن القراءة األولية لھذه األبيات تعود بنا بشكل مباشر إلى مرجعھا النّصّي األ ّول؛
إنّه القرآن الكريم واآليات الكريمة:
البيت األول:
ث األرباب
◌ُ سبحان َمن يُعطي بغير حساب م ِل ِك ال ُملوك ووار ِ
استوحاه الشاعر من قول ﷲ عز وج ّل ،حيث يعرض الفرق بين الفالح في الحياة
الدنيا الزائلة والفالح في حياة اآلخرة السرمدية:

 -ديوان أبي العتاھية ،تح :شكري فيصل ،ص42
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-

وا َوالﱠ ِذينَ اتﱠ َق ْ
ُوا ْال َحيَاةُ ال ﱡد ْنيَا َويَ ْس َخرُونَ ِمنَ الﱠ ِذينَ آ َمنُ ْ
ُزيﱢنَ لِلﱠ ِذينَ َكفَر ْ
وا فَوْ قَھُ ْم
يَوْ َم ْالقِيَا َم ِة َو ﱠ
ﷲُ يَرْ ُز ُ
ساب")(1
ق َمن يَ َشاء ِب َغي ِْر ِح َ
فقد أخضع الشاعر بيته لسياق جديد أراده ،فلم يف ّ
صل التفصيل الوارد في اآلية

الكريمة ،ولم يذكر الكفار ،لكنّه أ ّكد بشكل مكثف عظمة ﷲ ع ّز وج ّل حين ذكـ ّر
أنـ ّه ’’ملك الملوك‘‘ ومن ھنا يمكن أن نھتدي إلى الغاية السياسيّة التي أ ّداھا
أسلوبيّا بفضل اختراق المعنى األول الوارد في النص القرآن ّي الخالد.
وبذلك فقد تم خرق الداللة السابقة التي كانت دينية حين نقل معنى اآلية الكريمة ثم
وظـّفھا وفقا للغاية السياسية التي يمكن أن تصل ح ّد التحريض السياس ّي.
ت َوتُ ْخ ِر ُج
ي ِمنَ ْال َميﱢ ِ
ار َوتُولِ ُج النﱠھَا َر فِي اللﱠ ْي ِل َوتُ ْخ ِر ُج ْال َح ﱠ
" تُولِ ُج اللﱠ ْي َل فِي النﱠھَ ِﱢت ِمنَ ْال َح ﱢي َوتَرْ ُز ُ
ْال َمي َ
ساب" )،(2
ق َمن تَ َشاء بِ َغي ِْر ِح َ
 فَتَ َقبﱠلَھَا َر ﱡبھَا بِ َقبُو ٍل َح َس ٍن َوأَن َبتَھَا نَبَاتًا َح َسنًا َو َكفﱠلَھَا َز َك ِريﱠا ُكلﱠ َما َد َخ َل َعلَ ْي َھا َز َك ِريﱠات ھُ َو ِم ْن ِعن ِد ﱠ
ك ھَ َذا قَالَ ْ
ﷲ
ْال ِمحْ َر َ
اب َو َج َد ِعن َدھَا ِر ْزقًا قَا َل يَا َمرْ يَ ُم أَنﱠى لَ ِ
ﷲِ إِ ﱠن ﱠ َ
يَرْ ُز ُ
ق َمن يَ َشاء بِ َغي ِْر ِح َسا ٍ
ب"،(3)،
ﷲُ أَحْ َسنَ َما َع ِملُوا َويَ ِزي َدھُم ﱢمن َفضْ لِ ِه َو ﱠ
 لِيَجْ ِزيَھُ ُم ﱠﷲُ يَرْ ُز ُ
ق َمن َي َشاء بِ َغي ِْر
ساب" )(3
ِح َ
 قُلْ يَا ِعبَا ِدي الﱠ ِذينَ آ َمنُوا اتﱠقُوا َربﱠ ُك ْم لِلﱠ ِذينَ أَحْ َسنُوا فِي ھَ ِذ ِه ال ﱡد ْنيَا َح َسنَةٌ َوأَرْ ضُﱠ
ساب")(4
ﷲِ َوا ِس َعةٌ إِنﱠ َما يُ َوفﱠى الصﱠابِرُونَ أَجْ َرھُم بِ َغي ِْر ِح َ
صالِحًا ﱢمن َذ َك ٍر أَوْ أُن َثى َوھُ َو
 َم ْن َع ِم َل َسيﱢئَةً فَال يُجْ َزى إِالﱠ ِم ْثلَھَا َو َم ْن َع ِم َل َساب" )(5
ُم ْؤ ِم ٌن فَأُولَئِكَ يَ ْد ُخلُونَ ْال َجنﱠ َة يُرْ َزقُونَ فِيھَا ِب َغي ِْر ِح َ
والسياقات التي ورد فيھا ذكر الرزق بغير حساب قد تع ّددت في القرآن الكريم
واتسعت لدفع الوسلم إلى حمد ربه ،إالّ ّ
أن الشاعر كان أمام مھمة تبليغية شعرية
محددة لذلك لم تتنوع دالالت الرزق بغير حساب في قصيدته ،بالرغم من إمكتنية

 112 - 1البقرة 2
 27 - 2آل عمران 3
 37 - 3النور 24
 10 - 4الزمر 39
 40 - 5غافر 40
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تجاوز المعنى الواحد إلى عدة معان بتوظيف داللة الرزق وتفريه إلى ما ھو
ي ومعنو ّ
ماد ّ
ي.
البيت الثاني:
ث ك ﱢل سحاب
َ
س َكنًا و ُم ْن ِز ِل غي ِ

ومدبّ ِر الدنـيا وجاعـ ِل لي ِلھا

ويمضي الشاعر في التذكير بعظمة ﷲ ع ّز وج ّل مؤكدا ثالث صفات مميّزة للذات
اإللھيّة :تدبير شؤون الدنيا ،والتح ّكم في الزمن ليال ونھارا ،وتصربف أمر الغيث
والرزق عا ّمة .والنصوص الخالدة التي تولد منھا ھذا البيت فتتمثـّل في قول ﷲ ع ّز
وجل في كون الليل سكنا:
ﷲُ َع َل ْي ُك ُم اللﱠي َْل َسرْ َمدًا إِلَى َيوْ ِم ْالقِيَا َم ِة َم ْن إِلَهٌ َغ ْي ُر ﱠ
 قُلْ أَ َرأَ ْيتُ ْم إِ ْن َج َع َل ﱠﷲِ يَأْتِي ُك ْم
ضيَا ٍء أَفَال ◌َ تَ ْس َمعُونَ * قُلْ أَ َرأَ ْيتُ ْم إِ ْن َج َع َل ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ُك ُم النﱠھَا َر َسرْ َمدًا إِلَى يَوْ ِم
بِ ِ
ْالقِيَا َم ِة َم ْن إِلَهٌ َغ ْي ُر ﱠ
ﷲِ يَأْ ِتي ُك ْم بِلَ ْي ٍل تَ ْس ُكنُونَ فِي ِه أَفَال
َوھُ َو الﱠ ِذي يُنَ ﱢز ُل ْال َغي َ
ْث ِمن َب ْع ِد َما قـَـنـَطُوا َو َين ُش ُر َرحْ َمتَهُ َوھُ َو ْال َولِ ﱡي ْال َح ِمي ُد"
صرُونَ .(1) ".
◌َ تُ ْب ِ

-

).(2

فالنص األول نراه ذاكرا لحالة القنوط فيأتي الغيث رحمة من ﷲ عز وجل بعد
ذلك.
-

"ھو الذي يريكم من آياته وين ّز ُل ل ُكم منَ ال ّسماء رزقا"

)(3

البيت الثالث:
نفس ال تتعـ ّرضي ل َعـ ِطيّة
يا
ُ

إال عــطـي ِة ربّــــك الــو ّھـاب

 قال تعالى" :وھَبْ لنا من ل ُدنك رحمةً إنّك أنت الوھّابالعزيز الوھّاب
" أم ِعندھُم خزائن رحم ِة ربّكِ

)(5

البيت الرابع:
نفس ھال ◌ّ تعمـلين فإنّـنا
يا
ُ
في دار ُمعـتَـَ َمل ِلـدار ثــواب
 72 ،71 - 1القصص 28
 28 - 2الشورى 42
 13 - 3غافر 40
 8 - 4آل عمران 3
 9 - 5ص 38
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، (4) "...

 -قال تعالى"-:ومن ير ْد ثواب اآلخرة نُؤته منھا

(1) "...

وقد أضافت ھذه التناصات بعدا جديدا للنص حين ربطته بالنص المقدس وع ّززت
المعاني الشعريّة بمعان قرآنية وفقا لسياقات الموضوع المتناول ،لذلك ّ
فإن ھذه
التناصات لم تك ّرر النص المقدس بل أفادت منه.
ي:
د-1-ب التناص مع التراث الشعر ّ
ي أن يتناصّ مع ّ
ويمكن للنص الشعر ّ
الفن القصص ّي وما يتضمنه من عناصر
مش ّكلة لھمن زمان ومكان وحدث وشخصيات وحوار .وكثيرا ما نجد تناصا للشعر
مع أيام العرب الواردة بشكل الفت في كثير من المنجز الشعري العرب ّي القديم.

)(2

ففي شعر أبي العتاھية مثال تناصّات مع ما يروى عن تلك الحادثة التاريخية الشھيرة
التي كانت بين قائد الفرس والشاعر لقيط بن معمر الذي قال قصيدة ينذر فيھا قومه
ويحثھم على الحيطة واختيار القائد المج ّرب ،ومما جاء في وصف القائد المناسب
قوله:
صفُ لي حلبُه
فرأيته لم يَ ْ

إني حلبت الدھر أشطره

)(3

وفي ذلك تناصّ مع قول لقيط الذي نصح لقومه إياد باختيار القائد الجدير بحماية
قومه من بطش كسرى:
مازال يحلُب ھذا الدھ َر أشطُره يكون ُمت ِبـِعا طورا و ُمتﱠبَعا

)(4

وھذا يعود بنا إلى أيام للعرب يرويھا الشعر العرب ّي ،إال ّ
أن أبا العتاھية أضاف
ُ
يصف لي حلبه" ،فالحلب في بيت
شيئا لم يكن موجودا في البيت القديم ،حين قال"لم
أبي العتاھية وفي شطره األول تجريبّ ،
لكن معنى التجريب يمتزج بمعنى االستفادة،
إالّ أن الشاعر ينفي وجودھا بقوله إنّه ال صفاء لحليب الدھر ،لذلك يمكن القول إن أبا
العتاھية قد اخترق بيت لقيط ،حين فصّل في وصف الدھر وتقلـّباته.
 145 - 1آل عمران 3
 -2أحمد ناھم ،التناص في شعر الرواد -دراسة ،دار اآلفاق العربية القاھرة ،ط1428 ،1ھـ 2007م ،ص ص23 ،22
 -3ديوان أبي العتاھية ،تح :شكري فيصل ،ص49
 -4ديوان لقيط بن يعمر ،حققه وقدم له عبد المعيد خان ،دار األمانة ومؤسسة الرسالة 1971 ،1391 ،بيروت لبنان ،ص- 48
والشاعر في الشعر والشعراء ،ج ، 1تحقيق أحمد محمد شاكر ،لقيط بن َمع َمــر من إياد ،كانت إياد أكثر نزار عددا،
وأحسنھم وجوھا ،وأمدھم وأشدھم وأمنعھم ،وكانوا لقَاحا ال يؤدون خرجا ...ص 199وحسب محقق الديوان ھو لقيط اإليادي
خطيب شاعر مترجم كاتب ديوان كسرى ،عاش في القرن السابع الميالدي.
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د -2-نماذج تناصية في شعر أبي نواس:
وكثيرا ما يبث أبو نواس شيئا من المعرفة في ثنايا ن ّ
صه مما يجعل متلقّي شعره
محتاجا إلى خلفية معرفية معينة ،يقول:
ي
ي والعاشق النجـد ّ
وقصري ٍة أبصرتھا فھ َو ْيتھا ھوى عروةَ◌َ العذر ّ
فل ّما تمادى ھج ُرھا قلت واصلي
فقالت بھذا الوجه ترجو الھوى عندي
فقلت لھا لو كان في السوق أوجه
تباع بنقـد حاضر وسوى نقد
ي وصالي من بعد
لعلـ ّ ِك أن
تـھو ْ
َ

لغيّرت وجھي واشتريت مكانه

فقالت ولو أصـبحت نابغةَ

فإني شاعر
وإن كنتُ ذا قبح
َ

ي")(1
الجعد ّ

فال ب ّد من مغرفة جانب من تاريح الشعر العربي للتفاعل مع ھذه األبيات.
د -2-أ -التناص الداخلي والخارجي لدى أبي نواس:
يعود أبو نواس في شعره ،فيعيد بلورة عدد من مقوالته السابقة ،وقد تكون تلك
المقوالت أو اإلبداعات إبداعاته الشخصية ،ومن ھنا ندرك أن التناصّ تناصان أيضا:
داخل ّي وخارج ّي ،وللنوعين آليات منھا التمطيط

واإليجاز)(2

فمن التناصّ الداخل ّي قول أبي نواس:
واسقنيھا رقيقة السربال

ال تُع ّرج بدارس األطالل

)(3

وبين قوله:
فآسقياني رقيقة السربال تعدماني معارف األطالل

)(4

فقد عمد الشاعر إلى شيء من شعره معنى ومبنى ووظفه ،ومن ھذا النوع
التنا ّ
صي يمكن التعرف على السمات األسلوبيّة؛ إذ أن تأمل ما يتّكرر من كم لفظي
يعطينا صورة عن طبيعة اللغة التي يختارھا الشاعر وبذلك يمكن التّعرف على
معجمه الشعر ّ
ي الذي وإن تقاطع مع معجميات شعرية آلخرين ،إالّ أن نسبة تكرار
 غزليات أبي نواس ،تقديم وشرح علي نجيب عطوي ،الھالل للطباعة والنشر ،بيروت لبنان1421 ،ھـ2000 ،م ،ص103-2محمد مفتاح ،تحليل الخطاب الشعري”استراتيجية التناص”،ط،3الدار البيضاء المغرب بيروت ،1992،ص 124وما بعدھا
3
 ديوان أبي نواس ،شرح علي فاعور ،ص4154
 المصدر نفسه ،ص4251
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بعض الكلمات بعينھا يعطينا صورة واضحة عن اللغة األصيلة التي يتميّز بھا شاعر
ما عن غيره من الشعراء .إن لغة أبي نواس مثال وشتّى تراكيبھا وفنّياتھا األسلوبية
ھي التي تصل بنا إلى الشعور بذلك الوھج الصوف ّي الذي يُسبغه على خمريّة مختلفة
عن خمريات سابقيه الجاھليين ومن جاء بعدھم؛ إذ ّ
أن خمرية الجاھليين مبعثھا
شعور غريز ّ
ي فطري بسيط ،أما خمرية أبي نواس فكان مبعثھا شعور صوف ّي
صاغته الحياة الجديدة ،لذلك فإن الشاعر يسبغ عليھا بعدا روحيّا استقاه من مكوناته
الحضارية ،إنّھا خمرة الروح والوجدان ،خمرة العباسي الذي وھبته الحضارة ذلك
الزخم الشعوري الحاد:
جاءت َك ُروح لم يُقمه جوھر لطفا به أو يُحصه

نور)(1

فمن الواضح أن الشاعر قد أفاد من ثقافات عصره ،مما جعل خمريّـته تتقاطع مع
مجموعة من المصطلحات العلميّة والفلسفية والدينيّة .فتنا ّ
صت أشعاره مع النص
العلمي في ما صاغ من فكرة ومن لغة أيضا:
إال مـخافــةَ أعدائي وح ّراسي

ﷲ يعـلم مـا تـركي زيارتــكم

ولو قدرنا على اإلتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الراس
ال يـرحم ﷲُ إال راح َم الـنـاس

وقـد قرأت كتابـا من صحـائفكم

)(2

فھو تناصّ مع الحديث النبوي الشريف .وكثيرا ما يعمد الشاعر إلى شعر غيره،
فيأخذ من معانيه وألفاظه ،وقد يستشھد بعلم من األعالم يمثل حالة ھو بصدد تناولھا:
عجبا لي كيف أبقى

ولقد أُث ِخنت عشقا

س الناس داء كالھوى يُبلي ويبقى...
لم يُقا ِ
ليت شعري ھكذا كان أخي

عُروة )*( يَلقى )(3

إنّه يعود إلى التاريخ األدب ّي ،بل إلى رمز كبير من رموز العشق العرب ّي ليشبّه
حاله بحال ذلك العاشق الذي دخل عالم المخيال العربي عامة .ومن الطبيعي أن
 -1إيليا الحاوي ،في النقد واألدب ج ،3العصر العباسي ،ط ،3دار الكتاب اللبناني بيروت ،1986 ،ص 29وما بعدھا
 -2غزليات أبي نواس ،قدم له وشرحه علي نجيب عطوي،دار ومكتبة الھالل للطباعة والنشر ،بيروت 2000م ،ص163
* -عروة ھو كما جاء في الشعر والشعراء ص 418عروة بن ِحزام ،من عذرة وھو أحد العشاق الذين قتلھم العشق
وصاحبته عفراء بنت مالك العذرية ومن شعره :وإني لتعروني لذكراك روعة لھا بين جلدي والعظام دبيب
ُ
فأبھت حتى مـا أكاد أُجيب
وما ھو إال أن أراھا فُـجاءة
 -3ديوان أبي نواس ،شرح علي فاعور ص392
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تتداخل معاني الشاعر وألفاظه وتتكرّر أحيانا ،بل إنّنا حين تتبﱡع أشعار شاعر ما ،نجد
أنفسنا أمام مجموعة من األلفاظ يشكل مجموع المتكرر منھا المعجم الذي يعرف به
ھذا الشاعر كما نجد طائفة من المعاني يك ّون مجموعھا أشبه شيء بفلسفة الشاعر
ونسقه الفكر ّ
ي .ويمكن أن نعود مثال إلى قول أبي نواس:
فقلتُ للحاسد المغتاظ إن فھما

ضھم
وسائ ٍل حاس ٍد ھل ني َل بع ُ
ضھم بعضا على َر َغ ٍم
قد نال بع ُ

ال أرغـم ﷲ أنـف من ر ِغما

إن كان أسعف ذا ھذا بحاجته طوعا فھل قطرت منه السماء

دما؟)(1

ْ
لكن قبل أبي نواس قال بشار بن برد:
إذا ما غضبنا غضبة ُمضريّةً ھتكنا حجاب الشمس أو تمط َر
فمن الواضح أن أبا نواس قد استفاد من تجربة ب ّشار بن برد السابقة؛ الشاعر
الدما)(2

العبّاس ّي الذي افتتح عھدا شعريا بدأ يكتسب سماته العباسية بفضله ،لكن أبا نواس قد
ح ّول المعجم من روحه الملحميّة إلى روح مختلفة تماما :إنّھا روح الدعابة غير
البريئة ،فجاءت أساليبه في كثير من األحيان أيسر أبسطّ .
إن ھذه العالقة التي تربط
الشعراء بعضھن ببعض تبرز مدى استلھام تجارب الشعراء السابقين في تاريخنا
األدب ّي .وھو مظھر شعري شائع فمن ذلك قول أبي تمام:في قصيدة مطلعھا:
صوني ما أزلت من القناع
خذي عبَرات عينك عن زماعي و ُ

)(3

يقول في البيت السابع:
الــرقاع
يھـيم به
عدي بن ﱡ
ﱡ

يُثير عُجاجة في كـل ثغـر

وما ھو طريف في ھذا النص وفي ھذا التناص أيضا ،ھو ّ
أن أبا تمام يشير فيه
إلى ما قاله الشاعر األموي عد ّ
ي بن الرقاع ،وأبو نواس يذكـ ّر بأبيات لھذا الشاعر
وصف فيھا ال َع َجا َجة ،وھي غبار المعركة ،حين قال:
يتنازعان من الغبار مالءة
سجاھا
في األرض منشؤھا ھما ن َ
 -1ديوان أبي نواس ،شرح محمود أفندي واصف ،ص334
 -2ديوان بشار بن برد ،بشرح محمد الطاھر بن عاشور ،ج ، ،4ص163
3
 -ديوان أبي تمام بشرح إيليا الحاوي ،ص 353
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تطوى إذا فرعا بـالدا حزنة

وإذا أصــابـا سھلة نشـراھا

)(1

والالفت للنظر ھنا ّ
أن معاني الشعر بھذه الطريقة قد صار استقبالھا يتطلـ ّب
اطّالعا دقيقا على التراث فعدي بن الرقاع لم يكن من الشعراء المعروفين.
ولدى أبي نواس إشارات إلى أشعار غيره ،وإلى أشعاره السابقة أيضا  ،كما في
قوله الذي يمكن أن يُع ّد تنا ّ
صا ذاتيّا:
"ما زال تاج ُرھا يسقي وأشربھا

كاعـب بيضاء حسناء
وعندنا
ٌ

كم قد تغنت وال لوم يلـم بھا "دع عنك لومي فإن اللموم

إغراء" )(2

فقد أشار أبو نواس إلى قصيدة له ھي ھمزيّته وھي من أكثر قصائده شھرة.
وبذلك أمكن نعت ھذا النوع من اإلبداع الشعر ّ
ي بأنّه شعر مثاقفة وشعر كثافة
تناصية أيضا ،ومن ھنا تسرّب الغموض إلى النص العباس ّي على يد أبي تمام خاصة.
إالّ أنه ال ب ّد من اإلشارة إلى فضل أبي تمام على كثير من معاني سابقيه؛ فھو ينطلق
منھا ويرتفع بھا في سماء اإلبداع ارتفاعا؛ من ذلك قوله في قصيدته التي رأينا كيف
قلَب بھا مفھوم القرابة من ال ّدم إلى الثقافة:
أو يختلفْ ما ُء الوصال فماؤنا عذب تحدّر من َغمام واحد
ھذا البيت يشير إليه الصولي ) (3ويذكر ّ
أن أبا تمام ’’انتصّه‘‘ من قول الفرزدق:
ش كلﱢھا
يا بِشْر أنت فتى قري ٍ
ريشي وريشُك من جناح واحد
فالصول ّي قد اكتفي بذكر بيت الفرزدق وع ّده أصال لبيت أبي تمام ،لكنّه لم يتوقف
عند اإلشارة إلى الماء رمز الحياة ،وإلى الغمام ،وما يوحيان به من سم ّو بالفكرة في
عالم األعالي؛ فالغمام أصل الماء وھو في الوقت نفسه ولي ُده ،والماء أصل ك ّل حياة.
من ھنا يتبيّن عمق التّغيير األسلوب ّي الذي أحدثه أبو ت ّمام في معنى الفرزدق
السابق عليه زمنيا ،وھذا السم ّو الذي يشير إليه أبو تمام وتحسّ به تجربته ،كان
صدًى إيجابيًّا لموقعه في عالم الفكر والكتابة الفنية.
 -1ديوان أبي نواس بشرح علي فاعور ،ص 354
2
 ديوان أبي نواس ،بشرح محمود أفندي واصف ،المطبعة العمومية بمصر ط1898 ،1م ،ص2353
 -الصولي ،أخبار أبي تمام ،ص78

304

.

د -2-ب -التناص الشعبي في شعر أبي نواس:
العالقة بين الروح الشعبية والنصّ الفصيح قديمة قدم الشعر العرب ّي ذاته؛ ذلك ّ
أن
الشعر العرب ّي نفسه قد نشأ في جو لغوي فكري لم تكن فيه اللغة درجات متباينة
مق ّسمة شعبيّة عا ّمة وفصيحة رسميّة .ويمكن التمييز بين مستويات في الشعر العربي
منھا مستوى الشعر البدو ّ
ي والشعر المدين ّي .ويمكن إضافة بعد آخر موجود في
الشعر العرب ّي ھو شعر الفيافي الذي أبدعه الشعراء الصعاليك؛ فداخل ھذا الشعر
تتجلـ ّى سمات الحياة الشعبيّة في أقسى ظروفھا ،متض ﱢمنة ثقافة خا ّ
صة ھي الثقافة
الشعبيّة العربيّة التي ص ّورت المعاناة بعمق كما تجلت في شعر الصعاليك وك ّل
النماذج الشبيھة بشعرھم ومشاعرھم  .وإذا كان العصر العباس ّي عصر مدنية جديدة
ضاقت فيھا الروح الشعبيّة وما يتـ ّصل بھا من رؤية وتعبيرّ ،
فإن بعض الظواھر
المتف ّرقة قد فرضت نفسھا على النصّ العبّاس ّي في بعض التجارب ،ويتجلّى ذلك في
ما ساقه أبو العتاھية من معان بسيطة تحاور الذھـنيّة الشعبية ،كما نجده في قوله:
أي آمـــال
تعـــلّـقـــت بآمــــال طــــوال ﱢ
ي إقــــبال
لحا أ ّ
وأقبــلتُ عـــلى الدنيا ُم ّ
فيا ھذا تج ّھز لـــفـــراق األھــل والمـال
فال ب ّد من الموت على حـال من

الحال)(1

ففي ھذا النص كثير من كلمات العامة ونسيجھم القولي البسيط :تعلقت بآمال أ ّ
ي
آمال ،وأقبلت أي إقبال ،وعلى حال من الحال ...ويتجلى البعد الشعبي في التجربة
الشعريّة العباسيّة أيضا ،وفي عدد من التجارب الخمرية والغزلية وغيرھا ،كما يمكن
مالحظة ذلك في قول أبي نواس بھذه األبيات الظريفة التي يص ّور فيھا ذاته في أسمى
درجات التقوى والورع:
"أنت يا ابن الربيع علّمتَني الخي َر وع ّودتنيه والخــير عادة
فارعوى باطلي وأقـصر جھـلي وأظھرتُ رھبة و ِزھـــادة
ي في نُسكه وقتَادة
لو تراني َ
شبﱠــھت ب َي الحــسنَ البــصر ّ
 -ديوان أبي العتاھية ،تحقيق شكري فيصل ،ص27

1
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ب ُركوع أَ ِزينُه بسجود واصفرار مث ِل اصــفــرار الجـــرادة
فادع بي ال عدمت تقويم مثـلي
لو رآھا بعض المرائين يوما

فتأ ّمل بعينك الســجادة
آلشتراھا يُع ّدھا للشھادة"

)(1

ال يخفى ما في ھذا النص من روح شعبيّة وتناصّ مع الثقافة الشعبيّة البسيطة،
والتحام مع الج ّو الشعب ّي اليومي :ك ّل ذلك يتجلـ ّى في خفة النصّ  ،وذكر أمثلة عن
ترد إال لدى العا ّمة بھذه البساطة ،كتشبيه حال المرء باصفرار الجرادة،
العبادة ال ِ
واتـ ّخاذ السجادة دليال قويا ّ على الزھد وصدق التعبـ ّد.
ھذا الجو الشعب ّي ذاته ،بل والذھنية الشعبية وما تفرزه من أمثال في الصميم ،ك ّل
ذلك نجده في قول الشاعر بقصيدته التي مطلعھا:
صبوحك فھو خير عتاد وآخلع قيادك قد خلعتُ قيادي...
باكر َ
يقول وھو يستحضر ذلك الج ّو ويحاور المحيط الضيّق الخاصّ  :محيط الشاربين
والساقين:
ُوفّـقـــت ُم يا إخوتي لـرشاد

ما رمت ُم؟ ق ْلنا ال ُمدام فقال قد

عنـدي ُمدام قد تقـادم عھدھا
عُصرت ولم يشعر بھا أجدادي
فأكيل؟ قلنا  :بعد ُخ ْبر ،إننا

ال نشتري سمكا ببطن الوادي

)(2

فقوله "ال نشتري سمكا ببطن الوادي" مثل متداول بالبالد العربية ،ويذكر تارة
سمك البحر في ھذا المثل وفقا لبيئة ك ّل بلد.
ترد اإلشارات البيئية المحليّة الضيّقة في تناصّات تذكر أشخاصا أو أمكنة
وقد ِ
مح ّددة كما نجد ذلك في قول أبي نواس أيضا:
غ ﱢنني يا آبن أذيـن

ولـِ ًھا

طـرون )(3
بالما ِ

وھكذا يتّضح ّ
أن التجربة النواسيّة كانت ال تغفل عن كثير من تفاصيل الحياة
الشعبيّة ،خاصة وأن الشاعر مرتبط حياتيا ارتباطا وجدانيا عميقا بالفئات االجتماعية
 -1الطبري محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اإلمام الطبري ) (923-838تاريخ
مكتبة خياط بيرون لبنان ،ط ،1ص ص 227 ،226
2
 ديوان أبي نواس ،شرح علي فاعور ،ص152 -3المصدر نفسه ،ص  ، 512والماطرون بكسر الطاء موضع بالشام "ھامش الديوان"
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الطبري ،ج ،10المجلد ،5

البسيطة ،مما جعله ذا ارتباط أيضا بالثقافة الشعبية ،كما كانت قبل لدى أستاذه أبي
العتاھية ،وإن كان االختالف بينھما  -في الجانب الديني الصارم -جوھريا.
وإذا كان أبو العتاھية قد ربط ثقافته الشعبية بإيصال شعره التعليمي الديني
االجتماعي المو ّجه إلى أكبر عدد ممكن من المتلقّين ،في حين ّ
أن أبا نواس ربط
معرفته وفنّه بثقافة الطبقات الشعبية للتعبير عن تجربته الخمريّة وإشراك القارئ في
فلسفة اللذة التي كانت موضوعا جوھريّا في شعره .وقد رأينا كيف ّ
أن ھذا التناصّ
الشعب ّي كان حاضرا بكثافة في شعر أبي العتاھية الذي راح يستلھم من لغة يوميّات
الناس كثيرا من الصور والموضوعات والعبارات التي تض ّمنتھا أشعاره ،فسبّب له
ذلك كثيرا من االنتقاد.
ويرجع أبو نواس إلى عدد من اإلشارات التاريخيّة ،ويح ّول نصه الخمر ّ
ي أحيانا
إلى خ ّزان تأريخ ّي )*(  ،إال أنّه يتجاوز تلك األحداث والشخضيات حين يوظّف ذكرھا
وفقا للغاية الحكائية الخمريّة.
وما يش ّد االنتباه في الخمريّات النواسيّة أيضا ھو ذلك الحوار الشا ّ
ق الذي يدور
دائما بينه ھو "زعي َم" الخ ّمارين ،وبين القيـﱢم "المسؤول" عن الخمر ليدل على مفھوم
الصراع من أجل سلطة ما ،مع صوغ لتجارب ومغامرات خمريّة قد آنتظمتھا روح
بطولية ونسجت تُط ّور أحداثھا في خفـ ّة أسلوبية تركيبيـ ّة بسيطة مليئة بالحركة
والحيوية .والدالالت النفسية واالجتماعية في ك ّل ما يعرضه الشاعر عميقة ،وھي
مجسدة أسلوبيّا في تلك الصياغة الفنيّة التي سمت بتراكيب النصّ سم ّوا بيّنا ،وق ّدمت
له فتحا واسعا في مجال الشعر القصص ّي ،خاصة في قدرة ھذه الحكاية الخمرية على
ْ
صد جملة من التفاصيل الدقيقة الشبيھة بأد ّ
ق المذ ّكرات التي يمكن أل ّ
ي شاعر
أن تر ُ
أن يس ّجلھا عن يومياته الحميمة الخاصة.
والشاعر في ھذا النص يروي لنا حكاية من حكاياته الخمرية ،ويعرض عددا
كبيرا من التفاصيل الدقيقة بفضل تتبّعه لك ّل األحداث واألماكن والشخوص ،عرضٌ

*  -التأريخ ذكر بسيط للحوادث وزمن وقوعھا في حين أن التاريخ تحليل لكل ذلك باعتماد الوثائق الضرورية.
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وجدان ّي ينطلق من انسجام كل جزء من أجزاء الذات الشاعرة مع ك ّل جزء من أجزاء
الحكاية.
د-2-ج  -التناص الدين ّي -التاريخ ّي:
يقول الشاعر مقدما طائفة من التفاصيل السردية ،واألوصاف الخاصة بالمواقف
وميزات الشخصيات:
وفتي ٍة كمصـابيح الدجى ُغر ٍر

صيد المصاليت
شُـ ّم األنوف من ال ﱢ

)**(

صالوا على الدھر باللھو الذي وصلوا
فليس حبلھم منـه بمبتوت
دار الزمان بأفالك السعود لھم

وعاج يحنو عليھم عاطفَ اللـﱢيت

نادمتھم قرقف اإلسفنط صافية

سبـيت من خمر تكريت
مشمولة ُ

من اللواتي خطبناھا على عجل

لما عججـنا)*( بربّات الحـوانيت
ھوله ال ﱡنوتي
طام يحار به من ْ
ٍ

في فيلق للدجى كاليم مـلتـطم

ي خاشـعة  ِز ّمــيـت
في ِز ّ

إذا بكافــرة شـمـطاء قد بـرزت

ح ب َفرط الجود منعوت
قالت َمن القوم قُلنا َمن عرفتِ ِھ ُم من ك ّل س ْم ٍ
ْ
بــذل الكرام وقولي كيفما شـيت
حلّوا بدارك مجتـازين فاغتنمي
فقد ظفرت بصفو العش غانمة

نم داو َد مـن أسـالب جالوت
ك ُغ ِ

فاحيَي بريحھم في ظل مكرمة

حتى إذا ارتحلوا عن داركم موتي

قالت فعندي الذي تبغون فانتظروا عند الصباح فقلنا بل بھا إيتي
شرار كاليـواقـيـت
إذا ر َمت بِ ِ

صفوتھا
ھي الصباح يحل الليل ِ

)(1

ھكذا تتحرك الحكاية إذن في خفة ويسر ،وبعدھا ينتقل إلى عدد من التناصات
التي تكشف عن نص خمري عارف.
في الليل بـالنجم ُم ّراد العفاريت

صا ِد إذ رجمت
الر ّ
ر ْمي المالئكة ﱡ

**  -الغرر البيض الوجوه ،شم األنوف كناية عن العلة والرفعة)...ھامش الديوان ص ، (95وجاء في المعجم الوسيط مادة
صاد ص...)530واألصيد كل ذي حول وطول من ذوي السلطان .وھي صيداء )ج( صيد.

*  -عججنا :صحنا "ھامش الديوان ،ص  "95والنوتي المالح "ھامش الديوان ص ص"96 ، 95

 -1ديوان أبي نواس ،شرح علي فاعور ،ص 95وما بعدھا ،وصاحب الحوت كما ذكر في الھامش يونس بن متّى"عس".
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فأقبلت كضياء الشمس نازعة في الكأس من بين دامي الخصر منكوت
فالشاعر ينتقل إلى فكرة الرجم الواردة في قول ﷲ تعالى:
قالت قد ا ﱡتخذت من عھد طالوت

قلنا لھا كم لھا في الدن مذ ُح ِجبت؟
كانت مخبّأة في الدن قد َعنَست

في األرض مدفونة في بطن تابوت

فقد أتيتم بھا من ُكنه معدنھا

فحاذروا أخذھا في الكأس بالقوت

تھدي إلى الشﱠرب طيبا عند نكھتھا
ق الفَـار مفتوت
كنفح ِمسك فَتِيــ ِ
كأنّھا بزالل المـزن إذ مـزجت

شـباك در على ديـباج ياقـوت

طـرفـه حـور
يُديرھا قمر في ْ

ق منه سحر ھاروت
كأنّما اشتُـ ّ

وعندنا ضارب يشدو فيـطربنا

يا دار ھـند بذات الجزع حييت
فـلو تـرانا إلــيه كالمـباھيت

إليه ألحـاظنـا تثنى أعـنتھا
من أھل ھيت سخي

جرم)*(
ال ِ

ذي أدب

له أقول مزاحا :ھات يا ھيتي
مثـقّــفـات فصيحات بتثـبيت

فينبري بفصيح اللحن عن نغم

مع الطبول ظللنا

حتى إذا فلك األوتار دار بنـا
فزنا بھا في ُحديقات ملففة

كالسـبابيت )**(

بال ّرند والطـلح والرمان والـتوت
إذا تـرنّم في ترجـيع تـصويت

تُلھيك أطيارھا عن ك ّل ُملھية

لم يثنني اللھو عن غشيان موردھا
ولم أكن عـن دواعيھا بصميت
حتى إذا الشيب فاجاني بطلعته
أقبح بطلعة شيب غير مبخـوت
ْ
عند الغواني إذا أبصرن طلـعته

صــــَرم من و ّد وتشتيت
آذنﱠ بال ّ

فقد ندمت على ما كان من خطل

ومن إضاعة مكتوب المواقيت

أدعوك سبحانك اللھم فاعف كما
* ِ -جرم الصوت جھارته "المعجم الوسيط مادة جرم ص"118
**  -واحدھا السبت الرجل الكثير النوم "ھامش الديوان"
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عفوت يا ذا العال عن صاحب الحوت

)(1

ّ
إن أول ما يستوقفنا ھنا ھو كونه نصا عارفا يحتاج متلقيه كما من المعارف:
 ك ُغنــ ِم داو َد مـن أسـالب جالوتصـا ِد إذ َرجمت
الر ّ
 ر ْمي المالئكة ﱡ في الليل بـالنجم ُم ّراد العفاريت قالت قد اتّـُخذت من عھد طالوت كأنما اشتـق منـه سحر ھاروتفمن داود وما ُغنمه ؟ ومن جالوت وما أسالب جالوت ؟ ،ومن المالئكة الر ّ
صاد؟
ومن مرّاد العفاريت ؟ ومن طالوت ؟ وما عھده ؟ ومن ھاروت ؟ وما سحره؟
كلـ ّھا إشارات تناصيّة تسمو بالنص إلى مصاف النصوص المؤثثة معرفيّا ،وفي
ھذه الحالة يُصبح التلقّي رھين الزاد الثقاف ّي الضرور ّ
ي الذي يم ّكن من إيجاد مفاتيح
النص ،فال بد للقارئ إذن من خلفية ثقافية إذا ما أراد الدخول في محاورة معرفية
جمالية.
وفي النص النواس ّي حوار ين ّم عن يسر في دخول التاريخ ،بكن بمقابل ذلك نجد
صل مع الحاضر الذي يمثـ ّله "المسؤول" وھو في الغالب شيخ يھود ّ
عسرا في التوا ّ
ي
ماكر أو عجوز يھودية شمطاء .وكل ذلك يمكن ع ّده معادال موضوعيّا للصراع
السياس ّي الذي ال يمكن أن يديره إالّ في ھذا الجو الخمر ّ
ي ،فينتصر في ثناياه
وبنتيجته ،وبذلك ينتقم للخيبة السياسية بھذا الشكل الفن ّي .فالحوار المتغيـّب في دار
السياسة صار ُممكنا في دار الخمر مع القيّمين عليھا .وإذا كانت األصوات قد تع ّددت
في ھذا الحوار فإنّھا من حيث النغم قامت بدور داللي واضح ،فالراء المتك ّررة في
قوله :رمي المالئكة...إلى آخر البيت وطبيعة التلفظ بھا ذات صلة بحالة الس ْكر،
والصور المتقابلة أيضا قد تعددت بشكل واضح ذلك أن العجوز الكافرة الشمطاء ھي
الصورة المقابلة للفتية المصابيح وھي كذلك الوجه المقابل للخمرة الصباح والتقابل
بين الصباح والليل والمالئكة والعفاريت.
 -1ديوان أبي نواس ،شرح علي فاعور ،ص 95وما بعدھا ،وصاحب الحوت كما ذكر في الھامش يونس بن متّى"عس".
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وفي األبيات إنجاز أسلوب ّي بارز من الواضح أنّه يقدم للشعراء طريقة ھامة في
التعامل مع التراث ،من خالل التناص مع ألوانه المتعددة :منھا ذكر سيدنا ’’داود‘‘
ومحاربته الجبار "جالوت" و"رجم المالئكة للعفاريت بالشھب" ،والملك العبر ّ
ي
القائد "طالوت" ...وجمع لعدد من التناصات ،كما أن طائفة من اللذات قد اجتمعت؛
منھا ما خصّ العين ،ومنھا ما خص األذن ،لذلك دلّنا الشاعر على سببين من أسباب
تم ّكن شعره من نفوس معاصريه ونفوس من بعدھم :أ ّما األ ّول فھو ھذا الكشف عن
ثقافة ذات صلة بالعصر والتاريخ والتراث العرب ّي والعالم ّي ،وأ ّما الثاني فھو التشكيل
اللغوي الذي أكسب النص أصالته؛ إذ جمال النص النواس ّي متجسد في ذاته،
ومك ّوناته األسلوبية ،وفي تلك العالقة الحميمة التي يعقدھا مع قارئ يجد كثيرا من
ذوقه وشعوره مجسّدة فيه.
وھكذا يتبيّن صدقه المستم ّد من ذاته ،ثم ّ
إن لغة أبي نواس تبدو قريبة في روحھا
من الحياة اليومية وتجاربھا وعدد من األدوات األساس التي ھي في يد الشاعر
يوظفھا إلعادة الشعر إلى الحياة.

)(1

وكثيرا ما يحملنا التناص إلى مجموعة من اإلشارات التاريخيّة التي يوظّـفھا
الشاعـر ألداء فكــر ّ
ي جمال ّي مؤثـ ّر ،كما نجد ذلك في قول أبي نواس الذي سبقت
اإلشارة إليه:
ألم تر ما بنى

كسرى)*(

وسابور لمن غبرا

منازه بـــين دجـلـة والفرات تفيّأتْ

شجرا)(2

فقد عمد إلى اإلشارة التاريخية وأبر َز جوانب من حياة الحاضرة العباسية التي
تأثرت بجو اللھو الفارسي ،كما يظھر ذلك في ذكر كل من كسرى وسابور.
ومن اإلشارات التاريخية في النص الشعر ّ
ي العباسي قول أبي تمام:
تشب
من عھد إسكند َر أو قبل ذلك قد شابت نواصي الليالي وھي لم ِ
ْ
مخض البخيلة كانت ُزبدةَ الحـقب

حتّى إذا َ
مخض ﷲ السنين لھا

 عبد القادر القط ،في الشعر اإلسالمي واألموي ،دار النھضة العربية للطباعة والنشر بيروت لبنان ،1979 ،ص74* َ -كسرى و ِكسرى ،فارسية ،اسم لكل ملك من ملوك الفرس،ج أكاسرة وكساسرة وكسور)منجد معلوف( مادة كسر ص685
2
 ديوان أبي نواس بشرح علي فاعور ،ص2811
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منــھا وكـان اسمھا ف ّراجـةَ ال ُكرب

أتتھم الكربة السـوداء سـادرة

جرى لھا الفأل برحا يوم أنقِرة إذ غودرت وحشة الساحات وال ﱢرحب
لما رأت أختھا باألمس قد خربت كان الخراب لھا أعدى من الجرب

)(1

وھكذا صار النص الحماس ّي العباس ّي بعد أبي تمام زاخرا باإلشارات التاريخية،
ّ
موظفا القرآن الكريم مل ّمحا ،جاعال معاني بعض
ويتفنّن أبو تمام في الرمز الديني
آياته سندا تصويريّا وفكريا في غاية القوة والعمق كما في قوله:
"لحقنـا بأخراھم وقد ح ّوم الھوى
قلـوبا عھدنا طيـرھا وھي ُوقﱠـع
فردّت علينا الشمس والليل راغم
بشمس لھم من جانب ال ِخدر تطلُع
نضا ضوؤھا صبغ الدّجنّة وانطوى
فــوﷲ مــا أدري أأحالم نــائم

ثوب الـسماء ال ُمـز َرع
لبھجتھا ُ
أل ّمت بنا أم كان في الركب

يوشَع)(2

فقد أشار إلى قصة "يوشع بن نون" فتى موسى عليھما السالم ،واستيقافه الشمس
فإنّه روي أنّه قاتل الجبارين يوم الجمعة ،فل ّما أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل أن
يفرغ منھم ،ويدخل السبت ،فال يح ّل لھم قتالھم ،فدعا ﷲ ،فر ّد له الشمس حتى فرغ
من

قتالھم"(3).

ّ
إن أھمية ھذا التناصّ كامنة في قدرة الشاعر على توظيف التراث للتعبير عن
فكرة الزمن التي ھي من األفكار الملحة على عقل أبي تمام وذوقه ،وھما في ھذا
حركي
الموقف يستعمل الشاعر مجموعة من األشياء المتحرّكة للداللة على مفھوم
ّ
حيو ّ
ي للزمن :فالطيور تحوم ثم تحطّ  ،والشمس ليست قارة وقد عاضدتھا شمس
حُسن ثانية .ك ّل ذلك يحدث في عالم غريب ،ال يت ّم فيه التمييز بين الحقيقة والحلم:
عالم شعر ّ
ي تجسّده ألفاظ تماميّة ،وتراكيب انتقاھا انتقاء دقيقا .وھذا ما فتح المجال
أمام النصّ الجديد الذي يمكن تسميته بالنص العالم أو العارف .ولم تتوقف ھذه السمة
 -المصدر السابق ،ص25

1

 الخطيب القزويني ،اإليضاح في علوم البالغة ،ص -389 ،388ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ،ج ، 2ص320 ،3193
 المرجع نفسه ،ص ص389 ،3882

312

.

الناتجة عن التناص عند ھذا الغرض ،بل تجاوزته إلى أغراض أخرى منھا حتى تلك
القصائد الح ْكميّة الحزينة التي كانت تولد في لحظات عسيرة من سير الشعراء
العباسيين كما نجد ذلك في سينية البحتري التي يذكر فيھا عددا من اإلشارات
التاريخية كما في قوله عن آثار الفرس:
غي ُر نُعمى ألھلھا عـند أھلي غرسوا من ذكائـھا خي َر َغرس
أيّـدوا ُملكـنا وشـدّوا قُــــواه

ب ُكما ٍة تـحت السـنور

حمس )(1

ّ
إن روح التسامح ھذه التي يعلن عنھا شعر البحتر ّ
ي في سينيته صورة للذھنية
العباسيّة الحقيقية التي ھي نتيجة ثقافية ھامة مھدت لھا رؤية أستاذه الذي كان يأخذ
من ثقافة عصره ويع ّمق تجربته الفنية :تلك التجربة التي ال يمكن التفاعل معھا
وإدراك مكنوناتھا الفنية والفكرية إال إذا كنا مدركين لخلفية قصيدة الشاعر المعرفية.
د -2 -د -التناص بين المقدس والمدنس في شعر أبي نواس:
عمد أبو نواس في خمرياته إلى مزج ألوصاف الخمرة وأجوائھا باألبعاد
التقديسية ،ولم يتورع عن تجاوز ذلك إلى توظيف النص القرآني نفسه في المعاني
الخمرية ،فأضحى ذلك اتجاھا حفل به النص العباس ّي الخمر ّ
ي بعد أبي نواس ،كما
يتضح ذلك في قول ُمصعب الورّاق:
عمرتُ بقاع دير الزعفران

بفـتـيان غـطــارفة ھجان

بك ّل فتًى ي ِحنّ إلى التصابي
ويھوى شُرب عاتقة الدﱢنان
ث والمثاني
ت المثال ِ
بكل فتى يمي ُل إلى المالھي وأصوا ِ
ظللنا نعمل الكاسات فيه
على روض كنقش الخسرواني
قريبات من الجاني دواني

وأغصان تميل بھا ثمـار

)(2

فھذا المزج لما ھو مقدس بما ھو مدنـ ّس يحضر بشكل الفت للنظر ،فقد بدأ
الشاعر بدير الزعفران حيث الشراب ،وھنا جمع بين الشراب ومكان الدين ،ثم انتقل
 ديوان البحتري ،ج ،2مطبعة ھندية بمصر1911م  ،ط ،1ص ص 59 ،582
 شوقي ضيف ،تاريخ األدب العربي ،ج ،2ط ،12دار المعارف القاھرة مصر ،ص4601
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إلى التصابي والمالھي والكاسات والنقش الخسروان ّي ثم إلى ك ّل من األغصان
المتمايلة ،والمجاني الدانية ،وھما صورتان قويتان من صور النعيم المذكورة كثيرا
في القرآن الكريم.
وقد ورد ھذا المعنى في اآليات التالية:
 " َوھُ َو الﱠ ِذي أَ ْن َز َل ِمنَ ال ﱠس َما ِء َما ًء فَأ َ ْخ َرجْ نَا بِ ِه َنبَ َض ًرا
ات ُك ﱢل َش ْي ٍء فَأ َ ْخ َرجْ نَا ِم ْنهُ َخ ِ
نُ ْخ ِر ُج ِم ْنهُ َحبًّا ُمتَ َرا ِكبًا َو ِمنَ النﱠ ْخ ِل ِم ْن َ
ط ْل ِعھَا قِ ْن َو ٌ
ب َوال ﱠز ْيتُونَ
ت ِم ْن أَ ْعنَا ٍ
ان دَا ِنيَةٌ َو َجنﱠا ٍ
ت لِقَوْ ٍم
َوالرﱡ ﱠمانَ ُم ْشتَ ِبھًا َو َغي َْر ُم َت َشابِ ٍه ا ْنظُرُوا إِلَى ثَ َم ِر ِه إِ َذا أَ ْث َم َر َو َي ْن ِع ِه إِ ﱠن ِفي َذ ِل ُك ْم َآليَا ٍ
ي ُْؤ ِمنُونَ "

)(1

ضيَ ٍة  .فِي َجنﱠ ٍة عَالِيَ ٍة  .قُطُوفُھَا دَا ِنيَةٌ ُ .كلُوا َوا ْش َربُوا ھَ ِنيئًا ِب َما
 " فَھُ َو فِي ِعي َش ٍة َرا ِأَ ْسلَ ْفتُ ْم فِي ْاألَي ِﱠام ْال َخالِيَ ِة﴾

)(2

 " ودانية عليھم ظاللھا و ُذلّلت قطوفھا فَأ َ ﱠما َم ْن أُوتِ َي ِكتَابَهُ بِ َي ِمينِ ِه فَيَقُو ُل ھَا ُؤ ُم ا ْق َر ُءوا ِكتَابِيَ ْه  .إِنﱢي َظنَ ْن ُ
ق ِح َسابِيَ ْه.
ت أَ ﱢني ُمال ٍ
تذليال(3) "...

ضيَ ٍة  .فِي َجنﱠ ٍة عَالِيَ ٍة .قُطُوفُھَا
فَھُ َو فِي ِعي َش ٍة َرا ِ

دَا ِنيَةٌ(4) "...

ويؤكد أبو نواس ھذا االمتزاج بين المقدس والمدنس في شعره ،فيلتفت إلى
المعاني المتصلة بأقدس ما في المقدس وھو الجھاد في سبيل ﷲ عز وجل ،فيشبّه
عجزه عن تناول الخمر بعجز المؤمن المتحمس للجھاد عن حمل السالح للجھاد ،مما
يجعله مكتفيا بحبّ الجھاد وتحبيبه والترغيب فيه .ويقول الشاعر في ھذا السياق
مستخدما مفاھيم الفقه ومصطلحاته:
ـوم ،لُوما
أيھا الرائحـان باللﱠ ِ

ش ِميما
ق ال ُمدَا َم إالّ َ
ال أذو ُ

نالني بال َمـالم ِ فيـھا إمـام

ال أرى لي ِخالفَهُ مستقيما

ي فإني
فاصرفاھا إلى سـوا َ

ث نديما
لسـتُ إالّ على الحدي ِ

ُك ْب ُر حظ َي منھا إذا ھي دارتْ

ش ﱠم النسيما
أنْ أراھا ،وأنْ أ ُ

فـــكـأني ومـا أزيــّـنُ مـنھا
 99 - 1األنعام 6
 24 -21 - 2الحاقة 69
 14 - 3اإلنسان 76
 - 4الحاقة  ، 69 21،20،19وجاء في تفسير الجاللين ،ص 567أن ھاؤم معناھا خذوا.
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ي )*(
قَ َع ِد ﱞ

يُـــــزيّن التحـكـيما

الحر ب فأوصى ال ُمـطيق أالﱠ
َك ﱠل عن حمله السالح إلى
ْ

يُقيما)(1

فكما ّ
أن العاجز عن الجھاد العاشق إياه يتلذذ بذكره ويدفع إليه القادرين عليه ،ھو
ذا أبو نواس يعيش موقفا يراه أشبه بموقف اإلمام العاجز كما يتجلى ذلك في قوله:
ي فإنّي
فآصرفاھا إلى سـوا َ

ث نديما
لستُ إال على الحدي ِ

فھو يريد أن تصرف عنه أوال لكن بتقديمھا إلى سواهّ ،
ألن في ذلك التقديم إمتاعا
لروحه العاشقة للخمرة ،وما دام قد ُحرم تناولھا فھو مضطر ألن يقنع باالستمتاع
برؤية غيره يتناولھا.
والشاعر يل ّح على ھذا االستمتاع وتمضي نفسه فيه من خالل ما تختاره النفس
الشاعرة من مؤكدات في ھذا البيت " :فإنـّي "  " ...لست إالّ " فقد أورد في الشطر
األ ّول التوكيد بالحرف " ّ
إن" ث ّم استعمل القصر في الشطر الثاني ،وال يقف عند ھذا
الحد فحسب ،إنه يلتمس ھذا األمر من "المثنى" كما يفعل العاشق في بكائياته.
ويمضي أبو نواس في مزج المق ّدس بالمدنّس ،فيقول مشبّھا موقف حرمانه
بموقف المؤمن المتش ّوق إلى الجھاد ،يسعد بالدعوة إليه واالستمتاع بمشاھدة غيره
قائما بالواجب المق ّدس :فإذا كان المؤمن العاجز يجاھد من خالل جھاد أولئك الذين
يقنعھم بالجھادّ ،
فإن أبا نواس يشرب من خالل أولئك الذين يحبّ أن يراھم شاربين.
وھكذا وفي ظ ّل ھذا الوصف النفسي الشفـ ّاف السلس يلجأ الشاعر إلى مصطلح
الكالم ،فيأتي بـ ’’ قعد ّ
ي ‘‘ وھي من اآلية الكريمة التي تس ّمي المتخلﱢفين عن الجھاد
قاعدين" .ال يَ ْس َت ِوي ْالقَا ِع ُدونَ ِمنَ ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ َغ ْي ُر أُولِي ال ﱠ
يل
ض َر ِر َو ْال ُم َجا ِھ ُدونَ فِي َس ِب ِ
ﱠ
ﷲِ " (2).وبذلك يُ ِح ّل الشاعر الخمرة محالّ مق ّدسا ،وھنا تكمن تقنيّة توظيف النص
المق ّدس إلبراز مدى تعلـّقه بالخمرة وعوالمھاّ .
إن الشاعر وھو يصل إلى ھذا الح ّد من

* -القعدي حسبما ورد في ھامش الديوان نسبة إلى الق َعد وھم الشراة ،الذين يح ّكمون وال يحاربون ،وذكر صاحب العمدة
ص 243أنھم "فرقة من الخوارج ترى الخروج وتأمر به ،وتقعد عنه".
 -1ديوان أبي نواس شرح علي فاعور ،ص – 456ابن رشيق ،العمدة ،ج ،2ص ص  ، 243 ،242ويذكر صاحب العمدة أن
المبرد يرى أبا نواس غير مسبوق إلى ھذا ،ثم لم يعقـّب.
 95 -2النساء 04
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التقديس لما ھو مدنّس ،يحقـّق بشكل واضح تلك الغاية التي نذر كثيرا من شعره لھا:
تقديس الحرية المطلقة المستھينة بك ّل مقدس سواھا.
ھـ  -تناصات في شعر أبي تمام:
كثيرا ما يشار إلى ّ
أن" أبا نواس والذين داروا في فلكه من مسلم بن الوليد،
فالحــسين بن الضــحاك ،ومعـــظم أفــراد ’’عصابة السوء‘‘ كانوا معلمي ھندسة
لبناء القصيدة ،استفادوا من التراث وحضارة العصر إلى أن أط ّل سيدھم أبو تمام،
عند عصر لمع فيه نجم الجاحظ والتوحيدي في النثر ،ليختم صناعتھم ابن العميد
ولتأخذ الشكلية المقاميّة بعد ذلك طريقھا متوقفة عند المعر ّ
ي في غفرانه وسقط زنده
ولزومياتـه ،متجاوزة زخرفيات ابن المعت ّز وبديعيّي

عصره")(1

فالرفض بھذا المفھوم الذي مارسه أبو تمام كان إيجابيّا إذن ،بل وحيويّا في كلّ
حركة نحو األفضل ،لذلك يبدو مختزال لرغبة دفينة في نفس الشاعر ،تل ّح عليه ليھدم
ويبني ،شأنه في ذلك ھو شأن الشعراء الكبار الذين أوتوا قدرة على أن يستشفوا الغد
من ك ّوة قراءة الماضي ليبدعوا شعرا رؤيويّا.
إن أبا تمام يتحقـ ّق في التجارب الشعرية العربيّة المعاصرة؛ ألنّه مرجعيّة أساس
في ك ّل خطوة شعرية يخطوھا اليوم كثير من الشعراء.؛ آلنـ ّه ال يقنع بتصوير
الظاھر ،بل ويحاول الكشف عن عمق الوجـود في عملية بحث مستمرة عن األشكال
واألنغام التي تتولد عنھا المعاني التي تنتقل من فضائھا الذھني والجمال ّي إلى وجودھا
الفعلي مجسدا في نظام الحياة.
إنه  -إذا أمكن القول – صاحب شعر رؤيو ّ
ي يقترح للحياة مشروعا يبدأ من
الكلمة الجميلة المليئة باألصوات المتناغمة المتقابلة المتناقضة في الوقت نفسه ،مثلما
ھي تجمع بين المتباين والمتشابه تجمع في نھاية األمر مكونات الحياة لتنبع من النص
الحياة غير المحققة وفقا لما يراه النص من خالل شفافية الحرف والصورة.

 - 1علي شلق ،المتنبي ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت لبنان ،1982 ،ط ،1ص207
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ودليل الشاعر إلى ھذا العالم الذي يَنشده ألنّه يراه أمثل ،ھو ذاته وليس غيرھا؛
من أعماقھا يستوحي ما تبتغيه الروح اإلنسانيّة حين تكـون النفس الشاعرة في أسمى
درجات الصفاء ،حين تلتقي مع حقيقتھا في لحظة اإلبداع الفن ّي.
وخارج ھذا اللقاء بالذات يكون الشعر بعيدا عن جوھر الذات والحياة ،وصوتا
معادا ال يصور حياة الروح والفطرة الصافية المحمـ ّلة بما في اإلنسان منذ بدئه بتلك
الطاقة الماورائية التي تھب الشعر صفة النبوءة.
فأبو تمام يعزف إذن على وتر األنا الخاصّة تارة واألنا العامة تارة أخرى،
ويمعن في تتبع خلجاتھا ،لتغدو اللغة وھي في حوار متصل معھا وبحث دؤوب عن
تشكيالت أكثر داللة على استقاللھا وعدم جمودھا.
ّ
إن جواب أبي ت ّمام الذي صاغه على شكل استفھام في س ّر عدم فھم ما يقال
ينطوي في األساس على ھذه اإلشارة النقدية الخفية التي ُعدت في زمنھا ضربا من
التھكـ ّم أو التعالي ،لكنـ ّھا تعني كذلك ضرورة تأمـﱡل الجذور التي انبثق منھا النص
التمامي ،وھذا يقودنا إلى البحث في التناصات التمامية التي تكشف عن الخلفية
الثقافية المسھمة في تشكيل فنه الشعر ّ
ي.
فمن الفنيـ ّات المعتمدة في االختالف عن النصوص السابقة صوغ النص عند أبي
تمام مؤثثا بمجموعة من المعارف التاريخية والدينية ،مع بعث روح اللحظة اإلبداعية
في النص الجديد.
ھـ  -1التناص الديني التاريخي:
يرد في مدائح أبي تمام كثير من األحداث العظيمة التي شھدھا العصر العباس ّي،
وتمتزج تلك األحداث بقيم دينية من شجاعة وجھاد وعدل وعلم ،وھي تعطينا فكرة
واضحة عن المخزون الثقافي الذي يتحرك فيه وينبع منه إلنتاج داللة النص التمامي
عموما .وكثيرا ما يمتزج التناصان الدين ّي والتاريخ ّي لدى أبي تمام كما في قوله حين
مدح مالك ابن الطوق التغلب ّي:
قريش لم تكن آراؤھا
تِل ُكم
ٌ

سم
تھـفـو وال أحـال ُمھا تُتَق ّ

ض ّرم
حتّى إذا بُعث
النبي مح ّمد فيـھم غدت ش َْحناؤھم تَت َ
ﱡ
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وأحزم
عَزبَت عقولھم وما من َمعشر إالّ وھـم منه أَ َل ﱡب ْ
ل ّما أقام الوح ُي بين ظھورھم
ورأوا رســول ﷲ أحم َد ِمنھم
الحزامة لو تكون حزامةٌ
ومن َ

أالﱠ ﱠ
يؤخـر مـن به يُتَقدم

إن تذھبوا عن مالك أو تجھلوا نُعماه فال ّر ِحم القريبة تَعلم
ھي تلك ِمشكاةٌ بكم لو تشتكي

مظـلومةٌ لـو أنـھا تتظلّم

سـولة
كانت لكم أخالقُه مع ُ

فتركتموھا وھْي ِملح ع ْلقم

حتّى إذا أجنَتْ لكم داو ْتكم

من دائـكم إن الثﱢقاف يُق ﱢوم

س أحيانا وحينا يرحم
فقسا لتزدجروا ومن يك حازما فلي ْق ُ

)(1

ت من تاريخ قريش
فالشاعر في ھذه األبيات يقدم لنا في معرض مدحه صفحا ٍ
وأيا ّمھا وأمجادھا ،ويعرض أمامنا صورا من حياتھا في الجاھلية واإلسالم ،ليصل
إلى فكرة واضحة؛ ھي أن قريشا عظيمة في أمسھا وفي حاضرھا ،وأن اإلسالم
زادھا عظمة ،وھذا المعنى في ح ّد ذاته قريب الصلة مما قاله النبي صلى ﷲ عليه
وسلم":خياركم في الجاھلية خياركم في اإلسالم" ،ث ّم ھو بعد ك ّل ذلك يعود في بيته
العاشر إلى قول الشاعر عمر بن أبي ربيعة:
سنا مما نَ ِج ْد
ليت ھندا أنجز ْتنا ما تَ ِعد وش َفتْ أن َ
إنّما العاجز من ال يستب ْد

واستبدّتْ م ّرة واحدة

)(2

ومن البيّن أن العودة إلى شاعر أموي في سياق الحديث عن عظمة مكة جاء
ليعطي معنى االستمرار الثقافي بعدا مقصودا ،فابن أبي ربيعة فضال عن كونه سيّدا
في الشعر فھو كان قبل ذلك سيدا من سادة العرب .وقال أبو تمام في مدح المأمون:
َ
وارث ال ُملك إن المـلك محتبِس
يا
الصور
عـليك إلى أن تُنشر ﱡ
ضي السيف إال خافك القدر
لم يُذكر الجود إال ُخ ْ
ـضت واديَـه وال انتُ ِ
سسه أبو بـكر وال عـمر
ما ض ّر من أصبح المأمون سائسه أن لم ي ُ
 -ديوان أبي تمام بشرح إيليا الحاوي ،ص517

1

 -ديوان عمر بن أبي ربيعة ،طبع وتصحيح بشير يموت ،المطبعة الوطنية بيروت ،ط1353 ،1ھـ1934 ،م ،ص79
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شمـس وال
وما على األرض والمأمونُ يملكھا أن ال تُضيئ لنا
ٌ

قمر)(1

ّ
إن الجانب التاريخ ّي والدين ّي يلتحمان في ھذا التناص الذي جمع قداسة الدين إلى
وسيَر الخلفاء األوائل ،مع ميل قو ّ
ي إلى تقديس السياسة على حساب
قداسة السلطة ِ
الدين ،والحاضر بدال عن قداسة الماضي؛ ذلك أن الممدوح في ھذا النص أھ ّم من
ّ
القدر وأقوى ،كما أنّه يغدو أھم من أبي بكر وعمر ّ
وألن
ألن الرجلين رمز للماضي،
الممدوح العباس ّي رمز للحاضر والمستقبل.
ھـ -2-التناص مع اللفظ القرآني:
ويلجأ أبو تمام أيضا للفظ القرآني الكريم فيدبّج به نصه في شتى السياقات على
سبيل االقتطاف La citaion؛ كما في قوله:
طوى أمرھم عنوة في يديه

ط ﱠي السج ﱢل وط ﱠي الرداء

)(2

وفي قوله أيضا:
فاشدُد بھارونَ الخالفة إنه سكن لوحشتھا ودار قرار
فقد أتى بلفظ قرآني مشھور ورد في قول ﷲ تعالى " َيوْ َم َن ْ
ط ِوي ٱل ﱠس َما َء َك َ
ط ﱢي
ٱل ﱢس ِج ﱢل لِ ْل ُكتُب (4) "...ويبدو مثل ھذا التناص تزيينا للفظ بعيدا عن كل تحوير
)(3

مناسب لسياق النص.
ومن تناصات الشاعر مع اللفظ القرآني أيضا قوله:
من القالص اللواتي في حقائبھا
بضاعة غير مزجاة من الكلم

)(5

وقد أخذ الشاعر عبارة ’’بضاعة مزجاة‘‘ من قول ﷲ عز وجل " فَلَ ﱠما َد َخلُوا
ف لَ َنا ْال َكي َْل
َعلَ ْي ِه قَالُوا يَا أَ ﱡيھَا ْال َع ِزي ُز َم ﱠسنَا َوأَ ْھلَنَا الضﱡ رﱡ َو ِج ْئنَا ِببِ َ
ضا َع ٍة ُم ْز َجا ٍة فَأَوْ ِ
ص ﱢدقِينَ " )(6
ﷲ َيجْ ِزي ْال ُمتَ َ
َوتَ َ
ص ﱠد ْق َعلَ ْينَا إِ ﱠن ﱠ َ

 -1ديوان أبي تمام بشرح إيليا الحاوي ،ص303
 -2ديوان أبي تمام ،شرح التبريزي ،ج ،4ص19
 -3المصدر نفسه ،ج ،2ص208
 104 - 4األنبياء 21
 - 5ديوان أبي تمام ،شرح الصولي ،ج ،2ص347
 88 -6يوسف 12
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فقد ح ّور الشاعر النص الخالد )*( ّ
ألن بضاعة إخوة يوسف ماديّة في حين أن
بضاعة الشاعر ھنا كانت معنوية :إذ أنّھا "من الكلم" ،أي من شعر ،فھو يضيف
تحويرا آخر حين يأتي بما يناقض العبارة القرآنية؛ ّ
ألن البضاعة في البيت غير
مزجاة (*).وفي ذلك فخر بشعره.
في شعر أبي تمام كثير من المعاني الدينية التي تكتسب بالصياغة الشعرية أبعادا فنيّة.
يقول مادحا:
يقظ يخاف المشركون شذاته

متواضع يعنو له الجبار

)(1

فھو من وصف القرآن الكريم للنبي صلـ ّى ﷲ عليه وسلم وصحابته رضي ﷲ
ﷲ والذينَ معهُ أش ّدا ُء على الكفـّار ُر َحما ُء
عنھم " :محم ٌد رسو ُل ِ

بينَھُم" )(2

فالشاعر قد استلھم المعنى من اآلية الكريمة إال أنّه لم يقف في حدود معانيھا
الدقيقة مبرزا صفة أصيلة كانت سببا في ھذا النيل ھي اليقظة أي الفطنة
والوعي ،وبذلك فقد تم في البيت مزج للجوانب الدينية بالجوانب اإلنسانيّة.
ويقول مستحضرا موقفا حساسا في سيرة النبي صاى ﷲ عليه وسلم:
ثانيه في كبد السناء ولم يكن

الثنين ثان إذ ھما في الغار

)(3

فقد ذكر العبارة القرآنية " إذ ھما في الغار" التي تتحدث عن لجوء النبي صلى
ﷲ عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي ﷲ عنه إلى غار ثور أسفل م ّكة ،قال تعالى:
ص َرهُ ﱠ
ار إِذ
"إِالّ َتن ُ
صرُوهُ فَقَ ْد نَ َ
ﷲُ إِ ْذ أَ ْخ َر َجهُ الﱠ ِذينَ َك َفرُوا ثَا ِن َي ْاث َن ْي ِن إِ ْذ ھُ َما فِي ْال َغ ِ
نز َل ﱠ
صا ِحبِ ِه ال تَحْ َز ْن إِ ﱠن ﱠ
ﷲَ َم َعنَا فَأ َ َ
ﷲُ َس ِكي َنتَهُ َعلَ ْي ِه َوأَيﱠ َدهُ بِ ُجنُو ٍد لَ ْم تَ َروْ ھَا
يَقُو ُل لِ َ
ﷲِ ِھ َي ْالع ُْليَا َو ﱠ
َو َج َع َل َكلِ َم َة الﱠ ِذينَ َك َفرُوا ال ﱡس ْفلَى َو َكلِ َمةُ ﱠ
َزي ٌز َح ِكي ٌم"
ﷲُ ع ِ

)(4

فقد احتوت اآلية الكريمة وصفا دقيقا مؤثـّرا لمعاناة النبي صلى ﷲ عليه وسلم
وأصحابه رضي ﷲ عنھم ،وعرضت صبر النبي صلى ﷲ عليه وسلـ ّم وصاحبه أبي
*  -آثرت استعمال كلمة خالد للداللة على طبيعة النص القرآن ّي ،عوضا عن مصطلح النص الغائب.
** - -جاء في تفسير الجاللين ،لجالل الدين المحلي وجالل الدين السيوطي ،مذيال بأسباب النزول للسيوطي ،تدقيق
ومراجعة مروان سوار ،دار الجيل ،ط1418 ،1ھـ 1998 ،م ص 646أن مزجاة رديئة.
 - 1ديوان أبي تمام،شرح التبريزي ،ج ،2ص174
 29 - 2الفتح 48
 3ديوان أبي تمام،ج2ـ شرح التبريزي ،ص207
 40 - 4التوبة 9
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بكر رضي ﷲ عنه ،وانتصارھما في نھاية المطاف بفضل من ﷲ ع ّز وجبّ  ،إالّ ّ
أن
الشاعر قد وظـّف العبارة ’’إذ ھما في الغار‘‘ توظيفا خاصا ،وذھب بھا نحو مدلول
خاصّ حين قال بعد ذلك’’ ولم يكن آلثنين ثان‘‘ ؛ ذلك أنه كان من المنتظر أن يقول
’’آلثنين ثالث‘‘ وبذلك أصبحت العبارة دالة على التحام االثنين وتشكيلھما معا لذات
واحدة.
أن القصد ھو ّ
وإذا ما ربطنا ھذا التناص بالسياق أدركنا ّ
أن الممدوح غن ّي عن
نصرة الناس له ّ
ألن ﷲ قد نصره وصحبه .ويواصل الشاعر في استحضار صوره
ومعانيه من القرآن الكريم فيقول في ذ ّم أعداء ممدوحه.
ومن المعاني التي استوحاھا بشكل واضح من القرآن الكريم قوله الشھير في
قصيدته السيف أصدق إنباء:
رمى بك ﷲ برجيھا فھدّمھا
ولو رمى بك غير ﷲ لم يُصب

)(1

فقد رجع الشاعر في معنى ھذا البيت إلى النص الخالد* في قول ﷲ تعالى ":وما
ّ
َ
َ
ولكن ﷲ رمى"
رميت
رميت إذ

)(2

ويمكن أن نالحظ ھنا التوظيف الذي قام به الشاعر برجوعه إلى معنى األية
الكريمة ،بل إلى لفظھا أيضا ،فقد عمد إلى تكرار الفعل رمى ،وذلك ما نجده في األية
الكريمة كذلك ،إال أن الغرق شاسع بين المعنيين؛ ذلك ّ
أن األية الكريمة تقيم بالتضاد
انزياحا دالليا"ما رميت إذ رميت" بالجمع بين إثبات الرمي ونفيه في اللحظة نفسھا،
ليغدو الضرب ضربا من الوھم الذي يجب عدم االنخداع به ،وبذلك فھي تنفي الرمي
ي نفيا صريحا ،وترجعه إلى المولى ع ّز وجلّ ،في حين ّ
البشر ّ
أن الشاعر يُدخل
اإلسھام اإلنسان ّي والتوكل على ﷲ والجھاد في سبيله ،ليخلص إلى النتيجة وھي ّ
أن
الغاية الدينية ھي التي كانت السبب في النصر ،وبذلك يتـّضح ّ
أن الشاعر ق ّدم لنا
معنى اآلية الكريمة مبسﱠطا منزوع المجازية إلى ح ّد كبير.
 - 1ديوان أبي تمام ،ج ،1شرح التبريزي ،ص59
* أرى أن نصطلح في التناص على ثالثة انواع من النصوص" النص الغائب والنص الخالد وھو النص القرآني الذي يتأثر به الناصفي
النص الحاضر.
 17 - 2األنفال 8
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ھـ  -3 -التناص الشعري:
وتحضر في قصائد أبي تمام مجموعة من المقوالت الشعريّة القديمة كما نرى
ذلك مثال في قوله:
ضـرا عند من ليس ينفع
ولم أر َ

ولم أر نفعا عند من ليس ضائرا

)(1

فھو يعيد صياغة قول الشاعر الجاھل ّي قيس بن الخطيم:
يرجى الفتى كيما يضر وينفعا

إذا أنت لم تنفع فضر فإنـ ّما

)(2

إلى أن يقول:
لي صاحب قد كان لي مؤنسا
ومألفا في الزمان الغابر
ويخلط الحلو مع الحازر

يحتلب الدھر أفاويقه

)(3

فقد ذكر الشاعر حكمة صاحبه ،وقدم عھده بتجارب الدنيا بتعبير مجاز ّ
ي معروف
عند العرب سبق إلى تناوله لقيط بن معمر في قوله:
ما زال يحلب ھذا الدھر أشطره

يكون متـ ّبِـِعا طورا

ومتـّـبَـعا)(4

فأبو تمام ينظر إلى الشعر والتراث والحياة نظرة مختلفة عن نظرة كثير من
معاصريه :فھو مثال ال يعادي الطلل لكنّه ال يقلده .وقد يورده في مقدماته فرحا
مزھرا بالغيم والماء والعشب؛ يقول مادحا محمد بن عبد الملك الزيّات في القصيدة
التي منھا قوله في البدء:
متى أنتَ عن ُذھـليّة الح ّي ذاھل

وقلـبُك مــنھا م ّدةَ الدّھر آھـل

تط ّل الطّلول الدّمع في ك ّل موقف

صبر الدّيار المواثـل
وتمثُل بال ّ

دوارس لم يجفُ ال ّربيع ُربُوعھا

وال م ّر في أغفـالھا وھْو غافل

سحائب ذيلھا وقد أخملت بالنّ ْور فيھا الخمائل
فقد سحبت فيھا ال ّ

 -1ديوان ابي تمام ،شرح الصولي ،ص11
 -2البيت لقيس بن الخطيم الشاعر الفارس الجاھلي ،ذكره الصولي في شرحه لديوان أبي تمام ،وذكره في تاريخ آداب اللغة
العربية جرجي زيدان ،ج ،1ص  130مبرزا أنه من األوس ومن أصحاب المذھبات ،وأنه توفي عام  612م
 -3ديوان أبي تمام ،شرح التبريزي ،ج ،2ص162
 -4ديوان لقيط بن يعمر ،ص.48
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والصورة األخيرة "سحبت السحائب ذيلھا" بالرغم من وجودھا داخل اإلطار
الطلل ّي ،إال أنھا صورة عباسيّة لحسناء من قصر عبـّاس ّي وھي ترفل في ألبسة
حضرية.
تعفّين من زاد العـفاة إذا انتحى
على الح ّي صرف األزمة ال ُمتماحل
لھم سلف سمر العـوالي وسامر وفيھم جـمال ال يَ ِغيض وجامل
بعـقـلك آرام الخـدور العـقـائل

ليالي أضـللتَ العزاء وج ّولـتْ

صيّرت
يف لو أن الخالخل ُ
من ال ِھ ِ
لھا ُوشُما لجالت علـيھا الخالخل
مھا الوحـش إال أن ھـاتا أوانس

قنا الخطّ إال أن تلك ذوابل"

)(1

فھو ال يخالف العرب القدامى من أجل المخالفة في ح ّد ذاتھا ،لكنه يلجأ إلى ھذه
الصورة النضرة فيكسو بھا الطلل لتشاب ٍه بين دمعه والمطر الذي يسقي الطلل ،وبين
حضور حبه وبقائه وحضور الربيع وبقائه مع الطلل.
لقد تجاوز أبو تمام المقدمة الطللية في احتفائه المكثف بمجموعة من اإلشارات
النفسية التي تتولد تباعا داخل األجواء الطبيعية المتفاعلة مع حالة الشاعر النفسيّة.
فالج ّو النفس ّي قد أسھم بقوة في التغيير الذي أحدث على الطلل وصورته وداللته،
فلم يعد موحشا ،وھنا تحدث المفارقة؛ ھو إذن طلل إذن لم يشارك الشاعر حالته.
فھذه المق ّدمة مختلفة في ج ّوھا النفس ّي وفي معناھا عن المق ّدمة الجاھليّة الحزينة.
ويبدو اجتماع البكاء والذكرى والطلل الموحي بالبلى أسبابا قوية جعلت القدماء
يطيلون الوقوف عندھا وافتتاح قصيدة الذات بھا؛ إذ الموقف النفس ّي غن ّي بالعناصر
التي تثير االنفعال ،وتحرّك وجدان الشاعر بالقول ،وك ّل ھذه الحيثيّات التي أحاطت
التجربة القديمة بأسباب الخلود من خالل التطابق الفن ّي الذي أبدعته الذات العربيّة في
تلك التجارب.

 -1ديوان أبي تمام شرح الخطيب التبريزي ،ج ،3ص 112وما بعدھا ،وھي في شرح إيليا الحاوي ،ص 468وما بعدھا ستون
بيتا.
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وأبو تمام يتق ّمص تلك التجربة التراثيّة ذات الصلة بحيز خاص ،فينقلھا إلى حيّزه
الجديد غير متھيّب من معاني الجاھلية حتى في معتقداتھا ،متمعـ ّنا في التراث
اإلنساني يكمله وال يعاديه ،وھي نظرة تنافي السائد كثيرا .وبھذا التزاوج الذي يحدثه
بين القديم والجديد يحقّق النص لديه إبداعيّته ،ذلك أن إبداعيّة

"(*)"créativité

أ ّ
ي

نص"مشروطة بتحقيق التواصل مع ذلك القديم وتلك الدروب ،ال للحلول فيھا
واتباعھا ،بل لمفارقتھا والتغاير معھا ،بعد صھرھا في محارقه ّ
ألن التغاير مشروط
بالتواصل معھا واالنقطاع عنھا في اآلن نفسه"...

)(1

لكنّه في موقفه من القديم كان

دائما يَصدر في ما يذھب إليه عن طاقتين إبداعيّـتين ِ:شعرية ونقدية ،وكل طاقة كانت
عنده سندا للطاقة األخرى في عصر كان القديم ينظر إلى ك ّل حركة تجديدية بحذر
شديد ،خا ّ
صة أمام الثقافات الواردة التي صارت تعبـ ّر عن نفسھا بحرية ،ففي ھذا
الج ّو يستحيل أن يطمئن العرب ّي لرياح الرفض مھما كان مصدرھا ،خاصة بعد أن
انقضى العصر األموي الذي كان أكثر الشعراء فيه يتّبعون فطرتھم العربيّة ،ودربتھم
في تذوق الصوت والصورة والمعنى ،مع االقتباس ممن سبقھم من شعراء ما قبل
اإلسالم.

)(2

وھكذا يمكن القول بأن الشعراء أبا العتاھية وأبا نواس وأبا تمام حين تناصّت
أشعارھم مع عدد من المقوالت الشعرية وغير الشعريّة إنما عبﱠرت عن روح العصر
العباس ّي نفسه :فھذه التناصّات التي ھي حوارات بين النصوص وتداخالت بين
الثقافات ،تجسد تلك المحاورات والتداخالت التي زخر بھا العصر العباس ّي بفضل
الك ّم الھائل من اإلنجازات الحضارية التي ساھمت في تطور ّ
الفن الشعر ّ
ي فكريّا
وفنيا .وفي شعر ھؤالء الشعراء أبي العتاھية وأبي نواس وأبي تمام جوانب أسلوبيّة
أخرى يمكن تتبّعھا وترصد تشكلھا الفن ّي الجمال ّي في دراسة وتحليل وتأويل بالفصل
الموالي إن شاء ﷲ.

*  -اخترت ترجمته الإلبداعية ألن الخلق متناف مع الطبيعة البشرية ،ومع حقيقة اإلبداع الذي ھو أساسا تناص.
 -1لطفي اليوسف ّي ،الشابي منشقا ،سراس للنشر ،تونس فيفري  ،1998ص.121
 -2عبد القادر القط ،في الشعر اإلسالمي واألمو ّ
ي ،دار النھضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت لبنان ،1979 ،ص245
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الفصل الثالث
سمات أسلوبية
في الشعر الرافض لدى ك ّل من:
أبي العتاھية
وأبي نواس
وأبي تمام
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توطئة:
مارس الشعراء أبو العتاھية وأبو نواس وأبو تمام تجارب شعرية م ّكنت من
تحقيق كثير من اإلنجازات الفنيّة ،ويمكن للقارئ الكشف عن عدد من الخصائص
األسلوبية المتناسقة مع طباعھم وأذواقھم وثقافتھم.
وقد كان لك ّل شاعر مجموعة من السمات األسلوبية تبدو أوضح من أخرى ،لذلك
كان من الضروري استقراء طائفة من ھذه الظواھر األسلوبية األبرز لدى ك ّل شاعر
لللتعرف على اإلضافة الجمالية والفكرية التي قدمته للتجربة الشعرية بصفة عامة.
 -1أبو العتاھية :النثريّة في شعره وأبرز إنجازاته الفنيّة:
دلّت التناصّات التي ت ّم رصدھا في الفصل السابق على أن النص الشعري
العباس ّي قد عرف تط ّورا محسوسا في مسيرة الشعراء أبي العتاھية وأبي نواس وأبي
تمام ،وداخل تلك التناصات يمكن االھتداء إلى أصالة ك ّل شاعر من خالل تتبّع أبرز
السمات األسلوبية التي ميّزته ثم انتقلت بعده إلى غيره من الشعراء لتغدو عنصرا
أسلوبيا حاضرا في التجربة الشعرية العباسيّة ،وضمن عدد كبير من التجارب
الشعريّة التي عرفتھا مسيرة القصيدة العربيّة كك ّل.
وقد تكون النثريّة التي ظھرت في شعر أبي العتاھية أھم إنجاز له  ،وھي في
أبسط معانيھا اللفظ الشائع المستھلك إذا ما وضع في نصّ ما ،دفع القارئ إلى
اإلحساس بروح النـّثرية تسري في أوصال ذلك النص؛ إذ ّ
أن نظم المعاني وحده ال
يمكنه أن يھبنا روح الشعر  .ومن أمثلة ذلك قول أبي العتاھية:
وحسن ما ص ّرف من أموره

الحمد  على تقديره

شكرا على إعطائه ومنعه

الحمد  بحسن صنعه

خ ّوف من يجھل من عقابه وأطمع العامل في ثوابه ...

)(1

فھذه المعاني  -كما ھو واضح  -ال تعدو أن تكون صياغة نظمية لما ورد في
القرآن الكريم ،لذا كانت صلتھا بالشعر ضعيفة .والنثرية بھذا المفھوم مضادة للشعر
مناقضة له ،لذلك ال يمكن ع ّد ھذا الضرب منھا إنجازا فنيّا في أسلوب الشاعر ،بل
 -1ديوان أبي العتاھية ،تح :شكري فيصل ،ص ص 445 ،444
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يمكن عده إنجازا فكريّا متما ًّسا مع بعض موسيقى الشعر وليس مع موسيقى الشعر
كلّھا :إذ أن موسيقى الشعر في أي قصيدة طرفان :أحدھما إطار خارجي ،واآلخر
داخل ّي ،وقد آثر الشاعر اللغة التي تالمس النثرية كما نجد ذلك في قوله:
آمنـت بـا وأيقـنـت وﷲ حسبي حـيثما كنت
كم من أخ لي خانني ودّه وما تبــدلـت وما خنت
إني إذا عـ ّز أخي ُھ ْنت

الحمد  على صنـعه

ما أعجب الدنيا وتصريفھا كم لـونتني فتل ّونت
للبين لون فأنا رھْنٌ به لو قد دنا يـوم لقد بِ ْنت
سـنتُ
ما أنا إال خائض في ُمنى قبّحتُھا طورا وح ّ

)(1

ومن الواضح أن كثرة التضمينات بما ھو نثري قد أسھمت في تلوين النص بسمة
النثرية ،كما نجد ذلك في قوله " :إني إذا عـ ّز أخي ھُ ْنت"  ,أو " وﷲ حسبي حـيثما
كنت " ...وھي ظاھرة ھا ّمة في التحول الشعر ّ
ي الذي جد فيه الشاعر .و النثرية
عبارة جاھزة مستعملة في النثر العادي أو اليوم ّي ،وبذلك فالنثرية تحول للشعر إلى
حالة لغوية عادية ،في حين أنه في األصل حالة كالمية مضا ّدة .وھي ظاھرة فنية
رافضة للتقسيم الصارم بين الشعر والنثر ،بما ينسجم مع دراسات معاصرة تشير إلى
انعدام جنس أدب ّي صرف صاف ال تشوبه شائبة.

)(2

إن نص أبي العتاھية بعيد عن العرف الشعر ّ
ي ،وھو في الوقت نفسه قريب منه
أش ّد القرب؛ ذلك أن الشعر العرب ّي القديم يفتتح بمصراع لكن الشاعر جعل نصّه
مصاريع ،وأبرز ما فيه من فتح فن ّي ھو روح الشعر باللغة النثرية :ثنائية تسمو بشعر
أبي العتاھية في مثل ھذه التجارب إلى الدھشة؛ فاألفعال المتتالية بقدر ما قدمت
لألبيات النغم الشعري بقدر ما قرّبت الشعر من الرّوح النثرية لما تضمنته من مباشرة
في التعبير عن المعنى في غير عناية بالتصوير الذي ع ّوضه الشاعر بعرض معاناته
النفسيّة ،وبالعناية الصوتيّة المتمثّلة خاصة في الترصيع والتصدير والتشا ُكل ،كما
 -1ديوان أبي العتاھية ،تقديم كرم البستاني ،دار بيروت للطباعة والنشر ،ص ،95ديوان أبي العتاھية" ،أبو العتاھية أشعاره
وأخباره" ،تح :شكري فيصل ،ص ،80ديوان أبي العتاھية األنوار الزاھية ،ص51
 -2محمد مفتاح ،تحليل الخطاب الشعري ،استراتيجية التناص ،المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب  /بيروت
لبنان ،ط ،1992 ،3ص13
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خنت ھن ُ
ُ
نجد ذلك بينُ :
ت ،...كما تتـ ّضح العناية بالجانب الصوتي في التجانسات
كنت
الصوتي ":ترونھا ،ھواھا ،أتــيتھا ،جئتھا ،يعلمھا ،فضلھا ،عليھا ،أنھا ،منھا ،فالھاء
في ھذه الكلمات صوت أساس له عالقته باآلھة العتاھية في ھذا الموقف .كما أن
الكلمات التي نسج النص بھا تشترك في المجال الداللي وتفضي إلى بعضھا البعض:
ديون /تقض ،وھبت /استردت ،بعثت /رسوال /كتبت ...وال يبتعد الشاعر عن ھذا
النمط األسلوبي البسيط في المدح فيخالف في كثير من شعره المديحي فخامة البحر
فجاء خفيفا لفظا ووزنا ،كما نرى ذلك في مدح المھدي:
أتته الخـالفة منقادة

إلـيه تجـرجر أذيالـھا

فلم تك تصلح إال له

ولم يك يصلح إال لھا
لزلزلت األرض زلزالھا

ولو رامھا أخد غيره

ولو لم تطعه بنات القلـــــوب لما قبل ﷲ أعمالھا
وإن الخليفة من بغـض ال إليه لتبغض من قالھا ...

)(1

فالروح الشعبية واضحة في الفعل "تجرجر" والبساطة طاغية في التضاد بالبيت
الثاني حتى ليبدو القول ضربا من اللعب اللفظي داخل الحيز الرسمي .لكن الشاعر
بإصراره على فنّه وإمعانه في ھذا الضرب من التعبير قد بدأ في صوغ ذوق عصره
حسبما يبدو وإال فكيف تقبل ھذه الموسيقى الراقصة الطروب في المدح ،وقد كان
غرض المدح أقرب إلى موسيقى الحروب ال ترنّمات الراقصين.
وقد كانت ال َمھ ّم ة التي استھدفت التبسيط محل جدل كبير ،وبدءا من شعر
الصعاليك الذين صوروا حياة القفر بشعر شعبي خاص يمكن تسميته ’’شعر القفر‘‘،
ونھجوا في القصيدة منھجا مناقضا للمنھج المعھود بدأ الجدل في الحقيقة مع ما يمكن
أن يسمى ’’قصيدة القفر‘‘ .ويقود ھذا الكالم إلى التساؤل عن ميل ابن رشيق إلى
أسلوب أبي تمام بالرغم مما فيه من غموض يفتح باب التأويل على مصراعيه،
ويشير إلى ھذا التعدد في القراءات والتأويالت حسن مصطفى سحلول في حديثه عن
االنزياح مستعمال مصطلح االنزالق فيقول " :انزالق معنى النص ليس أمراً نادراً
 -1ديوان أبي العتاھية ،تحقيق شكري فيصل ،ص،33
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في ميدان األدب ،ولنذكر غموض الصوغ عند أبي تمام ) (845-779أو وحشيّة مفرداته
وما آلت من صعوبات شتّى في التأويل (1).ويؤكد الكاتب انفتاح نصوص أبي تمام إلى
اليوم على عدد من

التأويالت(*) .

ويمضي أبو العتاھية في تخريب العرف الشعر ّ
ي

التقليدي تخريبا بنـّاءُ ،ملغيا جدارا كان فاصال بين لغة الحياة ولغة الشعر ،ثم ھادما
جدارا سميكا آخر فاصال بين لغة الشعر ولغة النثر ،أو لنقل كان في الحالتين محاوال.
ّ
إن ھذا التقارب الذي يحقـ ّقه أبو العتاھية أ ّوال  ،بين لغة عصره وبين شعر يعمل
على أن يكون في عصره درجة وسطى بين الشعر والنثر ،ھو إنجاز في غاية
األھمية ،وھو ناتج أصال عن تلك المھ ّمة التبسيطيّة التي كان يرُومھا دائما في شعره،
إشراكا للذوق الشعبي في ذوق الشعر واستھالكه ،بعد أن كان اإلبداع الشعري
لنرحلة من التاريخ الطويل يخصّ نخبا محدودة .ويورد الجاحظ آلدم مولى بلعنبر ھذا
النص يقوله البن له ،وھو أنموذج لشعر ينشد في ترقيص البنين ،وھو قريب مما
يورده أبو العتاھية في عنايته بالترصيع:
المحب
"...أنت الحبيب وكذا قول
ْ

وص ْب
جـنّبك ﷲ معاريض الـــ َ

الجـرب
حتى تفيد وتداوي ذا
ْ

وذا الجنون من سعـال وك َل ْب

والحدب حتى يستقيم ذو الحدب
ص ْب...
وتحمل الشاعر في اليوم الع ِ

)( 2

إن ھذا النص أيضا مبني على تواصل األبيات واتصال كل بيت بكلمة في البيت
السابق وھذا ما فعله أبو العتاھية بعد ذلك .وھكذا يتبيّن أن روح أبي العتاھية الشعبية
غير منفصلة عن الروح العربية الشعبية األصيلة .ونقرأ ألبي نواس بناء فنيا يشبه ما
قام به أستاذه أبو العتاھية ،كما يتّضح ذلك في قوله:
ما بـاح حتّى جفاه َمن ظلما

إنْ باح قلبي فطـالما كـتَما

وكيف يقوى على الجفاء فتًى قـد مات أو كاد أو أراه وما
 -1حسن مصطفى سحلول ،نظريات القراءة والتأويل األدبي وقضاياه ،دراسة ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق  ،2001ص،21
* -وھو يشير في الصفحة  91من الكتاب نفسه إلى أن القارئ ما يزال إلى اليوم يبحث في المعاني التي تطرحھا نصوص
لقدامى كتاب العرب وشعرائھم من أمثال أبي تمام وأبي نواس وأبي العتاھية .لكن من الواضح أن درجة التأويل بالنسبة
إلبداعات ھؤالء الشعراء متفاوتة ،ومن الواضح أيضا أن معظم نصوص أبي العتاھية مغلقة ال تحتمل التأويل لغلبة بعدھا
اإلبالغي التعليمي اإلرشادي.
2
 -الجاحظ ،البيان والتبيين ،ج ،1ص135

329

.

أشكﱡ أنّ الھـوى سيقتـلني

من غير سيف وال يُريق دما

كيف احتبالي لـشـادن غنج

أصبح بعد الوصال قد صرما
َ

)(1

فقد أتى بحرف النفي في نھاية البيت الثاني ثم بالفعل المنفي في الشطر األول
بعده ،وقد يكون اتفاق الروي بين الشاعرين دليال على تأثره المباشر بأستاذه.
ّ
إن ھذه الوجھة الشعبيّة التي بدت بيّنة األساليب واضحة المعالم ليست غاية فنيّة
نھائية للشعر العربي؛ لكنھا كان من الممكن أن يبدأ بھا بحث الشعراء لبناء حياة
شعرية تمسّ المجتمع برمته ،لذلك يمكن القول بأن تلك الطاقة التي قرّبت الشعر عنده
من النثر وأبقت على نغمية الكتابة الشعرية خصوصية نفية أعظم من ارتجاله ،كما
يتجلة ذلك في قوله في ھذه األبيات التي ال ب ّد من العودة إليھا لما تُمثّله من ابتكار فنّ ّي
في سيرة الشاعر الغنيّة بالتجارب:
وﷲ لـو َكلــِفتَ مـنه كما

يا ذا الذي في الحب يَلحى أما
حب رخــــيم لمــا
كلِفتُ من ّ

لمتَ على الحب فذرني وما

ألقى فإني لست أدري بـما

بُ ِلـيــــتُ إالّ أنـني بــيــنمـا
أطوف في قصـرھم إذ رمى

أنا بباب القصر في بعض ما
قلبي غزا ٌل بــسـھـام فــما

أخطـا بھا قلـــبي ولـكنّمـا

سھـمـــاه عينان له كلـّما

أراد قتـلـي بھــــما سلما

)(2

فقد بني النص بمبدإ مناقض تماما لما تشترطه بالغة القدماء الذين يكانوا يؤثرون
دائما وحدة البيت .وكان صاحب الموشح قد عاب ھذه األبيات للتضمين )*( الذي بنيت
على أساسه فقال " :والمض ﱠمن عيب شديد من الشعر ،وخير الشعر ما قام بنفسه،
وخير األبيات عندھم ما كفة بعضه دون بعض ،مثل قول النابغة:
ّ
المھذب
على شعث أي الرجال

ولستَ بمستبق أخا ال تل ّمه

ّ
المھذب كفاه ،وإن قال" ولست
فلو تمثّل إنسان ببعضه لكفاه إن قال" أي الرجال
 ديوان أبي نواس ،شرح محمود أفندي واصف ،المطبعة العمومية بمصر ،ط1898 ،1م ،ص34 -2المرزباني أبي عبيد ﷲ محمد بن ِعمران المر ُزباني"ت  348ھـ"  ،الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ،جمعية نشر
الكتب العربية بالقاھرة1343 ،ھـ  ،المطبعة السلفية ومكتبتھا ،ص261
1

*  -جاء في معجم المصطلحات ص 108أنه تعلق قافية البيت بصدر البيت الذي يليه ،ھذا في العروض ،أما في البديع كما
يشير المعجم فھو االقتباس .وھذه الداللة المزدزجة غير منطقية ألن من سمات المصطلح داللته العلمية األحادية الدقيقة.
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بمستبق أخا ال تلمه على شعث" لكفاه (1) "...إال أن الشاعر ذھب مذھبا مخالفا ،فجعل
األبيات جميعا متصلة ببعضھا من خالل حرف يحقق الروي ويحقق في الوقت نفسه
االتصال بالبيت التالي ،فكانت معظم المقاطع الموسيقية المكونة للقافية حروفا أو
ظروفا :كما ،وما ،بينما  ،لكنما  ...والتزم الشاعر فيھا التصريع التزاما في النص
كله ،ويمكننا بسھولة نثر األبيات فتتحول إلى نصّ مختلف كلية :يا ذا الذي في الحب
فت منه كما كلِ ُ
يَلحى ،أما وﷲ لو َكلِ َ
فت من حبّ رخيم ،لما لمت على الحب ،فذرني
وما ألقى ،فإني لست أدري بما ب ُ
ُليت ،إالّ أنني بينما أنا بباب القصر في بعض ما
أطوف في قصرھم ،إذ رمى قلبي غزا ٌل بسھام ،فما أخطأ بھا قلبي ،ولكنّما سھماه
عينان له ،كلّما أراد قتلي بھما ،سلم .وعلى جاھزيّة التشكيل المعجمي الذي عند
الشاعر ،إال أنّه كثيرا ما يتقاطع مع اللفظ القرآني كما في قوله :ذرني وما" .قال
تعالى ":ذرني ومن خلقت وحيدا (*)"...ففي ذلك تناصّ مع لفظ القرآن الكريم ،يوحي
بما يجده الشاعر من عذاب ،كما يبالغ الشاعر من خالله في تقديس المحب الذي
يصبح مالكا لقرار التعذيب أو العفو .وقد عمد الشاعر في كل ذلك إلى تحقيق وقع
خاص بالتشكيل األسلوبي الذي اعتمده مستفيدا من لغة الشعر ولغة النثر جميعا،
ليؤدي المعنى بما توحي به العبارة بلطيف اإلشارة إلى دالالت العذاب.
ويبدو أن الشاعر قد أحسّ بھذه النثريّة فاستطاع مفاجأة المتلقي فنيّا ،باعتماد
األداء الصوت ّي لإلشعار بروح الشعر من خالل كسر الصبغة النثرية في الكالم
وترويض الشعر عليھا في الوقت نفسه .ھذا التص ّور للشعر جديد في تاريخ الشعر
العرب ّي ونقده ،وما تميّز به كان تلك المواءمة التي أوجدھا أبو العتاھية بين الشعر
والنثر ،وبقليل من التأمل ندرك أن نظرة الشاعر تتقارب كثيرا مع جوانب من
النظريات النقدية المعاصرة ،بل ومع طائفة من اآلراء النقدية الغربية؛ فھذا نظرة
معاصرة "بالشير" إلى مفھوم السجع الذي رأى أنه نثر بوحدات موزونة قصيرة
غالبا ،تجمع بينھا قافية ،ليخلص في النھابة إلى ّ
أن السّجع ما ھو إال نثر موزون

 -1المرزباني ،الموشح ،ص ص262 ،261

*  11 -الم ّدثـّر 74
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مقفًّى. (1) .إال ّ
أن في تجارب أبي العتاھية كثيرا ما يـ ُتجاوز ھذا التحديد الشكل ّي البسيط
إلى دالالت فكرية وفنية أعمق تعطينا صورة واضحة عن عمق الشاعر في تصوره
لماھية الشعر السھل.
 -2أوجه أسلوبية متباينة في شعر أبي نواس:
أ  -الروح الحكائية والتصوير بالمحاورة في الخمريات:
ّ
إن ھذه المحاورة شكل وسط ّي بين الوصف الخمر ّ
ي والحكاية الخمريّة التي
عرف بھا أبو نواس ،كما أنھا صورة لروح الدعابة العباسية ،تلك الدعابة المستھترة
بأقدس األشياء ،فالشاعر وھو يعرض معانيه الھزلية يتناصّ مع كثير من المقوالت
التي تق ّدم قيم الدين ،وتدعو إليھا ،وھو يناقضھا في حركة حوارية متعصبة مضادة،
تماما كما يحدث حين المحاورة التي تتناول مسائل في أعلى درجات التعقد كانت قد
أثيرت في المجتمع العباس ّي ،كما نجد ذلك في قوله:
والشّرب عند فصاحة األوتار

قـل للعـذول بحـانة الخـمـّار

فالشاعر يوھمنا بوجود رشالة يجب أن تبلغ ،لذلك يبدأ بالطلب"قل" ،ثم تبدأ
الحكاية مؤكدة" إني".
إنّي قـصدت إلى فـقـيه عـالم

سـك حـبـــر من األحبار
متـن ّ

متعــمـّق في ديـنـه متـفــقّـه

صــر في الـعـلم واألخبار
متب ّ

قلت النـّبـيذ تـ ُ ِحلّه؟ فأجاب ال

إالّ عُــقارا تــرتـمي بشَـرار

صالة و ِبـتْ حليفَ عُقار
صالة؟ فقال فرض واجب ص ّل ال ّ
قلت ال ّ
ضه بنھار
اِجمع علـيـك صالة حول ٍكامـل
من فرض ليل ٍفا ْقـ ِ
صـم وآش ُدد عُرى اإلفطار باإلفطا ِر
قلت ال ّ
صيام؟ فقال لي ال ال ت ُ
شيء يـعــ ّد آللة الشـّطّــار
قلت التّـصدّق وال ّزكاة ؟ فقال لي
ول وغايـة ُاإلدبار
قلت المناسـك إن حججت فقا َل لي ھذا الفـ ُ ُ
ض ِ

1

 Regis Blachere, histoire de la littérature Arabe des origines a la fin du 15e siecle de J.C, Parus,Adrien Maisonneuve 1964 , p189
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ال تأتيـنّ بـالد مـ ّكة ُمحـْ ِرمـًا
واجب
ودنــا إل ّي وقـال نُصـحك
ٌ

ب الدّار
لو اَنّ مكة )*( عند با ِ
و َ
زيّـنْ خـِصالك ھـذ ِه بـ ِقمار

)(1

إن قراءتنا لھذا النص تطرح أمامنا قضية أساسا في الرفض الذي مارسه ھؤالء
الشعراء عامة ومارسه أبو نواس خاصة ،وتمضي بنا إلى الذات وھي تكتب ،فتد ّل
على كثير مما ھو مفقود منھا ،وبذا فھي قد ال تد ّل إال على ما ھو سواھا  ...وكأنما
الذات –ھنا -تنفي نفسھا من خالل الكتابة مثلما أنھا تنفي اآلخر بتجاوزھا له ،وفي
كلتا الحالتين فإن الكتابة في ھذه الحالة تق ّدم االختالف وتعرض الضد :الذات المختلفة
في النص المختلف .ومن ھنا ينشأ العمل المضاد بما ھو اختالف عن األصل وعن
الشخص ذاتَه والنص كتابة جديدة ال تشبه ما عداھا ،ولذا
الشبيه ،فالمؤلف ليس ھو
َ
فھي الضد (2) .وھذه الضدية قويّة في شعر أبي نواس الخمريّ ،وحكاياته التي يبدو
فيھا متصادما متناقضا مع الجميع ،وقد تد ّل ھذه الحالة التي يثيرھا شعره على المثل
السلب ّي المناقض له وھو يريد بلوغه فنيا ،وھذا يذكرنا بمقولة "إليوت" في ھذا
الشأن ":ليس الشعر تحريرا للعاطفة ،وإنما وسيلة تخلّص من العاطفة ،وھو ليس
تعبيرا عن الشخصية ،وإنما وسيلة فرار من الشخصية"

)(3

ّ
إن أبا نواس يجد صعوبة ج ّمة في التفاھم مع لحظاته ومع ذاته ومع الخ ّمار الذي
تبدو محاورته عسيرة ،تبدأ عادة بكثير من المخاوف والظنون والھواجس ،مما يجعل
ھذه الخمريات ال تؤ ّكد التحاور الصعب الجا ّد بين الشاعر وغيره فحسب ،بل مع
عصر كامل أنكره الشاعر إنكار العصر له ،إال أن التحفظ واضح في كثير مما يقوله
حين تطرقه لموضوع الصالة كما نجد ذلك في قوله:
صالة وبتْ حليفَ عُقار
صالة؟ فقال فرض واجب ص ّل ال ّ
قلت ال ّ
فقوله على لسان الفقيه العالم العارف بأنھا فرض واجب جاء من قبيل ذلك التحفظ
الذي يمسك بالعقيدة وال بفرط فيھا ،دون أن يكون ذلك ناھيا عن ارتكاب المعاصي،

*  -تـ ُقرأ " َول َو ّن " ليستقيم الوزن
1
 ديوان أبي نواس ،شرح واصف ،ص224 ،2232
 عبد ﷲ محمد الغذامي ،الكتابة ض ّد الكتابة ،ط ،1دار اآلداب بيروت  ،1991ص83
 -ھربرت ريد ،طبيعة الشعر ،تر:عيسى علي العاكوب ،مراجعة:عمر شيخ الشباب ،وزارة الثقافة السورية 1997م ،ص18
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بل دون أن يحول ذلك على ربط الصلة بين العقيدة والعمل بمستلزماتھا ،ومن ھنا يبدأ
التحذلق والتالعب في قوله :ص ّل الصّالة وبِـ ْ
ت حليفَ ُعقار...
وبالنظر إلى أسلوب الشاعر نجده يوجز في الحديث عن الصالة فيقول :ص ّل
الصالة ،لكنه يطنب عند الحديث عن الخمر فيقول :بت حليف عقار .وبذا تبدو
الخمرة رمز اللذة عند الشاعر ذات منزلة أھم من منزلة التدين ،إذ الفرق شاسع بين
من يصلي صالته ويؤدي واجبھا ،وبين من يقضي لياليه حليفا للعقار .فمن الواضح
إذن أن نزعة الرفض النواس ّي دفعته إلى رسم حاالته بطريقة خاصة بالرغم من ك ّل
شيء ،فھو ال يمكن أن يختبئ داخل الشعر حتى وإن أراد ،ألننا بقليل من التمعن
يمكن أن نرى حاالته مرسومة في ثنايا ھذا الشعر بكل وفاء ،خاصة في ذلك التناقض
الذي يرى في معانيه بين نص وآخر؛ إنه صورة لالضطراب النفسي الذي راح
يمزق ذاته .لقد ف ّر أبو نواس من شخصية رسمھا عصره بغاية االستقرار في
شخصية رسمھا ھو لذاته ،شخصية اتضحت بك ّل ثقة داخل نص صاغه انطالقا من
ّ
المعذبة التي يجسدھا في خمره اليومي ،وفي كل خمريّاته .وھو يمارس
ھذه الذات
شيئا من العنف ضد التديّن من خالل السخريّة التي يقابل بھا الفرائض الدينية ،من
صالة وصيام وجھاد وح ّج  ...وھو وإن لم يُنكر ھذه الواجبات ،إالّ أنّه أعطاھا
درجتھا األخيرة في قائمة حاجات اإلنسان ،كما أنه عمد إلى توثيق أفكاره المعادية
للتديّن:
إنّي قـصدت إلى فـقـيه عـالم

سـك حـبـــر من األحبار
متـن ّ

متعــمـّق في ديـنـه متـفــقّـه

صــر في الـعـلم واألخبار
متب ّ

وليكون المصدر مقنعا ال بد أن يرد من عالم متبحر فقيه متنسك حبر  ...ومن ھنا
جاء اعتماد سلسلة من أسماء الفاعل:عالم متنسك متعمق متفقه متبصر .ولقاء الفقيه
جر الشاعر إلى اعتماد المحاورة الفقھية ،لذلك بدا الشاعر تلنيذا ناقال لقول عالم جليل
عارف بالدين والدنيا ،فكان ذلك سببا في كثرة المحاورات من خالل فعلين" :قلت"
و"قال" وھكذا يغدو الشاعر طرفا إيجابيّا في قدرته على جلب الحقيقة والكشف عنھا
من مصدرھا العميق .والشاعر يص ّر في نصه على النصح بالنھي ،ليكون ھذا الفعل
334

.

مضا ّدا تماما لروح الدين القائم أساسا على األمر أوال ،لذلك ساد النھي في ھذه
األبيات داال على صورة مضادة لروح الدين ،وھي الصورة المتجلية كذلك في قوله:
صياحا
َوأَ َمـلﱠهُ ديـ ُك ال َ
باح ِ
ص ِ

بوح بِســح َر ٍة فَاِرتاحا
ص َ
َذ َكـ َر ال َ
ناح َجناحا
أَوفى عَلى َ
صفﱢ ُ
ف ال ِجدا ِر بِ ُ
ق بِ َ
سدفَ ٍة )*( َغـ ِردا ً يُ َ
ش َر ِ
الج ِ
شحاحا
بوح َوال تَ ُكن
َك ُم َ
باح َك بِال َ
ص َ
با ِدر َ
س ﱢوفينَ َغدَوا َعلَيكَ ِ
ص ِ
بوح ِجال ُء ُك ﱢل ُم َخ ﱢم ٍر
ص َ
إِنﱠ الـ َ
ب
ت ُم َعلّ ِل صا ِح ٍ
َو َخـدي ِن لَ ّذا ٍ

س ِه ا ِإلصباحا
بَـ َد َرت يَداهُ ب َكأ ِ
يَـقــتاتُ ِمـنهُ فُـكا َھةً َو ُمــزاحا

َوأَ َزحـتُ عَـنهُ َحثاثَهُ )**( فَاِنزاحا
س بِـ ِه
نَـبﱠھتُهُ َوالـلَي ُل ُمـلتَبِ ٌ
صباح قُلتُ لَهُ اِتئد
قا َل اِب ِغني ال ِم
َ
ضو ُءھا ِمصباحا
َحسبي َو َحسبُكَ َ
صباحا
باح َ
جاج ِة شَربَةً كـانَت لَهُ َحتّى ال َ
س َكبتُ ِمنھا في ال ُز َ
فَ َ
ص ِ
زاج ِوشاحا
سھا ال ِم ُ
ِمـن قَھ َو ٍة جا َءت َك قَب َل ِمزا ِجھا عُـطُالً فَـأَلبَ َ
أَھـدَت إِلَـيــكَ بِـري ِحــھا تُفّــاحا

شَـ ﱠك الـبِزا ُل فُؤادَھا فَ َكـــأَنﱠما

س النُ
فوس فَال تَرى
صفرا ُء تَفتَ ِر ُ
َ
َ
ت ِجراحا
سنا ِ
سوى ال ِ
ِمنھا بِ ِھنﱠ ِ
َع ِم َرت يُكاتِ ُمكَ ال َزمانُ َحديثَھا
باح ِمن أَسرا ِرھا ُمستَودَعا ً
فَـأَ َ
ص َو ٍر ت َ
َداخلَھا البِلى
فَـأَتَتكَ في ُ
أس سا ِط َعةٌ بِھا
فَـ َكأَنﱠھا َوالـ َك ُ

سآ َمةَ باحا
َحـتّى إِذا بَـلَ َغ الـ َ
لَـوال الـماللَةُ لَـم يَ ُكن لِيُباحا
فَـأَزالَ ُھنﱠ َوأَثـبَتَ األَرواحـا
ـبح تَـقا َر َب أَم ُره ُ فَاِنصاحا
ص ٌ
ُ

)(1

األبيات من الكامل ھذا البحر الذي كان كثير التردد في الموضوعات الھامة
الجادة ،مما يوحي بمدى عناية الشاعر بما سيقول ،أما الروي فھو الحاء ،ھذا الحرف
الحلقي

)(2

ذي المخرج الضارب في عمق الذات ،ثم إن الحلق ھو المجرى الطبيعي

للخمرة ذاتھا ،ومن ھنا كان اختيار الروي مقصودا في النص .والشاعر يؤثِر في ھذا
*  -السﱡدفة الظلمة وھي الضوء أيضا كما أنھا اختالط الضوء والظلمة ،لسان العرب مادة سدف ،ص 1974
** -الحثاث النوم  ،لسان العرب ،مادة حثث  ،ص 774
 - 1ديوان أبي نواس شرح واصف ،ص256
 - 2لسان العرب ،ص 841
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النص بأن يكون بط ُل الحادثة الخمريّة ضميرا غائبا حاضرا حضورا قويا ،إنه
"ھو" ،ومن ھو ھذا الضمير غير أبي نواس أو من شابه أبا نواس؟ والنص عاج
بااإلشارات والرموز ،فما ديك الصباح ولماذا يملؤه ملال ،أھو ديك حقيق ّي يلح على
النھار في حين يفضل الشاعر الليل زمن خمرته ولذائذھا ،أم أنّه المؤذن مل ّحا على
الصحو والعبادة في حين يص ّر ھو على السكر واللھو؟ ومن ھو المس ّوف؟ أھو الديك
الذي يعد بصباح نير فإذا به كلـّه خيبات ،أم أنّه المؤذن الذي يعد بفالح ال يتحقّق في
حياة الشاعر ،ليظل تسويفا في تسويف؟ وضمير الشاعر يجيب الديك الحقيقي أو
المرموز له بالتصفيق والغناء والمتاع .والشاعر ال ينتظر طويال فينتقل من ھذا
الضمير إلى أناه ،ويبدأ في توجيه المتلقي :بادر ،ال تكن ...ومنذ البيت الخامس تنتقل
البطولة من ضمير الغائب إلى المتكلم ،وتبدأ حكاية الخمرية التي يندمج فيھا ھذه
المرة الضميران الغائب والمتكلم ،ثم تلتحق شخصية ثالثة تبادل خدينھا تعلال باألمل
والفكاھة والمزاح .ويلتبس خدين الشاعر بالليل فيغدو جزءا منه حاالّ فيه ،منسجما
مع روحه لما يقدمه من متعة مك ّملة للمتعة التي تقدمھا خمرة الليل للشاعر وصحبه،
وھكذا يمسي ك ّل من الشارب والليل والخمرة عناصر متداخلة حالـ ّة في بعضھا
البعض ،مما يوحي بمدى التقارب الروحي بين الجميع ،بالرغم من التناقض
العارض :فالليل سواد لكن الخمرة ضياء والليل نوم لكن الشارب صحو تخامره ِسنة
منتشية تصل حد تحدي اإلصباح والزمن ،في عوالم تتجاذبھا المادة والروح لتكون
الكلمة الفصل آخر المطاف للروح بقول الشاعر:
ص َو ٍر ت َ
َداخلَھا البِلى
فَأَتَت َك في ُ

فَـأَزالَ ُھنﱠ َوأَثـ َبتَ األَرواحـا

فكأس الشاعر تحضر له صباحه المشتھى المنبلج من ذات الكأس ومعانيھا التي
تصاغ في ذلك اللقاء اإلنساني بين الشراب والشعر والندماء.
 -3التجنيس أبرز سمة أسلوبية في مدرسة البديع التمامية:
إذا كان أبو نواس قد تجسدت ذاته في شعره بكل تناقضاتھا وتمزقاتھا ،فإن أبا
تمام قد اتخذ من القصيدة وسيلة لتجسيد روحه الرافضة في أناة وق ّوة وصبر؛ ك ّل ذلك
يتّضح في نماذج كثيرة للشاعر نرى فيھا مدى حرصه على دقّة الصنع وإتقان العبارة
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وحسن اختيار اللفظ والصوت ودقة التركيب والغوص في قلب المعنى ،غايته في كل
ذلك ھي أن يق ّدم للمتلقي إبداعا مختلفا ،فيه من ذوق الشاعر وحسن تص ّرفه داللة
قوية على أصالته .ومتتبع شعره يمكنه مالحظة ما يمثّله التجنيس من مكانة في
أسلوبه ،فقد أواله عناية خاصة؛ لما يؤديه من دور موسيقي حسّاس .فالتجنيس عالم
موسيقي واسع ،أساسه التناغم واالئتالف بين األصوات ،.ويميّز الدارسون بين
الجناس التام وغير التام وما جمع بين اللفظ وجنسه إما اشتقاق أو مشابھة ،ومن
الواضح ّ
أن العباسيـ ّين تو ّسعوا في تذ ّوق البديع ودراسته ،حتى أن صاحب البديع في
نقد الشعر ذكر للتجنيس ثمانية أنواع ھي :التجنيس المغايرعكسه التجنيس المماثل
وتجنيس التصحيف وتجنيس التحريف وتجنيس التصريف وتجنيس الترجيع وتجنيس
العكس وتجنيس التركيب.

)(1

وھذا يؤكد مدى عناية كثير من الشعراء العباسيين

بالجوانب الصوتية والموسيقية ذات العالقة الوطيدة بالتفنّن في موسيقى الشعر
وإيقاعه .وقد بنى أبو تمام وجھته الفنيّة البديعية على التجنيس بشكل جوھر ّ
ي ،فتجلّت
في جوانب صوتية موسيقية ألح عليھا فكانت ال تفقد ألَقھـا الفني في أكثر الحاالت،
لذلك أمكن القول إن التجنيس كان أساسا من أسس التشكيل الفني في أسلوب أبي تمام،
ثم صار مع تناصات التجارب عبر العصور ثابتا فنيا ال يمكن التفريط فيه.
ويمكن الرجوع إلى كثير من شعره للوقوف على مدى احتفائه الخاص بھذه
الزينة األساس في شعره .فالجناس من أھم الوسائل الصوتية المؤثرة الستقطاب
المتلقّي وإثارة إحساسه بفضل ما يتضمنه من موسيقى داخلية ،وله أھمية كبيرة في
المنحى الجمالي الذي يضفيه على النص؛ فھو من الحلي اللفظية ،واأللوان البديعية
ذات التأثير البليغ في المتلقي الذي يُمنح بفضله لذة النغم.

)(2

ّ
لكن ھذه الزينة الصوتية

ال بد من النظر إليھا ضمن عالقتھا بق ّوة التجربة وعمق الفكرة التي تبدو في قول أبي
تمام ملحة على نقد القيم والمفاھيم السائدة؛ فالمكان والقربى والمصالح وما إليھا من
المقاييس ال يمكن لھا أبدا أن تحد ّد قيمة الشخص وماھية عالقته ،إنّما األساس ھو
العالقة العلميّة والفنيّة والثقافية عامة ،ھي ذي تح ّل مح ّل القرابة والعنصر في بيئة
 - 1أسامة بن المنقذ ،البديع في نقد الشعر ،تح:أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد،الج العربية المتحدة ،ص 12وما بعدھا
2
 -عبد الفتاح الشين ،البديع في ضوء أساليب القرآن ،دار المعارف القاھرة ،ط ،1979 ،1ص155
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عباسيّة تمازجت فيھا الشعوب ،وتطورت رؤى الشعراء:
فـغدًا إذابة كـ ُ ّل دمع جـامد

ھي فرقة من صاحب لك ماجد

فآفزع إلى ُذخر الشئون وغربه فالدمع يُذھب بعض جھد الجاھد
وإذا فقـدت أخـا ولم تفقد له

س ّمًا وخـمرا في الزالل البارد
َ

تبعـد فما
ال تب ُعـدنْ أب ًدا وال ِ
إن يُ ْك َد ُمطﱠ َرف اإلخـاء فإننا

أخالقك الخـضر الـربا بأباعد
نغدو ونسـري في إخـاء تالد

أو يختلفْ ماء الوصال فماؤنا

عذب تحـدّر من غـمام واحد

ب ،يؤلـّفْ بيـننا
أو يفتر ْ
ق نسـ ٌ

أدب أقمــــناه مقـام الـوالد
ٌ

لو كنت ِطرفا)**( كنت غير مدافع

ي أو للـذائد
لألشقر الجـعد ّ

أو قدمتك الـسن خلـت بأنه

مـن لفك اشتُـقت بالغة خالد

أو كنت يوما بالنجوم مصدقا

لزعـمت أنك أنت بكر عطارد

)* (

سومحت كنت ُمسامحا سلِسا جري ُرك في يمـين القائد
صعب فإن ُ
أُلبست فوق بياض مجدك نعمة بيضاء حلت في سواد الحاسد
ومودة ال زھّدت في راغب

يوما وال ھي ر ّغـبت في زاھد

غناء ليس بمنكر أن يغتدي

في روضھا الراعي أمام الرائد

ما أدّعي لك جانبا من سؤدد

إال وأنت عليه أعـدل شاھد

)(1

فھو بدءا من بيته األول يُعنى بالجناس واالشتقاق عناية خاصة ،فيورد مجموعة
من الفنيات األسلوبية الصوتية :ماجد وجامد ثم جھد الجاھد ،تبعد وأباعد ،أقمناه مقام،
سومحت مسامحا ،زھدت زاھد ،رغبت راغبّ .
لكن ك ّل ھذا اللعب الجميل الخفيف
على السمع والقلب يصحبه تعمق إنسان ّي في معاني الصداقة والشعور بالطبقة الثقافية
الواحدة التي تتشاطر ھ ّم الفكر والتأليف والكتابة واإلبداع.
ْ
يؤلف.
*  -كان ال ب ّد ھنا من وضع فاصله بعد كلمة "نسب" ليتضح المعنى ،إذ أن جواب الشرط يبدأ من الفعل
** -جاء في لسان العرب مادة طرف ص "2657والطريف الطارف من المال المستحدث...واالسم ﱡ
الطرفة وقد طرف بالض ّم
...والطﱢرف والطريف والطارف المال المستفاد"...
 -1ديوان أبي تمام ،بشرح التبريزي ،ج ،1ص  ،401ومطلع القصيدة في وفيات األعيان ،ج ،3ص ،365حيث أشار
المصنف إلى أن النص في توديع ابي الجھم ،كما يشير إلى أنه صلب يوما كامال لھجائه المتوكل ،ويذكر بعد ذلك أن آخر ما
عرف من شعره أبيات وجدت في ثيابه بعد مقتله :يا رحمتا للغريب في البلد النــازح ماذا بنفسه صنعا
فارق أحبابه فما انتفعوا بالعيش من بعده وال انتفعا
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إن التجانس الواقع ھنا بين الكلمات وھو يحدث تمازجا وتصاھرا إنما جاء ليعزز
تمازجا وانصھارا روحيا وتجانسا تا ّما بين أبي تمام وصديقه ،ومن ھنا يغدو اللعب
اللغوي على أساس التجنيس غاية مقصودة ،أو حدسا ما حرّك الشاعر نحو نوع من
التعبير يجسد بطريقة بديعة قداسة الصداقة.
ولقد توسّط البيت السابع النص وكان قمته الفكرية التي ُكتبت ك ّل األبيات لبيانھا،
وھذا يؤكد تحقـ ّق ذلك التوازن الفكر ّ
ي الفنّي المر ّكز في إبداع أبي تمام .ويمكن القول
إن أبا تمام وھو يعتمد التجنيس ويصھر الكلمة في أختھا فتبدو اللغة في ح ّد ذاتھا
معبرة عن ذلك االنصھار الروحي المتحقق بين الشاعر وصديقه؛ ومعنى ذلك أن
القرابة الصوتية وما جسدته من انسجان ھما في الوقت نفسه تعبير فني عن تلك
القرابة الروحية وذلك االنسجام التام الموجود بين الشاعر وصديقه .ھذا ھو القصد
المعنوي الذي يرمي إليه الشاعر في مثل ھذا الموقف العاطفي :
فاشدُد يديك على ي ِدي وتالفَـني من مطلب كدر الموارد

راكد )(1

إن ھذا التعبير الصوتي عن التمازج الروحي ھو نفسه ذلك التمازج الصوتي
الموسيقي الذي يؤديه التجنيس بين الكلمات :يديك ،و يدي وبين كدر وراكد ،فضال
عن تركيز الشاعر على حرف الدال ذي الداللة على قوة المشاعر في الكلمات :اشدد،
يديك ،يدي ،كدر ،الموارد ،راكد .ولنتأمل قوله أيضا:
ما عھدنا كذا نحيب المشوق كيف والدمع آية المعشوق
فأقِالّ الــتعــنيف إنّ غـراما

أن يكون الرفيق غير رفيق

)(2

فقد دعت لفظة المشوق لفظة تجانسھا وتقترب من مجالھا ھي لفظة معشوق.
وھذا ما نجده في قوله أيضا:
ورفيقة اللحظات يُعقب ِرفقُھا
ٌجزن الصفات روادفا وسوالفا

بطشا بمغت ّر القلوب عنيفا
و َمـحاجرا ونواظــرا وأنوفا

)(3

وقد أورد ھنا رفيقة ورفقھا ،وأتى في البيت األول بكلمة عنيفا ،وفي البيت الثاني
 ديوان أبي تمام ،بشرح التبريزي ،ج ،2ص82
 المصدر نفسه ،ج ،2ص4303
 المصدر نفسه ،ج ،2ص4301
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أنوفا ،ومن المالحظ أن العين واأللف يصدران من عمق الجوف ولھذا داللة على
ش ّدة التأثر ،كما أنه لجأ إلى شيء من التماثل الصيغي الموسيقي تحقـّق أوال في
الصيغتين" :روادفا وسوالفا" ثم بين :محاجرا – ونواظرا" ،محققا سجعا قلّما يحفل
به الشعر ،ومال في كثير من شعره إلى الجناس المضارع الذي ھو لون من الجناس
غير التام.
وقد يبالغ أبو تمام في البحث عن التجنيس فيقع في التكلف كما في قوله:
صلﱠب وأشاعر شعر َ
أخلق
وخ ْلق
بحوافر حفر وصلب ُ
ِ
ويرى طه حسين أن أبا الطيب المتنبي الصب ّي قد تأثر بأبي تمام ،وأخذ بشيء من
)(1

ب"
مذھبه كما يتجلّى ذلك في النسج على منوال"والحرب مشتقّة المعنى من الح َر ِ
وفي ھذه العناية الصوتية ) (2وھو يقصد قول أبي الطيب:
لما نُسبتَ ف ُكنت ابنًا لغير أب ثم اختُبرت فلم تَرجع إلى أدب
س ﱢميت بالذھَب ّي اليوم تسميةً مشتقّ ٍة من ذھاب العقل ال الذھب
ُ
ملقّب بك ما لُقبت -و ْيك -به يا أيھا اللقَب ال ُملقى على اللقب

)(3

ّ
إن اإليغال في البحث عن التجانس والتضاد دون ربط كل ذلك بما تقتضيه الفكرة
ومحاورة القارئ ،يوقع النص التمامي في تكلف يشين نصّه ،أ ّما التجربة القوية عنده
فتعطي النص حقه من العناية الفنية المنسجمة مع قوة الفكرة وعمق الروح وصفاء
الشعر كما نجد ذلك في قوله راثيا معزيا مازجا التجانس مع مجموعة من التقنيات في
رثاء ولدين لعبد ﷲ بن طاھر ماتا في يوم واحد:
س ِھالً أَ ْو عاقِال
س ْوفَ تَ ْف َج ُع ُم ْ
أَنْ َ

ت األيا ُم تخب ُر سائال
مازال ِ
إِنﱠ ال َمنُونَ إذا استم ﱠر َم ِري ُرھَا

سنا
يوم يعتـبطنَ )*( نفو َ
في ك ﱢل ٍ

األنام َمقاتال
كانتْ لھا ُجنـنُ
ِ
َع ْبـ َ
ب ِجلّة ًوأفائال
ط ال ُم ﱢ
نحـــ ِ

ما إن ترى شيئا ً لشي ٍء ُمحيِيا ً

حـتﱠى تُـالَقـ َيهُ َ
آلخـ َر قاتِال

س ﱠمى بَا ِطال
س َوى الدﱡنـيا يُ َ
من ذا َك أجھ ُد أنْ أراهُ فال أرى َحقّا ً ِ
 -المصدر السابق ،ج ،2ص410

1

 طه حسين ،مع المتنبي ،دار المعارف مصر ،ط ،13ص293
 ديوان المتنبي ،دار بيروت للطباعة والنشر بيروت لبنان1403 ،ھـ1983 ،م ،ص13* -جاء في ھامش الديوان ّ
أن العبط واالعتباط نحر من غير علـ ّة ،والمنحب الناذر
2
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ِ أية ُلـوع ٍة ظـ ْلـنا بـھـا

ت العـــيو ِن ھوامال !
تركتْ بكيا ِ

مج ٌد تأ ﱠو َب طارقا ً حتى إذا

أصبح راحال
قلنا أقـا َم الدھ َر
َ

نجما ِن شا َء ﷲُ أال يطلعا

الطرف حتى يأفال
إالّ ارتدا َد
ِ

ض نواضراً
إن الفجيعة بالريا ِ

ض َذ َوا ِبال
ألَ َج ﱡل ِمـنھا بالريا ِ

ت وكانَ ھذا كا ِھال
لو ينسآن لكــــانَ ھذا غــاربا ً لِلمـك ُرما ِ
لھفي على تلك الشواھ ِد فيھما لَ ْو أ ُ ْم ِھ َلتْ حتﱠى تكونَ شَمائِال
ِح ْلما ً وتل َك األريحيﱠة ُ نائال

وصباھُما
لَغدَا سكونھما ً
حجى ِ
وألَ ْع َق َب النﱠج ُم ال ُم ِر ﱡذ بِ ِدي َمة ٍ

ولعـا َد ذا َك الطﱠ ﱡل ُجوداً وابال

إنﱠ الھال َل إذا رأيتَ نمـ ﱠوهُ

أيقنتَ أنْ سيكونُ بدراً كامال

)(1

فالعناية البديعيّة الواضحة في تقارب األصوات بالتجنيس ،وفي التضا ّدّ ،
لكن ك ّل
ذلك لم يُفتر التجربة الفنيّة ،بل ساھم في تقديمھا بوھج فنّ ّي أساسه اللغة الرفيعة ذات
العالقة القوية بحال ذات الشاعر؛ فقد تالءمت األصوات وتفاعلت مع الصور
والمعاني المتضا ّدة التي تع ّمق شعور المتلقي بتناقضات الحياة التي ما إن تسرّنا
لحظة حتى تؤلمنا لحظات -كما قال الشاعر.
فقد أورد الشاعر "سائال" في البيت األول ،ثم أورد بكلمة "مسھال" ومن الواضح
أن بينھما تقاربا صوتيا ،وذاك ما حدث بين "استم ّر" و"مريرھا" في البيت الثاني ،إذ
أن مرير ومر من جذر ثالثي واحد ،وفي البيت الثالث أورد "يعتبط" و"عبط" ،وفي
الرابع" :شيئا لشيء" و"قاتال و ُمحييا" ،وفي الخامس "أراه ال أرى" و"حقا وباطال"،
وفي السابع "أقام الدھر وأصبح راحال" ،وفي الثامن "يطلعا ويأفال" ،وفي التاسع
"الرياض النواضر والرياض الذوابل" ،وفي الحادي عشر عمد الشاعر إلى التجانس
الصيغ ّي :كالشواھد والشمائل ،أما في البيت الثاني عشر فقد ر ّكز على ثنائيات فكرية
موسيقية في قوله :سكونھما حجى ،وصباھما حلما ،واألريحيّة نائال ،وفي الثالث
عشر الرذ والط ّل والوابل مراحل في القطر مختلفة متصاعدة ،وھو التصاعد الذي
نجده من الھالل إلى البدر الكامل في البيت األخير ،وھي مسيرة األيام التي بدأت
 -1ديوان أبي تمام ،بشرح الخطيب التبريزي ،ج ،4ص 113وما بعدھا،
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بالبيت األول لتنتھي بالبدر الكامل .ولم تكن الكلمة ھي جماليةَ نصﱢ أبي ت ّمام وحدھا،
صة ّ
بل إن تفنّنه في االفتتاح كان جزءا ھا ّما من تشكيله الفن ّي ،خا ّ
وأن الشاعر قد
استطاع لحم مبتدإ النص بما بعده ،ومزج الوصف بالمدح أحيانا كما يتضح ذلك في
قوله مادحا المعتصم:
سـر
رقّ◌ّ ◌ّ ت حواشي الدّھر فھي ت ْ
َمر َم ُر وغدا الثّرى في حليه يتك ّ
صيـف حمـيـدةً وي ُد الشتـاء جديدةٌ ال تُ ْكفَـر
نزلت ُمقـدمة الـ َم ِ
لوال الذي غـرس الشتـاء بك ﱢف ِه القى ال َمصيف ھشائما ال تثمر...
ـجـة
أربي َعنا في تـس َع عـشـــرة ِح ّ

حقا ل ِه ِ◌ـنـك لَلربيـع األزھر

ما كانت األيــام تـسلـب بھجة لو أنّ حسن الروض كان يُع ﱠمـر
أو ال ترى األشياء إن ھي ُغيّرت
س ُمجت وحسن األرض حين

يُغيـّر")(1

إن أبا تمام في ھذه األبيات يح ّول الواقع والحقيقة الفيزيائية إلى طيف وھو األمر
الذي لم يتحقق دھرا إذ أن " التقاسيم الظاھرة حرمتنا دھرا طويال من االستمتاع
بروح الطيف الذي تفنّن فيه الشعراء وح ّوم حوله النقاد"

)(2

وفي المجال اإلبداع ّي برزت بفضل أبي تمام وتو ّجھه الفني فكرة حداثية فنيّة
جديدة ،ألنّه" لم يعد الشعر عند أبي نواس وأبي تمام تقليدا لنموذج تراث ّي ،ولم يعد
كذلك تقليدا للواقع ،بل صار إبداعا ال يت ّم إال بدءا من استبعاد التقليد والواقع الحرف ّي
م ًعا .إنّه خلق يمارسه الشاعر ،فيما يخلق مسافة بينه وبين التراث من جھة ،وبينه
وبين الواقع من جھة

ثانية")(3

ّ
لكن ھذا

"الخلق")*(

الذي يشير إليه أدونيس يبدو

مستبعدا لمبدإ عا ّم في أ ّ
ي إبداع خليق بأن يسمى كذلك ،سواء في عالم الفنون أو
غيرھا ھو مبدأ التأثر والتأثير ،أو ما يُسمى في الدراسات النقدية تناصا ،فقد " أشار
المنظّرون المحدثون إلى ّ
أن األعمال األدبية منسوخة أو محرّرة بكاملھا من أعمال
 -ديوان أبي تمام بشرح الصولي ،ص ص 537 ،536

1

 -2مصطفى ناصف ،النقد العربي :نحو نظرية ثانية ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الكويت1420 ،ھـ 2000م،
ص ص233 ،232
 - 3أدونيس ،صدمة الحداثة ،ط 4منقحة ،دار العودة بيروت لبنان ،ص18
* -وضعت كلمة خلق بين مزدوجين ألن العمل اإلنساني أساس ال خلق فيه فھو تشكيل جديد مطور لما سبق.
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أخرى ،أي يمكن صناعتھا من خالل أعمال سابقة تش ّربتھا ،وتكررھا ،وتتحداھا،
وتحولھا (1)"...وھنا ال ب ّد من تأكـيد ثنائية المطبوع والمصنوع التي كانت على امتداد
التاريخ النقدي مرجعا في تقويم فن الشعر العرب ّي؛ فقد تميّز الذوق العربي باتّجاھه
العا ّم في العھود القديمة من قبل اإلسالم إلى بداية العصر العبّاس ّي بميله إلى ك ّل شعر
مطبوع ،لكن مفھوم ّ
الطبع نفسه قد تغيّر فأضحى الشاعر المقلّد المنسجم مع طبع
غيره مطبوعا ،رغم أنه لم يتمثّل طبعه الشخص ّي ،أ ّما المنادون بالشعر الجديد في كل
العصور التي تلت العھد األموي  -ورغم أنھم ر ّكزوا في ما ذھبوا إليه على حضور
الذات والعصر والرؤية -فقد كانوا بذلك أقرب من مفھوم الطبع بمعناه األدق ،إالّ أن
التعصب حال دون التفتّح على ھذا البديل الذي لم تفتح أمامه اآلفاق إال بصعوبة؛ ألن
الجديد النابع من الرفض الفنّ ّي لم يكن بريئا من خلفية فسيفسائية تضافرت فيھا كل
أأللوان القوميّة والدينيّة والسياسيّة والثقافيّة ،أي ّ
أن الرفض الفنّ ّي قوبل بكثير من
اإلعراضّ ،
ألن الحركة المحافظة المضا ّدة "شعريّا" لم تكن في حقيقة أمرھا إال
الوجه النقيض للفسيفساء التي شكلھا التيار الرافض.
 -3تضافر التكرار واإليقاع في شعرھم الرافض:
تبيّن مما سبق أن التكرار كان من أبرز الجوانب الجماليّة وأھ ّمھا في تراثنا
الشعري العرب ّي ،وقد جاء في الك ّشاف ":قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم" تبّا
للذھب تبّا للفضة" قالھا ثالثا ، (2)"...فقد حقّق التّكرار توقيعا في العبارة وأ ّكد المعنى
لتثبيته في النفس المؤمنة .وھكذا نجد النقاد يحاولون الكشف عن قوانين اإليقاع التي
تضفي على الصورة جماال ..." ،سواء في عنصرھا الصوت ّي أو عنصرھا الدا ّل.
ّ
ولكن ھناك
وھم يتبيّنون في ھذا الكشف صورا عديدة يتمثّل فيھا القانون الواحد،
صورة ھي التي تتـ ّصف بالكمال ،ومن ثم تكون  ...ھي أجمل الصور (3) "...وعلى
م ّر العصور كان الشعر في عالم الفنون القوليّة الفن المضاد المختلف عن الفنون
األخرى ،وقد عززت الرومانسية مكانة الشعر الذي أضحى خير أنموذج ممثـّل لعالم
 -1جونتان كولر،مدخل إلي النظرية األدبية،تر:مصطفى بيومي عبد السالم،المجلس األعلى للثقافة القاھرة،ط،2003 ،1
ص52
2
 -الزمخشري ،الكشاف ،ج ،3ص ص 38 ،37

-3عز الدين إسماعيل ،األسس الجمالية في النقد العرب ّي عرض وتفسير ومقارنة ،دار الفكر العرب ّي،القاھرة،1992 ،1412 ،ص197
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الفن ،ومنذ الرمزية تعز ّز ھذا الموقع

أكثر(1).

وانطالقا من ذلك فإنّه من الواضح أن

ك ّل شاعر يحاول أن يغرّب شعره ولو بقدر ما عما ھو مألوف ،فاإليقاع يع ّزز
التصوير بإضافة صورة صوتيّة في إبداع أ ّ
ي شاعر ،كما يبدو أساسا في تجسيد أثر
اإليقاع واإلشعار به ،لذلك يلجأ إليه الشعراء خاصة حين يحسّون بشيء من النثرية
يتسرّب إلى فنّھم؛ فھذا أبو العتاھية يبدو أنـ ّه أدرك "نثريّة" نصّه فتصرّف في
جوانبه الموسيقيّة من خالل ما اشتمل عليه من رو ّ
ي متك ّرر فاكتسى وحدة موسيقيّة
وھندسة شعريّة وانسجاما أساسه البناء التناظري ،لينقذ القصيدة من الرّتابة .لذلك
يستعمل أبو العتاھية التضا ّد )*( في كثير من الحاالت قصد اإلفالت من الرتابة فيقول
مثال:
من لم يكن عالما لم يدر ما الداء

لك ّل داء دوا ٌء عـند عالمه

الحمد  يـقـــضي ما يشاء وال يُقضى عليه وما للخلق ما شاؤوا
نفنى وتفنى أحاديث وأسماء

لم يخلق الخلق إال للفناء معا
يا بعد من مات ممن كان يلطفه

قامت قيامته والناس أحياء
وكل من مات أقص ْته األخالّء

يقصي الخليل أخاه عند ميتته

تخشى وأنت على األموات

لم تبــك نفسك أيام الحياة لما

ب ّكاء)(2

فالشاعر يُل ّح بدءا من البيت األ ّول على تكرار طائفة خاصة من الكلمات
والحروف :الداء والدواء العالم والدراية ،لكنّه يأتي بالتضاد بعد ذلك فيقوى المعنى
ويتضح أكثر .ويبدو حرف الدال كثيف الحضور في أبيات النص ،م ّما يعطي األبيات
قوة صوتية لشدة ھذا الحرف؛ إذ ال يخفى ما فيه من داللة على القوة ،وھي الصفة
المتكرّرة بوضوح في المواقع التي ذكر فيھا ﷲ عز وجلّ ،وفي مواقع أخرى ذكرت
فيھا شدة المواقف التي يعاني فيھا اإلنسان األمرين أمام مصيره المحتوم .وتكرار
التقسيم الحاضر ھنا أيضا وظيفته افتتاح المقطوعة...والمالحظ ّ
أن التكرار يسلّط

-1

Catherine Fromilhague Anne Sancier-Château, Analyses stylistiques, formes et genres, Nathan
Université, 1ere édition, 2000 Pris 75006 ,p5

* -التضاد أوسع من الطباق ألنه دا ّل على الطباق وعلى المقابلة أيضا ،بل وعلى ك ّل أشكال المفارقات.
2
 -ديوان أبي العتاھية ،تح :شكري فيصل ،ص2
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الضوء على نقطة ح ّساسة ويكشف عن اھتمام المتكلّم بھا (1).ومن أمثلته تكرار عبارة
كاملة ما في أشطر مجموعة من األبيات ،ألجل التركيز على الموضوع ،كما في قول
أبي العتاھية:
أي يوم نسيت يوم التالقي أي يوم نسيت يوم التناد
أي يوم يو ُم الوقوف إلى ﷲ ويـوم الحـساب واإلشھاد
أي يوم يو ُم الممر على النار وأھوالھا العظام الشداد
أي يوم يو ُم الخالص من النار وھول العذاب

واألصفاد)(2

فھو يكرّر التعجب "أي يوم" مع تكرار آخر لكلمة "يوم" التي ھي يوم الحساب،
للتذكير بالموضوع وتثبيته في الذھن والتعظيم والتعبير عن ھول المشھد .وال يخفى
ما في كل ذلك من موسيقى مؤثرة  ،وموسيقى الشعر من بين أبرز عناصره؛ إذ من
غيرھا يغدو النص أشالء نثريّة .والتكرار زينة موسيقية  -بھذا المفھوم -يمكن أن
يحق ـّق في حرف واحد ي ْؤثره الشاعر ،كما يمكن أن يسھم في تقوية التشبيھات
والمعاني .لذلك كانت له أھميته خاصة حين يرتبط بالصور المتنوعة بين ما ھو ماد ّ
ي
وما ھو معنوي .والصورة حتى وإن كانت ماديّة ،إال ّ
أن قيمتھا كامنة في ارتباطھا
بالجانب الحدس ّي الروحي لدى

الشاعر(3).

ونعثر في الشعر على نوع من التكرار ھو

التكرار البيان ّي ،كما عرفته البالغة القديمة؛ وھو يؤ ّدي وظيفة دقيقة تكمن خاصة في
قرع الجرْ س ،وھو يماشي اإللقاء الشعر ّ
ي .وقد استدلﱠت نازك المالئكة بثالثة أبيات
لمالك بن الريب في رثاء ذاته وھو يحتضر في"مرو" بعيداً عن أھله "بالغضا"؛
الغضا التي ك ّررھا خمس م رّات في حالة نفسية عصيبة ،ليدل ـ ّنا عن مدى شوقه
لديار أھله ،وكثيرا ما يشار إلى أھمية التكرار في الشعر ،ويبرز عالقته بال ّسحر
والكھانة (4) .وھنا ال ب ّد من التأكيد أن أھميته لدى السحرة والمشعوذين والكھنة في
ترسيخ الفكرة وإدخال السامع في دوامة موسيقية ،ھي العالم الذي يسعى الشاعر إلى
تحقيقه في الشعر لكن في مستوى فكري إنسان ّي يسمو فوق سلوكات السحرة
 حسين خمري ،الظاھرة الشعرية العربية – الحضور والغياب ،اتحاد الكتاب العرب 2001م ،ص512
 ديوان أبي العتاھية ،ص ص 114 ،113Christian Chelbourg, L’imaginaire litteraire, Armand Colin , Nathan / Her 2000 75006 Paris, p25
-3
4
 إحسان عباس ،بدر شاكر السياب – دراسة في حياته وشعره ،دار الثقافة بيروت لبنان ،ط  ،1982، 5ص ص206،2071
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والمشعوذين ،إال ّ
أن "محمد مفتاح" لم يُو ِل أھمية للتكرار في أداء الوظيفة التبليغيّة
المعنويّة والتداوليّة ،ويراه "شرط كمال" أو "محسنا" يدخل ضمن "اللعب اللغوي"،
لكنه حين الحديث عن الشعر يقول مستدركا ":ومع ذلك فإنّه يقوم بدور كبير في
الخطاب الشعري أو ما يشبھه من أنواع الخطاب األخرى

اإلقناعية(1)"...

وبذلك فھو

يراه ھاما في أداء الغاية اإلقناعية ،خاصة وأنه شديد الصلة بتوكيد المعاني وتثبيتھا
في النفس ،مما جعله يحضر بشكل مكثف في مواقف النصح ترسيخا له في
الوجدان ،كما نجد ذلك في قول أبي العتاھية:
ش ِرھتُ فلست أرضى بالقليل وما أنفـ ّك من حدث جليل
وما أنـفـكﱡ من أمل

ي)*(
بِـ َغ ّ

وال أنـفـك من قـــال وقيل

أال يا عاشق الدنيا المعنّى
كأنك قـد دُعيتَ إلى الرحيل
س تجور بھنّ عن قصد
أ َما تنـفكﱡ من شھوات نف ٍ

السبيل)(2

فالشاعر قد ردد الفعل ينفك أربع مرات ،لما له من داللة على مالزمة العصيان
في ھذا السياق ،ومما يالحظ أسلوبيا عناية الشاعر الواضحة بالتضاد :أخطأ  -أصابا
 /مسألة  -جـوابا  /سالمـة -المـنايا  /-الطعام  -الشرابا  ،شـھدت  -غابا  /عظمت –
تخف ،من المالحظ أن الجوانب الموسيقية في ھذا النص جزء منه من تكوينه العميق
المتولد معه في جوھره ،فتكرار حرف الميم واأللف قد أسھم في صبغ النص بوحدة
موسيقية ،وقد استطاع بذلك تشكيل وحدة موسيقية متكاملة .وتحقيق وحدة العمل الفني
من غايات الفن الكبرى ،وكما قيل فإنه" لكي يكون العمل الفني مفھوما ومؤثرا ،ال ب ّد
وأن يشكـ ّل وحدة متكاملة بذاتھا") .(3وينبغي ھنا أن نقف عند إصرار الشاعر على
مذھبه الذي يبدو مدافعا عنه فنيّا من خالل بحثه عن قوالب تعبيريّة مقنعة بفنيّتھا
وبساطتھا في الوقت نفسه ،بحثا عن فردانية تؤكد الفرق الذي أشار إليه ’دي سوسير‘

 -1محمد مفتاح ،الخطاب الشعري )استراتيجية التناص( ،ط ،3المركز الثقافي العرب ّي1992 ،م ،ص.39
* -في الديوان الذي بتقديم االبستاني ص 335بدل بغ ّي ورد يُعنّي
2
 ديوان أبي العتاھية ،دار الكتب العلمية ،ص1743
 -إبراھيم حمادة ،طبيعة الدراما ،دار المعارف مصر ،ص26
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) ( De Saussuresبين اللغة والكالم ) ، (1أي بين المشترك العام وبين العبارة
الشخصية ) (2مثلما ھي ممثلة في ھذه األبيات.
ويشير ابن قتيبة ٌضمنيا إلى ما في التجريب الفن ّي الذي مارسه أبو العتاھية من
ريادة واتّصال عميق بالحياة فيقول " :وكان لسرعته وسھولة الشعر عليه ربّما قال
شعرا موزونا يخرج به عن أعاريض الشعر وأوزان العرب .وقعد يوما عند قصّار
فسمع صوت ال ِمدقّة فحكى ذلك في ألفاظ شعره وھو عدة أبيات فيھا:
صرفَھا ھنّ ينتقِيننا واحدا فواحدا
للمنون دائرات يُدرن َ

")(3

فإيقاع القصﱠار الذي يشير إليه الدارسون ما ھو في حقيقته إالّ جزء من إيقاع حياة
عباسية جديدة استدعت إيقاعات جديدة ،وھذا أمر طبيعي ألن متأمل البحور الخليلية
يراھا في مصطلحاتھا وحركاتھا وسكناتھا جزءا من أشياء العصر وطبيعة حركة
الحياة الرتيبة .وھذا ما يؤ ّكد عالقة ّ
الفن بالحياة؛ فما دامت الحياة تتبدل فال بد أن
تتب ّدل لذلك الفنون المنبثقة منھاّ ،
لكن العناية الشكليّة الفائقة والتفنن الذي يريك الشعر
في شكل الشعر وما تراه إال شعرا مختلفا عن كثير مما قرأت ليؤكد عبقرية تبسيطية
سعى إليھا ،وتبيّن أنه ال يرى الشعر نظما كما قد يظن ،لكن" اللفظ العادي والمعنى
السوق ّي كان يقع في أذن أبي العتاھية فال يلبث أن يستحيل في قلبه إلى شعر موزون
مقبول كأنه قد م ّسه سحر .وكانت ھذه العمليّة تت ّم في سرعة نادرة النظير ".فقد قال:
آمنتُ بـا وأيقـ ْنتُ

وﷲ حسبي حيثـُما كنـتُ

كـم من أخ لـ َي خانني ودﱠه وما تبـدّلتُ وما ُخــنتُ
الحــمد  على صـنعـه

إني إذا عـز أخي ھُنتُ

ما أعجب الدنيا وتصريفھا كـم ل ّونتني فتـل ّونـتُ
لـونٌ فـأنا رھْنٌ به لـو قد دنـا يو ٌم لقد بنتُ
للبين ْ

)(4

ففي األبيات كما ھو واضح لزوم ما ال يلزم ،لكنه مختف لم يكلّف النص أ ّ
ي
 -عبد اللطيف حماسة ،اإلبداع الموازي ـ التحليل النصي للشعر ،2001 ،ص24

1

 -2فرديناند دو سوسير ،فصول في علم اللغة العام ،تر :أحمد نعيم الكراعين ،ص 30وما بعدھا
3
 ديوان أبي العتاھية ،تح :شكري فيصل ،ص - 24ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،ص538 -4ديوان أبي تمام ،تح  :شكري فيصل ،ص - 80دھنون آمال ،جماليات التكرار في القصيدة المعاصرة ،مجلة جامعة كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية بسكرة ،عدد ،2جانفي /جوان 2008
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تعقيد ،كما لم يقحمه في أ ّ
ي تصنع ،واألفعال في أواخر األبيات قريبة من النثر لكنّھا
توقّع األبيات بدقّة ،ث ّم ّ
إن النصّ يحفل باألضداد – الزينة -التي ستغدو ركنا صلبا في
المدرسة البديعيّة لدى مسلم بن الوليد وأبي تمام بعد ذلك.
ويحاول خليل شرف الدين تفسير ظاھرة التبسيط العتاھية فيقول ":ولع ّل أسلوب
ابن المقفّع  ...الذي نُعت بالسھل الممتنع ھو الذي تأثّر به شاعرنا في قول
الشعر"السھل الممتنع إذا جاز التعبير ، (1)".لك ّ
ن الجانب الشكل ّي وحده ال يف ّس ر
التأثـ ّر ،فھل كان أبو العتاھية متأثـ ّرا بابن المقفع وھو يح ّول النثر العرب ّي إلى كتابة
ممتِعة ذات غاية إصالحية في المجالين االجتياس ّي)*( ،خاصّة بكتابيه األدب الكبير
واألدب الصغير ،مما دفع ابن المقفع إلى أن يكلّف الشعر مھمة رأى النثر يقوم بھا ؟
إن ك ّل خطاب أو رسالة شفھية أو مدونة يمكن تحديدھا على أساس كونھا موقفا
يجمع المتكلم بالمتلقي في وضعية قولية الغاية منھا تقديم معلومات والتأثيرات بشكل
ما في

المتلقي(2) ...

وفي الدراسات المعاصرة عناية خا ّ
صة بالتكرار وأصنافه؛ منه التكرار الصوتي
واللفظي وتكرار العبارة وتكرار البداية وتكرار التجاور) :(3أ ّم ا التكرار الصوت ّي
فقصد به ھيمنة صوت معيّن ذي داللة ما يركز عليھا النص ،وأما التكرار اللفظي
فعني به تكرار الكلمة سواء كانت اسما أو فعال أو ما قاربھما كميّا ،في حين د ّل
تكرار العبارة على تكرار معيّن ھو الجملة وما شابھھا ،أما تكرار البداية فيقصد به
افتتاح األسطر أو األشطر األولى بصوت أو عبارة الغاية منھا التركيز على إيحاء ما
ھو غاية النص ،أما تكرار التجاور فال يكتفي الشاعر فيه بتكرار العبارة ،بل يسعى
إلى تكرارھا على شكل طلقات صوتيّة متتابعة ،وال يخفى ما في ذلك من أثر موسيقى
وتوكيد فكر ّ
ي .وقد جرّب أبو العتاھية المغامرة ،فحاول العناية بالجوانب األسلوبية،
والعناية الخاصة بالجانب اإليقاعي وما يتطلبه من تكرارات ،كما رأيناھا في ھذه
 خليل شرف الدين ،الموسوعة األدبية المي ّسرة ،ص22
*  -نحت من لكلمتي االجتماعي والسياس ّي
Carole Tisset, Analyse linguistique de la narration, Seses/Her2000, Paris, p10 -2
1

 -3دھنون آمال ،جماليات التكرار في القصيدة المعاصرة ،مجلة جامعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية
بسكرة،عدد ،2جانفي /جوان 2008
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األبيات وھي أمر ليس بجديد على الشعراء .فھو أمام وضوح المعاني وقلّة ما تتيحه
من الولوج في عوالم الخيال مضط ّر إلى تلك العناية الصوتيّة.
وبالرغم من ك ّل ذلك ّ
فإن " ...أھ ّم ما تركه أبو العتاھية في عالم الشعر العباس ّي
أنّه أدخل موضوع الزھد واحدا من موضوعـات الشعر في ذلك العصر…إذ تحول
إلى موضوع فن ّي له أصوله ومق ّومـاته وله وظيفته التعليميّة الوعظية كما أرادھا له
الشاعر مما جعل له وزنا جديدا وقيمة متميّزة في العصر العباسي") (1وقد يكون
توسيع جمھور الشعر وربط اإلبداع الشعر ّ
ي بالذائقة العامة من أھم ما تركه الشاعر
من موروث خاصة حين أطلق العنان إلشكالية التلقّي ،مثيرا قضيّة الف ّ
ن والحياة،
باحثا عن جماليات جديدة تعطي الفن الشعري بقدر بساطته روحه الفنيّ ة وإتقانه
الخاص ،بحيث يت ّم التو ّسط بين وضوح الشعر ورقيه الفني في الوقت نفسه.
ومن الدارسين القدامى من يراه مرجعا من المراجع الفنيّة لمن يريد دخول عالم
الشعر ،فقد قال أبو بكر الخوارزمي ":من روى حوليات زھير ،واعتذارات النابغة،
وأھاجي الحطيئة وھاشميّات الكميت ،ونقائض جرير ،وخمريات أبي نواس،
وتشبيھات ابن المعت ّز ،وزھديّات أبي العتاھية ،ومراثي أبي تمام ،ومدائح البحتري،
وروضيا ّت الصنوبري)*(  ،ولطائف ُكشاجم ،ولم يخرج إلى الشعر ،فال أشب ﷲ
قرنه" ) (2بل لع ّل ھذه الروح البحثية التجريبية ھي التي بوأته ھذه المكانة الخاصة في
تاريخ الشعر العرب ّي .لقد كان ھذا التقريب الذي تو ّخاه أبو العتاھية بين الشعر والنثر
خطوة تق ّدمية ھا ّمة في عالم األدب حتى بالنظرة المعاصرة إلى اإلبداع األدب ّي؛ ْإذ
عمق الھ ّوة بين الشعر والنثر الفنّ ّي نظريا وفق للنظرة القديمة أساس في التمييز بين
الشعر والنثر ،إال أن ھذه الھوة بينھما اليوم في النظرة النقدية المعاصرة قد أضحت
ضيّقة ج ّدا  ،بل ّ
إن النظريّات النقديّة الحديثة تحاول في بعض من مفاھيمھا الجديدة
إزالة الحواجز الفاصلة بين الصناعتين  -كما كان العسكري يسميھما  -فإذا الشع ُر نث ٌر
إذا كان نظـما" ،وإذا النثر شع ٌر إذا كان مش بّعا بالصور ،مثقال بالرؤى الشفافة،
 عبد ﷲ التطاوي ،القصيدة العباسية ،مكتبة غريب ،الفجالة ،القاھرة ،مصر ،ص 142*  -ھو كما ورد في مقدمة ديوانه الذي حققه إحسان عباس ،دار صادر بيروت ،ط ،1998 ،1ص ،5ص ... "11أكثر
1

أشعاره في وصف الرياحين واألنوار ...ھو أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار  ،نشأ بحلب وتوفي عام 334ھـ"
2
 -مصطفى الشكعة ،فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ،مكتبة األنجلو مصرية ،1685 ،ص491
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مح ّمال على أجنحة األلفاظ ذات الخصوصيات الشعرية (1)".وبذلك يمكن القول بأن أبا
العتاھية وھو يبدع شعرا غنيّا باألصوات المتناغمة الموقعة في لغة تبدو لسھولتھا
وتقاطعھا مع االعتياد ّ
ي اليوم ّي من اللفظ نثرا ،كان في حقيقة األمر يقرب ھوة بين
الصناعتين لطالما اتـّسعت.
ّ
إن ھذا األمر قد خالف كل المخالفة ذوق عصره؛ فالشاعر سلم الخاسر يقول مثال
بعد أن أسمعه أبو العتاھية بعض شعره " :لقد ج ّودتھا لو لم تكن ألفاظھا سوقيّة .فيرد
عليه أبو العتاھية بقوله :وﷲ ما يُر ّغبني فيھا إال الذي زھّدك فيھا .ويقول آلخر وقد
جاء يح ّدثه عن شعر كتبه في الزھد وقد حاول التجويد في ألفاظه :اعلم أن ما قلته
رديء ّ
ألن الشعر ينبغي أن يكون مثل أشعار الفحول المتق ّدمين أو مثل شعر بشار
وابن ھَرْ مة (**) ،فإن لم يكن كذلك ،فالصواب لقائله ْ
أن تكون ألفاظه مما ال تخفى على
جمھور الناس مثل شعري والسيما األشعار التي في الزھد ،ف ّ
إن الزھد ليس من
مذاھب الملوك وال من مذاھب الشعراء وال طالّب الغريب ،وھو مذھب أشغف الناس
به الزھاد وأصحاب الحديث والفقھاء وأصحاب الرياء والعامة وأعجب األشياء إليھم
ما فھموه".

)(2

فالشاعر في ھذه اإلشارات النقدية يبدو قد اختار الجمھور واألسلوب،

ّ
والفن للناس .وھو يصدر في ما ذھب إليه عن وعي
وميّز بين الكتابة للفن الخالص
تام بحقيقة التشكيل الفن ّي الذي ال يحتمل المزج بين األساليب والمواضيع والمتلقين،
ث ّم إذ ھو يؤثر ھذا الضرب الواضح من التشكيل الفني ويختاره فيكاد يحصر شعره
في الزھد بعد أن جرب المدح والقصر وأتقن المديح والرثاء ،يربط الفن الشعري
بمعجمه وتراكيبه وھو بذلك يصله بشروط محققة في المعجمية والتصوير والمعاني.
ھذه الرؤية الفنية إذن ھي منطلق شعره الذي نال حظّا وافرا من االستحسان ،م ّما دفع
صاحب أسرار البالغة إلى اإلعجاب بشعره كما يبدو ذلك في قوله ":وم ّما ينظر إلى
ھذا الفصل ويداخله ويرجع إليه حين تحصيله الجنس الذي يراد فيه كون الشيء من
 -1عبد المالك مرتاض،النص األدبي من أين وإلى أين.ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،1983ص.26
** -جاء في الشعر والشعراء ،ص 509أنه"من الخلج والخلج من قيس عيالن ويقال إنھم من قريش...مما يستجاد من شعره:
قد يدرك الشرف الفتى ،ورداؤه خلـق وجيب قميصه مرقوع
كالسـيف يُخلق جفنُه فيضيع
إما تريــني شاحبا متــبذال
وحرامھا بحاللھا مدفوع
فـلرب ليــلة لــذة قد بتــھا
 -2محمد نجيب البھبيتي ،تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الھجري ،ص ص 387 ،386
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األفعال سببا لضده كقولنا :أحسن من حيث قصد اإلساءة…إذا لم يقنع التشاغل
بالعبارة الظاھرة ،والطريقة المعروفة ،وص ّور في نفس اإلساءة اإلحسان ،وفي البخل
الجود ،وفي المنع العطاء ،وفي موجب الذم موجب الحمد ،وفي الحالة التي ح ﱡقھا أن
تُع ّد على الرجل ُحكم ما يعت ّد له ،والفعل الذي ھو بصفة ما يعاب وينكر صفة ما يقبل
المنّة ويشكر ،فيد ّل ذلك بما يكون فيه من الوفاق الح َسن مع الخالف البيّن على حذق
شاعره ،وعلى جودة طبعه وحدة خاطره وعل ّو مصعده وبعد غوصه ،إذا لم يفسده
بسوء العبارة  ...وكشف تمام الكشف عن س َر المعنى وسرّه بحسن البيان وسحره
مثال ما كان من الشعر بھذه الصفة قول أبي العتاھية:
ى البخي َل عـلى صالح ٍة
جز َ

عنّى لِ ِخفـّـ ِته عـلى ظھري

أعلى وأكـرم عـن يديـه يـدًا

فعلتْ ونزره قـ ّدره قـدري

و ُرزقتُ عـن جدواه عافـية أن ال يضـيق لشكره صدري
أحنو علـيه بأحسن العــذر

تـفـضله
وغنِيتُ خلـ ًوا من
ﱡ

ما فاتني خير آمرىء َوضعتْ عـنّي يـداه مؤونـةَ

الـشكر)(1

ّ
إن ھذا النص الذي أورده الجرجان ّي يستجيب لمجموعة من الشروط األسلوبيّة
التي أشار إليھا ،منھا الخروج ع ّما ألفه الناس من تناو ٍل يرينا الخير خيرا والش ّر شرا
من أولى اإلشارات؛ فقد بدأ الشاعر بجملة شكر وامتداح "جزى البخيل على صالحة"
ثم توالت الكلمات والعبارات ذات الدالالت المدحية في ظاھرھا :صالحة ،لخفته،
أعلى أكرم عن يديه يدا رزقت عن جدواه عافية  ،لشكره غنيت ،تفضله ،أحنو عليه
ّ ...
لكن الشاعر مزجھا بمجموعة من العبارات المناقضة ليدخل الك ّل في سياق الذم،
وبذلك يجد القارئ متعة في ھذه الخيبة الجمالية التي تثيرھا التناقضات وتخرج
بالنص عن المعھود في الھجاء ،كما ّ
أن الشاعر يحقق أبرز غاية من الھجاء وھي
السخرية ،ويصل الشاعر إلى قمة ھذه السخرية في بيته األخير حيث يقول:
شـكر
عنّي يداه مـؤونةَ الـ ﱡ

ئ َوضعتْ
ما فاتني خي ُر امر ٍ

أيْ ّ
أن عظمة فضل البخيل في كونھا قد أغنت الشاعر عن بذل كلمات الشكر ،وفي
ي عبد القاھر ،أسرار البالغة ،ص134
 -الجرجان ّ

1
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ي عن مدى مقت البخيلّ .
ذلك تعبير قو ّ
إن ھذا األسلوب في التعامل مع المعاني
يعطينا فكرة عن روح البحث عن البدائل التعبيرية التي شغلت أبا العتاھية الذي كان
يريد تجاوز العروض ،وتح ّدي اللغة النخبويّة التي شكلت ھم الشعراء األول.
ويبدو أبو العتاھية شا ّكا في جدوى موسيقى الشعر العرب ّي المعھودة بالرغم من
غناھا بمك ّوناتھا الداخليّة والخارجيّة ،وكما ھو متناول في الدراسات الشعرية فإن
الوزن والقافية ال يشكالن وحدھما موسيقى الشعر " ،فللشعر أوزان من الموسيقى
تعرض في حشوه ،وشأن موسيقى اإلطار تحتضن موسيقى الحشو في الشعر شأن
النغمة الواحدة تؤلف فيھا األلحان المختلفة في موسيقى الغناء"...

)(1

وفي الدراسات المعاصرة نجد لدى الشكليّين في تحليلھم للشعر إشارة إلى تو ّزع
الوحدات الصوتية الصغرى داخل القصيدة ،لذلك عيـ ّنوا كوكبات صوتيّة ،وأشكاالً
تختص بوزن الشعر ،نافين أن تكون التفعيلة الوحدة األساس في اإليقاع ،مميزين بنية
البيت الشعري اآللية عما سموه "الوثب اإليقاعي" ،معرّفين البيت الشعري بأنه بنية
طباقيّ ة معق ـ ّدة ،يتراكب فيھا الوزن مع اإليقاع الخاصّ بالخطاب ،ذلك أن البيت
الشعري -عندھم -عنف منظّم يغتصب اللغة الدارجة.

)(2

ومن الواضح أن مممارسة اغتصاب اللغة ھي التي تولّد تلك الغربة بين المتلقـّي
والنصّ  ،بل وبين المنشئ ونصّه أحيانا ،وھنا تبدأ رحلة الغموض والبحث عن إتمام
النص الذي يبدو مليئا بالفراغات .إال ّ
أن أبا العتاھية لم يمارس االغتصاب ضد اللغة
اليوميّة بل ض ّد لغة الشعر التقليد ّ
ي بالذات ،ومن ھنا طرح قضية الشعر طرحا ذا
أھمية بالغة ،في حين كانت ھذه الممارسة االغتصابيّة لدى أبي تمام تح ّول الشعر إلى
عالقات صوتية وجماليات موسيقيّة ،بغض النظر عما يرمي إليه من معان خلقية أو
دينية أو اجتماعية أو سياسية .ھذان التوجّھان األسلوبيان كانا من أبرز مظاھر
التحول األسلوب ّي في الشعر العباس ّي :تجسد أ ّوال في كثير من شعر أبي العتاھية،
فصار واضح المالمح في من جاء بعده ،ويمكن الرجوع إلى ك ّل من أبي نواس وأبي
 -1محمد الھادي الطرابلسي ،خصائص األسلوب في الشوقيات ،الجامعة التونسية ،المطبعة الرسمية تونس ،1981 ،ص19
 -2محمد عزام ،تحليل الخطاب األدب ّي على ضوء المناھج النقدية الحداثية ،دراسة في نقد النقد ،اتحاد الكتاب العرب
دمشق ،2003،ص.16
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تمام – مثال -للتم ّكن من تتبع ذلك التح ّول الفن ّي الفكر ّ
ي الذي غدا من سمات النص
الشعر ّ
ي العباس ّي الجديد ،ث ّم يتـّضح التأثير أكثر في تلك الموجة الشعبيّة التي عرفھا
الشعر العرب ّي كذلك في أشعار أبي الشمقمق مروان بن محمد "  180ھـ " الذي كان
أقرب إلى العامة ،ووصف بيته وفقره وتحدث إلى قطّه ،كما كان بشار يخاف شعره،
لسھولة حفظه لدى الصّبية ،وھذا مفھوم من مفاھيم شعبية الشعر أيضا .ومن الغريب
أن العالقة بينه وبين أبي العتاھية لم تكن طيبة

)...(1

إن تصف ـّح الشعراء الشعبي ﱢي النزعة يم ّكننا من الكشف عن مدى تج  ﱡذر ھذه
الظاھرة األسلوبيّة في أدبھم ،ويمكن القول إن التح  ّول الشعر ّ
ي الذي مھّد له أبو
العتاھية تمھيدا ذا أھمية بالغة ،كان عمقه في التو ّجه إلى صور غير معھودة في
نوعية الخطاب ،ونوعيّة المتلقـّي أيضا .في ھذا النص ألبي العتاھية فكرة واضحة
عن كثير من المؤشرات األسلوبيّة المعتمدة في الذائقة العباسية الجديدة التي فتحت
بابا واسعا أمام اجتھادات الشعراء لبلوغ مستويات فنيّة جديدة لم تعرفھا القصيدة
العربيّة بھذا الحجم من التنوع في األساليب والتوجّھات الفكرية .يقول أبو العتاھية:
إما َم)*(الھدى أصبحت بالدين معنيّا وأصبحت تسـقي كل مستمـطر ِريّا
شقّا من رشاد ومن ھُدى فأنـت الـذي تُدعى رشيدا و َمھديا
لك اسمان ُ
إذا ما سخطت الشيء كان ُم ﱠ
سخطا
ترض)**( شيئا كان في الناس َمرضيا
وإن
َ
فأوسـعتَ شرقيّا وأوسـعت غربيّا
ْ

سطتَ لنا شرقا وغـربا ي َد العلى
ب َ
ووشّيتَ وجه األرض بالجود والندى

فأصبح وجه األرض بالجـود مغشيّا

وأنت أمي َر)***( المؤمـنين فتى ال ﱡتقى

نشرتَ من اإلحسان ما كان مطويا

قضى ﷲ أن صفّى لھارون مـل َكه

وكان قـضا ُء ﷲ في الخ ْلق َمقضيّا

تجـلّبت الدنيـا لھـارون بالرضا

وأصبح " نقـفـور" لھارون ِذميا

)(2

 ديوان أبي الشمقمق،جمع وتحقيق وشرح واضح محمد الصمد ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،ط،1995 ،1415،1ص ص18 ،7
*  -ورد اللفظ مرفوعا في األنوار الزاھية مضبوطا بالشكل في حين أنه منصوب على على االختصاص أو النداء.
**  -ورد اللفظ في ديوان أبي العتاھية األنوار الزاھية غير مجزوم ،على عكس ما ورد في الديوان الذي قدمه البستاني.
1

*** -وردت ألكلمة في ديوان األنوار الزاھرة مرفوعة والصحيح كما وردت في تحقيق البستاني.
 - 2ديوان أبي العتاھية ،تقديم البستاني ،ص489
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فقد بدأ االلتفات الجا ّد إلى أھمية التكرار الصوت ّي أو تقارب األصوات في غناء
الجانب اإليقاعي داخل النص الشعري .فتكرّر الفعل أصبح ،وورد رشاد وھدى ثم
تليا بكل من "رشيدا" و"مھديا" ،وسخط ومس ّخطا وترض ومرضيا ،ك ّل ذلك أوجد
لحمة موسيقية أعطت السامع انطباعا بالوحدة الموسيقيّة واالنسجام الصوت ّي.
والتفت أبو العتاھية إلى التنويع الموسيقي ،فاستعمل البحور الطويلة والقصيرة
والمجزوءة ،وكما عمد إلى القصائد الطوال اھت ّم بالمقطعات فلم تتجاوز بعض
نصوصه البيتين والثالثة .فھذه القصائد صورة واضحة عن قوة النفس الشعر ّ
ي لديه،
وھي مرتبطة بغايات تربوية واضحة ،كما نجد ذلك في ذات األمثال تلك الملحمة
الخلقية الدينية التربوية الھا ّمة التي تلخص لنا نظرة الشاعر الزھدية ،منھا قول
الشاعر في أرجوزته الطويلة التي بلغت أبياتھا عشرين وثالث مئة:
وحسـن ما ص ّرف من أموره

الحمد  عـلى تقـديـره

يَ ِخي ُر للعبد وإن لم يش ُكر ْه ويستُر الجھل على من يُظھ ُر ْه
وأطمع العـامـل في ثوابه

خوف من يجھل من عقابه
وأنجد الحجة باإلرســال

إليھم في األزمـن الخـوالي

نستعصم ﷲ فخير عاصم

قد يسعد المظلوم ظلم الظالم
وعلم ما يأتي مـن األمور

فضلنا بالعـقل والتـدبـير

يا خير من يدعى لدى الشدائد ومن له الشكر مع المحامد
والوعد يبدي نوره التحقيق…

أنت إلھي وبك التوفيق

من يسأل النـاس يھن عليــــھم بُؤسي لمن حاجته إليھم
ق
ترى ُمجت ِمعا ال يفـتر ْ

ق
وك ّل مازاد فللـنقص ُخل ْ

من يسأ ِل الناس يُخيّبوه

ويُعرضوا عنه ويُص ِغروه

من صنع الناس تكنفوه

واقــتـربوا منه وكرمـوه

سبحان من باعد في تق ّدمه

نعصيه في قبضته بأنعمه

ِكال الجديـدين بنا حثـيث

من الخـطـوب ع ِجل َمكيث
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ما يستوي الطيب والخبيث

طوبى لمن طاب له الحديث

)(1

ومن الضرور ّ
ي النظر إلى تن ّوع القصائد داخل أي ديوان لشاعر من الشعراء بين
الطول والقصر ،ألن ھذا التنوع الكم ّي يمكن عده جانبا إيقاعيا عاما ينتظم العمل
برمـّته .ولع ّل حظ النص القصير من إمكانيات احتواء روح الشعر أوفر ،لما
يتطل ّ
ي من تركيز ،إالّ ّ
ّ◌به ك ّل إبداع شعر ّ
أن النص الطويل أقرب إلى روح األعمال
الملحمية الكبرى التي يتوخى منھا شيء من التاريخ والبطولة والروح العامة لألمة،
إذا أراد شاعر ما أن يخلّد أمـ ّته في عمل ملحمي النفس ،أو فيه شيء ما قريب من
الملحميّة ،لذلك وجدنا أبا العتاھية مثال يق ّ
صر شعره حين مخاطبة الذات ،لكنـّه يطيل
حين مخاطبة الذات الجمعيّة والضمير الجمع ّي.
 -5دالالت للتكرار واإليقاع لدى أبي العتاھية وأبي نواس وأبي تمام:
ال ب ّد من التأكيد أ ّوال بأن القصيدة نصّ اكتملت فيه التجربة ،أو نزعت إلى شيء
ي ،لذلك ّ
من االكتمال على أقل تقدير بغض النظر عن جانبھا الكم ّي العدد ّ
فإن أبا
العتاھية أو غيره حين يلجأ إلى القصيدة القصيرة ،فيورد تجربته في أبيات قليلة
تتضمن شروط التجربة كاملة ،ويل ّم بالعناصر المكونة للنص إلماما ،فإننا يمكن أن
نتصور النصّ مصوغا صياغة مكثفة ،كما نجد ذلك في قول الشاعر أبي العتاھية
"من الطويل":
أال نحن في دار قـليـــ ٌل بقـاؤھا

سـري ٌع تدانـيھا وشي ٌك فنـاؤھا

تزود من الدنيا التقى والنھى فقد

تن ّكرت الدنيا وحان انقضاؤھا

غدا تخ َرب الدنيا ويذھب أھـلھا جميعا ،وتُطوى أرضھا وسماؤھا
ومن كلّفته النفس فوق كفافـھا

ت عناؤھا
فما ينقضي حتّى المما ِ

ق من الدنيـا إلى أي غـاية
تر ﱠ

سمـوت إليـھا فالمنـايا وراؤھا

)(2

فقد جمع بين وصف أداه بأساليب خبريّة ومجموعة من االنفعاالت التي أ ّداھا
بأساليب إنشائية أبر ُزھا األمر ،وربط بينھما ربطا محكما ،فكان في ك ّل م ّرة يصف
الدنيا ،مستنتجا من صفاتھا بعد ذلك األمر الذي يقدمه للمتلقي؛ فما دمنا في البيت
 -1ديوان أبي العتاھية األنوار الزاھرة 346 ،وما بعدھا
2
 -ديوان أبي العتاھية ،تح :شكري فيصل ،ص4
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التزود ،وما دامت الدنيا ستنتھي
األ ّول بدار وشيكة على االنھيار فما ھو الواجب؟ إنه
ﱡ
في الغد القريب ،وبما أن النفس ال تنتھي أھواؤھا المعذبة ،وما دام أي تر ﱟ
ق في الحياة
تعقبه خاتمة حتمية ،فال ب ّد من الرجوع إلى البيت الثاني" تز ّود" أما األمر تر ﱠ
ق فيأتي
في خاتمة األبيات ليُبرز عجز اإلنسان أمام مصيره ال ُمحتّم.
ولبيان كل ذلك بأسلوب مؤثـ ّر فھو يسعى إلى لون تكرار إيقاعي واضح
في":قليل ،سريع ،وشيك" .ففعولن في ھذا الموقف أوحت إيقاعيا بالسرعة الخاطفة.
وھو في مواقف حساسة رسميّة يمضي في ھذا النمط اإليقاع ّي بتكرار النداء:
يابن عم النبي ،يا إمام الھدى ...ثم يواصل الحديث إلى ضمير المخاطب في كل
األبيات،
يابن ع ّم النب ّي خ ْي ِر ِ◌ ِ◌البرية

إنّمـا أنت رحـمـة للـرعيّة

يا إمام الھدى األمين المصفّى يا لُباب الخالفة الھاشمية
لك نـفــس أ ﱠمـارة لك بالخيـر
وكــفﱞ بالـمــك ُرمـات نـديّــة
نفـس
ُح ﱢملتْ للمسلمين
ٌ

زكيّـة )(1

إن نفسا تحـ ّمـلتْ منك ما
ويمكن القول ّ
إن بحر الخفيف شديد الصلة واإليحاء بمجموعة من الصفات النبوية
الحاضرة في النص" :ابن عم النبي" صلى ﷲ عليه وسلم"إمام" وأمين" " ،مصفى"،
"رحمة للرعية": ،نفس زكية"...فك ّل ھذه العبارات تكشف عن شيء من قداسة اإلمام
التي عبر عنھا الشاعر بطريقة فنية .ويمضي كذلك أبو نواس في ھذا النھج فيعمد إلى
النصّ الطويل المجسد لمجد األمة منطلقا من روح الزھد أوال ثم مشيدا بالتاريخ
واألمجاد:
وعظتك واعظة

القتير)*(

ونھتك أبّھة الكبير ...

يا فض ُل جاوزتَ المدى فجللتَ عن شبه النظير
أنت المعظـ ﱠم والمكبﱠر في العيـون وفي الصدور
فإذا العـقول تفاطنتك عـرضن في كــرم وخيـر
 -المصدر السابق ،ص280

1

* -القتير الشيب أو أوله "لسان العرب مادة قتر ص"3526
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وإذا العيون تأملتـك صدرن عـن طــرف حسـير
فالشاعر يلجأ إلى تكرار مجموعة من اإليقاعات :في العيون وفي الصدور ،فإذا
العيون ،وإذا العقول ...ثم يواصل:
ما زلت في عقل الكبــير وأنت في سنﱢ الصغير
صرتَ الشبـــيبة واكتـسـيـت من القـتير
حتى تع ّ
عفّ ال َمداخل والمخـــا رج والغريزة والضمير
خص بك الخال فة فآصـطفاك على بصير
وﷲ
ّ
فــإذا َ
أالث بك األمــو َر كـفــيـته قـ ْحـــم األمــور
س على ال َعـشير
آ َل الربيع فَ َ
ضـلت ُم فض َل الخمي ِ
من قاس غـيركم بكم قاس الثماد على البحور
أين القــليل بنــو القـليل من الكثير بني الكــثير
كفوا أبناء م ّكةّ
قوم ْ

نــازل الخطب الكبير

فتداركوا جـ َزر الخال فة وھي شاسعة النــصير
لوال مقـامھــ ُم بھا

ھوت الرواسي من ثبير

)(1

ففي ھذه القصيدة المدحيّة التي تل ّخص فضل العباسيـّين في تثبيت
االستقرار والقضاء على الفتن ،ر ّكز الشاعر على أن يجمع بين أمرين محمودين في
الذات اإلنسانية ،وھو يرى في اجتماعھما أھليّة للقيادة السياسية :العظمة والتواضع،
الثراء والزھد ،القوة والحلم  ...إلى غير ذلك من األخالق المؤ ّسسة على مثل ھذه
الثنائيات الدالة على عظمة النفس التقيّة.
وقد تغنّى الشاعر ھھنا بمجد األ َمة أكثر من تغنّيه بمشاعر ذاته أو ذات ممدوحه؛
فھو يذكر شيئا عن عظمة مكـ ّة والـتراث متمثالًّ في بعض الرموز البدويّة األعـرابـيّة
بمعجمھا الغريب :العنتريس والعيسجور ...مبتعدا في الوقت المناسب عن اللغة
المعھودة في الخمريّات خاصة ،ألنّھا تحيي تاريخا فال بد من إحياء لغة ھذا التاريخ
العريق بلغته العريقة ،وھنا يعمل الشاعر بمبدإ مجانسة اللفظ لسياقه ،ويمضي في ك ّل
 -1ديوان أبي نواس ،شرع علي فاعور ،ص 267وما بعدھا
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ذلك حتى يحقـّق ما ھو أشبه بالملحمة "الوطنية" .وإيقاعات النصّ اإلنشاديّة في
مقاطع تماثلت صيغھا فحقـ ّقت ذلك البعد الحماسي الخطاب ّي بوضوح:
أنت المعظـ ﱠم والمكبﱠــــر في العيــون وفي الصدور
فبين المعظم والمكبر تماثل صيغي عضده تماثل آلخر بعد ذلك في "في العيون
وفي الصدور" ،ثم بين المداخل والخارج ...ويمضي الشاعر في ھذا التماثل فيحققه
في عبارة كاملة:
فإذا العقول /وإذا العيون " فعلن فعولْ  /فعلن فعول :في عقل الكبير /في سن
الصغير ،وكما في قوله" :أين القليل بنو القليل من الكثير بني الكثير" ،فكل ھذه
الصيغ تع ّزز الداللة الحماسية الخطابية اإلنشادية التي تحقق شيئا اسبه بالطربية في
النص المدح ّي .وھذه النزعة إلى تصوير الذات الجماعية في ما يشبه األعمال الكبرى
المخلّدة لمآثر أمة بكاملھا في عمل شبه إنشاد ّ
ي نجدھا في كثير من قصائد أبي تمام
الحماسية والمدحيّة :حيث تمتزج الحماسة بالمدح ،والذات الممدوحة بذات األمة ،كما
نجد ذلك في قوله مادحا مالك بن طوق التغلب ّي ،بقصيدة بلغت ستين بيتا مطلعھا:
أرض مص ّردة وأخرى تثجم منھا التي ُرزفت وأخرى

تحرم)(1

ثم يقول:
فإذا تأ ّملتَ البالد رأيـتَـھا

تُثري كما تثري الرجال وتُع ِدم

حظّ ت َع ْوره البـقــا ُع لوقـته

صـفــــر وواد ُمــفـ َعم
وا ٍد به ِ
شرفَ الحجا ِز وال الرسالة

لواله لم تكن النب ّوة ترتقي

ھم)*(
تُت ِ

ولذاك أعرقت الخالفة بعدما عمرت عصورا وھي ِعلق ُمشئِم
إلى أن يقول:
إذ في ديار ربيعة المطر الحيا وعلى نصيبين الطريق األعظم
ذل الحمى مذ أوطئت تلك الربا والغاب مذ أخاله ذاك الضيغم
إن القباب المستــقلّة بينھا

ملك يطــيب به الزمان ويك ُرم

 -1ديوان أبي تمام ،شرح التبريزي،ج،3ص 195وما بعدھا ،وفي الھامش المصردة ما يقل مطرھا ويقطع وعكس ذلك "
تثجم" وفي لسان العرب ثجم مادة ثجم ص 472المطر أسرع.
* -تنسب إلى تھامة.
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يسري إليه مع الظالم المأثم

ال تألف الفحشاء برديه وال

ّ
مبجل متواضع في الحي وھو معظّم
متبذل في القوم وھو ّ
يعلو فيعـــلم أن ذلك حقه

ويُذيل فيھم نفــسه فيـــ ﱠكرم

مھال بني عمرو بن غنم إنكم

ھدف األسنة والقنا يتحطم

أقعس والعديد عرمـرم
المجد أعنق والديار فسيحة والع ّز
ُ
أو مبشر باألحذويّة مؤدَم

ما منكم إال ُمردّى بالحجا

عمــــرو بن كلثــوم بن عتـاب بن سعد سھــمكم ال يُســھم
خلقت ربيعة مذ لدن خلـقت يدا
ُجثَم بن بكر ك ﱡفھا وال ِمعصم
وتسيح َغ ْن ٌم في البالد فتغنُم

تغزو فتغلب تغلب مثل اسمھا

وستذكرون غدا صنائع مالك إن جل خطب أو تدوفع مغرم
فمن النقي من العيوب وقد غدا
عن داركم ومن العفيف المسلم
وفي حياة أبي نواس مواقف ھ ّزت شعوره تجلت في خمريات وحكايات خمرية،
وما إلى ذلك من النصوص التي يمكن عدھا ذاتية ،فمن المالحظ أن الشاعر يوليھا
كثيرا من العناية والتركيز والتفنّن وتحقيق اإلمتاع .ومن القصائد التي تبرز رفضه
للرسم ّي الغيريّ ،وميله للھامش ّي الذات ّي قوله:
وأحو َر ذم ﱟي طرقتُ فــنـــاءه بفتيان صدق ما ترى منھم نُكرا
ھـــب خائـفا
فل ّما قرعنا بابه
ّ

وبادر نحــــو الباب ُممتلئا ُذعرا

ق ليال فِنا َءنا
وقال َم ِن الط ّرا ُ

فقلتُ له آفتح فتية طلبوا خمرا

فأطلق عن أبوابه غير ھائب

وأ ْطــــلع من أزراره قمــرا بدرا

وم ّر أمام القوم يسحب ذ ْيله
يجاذب منه الردفُ في َمشيه الخصرا
ُ
فقلتُ له ما االس ُم ُحيّيت قال لي

دعاني أبي سابا ولقّبني شمرا

ف ِكدنا جميعا من حالوة لفــظه

نسطع لمن ِطقِه صبرا
نُجنّ ولم
ِ
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معتّقة قد أنفـــدت قِ َد ًما دھرا

فقلت له جئناك نبتاع قـــھوة

فقال اربَعوا عندي الذي

تطلبونھا )*(

قد احتجبت في خدرھا حقبا عشرا
صفرا
فقلت فماذا مھرھا قال مھرھا إليك فسـقنا نحوه خمسة ُ
فقـــام إليـــھا قد تملّى بنا بشرا

فقلت له خذھا وھات نعاطھا
فش ّك بأشفاء له بطن مسند

فسالت تحاكي في تأللؤھا البدرا

ملق سدوله
وجاء بھا واللي ُل ٍ

ُمدالّ بأن وافى محيطا بھا ُخبرا

ضھا الخدر أعصرا فكانت له قلبا وكان لھا صدرا
ربيبة ِخدر را َ
إذا أخذتھا الكاس كادت بريحھا تخال بھا عطرا وما إنْ بھا عطرا
إلى أن تغنّى حين مالت به سكرا

وما زال يسقينا ويشرب دائبا

فما ظبية ترعى مساقط روضة
كسا الواقف الغادي لھا ورقا خضرا
بل الظبي منه شابهَ الجيد والنحرا
بأحسنَ منه منظ ًرا زان َمخبرا ِ
ويا حسنه لحظا ويا حسنه ثغرا
فيا حسنَه لحنا بدا من لسانه
سكرا أم وسادا رأى جھرا
تو ّ
سد ُ

ونام وما يدري أأرضا وسادُه

فرائصه تجري بميدانه ضمرا

فقمنا إليه حين نام وأرعدت
ص
فل ّما رأى أنْ ليس عن ذاك َمخلَ ٌ

ووافقه لين أجاد لنا العصرا

)(1

ففي ھذا النص يبدو رفض أبي نواس في جوانب كثيرة "معناوية" وأسلوبية .وھو
يتضمن طائفة من حاالته الخاصة ،ومن ھنا يحقق النص للشاعر أصالته .وقد كان
االفتتاح على غير التقليد العرب ّي القديم المألوف ،غير مصرع ،وما ذاك إال إعالن
أسلوب ّي مب ّكر على المخالفة الفنية والفكريّة .واألبيات من بحر الطويل الذي سمح
للشاعر ببسط أكثر إجراءاته السردية في يسر .أما الروي فالراء المجھورة الذلقية

)**(

التي كثيرا ما تتر ّدد على أل ِسنة الشاربين الثملين متثاقلة؛ ھي حرف يبرز أكثر من
*  -ھكذا ورد البيت في الديوان "الذي تطلبونھا" وقد يكون الخطأ مطبعيا والصحيح "التي تطلبونھا" أو "الذي تطلبونه"
1
 ديوان أبي نواس ،شرح واصف ،ص ص277 ،276**
 "الراء من الحروف المجھورة وھي من الحروف الذلق وسميت ذلقا ألن الذالقة في المنطق إنما ھي بطرف اللسان.والحروف الذلق ثالثة :الراء والالم والنون وھن في حيز واحد"لسان العرب  ،ص1531
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غيره ھذه الحالة التي يغدو الشارب فيھا غير قادر على التح ّكم في نطقه.
ويمكن ع ّد ھذا النص أنموذجا لنصّ "المتعة" و"التحرر" ،وھما من الموضوعات
الحاضرة بقوة في رفض أبي نواس :أما المتعة المتناولة فأساسھا الشراب والجنس
بنوعيه العام والشاذ ،ومكملھا الغناء ،وأما التحرر فكامن في عدم االحتراس من أ ّ
ي
ضابط خلق ّي في ھذا االستمتاع الذي يذكره الشاعر في نصه.
وفي ھذا النص محاولة لتعزيز التأسيس لغزل مختلف ھو الغزل بالمذ ّكر من
خالل مجموعة من الكلمات الجنسية التي يتم التركيز عليھا :ثقل الردف والصوت
ذي الغنة وجمال الجيد والنحر والخصر والثغر ،ويت ّم السكر ليال مع غناء ھذا الغالم
المتغ ّزل به.
لقد تطلب إيقاع السرد الحكائي أفعاال دالة على الحدث وأسماء دالة على الصفات
حين التغ ّزل ووصف الخمرة في ج ّو من المحاورة بين الشارب والساقي ،وأكد
موسيقيّة الموقف باختيار االسمين"سابا" و"شمرا" وھما مما يزيدان من رغبة
الشاربين في الغالم لما فيھما من سمات خنوثة.
والشاعر يفتتح النص بالشخصية المحور :األحور الذم ّي ،الذي يسقي الشاعر
وصحبه ...وبذلك فإن عبارة "أحور" الواردة في بداية الحكاية ھي التي تتطور معھا
األحداث بالحوار والعالقات الحسية.
والشاعر يتعامل مع الكلمات تعامال فنيا :فھو يعمد تارة إلى المفرد وأخرى إلى
الجمع في سياقات مقصودة؛ ففي البداية قال" :فل ّما قرعنا بابه "..ثم قال بعد ذلك"
" فأطلق عن أبوابه غير ھائب " وبذلك ّ
فإن الشاعر بالرغم من تكراره للفظ الباب إال
أنه قد جعل للخوف بابا واحدا ،وللطمأنينة واالفتنان مجموعة من األبواب.
كما اختار للوصف تنويع األلوان بين الضياء والسواد فكان "الليل" أكثر من حالة
فيزيائية؛ إنّه انفصال عن عالم الرقابة ،كما ّ
أن سواده يأتي ليؤكد نورانيّة الخمرة
المشعة في أعماقه ،والقمر البدر المنبعث من جسد الغالم ،كما كانت صفرة القطع
النقدية متجانسة لونيا مع صفرة الخمرة .وفي غير الغرض الحكائ ّي لم ﱠ
يشذ أبو نواس
عما ذھب إليه أستاذه أبو العتاھية في تنويع األصوات ،واعتماد المقطوعات والبحور
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صة ّ
المجزوءة والخفيفة ،خا ّ
وأن الخمريّات كانت في كثير من األحيان تميل بالنص
إلى ھذا االختيار اإليقاع ّي ،ولم يشذ عن ھذا األمر في المدح أيضا ،فكان في بعض
الحاالت يترك التقليد المدح ّي القديم الذي يفرض على المادح شيئا من الفخامة وزنا
و ُمعجما .وھذا ما يظھر في مدحه للعباس بن عبيد ﷲ بن أبي جعفر المنصور:
صبُوح
غ ّرد الديك الصدوح اسقني طاب ال ّ
واسقني حتى تراني

حسنًا عندي القبيح

قھوةً تذكـر نـوحا

حين شاد الفل َك نوح

نحن نُخفـيھا ويأبى

ـيب ريـح فتفوح
ِط ُ

)* (

بيـنھم مـسك ذبيح

فكأن القوم نُھـبى

أنـا في دنـيا مـن العــــباس أغـدو وأروح
ھـاشـمي عبــدل ّي عنـده يـغــــلو المديح
بــيـن عينـيه يلوح )(1
علَم الجـو ِد كـتاب
فقد أصبغت المقد ّمة الخمريّة النص بج ّو من المرح وال ِخفّة ،حتى غدت دنيا
الممدوح مفتوحة لحريّة أبي نواس يغدو فيھا ويروح ،ويغيّر من تقاليد النص المدح ّي
كما يشاء.
وكثيرا ما يتكرّر لفظ الديك في ھذا النص على غرار ما ھو موجود في نصوص
طردية أخرى ،وھنّا ال ب ّد من تأكيد رمزية الكلمة حين تتك ّرر في عمل شاعر ما
ويعود مدلولھا ذاته أو يقاربه كلـ ّما ذكرت الكلمة ،لذلك أمكن التساؤل عن "رمزيّة"
الديك في شعر أبي نواس ،ولماذا في الصباح؟ ھل ھو ّ
مؤذن المتعة.
ويرد ذكر سيدنا نوح عليه السالم في مواطن كثيرة من الخمريات كذلك ،فيبدو
ھذا التكرار اللفظي تكرارا لفكرة القدم التي أضحت من الصفات القارة األساس في
تصوير صفات الخمر ،ويبدو تكرار اسم سيدنا نوح في ھذا السياق أبعد من الداللة
على القدم ،ألنه يتجاوز ھذا المعنى إلى مفھوم القداسة الذي يدخل في مواطن كثثيرة
من الخمريات مشكـ ّال جوھريا روحيّا في صورة الخمرة.
* -النّھبى :المنھوبو العقول من شدة السكر "ھامش الديوان بشرح علي فاعور ص "140
1
 -ديوان أبي نواس شرح علي فاعور ،ص  ،140ديوان أبي نواس ،شرح محمود أفندي واصف ،ص ص70 ،69
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فإذا كانت ھذه حال أبي نواس مع التكرار واإليقاع فأه أبا تمام قد غلب البحر
الخض ّم على موسيقاه وإيقاعاته ،وھذا ينسجم مع الوجھة النخبوية التي تميز وجھته
الشعرية وطريقته في التعامل مع الكلمة الشعرية .إال ّ
أن ذلك ال يتناقض مع معنى
الشعر بل يصبّ في جوھره ّ
ألن األدب كما قال تودوروف ":يستطيع الكثير ،يستطيع
أن يم ّد لنا اليد حين نكون في أعماق االكتئاب ،ويقودنا نحو الكائنات البشرية األخرى
من حولنا ،ويجعلنا أفضل فھما للعالم ويُعيننا على أن نحيا .ليس ذلك لكونه ،قبل ك ّل
شيء ،تقنية لعالجات الروح؛ غير أنه ،وھو كشف للعالم ،يستطيع أيضا ،في نفس
المسار ،أن يحول ك ّل واحد منا من الداخل ،(1)"...وأبو ت ّمام ال يستوحي شعره من
نبض الحياة الشعبية ،لكن من ِمخياله النابض بالتراث والثقافة العربيّة واإلنسانية
والحس العباس ّي الموسوعي الجديد .وھذه الثقافة اإلنسانية المتعمقة الروح والوجدان
تتخلّل تجربته حتى في تلك اللحظات التي تبدو مشتركة مع الناس ،كما نجد ذلك في
الفرح بالمطر ،وھو شعور إنسان ّي عا ّم ،وشعب ّي بالدرجة األولى؛ ّ
ألن الطبقات
الشعبيّة شديدة الصلة باألرض والمطر وخيراتھما ،إالّ ّ
أن للشاعر شعورا مختلفا في
النص ،لذا كان في وصفه للمطر يھيم في ج ّو التأ ّمل ويكشف عن عالم المتناقضات
فيقول:
يا سھ ُم للبرق الذي استطارا بات على رغم الدﱡجى نھارا
حتى إذا ما أنج َد األبصـارا
آض لنا مـا ًء وكان نـارا

سرارا
و ْبال َجــھـارا وندًى ِ
أرضى الثّــرى وأسخط الغبارا
ْ

)(2

فنحن ال نجد عالقة للنص بالروح الشعبيّة إال في خفة وزنه؛ والقصد من الخفة
ھنا ليس الوزن في حد ذاته ،لكنه اصطناع ھذا الوزن في موضوع مال صاحبه إلى
التأمل ،مع إيغال في الترصيع على طريقة النصوص الشعبية أو القريبة من روحھا،
وفي ما عدا ذلك فقد ُعني الشاعر بوجھته الموسيقيّة واإليقاعيّة بإصراره على
التناسق الصوت ّي فكانت الراء سيدة األصوات في البيت األول ،وأل ّح الشاعر على
التناسق بين جيمين أحدھما في الشطر األول وثانيھما في الثاني ،كما أولى عناية
 -تزفيطان تودوروف ،األدب في خطر La littérature en péril ،تر:عبد الكبير الشرقاوي ،دار توبقال للنشر ،ص45

1

 -2ديوان أبي تمام ،شرح إيليا الحاوي ،ص921
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خا ّ
صة بحرف الضاد في البيت الثالث فقال "آض" في البيت األ ّول و"أرضى" في
الشطر الثاني ،ولم ينس مع اعتماد ھذا النسق اإليقاع ّي االتكاء على التضا ّدات في ك ّل
األبيات الثالثة - :الدجى نھارا-

و ْبال ندى-

 -جھارا سرارا-

 -ماء نارا-

أرضى أسخط...-
ومن الطبيع ّي أن يت ّجه أبو تمام ھذا االتجاه التأمـّلي في عصر اتّسعت فيه طاقات
الشعر ،وتن ّوعت موضوعاته وفنيّاته ،فوجد نفسه أمام تح ّد ال ب ّد أن يكسبه إذا أراد
لشعره الريادة ،لذلك ع ّده بعض الدارسين صاحب مشروع تحديثي كما جاء في قول
أحد النقاد ":كل حداثة شعرية تُراھن على نجاح مشروعھا من خالل اشتغالھا على
منح اللغة طاقات تعبيرية جديدة تنجم عن تحريف العالقات بين الكلمات .حدث ذلك
في مشروع أبي تمام الشعري قديما"...

)(1

ويعني ھذا أن العمليّة اإلبداعيّة لدى أبي تمام كانت على قدر كبير من الوعي
بأھمية تقديم نص يتجاوز المعايير الشعريّة القديمة ،فيصاغ في لغة ذات عالقات
جديدة لم يعھدھا العرف اللغوي القديم في أسلوب األداء الشعري.
 -6لغة أبي العتاھية تم ّھد لشعر التصوف:
إن اتصال لغة أبي العتاھية بالسماء ،ونزولھا إاى الناس مضمخة بمشاعر الخوف
من ﷲ كان أول عامل من عوامل المض ّي نحو التصوف .وما كان من الخوف إال أن
يصبح محبة ليتولد الشعر الصوف ّي .فأبو العتاھية الذي ما إن يذكر الزھد إالّ ُذكر -قد
فتّح طريقا واضحة المعالم لمرحلة ھا ّمة في الشعر العرب ّي؛ ھي مرحلة شعر
التص ّوف الذي كان له دوره الحاسم في فتح أفق فن ّي تتالمس فيه الذات والتجربة إلى
ح ّد التمازج التام والحلول ،وغنى التجربة الشعرية بالبعد الروحي .وقد كانت تلك
الزھديّات التعليمية البسيطة مقدمة لمثل قول الحالج ،الذي سما اسلوبيا باللغة
الشعرية وعبر عن التداخل التام بين الذات والموضوع من خالل التداخل األسلوبي
المتجلـ ّي مي ما سمي شطحا صوفيا ،كما نجد ذلك في قول ابن عرب ّي:

 -1عبد ﷲ بن أحمد الفيْفي ،حداثة النص الشعري في المملكة العربية السعودية -قراءة نقدية في تحول المشھد اإلبداعي،
النادي األدبي بالرياض1426 ،ھـ2005 ،م ،ص79

364

.

أنـا من أھوى ومـن أھوى أنا

ليس في الكون سوى من أھوى أنا

)(1

وقوله أيضا:
روح األواني
أنا القرآن والس ْبع المثاني وروح الـروح ال
ُ

(2

ّ
إن تداخل الكلمات وتراكيب الجمل المختلفة أو ما ُس ّمي لدى المتصوفة شطحا
ُ
ليكشف عن ذلك التداخل في فھم القداسة فھما جديدا ،حيث يصبح اإلنسان نفسه بأبعاد
قريبة من التقديس حين تتماھى الذات مع خالقھا في عالقة تشوق وتحاضن دائبين.
وللصوفيّة أدب غني بالدالالت "  ...وھذا األدب على ما فيه من ذاتية
ظاھرة ونزعة وجدانية قوية ،يحمل نفحات قرآنية ونظريات فلسفيّة وخاصة فيما
يتعلق بوحدة الوجود واحتقار المادة وعالمھا (3) "....ولھذه النقلة أث ٌر بالغ في شعرنا
العرب  ّي قديمه وحديثه ،إذ توفّرت بشكل أوضح القيم الجماليّ ة في النص الشعر ّ
ي
العرب  ّي في ظ  ّل تع  ّزز التجربة الشعريّة بحضور الذات وحلولھا في ك  ّل مك ّونات
التجربة الشعريّة بما في ذلك الموضوع الذي يعالجه الشاعر ،فيقترب النصّ الصوف ّي
من المفاھيم الرمزية المعمقة للدالالت الروحيّة.
لقد عاش أبو العتاھية وضعا غير مستقرّ ،فلم يفلسف الدين والحياة وھو يرى
الش ّ
ك والتكذيب واالستھتار توشك أن تعصف بلبّ العقيدة؟ لقد تعامل الشاعر مع
الوضع تعامال مباشرا عمليّا فراح يو ّجه النقد العام ومنه السياسي المباشر مع شيء
من اللطف كما في قوله بقصيدة طويلة تبلغ سبعة وأربعين بيتا مطلعاھا:
أين القرون الماضــية تركـوا المــنازل خالية...
إنه الزمن يحضر ويبقى ويختفي اإلنسان ،يمارس بوعي وبغير وعي اختفاءه من
على األرض ويمضي به الزمن خارج الزمن ،فالقرون الماضية في ھذا البيت ھي
الزمن البعيد وھي البشر الذين فضوا وتركوا العبر ،في منازلھم الخالية لمن بعدھم.
فقد وضع الشاعر في بيته األول المبدأ العام الذي منه يدرك ك ّل عاقل واجباته على
أساس أنه مسؤول عن قريب:
 -1ابن الدباغ عبدالرحمن بن محمد األنصاري ،مشارق أنوار القلوب،تح:ھـ.ريتر دار صادر ودار بيروت  ، 1959ص65
2
 المرجع نفسه ،ص863
ي ،رسالة دكتوراه ،الدائرة العربية في الجامعة األميريكية ،ص7
 -نور سلمان ،معالم الرمزية في الشعر الصوفي العرب ّ
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من مبلـ ٌغ عـــنّي اإلمام نــصـائحا متـــوالـية
وكما بدئ البيت األول بإنشاء ھو ذا البيت الثاني يبدأ بإنشاء أيضا ،وبذلك يمكن
القول بأن الشاعر قد اختار بداية انفعالية قوية وبحجة قوية أيضا:
ومن البيت الثالث تتوالى المصائب التي يسأل عنھا الحكام:
إني أرى األسـعار أســعــار الـرعـــية غالـية
وأرى المكاسب نزرة وأرى الضرورة فاشية
تـمـر وغـاديــة
وأرى غموم الـدھــر رائـحة
ﱡ
يرجون رفدك كي يروا مـ ّما لــــقَـْوه العافـية
وتعود األساليب اإلنشائية لالستعطاف ھذه المرة :فإذا كان اإلحساس بالواجب
الديني غائبا في أمر معاناة الرعية فقد تتحرك المشاعر باالستعطاف من خالل
االستفھامات المتكررة"من":
من يرتجي للناس غـيـرك للعـيون الباكية ؟
ع تمسي وتصـبح طـاوية
من ُمصبِ َيا ٍ
ت ُج ﱠو ٍ
ب ُملــ ّمة ھي ماھـية
من يرتجي لدفاع ُكــر ٍ
من للبـطون الجائعات وللجـسـوم العـارية
ومن خالل النداء االستعطافي أيضا ،مع التذكير بأن يكون خير خلف لخير سلف:
يا ابن الخالئف ال فقدتَ وال ع ِدمتَ العافية
إن األصول الطــيبـات لھــا فــروع زاكـية
ألقيت أخــبـارا إلـيك مـن الرعــية شـافـيـة

)(1

فالشاعر ينطلق من الدين ،لكنّه يحاول عرض قيمه السـامية في الواقع اليوم ّي من
خالل نقد السياسة والساسة ،وواجب قيام النص باألمر بالمعروف والنھي عن المنكر.
صبﱠ في ھذا المصبّ ؛ فإذا كان
إالّ أن النص التصوف ّي لم ينطلق ھذا االنطالق ،ولم ي ُ
أبو العتاھية يشكو ويتب ّرم ويدعو إلى إصالح على أرض واقع الناس ،فإن الشاعر
الصوف ّي يھيم بعالم سماوي ساحر ،يحبه ويتشوق إليه ،كما نجد ذلك في قول رابعة
 -1محمد عبد المنعم خفاجي ،اآلداب العربية في العصر العباسي األول ،دار الجيل بيروت ،ط ،1992 ،1412 ،1ص203
 - -ديوان أبي العتاھية ،تقديم البستاني ،ص ص486 ،485
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العدويّة التي تقدم لنا نصھا بلغة تواصل مھمة التسھيل التي بدأھا أبو العتاھية لكن في
اتجاه عاطف ّي ربان ّي:
وحــبّــا ألنك أھل لـذاكا

أحبّك حبين حب الھوى

فأما الذي ھو حب الھوى فشغلي بذكرك عمن سواكا
وأما الذي أنت أھـل له فكشـفك لي الحجب حتى أراكا
فال الحمد في ذا وال ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا

وذاكا )(1

لقد أصبحت المرتكزات األسلوبيّة من تكرار وتضاد وتبادل لألساليب في
النصوص الرافضة التي مرت بنا سعيا فنيا حثيثا لتثبيت المعاني والجماليات في ذات
المتلقي ،وصوال إلى اإليقاعات التي قدمت للنص الرافض لدى كل من أبي العتاھية
وأبي نواس وأبي تمام أبعادا جمالية أساسية في تقريب النص من عالم المتعة الفنيّة.
والتضا ّد جانب ھا ّم من الجوانب البديعيّة التي اھت ّم بھا النقاد القدامى ومنظرو
البالغة؛ فھذا ابن رشيق يذكر مجموعة من الدارسين كالخليل بن أحمد الفراھيدي
واألصمع ّي وابن دريد والحاتمي والرماني وابن المعتز وابن األثير

وغيرھم(2).

ويقول " :المطابقة عند جميع الناس جمعك بين الض ّدين في الكالم أو بيت شعر ،إال
قدامة ومن اتـّبعه؛ فإنھم يجعلون اجتماع المعنيين في لفظة واحدة مكررة طباقا... ،
وس ّمى قدامة ھذا النوع الذي ھو المطابقة عندنا التكافؤ وليس بطباق عنده إالّ ما
ق ّدمت ذكره ،ولم يسم التكافؤ أحد غيرُه وغير النحاس ...قال الخليل  ...يقال طابقت
بين الشيئين إذا جمعت بينھما على حذو واحد وألصقتھما"

)(3

وقد تناول القدماء التضاد ضمن الدراسة البديعية بالمفھوم التقليد ّ
ي في كل من
الطباق والمقابلة .ومنھم ابن رشيق الذي يذكر في باب "ما اختلط فيه التجنيس
والمطابقة" إلى طبيعة اللغة العربية ذاتھا التي يشير إلى ما فيھا من أضداد تش ّكلھا

ي ،ص16
 نور سلمان ،معالم الرمزية في الشعر الصوف ّي العرب ّ -2ابن رشيق ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ج ،2ص 12وما بعدھا
3
 المصدر نفسه ،ج ،2ص121
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اللفظة الواحدة في داللتھا على المعنى ونقيضه ،إال أن السياق ھو الذي يحدد الداللة
المقصودة ،مثل كلمة "جلل" التي تعني العظيم

والصغير(1).

وفي ھذه الحالة نجد أنفسنا أمام ثنائية بديعية ھي التجنيس والتضا ّد .ويمكن أن
نميّز بين التضاد كما كان يرد في أشعار العرب القدامى مقتضبا ،وبين استعمال
بعض الشعراء العباسيّين له وفقا لرؤية فنيّة تعتمده اعتمادا ،وتقصد إليه قصدا.
والتضا ّد باب خاص بالمقابلة تبرز فيه أھمية التقسيم .فالمقابلة " :ھي أن تتص ّرف
في أنواع كثيرة ،وأصلھا ترتيب الكالم على ما يجب ،فيعطى أ ّول الكالم ما يليق به
أ ّوال ،وآخره ما يليق به آخرا ،ويأتي في الموافق بما يوافقه وفي المخالف بما يخالفه.
وأكثر ما تجيء المقابلة في األضداد فإن جاوز الطباق ضدين كان مقابلة ،مثال ذلك
ما أنشده قدامة لبعض الشعراء وھو:
ومطوي على ال ِغ ّل غاد ُر؟ !
وفي
ﱞ
ﱡ

فناصح
فيا عجبا كيف اتفقنا
ٌ

فقابل بين لفظي النصح والوفاء بالغ ّل والغدرّ .
لكن قدامة لم يطل المكوث أمام
البيت كما لم يبال ال بالتقديم وال بالتأخير في باب المقابلة ،وال بما قد يقدمان من
جمال أسلوب ّي ،وذھب مذھبا مختلفا وأنشد للطر ّماح:

)*(

أسرناھ ُم وأنعــمنا عليــھـم وأسقـ ْينا دمـاءھـــ ُم التـرابـا
فما صبروا لبأس عند حرب

لحـسن ي ٍد
وال أ ﱠد ْوا ُ

ثوابـا")(2

وقد رأى بعد ذلك بيتا ألبي ت ّمام من أحكم المقابلة وأعدل القسمة وھو قوله:
فكنت لناشيھم أبًا ولكھلھم

ً
أخا ولذي التقويس وال ِكبرة

آبنما )(3

ويبدو أن السمة األسلوبية التي صيغت بالتوازي والتوازن ،متضافرة مع الميل
الواضح لمنطق األشياء ھو الذي دفع إلى ھذا الحكم .فالمنطق يقضي بأن يختلف
األمر بين الناشئة والكھل والمسن؛ إذ ّ
أن في ك ّل موقف أمام ك ّل عمر من ھذه
األعمار عالقة مختلفة.
 -1المصدر السابق ،ج ،2ص.20
* -ھو كما ورد في معجم شعراء الحماسة لعبد ﷲ عبد الرحيم عسيالن ،ص " 62الطر ّماح بن الجھم السنبسي أحد بني
سنبس بن معاوية بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء ويقال له األعور السنبسي"...
2
 ابن رشيق ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ج ،2ص233
 -المصدر نفسه ،ج ،2ص29 ،28
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ّ
إن الشاعر قد تفنّن في اإلتيان بھذا الضرب من الشيء وضده لكن ليس بالمعنى
التضادي التقليدي المعھود في ما اصطلح عليه بالطباق والمقابلة ،بل من خالل
استحضار جوين نفسيين متقابلين :فاألسر واإلنعام حالتان نفسيتان متداخلتان بالتضا ّد
والتشابه فإذا كان في األسر إذالل فإن في اإلنعام على األسير إذالال نفسيّا عظيما،
وبالرغم من اإلراحة الجسدية التي في اإلنعام إالّ ّ
أن فيه إجھادا في غاية الش ّدة.
والشاعر يذكر السقي بعد ذكر اإلنعام وفي اإلنعام إطعام للسجين كما أن بين لفظ
إنعام وإطعام عالقة تجانس واضحة ،وبذلك تأتي كلمة أسقيناھم منسجمة مع أنعمنا.
ثم يأتي البيت الثاني ليجسد عمق معاناة المھزومين :فال ھم صبروا لما لقوا في
المعركة ،وال ھم استطاعوا رد الجميل الذي أسدي إليھم.
ويشير"غريماس" إلى ّ
أن المعنى يتولّد أصال من االختالف .ويقصد بذلك الداللة
المـشتركة التي تجـمع كلمـتين مختلفـتين ،وترجعان إلى أصل دالل ّي عام ،مـثل داللـة
اللون أو المسافة...

)(1

ويبدو من عناية ھؤالء الشعراء بالتضاد أنھم يرونه مفھوما عميقا تقوم عليه
فلسفة الحياة ،وبناء عليه قامت ما يمكن أن يسمى فلسفة فنيّة انتظمت أشعارھم ،وإن
بدرجات متباينة .ھذا اإلدراك التأملي الفلسفي للمفھوم ھو الفرق بين الشاعر المحدث
والشاعر القديم فآمرؤ القيس حين قال:
ِمك ﱟر مف ﱟر ُمقب ٍل مدب ٍر معا كجلمود صخر حطّه السيل من ع ِل

)(2

لم يشكـّل نصه أسلوبيا انطالقا من الشعور بھذا الحدس أو الفلسفة العميقة ،لذا
ظھر في بعض شعره متف ّرقا ،ولم يكن عمادا أسلوبيا؛ إذ ّ
أن ھذا الشعر لم يصدر عن
رؤية فكرية شكلت في محيط ثقافي علمي كما حدث مع أبي تمام الذي انطلق من
فكرة أساس استقاھا من تداخل ثقافات عصره وثرائھا :ھي أن الحياة مبنية على كم
ھائل من التناقضات؛ في حين بنت العرب في القديم شعرھا على ما س ّمي بـ"طريقة
العرب".

)(3

وھي األسلوب الفنّ ّي النابع في األساس من التشابه العنصر الذي يجسد

 مدحت الجيار ،الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي ،دار المعارف القاھرة مصر ،ط1995 ،2م ،ص 712
 ديوان امرئ القيس ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم ،ساسلة ذخائر العرب  ،24دار المعارف ،ط ،5ص193
 أدونيس ،الشعرية العربيّة ،دار اآلداب بيروت ،1989 ،ص411
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في الجوانب اإليقاعية ،واالنسجام الذي يتحقق في ذلك التجاور التكاملي بين أجزاء
العمل الفن ّي والتكرار الذي نالحظه بوضوح في جوانب كثيرة كالرو ّ
ي وغيره من
العناصر التي يعيد الشاعر استحضارھا ألغراض دالليّة وإيقاعية.
 -7تبادل األساليب وتضافر التكرار واإليقاع في صورة الخراب بين طبيعة أبي
نواس وطبيعة أبي تمام:
تجسدت صورة الخراب في التراث الشعري العرب ّي ضمن منھج النص التقليدي
بدءا من بكاء الطلل ،وكان في ذلك البكاء تنويع في األساليب عمال على السمة
بالتجربة عن اآللية والتقليد ،وكان تفاعل الشعراء القدامى مع الطبيعة في ھذا الجو
الطلل ّي ذا أھمية خاصة.
وعالقة الطبيعة بالشاعر أبي نواس خاصة في خمرياته يح ّددھا عنصران قويّان
عنيفان :الريح والمطر.
ويبدو الخراب المذكور في الصورة النواسيّة نتيجة حتمية لھما؛ فھو يمزجھما
للتشابه في أثرھما؛ ذلك ّ
أن الماء مثلما يسقي األرض بعد أن يجھدھا العطش،
ويحييھا بعد مماة ،يمكن بالفيضان أن يد ّمر ك ّل مظاھر حياتھا ويشتـّتھا ويقتلھا.
والريح تفعل ذلك بالمخلوقات بشرا ونباتا :فھي وإن كانت تسھم في اإلخصاب بنقل
عناصره ،إالّ أنّھا قد تھدم المباني وتمزق البيوت الشعر وتجتث كل نبات...
والشاعر العرب ّي منذ الجاھلية إلى عصر أبي نواس وبعده نراه يذكر الطلل بكثير
من الحنين والحيرة والمحبة ،عكس ما نجده في كلمات أبي نواس عن ھذا الطلل
العرب ّي في نصه ،وھنا تدل الصورة عنده  -كما ھو واضح -على حالة نفسيّة مناقضة
للحالة التي كانت لدى العرب في شعرھم؛ ألن أبا نواس غير منطلق من حالة الحنين
والمحبّة واإلكبار منطلَق الشاعر العرب ّي حين ذكره لطلل غير منفصل عن الذات
الشاعرة العربيّةّ .
إن أبا نواس تح ّدث عن طلل يقع خارج ذاته ،طلل مختلف في
داللته التاريخية والحضرية عن االنتماء النواس ّي الذي يثيره خراب آخر ھو خراب
إيوان كسرى المعروف ،ولعل ھذه العالقة الوجدانية االنتمائية باإليوان ھي التي
أسھمت في تحقيق ق ّوة نصّ اإليوان ونجاحه.
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والريح في ھذه الصورة رمز للقوة الھ ّدامة التي تحمل معھا ك ّل شيء وتقوم
بتغيير األشكال من خالل حملھا والحفر فيھا مع مر األيام ،وھكذا تصبح الصورة
رمزا للزمن نفسه.
وفي ھذه الصورة المرئية جانب صوت ّي أيضا :ألن حركة الريح والمطر ال تت ّمان
في صمت؛ إذ أن للمطر ز ّخا فخريرا يسمعان ،كما أن للريح في ھبوبھا دمدمة
وصفيرا ،كما يسمع عند ھبوب الريح حفيف للشجر ،وخشخشة لورقھا حين يغدو
جافا يابسا.
ّ
إن ھذه الصورة شديدة الصلة بصورة للماء التي حضرت في محطات مفصلية
من لحظات النص ،فقد قال:
َوسابو ٌر لِ َمن َغبَرا
أَلَم تَ َر ما بَنى ِكسرى
شــ َجــرا
ت تَ َفــيﱠأَت َ
َمنا ِزه بَينَ دَجـلَـةَ َوالفرا ِ
فالشاعر ينتقل إلى األسلوب تأثري إنشائي متح ّديا بسلسلة من الصور المتتالية:
البناء وكسرى والمنازه ودجلة والفرات والشجر ،فال يجد المخاطب ما ير ّد به؛ ألن
في ھذه العناصر اجتمعت العظنة والجمال والتاريخ الذي رأى الشاعر أن يمجّده:
فكسرى يذكر ھنا مع "سابور" ويسمى "شابور" أيضا ،فإذا كان األول رمزا حربيّا
فإن "شابور" على العكس منه كان رمزا سلميّا؛ فقد كان كارھا للحرب ْ
ّ
مؤثرا للسالم،
ت ّوجهُ قومه وھو في بطن أ ّمه .والشاعر يذكرھما رمزين من أقوى الرموز القوميّة
في تاريخ فارس ،وھما في ھذه الصورة مقترنان برمزين عظيمين من رموز ماء
الحضارات العريقة "دجلة والفرات" ،وقد ظھر الماء ھنا في ھذه الصورة الجغرافية
التاريخية الحضارية رمزا لمظھر النماء والحيوية والمجد والتنوع.
والشاعر حين ذكر الماء مجسّدا في دجلة والفرات بعد ذكر كسرى وسابور لم
يلتفت إلى ما تركه الرجالن من بناء مادي متصل بالجوانب البيولوجية الحيوية من
زراعة ومسكن وغيرھما بل ركز على صورة نفسية ذات عالقة واضحة بالمسرات
ت تَفَـيﱠأَت َش َجرا " ثم إن ھذه المنازه الواقعة
نازه َبينَ دَجلَةَ َوالفرا ِ
والمتع لذلك قالَ " :م ِ
بين دجلة والفرات قد ع ّزز الشاعر إيحاءھا الحيوي اإلمتاع ّي بذكره للشجر وھو
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مظھر آخر من مظاھر الحياة والحركة واالخضرار الذي يصنه مع زرقة الماء
صورة بصرية فيھا جمال وراحة للروح والبصر .ويوحي الماء بالحسن فيلجأ إليه
في قوله واصفا جمال غالم:
صــ ﱠو َب ماؤهُ قَ َ
طرا
ي لَـــو َتــ َ
بِ َوج ٍه سابِ ِر ﱟ
وھو يذكر حسن الوجه مع نسبته إلى سابور الحاضرة الفارسية ،ثم يبرز ھذا
ب ماؤهُ قَ َ
طرا " .وھكذا يغدو
صــ ﱠو َ
الوجه ناضحا بالحياة والجمال والجاذبية " لَو تَــ َ
الماء في النص رمزا للحياة والجمال واالشتھاء أيضا.
والصورة في ھذا النص تميزت بالحركة والداللة النفسيّة القويّة فضال عن كون
الجانب المرئ ّي فيھا شديد الوضوح ،وبذلك يسھم تغير الساليب حركية تضاف إلى ما
في الطبيعة من نشاط في عناصرھا.
ويتناول الشاعر في شيء من الحجاجيّة ما يذھب إليه من تفضيل لحياة على
أخرى :واحدة يراھا بالية ال خير فيھا وثانية يتمالﱠھا جديدة خيّرة جديرة بأن تطلب
طلبا حثيثا .يقول الشاعر أيضا:
الل َغيّــ َرھَا البِلَى
أيا باك َي األ ْط ِ

ب
بك ْيتَ بعــي ٍن ال يَ ِجــفّ لَھا َغ ْر ُ

أتَ ْن َعتُ داراً قد َعفَتْ  ،وت َغيّ َرتْ

ب
فإنّي لما سالَ ْمتَ من نَ ْعتِھا ْ
حر ُ

ففي ھذا النداء المزدوج بالياء والھمزة إصرار على التنبيه واالستنكار ،أما
الحجة المسوقة فكامنة في بيان التناقض بين البلى والوصف ،ذلك أن الشاعر ال
يشغل باله بما قدم وانتھى وھذا ھو السبب الذي جعله يقف على نقيض األعراب وك ّل
من يحن إليھم وإلى أطاللھم .وھو ال يطيل الوقوف عند ھذا األعرابي بل ينتقل
بسرعة إلى ما تھواه نفسه من األمور المتناقضة تماما مع منظر الخراب:
سحرةً
ب
ْ
فأضحى وما ِم ْنهُ اللسانُ وال الق ْل ُ
اح ُ
دق با َك َر ال ّر َ
ونَدْما ِن ِ
ص ٍ
ق
تأنّ ْيــتُهُ ك ْيما يُفِيق ولم يُ ِفـ ْ
الشمس َل ّما ت َر ّحلَتْ
فَقا َم يَخا ُل
َ

ب
إلى أن َرأيتُ
الشمس قد حا َزھا ْ
الغر ُ
َ
صبوحاً ،و ْھ َي قد ق ُربتْ ْ
تخبو
فنادى َ

ففي خمرة أبي نواس وندمائه يتداخل الصباح مع المساء كما تتداخل وتتضاد األلفاظ
والعبارات :اللسان والقلب ،يفيق ولم يفق ،الصبوح وقربت تخبو ...وبذلك يمارس
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ھذا التضا ّد داللة التالعب الزمن نفسه ،فذلك العنصر الذي كان مھيمنا مخيفا في
الطلل يغدو في الخمرية خاضعا للحظة التي تختلط فيھا المقدسات ،فيغدو الشراب
ندبا ،وتغدو االرتعاشة غير الواعية رقصا ،بل الشرب الذي يرجف اليمنى ھو ذاته
الذي يسكنھا:
ق
س مشْيا ً فلم يُ ِط ْ
َوحا َول نح َو الكأ ِ
يحبو
ف حتى جاء مختبِطا ً ْ
من ال ّ
ض ْع ِ
فَقُ ْلتُ لِساقينا اسقِ ِه فا ْنبَ َرى لهُ
فَنا َولَهُ َكأسا ً َج َلتْ عن ُخما ِر ِه،

ْب
سمـناهُ من
رفي ٌ
عمل نَد ُ
ق بما ُ
ٍ
اب له لـ ُ ﱡب
وأ ْتبَـ َعــهُ أُخرى ،فثــ َ

ب
إذا ْ
س ّكنَھا الش ْﱡر ُ
صتْ به ساعةً حتى يُ َ
س َرقّ َ
ارتَ َعشــَتْ يُمناه بالكأ ِ
ب )(1
ص ْب ٍر ب ْع َد فا ِطمةَ ال َق ْل ُ
فَغـَنّى َوما دا َرتْ له الكأ ُ
س ثالِثا ً :تَعــَ ّزى بِ َ
ّ
إن األساليب المتحاورة في النص جزء من روح المحاورة العامة التي يثيرھا
الشاعر ،بل جزء كذلك من روح المحاورة العا ّمة التي سادت العصر العباسي بطرق
شت ّى ،والشاعر متّجه بالخطاب إلى المتلقي ،ثم ماض نحو حكاية خمرية ،فمثير داخل
الخمرية لمحاورة بين شخوصھا ،وبذلك كان لزاما أن تتداخل األساليب وتتكامل.
ويبني أبو تمام كثيرا من شعره على التضاد ،فھو أصل ليس في شعره فحسب،
بل في فكره عامة؛ انطالقا من أن التناقضات واالختالفات كانت من أبرز خصائص
الحياة العباسيّة التي بنيت على التن ّوع في األجناس والثقافات والفنون والعقائد
والعادات ،لكنّھا تناقضات إيجابية إن أمكن التعبير ،أي بمعنى الثراء الذي يحققه
تنوع يبني الحضارة حين يستغل أفضل استغالل.
وقد يكون تف ّوق طائفة من المولّدين في الشعر العرب ّي سببا في تغيير مفھومه
وقيمته ،كما ّ
أن تط ّور الصناعات وتك ّون الجماعات التي تتخصّص في عمل بعينه
كان من أبرز األسباب في تش ّكل وعي خاص بقيمة الصناعة في اإلبداع ال ّشعر ّ
ي؛ لذا
ال نستغرب حين يصير الشعر في مفھوم أبي ت ّمام قد يبتعد ع ّما ھو مفھوم وع ّما كان
مرتقبا واضحا معلنا عن فحواه .إنه لدى أبي ت ّمام مستعص يرفض الكشف عن كنھه،
 - 1ديوان أبي نواس ،شرح واصف ،ص ص 244 ،243
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فبدل أن يُرضي الشاعر قارئه فھو يصدمه ،ويلغي توازنه فال يجد فيه ما كان يتوقّع
أو ما لو كان شاعرا لقاله .وبذلك تصبح المواجھة ھي المعادل الموضوعي للقراءة.
يبتعد أبو تمام إذن عن ك ّل ھذه السّوابق فيعمد إلى صدم المتلقي بما لم يألف ،وبما
لم ينتظر ،وبكثير م ّما لم يذق قبال ،فينشأ الصّدام ثم تح ّل الحيرة فالبحث في القول
والصوت والصورة والمعاني واألضواء والظالل ،فيمھّد ك ّل ذلك لذوق آخر مختلف،
وتنشأ عالقة جديدة بين النص والمتلقي ھي بالضبط العالقة التي أرادھا أبو تمام
وموجة الحساسية الجديدة التي أخذت تتبلور بشكل واضح عند أبي نواس .وإذا كان
المتنبي قد مأل الدنيا وشغل الناس ،فإن أبا تمام قد شغل الدنيا قبله فأثار نقاشا حادا
لفترة طويلة دار بين المؤيدين والخصوم ،وكان كل فريق منھم يحتج على أبي تمام
انطالقا من مفھوم ما للشعر عنده ،وقد ال يكون ھذا المفھوم دقيقا؛ فاآلمدي مثال
يطعن في قول أبي تمام:
جرى الجود مجرى النوم منه فلم يكن

بغير سماح أو طعان بحالم

ومبرّر طعنه أن"ھذا الكالم موجود في عادات الناس ومعروف في معاني كالمھم
وجار كالمثل على ألسنتھم بأن يقولوا لمن أحب شيئا أو استكثر منه :فالن ال يحلم إال
بالطعام ،(1)"...مع أن الصولي يعلم بأن معاني الجاھلية معروفة لدى الجاھليين فلو
كان ما يقوله الصول ّي نفسه صحيحا لبطل الشعر الجاھلي برمته ،إال أن الصولي
وكثير من النقاد يكبرون قول شعراء الجاھلية أيما إكبار ،ال للمعاني التي أتوا بھا
معلومة مكرورة بل لألسلوب الذي جعلوه ممزوجا بھا مزجا .ويستق ّل الصول ّي بيتا
ألبي تمام في وصف الشعر حين يقول:
صوب العقول إذا انجلت
ولكنه
ُ

سحائب منه أعقبت بسحائب

ويراه من قول أوس بن حجر:
أقو ُل بما صبّت علي غمامتي ودھري وفي حبل العشيرة أحطُب

)(2

بالرغم من الفرق الشاسع بين القولين :فأبو تمام شعره سحائب بعد أخرى ،ثم ّ
إن ھذه
السحب ھي سحبه ھو بالذات ،فما ھي بسحب القبيلة أو العشيرة أو الحي ،مما يوحي
 - 1اآلمدي ،الموازنة ،مطبعة الجوائب االستانة  ،ط ،1287 ،1ص140
2
 -المصدر نفسه ،ص ص 43 ،42
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بتح ّرر أبي تمام وانطالقه قدر المستطاع من ذاته الشاعرة .أما شعر أوس فاستلھام
داخل حيّز قبيلته ال يتجاوزه ،ثم ّ
إن "كلمة" غمامة وحدھا تصنع الفرق بين االستلھام
الفوق ّي السماوي الذي يصب على أبي تمام واالستلھام التحتي القبل ّي الذي يحفر فيه
الشاعر الجاھلي ،وبذلك يتبين مدى بعد القول الثاني عن القول األ ّول .إال أن الصول ّي
يورد بيتا للشاعر:
ثم انقضت تلك السنون وأھلُھا فكأنّـــھا وكأنھم أحالم
وھي من السنن الجيدة الجديدة في الشعر الجدير بأن يسمى سھال ممت ِنعا ،إال ّ
أن
الصولي ال يشير إلى أ ّ
ي شيء من ذلك ،بل يمضي إلى بيت للبحتري شبيه في معناه:
وأيامنا فيك اللواتي تص ّرمت مع الوصل أضغاث وأحالم نائم
وھو بيت يمكن أن نتبيّن منه بوضوح تخبط البحتري في بحثه عن الروي؛ إذ أنّه
ينھي بيته ھذا بذكر "أحالم" ،ثم يأتي بالفعل تصرّم الذي يبدو غير متجانس صوتيّا
مع بقية األلفاظ ،في حين كانت ألفاظ أبي تمام تنبع من َمعين صاف سلس كما نجد
ذلك في" فكأنھا وكأنھم"  ،أنه الصدق الفني الذي يجعل معاناة التشكبل اإلبداع ّي
تتالشى أمام مسمعنا.
ثم يل ّح الصول ّي على ما يذھب إليه من تجاھل لما في البيت من جمال
بقوله":وكأنه ما سمع الناس يقولون ما كان الشباب إال حلما "...

)(1

ويقول الشاعر:
"إنّ الـ ّربـيـع أثـر ال ّزمــان

لو كــان ذا روح وذا جثــمان

سامـا من الفـتيان
لكـان بــ ّ

بوركت من وقــت ومـن أوان

فاألرض نشوى مـن ثرى نشوان تختال في ُمفَ ﱠوف األلوان
في زاھـر كالـحـ َدق الــ ّر ّوان

من ناضــر وفـاقـع وقـاني

عجبـت من ذا فـكـرة يقـظان رأى جفـون زھـرة األفـنـان
فـش ّك أنّ كــ ّل شيء فـان"

1

 -المصدر السابق ،ص ص140،141
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وجاء في الموازنة تقويما لھذه األبيات ":وھي أرجوزة رديئة شديدة
االضطراب

(1).

ولع ّل صاحب الموازنة قد التفت كثيرا إلى عدم تحقق الوحدة البيتية ،كما استوقفه
ھذا التعبير القلق" :من وقت ومن أوان" ،ثم اكتفي بھذا ولم يبحث في الصبغة التأملية
القريبة من الروح الصوفية ،كما أن ھذا النص قد تميّزت لغته بما س ّماه "بدوي عبده"
إشعاعا روحيا ألنھا كما يرى" منبثقة انبثاقا طبيعيا من طبيعة الربيع؛ ذلك ألنّھا
تتراوح  -كما قال -بين االبتسام والبركة والنشوة والزھور وعدد من

األلوان…")(2

وأبو تمام ال يمكن أن يحقق لآلمدي تطابقا مع عمود الشعر ألنه يصدر في كتابته
عن تجربة ذاتية ورؤية خا ّ
صة نابعة من رفضه للجاھز وللمثال ،وھو يصر على
تتبّع الظاھر الما ّد ّ
ي الكتشاف الخف ّي أو الرّوح ّي ،وھو مما يذكر بالشعراء الرمزيين
الذين يحاولون مشاھدة غير المرئي واالستماع إلى ما ھو غير ممكن أن يسمع مما
يتطلب طاقة خاصة لدى الشعراء الرائين .وھذا ما سعى إليه أبو تمام أيضا فھو
يبحث عن صورة غير معھودة ولفظة غير مستھلكة الكتشاف السر الكامن في
الكلمة والصورة الفنية ،تخلصا من تكرار ما قيل أو ما ينبغي أن يُقال حسب العرف
المتداولّ ،
لكن خروجه عن عمود الشعر لم يكن خروجا ال عن الشعر وال عن
الشاعرية ،بل كان ُولو ًجا في عالم الشعر بكثير من األبعاد الجماليّة التي لم تؤيّد إال
أبعاد عصره الجمالية والفكريّة.
وألبي تمام موقف خاص من الطلل؛ فھو يصنعه صنعا وقد اھتدى إلى ما في
الطلليّة من عوالم شديدة الصلة بعمق التجربة الوجدانية ،فبيـ ّن أنه مليء باإليحاءات
أن الحديث إليه ما ھو إال مناجاة النفس مع أعماقھاّ ،
القوية ،ورأى ّ
وأن ھذه النفس
يمكن أن تنصت لذاتھا إذا أرادت أن تسمع جواب الطلل:
صوبـا
ِمن سجايا الطلُول أال تُجـيبا
ٌ
فصواب من ُمقلة أن تَ ُ
فاسأل ْنھا واجعل بُكاك جوابًـا

تج ِد الشـوق سائال و ُمجيبـا

 اآلمدي ،الموازنة ،تح :عبد ﷲ حمد محارب ،مكتبة الخانجي بالقاھرة ،ط ،1990 ،1410 ،1ص6532
 بدوي عبده ،دراسات في النص الشعري العصر العباسي ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،2000 ،ص117 ،1151
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صبى تزدھيك حسنا وطيبا
قد ع ِھدنا الرسوم وھي عُكاظ لل ﱢ

)(1

وبھذا فھو يبيّن أن الطلل غرض خالد؛ ألنه رمز لحديث الروح مع ذاتھا ،في
لحظة حيرتھا وبكائھاّ ،
لكن الشاعر بالرغم من ذلك كلّه فھو ال يُلزم نفسه بالطلل
التقليدي المعروف كما تداولته الشعراء من قبل حين تحتاج نصوصه إلى تناول معيّن
ال يكون فيه الطلل ضرورة فنية فكرية .وھو ال يغفل ع ّما في النداء للمثنّى بطريقة
امرئ القيس من إيحاء بالضعف اإلنساني في مواقف الشوق ،لذلك نجده يركز على
ھذا الضمير في قوله:
نوار في صواحبھا نوار

كما فاجاك سرب أو صوار

ّ
تكذب حاسد فنأت قلوب

أطـاعت واشـيا ونـأت ديار

قفا نُع ِط المنازل من عيون لھا في الشوق أحشاء غزار

)(2

ّ
إن ھذا الموقف اإليجابي من الطلل يوافق كثيرا الرأي الذي ذھب إلى أن الطلليّة
على أنّھا جمالية مكانيّة تكشف عن جوانب غنية في التجربة الشعرية ،منھا أنه مكان
ليس للحبيبة فقط لكن لحياة كاملة تش ّكل فيه الطفولة والمرأة حيزا أساسا وھو في
الوقت نفسه"ذكرى أخرى مزعجة وھي وجود الرجل كزوج أو أب أو أخ أو
حارس"

)(3

وھو يجد في توظيف الشعر لخدمة القضايا الفكريّة األساس فيقترب من

المصادر الثقافية الھامة في الحياة العربية وتاريخھا وتراثھا ،ثم يلجأ بعد ذلك إلى
تناول تلك القضايا وأھمھا الفتح اإلسالمي والدفاع عن الرقعة اإلسالمية ،فيقترب في
إبداعه من النّفس الملحمي عندما يمزج التجربة الشعرية مع الحرب والتاريخ
ويصوغ كل ذلك في قالب شبه قصصي مليء بالحماس .فالنصّ عنده لم يقف عند
مھمة "التأريخ" والتبليغ والشھادة التاريخية بل تجاوز كل ذلك إلى ملء النص بما
يعزز تلك األبعاد األسطورية التي حيكت حول الحادثة التاريخية من خالل الصوت
واللون والحركة .والشاعر حين خاض مغامرته البديعية التي تطور مفھومھا لتد ّل
 ديوان أبي تمام ،شرح التبريزي ،ج ، 1ص ص158 ، 1572
 المصدر نفسه ،ج ،2ص1111
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على تضافر شتّى الفنيات المنبثقة عن الصياغة البالغية من معان وبيان وبديع كان
يغالب في الوقت نفسه مفھوما شعريّا استھالكيّا يك ّرسه القصر حتى يغدو المدح في
أسمى درجات الشعر ،وحتّى يكاد مفھوم الشعر الخالص مثلما كان يبدعه مجانين
العصر األموي أمرا غير مستساغ؛ ألن الشعر في عرف العصر ھو القدرة على
دخول القصر .في ھذا الجو الال ِشعر ّ
ي إذن بدأت المغامرة ،فكان لزاما على الشاعر
أن يبحث عن بديل ليختار الصناعة ويبرز ّ
أن الشعر"لعب لغوي" أي تفنن أداته
ومادته اللغة ،وتصوير مدھش وقول ال يشترط فيه أن يقول شيئا ما ،وھذا يذكر
بالمقولة التي ترى ّ
بأن من أراد أالّ يقول أمرا محددا أمكنه أن يقول شعرا ،أما من
أراد أن يكتب نثرا فما عليه إالّ أن يتأ ّكد ّ
أن له شيئا واضحا مح ّددا يو ّد قوله.
ومن النصوص التماميّة التي يمكن للمتلقي أن يجد فيھا التوجه إلى الصنعة ،أو ما
تجلّى بشكل أوسع بمفھوم االتّجاه البديع ّي ،تلك األبيات الزاخرة بالتفاصيل التاريخية
م ّما جعل النص جامعا بين الضخامة والفخامة في آن واحد؛ فقد برزت المعاني
المتّصلة بالروح الملحمية واضحة أشد الوضوح ،وارتسمت في أفق النصّ حقائق
التاريخ من خالل رؤية فنيّة بحسب شعور الفنّان ومخيّلته .وبذا يتحقق الرفض الفني
الذي ھو أساس في التجربة التماميّة حين يتحرر النص من حرفية التاريخ ويقترب
من ُمسحة الخيال والروح الملحميّة ليحقق حقيقة جديدة ھي الحقيقة الفنيّة.
ورفض أبو تمام مفھوما للشعر كاد يطغى على الشعر كلّه ،إحالال لمفھوم جديد،
لكن مھمة بھذا الحجم أمر من الصعوبة بمكان .لذا فھو يبدأ ويؤسس للبناء الشعري
الجديد انطالقا من إحضار مقصود واضح لمق ّومات كثيرة متّصلة اتّصاال عميقا
بالذات العربيّة وجوانبھا الوجدانيّة تاريخا ودينا ،في تفاعل قو ّ
ي للذات الشاعرة من
خالل وصف المعارك.
وقصيدته التي تناولت "فتح الفتوح" أبرز مثال لھذا الشعر البديع ّي الذي يص ّور
فيه فكره وفنـ ّه؛ فقد نقل إلينا عالما تاريخيّا عاشته الدولة العباسيّة حين كانت تغزو
وشواتي ،وقد كان فتح
بالد بيزنطة صيفا وشتاء فسُميت غزواتھا تلك صوائفَ
َ
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عمورية من أبرز الحروب التي خاضھا جيش المعتصم ض ّد الروم وفيھا انتصر
انتصارا حاسما فمثلھا أبو تمام في قصيدته ساخرا في مطلعھا بالمن ّجمين

(1).

وقد كان مطلع القصيدة حكميا مناسبا للموضوع يتّضح فيھا صوته وأناه وفكره
الجديد المناھض للخرافة وال ّدجل كما نرى ذلك في تمجيده للسيف ورفضه لكتب
المنجمين .وينتھي ھذا الجزء بقول ال ّشاعر عن النّجوم ھازئا بالمنجمين:
وبيّنت قطّ أمرا قبل وقوعه

ب.
ُخف ما ح ّل باألوثان وال ّ
صـُلَ ِ
لم ت ِ

)(2

فھذا المعنى يناقض الملِك وفكر الملَكية عامة في ذلك العصر؛ فقد كانوا
يرضخون آلراء المنجمين فال يبدؤون حربا إال بإذنھم كما تدل على ذلك القصيدة
نفسھا .ولع ّل ھذه الفكرة التي أسّست للتفكير والعمل وترك الت ّرھات أھم إنجاز فكري
إذا ما قسنا النص بوزنه الفكري.
ّ
ومعنى ذلك ّ
أن الشاعر قد تر ّ
ليبث فكره المناھض
صد الفرصة التاريخيّة
للخرافة ،منتصرا للفكر والعلم .وبعملية إحصائية بسيطة يمكن أن نالحظ غلبة الفكرة
التمامية على الغاية المدحية ،ذلك أن المدح في النص رغم كونه مح ّ
صلة أخيرة إال
أن صوت الشاعر أيضا كان شديد الحضور؛ فھو الواصف للحرب ،الفرح باإلنجاز،
الفارض لمجموعة من القيم بعد الفرح الذي ھزه .وحتى حين يرد المد ُح فھو يحصر
داخل السياق الديني والجھادي فيبدو النصر عاما متعلـ ّقا باإلسالم أكثر من تعلقه
بالملك الممدوح ،فقد قال:
ولو رمى بك غي ُر ﷲ لم تُصب.

رمى بك ﷲ بُرجيھا فھدّمھا

فالعدد ھنا في ھذا الموقف حاضر بشكل الفت للنظر:ﷲ األحد يرمي البرجين،
ويحدث الرمي بالمفرد الواحد الذي ھو الممدوح ،وفي التثنية إشراك وفي األحادية
توحيد أو رمز للتوحيد .وھكذا فإن ھو ض َربھا بالتوحيد ھدمھا ولو ضربت بغير
التوحيد لما تحقق أي نصر .إن الممدوح غائب عن المقد ّمة الحكمية ،حاضر في
معناھا العام ،ما دام مخاطبا مقصودا ،وبذا فالسيف سيفه والتدبير تدبيره .وفي الجزء
 -1حسن إبراھيم حسن ،تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي .ج ، 4ط ،14دار الجيل بيروت ،مكتبة النھضة العربية،
القاھرة  ،1996ص.414
 -2ديوان أبي تمام  ،شرح التبريزي ،ج ،1ص.45
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الثاني من النص وصف الفتح وعظمته وفضله وصور ما أصاب الكفار فيه من
الھزائم .وفي ھذا الجزء حديث مع التاريخ في قول الشاعر:
يا يو َم وقع ِة عموريةَ انصرفت

منـك ال ُمنى ُحفّال معسولة الح َلب

صبب
أبقيت َج ّد بني اإلسالم في ُ
صعد والمشركين ودا َر الشّرك في َ

)(1

وھو يعمد ھنا إلى ضمير المخا َ
طب فيبدو يو ُم الجھاد المشھود وشخص الملك
الممدوح شيئا واحدا ،وبذلك يتق ّمص اإلنسان الزمن .كما يعمد الشاعر إلى توظيف
حادثة االعتداء على المسلمة ،تلك الحادثة التي كانت من أسباب الحرب كما يحلو
لبعض التاريخ أن يعلّل ،وإن كانت الحقيقة أوسع ؛ ألن للعالقات السياسية حساباتھا
األعقد ،لكن ما يھم ھنا أكثر ھو تلك الصورة التي و ّحدت بين المرأة والمدينة في
تجربة شعريّة ثريّة باإلشارات الفنيّة أ ّوال والتأريخية ثانيا:
وبرزة الوجه قد أعيت رياضتُھا

كسرى وصدّت صدودا عـن أبي كرب

بك ٌر فما افترعَــ ْتھا كـفّ حادثــة

ب
وال تــرقــّت إلـيھا ِھـ ّمــة ُالــنّـﱡو ِ

من عھد إسكندر أو قبـل ذلك قد

شابت نواصي الليالي وھي لم تشـب

حتّى إذا َ
سنينَ لھا
مخض ﷲ الـ ّ

ْ
مخض البخيل ِة كانت ُزبــدةَ ال ِحقـب

أتتھم الكربة الســـوداء سـادرةً

منھا وكــان اسمھا فراجةَ ال ُك َرب

)(2

ھو تقمص آخر إذن .واألنوثة كثيرا ما ت ْذكر في شعر أبي تمام دالة على قوة
وتف ّوق ،كما نجد ذلك في قوله "بكر فما افترعتھا كف حادثة "...وكما في قوله أيضا:
يا َع َذارى الكالم صرتُنّ من بعدي سبايا تُبَعن في األعراب
سمع تُـبدي وجوھا
ت بال ّ
عبِقا ٍ

كـوجــوه الكـواعب األتراب

قد جرى في ُمتونـھن مـن األفـرند مـا ٌء نظي ُر ما ِء الشـباب

)(3

وفي ھذه األبيات يغيب الممدوح المخاطب العادي ذي األبعاد السياسية المعھودة
ليحضر الممدوح الرم ُز ذو األبعاد الحضارية والدينية ،ويحضر معه التاريخ بكلّ
ثقله ،وتتجلّى الحرب وما احتوته من فتح وحوادث وأعداء ،لتصبّ كلّھا في صياغة
 المصدر السابق ،ج ،1ص ص47 ،46 -2المصدر نفسه ،ج ،1ص  50وما بعدھا
1

 -أحمد حيدوش ،شعرية المرأة وأنوثة القصيدة ،اتحاد الكتاب العرب ،2001،ص ص170 ،169
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تلك الصورة الحضارية الدينية :ففي الجزء الثالث بيتان يخاطب فيھما الملك
الممدوح ،ويصف مدى اإلذالل الذي أذاقه أعداءه المحاربين حتى أحسّ به الجماد،
لذلك فإن الشاعر ال يفصل القول في طبيعة ھذا اإلذالل وما فيه من عذاب:
صخر والخشب
للنار يوما ذليل ال ّ

لـقـد تـركت -أمير المؤمنين -بھا
غادرت فيھا بھيم الليل وھو ضـحى

يشلّه وسطھا صـبح من اللھب

)(1

وفي الجزء الرابع وھو يضم عشرة أبيات ،عودة إلى وصف بدأه في الثلث األول
من البيت السادس والعشرين ليتفنن في األلوان ويوظفھا تضاداتھا دالليا ،فيذكر
البياض والسواد واالحمرار .وھو يجد من صور الحرب ما يشبع به نھمه البديعي،
خا ّ
صة وأن الموقف العام يتضح فيه تناقض بين حال المسلم المنتصر وحالة الكافر
المھزوم .ويلتفت الشاعر إلى ھذه الحقيقة التي يعايشھا مزھواّ بالنصر ،فيتراءى له
السرور الذي ينعم به مع قومه وسط خيبات األعداء وجراحاتھم ،ويلحظ نور النصر
الذي أحرزه اإلسالم وسط الظلمة التي لفّت جحافل الشرك ،مستمتعا بجمال خالص،
فقد اتضح له الخراب بناء فنيّا جماليا ،وبدا السواد نورا بلون مختلف ،إنه جمال
بمقاييس تمامية تحدس في قلب الخراب وقبحه جماال:
ما َربع ميّةَ مغمورا يطيف به غيالن أبھى ُربًى من ر ْبعھا الخ ِرب
وال الخدو ُد وقد أدْمينَ من َخج ٍل أشھى إلى ناظر من خدّھا التّرب
عجـب
سماجةٌ غنِيت منّا العيونُ بھا عن ك ّل ُحسن بدا أو منظر َ
وحسن ُمنقلَب تبدو عواقـبه

جاءت بشاشـته من سـوء

ُمنق َلب)(2

وفي الجزء الخامس  -وھو مك ّون من ثالثة عشر بيتا  -اجتمعت صفات للممدوح
يحبھا العرب ّي ألنھا محبوبة في الضمير البشري قبل كل شيء  :ھي الحكمة والحكم
"تدبير معتصم" وحب الجھاد ،ورھبة األعداء إياه وش ّدة الطموح ،وفي ھذه األبيات
يذ ّكر بالحياة المترفة التي يعيشھا الملوك ،ويبرز بعد ذلك ضرورة التضحية بھا في
سبيل نصرة اإلسالم .وھي النقطة التي تتك ّرر في "المديح الجھاد ّ
ي" لتغدو فكرة
غالبة حتى على المدح نفسه ،فھو يقول في قصيدة أخرى مادحا المعتصم:
 -1ديوان أبي تمام ،شرح التبريزي ،ج ،1ص 53
2
 -المصدر نفسه ،ج ،1ص53
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ق منـيّـة
ق كنتَ رشــ َ
يا يوم أرش َ

صائب اآلجـال
للخ ّرمـيّة
َ

سد في صدور رجال
أسرى بنـو اإلسالم فـيه وأدلجوا بقلوب أ ُ ْ
قد ش ّمروا عن سوقھم في ساعة أ َمرت إزار الحرب باإلسبال

)(1

في ھذا الجو الحماس ّي للصاعد وتيرة االنفعال ،ويأتي األسلوب اإلنشائ ّي ليجسّد
كدى إعجاب الشاعر ببطولة الممدوح .وما دام فريقا الصراع حقا وباطالّ ،
فإن
األلفاظ نفسھا كان عليھا أن تكشف عن ھذا الصراع واالختالف والتضاد بين:
اإلسراء واإلدالج ،والتشمير واإلسبال.
 -8تبادل الصيغ وتضافر التكرار واإليقاع في الصورة الفرديّة والجماعيّة:
بدءا من وصف الفتح على يد أبي تمام يمكننا أن نقف على تحول أسلوب ّي يترصد
فيه الشاعر الصورة واللون ليصل إلى مدح يمتزج بالدين ويتخلله تذكير بواجب
خدمتة المجتمع واإلسالم .والنص الذي مدح فيه المعتصم بمناسبة فتح الخ ّرمية
أضيفت فيه صور للبطولة الجماعية؛ أي ّ
أن الشاعر قد بدأ في إلغاء سوْ رة الفردية
متجھا نحو تمجيد الجماعة ،وھو ما ينسجم والروح اإلسالمية التي تبدو قوية في
الشعر التمامي ،وھكذا تتجه األساليب الخبرية واإلنشائبة نحو تجسيد ھذا الدور
الجماع ّي أسلوبيا في ذكر العرب وأعدائعم وانتصار اإلسالم وانھزام األعداء .ثم إن
النبرة الفرديّة المترددة حينا بعد آخر ال تلغي ذلك التوجه العام نحو تمجيد الجماعة:
كأس الكرى ورضاب الخـ ّرد العرب

لبّيت صـوتا زبطريّا ھرقت له

صب
عداك ح ّر الثّغور المستضامة عن بَرد الثّغـور وعن َ
سلـسالھا الح ِ

)(2

إن اإليقاع الخاص الذي يمكن مالحظته ھنا ھو توالي المنصوبات والتنوينات
َ
لبيت صوتًا زبطري ً
َ
كأس الك َرى
ھرقت
ﱠ◌ا
التي تعبر عن شدة وفصل في األمر:
َ
ورضاب سبع حركات متتالية بالنصب الذي رصد نصب األعادي .إيقاع خاص في
َ
موقف خاص مكاثله وينسجم معه انسجاما واضحا .والصورة ھنا تبدو صوتية
معلومة في التاريخ الممتزج بالروح الملحمية التي تروى بھا البطوالت عادة ،وال
ينسى الشاعر في ھذا الموقف البطولي موقفا إنسانيا ،وصراعا نفسيا ھو ميل الذات
 المصدر السابق ،ج ، 3ص 1352
 المصدر نفسه ،ج ، 1ص ص 62 ،611
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اإلنسانية إلى الراحة والمتع وتحقيق المجد العظيم انطالقا من التضخية بھوى النفس،
وھنا يجد الشاعر في اللغة ذلك الكعنى المزدوج في الثغور التي يكررھا لكنه يعني
بھا في كل مرة داللة مختلفة :فالثغور التي يحميھا ھي تلك التي أصدرت آھات
واستغاثات ،فما كان من الشاعر إال أن يضحّي براحته ومتعه ليلحق بثغور المعارك،
وھكذا يجدد الشاعر تلك الصلة العربية بالبطولة التي كانت وما تزال حاجة ماسّة
لتحقيق الوجود في بيئة تفاجئ اإلنسان بكثير من الخطر.
وقد كانت القصيدة من أبرز الوسائل التي توا َجه بھا تحديّات الواقع لذلك فقد "اھت ّم
اإلنسان العرب ّي بالشعر بوصفه جزءاً من بنية وعيه ،ورافداً رئيسا ً من روافد تفكيره،
وباعثا ً الفتا ً للنظر من بواعث حضوره الوجدان ّي ،يصدر عنه في التعبير عن مكنون
ذاته أو انتمائه العاطف ّي أو اإلنسان ّي ،ويرجع إليه في إثبات وجوده ،وإعالن تمسّكه
بما ينتمي إليه ،وإقامة ما ليس قائما ً في الحياة أمامه ،ألنّه ي ُعد الشعر قوالً الزما ً
للفعل ،ومعبّراً عنه أصالة ،ومن ھنا فجرح القول أقسى من جرح الفعل".

)(1

والشاعر في أبياته غير بعيد عن ھذا اإلستلھام حين يق ّدم الشعر مس ّوغات الحرب
كما يراھا؛ إذ بھذه المس ّوغات السياسية فھو يعطيھا سلوكھا السياسي الحرب ّي بُعد
القيم السامية البعيدة عن المفاھيم العدوانيّة والھمجيّة.
وقد كان الحجاج قب ُل يحت ّج على الخارجين عنه بأھاج يقولھا فيھم الفرزدق وكان"
وھو يبكت الثائرين أقامه مع الخطباء إلى جانبه ،وكان يھيب به أن يُنشدھم ما قاله
فيھم من ھجو

ومعابة"(2).

وھذا ما ينطوي عليه مدح األبطال ووصف المعارك

والفتوح .وقد كانت اإلشادة بشجاعة األعداء أمرا منطقيّا؛ إذ كلّما كان العد ّو المھزوم
قويّا بالغا في القوة ،كلّما ح ّ
ق لنا أكثر أن نفخر بما حقّقنا من نصر ،لذلك قال:
تسعون ألفا كآساد الشّرى نضجت

جلودھم قبل نضج التّين والعنب.

وھنا نجد إشارة ثنائية إلى المھزومين وقد تناول الشاعر أمرھما بطريقة تھكمية؛
الطرف المھزوم األ ّول ھو العد ّو الرومي ،أ ّما الطرف المھزوم الثاني فھو المنجمون،
والصورة ھنا متع ّددة األطراف فيھا من لون النار وسيرورة الزمن وزئير األسود،
 -1رحمن غركان ،مقومات عمود الشعر ،األسلوبية في النظرية والتطبيق ،اتحاد الكتاب العرب دمشق ،2004،ص9
2
 -شاكر الفحام ،الفرزدق ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،ص164
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ويختم الجزء بنبرة ثأرية تذكـ ّر بمحاولة إذالل المسلمة المستنجدة التي لم يجد الخليفة
المسلم بُ ّدا من إرسال جيش لمحو عارھا ،وھكذا تتع ّدد أطراف ما يشبه الحكي
التاريخ ّي ،ويكتسب النصّ بعدا ملحميّا حين تجسيد الصراعات والقيم التاريخيّة:
بيض إذا انتضيت من حجبھا رجعت

ق بالبيض أترابا مـن الحجـب
أح ّ

فبـيـن أيـامـك الـتي نُصـــــرت بھا

وبين أيّـام بـدْر أقــرب الـنّــسب

صفر الوجوه وجـلـّت أوجه العــرب
أبقيت بني األصفر الممراض كآسمھ ُم ُ

)(1

وھنا نجد أنفسنا مع اللون األبيض الناصع :بياض السيوف وبياض تاريخ بدر ،ثم
البياض المعنوي "بيض الوجوه" الذي يعني في المجاز العربي الرفعة والشرف،
ليقابله الشاعر بلون مختلف دال على الھلع"صفر الوجوه" ويدل على الجنس الذي
يراه أصفر ربما لغلبة الشقرة في األعداء ،ثم إن السيوف وھي تستل المعة من
أغمادھا تجعل المجاھدين جديرين ببيض الروم المدلّالت ،ثم يختم النص بأبيات
مدحية خمسة يشكر فيھا الممدوح على ما بذله من جھاد في سبيل الدين والعروبة ،مع
إشادة بمواصلة التراث الجھاد ّ
ي الموصول ببدر ،وفي ذلك إشارة إلى الصراع
األزل ّي بين الخير والش ّر.
وتمتزج الفردية بالجماعية في ھذا األسلوب من خالل تأكيد عبقرية القائد والنتائج
التي تحققت وتجسدت في ھزيمة مجموعة من األسماء الدالـّة على الجمع :المنجّمون
واألعداء وفي مقدمتھم قائدھم .فنصّ أبي تمام عمل على تنويع أطراف الصورة من
صوت ولون وحركة فرديّة وجماعية ،كما ّ
أن ممدوحه ال يھيمن ھيمنة تا ّمة ،لكنّه
نام من
يقود ،وھو في النھاية يقترب من مفھوم الممدوح الجماع ّي الذي ھو شكل ٍ
أشكال الفخر العرب ّي ،حين يتعلّق األمر بموضوع حرب ّي ھو في األساس موضوع
جماع ّي ،فما معنى أن تحضر الذات التمامية بك ّل ھذه القوة وتبدأ الذات الممدوحة في
دخول مرحلة تقتسم فيھا المجد والمدح؟ ھل معنى ذلك أن الشعر العرب ّي أخذ يرفض
ي والمتلقي الفرد ّ
المحتوى الفرد ّ
ي؟ وھل معنى ذلك أنّه قد بدأ حقيقة مرحلة جديدة
يتغير فيھا المستوى القاموس ّي وطريقة التلقـ ّي ،وتتغيّر  -بناء على ذلك  -كثير من
 -ديوان أبي تمام ،شرح التبريزي ،ج ،1ص69
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المقاييس الجمالية؟ إنّھا مدرسة تعقد الصلة قويّة بالواقع الفكري والوجدان ّي الجديد،
فتأبى إالّ أن تصوغ تخييال جديدا يذ ّكرنا بالتح ّدي الذي واجه به أبو تمام معارضيه
حين طالبھم مقابل الكف عن بديعه بأن يحضروا له جناح الذل .وھو تح ّد ّ
يجذر
التجربة مرجعيا ويعطيھا أكثر من ذلك ما يشبه التقديسّ .
صين السابقين :نصّ
إن الن ّ
وصف الروض ونصّ وصف فتح الفتوح ،يمثــ ّالن طريقتين من طرق التعبير
الشعري ،حيث يحضر عنصر التّجريد)*( والترميز بالصورة قويّا؛ فالنص األول
يغرق الشاعر في عالم روح ّي متفاعال مع المنظر الطبيع ّي الساحر خاتما النص
بالقيمة الخلقيّة والروحيّة أيضا ،وھي خاتمة يستأنس بھا النصّ التمام ّي في القصيدة
الثانية التي تتناول موضوعا ذا صبغة تاريخية ،داخل إطار تقليد ّ
ي ھو المدح ،وال
يخفى ما لھذا الغرض الشعر ّ
ي من أھمية في حياة الشعر العرب ّي على امتداد
العصور ،لما له من عالقة قويّة بالحياة السياسيّة بدءا من تمجيد القبيلة وشيخھا
مختصر قيمھا ،وانتھاء بالنزعة الثوريّة في حياة الشعر العرب ّي الحديث حين التفت
الشعراء إلى مدح المصلحين والعلماء والزعماء والثوار .بھذه الروح أيضا انطلق أبو
تمام في مدحه ،فكاد الممدوح أن يغدو رمزا وقيمة مجردة تمتزج بالتاريخ والدين
والقيم العربيّة الكبرى ،كما نالحظ ذلك في البيت األخير.
أبقيت بني األصفر ال ِممراض كاسمھ ُم صف َر الوجوه وجلّت أوجه

العرب (1).

لكن الشاعر يتجاوز المستويين من الشعر فيغرق في التجريد أكثر بتجربة أق ّل ما
توصف به ھو أنھا من ال ّشعر الخالص ،وإن كان ذلك ال يتـ ّصل بالحياة الشعرية
العربية قدر اتصاله بالحياة األدبية الغربية التي أنتجت ھذا المصطلح النقدي انطالقا
من مح ّ
صلتھا الثقافية النابعة من تراكمات حياتھا بأوجھھا المختلفة ،ويظھرذلك
التجريد الذي يعطي صوت الشاعر بُعدا حداثيّا.
وطبيعة ھذه التجربة ھي التي دفعت اآلمد ّ
ي إلى القول بأن علماء اللغة واألدب
ضل البحتر ّ
في شأن أبي تمام والبحتري" فرق ثالث :فريق يف ّ
ي وھم الكتاب األعراب
* -يع ّرف التجريد بأنه "عملية عقلية تؤدي إلى استخالص إحدى الصفات ...بتمييزھا واختبارھا وعزلھا " مجمع اللغة
العربية ،المعجم الفلسفي ،إشراف عبد العزيز السيد ،إعداد فؤاد أبو حطب ،عادل سعد خليل حرب ،الھيئة العامة لشؤون
المطابع األميرية ،مصر  1984م ،مادة جرد ،ص4
 - 1ديوان أبي تمام ،شرح التبريزي ،ج ،1ص73
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والشعراء المطبوعون الذين ْ
يؤثرون سھولة العبارة وصفاء الديباجة ووضوح
المعنى ،وفريق يق ّدم أبا تمام وھم أھل المعاني ،والشعراء أصحابُ الصنعة ومن
يميلون إلى الدقة واألخذ بطرف من الفلسفة"

)(1

فأبو تمام يجمع بين طائفة من

المتناقضات ويكون منھا صورة تج ّسدھا مجموع المفارقات الناتجة عن ذلك الجمع.
فھذه الصورة التي في شعره منشؤھا الرؤية الفلسفية التي ينطلق منھا الشاعر في
التع ّرف على العالم من حوله ،وھو عالم رآه متك ّونا من عدد النھائ ّي من الصور
المتناقضة المتكاملة بتناقضاتھا التي ال ب ّد منھا لتشكيل العالم والحياة من ليل ونھار،
وظلمة ونور ،وحق وباطل ...وما شئت من األلوان المتعادية المتوا ّدة في الوقت
نفسه .فالرؤية التماميّة رؤية نوعية إلى العالم ،تختزل ك ًّما مكثـ ﱠفا من المعرفة العميقة
تصور عميق لمفھوم الشعر حين تكون
بالحياة وحقائقھا الالمرئيّة ،وھي كذلك
ﱡ
الغايات البسيطة المباشرة من أداء آليّات أخرى غير الشعر ،فھو يقول مثال:
ُرجى حين تحتجب
ص عنك لي أمال إنّ السماء ت ّ
" ليس الحجاب بمق ٍ
فاستتا ُر السماء بالغيم ھو سبب رجاء الغيث الذي يع ّد في مجرى العادة جودا
منھا ،ونعمة صادرة

عنھا")

2

(.

والشاعر -كما يتبيّن من النص -يتفنن في جدلية

الحضور والغياب مبرزا بھذا التناقض القريب من "التالعب" الذي قد يحكم األشياء؛
إذ أن السماء حين تغدو أبعد عنا وھي محتجبة تؤكد في الوقت نفسه قرابتھاّ ،
ألن أملنا
في وصول إحيائھا يقوى .إنّھا ثنائية الحضور والغياب الت ّمامية والتضاد الذي يصنع
االنسجام في أوضح حاالته .وإذا كان االختالف أساس الجمالية والرؤية في بعض
من شعره فقد يغدو التشابه أصال آخر من أصول جماليات ھذا الشعر ،كما يتّضح ذلك
في عنايته بالجوانب الصوتية فيكون النغم أبرز سمة من المك ّونات األسلوبية في قوله
الشعر ّ
ي كما نرى ذلك في ھذا البيت:
تجلّى به رشدي ،وأثرت به يدي وفاض به ثمدي ،وأورى به

زندي(3) .

-1عبد الغني إسماعيل ،النقد األدب ّي وتاريخه ،مجلة األزھر المجلد، 24ج  ،10غرة شوال 1372،11جوان ،1953ص121
 - 2الجرجاني عبد القاھر ،أسرار البالغة ،تحقيق السيد محمد رشيد رضا دار المعرفة بيروت ،لبنان ،ص241
3
 -ديوان أبي تمام ،بشرح التبريزي ،ج ،1ص66
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فالبيت مليء بالنغم المسجوع ،والسجع زينة شديدة الصلة بالنثر خاصة ،ومن ھنا
يمكن تتبع ھذا التقارب الذي قد يحدث بين الشعر والنثر فيكتسب الشعر جماليات
ّ
وتتجذر في الشعريّة
جديدة ستتضح أكثر في الشعر المعاصر وتتضخم الفكرة
المعاصرة مع ما ُس ّمي بقصيدة النثر ،ھذا المصطلح الذي يمكن أن يب ّدل بآخر ھو
"الشعر الحر" على أساس أن ما يس ّمى شعرا حرا إنما ھو تفعيل ّي غير متحرّر من
التقاليد الخليلية تحررا تا ّماّ .
لكن األھم من ك ّل ذلك حين النظر في اإلنجاز األسلوب ّي
أن الظاھرة الصوتية في البيت أكبر وأبرز من السجع؛ ّ
الذي عني به النص ھو ّ
ألن
االنسجام قو ّ
ي بين الحروف في البيت كلّه ،إالّ أن المطلوب في السجع صوتيا ھو
تحقّق دقة الموسيقى في الفواصل خاصة ،ثم في موسيقى الفاصلة نفسھا .خروجا إلى
توكيد ھذه النغميّة .يقول أبو تمام:
نجوم طوال ُع ،جبال فوارعُ ،غيوث ھوام ُع ،سيول دواف ُع

)(1

فـ"مفاعلن" في حشو الطويل مستھجنة في العرف العروضي" ومع ذلك لم نشعر
باضطراب موسيقي ،بل حسن التقسيم عند أبي تمام ،أو لجوؤه إلى فن الترصيع صبغ
البيت بصبغة موسيقية زاھية متموجة"

ّ
لكن الالفت للنظر أسلوبيّا ھو ھذا التماثل

)(2

الصيغ ّي الوارد في "مفاعل" المتكررة مرتين في الشطر األول ومرتين في الشطر
الثاني ،وھو مما يعزز القوة الموسيقية التي تميز ھذا األداء الشعري.
وإذا ما عدنا إلى لغة أبي تمام وتشكيله للغة شعره ،فإنّنا يمكن أن نقف عند طائفة
من الخصائص تف ّرد بھا بالرغم من وجودھا متناثرة عند سابقيه :منھا ھذا اإلصرار
على صنع النص :وأؤكد على لفظ الصنع ھنا ألن األمر واضح جدا ،فما معنى أال
يخلو بيت واحد من زينة لفظية ومعناويّة؟

)*(

ذھلية ذاھل آھل تطل الطلول ،وتمثل المواثل ،الربيع ربوعھا"أو ربيعھا"،
أغفالھا غافل ،سحبت السحائب ،وأخملت الخمائل سمر وسامر ،جمال وجامل،
وبعقلك العقائلّ .
إن ھذا اللعب بالكلمات كان في سبيل تأكيد قصديّة اللعب باللفظ لدى
 عبد الدايم صابر ،موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور ،مكتبة الخانجي بالقاھرة ،ط ،1993 ،3ص110 -2المرجع نفسه ،ص.110
1

*  -رأيت أن أميّز بين "معنوية" و"معناوية" :فاألولى عكس المادية والثانية نسبة إلى المعنى.
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أبي تمام ،وھو أمر يذھب بالشعر نحو وجھة شكليّة صريحة ،فيبدو المعنى بھا في
الظاھر أمرا ثانوياّ ،
لكن ثقافة الشاعر أبت إالّ أن يكون الفكر قويّا في شعره .وھكذا
فقد أصبح الشعر وفقا لھذه الوجھة تشكيال صوتيّا منتجا لقيم جمالية تصويرية
وفكريّة .وبالرغم من ك ّل ذلك فقد كان موقع أبي تمام وسطيّا بين قبول القديم
ورفضه ،لكن بطريقته الخاصة التي لم تُ
رض كثيرا من قارئيه في عصره ،إالّ أنّه في
ِ
ما ذھب إليه كان بوحي من وعيه الدقيق بقيمة التراث .كما كان فھمه لھذه الثنائية بين
الرفض والقبول وعمله بھا ما أھله ألن يكون صوتا شعريا نوعيّا لدى أصحاب الفكر
الجديد ،ورمزا لالّشعر عند المحافظين الذين يرجعون إلى اللغة في ك ّل حكم يخص
الشعر انطالقا من الرغبة في صونھا ،م ّما قد يھدد أصالتھا وأھم خصائصھا.
ولم يكن بعيدا عن ھذا االنشغال لكن بطريقته الخاصة التي لم ترُق المحافظين بل
أرّقتھم وجعلتھم يسيؤون الظن فيه بالرغم من تكريس مبادئ عامة في الشعر ھي من
ثوابت النص كالمقدمة الطللية الغزلية المعھودة ،وھي تتجاوز عنده المحافظة على
المنھج العام والشكل إلى العناية الخاصة بروح الشعر ،وقوة رمزية الطلل الذي يخبئ
أسرارا مفعمة بالتف ّجع ،وفضال عن ذلك كلّه ّ
فإن العناية بالشكل أمر ال يستھان به في
ي ّ
أ ّ
فن ،لما لھذا العنصر من أثر ف ّعال في التلقـ ّي.
قال "فاليري" حين سئل في إحجامه عن طبع محاضراته " الشكل غال"  ،قال
ذلك في مرحلة كانت الھيمنة فيھا للكتابة البرجوازية التي صار فيھا الشكل بأھمية
الفكرة تقريبا

).(1

وكما كان "فاليري" يُولي أھمية خاصّة بالشكل ،كان أبو تمام وھو يرى خلفه
تراثا ضخما؛ ال يھمل الشكل أيضا ،ويستلھم كثيرا من إبداعيّته من التراث بوعي
ومسؤولية إضافة ،مستغالّ ما فيه من صور ومعان أتقنھا القدماء ،وبذلك لم يقطع
الصلة بأفضل ما في الذوق العرب ّي األصيل .لنتأمل قوله مستھال:
سلّم على ال ّربع من سلمى بذي سلم

س ٌم من األيّام والقـدم
عليه و ْ

)(2

R.Bartes, Le degré zéro de l’écriture éditionts du Seuil 1953 et 1972, France, p46
-1
 - 2ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ،ج ،3ص ،184وعليه وسم أو وشم كما جاء في الشرح عالمة من األيام والقدم.
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إن ھذه الممارسة النقدية التي أثمرت نتاجا نقديّا له أھمية خاصّة في توجيه
صة حين يتعاطى النق َد مبد ٌ
الذوق ،خا ّ
ع بموھبة أبي تمام وفكره ،وأديب أسھمت
إنجازاته في بلورة رؤية خاصة ،ث ّم ّ
إن ممارسة الصناعة كان لھا أثرھا البالغ في
التو ّجه الفن ّي المبن ّي أساسا على اإلتقان والدقة ،لذلك غدت صناعة الشعر لديه منطلقة
من سعة في المعرفة ،وق ّوة في الموھبة ،وتن ّوع في الثقافة ،فكان ك ّل ذلك من أبرز
العوامل التي ح ّددت أسلوبه ورؤاه الفنيّة التي فتّحت بابا واسعا لمناقشة قضايا في
الفن ھامة ،في مق ّدمتھا مفھوم الحداثة والعالقة التي يجب أن تكون بين الشاعر
والتراث وما إلى ذلك من المشكالت النقدية الجوھرية ،وكان ذلك أيضا من األسباب
التي دفعته إلى ابتكار بناء لغوي خاص في كثير من النصوص التي دفعت
المتعصّبين للقديم والقدماء ألن يعادوا شعره إلى درجة جعلت وجاء في أخبار أبي
تمام ّ
أن ابن األعراب ّي " قال وقد أنشد شعرا ألبي تمام ،إن كان ھذا شعرا فما قالته
العرب باطل" ) .(1والسبب ھو مبدأ الرفض الذي سار عليه في شعره ،حين مضى في
منھجه البديع ّي الجديد ،غير آبه بمستلزمات عمود الشعر الذي غدا شرطا فنيّا ،ث ّم غدا
بعد ذلك مبدأ عربيّا صميما ،ولع ّل ذلك الموقف الرفض ّي كان من أھ ّم األسباب التي
دفعت بعض القدماء إلى أن يھتموا بأمر نسبته وتأكيد أعجميّتھا ،إالّ ّ
أن أبا تمام كان
يق ّدم من خالل شعره كثيرا من األجوبة على ما كان يتداوله الناس في قضية نسبه،
ويمكن تلخيص ك ّل ھذا بأبيات للشاعر أبرزھا:
ذو الو ّد منّي وذو القربى بمنزلة
وإخوتي أسوة عـندي وإخـواني
عصابة جـاورت آدابھم أدبي فھم وإن فرقوا في األرض جيراني
أرواحنا في مكان واحـد وغدت

أجســامـنا لشـآم أو ُخــراسان

)(2

ھو رفض آخر في فكره يراجع به ما تعارف عليه الكثير ،االنتماء تجاور في
الشعور والفكر والمودة .وبالرغم من ك ّل ذلكّ ،
فإن عددا من الدراسات المعاصرة لم
 -1الصولي أبو بكر محمد بن يحي ،أخبار أبي تمام ،تح :خليل محمود عساكر  ،محمد عبده عزام ،نظير اإلسالم الھندي،
تقديم أحمد أمين ،المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر بيروت لبنان ،ص244
2
 -المصدر نفسه ،ص71
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تركز على جوھر االنتماء وحاولت الوصول إلى األدلة العرقية ،وھي ترى الشاعر
أبا تمام عربيّا أصيال خالص النسب من قبيلة طيء العربيّة العريقة الجذور.

)(1

وينبغي أن نالحظ في ھذه النقطة أن أبا تمام قد وقع ضحية لتيارين؛ أحدھما
يتعصب للعروبة بمعناھا البدوي ويتخذ الشعر الجاھلي مرجعية له ،فيبعد عن
االنتماء للعرب والعروبة كل من حاد عن أسلوب القـ ُدامى في التفكير واألسلوب،
واآلخر يتع ّ
صب لغير العرب ويرى ك ّل من خرج عن مقاييس البداوة وراح يجد في
التحديث واالبتكار واإلبداع خرج عن العروبة.
وفي ھذا األمر كثير من الشطط وكثير من الخطر أيضا؛ ّ
ألن حصر شرف
االنتماء للعروبة في من يتقيدون بالماضي ويقفون عنده لم ّما يجعل التنافس بين الناس
يشتد نحو الماضي وليس نحو المستقبلّ ،
لكن قوة التط ّور والرغبة في أن تتق ّدم الحياة
كانا من العوامل الغالبة في العصر العباس ّي ،فقد ج ّد الناس في التنافس نحو الجديد
والقديم معا ،وبذلك ت ّم إيجاد نوع من التوازن بين تيّارين متباينين.
وقد كان أبو ت ّمام يصدر في شعره عن رغبة في التخلص من القيود القديمة،
يجرّب فنيا على أكثر من صعيد ،متسلحا بقوة ثقافته ،وعمق معرفته ،ودقة ذوقه،
فكان ذلك سببا في كثير من السخط النقدي على عدد مما كتب ،ويكفي ھنا التذكير
بموقف ابن األعراب ّي الذي كان يرى لغة أبي تمام بعيدة عن لغة العرب ،كما يمكن
اإلشارة ھنا إلى رأي لصاحب الصناعتين في قوله عن بيت ألبي تمام بأنه بعيد ،ثم
يضيف قائال ":وال يكاد يرى تشبيه أبرد من ھذا") (2ويقصد به قول أبي تمام:
كأنني حين ج ّردت الرجا َء له
ب صببت به ما ًء على الزمن
ْ
عض ٌ

)(3

 جودة أمين ،تداعيات الجدل حول أبي تمام ،فكر وإبداع ،عدد ، 5مركز الحضارة العربيّة ،مارس  ،2000ص432
 العسكري ،أبو ھالل الحسن بن عبد ﷲ بن سھل ،كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ،ص229 -3المصدر نفسه ص ،230والبيت في قصيدة للشاعر مطلعھا:
1

أراك أكبرت إدماني على الدمن وحملي الشوق من باد ومكتمن،
والنثص في الديوان شرح التبريزي ،ج ،3ص337
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ّ
ألن الشاعر حسب رأيه قد خرج عن شروط التشبيه المحددة ... ":والتشبيه يقبّح
إذا كان على خالف ما وصفناه في أ ّول الباب ،من إخراج الظاھر فيه إلى الخافي،
والمكشوف إلى المستور ،والكبير إلى الصغير ،كما قال النابغة:
صوار"
ت َْخدي بھم أدْم كأن ِرحالھا َعلَق أُريق على ُمتون ِ

)(1

لكن ھذا الحكم الجزئي وإن صح إال أنه ال يعطينا صورة مقنعة عن فن أبي تمام.
قد تكون الكلمة األكثر جدية في فھم أبي تمام تلك التي قالھا محمد نجيب البھبيتي
الذي يرى المدرسة العراقيّة مرحلة جديدة في تاريخ الشعر العرب ّي وأنّھا مرحلة
عقلية تلت كال من المرحلة الفنية والمرحلة العاطفية.

)(2

ويبدو أن المقصود بالعقليّة مصطلحا في كالم البھبيتي ھو "الذھنيّة" أو
"التجريدية" ،إذا ما نحن تو ّخينا الدقة االصطالحية؛ إذ نشاط الذھن قريب من
التجريد ،واألقرب إلى وصف شعر أبي تمام ھو تجاوز صرامة العقل ،ذاك التجاوز
الذي صار يتمثّل عالم الروح والذھن والمجرﱠدات تمثيال بعواطفھا وخياالتھا
وأفكارھا وما يك ّملھا من تصوير للعالم الخارجي بك ّل ما له من عالقة بعالم الروح
الذي ھو عالم الشعر المأثور.
رفض أبو ت ّمام إذن مفھوم الشعر التقليد ّ
ي المنبعث أساسا من الكشف عن العاطفة
مع شيء من الخيال المعقلَن ،فعاد بين يديه طاقة ذھنيّة عاطفيّة وفكريّة في آن واحد؛
وال أد ﱠل على ذلك من تسرّب الغموض إلى كثير من شعره الذي سار فيه على غير
عرف األقدمين ،فش َك ْ
ت الذائقة المتأثرة باألشعار القديمة ھذا الغموض ،واستغربته
ولم تست ِسغه ،ورأته بعيدا عن روح العربيّة ،مختلفا ع ّما ألف العرب ،منافيا ألسس
شعرھم .ويبدو أن ھذه الذائقة الشاكية لم تكلّف نفسھا مشقة التنقيب عن جماليّات
جديدة مستحدثة ،شرعت التجربة التماميّة في صوغھا صياغة جادة بعد بدايات ھا ّمة
سابقة ،خاصّة وأنه كان في كثير مما كتب يتعامل مع الشعر على أنه " صناعة عقلية
يمتزج فيھا العقل بالشعور أو الفكر بالعاطفة ،فالشعر عنده ليس عمال فنيّا خالصا
يستمد ما ّدته من العاطفة وحدھا ،ولكنّه عمل عقل ّي أيضا يستمد مادته من الوجدان
 -ديوان ابي تمام ،سرح التبريزي ،ج ،3ص229

1
2

 -نجيب محمد البھبيتي ،تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الھجري ،ص85
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والعقل مجتمعين .فأساس العمل الفني عنده ھو ھذه المزاوجة بين العقل والشعور،
وھو في سبيل تحقيق ھذه المزاوجة لم يكن في فھمھا وبسبب ھذا البعد الذھني البعيد
في صور أبي تمام يقول جابر عصفور في استعاراته ":تعصف العالقات الداللية
بنظام العالم واألشياء والمسلـ ّمات ،مؤكدة فاعلية الدا ّل الذي يقوم بدور تغريبي
يفرض المعنى على األذھان ،بل يفرض على المتلقي اإلسھام في إنتاج الداللة
المصاحبة لھذا المعنى") (1؛ فلغة أبي ت ّمام تعيد صياغة الجملة والعالقات التي لين
ألفاظھا ،وبذلك فھي تعيد صياغة عالقات الحياة وروابط األشياء ،وتدفع المتلقي إلى
تصور ھذه العالقات الجديدة مساھما في الوقت نفسه في إتمامھا ،ومن ھنا تتحقّق
عالقة جديدة أيضا بين النص والقارئ مختلفة عن العالقة التقليدية التي تنظر إلى
المتلقي على أساس أنه عنصر سلبي تفرض عليه الدالالت فرضا .وھو ال يبالي
كثيرا بأن تتس ّرب إلى نعاني شعره وصيغه نسبة من الغموض يجعلھا تصعب على
أولئك الذين لم يصلوا في ثقافتھم ما وصل إليه أبو تمام الذي كان يلقب باألستاذ
لإلشارة إلى عمق ثقافته.

)(2

وإذا كان أبو العتاھية يق ّرب لغة شعره من لغة النثر ،ويبعدھا في الوقت نفسه ما
استطاعّ ،
فإن أبا تمام ال يفعل ذلك ،إنّما ھو يغ ّرب لغة الشعر عن كل اللغات :اللغة
اليومية ولغة الشعر المعھودة ولغة النثر ،لذلك فنحن إذا ما رمنا نثر شعره أدركنا تلك
الھوة التي بين الشعر والنثر ،وأدركنا كذلك مقدار ما يفقده النصّ التمام ّي حين ينثر
أو يترجم ،لذلك قال صاحب المثل السائر ...":وأ ّما ما يضيق فيه المجال ،فيعسر
على الناثر تبديل ألفاظه فكقول أبي تمام:
يُ ْردي ثياب الموت ُحمرا فما أتى

سندس خضر"
لھا الليل إال وھي من ُ

)(3

ومن الدارسين المعاصرين من رأى في أبي تمام مثال ُمبينا لألصالة األدبية.
معاني يستق ّل بھا
يقول شوقي ضيف ":وإذا تع ّمقنا في بحث أبي تمام وجدنا عنده
َ
تثبت في وضوح فرديّته ،وأنه لم يعش على القديم وحده ،بل ج ّدده وأضاف إليه .وتلك
 جابر عصفور ،قراءة التراث النقدي ،ص2072
 المرجع نفسه ،ص971

 -3ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر)681/608ھـ( ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ج،1
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ھي األصالة الصحيحة في األدب ،أصالة ال تُجلب من الھواء أو الفراغ وإنما تجلب
من استعمال عناصر قديمة وعناصر معاصرة .وليس استخدام العناصر المعاصرة
دائما أروع من استخدام العناصر القديمة ،فعناصر األدب ال يتق ّدم بعضھا على بعض
في الروعة؛ إذ ھي عناصر متـ ّصلة ،عناصر مھيأة دائما لكي يخلق األديب من
أشتاتھا صورا جديدة ،وكأن الشاعر ليس أكثر من وسيط تمتزج فيه ھذه
العناصر"...

(1).

ومن الواضح ّ
أن شوقي ضيف التفت إلى المعاني التي عند أبي تمام ورآھا شيئا
يثبت األصالة ،لكن قد تكون أصالة أبي تمام محقـّقة أكثر في التراكيب الجديدة التي
قدمت للنص مجموعة من الصور اإليحائية المتنوعة وجعلت احتماالت التأويل
مفتوحة .ويثير الكاتب تتلمذ البحتر ّ
ي على يد أبي تمام ،ويبيّن أنّه بدأ حياته الشعريّة
مقيّدا بتعاليمه ...لكنه سرعان ما استبان شخصيته.

)(2

وھذا إيجابي؛ ألنّه أثري

التجربة الشعرية ولم يكرّرھا .ولعل ابرز نتيجة فكرية لھذا الرفض التمامي كان
تلميذه ابن الروم ّي الذي أشاد في سينيته بالفرس وحضارتھم القديمة بعد أن بكى
أطاللھم كما كانت العرب تبكي أطاللھا .ولع ّل ھذا األثر البليغ الذي تركه في
البحتري كان من األسباب التي جعلت جابر عصفور يرى أن طريقة أبي تمام
"صارت بمثابة ذروة لقطيعة حادة تھون معھا البدايات األولى في شعر بشار ومن
شابھه")(3؛ ألننا ال نجد في فكر ب ّشار وفنّه ما يتمثل عناق ثقافتين وحضارتين كما
نجدھا في بعض شعر البحتري الذي ينسب إلى المحافظين وما ھو بمحافظ ،خاصة
إذا كانت المحافظة في أبرز مظاھرھا االنتصار للعرب ّي الصرف .ويمكن ھنا أن
نتبيـ ّن تأثــ ّر البحتر ّ
ي بالعناية الصوتية التي كانت عند أستاذه مج ّسدة في المشتقــ ّات،
لكنّھا عند البحتر ّ
ي ُج ّسدت في الحروف ،كما نجد ذلك بتجربته الموسيقية الھامة التي
تضمنـّـتھا سينيّته ،وھي قصيدة كان بإمكنھا أن لؤسس التجاه شعري عماده أصوات

 شوقي ضيف ،في النقد األدبي ،دار المعارف بمصر ،ط  ، 4ص1822
 المرجع نفسه ،ص1821

 - 3جابر عصفور ،قراءة التراث النقدي ،ط ، 1عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،ص  187وما بعدھا
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الحروف وتعبيريّتھا لو وجدت من يط ّور منحاھا الفن ّي الذي بدأه ھذا الشاعر الذي
أحسّ بأھمية األصوات في الشعر.
وأبو تمام ِ -بحسب رأي عمر الدسوقي  -متّصل بالذائقة الحديثة أكثر من اتّصاله
بذائقة عصره ،وھي مالحظة على قدر كبير من األھمية؛ ألنّـ ّھا تعني توجھه
المسقبل ّي ،لذلك كان حضوره واضحا في عصرنا ھذا ،ليكون أحد مراجع الشعر
العرب ّي الجديد.
كلّفتمونا حدود منطقكم والشعـر يُغني عن صدقه كذبه

)* (

لم يكن ذو القروح يلھج بالمنطق ما نـوعــــه وما سببه
والشعـر لمح تكـفي إشارته وليس بالھذر طُ ّولت خطبه"

)(1

فعمر الدسوقي بدا في تحديده لھُوية الشعر مر ّكزا على مقاييس تقليدية خطابيّة
منبريّة ،أعطت األداء الصوت ّي حقه من العنايةُ ،مھمال تطويع اللغة الشاعرة الذاتية
لفتح عوالم جديدة في التعبير والتصوير والرؤية والموسيقى .إال ّ
أن البحتري لم يكن
تقليديّا بالقدر الذي يم ّكـننا من عده أحد القدامى ،لما ابتكره في شعره أسلوبيا وفكريّا.
فقد كان تفتـ ّح المجتمع العباس ّي على قيمة الحرية الفكريّة أھ ّم سبب في حدوث تالق
عميق بين العرب وغير العرب وبين المسلمين وغير المسلمين ،خاصة إذا ما ربطنا
ھذا التفتح باإلسھام الفارس ّي القو ّ
ي في قيام السلطة العباسيّة ،فكان من ثماره أن ق ّدم
أبو تمام للقصيدة العربيّة كما يرى ذلك "نجيب محمد البھبيتي" شكلھا النھائ ّي،
وصورتھا التي اعتبرتھا العصور بعد ذلك تا ّمة وأخذت بھا وجرت عليھا".
يؤ ّكـد أھمية اإلضافة الفنيّة الفكريّة التي ق ّدمھا ھذا الشاعر ،بالرغم من المبالغة التي
)(2

وھذا

في كالم البھبيتي؛ إذ مھما تط ّور مستوى النص الشعر ّ
ي في أي عصر وعلى يد أي
شاعر ،فال يمكن أن يصل شكله النھائي .وإذا كان األفضل فھم شعر أبي تمام على
أساس كونه فنـ ًّا تتمازج فيه العاطفة ليس بالعقل فحسب ،إنما بالذھن والتجريد أيضا،
أدركنا الصلة الواضحة بين ھذا الشعر والتأمل الفلسف ّي؛ إنه قريب منه ،بعيد عن دقة
*  -ورد البيت في أسرار البالغة في علم البيان للجرجاني ،تعليق محمد رشيد رضا ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،ط1
1409ھـ1988 ،م ،ص 235كالتالي " :كلفتمونا حدود منطقكم في الشعر يكفي عن صدقه كذبه"
1
 عمر الدسوقي ،في األدب الحديث.الجزء األول.ط  8دار الفكر العربي مطبعة الرسالة 1970م  ،ص ص187، 1862
 -محمد نجيب البھبيتي ،تاريخ الشعر الغربي حتى آخر القرن الثالث الھجري ،ص491
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العقل والعلم وتقريريـ ّته المناقضة النطالق الشعر وعوالم ترميزه ،وھذا ما يفتح
المجال للتعقّيد والمبالغة في الصناعة التي تصل حد التصنّع أحيانا .فنظرة أبي تمام
الفنيّة الجديدة المنبعثة أساسا من نزعة أصيلة عنده :نزعة الرفض ،ورفض الجاھز
المعھود ،كل ذلك قد أكسب نصه جماليات جديدة ،منھا اإلمعان في التصوير ،ومقابلة
األلوان واألصوات والمعاني التي تبدو في الظاھر متناقضة ،لكنھا في نھاية المطاف
مفارقات نصل بفضلھا إلى صورة متكاملة منسجمة األجزاء .ومن ھنا ،من لحظة
أبي تمام يبدأ إشكال التلقّي بداية جادة؛ فقد صار من الضروري استعداد القارئ
للتذوق المنحوت بإزميل الثقافة الفنيّة والفلسفية والعلميّة والحسّ الجديد ،ومن ھنا
أيضا ندرك نزعة الرفض وإشكالھا؛ ذلك أن "النص ما أن يصبح أكثر من نسخة
واحدة حتى يصبح عمل الكاتب في قلب العالم وخارج إطار تحكم الكاتب") (1إن أبا
تمام منفلت من صرامة اللغة ،متجاوز لدورھا العادي البسيط ،وھو في كثير من
الحاالت يرشح نصه ألن ينفلت أسلوبيا منه ومن ك ّل متلق .وبالرغم من أن الشاعر
عاش حياة مستقرة شديدة التواصل مع عدد من السياسيين ،ومع تراث غن ّي رفض
االنصياع له ،وإن لم يثـ ُر عليه ،بل انسجم معه انسجاما تؤكده بكائياته الطلليّة ،ويبدو
ّ
أن ھذا االستقرار ھو الذي فتّق لديه وجھة فنية في غاية الجدية؛ فالحياة المستقرة التي
عاشھا ھيّأته ألن تكون له ن ْفس جموح طموحة تمتلك طاقة رافضة متريّثة أفرغھا في
قالب فن ّي تمثل خاصة في الخروج عن عمود الشعر ،منسجما مع روح عصره الذي
كان يثب وثبة حضارية روجع فيھا كثير من المسلمات بسلطان العقل ..لنتأ ّمل مطر
أبي تمام الموغل في ھاجس الذھنية:
"مطر يذوب الصحـو منه وبعده صحو يكاد من الغضارة يُمطر
صحو غيث مضمر
غيثان فاألنواء غـيث ظـاھـر لك وجھه وال ّ
سحاب أتـاه وھـو ُم ّ
عذر
وندًى إذا ادّھنت به لمم الثّرى ِخ ْلتَ ال ّ
تريا وجوه األرض كيف تُص ﱠور

صيا نظريـكما
يا صاحب ّي تقـ ّ

 -إدوارد سعيد ،العالم والنص والناقد ،تر:عبد الكريم محفوض،اتحاد الكتاب العرب ،2000 ،ص29
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زھـر ال ّربى فـكأنّما ھـو ُم ْقـ ِمر"...

تريا نھارا مشمسا قد شـابه

)(1

فالمطر يفرز ضده ،والصحو نفسه يمطر ،والغيث غير الغيث الواضح للعيان ّ
إن
الغيث المرئي يخفي غيثا آخر يحدسه الشاعر .وھو بھذا ال يكتفي بالحديث عن
المرئي بل ّ
إن ھذا الظاھر الموصوف ما ھو في الحقيقة سوى وسيلة للكشف عما ھو
مختف تتمكن الرؤية الشعرية من القبض على سره .وقد ربط إيليا الحاوي ھذا
الوصف الذي أتى به أبو تمام للمطر بالمذھب الكالم ّي ،وھو العنصر البديع ّي الرابع
كما ورد لدى ابن المعت ّز" :االستعارة والجناس والطباق ورد أعجاز الكالم على ما
تقدمھا"

)(2

وقد كان االنتقال إلى وصف روح الشاعر من خالل وصف روح الطبيعة
وأسرارھا درجة من نمو الشعور بلغة العصر العباس ّي ،عندما ارتقى حضاريا وصار
مترفا اجتماعيا ،فاختلف عن خيال الجاھليين الذين ارتبطوا في وصفھم بتفاصيل
مادية دقيقة ،لكنھم لم يتعمقوا روح الموصوف .حدث ھذا التطور في الرؤية
والشعور إذن " ،فأصبحنا نسمع من األدب أصواتا لم تألفھا أسماعنا من قبل ،فيھا
رقة وعذوبة وفيھا طالوة وحالوة ،كما في قول الشاعر:
يا صاحب ّي تقصيا نظريكما

تريا وجوه األرض كيف تُص ّور...

ويمكن االلتفات إلى أھمية الم ّد الصوت ّي في ھذه األبيات وھو شديد العالقة بالتّأمل
والتقصّي وھو بالواو في األول ث ّم باأللف :صاحب ،تقصيا ،نظريكما ،تريا ،نھارا،
شابه ،الربى ،كأنما… و" ال ب ّد من التّأكيد بأن دراسة النّصوص األدبية تكون على
أساس أنھا جزء من الظاھرة األدبية من حيث الشروط المتح ّكمة في انبعاثھا
والطريقة التي تقوم بعملھا .وال ب ّد من البدء بمالحظة ما يح ّدد خصوصيتھا ھي
بالذات ،ومن ھذا الجانب فإن األمر البديھي األ ّول الذي ال بد من ھدمه إلمكان تحليل
النص األدب ّي كتابة وقراءة وتأثيرا ...االعتقاد بذلك التضاد األصل بين الكتابة التي
ي ّ ...
ينظر إليھا على أنھا أمر قبل ّي ،والقراءة التي ينظر إليھا على أنھا أمر بعد ّ
ألن
 -1ديوان أبي تمام ،ضبط معانيه وشروحه وأكملھا إيليا الحاوي ،ص ،286ديوان أبي تمام ،بشرح الخطيب التبريزي ،ج،2
تحقيق محمد عبده عزام ،دار المعارف بمصر ،ط ،4ص 192وما بعدھا.
2
ي ،دار الثقافة بيروت.لبنان ،ط ،1983 ،2ص185
 -إيليا الحاوي ،الكالسيكية في الشعر الغربي والعرب ّ
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الكتابة ما ھي إال مح ّ
صلة لقراءة سابقة") .(1ولع ّل ھذا ما يدفع إلى تأكيد انعدام الثنائية
إبداع /نقد؛ إذ ّ
أن العمليّتين تحدثان في لحظة واحدة ،على األقل في جانبھا العملي.
فالعالقة بين القراءة اإلبداعية والكتابة اإلبداعية إذن وطيدة؛ لذا يمكن أن يتبادر إلى
الذھن أكثر من تساؤل عن إمكانية فھم مقولة أبي تمام في أمر الغموض على أنه نوع
من التحرر الذي يمارسه ك ّل طرف ،وبناء على ذلك ،فھو ال يرى أھمية للشرح
والشراح ،بل يعطي القارئ رتبة المبدع أيضا؛ ّ
ألن حياة النص ال معنى لھا بعيدا عن
القارئ والقراءة ،وفي القراءة الحديثة يطلب عن معنى المعنى كثيرا ،ويتبادر إلى
األذھان كيف أن"الفالسفة تناولوه مع اإلشارة الخاصة إلى اللغة منذ أكثر من ألفي
عام .وإلى اآلن ال أحد قدم جوابا شافيا لھذه المسألة.

)(2

لكن وبالرغم من ك ّل ھذا

الرفض ،فإن الشاعر لم يبتعد عن األصول العربية  ،وھو م ّما يدفع إلى تأكيد أھمية
الجمع عنده بين االنفصال واالتصال :فھذا المب ّرد يقول ":قال قائل للربيع بن خثيم
عندما رؤي من اجتھاده وإغراقه في العبادة ،وانھماكه في الصوم والصالة وسائر
سبل الخير فقلت :نفسك ،فقال :راحتھا أطلب .فھذا كالم محيط بالمعنى ال فضل فيه
عنه .وأملح ما جاء في ھذا المعنى قول أبي ت ّمام حبيب بن أوس الطائي:
افـتراق
كـم
أآلفة النحيب ِ
ٍ

أظ ﱠل فكان داعية اجتماع

ت إالّ لموقفنا على ت َرح الوداع
األوبا ِ
وليست فرحـة ْ

)(3

وھي إشارة أساسية تبرز مدى قدرة الشعر على أداء مھام نثرية في غاية العمق،
وأن األمر لم يتوقف عند األداء فحسب ،بل ّ
ّ
إن الشاعر قد استطاع في ھذه النماذج
بأن يكون شعره أھم من النثر ،وبذلك فھو يعيد للشعر رونقه بعد أن كاد يفقده في
خض ّم االجتياح النثري الذي ما فتئ يغشى ساحة التعبير الفن ّي في عصر الشاعر
وقبله وبعده.

Francois vernier,L’écriture et les textes éditions sociales France,Paris p 63
-1
John Lyons, Language and linguistics, an introduction, Cambridge university press,2002, p136- 2
 -3المبرد أبو العباس محمد بن يزيد ،البالغة ،ط ،2تح:رمضان عبد التواب ،مكتبة الثقافة الدينـية القاھرة ،1985،ص ص
 ،85،86والبيتان في ديوان أبي تمام ،شرح إيليا الحاوي ،ص353
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الـخـاتـمـة
كانت ھذه قراءة أسلوبيّة في ثالثة شعراء عبّاسيّين حرّكتھم نزعة أصيلة فيھم،
كما تُحرّك ك ّل شاعر شاعر؛ إنھا نزعة الرفض :فأبو العتاھية وأبو نواس وأبو تمام
كان لھم في شعرنا العرب  ّي أثر وما يزال :ذلك ّ
أن كثيرا من أفكارھم وص  َورھم
وأصواتھم وأذواقھم يواصل تشكيل مخيال اإلنسان العرب ّي وراھنَه ،وما يتحرّك فيه
من فكر وذوق وشعور.
وآثارھا في أشخاصھم ثم في
وأبرز ألوانھا
وقد حاولت رصد الظاھرة الرفضية
ِ
ِ
أساليبھم ،رابطا ك ّل ذلك بما تجلّى أكثر لدى ك ّل شاعر ،وما تركته تلك النزعة من
والتحوالت،
أثر في جوانب الفتة من شعرھم ،مع التأ ّمل في شتّى المواقف واآلثار
ﱡ
وفقا لعدد من المفاھيم المعاصرة التي ال تقف عند ظاھر النص ،بل تذھب معه إلى
أقصى حدوده التأويلية الممكنة ،ليغدو التراث بھذا التناول ق ّوة فكريّة فنيّة تتحرك في
الحاضر ،وتصبح جذورا لكثير من الرؤى الحديثة التي تتغلغل في كل نص فتع ّمقه،
وت ُخطّ مسار أفقه المستقبل ّي.
وقد تجلّى أبو العتاھية في كثير من شعره مناقضا لما ھو متداول نقديّا في
مرحلته ،متميّزا في رفضه ،متمتّعا برؤية استثنائية إلى الشعر ،مقتربة من الروح
الثوريّة اقترابا جليّا؛ فقد طرح البديل الدين ّي والشعب ّي ماضيا في رفضه قُدما ،متح ّديا
تحديّا ثنائيا؛ القصر والعرف الشعري :تحدى القصر في مرحلة ثانية من عمره ،ومن
مسار شعره ،حين انتقل إلى الزھد م ْؤثِرا تعبيرا موغال في البساطة والوضوح
والصراحة والتفصيل ،مواءمة بين ھذا الف ّ
ن وطبيعة جمھور واسع من المتلقّين،
وبذلك فقد طرح في الوقت نفسه ثنائيّة خالدة ھي ّ
الفن والجمھور ،وھو مما أھّله ألن
يثير أعقد إشكال وأحدثه  ،ومما أھّله أيضا ألن يكون سابقا لعصره فنيّا في عدد من
الرؤى ،بعد أن أ ّدى الزھد في الحياة وزخارفھا زھدا في زخارف الشعر المتوارثة.
وقد استق ّل أبو العتاھية بفنّه ال ّزھدي فصار رائدھا األول ،كما غدا عالمة بارزة
في الشعر العرب ّي ب ُر ّمته ،واستق ّل بمعجمه كذلك ،معج ٍم أنشأه من محاورة حميمة
كانت بينه وبين الحياة واألحياء؛ إذ أنّه اختار بوعي تا ّم لغة شعره وأساليبه ،كما كان
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لك  ّل موضوع من موضوعاته أساليب مستقلّة أحيانا ،إال أنّھا لم تكن تغترب عن
الروح العتاھية التي ھي التسھيل.
صلة بالشعر وماھيته تد ّل على أنّه كان ذا
وكثير من أقوال أبي العتاھية ذات ال ﱢ
رؤية خاصة واعية وعيا حقيقيا ال زيف فيه؛ فقد آثر مذھبا مغايرا في الشعر ،وتح ّمل
في سبيل ذلك كثيرا ليدفع إلى االقتناع بعد ك ّل معاناته تلك ّ
بأن الشعر ينبغي أن يخرج
إلى الناس وإلى تفاصيل حياتھم فيتناول قضاياھم األولى القريبة إلى أرواحھم ،لذلك
عني بموضوع الدين وف ّ
صل القول المحلّل في أدواء الحياة واالجتماع والسياسة،
وش ّكل من ك ّل ھذا اإلجراء الفنّي الفكري ُمحصّلة دعوته الشعريّة الفنيّة بقدر كبير من
الصدق والشجاعة والتضحية وعمق الوعي.
ونتيجة لك ّل ھذه الحركة التي كانت عاجّة بالحيويّة واإلصرار واإلنتاج الشعري
المكثّف ،فقد امتزج الشعر لديه بالنثر وقاربه في ألفة ،وھي ظاھرة في غاية األھ ّميّة
لم تكن بھذا الحجم من قبل ،فقد صارت مھمة القصيد لديه معالجة موضوعات كانت
حكرا على النثر ،بل إن أسلوبه اقترب أيضا من النثر ،فاتصل ما كان منبتًّا :اتّصل
ّ
الفن الشعر ّ
ي اتصاال وثيقا بالنثر اتّصاله بالحياة ،واكتشف ما في الحياة من مظاھر
جمالية وإن خفيت عن الناس ،فھي لم تكن لتخفى عن حدس الشاعر الحق ،حتى
سمعناه يقول بأن الباعة في األسواق يقولون شعرا.
إن ھاجس ا قويّا تملكه وتملّك شعره ھو ذلك الجانب الروحي المتصل بالدين
ّ
يجذزر التجربة
والشعور اإلنساني العام ،وتأمل الحياة والموت ،كل ذلك كان
الشعرية ويح ّدد أبرز سماتھا.
والشيء الالفت للنظر ھو أن أبا العتاھية قد كان له السبق في ھذا المبدإ الذي أراد
أن يُخرج به الشعر من القصور العالية إلى تفاصيل حياة الناس ،فارتقى طرحه حتّى
رأيناه يعالج موضوعات في غاية من األھمية ،إلى درجة إمكان عدھا إشكاالت
معاصرة ،خاصة حين ربط الشعر بدور في حياة الناس متّسما بقدر كبير من الغائية
الواعية ،لمحو الھوة التي بين الشعر والنثر أسلوبا وموضوعا ،مجسّد ذلك التوجّه في
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لفظه وصوره وتراكيبه ونفـَس قصائده وأصواتھا المتن ّوعة بين "النص البيت"
و"النص الديوان".
وقد رفض أبو العتاھية أن ينطق الشعر باسم الساسة والسياسة ،فاتجه به إلى
الرحاب األوسع ،محت ّكا بقضايا الحياة في غياب مؤسسات تـ ُغني الشعر والشاعر عن
مثل ھذه المھمة االجتماعية اإلنسانية الثقافية العا ّمة ،وفي ذاك الغناء  -لو حصُل –
خير كثير كان سيعم حين يتفرغ الشاعر إلشباع نصّه بالجمال األسلوب ّي في صوره
وإيقاعه وموسيقاه ،لذا فقد ال نبالغ إذا قلنا ّ
إن الرجل قد مسّ قضايا ما تزال إلى اليوم
مطروحة ،بل قد يكون طرحھا الساعة أكثر إلحاحا؛ ألننا إلى اللحظة لم تتم ّكن
مجتمعاتنا  -لظروف معقدة  -من إنجاز مجتمع المؤسسات الكفيلة بتسيير الحياة،
فيتسنّى للشاعر بعد ذلك بأن يطمئن فيؤ ّدي دوره الفنّ ّي الجمالي الحساس الصرف،
ْ
لكن في غياب ذلك ،وبسبب قوة الشعور اإلنساني يجد الشاعر نفسه تتح ّرك بشعره
من أجل الناس حراكا قويّا بك ّل ما أوتي من ملكات ،لكونه طاقة ثقافية ّ
فذة يمكنھا نفع
الناس ودفع حياتھم نحو األفضل دفعاُ :خلقا وشعورا وثقافة.
ويمكن القول ّ
إن أبا العتاھية قد وھب النصّ الشعر ّ
ي بفضل شعره شيئين حسّاسين
في مسيرة الشعر العرب ّي :أ ّولھما تأكيد العالقة األسلوبية الجمالية بالدور البناء في
العملية الفنية ،وتحقيق المعادلة الصعبة بين المفيد والجميل الممتع ،والثانية محاولة
ھدم الجدار بين التعبيرين الفنيين الشعري والنثري ،ومن ھاتين البوابتين االبتكاريتين
يبدو أبو العتاھية شديد الصلة بعصرنا.
أما أبو نواس فقد تجلّى في ھذه القراءة رافضا لكثير من القيم االجتماعية
والسياسية والفنية ،انطالقا من روح فرديّة متوثــ ّبة نحو آفاق جديدة .وكان ذلك نتيجة
طبيعية لتمازج إيجابي تم بين مجموعة من الثقافات التي أخذت في صوغ عقلية
عباسية جديدة .كما اتضحت مالمح كثيرة من خالل ھذا الرفض شديدة الخصوصية
في شخص الشاعر الذي قبِل العروبة متحفّظا بدافع من شعوبيـّـته ،ورأى تلك
العروبة مدينةً وحريّة منطلقة تصل ح ّد الطيش ،ورفض أن تشوب أحياءھا شائبة من
بداوة ،ومضى في دعوته بأساليب في القول والتّشكيل الفنّيين معبّرا عن ھ ّم سياس ّي
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مر ّكز في مطلب الحرية التامة قوال وسلوكا ،ليغدو اللھو في مذھبه من الموضوعات
التي ال يستطيع الف ّ
ن الشعري االستغناء عنھا ،بل يمكن القول إن اللھو الذي كان
ھامش الحياة الشعريّة قد عاد على يدي أبي نواس َمرك ًزا فنيّا أول.
ھنا يبدو االختالف المثري بين الشاعر وأستاذه أبي العتاھية :فقد طرد أبو نواس
المھمة التديينيّة من غايات أكثر شعره ،وصاغ في قصائده أخالقا أخرى مختلفة،
أساسھا الذات الفردية ،وانطالقھا ونزاھتھا تجاه روحھا وفردانيّتھا في عالم روح ّي
آخر تبلور في معبد الخمرة النواسيّة.
وتر ّدد أبي نواس واضح بين شعر الذات وشعر القصر؛ وقد كان موقفه في
الخمريّة بين نزعتين في آن واحد؛ وقف في وجه الطّلل ،ووقف بناء على ذلك في
وجه البداوة ،كما فرض الف ﱠ
ن المنطلق من المدينة العباس يّة وإيقاع حياتھا السريع
المتجلّي في أوزانه السريعة ،وفضال عن ذلك اقترب شعره من القاموس الوسط ّي في
كثير من الحاالت ،لكنّه في الوقت ذاته لجأ إلى الطرديات إرض اء ل ذوق القصر
خاصة ،ومن ھنا تسربت إلى فنه تلك التناقضات موقفا وأسلوبا.
ويمكن القول إن أبا نواس قد كان متر ّددا بين الرفض والقبول؛ فبدا رافضا وھو
يفرض المقدمة الخمرية فنيّا ،ويغيّر المعجم الشعر ّ
ي ،وبدا قابال وھو يعود إلى
الطرديّات ويخوض بأسلوب أعقد من أساليب القدماء ،كما راح يُقبل على المقدمات
الطلليّة ،خاصة حين يجتھد في مراعاة ذوق ممدوحيه التقليد ّ
ي.
وقد أنتجت ھذه النزعة الرفضيّة التي كانت تحرك الشاعر أبا نواس  -بالرغم من
ك ّل ذلك  -ن ّ
صا جديدا كان محصّلة حميدة لحركة شعرية نواسيّة في غاية األھمية،
تجلـ ّت خاصة في الحكايات الخمريّة التي أضافت عناصر جديدة في أسلوب الشعر
العرب ّي منھا الحواريّة وتعدد األصوات المتحاورة واالقتراب من وصف الحياة على
غرار ما قام به أستاذه ،وإن خالفه في المستوى األسلوبي اللغو ّ
ي الذي يمكن القول
بأنه اإلنجاز األھ ّم الثاني في شعره؛ ذلك أن لغة أبي نواس الوسطيّة كانت معجم
الشعر العباسي ذاته ،فال ھي سوقية كما في عدد من أشعار أبي العتاھية ،وال ھي
متعالية نخبوية كما تجلت فيما بعد على يد أبي تمام.
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وثالث إنجاز لھذا الشاعر ھو التحرر من المق ّدس والسياس ّي ،وفتح طريق الشعر
أمام التم ّرد المطلق ،وھنا تكمن أھمية الحركة التي بدأ النواس ّي بتوليدھا في ضمير
الشعر العرب ّي ،مع ربطه للشعر بالحياة العامة في كثير من خفقاته الشعرية وفي شتى
أغراض ،وذلك ما يعطينا فكرة عن وشائج خفية بينه وبين أستاذه أبي العتاھية.
أما أبو تمام فقد كان في ظاھر األمر منسجما ك ّل االنسجام مع عصره وحتمياته
السياسية وما يتصل بھا من حتميات فنية وفكرية ،لك ّ
ن الطاقة الرافضة عنده قد
أعربت عن نفسھا ،وتجلت في البدائل الفنيّة التي كانت تحطم الصنم التقليدي شيئا
فشيئا ،من خالل البديع الذي أقلق دعاة المحافظة من رجال اللغة خاصة ،حتى انفجر
ابن اإلعرابي بمقولته المعروفة التي دعا فيھا إلى االختيار بين لغة العرب ولغة أبي
تمام.
وقد كانت ھذه النزعة الرافضة عنده وليدة وجھة خاصة تضع للفكر والذھن
مكانة استثنائية في الشعر وتجسّد بشكل عمل ّي واضح أھمية الذھن وتجريداته في"
صناعة الشعر" وما يحتويه من صور وأخيلة وتراكيب ،ث ّم ّ
إن الثقافة الفنيّة والفكريّة
التي ميّزته ومألت روحه شعورا بالغربة ،وحساسيته الشعرية المتدفّقة ونظرته
المستقبليّة الطموحة ،ك  ّل ذلك كان من أبرز العوامل التي دفعته إلى عمل ھادئ
منبعث من روح رافضة جامحة متطلعة إلى التغيير في الواقع والحياة انطالقا من
التغيير في النص الشعري ،مما يدفع إلى إمكانية الحديث عن القصيدة المشروع لدى
أبي تمام أو القصيدة الرؤيويّة التي ھي في حقيقة وضعھا جزء من المستقبل أكثر من
كونھا جزءا من الحاضر.
ومارس أبو تمام رفضه وراھن على القصيدة لتكون رسوله إلى ولوج اآلتي
وعدم االنكماش في الماضي مثاال محنّطا ،والحاض ر الذي ھو عند الكثيرين من
معاصريه إعادة ممتازة للماضي بأدوات الحاضر في أفضل حالّ .
لكن ذلك ال يعني
ّ
أن أبا تمام قد انفصل عن التراث أو عاداه :فقد رأينا كيف أنّه قبل المقدمة الطلليّة
وأقبل عليھا في كثير من قصائده ،عا ّدا إياھا قيمة رمزيّة ذاتية روحيّة ،وموضوعا
جماليّا مثيرا طافحا بكثير من الشجن الممتع ،وباعث قو ّ
ي للشعور والشعر ،وھو
402

.

حالة قد تفيض أحيانا بالفرح ،لكن المحافظين لم ينجذبوا بھذه المقدمة التي كانوا من
المغرمين بھا ،بل ُع ّد الشاعر بالرغم منھا مارقا عن شعر العرب ولغتھا ،وعن جا ّدة
النظم كما عرفوھا.
وإذا كان أبو تمام قد خرج عن العمود فھو لم يخرج ال عن روح الشعر وأسلوبه،
وال عن الشاعرية ،بل غاص فيھما انطالقا من إحساس ذاته باللغة قبل ك ّل شيء .بل
يمكن القول بأن المروق الذي وصف به أبو تمام كان ھو الشعر نفسه.
ومشكلة أبي تمام ھي أنـ ّه حوصر بالمدح ،وما كان يقتضيه من جوانب جاھزة في
ّ
والفن قد تقتل ك ّل رغبة في التفنّن واإلبداع ،إالّ أنّه استطاع أن يضيف حين
الفكر
ح ّول المدح أسلوبيا إلى ف ّ
ن شعر ّ
ي شديد الصلة بقلب اللغة ،تلك اللغة التي كانت
تحاول من خالل شعره رصد التح ّول العميق الذي ما انفك يفرض نفسه في الحياة
العباسية ،فراح يصف البطولة والفتوح بعين اللغة التماميّة ال لغة اآلخرين ،و يجمع
بين جوانب كثيرة كالعاطفة الدينيّة والشعبيّة ،ويحقق في الوقت نفسه متعة فنيّة سرديّة
حدَثـيّة بفضل بديعيّتة في التعبير والتصوير.
وھكذا يبدو أبو تمام في رفضه  -بالرغم من الك ّم المدح ّي الھائل -مسكونا بھاجس
التغيير الفن ّي؛ فالقول الشعر ّ
ي عنده ھو اإلشكال الذي ال ب ّد من حلـ ّه ،ومن خالل ح ّل
ھذا اإلشكال تت ّم زلزلة الحياة كك ّل ،ويت ّم الخوض في مشكالتھا بنجاعة.
وإذا كان أبو نواس قد حاول في أھم جزء من فنّه تحقيق المتعة الشعرية
بموضوعات اللھو مع ميل في مواقف كثيرة إلى اللفظ البسيط المبِينّ ،
فإن أبا تمام
وعلى العكس من ذلك قد آثر المواضيع الشعريّة الضّخمة واختار ما رآه مناسبا من
لغة فخمة وأوزان طويلة جديرة بتحقيق األداء الفني في ج ّو من الفخامة ،لكنه ن ّوع
فنّه تنويعا أبرز من خالله قدرته التي جعلته متواصال مع ما ج ّد في الحياة الشعرية
من ذوق وإبداعيّة ،كما يتجلى ذلك واضحا في بديعه.
ّ
إن المسار الشعر ّ
ي الذي شھده العصر العباسي إبّان ھؤالء الشعراء :أبي
العتاھية وأبي نواس وأبي تمام قد وھب النص الشعر ّ
ي العرب ّي كثيرا من أسسه ،فبدا
للشعراء مدى أھمية ارتباط الشعر بالحياة ،ولع ّل عمق التقارب الذي حدث بين النص
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وما تضطرب به الحياة من أحداث كان استجابة واعية لما كان يراه أبو العتاھية ،ذلك
الشاعر الھادئ الذي جاء بثورة أفكار أرادت وضع الشعر خارج األطر المصطنعة
التي فرضتھا ظروف السياسة والساسة ،فاتضحت تلك اإلرادة في معجمه وتركيبه
وبساطة أسلوبه ،وانفتاح نصّه على ألفاظ الدين والخلق ،وتجسﱡد ك ّل ذلك في الوجھة
التعليميّة التي أعطت األسلوب الوعظ ّي ك ّل ما يحتاجه للوصول إلى غائية الشعر كما
رآھا أبو العتاھية ذاته.
ولع ّل أبا نواس كان استجابة متشظية لدعوة أستاذه ،ألنّه لم يكن شاعر الضمير
المتعقـ ّل لكنّه كان صوت الضمير الفرد ّ
ي المتوثـ ّب .وإليصال ھذه الغاية صاغ نصّه
في أسلوب وسط قريب من ذوق العصر وحساسيّته فكان اللفظ المتناول قريب المأخذ
كما كانت التراكيب بعيدة عن الغرابة قريبة من عصرھا ومتلقّيھا ،إلى أن صار
أسلوب أبي نواس أسلوب عصره.
إال أن أبا تمام وھو يأخذ ما أنجزه أبو العتاھية وأبو نواس رؤية وإبداعا ،راح
يراجع التراث الشعري بحساسيته المثقفة وعمق رؤاه ،وقد مزج ماضي النص
بحاضره ،وحاول االقتراب من روح الشعر باالقتراب من روح أصوات اللغة
الشعريّة في مدرسة البديع التي كانت تتويجا متميّزا لحركة شھدھا النص الشعري في
رحلة رفضيّة قادھا ثالثة شعراء مضوا مبت ِدئين مما ترفضه ذواتھم :فأبو العتاھية
رفض بدءا من ال ُخلق والدين ،وصاغ شعرا يحقق ما يرغب فيه الخلق والدين بعيدا
عن القصر ،وأبو نواس عارض وجھة أستاذه من حيث الوجھة الخلقية ،لكنّه وافقھا
من حيث انفصال شعر الھامش عن القصر وتحويل الھامش نفسه إلى مركز شعري،
ففي ھذه الثنائية الطبيعية التي تح ّكمت في مسار الظاھرة الشعرية وما صحبھا من
صياغات أسلوبية ذات أھمية بالغة ،كان للرفض تحكم واضح في مسار الشعر لدى
ھؤالء الشعراء خاصة؛ فقد قاوم أبو العتاھية وناضل في سبيل رؤية شعرية مناقضة
لما يريد القصر وتردد أبو نواس في ذلك النضال ومال به ميال شعوبيا الھيا ،ثم ميال
شعبيا في الحـس والذوق والـھ ّم ،لكن أبا تمـام عالــج الصـراع معالجة خاصة فاتجه
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بالشعر نحو الذھن وتناغم الصوتي والصوري ،وخرج بذلك خروجين :خروجا
عن عمود الشعر ،وخروجا عن الخارجين الذين كانوا قبله أيضا.
وھكذا تستق ّر القصيدة على يدي أبي تمام في سماء خاصّة ال تبرحھا ھي سماء
النخبة التي كثيرا ما تُسأل ما القصد من كذا وكذا والجواب غالبا ما يأتي في
المستقبل.
فإذا كان مشروع أبي العتاھية أخلـَقة النص وتعميمه ،وحصاد أساليب بيـ ّنة الداللة
والغاية يمكن الرجوع إليھا في النصوص للتعرف عليھا ،وإذا كانت غاية أبي نواس
إلھاء الشعر بالھامش لتثوير الحياة واألحياء ب دفع الناس إلى مزيد من التحرر،
وتحرير النصّ في الوقت ذاته من كل سلطة ،وفتح ھذا النصّ على عدد ھائل من
اإلنجازات األسلوبيّة وصفا وحكيا وحركة ،ف ّ
إن أبا تمام قد افتتح قصيدة السؤال
والحيرة والغموض والمستقبلية واللغة المتولّدة باستمرار من رحم اإلحساس باللغة
على أساس كونه إحساسا أصليـّا بالحياة ،إذ اللغة سابقة على الحياة.
وبعد ،فإن النظرة العامة في ھذه االتجاھات الرافضة عند ھؤالء الشعراء تكشف
لنا عن ظاھرة أساس عاشھا الشعر العرب ّي في عھدھمـ بدءا من أبي العتاھية حين
شھد الحس الشعر ّ
ي العرب ّي بفعل الرفض لدى ھؤالء الشعراء كثيرا من التغيّر مما
أثّر في بنية النص الشعري لديھم ،معجميا وتركيبيا وتصويرا وتنا ّ
صا ،وغير ذلك من
الظواھر األسلوبية التي عرفت حركة ھامة مھّدت إلعطاء الشكل شبه المتكامل لما
يكون عليه النصّ الشعري العرب ّي الذي يبقى منفتحا على مزيد من التجارب.
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مصادر البحث ومراجعه
المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم.
أ  -مصادر البحث العربية
ابن األثير ضياء الدين ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،القسم الرابع ،تقديم وتحقيق

-1

وتعليق أحمد الحوفي وبدوي طبانة ،دار نھضة مصر الفجالة القاھرة.
أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ ،البديع في البديع في نقد الشعر ، ،تحقيق عبد آ علي مھنا،

-2

دار المكتبة العامية بيروت لبنان ،ط1987 ،1م.
-3

اإلصفھاني أبو الفرج ،األغاني ،المجلد،8ج ،16،15وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،المؤسسة

المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر
اآلمدي اإلمام الحسن بن بشر بن يحي اآلمدي البصري ،الموازنة بين أبي تمام والبحتري.

-4

تحقيق وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العلميّة ،بيروت ،لبنان.
 -5اآلمدي ،الموازنة ،تح :عبد ﷲ حمد محارب ،مكتبة الخانجي بالقاھرة ،ط1410 ،1ھـ1990 ،م
-6

البكري أبو عبيد عبد ﷲ بن عبد العزيز األندلسي ،معجم ما استعجم من أسماء البالد

والمواضع  ،تحقيق مصطفى السقا ،عالم الكتب بيروت لبنان ،ط1403 ،3ھـ
-7

التبريزي الخطيب ،شرح ديوان أبي تمام ،تحقيق محمد عبده ع ّزام ،دار المعارف ،بمصر.

-8

التفتازاني أبو الوفاء الغنيمي ،مدخل إلى التصوف اإلسالمي،دار الثقافة القاھرة،ط،3مصر.

 -9أبو تمام ،الديوان،بشرح الخطيب التبريزي ،تحقيق محمد عبده عزام ،دار المعارف بمصر ،ط4
 -10أبو تمام ،الديوان شرح الصولي ،تحقيق خلف رشيد نعمان ،العراق ،وزارة اإلعالم ،ط1978،1
-11

أبو تمام ،الديوان شرح إيليا الحاوي ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

-12

التوحيدي ،أبوحيان ،اإلمتاع والمؤانسة ،ج ،2تح :أحمد أمين وأحمد الزين ،دار مكتبة

الحياة بيروت لبنان.
-13

الثعالبي أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل’’ ت 430ھـ‘‘ ،فقه اللغة وأسرار

العربية ،تحقيق ياسين األيوبي ،المكتبة العصرية ،ط ،2000 ،1420 ،2صيدا بيروت لبنان.
-14

الثعالبي ،يتيمة الدھر في محاسن أھل العصر ،ج ،1تح :مفيد محمد قميحة ،دار الكتب

العلمية بيروت لبنان ،ط1402 ،1ھـ1983 ،م
-15

ثعلب ،أبو العباس أحمد بن يحي) ،(291-200مجالس ثعلب ،شرح وتحقيق عبد السالم محمد

ھارون ،دار المعارف بمصر.
 -16الجاحظ ،عمرو بن بحر ،الجاحظ ،البيان والتبيين ،تح :فوزي عطوي ،مكتبة محمد حسين
النوري ومكتبة الطالب وشركة الكتاب اللبناني ،اللعازرية بيروت لبنان.
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 -17الجاحظ ،البيان والببيين ج ،1تح حسن السندوب ّي ،المكتبة التجاريّة الكبرى القاھرة
مصر1345ھـ 1965م.
-18

الجاحظ  ،الحيوان ،ج ،1تحقيق فوزي عطوي ،مكتبة محمد حسين النوري ومكتبة الطالب،

وشركة الكتاب اللبناني ،اللعازرية ،بيروت ،لبنان.
-19

الجاحظ ،المحاسن واألضداد ،تقديم وتبويب وشرح علي بو ملحم ،دار مكتبة الھالل

بيروت ،لبنان1996 ،م.
-20

الجرجان ّي عبد القاھر ،أسرار البالغة في علم البيان ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،تعليق:

السيد محمد رشيد رضا.
-21

الجرجان ّي ،عبد القاھر ،دالئل اإلعجاز ،موفم للنشر ،الجزائر1991 ،م.

-22

" دالئل اإلعجاز ،قرأه وعلق عليه أبو فھر محمود محمد شاكر" مكتبة الخانجي بالقاھرة.

-23

جالل الدين المحلي وجالل الدين السيوطي ،تفسير الجاللين مذيّال بأسباب النزول

للسيوطي ،تدقيق ومراجعة مروان سوار ،دار الجيل ،ط1418 ،1ھـ 1998 ،م
-24

الخفاجي الحلب ّي األمير أبو محمد عبد ﷲ بن محمد بن سعيد بن سنان ،سر الفصاحة ،دار

الكتاب العربي بيروت لبنان ،ط1982/1402 ،1
-25

ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد ،المقدمة ،ج ،1تحقيق وتقديم وتعليق عبد السالم

الشدادي ،خزانة ابن خلدون بيت الفنون والعلوم واآلداب،الدار البيضاء2005 ،م
-26

ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد ،المقدمة ،ج ،1دار الجيل ،بيروت لبنان.

-27

ابن خلدون ،تاريخ العالمة ابن خلدون ،الشركة العالمية للكتاب ،الدار اإلفريقية العربية،

دار الكتاب اللبناني 1960م.
-28

ابن خلّكان ،أبو العبـاس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر "  681/608ھـ " ،وفيات

األعيان وأنباء أبناء الزمان ،تح :إحسان عباس ،ج ،1دار صادر بيروت لبنان.
-29

ابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده .تح :عبد الحميد ھنداوي.

المكتبة العصرية صيدا بيروت لبنان 1424ھـ 2004م.
-30

السيوطي جالل الدين شيخ اإلسالم عبد الرحمن )ت  911ھـ( ،اإلتقان في علوم القرآن ج،1

وبأسفل الصحائف إعجاز القرآن للقاضي أبي بكر الباقالني ،دار المعرفة بيروت لبنان.
-31
-32

السيوطي ، ،اإلتقان في علوم القرآن ،دار المعرفة بيروت لبنان.
ابن عبد ربه ،ال ِعقد الفريد ،ج ،6تح :عبد المجيد الترحيني دار الكتب العلمية بيروت لبنان

-33

أبو العتاھية ،األنوار الزاھية في ديوان أبي العتاھية ،بيروت 1888م.

-34

أبو العتاھية ،الديوان ،تحقيق شكري فيصل ،دار المالح للطباعة والنشر ،مطبعة جامعة
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دمشق سوريا1348 ،ھـ1965 ،م.
-35

أبو العتاھية ،ديوان أبي العتاھية ،دار التراث ،بيروت لبنان.

-36

أبو العتاھية ،ديوان أبي العتاھية ،تقديم كرم البستاني ،دار بيروت للطباعة والنشر،

1406ھـ1986 ،م.
-37

العسكري ،الحسن بن سھل ،كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ،تح علي محمد البجاوي

ومحمد أبو الفضل إبراھيم ،المكتبة العصرية بيروت ،لبنان 1962م
-38

ابن عصفور اإلشبيلي ،ضرائر الشعر ،تح :السيد إبراھيم محمد ،دار األندلس للطباعة

والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط 1402 ،2ھـ 1982م.
-39

علي نجيب عطوي غزليات أبي نواس ،قدم له وشرحه ،دار ومكتبة الھالل بيروت 2000م.

-40

ابن فارس ،الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمھا ،تح :مصطفى الشويمي،

مؤسسة أ ،بدران للطباعة والنشر بيروت ،لبنان1383ھـ1964 ،م.
-41

أبو الفرج اإلصفھاني ،األغاني  ،ج ،4تحقيق سمير جابر ،دار الفكر بيروت لبنان.

-42

القالي أبو علي ،األمالي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان.

-43

ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،قدم له الشيخ حسن تميم ،وراجعه وأعد فھارسه الشيخ محمد

عبد المنعم العريان ،دار إحياء العلوم،بيروت ،لبنان ،ط1987 ،3م.
-44

ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،تعليق مصطفى أفندي السقا ،المكتبة التجارية الكبرى

القاھرة،ط1934 ،2م.
-45

قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،تحقيق وتعليق ،محمد عبد المنعم خفاجي ،مكتبة الكليات

األزھرية ،القاھرة ،ط1978 ،1م.
-46

القرطاجني حازم ،منھاج البلغاء وسراج األدباء تحقيق محمد الحبيب بن خوجة دار الكتب

الشرقية تونس.
 -47القزويني الخطيب ،جالل الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد "ت

739ھـ" ،اإليضاح في علوم البالغة المعاني والبيان والبديع ،وضع حواشيه إبراھيم شمس الدين،
دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،ط2003 ،1424 ،1م.
-48

القزويني الخطيب ،اإليضاح في علوم البالغة ،راجعه وصححه وخرج آياته الشيخ بھيج

غزاوي ،دار إحياء العلوم بيروت ،لبنان
-49

ابن شرف القيرواني أبو عبيد ﷲ محمد ،أعالم الكالم)،مسائل االنتقاد بلطف الفھم واالنتقاد(

التصحيح وضبط األلفاظ عبد العزيز أمين الخانجي مطبعة النھضة مصر ،ط1344 ،1ھـ1926 ،م
-50

الصولي أبو بكر محمد بن يحي ،أخبار أبي تمام ،تح :خليل محمود عساكر ،محمد عبده
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عزام نظير اإلسالم الھندي ،تقديم أحمد أمين ،المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر بيروت
لبنان.
-51

الصولي ،شرح ديوان أبي تمام ، ،دراسة وتحقيق خلف رشيد نعمان ،وزارة الثقافة والفنون

العراق ،دار الطليعة بيروت لبنان1978 ،م.
-52

ابن طباطبا العلوي محمد أحمد ،عيار الشعر ،دار الكتب العلمية ،ط1982 ،1م.

-53

الطبري ،تاريخ الطبري ،ج ، 10المجلد  ،5مكتبة خياط ،ط ،1بيروت ،لبنان.

-54

المبرد أبو العباس محمد بن يزيد 285 - 210 "،ھـ " البالغة ،تح رمضان عبد التواب،

مكتبة الثقافة الدينية ،القاھرة ،ط1405،2ھـ 1985 -م.
-55

محمود أفندي واصف ،شرح ديوان أبي تمام ،المطبعة العمومية بمصر ،ط1898 ،1م.

-56

المرزباني أبو عبيد ﷲ محمد بن ِعمران المر ُزباني)ت 348ھـ(  ،الموشح في مآخذ العلماء

على الشعراء ،جمعية نشر الكتب العربية بالقاھرة1343 ،ھـ  ،المطبعة السلفية ومكتبتھا1343 ،ھـ.
-57

ابن المعتز ،طبقات ابن المعتز ،تحقيق عبد الستار أحمد فراج ،دار المعارف بمصر.

-58

أبو نواس ،الديوان ،شرح وضبط وتقديم األستاذ علي فاعور ،دار الكتب العلمية ،بيروت،

لبنان ،ط1994 ،2م

ب -مراجع البحث العربية:
-59

إبراھيم الحاوي ،حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي.ط ،1مؤسسة الرسالة،

بيروت لبنان1991 ،م
-60

إبراھيم حمادة  ،طبيعة الدراما ،دار المعارف ،مصر

-61

إبراھيم علي أبو الخشب ،تاريخ األدب العربي في العصر الحاضر ،الھيئة المصرية العامة

للكتاب ،ط1984 ،3م
-62

إبراھيم صحراوي ،السرد العربي القديم -األنواع والوظائف والبنيات  ،منشورات

االختالف الجزائر ،والدار العربية للعلوم ناشرون بيروت لبنان ،ط1429 ،1ھـ 2008 ،م
-63

أحمد أمين ،فجر اإلسالم ،ج ،2ط  ،10دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان.

-64

’’  ،ضحى اإلسالم ،دار الكتاب العربي ،ط  ،10بيروت ،لبنان.

-65

’’

أحمد الشايب ،األسلوب "دراسة بالغية تحليلية ألصول األساليب األدبية" ،مكتبة النھضة

القاھرة ،ط1411، 8ھـ 1991،م
-66

أحمد درويش ،دراسة األسلوب بين المعاصرة والتراث ،دار غريب القاھرة مصر.

-67

أحمد حيدوش ،شعرية المرأة وأنوثة القصيدة .قراءة في شعر نزار قباني ،اتحاد الكتاب

العرب ،دمشق2001 ،م.
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-68

أحمد محمد عليان ،أبو العتاھية حياته وأغراضه الشعرية ،دار الكتب العلمية بيروت،

لبنان.
-69

العلمي
أحمد مطلوب ،معجم المصطلحات البالغية وتطورھا ،ج ،3مطبعة المجمع
ّ

العراقي1407 ،ھـ 1987 -

 -70أحمد ناھم ،التناص في شعر الرواد  -دراسة ،دار اآلفاق
-71

العربية القاھرة ،ط1428 ،1ھـ2007 ،م.

أحمد عبد الحميد إسماعيل ،عبد ﷲ البردوني :حياته وشعره ،مركز الحضارة العربيّة

.1998
-72

أحمد عبد الستار الجواري ،الشعر في بغداد حتى نھاية القرن الثالث الھجري ،المجمع

العلمي العربي العراقي1412 ،ه1991 ،م
 -73إحسان عباس ،فن الشعر ،دار الثقافة بيروت لبنان1979 ،م

،، ،،

-74
-75

تاريخ النقد األدبي عند العرب ،دار الثقافة بيروت لبنان ،ط1986 ،5م

األخضر جمعي اللفظ والمعنى في التفكير النقدي عند العرب ،اتحاد الكتاب العرب دمشق

2001م
-76

إدوارد سعيد ،العالم والنص والناقد ،ت  :عبد الكريم محفوض ،منشورات اتحاد الكتاب

العرب2000م
 -77أدونيس ،زمن الشعر ،دار العودة ،بيروت ،ط 2منقحة مزيدة1978 ،م

الشعرية العربية ،دار اآلداب ط1989 ،2م،

-78

’’

-79

’’

الثابت والتحول ،ج ،2ط ، 4دار العودة بيروت لبنان1986 ،م

-80

’’

مقدمة للشعر العربي ،ط 3دار العودة ،بيروت ،لبنان1970 ،م.

-81

’’

صدمة الحداثة ،دار العودة ،ط 4منقحة ،بيروت.

-82

ديوان امرئ القيس ،تح :محمد أبو الفضل إبراھيم ،دار المعارف مصر ،ط5

ي ،دار األندلس  ،بيروت ،ط1967 ،2
 -83إنعام الجندي ،دراسات في األدب العرب ّ

 -84إيليا الحاوي ،أحمد شوقي أمير الشعراء ،ج ،2ط ،2دار الكتاب اللبناني بيروت،
لبنان1980م.
 -85إيليا الحاوي ،الكالسيكية في الشعر الغربي والعربي ،ط ،2دار الثقافة بيروت ،لبنان1983م.
-86

إيليا الحاوي ،الشاعر القرو ّ
ي رشيد سليم الخوري ،ج ،4دار الكتاب اللبناني ،دار الكتاب

المصري ط1978 ،1م.
 -87إيليا الحاوي ،فن الوصف وتطوره في الشعر العرب ّي ،دار الكتاب اللبناني ودار الكتاب
المصري.
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 -88إيليا الحاوي ،في النقد واألدب ،ج ، 3دار الكتاب اللبناني ،بيروت لبنان،ط1986،2م
 -89إيليا الحاوي ،الكالسيكية في الشعر الغربي والعربي ،دار الثقافة بيروت لبنان ،ط1983 ،2م

 -90إيمان الكيالني ،بدر شاكر السياب – دراسة أسلوبية لشعره ،دار وائل للنشر والتوزيع،
ط2008 ،1م.
 -91البارودي ،ديوان البارودي ،ج ،1دار المعارف بمصر1971م

 -92الباقالّني القاضي أبو بكر ،إعجاز القرآن ،دار المعرفة بيروت ،لبنان.
-93

ديوان البحتر ّ
ي ،ج ،2مطبعة ھندية بمصر ،ط 1911 ،1م

 -94بدوي طبانة ،قضايا النقد األدبي ،المطبعة الفنية الحديثة ،بيروت لبنان.
 -95بدوي عبده ،دراسات في النص الشعري العصر العباسي دار قباء للطباعة والنشر
والتوزيع2000 ،م.
-96

ديوان بشار بن برد ،ج ،3مقدمة وشرح محمد الطاھر بن عاشور ،مطبعة لجنة التأليف

والترجمة والنشر القاھرة1378 ،ھـ1957 ،م.
-97

ديوان بشار بن برد ،ج ،4راجعه وصححه محمد شوقي أمين ،مطبعة لجنة التأليف

والترجمة والنشر القاھرة1386 ،ھـ 1966 ،م.
-98

بيير جيرو ،األسلوبية  ،Stylistiqueترجمة منذر عياشي ،دار اإلنماء الحضاري حلب

سوريا ،ط 1994 ،2م.
 -99جابر عصفور ،الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب ،ط،1992 ،3
المركز الثقافي العرب ّي ،بيروت لبنان
-100

جابر عصفور ،غواية التراث ،وزارة اإلعالم ،مجلة العربي ،الكويت ،ط،1

2005م.جان بول سارتر ،ما األدب؟تر :محمد غنيمي ھالل ،دار نھضة مصر.
-101

جابر عصفور ،قراءة التراث النقدي ،عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية،

القاھرة مصر ،ط1994 ،1م.
-102

جرجي زيدان ،تاريخ آداب اللغة العربية) ،أربعة أجزاء( موفم للنشر الجزائر

 -103جورج غريب ،أبوالعتاھية في زھدياته ،دار الثقافة بيروت لبنان ،ط1985 ،1م
-104

’’ ’’ شعر اللھو والخمر تاريخه وأعالمه –األعشى -األخطل -أبو نواس ،ط ،3دار

الثقافة بيروت لبنان.
-105

جوليا كريسطيفا ،علم النص ،تر :جميل الزاھي ،مراجعة عبد الجليل ناظم ،دار توبقال

للنشر ،الدار البيضاء المغرب ،ط 1997 ،2م.
-106

جونتان كولر ،مدخل إلي النظرية األدبية .ترجمة مصطفى بيومي عبد السالم،ط،1
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المجلي األعلى للثقافة القاھرة2003 ،م

-107

حبيب مونسي ،فلسفة المكان في الشعر العرب ّي ،قراءة موضوعاتية جمالية -دراسة -

اتحاد الكتاب العرب ،دمشق2001م.
-108

حسن مصطفى سحلول ،نظريات القراءة والتأويل األدبي وقضاياه ،دراسة ،اتحاد

الكتاب العرب ،دمشق 2001م.
-109

حسام أحمد فرج ،نظرية علم النص"رؤية منھجية في بناء النص النثري" ،مكتبة

اآلداب ،ط 2008م.
-110

حسان بن ثابت ،ديوانه بشرح عبد الرحمن البرقوقي ،المكتبة التجارية الكبرى مصر،

1347ھـ1929 ،م.
-111

حسن إبراھيم حسن ،تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي ،ج ،4دار الجيل بيروت،

مكتبة النھضة العربية ،القاھرة ،ط 1996 ،14م.
-112

حسن البنداري ،جدلية األداء التبادلي في الشعر العرب ّي ،ط ، 2مكتبة األنجلو مصرية

القاھرة مصر 1999م.
-113

حسن مصطفى سحلول ،نظريات القراءة والتأويل األدب ّي وقضاياه -دراسة ،اتحاد

الكتاب العرب ،دمشق 2001م.
-114
-115
-116

حسين عطوان ،مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاھلي ،دار المعارف بمصر.
"

"

مقدمة القصيدة العربية في العصر األموي ،دار المعارف بمصر.

حسين خمري ،الظاھرة الشعرية العربية الحضور والغياب ،اتحاد الكتاب العرب،

دمشق 2001م.
-117

الحطيئة ،ديوان الحطيئة ،دار الكتب العلمية بيروت ،لبنان ،ط1994 ، 2م.

-118

حلمي مرزوق ،الرومانتيكية والواقعية في األدب :األصول اإليديولوجية ،دار النھضة

العربية للطباعة والنشر بيروت لبنان1983 ،م.
-119

حمدان حجازي ،حياة وآثار الشاعر األندلسي ابن خفاجة ،الشركة الوطنية للنشر

والتوزيع الجزائر1974م.
-120
-121

حمدو طماس ،شرح ديوان الحطيئة ،دار المعرفة بيروت لبنان ،ط 2005،1426 ،2م.
ابن الدباغ عبد الرحمن بن محمد األنصاري ،مشارق أنوار القلوب ،تح ھـ ريتر ،دار

صادر ودار بيروت ،لبنان1959م.
 -122رابح بونار ،المغرب العربي تاريخه وثقافته ،ش و ن ت -الجزائر1968،م.
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 -123رجاء عيد ،المذھب البديع ّي في الشعر والنقد ،منشأة المعارف اإلسكندرية مصر.
-124

رجاء عيد ،التجديد الموسيقي في الشعر العربي ،دراسة تأصيلية تطبيقية بين القديم

والجديد لموسيقى الشعر العربي ،منشأة المعارف باإلسكندرية.
-125

روالن بارت ،النقد األدبي للحكاية ،ترجمة أنطوان أبو زيد ،سوشبرس الدار البيضاء

المغرب ،منشورات عويدات بيروت باريس ،ط 1988 ،1م.
-126

روالن بارت ،لذة النص ،تر :فؤاد صفا وحسين سبحان ،توبقال المغرب ،ط1988 ،1م.

-127

رحمن غركان ،مقومات عمود الشعر ،األسلوبية في النظرية والتطبيق ،اتحاد الكتاب

العرب دمشق2004 ،م.
-128

رياض فاخوري ،ليستيقظ األساتذة ،دراسات في النقد ،ط،1دار الطليعة بيروت1978 ،م.

-129

رشاد رشدي ،النقد والنقد األدبي ،دار العودة بيروت لبنان.

-130

شاكر الفحام ،الفرزدق ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.

 -131شاكر نوري ،المقاومة في األدب السوفياتي ،دار الفارابي بيروت 1979م
-132

شجاع مسلم العاني ،قراءات في األدب والنقد ،اتحاد الكتاب العرب1999 ،م.

-133

شوقي ضيف ،الفن ومذاھبه في الشعر العرب ّي ،دار المعارف بمصر ،ط  8منقحة

 -134شوقي ضيف ،في النقد األدبي ،دار المعارف بمصر ،ط4
-135
-136

"

"

تاريخ األدب العربي ،العصر العباس ّي األول ،دار المعارف ،ط1969 ،6م.

شعبان صالح ،شعر أبي تمام "دراسة نحوية" دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،

القاھرة مصر.
-137

شريف شاكر ،واقعية ستانيسالفسكي في النظرية والتطبيق :دراسة ،اتحاد الكتاب

العرب ،دمشق 1981 ،م.
-138

التبريزي الخطيب ،الكافي في العروض والقوافي ،تح الحساني حسن عبد ﷲ ،مكتبة

الخانجي بالقاھرة ،ط ،3ـ 1415ھـ 1994 -م
-139

التوحيدي أبو حيان ،اإلمتاع والمؤانسة ،ج  ،2تح أحمد أمين وأحمد الزين ،دار مكتبة

الحياة ،بيروت لبنان.
-140

"تون أ" و"فان دايك"  ،علم النص ،ترجمة وتعليق سعيد حسن بحيري ،دار القاھرة

للكتاب ،القاھرة مصر2001 ،1421 ،م

 -141تزفيطان تودوروف ،األدب في خطر La littérature en péril ،ترجمة عبد الكبير
الشرقاوي ،دار توبقال للنشر.
-142

تزفيتان طودوروف ،الشعرية ،تر :شكري المبخوت ورجاء بن سالمة ،دار توبقال
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للنشر .المغرب.
خير الدين جودت ،شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الھجري

-143

دار اآلداب بيروت ،ط 1984 ،1م.
خيرة حمرة العين ،شعرية االنزياح ،دراسة في جماليات العدول ،ط ،1مؤسسة حمادة

-144

للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع أربد األردن2001م.
خليل الموسى ،الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر ،ط ،1مطبعة الجمھورية،

-145

دمشق سوريا1991 ،م.
 -146خليل الموسى ،قراءات في الشعر الحديث والمعاصر ،اتحاد الكتاب العرب 2000م

خليل عبد الرحمن إبراھيم ،دور الشعر في معركة الدعوة اإلسالمية أيام الرسول صلى

-147

ﷲ عليه وسلم ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر ،ط1971 ،2م.
خليل شرف الدين ،الموسوعة األدبية الميسرة :أبو العتاھية ،حسان بن ثابت ،األعشى،

-148

دار ومكتبة الھالل للطباعة والنشر ،بيروت 1997 ،م.
غاستون باشالر ،جماليات المكان ،ترجمة،غالب ھلسا ،المؤسسة الجامعية للدراسات

-149

والنشر والتوزيع بيروت لبنان ،ط1984 ،2م

الذھبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان المتوفى" 748ھـ 1347م" ،سير أعالم

-150

النبالء ،ج ،15مؤسسة الرسالة بيروت لبنان.
-151

ديوان الوليد بن يزيد ،جمع وترتيب المستشرق اإليطالي ف.جيريالي ،تقديم خليل مردم

بك  ،مطبعة ابن زيدون بدمشق 1355ھـ 1934 ،م
 -152الزوزني ،شرح المعلقات العشر ،تحقيق مفيد قميحة ،دار ومكتبة الھالل بيروت ،ط1

1987،م.
-153

الزمخشري أبو القاسم جار ﷲ محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي  ،الكشاف عن

حقائق غوامض التنزيل في وجوه التأويل ،ج ،3تحقيق وتعليق ودراسة ،الشيخ عادل أحمد عبد
الموجود ،الشيخ علي محمد عوض ،شارك في تحقيقه فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي ،ط،1
مكتبة العبيطان ،الرياض ،السعودية1418 ،ھـ1998 ،م
-154

الزمخشري ،اإلمام الكبير جار ﷲ أبو القاسم محمود بن عمر ،أساس البالغة ،تح عبد

الرحيم محمود ،دار المعرفة بيروت لبنان.
-155

الزمخشري  ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،ج ،5دار

المعرفة بيروت لبنان.
-156

زھدي جار ﷲ ،مختارات من الحديث النبوي الشريف ،دار اآلفاق الجزائر 1990م.
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-157

ديوان زھير بن أبي سلمى المزني ،ألبي الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف

باألعلم النحوي الشنتمري المتوفى سنة  426ھـ  ،ط ،1المطبعة الحميدية المصرية
-158

1323ھـ

زين الدين المختاري ،المدخل إلى نظرية النقد النفسي ،سيكولوجية الصورة الشعرية

في نقد العقاد نموذجا - ،دراسة شعرية نقدية ، -اتحاد الكتاب العرب1998 ،م.
-159

يوسف العش ،الدولة األموية واألحداث التي سبقتھا ومھدت لھا ابتداء من فتنة عثمان،

دار الفكر دمشق سورية ،ط1985 ،1406 ،2
 -160سھام قطون ،استراتيجية القراءة ،التأصيل واإلجراء النقدي ،ط ،2تقديم سعد عبد العزيز،
عالم الكتب ،بيروت لبنان 2005 ،م
 -161سليمان القطار ،مفدمة منھجية لدراسة تاريخ األدب العرب ّي ،دار الثقافة القاھرة مصر
-162

ي
سمير أحمد معلوف ،حيوية اللغة بين الحقيقة والمجاز ،دراسة في المجاز األسلوب ّ

واللغوي ،اتحاد الكتاب العرب 1996 ،م
 -163سعد إسماعيل شلبي ،مقدمة القصيدة عند أبي تمام والمتنبي ،مكتبة غريب ،القاھرة مصر.
-164

سعد مصلوح ،في النص األدبي"دراسة أسلوبية إحصائية" ،عين للدراسات والبحوث

اإلنسانية واالجتماعية  ،ط ،1القاھرة مصر.
 -165صابر الحباشة ،طوق اللغة  -مساءالت في البالغة والداللة ،دار مصر المحروسة القاھرة،
ط2007 ،1م.
-166

صابر عبد الدايم ،موسيقى الشعر العرب ّي بين الثبات والتطور ،مكتبة الخانجي بالقاھرة،

ط1993 ،3م.
-167

صالح فضل ،إنتاج الداللة األدبية ،مؤسسة مختار للنشر والتوزيع ،القاھرة.
" " علم األسلوب  -مبادئه وإجراءاته ،دار الشروق القاھرة ،ط1419 ،1ھـ1998 ،م.

-168

ديوان الصنوبري ،تح :إحسان عباس ،دار صادر بيروت ،ط1998 ،1م

-169
-170

الطاھر حمرون ،منھج أبي علي المرزوقي في شرح الشعر ،المؤسسة الوطنية للكتاب

الجزائر1985 ،م.
 -171طه حسين ،من تاريخ األدب العربي ،ج ،2دار العلم للماليين بيروت ،لبنان ،ط.1976 ،2

تقليد وتجديد ،دار العلم للماليين ،بيروت ،لبنان ،ط1984 ، 2م.

-172

"

"

-173

"

"

حديث األربعاء ،ج ، 2دار المعارف بمصر ،ط.14

"

"

خصام ونقد ،دار العلم للماليين ،بيروت لبنان ،ط ،11مارس1982م

"

"

خواطر ،دار العلم للماليين بيروت لبنان ،ط1984 ،5م

-174
-175
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-176

عباس محمود العقاد ،أبو نواس الحسن بن ھانئ ،تقديم منيف لطفي ،المطبعة العصرية

صيدا بيروت لبنان.
-177

عباس محمود العقاد ،شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة،المكتبة العصرية صيدا بيروت

لبنان
-178

عبد اإلله ميسوم ،تأثير الموشحات في التروبادور ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،

الجزائر1981 ،م
-179

عبد الدايم صابر ،موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور ،مكتبة الخانجي بالقاھرة،

ط1993 ،3م

 -180عبد السالم المسديّ ،األسلوبية واألسلوب ،طبعة منقحة مشفوعة ببليوغرافيا الدراسات
األسلوبية والبنيوية ،الدار العربية للكتاب ،ط3

 -181عبد السالم المسديّ ،النقد والحداثة -مع دليل ببلوغرافي -دار الطليعة بيروت ،ط ،1كانون
األول ديسمبر1983م
-182

شعرية الحداثة ،اتحاد الكتاب العرب2005 ،م.
عبد العزيز إبراھيم،
ِ

-183

عبد العزيز حمودة ،المرايا المقعرة ،مطابع الوطن الكويت ،أغسطس 2001م.

 -184عبد الفتاح الشين ،البديع في ضوء أساليب القرآن ،دار المعارف القاھرة ،ط1979 ،1
 -185عبد العزيز عتيق ،علم البديع ،دار النھضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت لبنان 1974م
-186

عبد القادر القط ،في الشعر اإلسالمي واألمو ّ
ي ،دار النھضة العربية للطباعة والنشر

بيروت لبنان 1979 ،م.
 -187عبد القادر ھنّي ،دراسات في النقد األدبي عند العرب من الجاھلية حتى نھاية العصر
األمو ّ
ي ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر1995 ،م
-188

عبد القادر شرشار ،تحليل الخطاب األدبي وقضايا النص ،اتحاد الكتاب العرب2006 ،م

-189

عبد ﷲ التطاوي ،الشاعر مفكرا ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاھرة.

-190

"

القصيدة العباسية قضايا واتجاھات ،مكتبة غريب ،الفجالة ،القاھرة

-191

أبو عبد ﷲ الحسين بن أحمد بن الحسين القاضي اإلمام  ،شرح المعلقات العشر ،دار

"

اليقظة العربيّة للتأليف والترجمة والنشر ،بيروت لبنان 1969م.
 -192عبد ﷲ محمد الغذامي ،الكتابة ضد الكتابة ، ،دار اآلداب بيروت لبنان ،ط1991 ،1
-193

عبد ﷲ الغذامي ،المشاكلة واالختالف– قراءة في النظرية النقدية العربية وبحث في

ي بيروت لبنان ،الدار البيضاء المغرب1994 ،م
الشبيه والمختلف -المركز الثقافي العرب ّ
-194

عبد ﷲ الغذامي ،تشريح النص :مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة ،دار
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الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ،ط1987 ،1م
-195

عبد ﷲ محمد الغذامي ،الخطيئة والتكفير"من البنيوية إلى التشريحية" قراءة نقدية

لنموذج معاصر ،الھيئة المصرية العامة للكتاب ،ط1994 ،4م
 -196عبد اللطيف حماسة ،اإلبداع الموازي ،التحليل النصي للشعر ،دار غريب2001 ،م
 -197عبد ﷲ محمد الغذامي ،الكتابة ضد الكتابة ،ط ،1دار اآلداب بيروت1991،م
-198

عبد المالك مرتاض ،النص األدبي من أين وإلى أين ،ديوان المطبوعات الجامعية

الجزائر1983 ،م

 -199عبد الملك مرتاض ،نظرية القراءة – تأسيس للنظرية العامة للقراءة األدبية ،دار الغرب
وھران الجزائر
-200

عبد الملك مرتاضّ ،
فن المقامات في األدب العربي ،سلسلة الدراسات الكبرى ،الشركة

الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر.
 -201عبده بدوي ،دراسات في النص الشعري" ،العصر العباسي" دار قباء2000 ،م

 -202عثمان موافي ،التيارات األجنبية في الشعر العربي في العصر العباس ّي حتى نھاية القرن
الثالث الھجري ،دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية ط1996 ،2م.
 -203عدنان بن ذريل ،النص واألسلوبية بين النظرية والتطبيق ،اتحاد الكتاب العرب2000 ،م.
-204

العرب ّي حسن درويش ،الشعراء المحدثون في العصر العباسي ،الھيئة المصرية العامة

للكتاب1989 ،م.
 -205عز الدين إسماعيل ،األدب وفنونه ،دار الفكر العربي بيروت لبنان.علي شلق ،المتنبي،
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت لبنان ط1982،1م
-206

عز الدين إسماعيل األسس الجمالية في النقد العرب ّي – عرض وتفسير ومقارنة ،دار الفكر

العرب ّي ،القاھرة1421 ،ھـ2000 ،م.
-207
-208
-209

عز الدين إسماعيل ،التفسير النفسي لألدب ،دار العودة ودار الثقافة ،لبنان.
" " في األدب العباسي– الرؤية والفن ،دار النھضة العربية بيروت لبنان1975 ،م.
عزيزة مريدن ،القصة الشعرية في العصر الحديث ،ديوان المطبوعات الجامعية،

الجزائر1988 ،م.
-210

علي بن محمد ،الشواھد النقدية من العصر الجاھلي إلى بداية عصر التأليف ،ديوان

المطبوعات الجامعية ،الجزائر.
 -211عمر الدسوقي ،في األدب الحديث ،ج ،1دار الفكر العرب ّي ،مطبعة الرسالة ،ط1970 ،8م.
-212

عمر بن أبي ربيعة ،ديوان عمر بن أبي ربيعة ،طبع وتصحيح بشير يموت ،المطبعة
417

.

الوطنية بيروت ،ط1353 ،1ھـ1934 ،م.
-213

ديوان عنتر بن شداد بن معاوية بن قراد العبس ّي الشاعر المشھور ،مطبعة اآلداب ،بيروت

لبنان 1893م.
-214

عصام شرتح ،ظواھر أسلوبية في شعر بدوي الجبل -دراسة -اتحاد الكتاب العرب دمشق

-215

فاطمة حميد السويدي ،االغتراب في الشعر األموي مكتبة مدبولي القاھرة1997 ،م.

-216

فيلي ساندرس ،نحو نظرية أسلوبية لسانية ،ترجمة خالد محمود جمعة ،ط ،1دار الفكر

بدمشق1424 ،ھـ 2003 ،م
-217

فردينان ده سوسير ،محاضرات في األلسنية العامة ،المؤسسة الجزائرية للطباعة1986 ،م.

-218

فرديناند دو سوسير ،فصول في علم اللغة العام ،تر :أحمد نعيم الكراعين ،دار المعرفة

الجامعية اإلسكندرية.
-219

فخر الدين جودت ،شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الھجري ،دار

اآلداب بيروت لبنان ، ،ط ،1نوفمبر1984 ،م.
-220
-221

فخري الخضراوي ،رحلة مع النقد األدبي ،دار الفكر العربي1977 ،م.
قادة عقاق ،داللة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر -دراسة في إشكالية

التلّقي الجمالي للمكان ،اتحاد الكتاب العرب 2001م.
 -222القرشي أبو زيد محمد بن أبي الخطاب ،جمھرة أشعار العرب في الجاھلية واإلسالم ،تحقيق
علي محمد البجاوي ،نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.
-223

كارل بروكلمان ،تاريخ الشعوب اإلسالمية ،تر :نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي ،دار

الكتاب العرب ّي بيروت ،لبنان
-224
-225

لطفي اليوسفي ،الشابي منشقا ،سراس للنشر ،تونس فيفري.1998
ماھر مھدي ھالل ،رؤى بالغية في النقد واألسلوبية ،المكتب الجامعي الحديث،

األزاريطة اإلسكندرية2006 ،م.
-226

المتنبي ،ديوان المتنبي ،شرح عبد الرحمن البرقوقي ،ج ،1المطبعة الرحمانية بمصر،

القاھرة 1348ھـ1930 ،م

 -227ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان ،ج ،2تح محمد
السقا إبراھيم األبياري وعبد الحفيظ شلبي ،دار المعرفة بيروت ،لبنان.
-228

المتنبي ،ديوان أبي الطيب المتنبي ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،

بيروت ،لبنان ،ط1982 ،1م
-229

مجاھد عبد المنعم مجاھد ،جماليات الشعر المعاصر ،دار الثقافة للنشر والتوزيع
418
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القاھرة ،ط1997 ،1م.
-230

مولي علي بوخاتم ،النقد العرب ّي السيماءوي"اإلشكالية واألصول واالمتداد ،اتحاد

الكتاب العرب 2005م.
-231

محمد األخضر الصبيحي ،مدخل إلى علم النص ومجاالت تطبيقه ،الدار العربية للعلوم،

منشورات االختالف ،ط2008 ،1م.
-232

محمد أمين المؤدب ،االتباع واالبتداع في الشعر األموي ،القصيدة المادحة أنموذجا،

سلسلة األطاريح الجامعية  ،رسالة دكتوراه ،جامعة عبد المالك السعدي ،كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بتطوان ،المغرب.
-233

محمد الھادي الطرابلسي ،خصائص األسلوب في الشوقيات ،منشورات الجامعة

التونسية ،طبع بالمطبعة الرسمية للجمھورية التونسية1981 ،م.
-234

محمد الصادق عفيفي ،النقد التطبيقي والموازنات .مكتبة الوحدة العربية ،الدار البيضاء.

 -235محمد حماسة عبد اللطيف ،الجملة في الشعر العربي ،ط ،1مكتبة الخانجي بالقاھرة،
1410ھـ1990 ،م.
-236

محمد حسين األعرجي ،مقاالت في الشعر العربي المعاصر ،ج ،1مطبعة الكتاب

العربي ،دمشق ،دار وھران للدراسات والنشر نيقوسيا قبرص1985 ،م
-237

محمد حسين األعرجي ،الصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي .عصمى للنشر

والتوزيع القاھرة.
-238

محمد زكي العشماوي ،دراسات في النقد األدبي المعاصر ،دار الشروق بيروت لبنان،

ط1414ھـ. 1994 ،
-239

محمد زكي العشماوي ،قضايا النقد األدبي بين القديم والحديث ،دار النھضة العربية،

بيروت ،لبنان1984 ،م
-240

محمد زكي العشماوي ،خمريات أبي نواس" دراسة تحليلية في الموضوع والشكل"،

دار المعرفة الجامعية ،القاھرة ،مصر1998 ،م.
 -241محمد كرو ،دراسات في األدب والنقد ،دار المعارف سوسة تونس1990 ،م
-242

محمد كريم الكواز ،علم األسلوب مفاھيم وتطبيقات جامعة السابع من أبريل ط،1

1426م ،بنغازي ليبيا.
-243

محمد مندور ،النقد المنھجي عند العرب ،دار نھضة مصر للطبع والنشر ،الفجالة،

القاھرة1972 ،م
-244

محمود محمود الغراب ،الحب والمحبة اإللھية من كالم الشيخ األكبر ابن عربي ،دار
419
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المعرفة دمشق ،ط1412 ،2ھـ1992 ،م
-245

محمد بن شاكر الكتبي ،فوات الوفيات ،ج ،3تحقيق إحسان عباس ،دار صادر بيروت

لبنان ،ط1974 ،1م.
-246

محمد عبد المطلب ،البالغة واألسلوبية ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت لبنان ،الشركة

المصرية العالمية للنشر لونجمان ،دار نوبار القاھرة ،ط1994 ،1م.
-247

محمد محمد أبو موسى ،خصائص التراكيب -دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني ،مكتبة

وھبة القاھرة ،ط1416، 4ھـ 1996 ،م.
-248

محمد محمد حسين ،أساليب الصناعة في شعر الخمر واألسفار ،بين األعشى

والجاھليين ،دار النھضة العربين بيروت1972 ،م
-249

محمد عزام ،تحليل الخطاب األدبي على ضوء المناھج النقدية الحداثية دراسة في نقد

النقد ،اتحاد الكتاب العرب 2003م.
-250

محمد علي أبو حمدة ،النقد األدبي حول أبي تمام والبحتري في القرن الرابع الھجري،

دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط1969 ،1م.
-251

محمد راتب الحالق ،النصّ والممانعة  -مقاربات نقدية في األدب واإلبداع  -اتحاد

 -252محمد غنيمي ھالل ،الموقف األدبي ،دار العودة ،بيروت لبنان1977 ،م
-253

محمد نجيب البھبيتي ،تاريخ الشعر العربي حتى أواخر القرن الثالث الھجري ،دار

المعارف باألسكندرية ،مصر.
-254

ديوان محمود درويش "ورد أقل"  ،دار العودة بيروت ،ط 1986 ،6م.

-255

مصطفى السعدن ّي ،البنيات األسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث ،منشأة المعارف

باإلسكندرية.
-256

محمود السيد شيخون ،التقديم والتأخير في لغة القرآن الكريم ،مكتبة الكليات األزھرية،

القاھرة مصر ،ط1983 ،1م
-257

محمود محمود الغراب ،الحب والمحبة اإللھية من كالم الشيخ األكبر ابن عربي ،دار

المعرفة دمشق ،ط1412 ،2ھـ1992 ،م.
-258

مصطفاي مولود ،الرمزية عند البحتري ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،

الجزائر1982،م.
 -259مصطفى الشكعة ،فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ،مكتبة األنجلو مصرية1985 ،م

 -260مصطفى الصاوي الجويني ،المعاني:علم األسلوب ،دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية،
1996م.
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مصطفى محمد أبو شوارب ،شعرية التفاوت ،مدخل لقراءة الشعر العربي ،دار الوفاء

-261

لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،ط ،1مصر2007 ،م.
مصطفى ناصف ،النقد العرب ّي نحو نظرية ثانية ،المجلس الوطني للثقافة والفنون

-262

واآلداب ذو القعدة  1420ھـ مارس 2000م

المع ّر ّ
ي أبو العالء ،سقد الزند ،دار بيروت للطباعة النشر ،ودار صادر للطباعة

-263

والنشر1386،ھـ 1987م
-264

المعر ّ
ي ،عبث الوليد في الكالم على شعر أبي عبادة الوليد بن عبيد البحتري الطائي ،ط ،8

مكتبة النھضة المصريّة 1970م.
 -265منيف موسى ،في الشعر والنقد ،دار الفكر اللبناني بيروت لبنان ،ط1985 ،1405 ،1م.

موسى األحمدي نويوات ،المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي ،طبعة ثانية

-266

منقحة مزيدة  ،دار العلم للماليين بيروت لبنان1969 ،م.
ميخائيل عيد،أسئلة الحداثة بين الواقع والشطح  -آراء -منشورات اتحاد الكتاب العرب،

-267

دمشق 1998م.
 -268ميدلتون موري ،س.ھـ .بورتون،مرجري بورتون،ت.س إليوت ،س.داي لويس ،ھربرت
ريد وينفريد نوقتني ،اللغة الفنية ،تعريب وتقديم محمد حسن عبد ﷲ ،دار المعارف مصر.
النھشلي عبد الكريم ،الممتع في صنعة الشعر ،تحقيق محمد زغلول سالم ،منشأة

-269

المعرف باإلسكندرية .
نور الدين السد ،األسلوبية وتحليل الخطاب،ج ،1دار ھومة ،الجزائر.

-270

ھوراس ،فن الشعر ،تر:لويس عوض،ط ،3الھيئة المصرية العامة للكتاب القاھرة

-271

1988م
-272

ھربرت ريد ،طبيعة الدراما ،ترجمة عيسى علي العاكوب ،مراجعة :عمر شيخ الشباب،

وزارة الثقافة السورية 1997م
 -273يحي الجبوري ،شعر المخضرمين وأثر اإلسالم فيه ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط،5
1418ھـ1997 ،م.
-274

يسرية المصري،بنية القصيدة في شعر أبي تمام،الھيئة المصرية العامة للكتاب1997 ،م.

-275

يوسف خليف ،في الشعر العباسي نحو منھج جديد ،مكتبة غريب الفجالة ،القاھرة مصر.

-276

يوسف أبو العدوس ،األسلوبية :الرؤية والتطبيق ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

عمان األردن ،ط 2007 ، 1م.
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ج -الدوريات العربية:
-277

مجلة األزھر المجلد ، 24ج  ، 10غرة شوال 11،1372جوان 1953م

 -278التواصل ،جامعة باجي مختار ،عنابة الجزائر ،عدد ،10مارس2003 ،م
-279

عالم الفكر ،السيميائيات التأويلية وفلسفة التأويل ،عدد ،3المجلد ، 35يناير مارس2007م.

-280

فصول ،عدد خاص "األسلوبية" المجلد  05عدد 01أكتوبر نوفمبر ديسمبر ،1984

 -281فصول ،المجلد  ،12العدد الثالث ،خريف 1993
 -282فكر وإبداع ،مركز الحضارة العربية جامعة عين شمس ،عدد ،3أكتوبر 1999م
-283

فكر وإبداع ،مركز الحضارة العربية جامعة عين شمس ،العدد ،5مارس  2000م

-284

اللغة واألدب مجلة أكماديمية علمية .معھد اللغة العربية وآدابھا ،جامعة الجزائر ،ملتقى

علم النص ،ديسمبر  1997م.
-285

الموقف األدبي العددان ،417،416مجلة أدبية شھرية  ،اتحاد الكتاب العرب بدمشق .

د -المعاجم العربية:
-286

أحمد مطلوب ،معجم المصطلحات البالغية وتطورھا ،ج ،3مطبعة المجمع العلمي

العراقي1987 ،1407 ،م.
-287

إميل بديع يعقوب ،معجم اإلعراب واإلمالء ،دار العلم للماليين ،بيروت لبنان

-288

جرجس عيسى األسمر ،قاموس اإلعراب ،دار العلم للماليين ،بيروت لبنان

 -289عبد ﷲ بن عبد الرحيم عسيالن ،معجم شعراء الحماسة ،دار المريخ الرياض ،العربية
السعودية 1402ھـ1982 ،م.
-290

لويس معلوف ،المنجد في اللغة ،المطبعة الكاثوليكية ،ط  19بيروت لبنان.

-291

مجدي وھبه وكامل المھندس ،معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب ،مكتبة لبنان

بيروت ،ط  2منقحة مزيدة 1984 ،م

 -292مجمع اللغة العربية ،المعجم الفلسفي ،إشراف عبد العزيز السيد ،إعداد فؤاد أبو حطب،
عادل سعد خليل حرب ،الھيئة العامة لشؤون المطابع األميرية ،مصر 1984م

 -293مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،مكتبة الشروق الدولية1425 ،ھـ 2004 ،م
 -294محمد فؤاد عبد الباقي ،المعجم المفھرس أللفاظ القرآن الكريم ،دار األندلس ،بيروت
 -295ابن منظور ،لسان العرب ،دار إحياء التراث العرب ّي ومؤسسة التاريخ العربي بيروت
لبنان ،طبعة جديدة مصححة وملونة تصحيح أمين محمد عبد الوھاب ومحمد الصادق العُبيدي،
ط1419 ،3ھـ 1999 ،م
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 محمد أحمد حسب ﷲ ھاشم محمد، عبد ﷲ علي الكبير: تح، لسان العرب، ابن منظور-296
.م1981 ، ھـ1401 ، دار المعارف،الشاذلي
: الرسائل الجامعية العربية-ھـ
ّ  االتباع واالبتداع في الشعر األمو،محمد أمين المؤدب
، القصيدة المادحة أنموذجا،ي

-297

 سلسلة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان، جامعة عبد المالك السعدي،رسالة دكتوراه
.األطاريح الجامعية
. جامعة الجزائر، رسالة دكتوراه، الشعرية العربية،نور الدين السد
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ملخص الرسالة باللغة العربية
نزعة الرفض وأثرھا في تشكيل الشعر العباسي
أبو العتاھية وأبو نواس وأبو تمام أنموذجا
كثيرا ما تناول الدارسون التجديد فبينوا أطواره ووقفوا عند شتـّى مظاھره ،لكنھم لم يولوا أھمية ألصل ھذا
التجديد الذي ھو في نزعة الرفض األصيلة في نفس كلّ شاعر تنبض نفسه بالشعر.
وقد رأيت عددا من الدراسات تعالج الرفض ،لكنـّھا كانت كثيرا ما تتوقف عند داللة الھجاء أو المعارضة
السياسية ،وما إليھما من المواقف المضادة البسيطة ،فرأيت أن أوسّع ھذا المفھوم ليشمل جوانب سياسية ودينية
وفنية ،عند ذاك الحظت وجود رموز كبيرة في ھذه األوجه الرفضية :أبو العتاھية في الجانب الديني الخلقي ،وأبو
نواس في الموقف العام من العرب وشعرھم تحت راية الشعوبية خاصة ،وأبو تمام في الجانب
الفني :فقد راجع
ّ
أبو العتاھية مھمة الشعر فترك الغزل ونذر صوته الشعري للزھد وكسر السور الفاصل بين الشعر والحياة العامة
البسيطة التي كانت ھامشا في الشعر من قبله ،كما كسر الفاصل الذي كان بين الشعر والنثر ،وأقبل أبو نواس على
ھامش موضوعاتي ھو شعر الخمر ،فأواله اھتمامه األوّ ل ،واقترب من نبض الحياة ،من خالل لغة وسطى
العباسي عامة ،أما أبو تمام فلم يقم بمراجعة الموضوع والمتلقي كما فعل قبله
أفرزھا شعره فصارت لغة الشعر
ّ
ّ
فشك في لغة الشعر في حد ذاتھا ،وتراكيبھا
كلّ من أبي العتاھية وأبي نواس ،بل أقبل على أصل الشعر ذاته،
وأنساقھا ،فھدم كثيرا من أجزائھا ليقدم بدائل لسانية جعلت الغيورين على أصالة العربية يطلقون عليه حملة
شعواء ويتھمون تلك اللغة بأن ال صلة لھا بما تكلمته العرب ،ففتح بذلك مرحلة جديدة في حياة الشعر العربي على
بابھا الواسع فتحا جادا ھي مرحلة الغموض.
ھذه اإلنجازات على مستوى الرؤية الفكرية لم تكن معزولة عن معادلھا األسلوبي الذي جسدھا وجسدته في
عالقات لغوية وصوتية وموسيقية وتركيبية جديرة بالدراسة األسلوبية للكشف عن عمق التحول األسلوبي الذي
العباسي بداية األمر ثم يستمر التحول عبر العصور بعد ذلك بسبب نزعة
ما انفك يمس النص الشعري العربي
ّ
الرفض التي نشطت في عصر العباسيين خاصة لتظل ھذه النزعة السبب الجوھري في التطور الذي يحصل في
كل عصر من العصور .وإذا نحن ربطنا النزعة األصيلة في كل شاعر بأسلوبه يمكن التساؤل:
ھل كان حرص الشاعر أبي العتاھية على شدة التبسيط الجمالي في نصه صدى لمفھوم الزھد بمعناه الشاسع؟
وھل كان إصرا ر أبي نواس على الخمرية وحكاياتھا ومقدماتھا صورة من ذاته المتأزمة الرافضة لذاته
الممزقة ،وطموحا جموحا إلى واقع ال تقديس فيه إال للحرية بمعناھا الكلي الذي يصل حد رفض كل القيم السابقة؟
وھل كانت نزعة أبي تمام الرافضة للجملة الجاھزة والعبارة المستھلكة في استجابة لحاجة ملحة في نفسه إثباتا
لواقع شعري مختلف صورة لغموض متأصل في نفسه قبل أن يكون في قوله الشعري؟ أم أنه كان وعيا عميقا
برسالة الشاعر الحقة :تفجير لغة الشعر لفتح آفاق أوسع أمام قصيدة الشاعر وأساليبھا التي تناولتھا ھذه الدراسة.
Le refus comme tendance et son effet sur la formation de la
poésie Abbasside :abou Laatahia, Abou Nouass
et Abou Tammam comme type.
On a beaucoup traité le sujet du renouveau dans la poésie Arabe, et son
développement, à travers l’historique litteraire, mais on a pas donné assez
d’importance à la tendance du refus qui est authentique dans l’âme de chaque poète
digne de sa qualité en tqnt que ‘Poète’ , en constatant qu’un nombre d’études ont pris
ce mot dans sa simple dimension d’opposition politique ou dans un sens lié à la satire,
alors j’ai voulu rélargir cette dimension , en appuyant sur les cotés morales,
culturelles, sociales et linguistiques : Abou Al Aatahia a abandonné la galanterie en
choisissant l’ascétisme, en ellaborant une simplicité linguistique ce qui nous donne
une image très précise sur une nouvelle tendance stylistique naquit. Abou Nouass
avait choisi un autre chemin créatif; celui d’un amoureux de vin : un sujet qui était
marginal, mais devint chez le Nouassi très essentiel, au centre même se sa poésie et de
sa personne, avec beaucoup de changement dans l’introduction de son texte poetique,
lié aussi au conte qui avait le vin comme sujet et personnage , un changement tres lié
même a sa réflexion et sa passion, quant a Abou Tammam, il a révisé le coté
linguistique, en détonnant la phrase arabe ce qui a causé beaucoup d’ambigüité ; alors
c’est la nouvelle ère dans l’histoire de notre poésie Arabe. Ces dimensions morales,
immorales et linguistiques ont provoqué un changement essentiel dans la formation de
la poésie arabe et surtout dans son style qui s’est manifesté d’une façon claire dans de
’différentes formes d’expressions qui seront traitées dans cette étude stylistique.
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ملخص الرسالة باللغة العربية
نزعة الرفض وأثرھا في تشكيل الشعر العباسي
أبو العتاھية وأبو نواس وأبو تمام أنموذجا
كثيرا ما تناول الدارسون التجديد فبينوا أطواره ووقفوا عند شتـّى مظاھره ،لكنھم لم يولوا أھمية ألصل ھذا التجديد الذي
ھو في نزعة الرفض األصيلة في نفس كلّ شاعر تنبض نفسه بالشعر.
وقد رأيت عددا من الدراسات تعالج الرفض ،لكنـّھا كانت كثيرا ما تتوقف عند داللة الھجاء أو المعارضة السياسية ،وما
إليھما من المواقف المضادة البسيطة ،فرأيت أن أوسّع ھذا المفھوم ليشمل جوانب سياسية ودينية وفنية ،عند ذاك الحظت
وجود رموز كبيرة في ھذه األوجه الرفضية :أبو العتاھية في الجانب الديني الخلقي ،وأبو نواس في الموقف العام من العرب
الفني :فقد راجع أبو العتاھية مھمة الشعر فترك الغزل ونذر
وشعرھم تحت راية الشعوبية خاصة ،وأبو تمام في الجانب
ّ
صوته الشعري للزھد وكسر السور الفاصل بين الشعر والحياة العامة البسيطة التي كانت ھامشا في الشعر من قبله ،كما
كسر الفاصل الذي كان بين الشعر والنثر ،وأقبل أبو نواس على ھامش موضوعاتي ھو شعر الخمر ،فأواله اھتمامه األوّ ل،
العباسي عامة ،أما أبو تمام فلم يقم
واقترب من نبض الحياة ،من خالل لغة وسطى أفرزھا شعره فصارت لغة الشعر
ّ
ّ
فشك في لغة
بمراجعة الموضوع والمتلقي كما فعل قبله كلّ من أبي العتاھية وأبي نواس ،بل أقبل على أصل الشعر ذاته،
الشعر في حد ذاتھا ،وتراكيبھا وأنساقھا ،فھدم كثيرا من أجزائھا ليقدم بدائل لسانية جعلت الغيورين على أصالة العربية
يطلقون عليه حملة شعواء ويتھمون تلك اللغة بأن ال صلة لھا بما تكلمته العرب ،ففتح بذلك مرحلة جديدة في حياة الشعر
العربي على بابھا الواسع فتحا جادا ھي مرحلة الغموض.
ھذه اإلنجازات على مستوى الرؤية الفكرية لم تكن معزولة عن معادلھا األسلوبي الذي جسدھا وجسدته في عالقات
لغوية وصوتية وموسيقية وتركيبية جديرة بالدراسة األسلوبية للكشف عن عمق التحول األسلوبي الذي ما انفك يمس النص
العباسي بداية األمر ثم يستمر التحول عبر العصور بعد ذلك بسبب نزعة الرفض التي نشطت في عصر
الشعري العربي
ّ
العباسيين خاصة لتظل ھذه النزعة السبب الجوھري في التطور الذي يحصل في كل عصر من العصور .وإذا نحن ربطنا
النزعة األصيلة في كل شاعر بأسلوبه يمكن التساؤل:
ھل كان حرص الشاعر أبي العتاھية على شدة التبسيط الجمالي في نصه صدى لمفھوم الزھد بمعناه الشاسع؟
وھل كان إصرا ر أبي نواس على الخمرية وحكاياتھا ومقدماتھا صورة من ذاته المتأزمة الرافضة لذاته الممزقة،
وطموحا جموحا إلى واقع ال تقديس فيه إال للحرية بمعناھا الكلي الذي يصل حد رفض كل القيم السابقة؟
وھل كانت نزعة أبي تمام الرافضة للجملة الجاھزة والعبارة المستھلكة في استجابة لحاجة ملحة في نفسه إثباتا لواقع
شعري مختلف صورة لغموض متأصل في نفسه قبل أن يكون في قوله الشعري؟ أم أنه كان وعيا عميقا برسالة الشاعر
الحقة :تفجير لغة الشعر لفتح آفاق أوسع أمام قصيدة الشاعر وأساليبھا التي تناولتھا ھذه الدراسة.
Le refus comme tendance et son effet sur la formation de la
poésie Abbasside :abou Laatahia, Abou Nouass
et Abou Tammam comme type.
On a beaucoup traité le sujet du renouveau dans la poésie Arabe, et son
développement, à travers l’historique litteraire, mais on a pas donné assez d’importance à la
tendance du refus qui est authentique dans l’âme de chaque poète digne de sa qualité en tqnt
que ‘Poète’ , en constatant qu’un nombre d’études ont pris ce mot dans sa simple dimension
d’opposition politique ou dans un sens lié à la satire, alors j’ai voulu rélargir cette dimension ,
en appuyant sur les cotés morales, culturelles, sociales et linguistiques : Abou Al Aatahia a
abandonné la galanterie en choisissant l’ascétisme, en ellaborant une simplicité linguistique ce
qui nous donne une image très précise sur une nouvelle tendance stylistique naquit. Abou
Nouass avait choisi un autre chemin créatif; celui d’un amoureux de vin : un sujet qui était
marginal, mais devint chez le Nouassi très essentiel, au centre même se sa poésie et de sa
personne, avec beaucoup de changement dans l’introduction de son texte poetique, lié aussi au
conte qui avait le vin comme sujet et personnage , un changement tres lié même a sa réflexion
et sa passion, quant a Abou Tammam, il a révisé le coté linguistique, en détonnant la phrase
arabe ce qui a causé beaucoup d’ambigüité ; alors c’est la nouvelle ère dans l’histoire de notre
poésie Arabe. Ces dimensions morales, immorales et linguistiques ont provoqué un
changement essentiel dans la formation de la poésie arabe et surtout dans son style qui s’est
manifesté d’une façon claire dans de différentes formes d’éxpressions qui seront traitées dans
cette étude stylistique.
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