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 عند أبي نواس:  المطالعجمالّیات 

 من اإلزراء بالطلل إلی اِالحتفاء بالخمرة 

 
 

 : صملخّ ال

ال �� الوقفة  
ّ
نروم �� هذا العمل بيان مالمح ثورة أ�ي نواس ع�� ميسم اس��الل القصيدة العر�ّية متمث

فحاولنا الكشف عن األسباب العميقة ال�ي تقف وراء هذه الثورة م��ز�ن عالق��ا با�جدل الّدائر    الطللية.

ال  �� ا�جديد  وأنصار  القديم  أنصار  شمل  ب�ن  الذي  واإلحداث  البدعة  بمفهوم  و�االرتباط  العّبا��ي  عصر 

 .األدب كما شمل قبلھ ا�حياة الدينّية

  �� فهادنھ  لل، 
ّ
الط ع��  ثائرا  دوما  يكن  لم  نواس  أ�ي  �ون  إ��  انتباهنا  املدروسة  القصائد  لفتت  لقد 

ق األمر بإرضاء ا�خليفة فنظم أبياتا تحا�ي نظم ال
ّ
  .قدامى مب�ى ومعا�يمناسبات كث��ة إذا ما �عل

هدفنا من هذه الدراسة هو اإلضافة ملا سبقها من دراسات تناولت شعر أ�ي نواس بالّدرس و�حثت ��  

القصيدة   �سيج   �� أهمّية  من  لھ 
ّ
تمث فلما  املقّدمة  ع��  عملنا  قصرنا  إذ  ونحن  ف��ا،  التجديد  مظاهر 

 .ومضامي��ا

 .ا�خمر�ة –العصر العبا��ي  –الطللّية  املقّدمة  –التجديد   :فاتيح امل �لماتال

Abstract : 

In this work,  we aim to explain the features of Abu Nawas’ revolution against the prelude of 

the Arabic poem, represented by the "standing on the ruins".  So, we tried to reveal the deep 

reasons behind this revolution, highlighting its relationship to the controversy between the 

supporters of the old and the supporters of the new in the Abbasid era and the connection to 

the concept of heresy and events that included literature as it included religious life before it.  

The studied poems drew our attention to the fact that Abu Nawas was not always a rebel, 

so he calmed him on many occasions if it came to satisfying the Caliph, so he composed 

verses that mimic the systems of the ancients with structure and meanings. 

Our aim in this study is to add to the previous studies that dealt with the poetry of Abu 

Nawas by lesson and examined the aspects of renewal in it. 

Key words: Renewal - Al-Talliya Introduction (standing on the ruins) - Abbasid Era - Al-

Khamriya (bachic poems). 
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 : تمهید  -1

نواس حركة تمّرد ع�� النواميس الفنية والتقاليد الشعر�ة املعروفة ال�ي دأب الشعراء    �ي�عت�� شعر أ

 اِ العرب القدامى ع�� 
ّ
للّية و�� سّنة   .باعها منذ العصر ا�جاه��ت

ّ
وقد تجّسم هذا التمّرد �� رفض الوقفة الط

 
ّ

متجذ االس��الل  شعر�ة  ميسم  بأّ��ا  عرف 
ُ
� العر�ية  املدّونة   �� يحرص    ،املمّ��رة  ال�ي  الشعر�ة  والديباجة 

  .ح��امها وا�حافظة عل��امقّصُد القصيد ع�� اِ 
ّ

ن ظرفية مرتبطة  فت للنظر �� ثورة أ�ي نواس أ�ّ والال
ُ

�ا لم تك

كما أّ��ا لم    ،واختياًرا فرديا واعًيا  ،ابل �انت اتجاها شعر�ا ثابت   ،من مراحل مس��تھ الشعر�ة  معّينةبمرحلة  

ثورة هادئة  ولم تّتصف بأّ��ا    ،مجّرد نزعة تجديد عابرة أفرز��ا تحوالت العصر �� القرن الثا�ي لل�جرة  تكن

األ  ع��  الوقوف  من  الالذعة  ال�خر�ة   �� صاح��ا  ي��ّدد  لم  مستفّزة  ساخرة  عارمة  �انت  بل  طالل  مهادنة 

االستخفاف من  و والتعر�ض بالشعراء املقلدين    ،وازدراء هذا املرسم الشعري   ، رسةوالب�اء ع�� الديار الدا

عادا��م وتقاليدهم �� عصر َعَرف تحوال كب�ً�ا ��  �و   عيشهم  ذلك بحياة األعراب �� ال�حراء و�نمط�ل  وراء  

ر�ة  وهو العصر العبا��ي الذي شهد تطورات اقتصادية واجتماعية وحضا   ،أساليب ا�حياة وطرائق العيش

الفرس   ،غ�� مسبوقة باألعاجم والسّيما  العرُب  ام��ج  أّيما اختالط  ،إذ  ��م  �� حياة    ،واختلطوا  وا�غمُسوا 

مقبل�ن    ،الّدعة واللهو واالستقرار با�حواضر الك��ى مثل �غداد و دمشق و البصرة و غ��ها من املدن الك��ى 

  .حياة ا�جديدة �� املأ�ل وامللبس واملعماربنمط ا�  ع�� مجالس اللهو م�جب�ن با�حضارة ا�جديدة متأثر�ن

وا�عكس هذا التأثر با�حضارة الوافدة ع�� �ل مجاالت ا�حياة بما �� ذلك األدب وخصوصا الشعر فظهرت  

ل�ّ� كبش فداء لهذه    .سالمي واألموي فنون وأغراض جديدة لم يألفها شعراء العصر�ن اإل 
ّ
و�ان املشهد الط

 ف  ،ال�جمة ع�� عمود الشعر
ّ

عر �� أغراض  إذا �ان �شار بن برد هو املبادر بخوض مغامرة التجديد �� الش

فإّن أبا نواس �ان أك�� منھ جرأة �� مهاجمة هي�ل    ،الغزل وال�جاء والش�وى وَرسم لنفسھ مسل�ا طر�فا

للّية باالس��الا�عد شأوا وأعمق أثرا من خالل  أالقصيدة القديمة و 
ّ
فما ��    ا�خمري.  لستبدالھ للمقّدمة الط

أبرز مالمح ثورة أ�ي نواس؟ وما �� خلفيا��ا وُم�ّ�راُ��ا؟ وما عالق��ا با�جدل الدائر ب�ن أنصار القديم وأنصار  

 لالتجديد؟ وكيف س�� هذا الشاعر  
ّ
ل�ّ�؟ و��� أي حّد وف

ّ
ق ��  ��سيخ املطلع ا�خمري ع�� أنقاض املطلع الط

ة الشعر�ة العر�ية �عد القرن الثا�ي لل�جرة؟ هذا ما �س��  ذلك؟ وما أثر املنجز الشعري النوا��ي ع�� املدون

النواسيّ  للثورة  ا�حقيقية  الدوافع  عن  الكشف  محاولة  عنھ  لإلجابة  الدراسة  ��  هذه  عميقا  والبحث  ة 

 . ةة وا�حضار�ّ جتماعيّ ة واِال ا��ا النفسيّ خلفيّ 

  :الثاني للهجرة الّصراع بین الّتقلید والّتجدید في الّشعر العربي في القرن   -2

واملع�ى الذي نرمي    .مة البارزة لعصر أ�ي نواس�عت�� الصراع ب�ن أنصار التقليد وأنصار التجديد الّس 

ھ خروج عن ال��اث الذي   ،إليھ بالتقليد هو تتبع القديم واالحتذاء بھ
ّ
ألن التّمرد ع�� القديم ُينظر إليھ ع�� أن

�ان ا�خروج ع�� التقاليد النقدية والسنن الشعر�ة  قد  و   .ليھال ّبد من اح��امھ وتقد�سھ وعدم التجاسر ع

ا�جمهور  ح�ى  أو  النقاد  قبل  من  سواء  قو�ة  فعل  ردود  خاضع    ،يث��  الشعر  املقاييس  إ��  ألّن  من  جملة 

"وأْسَمْوُه عموًدا ألّن من�ج القصيدة يتناول سطحها من جهة    ،الشعردها عمود حّد املضبوطة واملعاي�� ال�ي 
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وعا��ا وترتيب سردها ع�� نحو َما ُحِمَل برواية ابن قتيبة من أ��ا تبدأ باألطالل مشتب�ا بالنسيب  تنّوع موض

الطر�ق    �� يلقاُه  ما  الشاعر  األول�ن" فيذكر  ا�حقوق عند  إيجاب  أو ما �س�ى  املمدوح  إ��  بالرحلة  ردف 
ُ
وت

ِب�ً�ا ع�� براعتھ ال
ْ
ن

َ
قاد ع��  ما اصط�ح �عض النّ   وهو   ،1فنّيةويعمد إ�� �شبيھ ناقتھ ببعض ا�حيوان �سلية وت

و�عض الشعراء يتبع املديح بخاتمة من    .ثم يصل إ�� املديح و�ھ يختم القصيدة  ،�سميتھ باملقّدمة الفنية

ومن أهم الشروط توفر عنصري القافية والوزن اللذان ال ينب�� ألي �ان   ،ا�حكمة كما فعل زه�� �� معلقتھ

 .ألّن �ل خروج هو انحراف عن املن�ج الذي سطره النقاد ،ا�خروج ع��ما

من معا�ي التقليد أيضا أن ي�ون الشعر متقّيًدا بأغراضھ املعروفة التقليدية ال�ي �عارف ع�� أهمي��ا  و  

ا��جاما مع مفاهيمھ   الغزل ومعانيھ    امة،العالعرب  �� غرض  أن يتصرف  يمكن  العبا��ي مثال  اعر 
ّ

فالش

و�ذا �ان �عض الشعراء األمو��ن قد حرصوا ع�� اح��ام    .بنية القصيدة املدحية  ولكنھ ال �ستطيع أن �غّ�� ��

اعا��م  وأضافوا إل��ا �عض إبد  هذه التقاليد الفنّية ولم َيحيُدوا ع��ا بل واصلوا ترسيخها وتكريس انتشارها

والّرحلة املقّدمات  تنويع  القصيدة    ،��  بنمط  االل��ام  تخلصوا من  قد  األول  العبا��ي  العصر  فإّن شعراء 

للّية وما يل��ا
ّ
ألّن الغاية األساسّية من هذا التقليد لم �َعْد ذات قيمة ما دامت    ،القديمة وخاّصة املقّدمة الط

�سان إ�� ا�حياة والوجود  عميق �� تطّور نظرة اإل  ل ذلك أثرو�ان ل�  .أغلب القيم االجتماعية �� �غّ�� مستمّر 

ر �� التار�خ وال يزال متواصال إ�� يومنا    ، عاّمة  بصفة والشعر والفن  
ّ

ألّن الّصدام ب�ن القديم وا�جديد متجذ

وقد يحمل التجديد �� طّياِتِھ عناصر معادية لل��اث رافضة    .هذا وهو ضرورة تار�خّية وحتمّية اجتماعية

جديد ي�ون    قرار بأّن �ّل ومن نافلة القول اإل  .مة روح ا�حاضرء ولك��ا ال تخلو من الطرافة ومال  ،عض قيمھلب

غامض �� بدايتھ ينفر منھ ا�جمهور لذلك ال بّد من التأكيد ع�� أن خروج أ�ي نواس لم يكن تمرًدا ع�� جوهر  

للّية  ولكّنھ �ان ثورة ع�� عمود الشعر وخصوصا املقدمة ،الشعر القديم
ّ
غ�� أنھ حافظ �� املقابل ع�� . الط

ل�ّ� �� 
ّ
ھ ال��م باملشهد الط

ّ
  ، �� مصر واألم�ن مدحياتھ للرشيد ثم ل�خصيبالكث�� من القوان�ن القديمة بل إن

فيھ   املعتاد  باللفظ  املع�ى  �عّ�� عن  أن  الشاِعِر  ع��  يفرُض  �ان  الشعر  عمود  ألّن  رأينا   �� م�ّ�ر  أمر  وهذا 

وهذا الشرط ينفي عنھ صفة االبداع و�جعلھ يكتفي ب��ديد ما قالھ األولون فيفقد أسلو�ھ    .املستعمل �� مثلھ

 يتجاوز الشاعر  � ال�ي تضمّ ومن أبرز املعاي�  .و�تحّول إ�� مجّرد صًدى لآلخر�ن  ،ا�خاص
ّ
��ا عمود الشعر أال

 َ�ْستخدم الّصور الشعر�ة املبتدعة أو ا�جديدة أو ال�ي لم يجر عل��ا . و املع�ى املعروف إ�� آخر غ�� مألوف
ّ
أال

 ي�جأ إ�� الغموض  .العرف والعادة
ّ
 ينقل الشعر عن    ،فالشعر �ح تكفي إشارتھ كما يقول البح��ي   ،وأال

ّ
وأال

دون و�� مقدم��م أبو نواس.  ملتداول معناه ا
ّ
وهذا    ،وهذه الّضوابط وغ��ها �� ال�ي ثار عل��ا الشعراء املول

وُيع�ي ��موم الفرد ومشاغلھ   ،ليس عقوقا شعر�ا بقدر ما هو دعوة الرتياد أفق إبدا�� جديد يتسم بالتحّرر 

ا�حبوب  .الراهنة وصف  عن  �عدل  ا�خمر�ة  مقّدماتھ   �� ��  و   ،فهو  ا�خمريستغرق  إل��ا   ،وصف  والّرحلة 

باطن    �� التجار واش��اها ودف��ا  أحُد  تخّ��ها  ثّم  نوح  منذ قوم  �انت معروفة  أّ��ا  تقط��ها وكيف  ومراحل 
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األرض و�قيت هناك أزمانا والناس يبحثون ع��ا ف�ان مطلع القصيدة مسرًحا الستعراض براعتھ �� الثورة  

لل.
ّ
 ع�� الط

  :مشهد الّطللّيدوافع ثورة أبي نواس علی ال  -3

 
ّ
ل�ّ� وتتنوّ ة ع�� االِ ورة النواسيّ تتعدد دوافع الث

ّ
   ،ع أسبا��اس��الل الط

ّ
ق ��خصية فم��ا ما هو نف��ي يتعل

لھ عالقة بذائقة العصر الذي    جتما�� حضارّي وم��ا ما هو اِ   ،الشاعر وميوالتھ الفنية ومزاجھ ال�خ��ي

ھ أ�ي  هذا العامل تأث�� كب�� ع�� توّج ل ن نرّجح أن ي�ون  ونح   .األدبية  ھعاش فيھ ومقاييسھ ا�جمالّية وقيم 

ل هو تّيار محافظ متشّبث بالّسنن الشعر�ة  �ن األوّ تجاه�ن شعر�ّ فالعصر العبا��ي عرف اِ   .نواس الشعري 

 
ّ

 القديمة و�عمود الش
ّ
  ،والعروضّيةامل�جمّية  و ل��ام �شروطها الهي�لّية  ق بھ من بنية القصيدة واِ عر وما يتعل

 
ّ
رات  دون لواءه و�� مقّدم��م النوا��ي الذي يرى أّن مسايرة تطوّ والتيار الثا�ي هو الذي َحَمَل الشعراء املول

بنية القصيدة  �� ومن هذا املنطلق �انت قصائده مساحة لنقد    .العصر وقوان�ن ا�حياة �ستوجب �غي�ً�ا 

 
ّ

 الش
ّ
ُضھ لهذا ال��وتو�ول    ،املكرورون املألوف ويعيدون  دين الذين يج�ّ� عراء املقل

ْ
عرّي فرف

ّ
هو �� جوهره   الش

عري والتبعّيةرفض للتقليد وازدراء لِال 
ّ

 ال ي�ون اإل   و�صرار ع�� أن  ،ج��ار الش
ّ

عري �� العصر العبا��ي  بداع الش

أبو نواس إّن ما س��  تكرار ممجوج وصًدى ألصوات خلت.  اِ   تحقيقھإ��    مجّرد  افتتاحيّ هو  ات  ستحداث 

   ،ا�عة من الّراهنة ن شعر�ّ 
ّ
  .أّن الشعر مس��ة إبداعّية متواصلة متجّددة ليس لها اكتمالبھ يؤمن  وذلك ألن

لذلك رفض    .ر القصيدة وليس عالمة كمال عل��افالوقوف ع�� األطالل هو مجّرد مرحلة من مراحل تطوّ 

قْيٌد   ھ 
ّ
ألن بالطلل  الهوس  هذا  اإل شاعرنا  ومدخل  ع��  للفن  وتحنيط  و لبداع  املشاعر  لتصّنع  عن  ا�حديث 

الزائفة والدفقات الوجدانية املصطنعة ال�ي يج��د الشاعر املقلد �� إبرازها للتقّرب من ممدوح يجزل لھ  

لت ع�� مّر العصور  لذلك هّدم بثورتھ األطالل ال�ي تحوّ   .العطاء أو مستمع�ن �شهدون لھ بالفحولة الشعر�ة

وال ُبّد من التأكيد �� هذا السياق    .�حياة العر�ية القديمةإ�� ما �شبھ الصنم املقدس الذي يخ��ل طبيعة ا

 
ّ

الش عند  يرتبط  ل�ّ� 
ّ
الط االس��الل  أّن  الغزل  ع��  حدود  عند  تقف  ال  عديدة  قضايا  بمعا�جة  العر�ي  اعر 

ة  بل تتجاوزُه إ�� قيم أخرى �� قيم ا�حياة القبلية والبداو   ،والب�اء ع�� الّديار أو ا�حديث عن ا�حبيبة الّراحلة

تقبيحها  �� ي��ّدد  نواس وال  أبو  يكرهها  أمور  ال��حال و��  خلفّية شعو�ية    �سببور�ما حدث ذلك    .وحياة 

د �عض 
ّ

و�ما أّن الشعو�ية �� نزعة عرقّية عنصر�ة ظهرت �� العصر العبا��ي تحّقُر العرب   الّنّقاد.مثلما أك

  وت
ُّ
ْع��من شأ��م و حط

ُ
معاناة    إ��ظهور هذه الن�عة  ويعود    ،من شأن غ��هم من األعاجم والسّيما الفرس  �

ما آل األمر 
ّ
لعباسي�ن بمساعدة أهل فارس علت أصوات  ا  إ��  املوا�� من االزدراء والظلم �� العهد األموي فل

عر�ّية غ��  أصول  إ��  ينتمون  مّمن  وساسة  ومفكر�ن  وأدباء  شعراء  من  دين 
ّ
بامل  املول ب�ن يطالبون  ساواة 

وقد ت�ون هذه املطالبات ذهبت سدى ولم تجد آذاًنا    . و�ة تحت راية اإلسالمضمختلف األجناس واألعراق املن

من العرب    ،الّسلطة  صاغية  غ��  تفضيل  هدفها  دعوة  ش�ل   �� تجسمت  مة 
ّ
منظ حملة  إ��  األمر  فتطّور 

شعو�ية لم تكن محّددة املعالم لها  وهذه ال  .املنحدر�ن من شعوب أخرى �الفرس والروم ع�� أبناء الوطن

شعائر وا�حة الّسمات بل �انت تختفي تحت قناع التقية �حار�ة أرستقراطية العرب، بل إن هناك َمْن  
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للّية
ّ
الط املقّدمة  ع��  نواس  أ�ي  ثورة  ا  أرجع  الشعو�يإ��  قولھ  ،لدافع  وم��ا  شعره  من  بأمثلة  : 1مستدال 

 (البسيط) 

 ُ�َساِئلَعاَج الشقي ع�� َرْسٍم  
ُ
ـــ ـــــــــ ــــــــو�ج ُھ  ــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ِد ـــــــــــــ

َ
ل َعْن خمارة الَبل

َ
 ت أْسأ

ى َحَجًرا  �ال ير�
َ
 وال شفى َوْجَد َمْن َيْصب هللا َعْيَ�ْي َمْن َب�

ُ
ــــــ ـــــــــ  وتد و إ��ــــــــــــــــــــ

وا ذكرت ديار الَ�ّ� ِمْن أس
ُ
 قال

َ
  ٍد ـــــــــــ

ُ
 َدّر َدُرك ق

َ
ـــــــال  دـــو أســــــــــــ ْل ِ�� َمْن بنــــــــــــــــــــ

ْيٌس و لّفهُ 
َ
ـــــــوَمْن تميٌم و َمْن ق ـــــــاألع لْيَس  مُ ـــــــــــ ـــــــــ ــــــــ  من أحدـــــــــــــ

ّ
 ار�ب عند �

  

إذ يرجح أّن أبا نواس    ،2فهذه النصوص قد تحمل طا�عا شعو�يا كما رأى ذلك الناقد مصطفي الشكعة 

قد جعل من شعو�يتھ مذهًبا « للتعر�ض ب�ل واقف ع�� رسم أو�اك ع�� دمنة مس��دفا من ذلك النيل من  

 
ّ
من شأ��م » وتفس�� هذا القول أّن دعوة النوا��ي إ�� التجديد �� مقّدمة    العرب محاوال ال�خر�ة ��م وا�ّحط

مبدًعا شاغًرا  باعتباره  منھ  تصدر  لم  دفعھ    القصيدة  شاعرا شعو�يا  باعتباره  صدرت عنھ  ما  بقدر  فّناًنا 

ا ال شك فيھ أّن هذه األح�ام ال تخلو من  مّم   حماُسُھ للقضّية السياسّية إ�� التحامل ع�� الفن الشعري،

هذه ال��مة ألّن    مبالغة و�عسف ألن بضعة أبيات ال يمكن اتخاذها دليال قاطعا ُيدين الشاعر و�ثبت عليھ

أقل حّدة �� تحليلھ    3دائما خاضعا للتأو�ل والقراءات املتعّددة وقد �ان الدكتور طھ حس�ن  الشعر يبقى

هب أ�ي نواس الشعري فهو ير�ط ب�ن مظاهر التجديد فيھ و��ن عناصر الّصدق الف�ي
ْ

ذ
َ
ف��ى أّن    ،وتقييمھ ِمل

ا�حاضرة بحيث ي�ون الشعر    الشاعر أراد أن يتخذ �� الشعر مذهبا جديًدا وهو التوفيق ب�ن الشعر وا�حياة

مرآة صافية تنعكس ف��ا ا�حياة غ�� أن طھ حس�ن �عود فيصنف مذهب الشاعر قائال « ليس مذهبا شعرّ�ا  

ھ عر�ي و�مدح ا�حديث ال  
ّ
حْسُب إنما هو مذهب سيا��ي أيضا يذمُّ القديم ال ألنھ قديٌم ، بل ألنھ قديم وألن

َ
ف

فار�� ھ 
ّ
وألن حديث  ھ 

ّ
ألن بل  حديث،  ھ 

ّ
الشعو�ّية  ألن العرب مذهب  الُفرس ع��  تفضيل  إذن مذهب  فهو  ي، 

�ان    .4املشهور» بل  شعو�يا  سياسيا  يكن  لم  للتجديد  دافعھ  أّن  فيعت��ون  نواس  أ�ي  عن  املدافعون  أما 

�� العصر العبا��ي �� ا�حياة  التطور  فهو و�ن ذكر �� شعره كسرى وحضارة    ،ضرورة فنّية م�ّحة ملواكبة 

ب املفاخرة ب�ن حضارة العرب والفرس و�نما للموازنة ب�ن حضارة فرضت نفسها ع��  الفرس فليس من با 

ليس    �اف��ى �� مذهب أ�ي نواس شعو�ّية لك�  5أما الدكتور شو�� ضيف  .العقل العر�ي و��ن ما��ي العرب

ھ ال يوازن ب�ن خشونة البدو وحضارة الفرس كما يصنع �  ،كشعو�ية �شار بل �� «من لون آخر
ّ
شار  ذلك أن

و�نما يوازن ب�ن تلك ا�خشونة و��ن ا�حضارة العّباسّية املاّدية وما يجري    ،�ن ا�حقيقي�نيّ وغ��ه من الشعو�
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تكّرر    ف��ا من خمر ومجون �ان �عكف عل��ا
ُ
ع�وفا» و�أخذ ذلك عنده ش�ل ثورة جامحة ع�� الُوقوف امل

 تاع با�خمرة.إ�� امل وا�حز�ن بالّرسوم واألطالل و��اء الّديار ودعوة حاّرة

ھ حاول أن يخرج أبا نواس من دائرة الشعو�ّية    واملالحظ أّن موقف شو��
ّ
ضيف ال يخلو من اإلنصاف ألن

 .العنصرّ�ة املمقوتة ولو بصفة جزئّية

  :تجلیات الثورة علی االستهالل الّطللّي -4

للّية- 
ّ
�� القصيدة العر�ية القديمة قد ارتبطت ارتباطا وثيقا بالبيئة    الّبد من اإلشارة إ�� أّن الوقفة الط

و  القبلّية�ال�حراو�ة  ا�حياة  صورها  ،تفاصيل  وتنّوعت  أش�الها  �عّددت  أك��    . وقد  من  نواس  أبو  ويعت�� 

ل��ّ 
ّ
عادا��ا  نبذ حياة البداوة والتخلّص من �ل  إ��  وهو صاحب الدعوة الصر�حة    ،الشعراء عداًء للمقطع الط

ومن األمثلة ع�� ذلك �خر�تھ من الوقوف ع�� الطلل و��اء الّر�وع ووصف آثار الر�اح ��ا يقول  ، وتقاليدها

 (الوافر)  :�� ذلك

َل �سف��ا ا�جنوب 
َ
ال

ْ
طوب وتب�� َدِع األط

ُ
 1َعْهَد جّدِ�َ�ا ا�خ

 (البسيط)   :ار ا�حبيبة يقول �� ذلككما لم ي��دّد �� الّ�خر�ة من الّدعاء بالّسقيا ونزول املطر ع�� بقايا دي 

َياِء و الّس 
ْ
ْ�ِ� الَعل

َ
ـــــــــــ َسْقًيا ِلغ ِل َمّي با�جرد  َندـــــــــــــــــ

َ
ال

ْ
ْ�ِ� أط

َ
 َوغ

ْد 
َ
ْنت ق

ُ
ع َوَ�ا صبيب الّ�َحاِب إن ك

َ
� 

َ
ال

َ
 ُجَدَت اللوى ف

ُ
 ِد ــــــــــــــــــــ

ا ُعَدت الُبـ
َ
 إذ

ً
َدة

ْ
 �سقيا َبل

َ
ـــــــــ ال بِ  ـــــــــــــــ

َ
ْت ز�ادة الك

َ
ان

َ
َداُن �

ْ
 2دـــــــل

لل، 
ّ
اِء ع�� الط

َ
 ف�ان ِمَن �حظة الُب�

ُ
 ( املنسرح)  :إذ يقول َساِخًرا أما ��كمھ الذي ال ُيوَصف

 تُجْد بالُدُموع ل�جرد ال تبك َرْسًما بجانب الّسند   
َ
  3و ال

ال�ي ��ا يقاوم العر�ي العدم والفناء �� الفيا�� املقفرة فإّن   وِ�َما أّن الّناقة �� سفينة الّ�حراء والوسيلة  

ِف ازدراءه لها و�بدو ذلك �� قولھ: (الوافر) 
ْ

 أبا نواس لم ُيخ

ّل لراِكب الَوْجَناِء أْرًضا 
َ

 4النجيبة والنجيبتخبُّ ��ا  وخ

  :مذموم ال خْ�َ� فيھ و�تِ�ُح ذلك ِمْن ِخالل البيت الشعري املوا��أّما نبا��ا فهو اآلخر 

ٌح 
ْ

�
َ
ٌر و ط

ْ
ْبُ��ا ُعش

َ
ٌد ن

َ
�ُ� َصْيِدَها َضْبٌع و ِذيٌب  ِبال

ْ
 5وأك
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ل�ّ� هو مناسبة يتذكر ف��ا  
ّ
يس��جع ذكر�اتھ ا�جميلة وزمان  و لشاعر العر�ي حبيبتھ  او�ما أن املشهد الط

ِفي استخفافھ    ،املرأةْسَم  االوصل ذاِكًرا  
ْ

لل وع�� َمْن �ان    ،تلك ال�حظةبفإّن الشاعر ال ُيخ
ّ
وُر ع�� الط

ُ
إذ يث

 (الطو�ل)  1مقيًما بھ وذلك وا�ح �� قولھ

عوب َدِع الّرْ�َع َما للّرْ�ع فيَك نصيُب 
َ

 و ما إن سبت�ي ز�نب و ك

 (البسيط) :2أو قولھ

رْب إ�� ِهْنِد 
ْ
ط

َ
 ت

َ
� و ال

َ
ْي�

َ
َرْب ع�� الوْرِد من َحْمراء �الورد و  ال تبك ل

ْ
 اش

كما �ان أبو نواس يت��م من نزعة الّتطّ�� والتشاؤم ال�ي �انت سائدة �� األوساط القبلّية والرا�خة ��  

لُّ الشعراء وا�خطباء ع�� لْعِنھ و�براز ما ي��تب عن ظهوره    ،الضم�� ا�جم��
َ
ودليلها غراب الب�َن الذي اتفق �

 (املنسرح) : 3ب وأحزان يقول �� ذلكوعن صوتھ من مصائ

راِب ِ�َ�ا 
ُ
ْز من الغ حرَّ

َ
َرِد  إْن أت ْن َمَفّرِي ِمْنُھ إ�� الصُّ

ُ
 َيك

 : (السريع) 4أو قولھ �� قصيدة أخرى 

راَب 
َ
َعْن غ

ْ
ًضا لھ اوال

ْ
ْؤِم  لَبْ�ن ُ�غ

ُ
 الش

ُ
ُھ َداعية

ّ
 فإن

ع��   َصّبُھ  فقد  الشاعر  ثورة  من  ُر 
َ
األْوف الّنصيُب  لل  أما 

ّ
الط الوقوف ع��  َمّجُد 

ُ
ت ال�ي  القبلّية  املنظومة 

 لھ يقول �� ذلك
ّ
ا من�وًدا ال حظ  :(البسيط) ويعت�� الواقف ع�� آثار الّديار شقي�

ــــــــــــَعاَج الشقي ع�� َرْسٍم سائل ِد ـــــــــــــو�ج ھ ــــــــــــــ
َ
 ُب أْسأل عن خمارة الَبل

 ال َدرَّ َدّرك قل �� من بنو أسد؟ يب�ي ع�� طلل املاض�ن من أسد

ـــوَمْن تميم و َمْن قيس ولّفه  5ليس األعار�ب عند هللا ِمْن أَحِد  ما؟ـــــــــــــــــ

عة- 
ّ
و�� ركن قاٌر    .و من العالمات ا�َحاِضَرِة دائما داخل املقدمة الشعر�ة عند أ�ي نواس �خر�تھ الالذ

مع�ّ   و�نيتھ ع���� مضمون شعره   باعتبارها  ال�خر�ة  الشاعر  استخدم  �ة عن موقف فكري  السواء وقد 

 ثقا�� وحضاري يقول �� ذلك: (ال�امل) و 

لل ا�حيل وَعْن َهَوى 
ّ
ْدِح األ  اعدل َعن الط

َ
 زند�ْعِت الِدياِر و وْصِف ق

َعِر�َب 
ْ
َها َمَع ُبْؤِسه  ودِع ٱل

ّ
ل

َ
 َوخ

َ
ـــــــ اء م ا ـــــــــــــــــ

َ
 الشق

َ
َحاِرٍف أِلف

ُ
ـــــِ�  6زندـــــــــــــــــــ

ُھ منَ�جًما َمَع مقتضيات الّزمان وامل�ان-  صَّ
َ
 بالتمّرد    ،لقد حاول الشاعر أن يجعل ن

ّ
 يتحقق ذلك إال

َ
وال

بلغ وقد  القديمة  والثقافية  الشعر�ة  النواميس  نواس  ع��  أبا  جعلت  مبلغا  التجديدية  الن�عة  ُض  ف رْ يت 

 
 .86المصدر نفسه، ص   - 1
 .98المصدر نفسه، ص   - 2
 . 474المصدر نفسه، ص   - 3
 . 103المصدر نفسه، ص  - 4
بو نواس الديوان، مصدر سابق، ص   - 5

ٔ
 . 80ا

 .687المصدر نفسه، ص   - 6



بي نواس 
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ا�خالية واملنازل  األطالل  يصفون  الذين  الشعراء  إ��  �ج  ، االستماع  يتعّمد  العر�ية    اءوهو  القبيلة 

 (البسيط)  :واالستخفاف بنظمها : يقول �� ذلك

ٍد دان منازهھ 
َ
ا لكنَّ  َما شئت ِمْن َبل

ً
اذ

َ
خ

ْ
بيالٍت وأف

ُ
 .1فيھ ق

فهم ينفتحون ع�� مظاهر    .استغرابھ من هذا التناقض الذي يتخبط فيھ العربصراحة عن  وهو �عّ�ُ�  

ِت من جهة
َ
َجاال

َ
ا� �� جميع  الّدعة والتأنق   �� الفارسية املوغلة  البذخ والرفاه واالستقرار والتقاليد    ،حياة 

َسا��م القبلّية و�حافظون ع�� العصبّية الدّمو�ة ال�ي
ْ
  ،لعصر ا�جاه�� من جهة أخرى إ�� ا�عود    و�فتخرون بأ�

َتھُ 
َ
ا َما أثار َحفيظ

َ
   ،وَهذ

َ
ھع�� هذه الن�عة العرقّية العنصر�ة خصوصا و   تمّرد ف

ّ
من املوا�� الذين فرض عل��م    أن

َسب َجِديَدْيِن إ�� االنتساب 
َ
� عن هو�تيھ األو�� وقبول هو�ة و�

ّ
وهذا ما ي�ّ�ر   .قبيلة عر�ية لالحتماء ��ا والتخ�

فهو ينظر إ�� هذا    .مثل االنتساب لقبائل نزارّ�ة مّرة و�منية أخرى   ،اب قبلّية عر�ّية�سّدد الشاعر ب�ن عّدة أتر 

 : (الوافر) 2ھومن ذلك قول ،هانة �ل ما هو عر�ي قب�� قديمإالّسلوك نظرة اس��زاء تجعلھ ُيّمعُن �� 

ِر األلباَن �شر��ا ِرَجاٌل 
َ
صيُب  ذ

َ
 َرقيُق الَعْيش عندهم خ

اك ُح  إذا راب ا�حليُب فبْل عليھ  
َ
َما �� ذ

َ
 وُب ـــــــــــــــــوال تحُرْج ف

 واملالحظ أّن الشاعر ينتقي أساليَبُھ �� الّدعوة إ�� التمرّ 
ّ

عر�ة القديمة فهو يك�� من  د ع�� القوالب الش

ّل ، َعّدِ ، َدْع ... ] واملالحظ أّن هذا األسلوب  
َ

ْبِك ، خ
َ
ل�ي مثل : األمر و الن�ي من قبل [ ال ت

ّ
شاء الط

ْ
أساليب اإل�

ُل مْن نزعة خطابية ُموّجهة  
ْ

آلخر رّدا ع�� نزعة القدماء �� مخاطب��م للّصديق ُمْفَرًدا أو مثّ�ى ��  إ�� اال َيخ

مرئ القيس الكندي وغ��ه من شعراء املعلقات، و�ذا �ان امرئ القيس هو سيد  ا صائدهم ع�� غرار فواتح ق

لل فإّن أبا نواس هو سيد ا�حدث�ن �� وصف ا�خمرة  القدامى
ّ
عقيمة    ھلذلك يرى رؤ�ة سلف   ،�� وصف الط

 
ً
   ،عديمة ا�جدوى متحّجرة

ّ
ي َ�ْعِ�ي با�حياة و يتألّن الفن الش

ّ
ا��ا  عري ا�حقيقي هو الذ

ّ
ن �� ا�حديث عن ملذ

ّ
فن

مر ويساير عصرهُ 
ّ

ورأى    .ورأى الذات �� املتعة  ،فالنوا��ي إذن رأى ا�حياة �� ذاتھ ال �� اآلخر  .و�� مقّدم�َ�ا ا�خ

�خلفاء فقد �ان يصاح��م اوهو و�ن نادم الوجهاء و   ،لذلك �ان يقارع �ل مناوئ لفلسفتھ  .املتعة �� ال�أس

اح  فهو يحّب َمْن يجود عليھ بالرّ   ،�خمر العنصر ا�جامع �� عالقاتھ باآلخر�نو�ان ا  .بما يحقق لھ مص�حتھ

وذلك من    ،أو يزرى عليھ شر��ا وهو ال يخفي ميلھ للفرس وتفضيلھ لهم  و��جوه  من يحرمھ م��ا  �بغضو 

 : (ال�امل)  .3منطلق شعو�ي عر�� وكذلك إلجاللهم ل�خمرة و�عظيمهم لها يقول �� هذا السياق

ُف 
ْ
َفُس أن

ْ
ن

َ
اُرهم �� ِعِشَرٍة معُدومُ   ٍس ـــــــــــــــــــ وِلفارِس األْحَراِر أ

َ
خ

ً
 وف

 َعَر�يَّ  
ً
ــــــــــــ و�ذا أناِدُم عصَبة ــــــــ  ــــــــــــــــ

ً
ِميُم  ة

َ
ار ت

َ
 َبَدَرْت إ�� ِذكر الَفخ

ْوَسَها  
َ
ْت ق ْيٍس َو عدَّ

َ
 ُسبيْت تميُم و َجْمُعُهْم َمْهُزومُ  وَعَدْت إ�� ق
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وَن ِمْن  
ُ
َفى ع�� أَحٍد َمنُسوب الّ�خر�ة الكب�� الذي ُيبِديھ الشاعر من الَعرب الس�ارى الذين يجَعل

ْ
وال يخ

وقبائلهم وأحَساِ��م  بأصولهم  اِر 
َ

لالفتخ  
ً
مناَسبة فعل   ،ُسكرهم  خالل  من  مھ 

ّ
و��ك الّرجِل  م  ت�جُّ و�ت�ُح 

يفقد  أف�.  «ُسِبيْت» ال  الذي  الفار��ي  عكس  للو��  فاقًدا  �ان  إذا   
َّ
إال ُر 

َ
َيْفخ ال  العر�ي  بنفسھ  اّن  عتداَدُه 

 
ُ

ْمر عامال من عوامل اإل   ،ومن ثّمة  .و�تار�خھ وحضارتھ مهما �انت املواقف والظروف
ّ

بداع  فالشاعر �عت�� ا�خ

والعقل  ،لهامواإل القلب  تروي  ال�ي  ا�خمرة  ابن  والفيا��  ،فالشعر  ال�حاري  ابن  لل 
ّ
الط ُ�عدُّ  ح�ن  إ��ا    .�� 

 من خالل الصراع ب�ن القديم وا�جديد.  ،جدلّية البقاء والفناء

  :الّطللّیة إحالل المقّدمة الخمریة محّل المقدمة   -5

ل��ّ 
ّ
 كب��ا من خالل ثورتھ ع�� االس��الل الط

ً
انحاز بالنص الشعري إ�� املقدمة    ،أنجز أبو نواس ُعُدوال

َ
ف

 لھ: (املنسرح) يبدو ذلك �� قو  ،ا�خمرّ�ة بما ف��ا من عناصر ا�حياة ا�حديثة

م �ْ ال تبك رَ  
َ
ـــِــــ َو�ّز آثاَرُه َيُد الق ًعا َعَفا بذي َسل  دم ـــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــوُ�ْج ِبَنا نجت�� ُمخ 
ً
 1�سيُحَها ر�ْح َعْن�ٍ� َضِرمُ  ّدَرة

ُھ للتمّتع بخمرة �عبق م��ا رائحة طّيبة كرائحة العن�� 
َ

ُھ يناِشُد الشاِعَر البا�ي ع�� األطالل إ�� أْن يرافق
ّ
  ، إن

�جس واألس 
ّ
ثم يواصل �� التغ�ي بالورود والر�اح�ن والّزهور ال�ي تك�� �� دساكر �غداد وحدائقها مثل الن

فھ من األعراف ا�جاهلّية ا�خرافية مثل التطّ�� من الغراب والُبوم  
ّ
يِح والقْيُصوم ُمْ��ًزا تأف

ّ
محّقًرا للَعْرفج والش

ذ با�خمر وو   فيّمم
ّ

َر أ�حان للتلذ
ْ
ط

َ
هذا �ان دأب الّنوا��ي �� معظم   ،صف مذاقها و جمال �شو��اوْجَهُھ ش

ا ع�� ضرورة إتباعھ واأل   ،أشعارهِ  راض عن حياة البْيداء والّ�حراء متعلًقا باملدينة ومبا�جها : يقول  عُمِ�ح�

 : (السريع) 2أبو نواس

ْل ع�� الّدار بت�ل
َ

ــــــــابخ َما لَد��ا َرْج  يم  ـــــــــــــــــــــ
َ
ـــــــف ــــــــ ـــــــــ  ُع �ّسِليم ــــــــ

راَب الَبيْ  
ُ
ــــوالَعْن غ ـــــــــ ــــــــ    ِن ـــــــــــــــــــــــ

ُ
ُھ داِعَية الش

ّ
ُھ فإن

َ
ًضا ل

ْ
 وِم ـــــُ�غ

 ُصوِم ـقيْ و واآلِس َعْن شيح    ِس َعْن عرفج ـــَوُ�ْج إ�� الن�َج  

ُد إ�� ا�خ
ْ
ــــــــَواغ ــــــــ ْمَتنِ  ها ــمر بآيينـــــــــــــ

َ
 ِم ــْع َعْ�َ�ا ِلتْحر�ـــــــــــــــــــال ت

ْ�ِ�َها  
َ
ْمَر إ�� غ

َ
َمْن َعَدا ا�خ

َ
ِلي ف

َ
 ًحا َعْ�َن َمْحُروِم ــــــــــــــــــــَعاَش ط

داخلها إ��  و إّن تأّمل ديوان أ�ي نواس يجعلنا �ْستنِتُج بُيْسٍر كثافة حضور ا�خمر �� مقّدمات القصائد  

النواسية للقصيدة   
ً
 ممّ��ة

ً
ا�حضور سمة التحوّ   ،درجة أصبح معها هذا  خالل ذلك عن  �عّ�� من  ل  إذ هو 

ا ساعدُه ع�� نحت تجر�ة جديدة  وهو م   ،ص الشعري �عكس بدوره ع�� النّ االكب�� الذي عرفھ ا�جتمع والذي  

واال  با�خمرةتنفتح ع�� عالم غ�� مسبوق هو عالم مجالس األ�س  ال�ي   ،حتفال  القصائد  عكستھ مطالع 

للا
ّ
ُھ االس��الل ا�خمري   ندثر ف��ا الط

ّ
و�ذا �انت ا�خمرة حاضرة �� أشعار ا�جاهلي�ن ع�� غرار ما   .وحّل محل
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�� بداية معلقة عمرو بن �لثوم �� أشعار العصر األموي   ،نجدُه  فإ��ا ال تتجاوز بضعة    ،وموجودة كذلك 

وال يمكن اعتبارها ظاهرة فّنية شاملة �س��دف �غي�� بنية النص الشعري    ،و�� متفرقة هنا وهناك  ،أبيات

ھ «َدَعا بقّوة إ��فإّن اإل   ،العر�ي كما نّص عل��ا عمود الشعر
ّ
  ضافة الكب��ة ال�ي قّدمها ا�حسن بن ها�ئ �� أن

ھ أحّس أّن هذا التقليد لم َ�ُعْد يالئم ا�حضارة ا�جديدة بما  
ّ
التجديد �� عمود الشعر وجاهز ��ذه الّدعوة ألن

الت ا�حاصلة ��  وهذا دليل ع�� أّن الشاعر قد رصد التحوّ   ،1جاءت بھ من ضروب الطرب وألوان الفتنة»

فَصاِح َعّما يخا�ج الشاعر وما  قادرة ع�� اإل   وأدوات �عب��ية  ،تجاها شعر�ا مناِسًبااواختارها   ،صلب ا�جتمع

ا�جتمع  �� الشعري   .�عتمل  النّص  بداية  تزّ�ن  لم يكن مجّرد حلية  ا�خمري  نواس   ،فاملطلع  أبو  بل جعلها 

غراق �� وصفها للّرد ع�� تضطلع بمهام جسيمة تصل إ�� حّد ا�جدل الكالمي فهو �ستخدم صورة ا�خمر واإل 

 ،ظام وهو من كبار املت�لم�ن الذي المھ ع�� شرب ا�خمرار النّ وتحديًدا ع�� زعيمهم إبراهيم بن سيّ  املع��لة

وهذا �عكس تفرًدا وطرافة يقول    ،درجة التعليل الفلسفي وا�حّجة الكالمّيةإ��  فأجابھ الشاعر إجابة ترتقي 

 (البسيط)   :2�� ذلك

ـــــــــــ لتلك أب�ي و ال أب�ي ملن�ل  ماءُ ــــــــــ�انت تحل ��ا هند و أس ة ـــــــــــــــــــ

ـــــــــحاشا لدرة أن تب�ي ا�خيام له  اءُ ـــتروح عل��ا اإلب وأن ا  ــــــــــــــ
ّ

 ل و الش

ْن يّد�� �� العلم فلس  
َ
 حفظت شيًئا و غابت عند أشياء  فة  ــــــــــــــــفُقْل ِمل

 ن إزراءُ ـــــــــــــــــــفإّن حظركھ �� الدي ن كنت امرأ َحرًجا  ال تحظر العفو إ 

ا باألح�ام والفتيا    ح�ن�� أ�ي نواس    3وهذا يتطابق مع رأي ابن املع��
ً
ِق�ً�ا، َعارف

َ
ا ف

ً
اَن َعاِمل

َ
ھ «�

ّ
قال عنھ إن

القرآن ومنسوخھ ومحكمھ   نا�خ   
ُ

�عرف ا�حديث،  حفظ ونظر ومعرفة بطرق  باالختالف، صاحب  بص�ً�ا 

 : (الطو�ل) 4ومتشا��ھ» و�واصل تأكيد موقفھ �� قصيدة أخرى قائال

ْفر  
َ
� ِدَمٍن ق

َ
 و َما �ي ِمْن عشق فأب�ي ع�� ال�ْجر َبكْيُت و ما أب�ي َع�

ا عن نبينا   
َ
 فذاك الذي أْجرى دمو�� ع�� النحر  و لكن حديث جاَءن

ا   
َ
ْرب ا�خْمِر و الن�ي َجاَءن

ُ
َ�ى َعْ�َ�ا بكيُت ع�� ا�خمر بتْحر�م ش

َ
ا ن مَّ

َ
ل

َ
 ف

م�ن �� هذين البيت�ن اللذين �عّ��ان عن نزعة التحّدي وتمجيد  و�ختم الشاعر استخفافھ بالفقهاء واملت�ل

 ا�حر�ة: (املتقارب) 

 َعْيٍش  
َ

ذيذ
َ
َها إٍن أَرْدَت ل

ْ
ذ

ُ
خ

َ
َداِم  ف

ُ
 وال �عدل خلي�� بامل

وا 
ُ
ْل  َحَرام؟و�ْن قال

ُ
ِكْن اللذاذة �� ا�َحَراِم    َحَراٌم!ق

َ
 5ول
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للّية مرتبطة بمعا�ي الرحيل والب�ن والَ�ْجر ال�ي تؤّدي إ�� ا�حزن والب�اء
ّ
  ،و�ذا �انت املرأة �� املقّدمة الط

فإ��ا �� االس��الل ا�خمري عنصر سعادة وفرٍح واحتفال ألّن التقرب إل��ا ي�ون ب�أس من ا�خمر يقول �� 

 : (البسيط)1ذلك

ُرهُ 
ُ

ك
ْ
ذ

َ
ي َهو�ُت حبيًبا لْسُت أ

ّ
  إ�

ّ
ــ تبادر َماُء العْ�ِن ينس إال  ِكُب ـــــــــــــــ

ت ليَتِ�ي القس أو مطران بْيعتِھ  يا 
ُ

 أولْيَتِ�ي عْنَدُه االنجيُل و الك
ُ
 ُب ــــ

ْنُت قْرَ�اًنا يقّر�ُ  
ُ

ْمَرِتِھ أْولْيَتِ�ي ا�ح ھُ ــــــــــــــــأولْيَتِ�ي ك
َ

 بب ــــــأو �أَس خ

ا�حب ومجاال للتأمل ومناسبة  مشاعر  لقد أصبحت ا�خمرة �� االس��الل الشعري مناسبة للتعب�� عن  

و��ذا ت�ون ا�خمرة أداة لتحقيق ا�خالص    ،تحقيق التحرر من قيود الزمان وامل�انإ��  لفهم الذات والس��  

 . �سانومقاومة القلق الوجودي باعتبار أن الزمن هو العدو ا�حقيقي لإل

 أبي نواس للمشهد الّطللّي: مهادنة   -6

لل ولم يّدخر أي جهد �� ال�خر�ة منھ ومن أهلھ و 
ّ
  ، بأسوأ الصفات  وصمھأعلن النوا��ي حرً�ا ع�� الط

و�برام ص�ح ظر�� مع هذه السنة الشعر�ة ألّن الرجل ال    ولكّنھ �ان مضطّرا �� كث�� من األحيان إ�� مهادنتھ 

ن إ�� أن االل��ام  ،  �عوزه الذ�اء
ّ
�ذا الركن رمز من رموز ا�حضارة العر�ية وما يتعلق ��ا من العصبّية �وقد تفط

وقد �ان مدر�ا بأّن ا�خلفاء    ،باء وغ��هاغلاالقبلّية واإلعالء من قيم البداوة وا�حماسة والبطولة وقيم الكرم و 

املقّدمة ويعظمون قدرها ��ذه  �علق األم  ،يتمس�ون  إذا  بالرشيدوال سّيما  العناصر    ،ر  ��ذه  التمّسك  ألّن 

د حكمهم، و�بدو كذلك أّن خلفاء ب�ي العباس لم ي�ونوا  
ّ
يخدم مصا�حهم و�حقق االستقرار لدولهم و�وط

ر�ن  
ّ
�انوا مضط ولك��م  الدولة  �� مفاصل  الفار��ي  العنصر  �غلغل  كث��ا عن  اراض�ن  ��  إ��  معھ  لتحالف 

الثوراتيتخلصون منھ �عد إخضثّم    ،مرحلة أو�� أ�ي مسلم ا�خراسا�ي وال��امكة أحسن    . اع  �� مثل  ولنا 

للّية    ،لذا فإّن الشاعر عليھ أن يمدح أولياء �ْعمتھ مثل الرشيد واألم�ن  .دليل ع�� ذلك
ّ
وأن يل��م بالوقفة الط

 إ�ذ �ان ذلك من باب " التقية الشعر�ة " ذلك أن  و   ،اتھ�� مدحيّ 
ّ
قد    باع من�ج القدماء �� األدب والشعرت

  .اصطبغ بصبغة أرستقراطّية سياسّية هدفها دعم الذوق الرس�ي وتكريس املصا�حة ب�ن الشعراء وا�خلفاء

ھ إغواء  
ّ
وهكذا نجُد أبا نواس يبدأ مدحھ للرشيد العبا��ي بمقّدمة تقليدية قص��ة يذكر ف��ا األطالل و�أن

  «الرشيد  العز�ز بن سهل ا�حار�ي أّن   لفاظُھ ب�ل حذر فقد ُروي عن عي��ى بن عبدأو�ان يتخّ�ُ�    ،ل�خليفة

ُر �� �شبيب مدحھ قبلة وال غمزة»
َ

 .2�ان ال �سمع من الشعر ما فيھ رفث أو هزل، و�ان ال ُيذك

 يقول أبو نواس �� مدح الرشيد (الطو�ل) - 
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 1ال تردادي ��ا و عنائيــــــــــــوقد ط  لقد طال �� رسم الديار ب�ائي

ْيت ناق�يفّما َبَدا ِ��    عن الدار و استو�� ع��َّ عزائي    اليأُس َعدَّ

ول ثوائيـــــــــــــعل ھُ ــــــإ�� بيت حان ال ��ّر كالبُ  
ُ
 ّي و ال ينكرون ط

ن املاِدُح هذه اِملْدَحِة  وا�خمر ��و�بدو أن الرشيد قد ساَءُه ذكر ا�حان  
ّ
  وتفط

ً
ع قائال

َ
 : 2لألّمر فاندف

َل هاُروًنا ع�� ا�خلفاء  تبارَك َمْن َساَس األُموَر �علمھ   ضَّ
َ
 وف

مَجاَراة التيار حفاظا ع��  إ��  ولكّنھ مضطر    ،إّن هذا الّرضوخ ال �ع�ي أّن أبا نواس قد تراجع عن مواقفھ

مدح الّساسة ليس كمدح غ��هم �� عصر ُعدَّ فيھ املدح ِمْن    ذلك أّن   ،عالقاتھ وضمانا ملوّدة أولياء �عمتھ

ستعاضة منُھ �� أي زمن م��ى و�ان من التقاليد املتبعة  ابل «لقد صار �� ذلك العصر أك��    ، أشهر األغراض

  .3�� قصيدة املدح وقوف الشاعر �� مس��لها ع�� األطالل وتذكر األيام ا�خوا��»

لكّنھ قبول    ،نجدُه �� ديوان أ�ي نواس من قبول للوقوف ع�� األطالل أحيانا ما يمكن أنهذا قد ي�ّ�ر لنا   

فهو يذكر ذلك صراحة مش�ً�ا إ�� أّن ا�خليفة طلب منھ    ،فرضتھ الضرورة وأدبيات التعامل مع امللوك ال غ��

ل��ّ 
ّ
الط املشهد  يح��م  ب  ،أن  ذلك  عن  مع�ً�ا  مرغما  الطلب  يلّ�ي  هو  وها  ا�خمر  ذكر  يتجّنب  ي��وأن  : 4ما 

 (الطو�ل)

ْفَرا 
َ

َل و الدمن الق
َ
ال

ْ
ْمَرا أِعْر ِشْعَرك األط

َ
خ

ْ
 فقد طال َما أْزَرى ِبِھ �عتك ٱ�

ْعِت الطلول مس 
َ
مْ  لٍط ـــــــــــَدَعاِ�ي إ�� �

َ
ُھ أ

َ
ْن أُجوَز ل

َ
 َرا ـــــــــتضيق ذرا�� أ

ْد  اعةــــــــــــــفسمعا أم�� املؤمن�ن و ط  
َ
ْنَت ق

ُ
ًبا َوعَو�ْن ك

َ
 جشمت�ي َمْرك

ْ
 َرا ـــ

ل�ّ� ما هو إال تنازل ظر�� سرعان ما يتجاوزه للعودة  
ّ
ما �ان عليھ من  إ��  ولكّن رضوخ الشاعر للمشهد الط

القديمة للنواميس  و   ابألقد وجد    .ثورة ورفض  أمام واقع جديد  القوالب  انواس نفسھ  أّن مثل هذه  قتنع 

 : (الرمل) 5�ستوعب تجر�تھ الشعر�ة فعّ�� عن ذلك ��خر�ة مر�رة قائالاملت�لسة ا�جامدة ال يمكن أن 

ْن يب�ي ع�� َرْسٍم َدَرْس  
َ
ْل مل

ُ
اَن َج  ق

َ
ْو �

َ
ْس ـــــــــواِقًفا ما َضرَّ ل

َ
 ل

ِبْح كرخية مثل الق ى َجاِنًباــــــــــــــــــأترك الر�ع و سلم 
َ
 بْس ـــــــواْصط

فاظ �عيدة عن الت�لف  ل�ا لغة وا�حة األال�ي وظفها �� ثورتھ ضّد الطلل أ�ّ والطر�ف �� لغة أ�ي نواس  

ة األوزان و�بدو ذلك �� قول  ،بل لنقل إّ��ا تق��ُب كث�ً�ا من اللغة اليومّية  ،والتعقيد
ّ
: (مجزوء  6ھإضافة إ�� رق

 الرمل) 
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 فاْسِقِ�ي طاب الصبوُح  غّرد الديك الصّدوح 

 ِدى القبيُح ــــــــــَحسًنا عنّ  واْسِق�ي َحّ�ي تَراِ�ي

 تذِكُر نوًح 
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 :نتائج ثورة أبي نواس علی األطالل  -7

ة  ة العر�يّ نة الشعر�ّ ها�ئ املدوّ �ان من نتائج هذه الثورة أن ظهر غرض شعري جديد أثرى بھ ا�حسن بن  

باِ أال وهو غرض ا�خمر�ّ  �� نفوس شار��اات  أوان��ا وأثرها  ف�ي   .عتباره شعرا منذوًرا لوصف ا�خمرة وذكر 

و�� بأضوا��ا و�شعاعها كع�ن الديك تارة    ،خمرة مث��ة مشرقة ت��يء حيثما وجدت �� البيت أو �� ا�حانوت

و فقاقيعها كحّبات الّدروح�ن تختلط باتارة أخرى،  و�الورد  
ُ
ْعل

َ
ر الشاِعُر مجلس األ�س و�ل  وصوّ .  ملاء تفور و�

ْرٍب ونادل وَساٍق أو ساقية �� أسلوب شعري ي��ز نزعة التجديد والطرافة من آن واحد
َ

  . ما يتعلق بھ من ش

جديد ��  "إن أبا نواس �� شعره ا�خمري �ان يرمي إ�� غرض�ن أحدهما االع��اف با�: يقول طھ حس�ن �� ذلك

 .1"خر االع��اف با�جديد �� ا�حياةاألدب واآل 

فصورة   ،بنية النص الشعري عرفت تحوال هاما �� القرن الثا�ي لل�جرة مع أ�ي نواس وهكذا يتب�ن لنا أّن 

القدامى  ا�خمرة الشعراء  من  غ��ه  لدى  صور��ا  عن  تختلف  والرؤى    .عنده  املشارب  اختالف  ذلك  ومرد 

أّن   ،واملرجعيات منطلق  من  املتوارثة  السنن  �عض  مع  وقطع  جديدا  طر�قا  شق  قد  العر�ية    فهو  ا�حياة 

لذلك �انت    .القديمة لم �عد صا�حة لعصره فتب�ى قيما جديدة مصدرها ا�حياة الفارسية وليست العر�ية

واس س�� إ��  فأبو ن   .سلطة التحول والرغبة �� التحديد مرتبطة بأ�عاد تار�خية وتحوالت اجتماعية وثقافية

  �� ت�ون  وال  بر�قها  تفقد  ال  ح�ى  واملألوف  السائد  عن  مختلفة  جديدة  هو�ة  العباسية  القصيدة  إكساب 

أن تجديد أ�ي نواس �ان مسايرة ومحاذاة    2الدكتور محمد مندور   ى و�� هذا السياق ير   .قطيعة مع عصرها

أما الدكتور    .الطلل بأخرى تتغ�ى با�خمرة  �ل ما فعلھ هو استبدالھ لديباجة شعر�ة تمجد  وأّن   ،للن�ج القديم

الثا�ي لل�جرة إذا �ان  اهد رة ف��جع هذه الثورة "إ�� التطور الكب�� الذي حدث �� مفهوم الشعر �� القرن 

 .3الشعراء �ستغلون بداية قصائدهم للتعب�� ا�حّر عن أنفسهم ومشاعرهم ونوازع حيا��م"

ما يتصل    ورموزه املوروثة القديمة من طلل وناقة و�حراء و�ّل ليد  قنواس متجاوزا للت  وهكذا يبدو أبو

  ،معرضا عما قيل �� وصفھ من شعرو   ، رافضا هذا النمط من ا�حياة  ،ساخرا من البداوة وا�حياة البدو�ة  ،��ا

فالرجل ال    .وهذا �ستوجب طر�قة �عب�� جديدة  .داعيا إ�� استبدالھ �عوالم أخرى متناغمة مع روح العصر

�جد  و إنھ يرفض العودة إ�� البدايات األو�� واألصول،    .وال يكمل ما بدأه أسالفھ بل يبدأ  .سؤّس يرث بل ي

وتجر� ا�خاصة  وحياتھ  ذاتھ   �� ��    .الفردية  تھ األصل  ال  وهمومها  والذات  وأصوا��ا  اللغة   �� يتجذر  فهو 
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و�نما يفتتح طر�قا أخرى    ،وا��مفهو ال يحتذي ��م وال يكرر كالمهم وال يتبع خط  هذا،ل  .الناطق�ن ��ا ومورو��م

لعالم وا�حياة. لقد أراد ب�جومھ  ل�شقها وسط زحام الشعر، إنھ �ش�ل من تجر�تھ صورة طر�فة ومتفّردة  

الشعر الذي كرسھ عمود  النموذج  تحطيم  العر�ية  القيم  �� مدونة �خمة    ، ع�� منظومة  والذي تجسد 

 الزالت منذ ا�جاهلية فالعصر اإلسالمي فاألموي فال
ّ

س��الل  االِ   عري تقر�با. إّن عبا��ي تكرر نفس النص الش

ا�خمري عند أ�ي نواس �ان مجاال للتجديد واإلبداع وفضاء للتعّبد والتبتل ونحت الكيان وتحقيق الذات  

والدينوالتحرّ  وامل�ان  والزمان  املوروثة  والتقاليد  العادات  قيود  من  القلق    ،ر  مواجهة  سالح  كذلك  و�� 

و�� ثورة لم   ،درجة الثورة الشعر�ةإ�� وجھ الزمن. إن ما أنجزه ا�حسن بن ها�ئ ير�� �� مود الوجودي والصّ 

حالل ا�حدث محل  إألنھ يمتلك وعيا بضرورة  ،تكن عفو�ة بل خطط لها الرجل ونوى امل��ي ف��ا إ�� ال��اية

  ، قدمات شعر�ة جديدة وصفات وصور ومشاهد لم يألفها الناس من قبلف�ان لھ السبق �� ابت�ار م  .القديم

 . و�يئتھ ا�حضار�ةثقافة عصره  إّياها ألهمتھ 

أبو  أثارها  ال�ي  ال�جة  أّن  و��تكھ وخالعتھ  والرأي عندنا  مجونھ  �سبب  ليست  حول    ،نواس  �انت  بل 

مها
ّ
للّية ال�ي حط

ّ
قواعد شعر�ة  ألّية  د  و ى أنھ ال وج أ ر لقد    . وحول الفنون الشعر�ة ال�ي ابتكرها  ،املقدمات الط

�ان حّرا �� اختيار املقدمة ال�ي يرتض��ا  لشعره سواء �انت خمر�ة أو  ف  .ملزمة وثابتة تفرض عليھ اتباعها

  ، ما فعلھ �� الكث�� من نصوصھ  غ��ها، بل هو حّر �� الولوج إ�� غرضھ الشعري دون مقدمات وهو   غزلية أو 

إ��  وح�ى �� املواقف ال�ي �ان يخضع ف��ا    ،�جوما ودون تمهيد أو مقدمات  حيث �ان ي�جم ع�� املوضوع

إ��  حن�ن  �شّدهم  ممدوح�ن  من  التقرب   �� ورغبة  مجاملة  ذلك  يفعل  �ان  فقد  ل�ّ� 
ّ
الط املشهد  نواميس 

ولكنھ رغم ذلك �ان ال يخفي ت��مھ من هذا العبء الثقيل و�� كث��    ، األطالل لنيل جوائزهم واتقاء �خطهم

 (الطو�ل) :1يقول �� إحدى قصائده مع��ا عن هذا املع�ى ،األحيان لم يكن يلزم نفسھ بطاعة ا�خلفاء من

 و�ن كنت قد جشمت�ي مركبا وعرا  فسمًعا أم�� املؤمن�ن وطاعة 

ما إن يذكر الديار الدارسة ح�ى �عوج بناقتھ إ�� بيت ف  ،ألول�نلوح�ى عندما يذكر األطالل فإنھ مخالف  

وهذا دليل ع�� أنھ �ان ينظم قصائده بحر�ة    ،ا�حان حيث ال ��ّر الكالب وال تنكر عليھ طول الثواء والبقاء

فإذ�ار ثورة    .جعلها ب��اء ال مقدمة لها دون خشية من سلطانيختار لها من االستقالل ما �شاء أو  �مطلقة و 

التقليدي    ظِم فهو قد خرج عن نظام النّ   . أو التقليل من شأ��ا حكم فيھ الكث�� من التج�ي والوهمأ�ي نواس  

 
ً
  وليس كما قال الناقد محمد مهدي البص�� الذي يقول "لم يكن أبو   ،ع�� من�جھ ح�ى ال��اية  ا وظل محافظ

 .2ائلھنواس �� يوم من األيام مجّددا و�نما �ان مقلدا ماهًرا" وهذا رأي مردود ع�� ق 
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 خاتمة: ال  -8

ل�ّ� ودوافعھ إ�� ذلك 
ّ
حاولنا بيان املعا�ي ال�ي �ان الشاعر  و  ،تتّبعنا مراحل ثورة أ�ي نواس ع�� املطلع الط

وقد أَدت بنا دراستنا إ��    .هدفنا هو الكشف عن مقاصده ما استطعنا إ�� ذلك سبيال  ،يرفضها و�نفر م��ا

أ�ي نواس وتصميمُھ و��حاحھ ع�� إحالل املقّدمة ا�خمر�ة م�ان االس��الل   النتائج أهمها رغبة  جملة من 

ل��ّ 
ّ
  ھ زد ع�� ذلك ميل  ،وال�خر�ة من طبيعة ا�حياة العر�ية البدو�ة ال�حراو�ة ب�ل م�ونا��ا وتفاصيلها  ،الط

لإل ال وحضار�وا�ح  الفرس  شأن  من  درجة عالء  إ��  يصل  حّب  ِمْن  ل�خمرة  يكّنونُھ  وما  حيا��م  ونمط  �م 

ركنا قاّرا �� بنية النّص الشعرى النوا��ي الذي  و   ،لذلك أ�حت ا�خمرة رمزا من رموز التجديد   .التقد�س

   ،عرف تحوالت عميقة ع�� مستوى الش�ل واملضمون 
ّ
ق �عدد معّ�ن من القصائد بل ت�اد  واملسألة ال تتعل

فهو عندما يتحّدث عن ا�حياة العر�ية وعن املقّدمة    .ة ع�� مجمل املنجز الشعري النوا��يت�ون سمة طاغي

 
ّ
تتش� مت�املة  ثقافّية  منظومة  من  حديثھ   �� ينطلق  للّية 

ّ
الرجل  الط انتماء  من  األساسّية  عناصرها  ل 

ش�لت ��  خصوصية �شأتھ وعالقاتھ ومواقفھ ال�ي �إ��  إضافة    ،واستفادتھ من مع�ن حضارت�ن وثقافت�ن

والرفاه البذخ  وحياة  ساُمح 
ّ
بالت يتسم  اجتما��  ��    . محيط  ا�خمرة  صورة  طرافة  �ستغرُب  لذلك فنحن ال 

ات  يومرّد ذلك اختالف الرؤى واملرجع  .ا عن صور��ا لدى بقّية الشعراء العربتختلف اختالفا �ليّ   ال�يشعره  

��ن زمن الشعراء  و   ضمنّية ب�ن زمنھالقارنة  ملا لقد أقام الشاعر ما ُ�شبھ    .ا�حضار�ة والفكر�ة بينھ و�ي��م

للّية و�قدسو��ا
ّ
وانت�ى إ�� خالصة مفادها أّن ا�حياة العر�ية القديمة    .القدامى الذين يمجدون الوقفة الط

�ا ثمرة  ُمقًرا �� اآلن ذاتھ بقيم جديدة مختلفة تماما عن حياة ال�حراء مش��ا إ�� أ�ّ  ،لم �عد صا�حة لعصره

لذلك �انت رغبة التجديد عنده مرتبطة    .ية مصدرها ا�حياة الفارسية وليس الثقافة العر�يةتراكمات معرف 

   .اجتماعية وثقافية  تحوالتو   بأ�عاد تار�خية 
ّ
ة خاصة  دين إ�� منح القصيدة العر�ية هو�ّ لقد س�� زعيم املول

جاذبي��ا وفعالي��ا وأكتس��ا  �عيًدا عن القوالب ا�جاهزة واملوروثة والنمطّية السائدة ح�ى ال تفقد بر�قها و 

  .فعالية وقدرة ع�� التجدد واالختالف تماشيا مع الواقع املتغ��

 حاجة إبداعيّ   ل ا�خمري �� املنجز الشعري النوا��ي جاء لسّد الس��االِ   إّن - 
ّ

ولي�ون عنصر    ،اعرة لدى الش

الشعر�ّ  قر�حتھ  لتفتيق  ا�خصبةإلهام  ثمّ   ،ة  ف�ي  ومن  قناع  إ��  تحو�لها  تجديد  ة  من  ير�د  ما  إ��  يوظفھ 

وليس    .�ةة �ان ا�خمر أحد سما��ا املم�ّ نطالق تجر�ة شعر�ّ فهو �علن من خاللها اِ   .ر نخراط �� �سق التطوّ واِ 

  ،حدث �� الواقعينقلھ كما  وت  �اعكس سلوك صاح��ة  آاملقصود بالتجر�ة الشعر�ة أن يتحول النص إ�� مر 

وهو ما جعلھ يدين    .�ي وطرح بدائل ف��ا من ا�جدية والطرافة الكث���شاء الفف�حة لإلأن ي�ون (الّنّص)  بل  

متداح  "ال بصر لهم باِ ابن قتيبة    وح�ى شعراء البالط العبا��ي الذين قال ف��م  صراحة،  الشعراء املقلدين

اِ   .  1"خلفائنا العبارة  الّس مستفلقد أراد من خالل هذه  الشعري  لطة وعطف قلو��م ع�� مذهبھ  الة رجال 

�ون ب�ن زمن  هؤالء ال �عرفون رغبات ا�خلفاء وال ين�جمون مع مقتضيات تلك ال�حظة وال يم�ّ   ًحا إ�� أّن ملمّ 

 
حمد محمد شاكر، دار المعارف، ابن قتيبة، الشعر والشعراء،  - 1

ٔ
 . 49. ص 1982تحقيق ا



بي نواس 
ٔ
 و د. منصور الحارثي  د. سماح حمديـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جمالّيات المطالع عند ا
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واالستقرار والرفاه  ا�حضارة  زمن  و��ن  والو�ر  والشتاء  ا�حجر     "1"املدر 
ّ
   قوالتأن

ّ
يتطل زمن  حداثة  وهو  ب 

أّن   .ةشعر�ّ  القديم والتّ   و�ما  النقاد والعلماء    اسطوة كب��ة وشأن وسلطة وخصوصً قليد �انت لهم  أنصار 

ما جعل   وهو  ،دون �� التعصب للقديم وا�جاهرة بالعداء ل�ل ما هو جديدفهم ال ي��دّ   ،والرواة وأهل اللغة

  :ابن قتيبة ��خر م��م قائال

غم ذلك  ولكن ر   2�انوا �ستجيدون الشعر ال�خيف لتقدم قائلھ و�رذلون الشعر الرص�ن ل�ونھ محدثا" "

  :3يمعُن �� ال�خر�ة م��م قائال نواس دّب التجديد و�دأ ينشر و كسب أنصارا ومر�دين وهو ما جعل أبا

ْن لها َساِمًعا ُمطيَعا - 
َ

َضع * َوك
ْ

ا زمان القرود فاخ
َ

 َهذ

   اوقد �ان لها تأث��   لقد بنيت نزعة أ�ي نواس الشعرّ�ة ع�� الّرفض والثورة، 
ً
  ع�� الشعر العبا��ي  ا م�حوظ

إ�� طاقة    ،ك�ل إ�� درجة تحّول معها  بينھ و��ن مناوئيھ �شتُد حينا و�خفت حينا آخر  الن�اع  ولم يزل هذا 

عر خصوصا نحو االختالف عن السائد ونحو التجديد والتطّور واإلشعاع
ّ

 .تحّرك األدب عموما والش

عصر العبا��ي قّوة دافعة  لقد �ان لظهور الشعراء املولدين وانتشارهم وك��ة أشعارهم وال سيما �� ال- 

جتماعية مثل نفوذ ال��امكة وانتشار العادات  �� ذلك ك��ة الدوافع واملؤثرات اال   مساعده  ،�حركة التجديد

وهو ما �ساهم �� ت�و�ن تّيار شعري مناهض لشعر ا�جاهلية ومناوئ    ،والتقاليد املرتبطة بالثقافة الفارسية

ة �� بدايات قصائده ع�� حساب  مات ا�خمر�ّ حتفائھ باملقّد ال  للبداوة جّسمھ أبو نواس خ�� تجسيم من خال

واأل املقّد  االنطفاء   �� جذو��ا  بدأت  ال�ي  للّية 
ّ
الط ضرورة    ،فول شيئا فشيئامات  �ستوجب  ا�حياة  فحداثة 

.ع�� أّن الكالم ع�� زعامة أ�ي نواس  �ان أبو نواس علمها �� القرن الثا�ي لل�جرة ،واقتضاًء حداثة �� الشعر

 4ذه ا�حداثة الشعرّ�ة ال �ع�ي ر�ادتھ، ذلك أّن بذور ا�حداثة قد ظهرت منذ القرن األّول مع شعراء عديدينله

األ   �� بالتجديد  الزمن عالقة  ذلك   �� لتجديده  �ان  األ ورّ�ما   �� حدث  مثلما  الالحقة  ظهور  زمنة  ندلس من 

طبيعة   و  األ�س  بالغزل ومجالس  أساًسا  املرتبطة  األ للمو�حات  نقلة   ،ندلسيةا�حياة   �� ساهم  ما  و هو 

 هذا.  يومنا إ�� آثارها حاضرة  تزال مانوعية للقصيدة العر�ية مب�ى ومع�ى 
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