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 اإلهــداء
 ٘ٔاحلٓسَٓ شساَع ِلَماأَل ْٔٔطسجْا مً ُخإىل مً َى

َّه ٔلَِالرًٓ جادّا بدمأئ الٓشَدأء زّاِحىل َأِإ ًِ تساُب ٔغد  الْط
 أنثس خصّبا

 َهسأحٔج أته علٙ أٖىٍٔاىتصاِز هبرياُتَت ِتَلَع ًِإىل َم

ُٔ َد، ّتهبَٓ لعلِها لْاَء محَل ًِإىل َم ، ّالٓصعاب ،  املشاٖم يف سبٔل
ٌَ ًفلٔس ٓستْٖ الرٓ  ، ّالرًٓ ال ٓعلنٌْ ٓعلنْ

 عاملتْأض ٍدٖ ٍرا البحَثإلٔهه مجّٔعا ُأ
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 والتقدير الشــكـــر
َُِّ ُٔٔلِضاحلند ّالٓشهس هلل علٙ َف  ُ، ّما ، فنا تْفٔكٕ إال ٔبٍدا

 ملا مٓت ٍرا البحث . ، ّلْال زضاِاعتنادٖ إال علُٔ

مً ساٍه يف إجناش حبثٕ  هس ّالٓثياء نٖلمجل بالٗشننا ُأ  
ما برلُ ٙ عل ،عٔسٙ، ابتداّء بالٓدنتْز املشسف عبد اخلالل ّإمتامُ

ىٕ، حبسً ٌأسلْبُ ، ّتشجٔع إحسامً جَٕد يف تكْٓه أخطائٕ
 .ْٓجُشسٕف ُّمري ُمفكد ناٌ َخ، ّلباق٘ تعاملُ

ْ صاحل، ستاذ الدنتْز ّائل أباألّالشهس مْصْْل إىل 
 ا، ّمياقشتَنحبثٕ بكساءٗ احٓباشٖ علٙ تهٓسمَن مشَْز ّالٓدنتْز

 .لٕ 

، ّدعنين لٔتٓه و شهسٖ ّامتياىٕ لهٓل مً شٓجعينّأقٓد
  .هه مجّّٔعا نٓل الٓشهس ّالٓتكدٓسٍرا البحث فل
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 قراراإل
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 الممخص
مكاجية الثقافية في شعر أبي نكاس, كال ,كقفت ىذه الدراسة عمى مكاطف االنقبلب المعرفي

, كثار عمى العادات ك نكاس في قمب الحقائؽ كالمفاىيـ, فقد برع أبكتناكلتيا بالتحميؿ كالٌنقد
ع ذاتو , كينسجـ مكفٌسرىا بما يكافؽ منطقو المعككسكاألعراؼ كالتٌقاليد التي درج عمييا المجتمع , 

 , فكاف فٌنو ذا طابع مختمؼو غير مألكؼ .مٌردةالمت
تحٌدثت في الفصؿ  كخاتمة؛ثبلثة فصكؿ ,ك  : مقدمة , كتمييد,كقد اشتمؿ ىذا البحث عمى

. شعر أبي نكاس في المكضكع الٌدينياألكؿ عف مظاىر االنقبلب المعرفي كالمكاجية الثقافية في 
ياسٌي المعرفي كالمكاجية الثقافية في المكضكعيف الس مظاىر االنقبلبكعرضت في الفصؿ الثاني 

كاجية الثقافية عمى لغة أبي عف أثر االنقبلب المعرفي كالم تي ث, كفي الفصؿ الثالث تحدكاالجتماعي
 , كأسمكبو الشعرم .نكاس
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 المقدمة 
ـ عمى نبٌينا محمد , كالٌصبلة كالسبلا ينبغي لجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانوهلل حمدنا طٌيبنا كم الحمدي 

 كبعد : .لمرسميف , كعمى آلو كصحبو أجمعيفخاتـ األنبياء كا
, كأطمؽ العناف لذاتو أبك نكاس مذىبنا فنيًّا مبتكرنا, ال يخضع لسمطة, كال يطٌكؽ بقيكد قد أسسف
لثكابت أخرل, متكئنا عمى العبث  يؤسسك في الحياة االجتماعية, ثكابتبٌلقة لتفيض شعرنا ينسؼ الخ
 .ما تضفيو ألحاف قيثارة الخمر, ليثبت منيجو كيؤٌكد اختبلفو, ك المجكفك 

, أشعارهفي  , فقد بثٌوف الٌشعراءفالٌتمرد سمة ال ينازعو عمييا أحده مف سابقيو أكمعاصريو م
ينية أك السياسٌية أك , دكف أف يمقي باالن لمقكانيف التي سٌنتيا السمطة الدأسمكبنا لحياتو كاعتمده
ا المحٌرماتا, بؿ تحدٌ ةالمجتمعيٌ  سس كالقكاعد الدينية تخٌطينا األ, مىا مجاىرنا بالخطيئة, مستبيحن

 .كاألخبلقية
؛ بكصؼ رت اىتماميـاث, كاستا مف الباحثيف كالٌدارسيفكقد أثارت شخصٌية أبي نكاس كثيرن 

ا لمتمٌرد كالٌثكرة في عصره الٌشاعر جكانب االنقبلب , كلذا تكمف أىمٌية ىذه الٌدراسة في تفصيؿ عممن
, كدعميا بما يندرج تحت أطرىا مف أشعارو نظميا كالمكاجية الثقافية عند أبي نكاسالمعرفي 
نتظـ كقد ارتأيتي أف ي .ثر عمى لغتو, كأسمكبو الٌشعرم, كما كاف ليذه اآلراء مف أجمياالٌشاعر أل

 .  عقد ىذه الٌدراسة في مقٌدمة, كتمييد, كثبلثة فصكؿ, كخاتمة
عمى بكاعث االنقبلب  , ككقفتٌشاعر كنشأتو, كثقافاتوثت في الٌتمييد عف مكلد الحيث تحدٌ 

, كحبِّو , كمرافقتو كالبة كعصبة المٌجافلتو الٌشاذةطفك  :في, كالمتمٌثمة جية الثقافية لديوالمعرفي كالمكا
 .لجناف

, كع الٌدينيجية الثقافية في المكضفيما تناكؿ الفصؿ األكؿ مظاىر االنقبلب المعرفي كالمكا
الٌدينية في العصر العباسي ليما لمبلمح الحياة , عرضت في أكٌ ا الفصؿ عمى مبحثيفكاحتكل ىذ

 , فيما تحٌدثت في اآلخر عف مكضكعات االنقبلب المعرفي كالمكاجية الٌدينٌية عند أبي نكاس.األكؿ
في المكضكعيف  كفي الفصؿ الثاني تحٌدثت عف مظاىر االنقبلب المعرفي كالمكاجية الثقافية 

نقبلب االلمظاىر ا م, عرضتي في أٌكلي, ككاف ىذا الفصؿ في مبحثيفالسياسٌي كاالجتماعي
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كاجية النقبلب المعرفي كالمكتحٌدثت في المبحث الثاني عف ا ,عرفي كالمكاجية الٌسياسٌيةالم
 .االجتماعية

فٌية في لغة الٌشاعر, اجية الثٌقاأثر االنقبلب المعرفي كالمك  كتحٌدثت في الفصؿ الثٌالث عف
 .كأسمكبو

التي سٌمطت الٌضكء عمى أبي  كقد تمٌثمت المشكمة التي اعترضت ىذا البحث في كثرة الٌدراسات
نقبلب ركٌزت عمى اال ني لـ أجد دراسةن عمميةن شاممةن مستقٌمةن , كلكنٌ حياتو, كشعره, كفٌنو ؛نكاس

 .بيا عف غيرهفٌية, التي تزعميا, كتفٌرد المعرفي كالمكاجية الثٌقا
, كالمنيج الٌنفسيٌ ,  يمييالٌتحم منيج, فاستعنتي بالىذا البحث عمى المنيج الٌتكاممي كاعتمدت في
عف قدرة الٌشاعر في مكاجية لرصد أسس االنقبلب المعرفي , كأبعاده في اإلبانة  كالمنيج الكصفيٌ 

 .مجتمعو
أبك نكاس في ابف منظكر: " ااب, ككتؽ أحمد عبد المجيد الغزاليككاف ديكاف أبي نكاس بتحقي

 ـٌ المصادر التي رفدت ىذا البحث, مف أى"ممحؽ األغاني", ككمباذلو كعبثو كمجكنو" تاريخو كشعره
 , كالمكاجية لممجتمع .في بياف صكرة أبي نكاس المنقمبة

 ," لعٌباس العقادس الحسف بف ىانئأبك نكا, كمنيا: كتاب "كقد أفدتي مف عددو مف المراجع
ألحبلـ " أبك نكاس بيف العبث كاالغتراب كالٌتمرد ", ككتابالٌنكيييٌ " لمحمد "نفسية أبي نكاس ككتاب
عدد مف الدكرٌيات, كالرسائؿ  فضبلن عف, أبك نكاس بيف الٌتخٌطي كااللتزاـ" لعمي شمؽ" , ككتابالزعيـ

 , كالمكاقع اإللكتركنية .الجامعٌية
 

فيو مف تقصيرو كنقص  , كمامف اهلل كمٌنو دة ففضؿه مف إجا في ىذا البحثً : فما كخاتمةي القكؿ
 .ما استطعت كحسبي أٌني اجتيدتفمف الشيطاف ,

 كاهلل كليُّ التكفيؽ
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 التمييد
 ,ا تكغمت آثاره في نسيج مجتمع مترؼا فكرين ا كتمازجن ا حضارين شيد العصر العباسي صراعن 

تربة  و اليكة بيف الطبقات , فشكؿعت فيخالطو العنصر األجنبي , كساده الفرؽ كاألحزاب , كاتس
مكا قيـ عراء تزعٌ ا مف الشٌ  متميزن أذكت ركح العصر كثقافتو , كأفرزت جيبلن  يغنية باألفكار الثائرة الت

ا لما اعترل مجتمعيـ ا صادقن فكانت أشعارىـ انعكاسن  ,التجديد كالتغير , كبرعكا في تصكير الكاقع
 مف تطكر كانحبلؿ . 

 ةعريلى جانب مكىبتو الشٌ إ , ضـٌ  عبقرمه  لنزعو التجديدية شاعره لكاء ىذه اكقد رفع 
 ,وئكآرا ,فكارهألترجمة  ؛ا كمضمكنن قادرة عمى امتبلؾ زماـ القصائد , كتطكيعيا شكبلن  ةشخصية فذ

نبو , حيث أسرتو ألكاف الحضارة عصره عف كثب , كألـ بكاقعو كرصد جكا حكاؿلى تسجيؿ أإفعمد 
 صيتو, كأغرؽ في غزؿ الجكارم كالغمماف , فذاع  خمرالثر , كامتاز بشعر أك ركب الفتنو فتأثر ضك 

ف , فتح ليـ ىذه ميالقيس لممتقد ئأبك نكاس في المحدثيف مثؿ امر  كعمت شيرتو كقد قيؿ فيو : "
 . 1كالترؼ في فنكنو "  ,لى طريؽ األدبإيـ عمى المعاني , كأرشدىـ الفطف كدلٌ 

 مكلده كنشأتو
 ي األىكاز فيلد فكي  ,ى بأبي نكاسالمكنٌ  ,بف ىانئـ عمى أف الحسف تجمع معظـ التراج

, مع اختبلؼ بيف الركاة في  ةالقرف الثاني لميجر  العشرية الرابعة , أك بداية العشرية الخامسة مف
مركاف بف  الخميفة األمكم يعمؿ في جند أباه كاف كاتفاؽ بينيـ عمى أفٌ  , ه ككفاتوتحديد سنتي ميبلد

 . 2فارسية  كانت أمو أفٌ محمد ك 

                                                 
 , مف التراث العربي ,  2, ط في تاريخو كشعره كعبثو كجكنو أبك نكاس:  , جماؿ الديف أبك الفضؿ بف مكـر ابف منظكر 1

 . 48, صـ  1969
ىػ ( , ككذلؾ اختمفكا حكؿ  145 - 130أبي نكاس حكؿ سنة مكلده , فكانت بيف عامي ) اختمفت آراء المترجميف لحياة  2

,  أخبار أبي نكاس: , عبد اهلل بف أحمد الميزمي ىفاف  ىػ ( . ينظر : أبك 200 -195مي ) تاريخ كفاتو , فكانت بيف عا
طبقات : عباس عبد اهلل بف محمد , أبك ال. ابف المعتز  109ص - 108عبد الٌستار فراج , مكتبة مصر , ص  : تح

كفيات . ابف خٌمكاف , شمس الديف بف محمد : 139, دار المعارؼ , القاىرة , ص 4عبد الٌستار فراج , ط : , تحالشعراء 
.  21 – 20, ص  أبك نكاس. ابف منظكر :  95لبناف , ص -, دار الثقافة , بيركت  2إحساف عباس , ـ  : , تحاألعياف 

.  345, ص  1, ج دار اآلفاؽ الجديدة , بيركت , شذرات الذىب في أخبار مف ذىبالحي بف العماد :  الحنبمي , عبد
ـ ,  1979, الييئة المصرٌية العامة لمكتاب ,  1عبد الٌسبلـ ىاركف , ج :, تح خزانة األدبالبغدادم , عبد القادر بف عمر : 

  . 225, ص 2 , جلبناف  -مبلييف , بيركت , دار العمـ لم األعالـ. الزركمي , خير الديف :  347ص
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شكؿ ذلؾ ك  , 1 كالدتو الى البصرة ا , فانتقمت بو صغيرن كقد تكفي كالده عندما كاف طفبلن 
, كال سيما أف أبكاب البصرة فتحت لو , كىي حاضرة مف حكاضر العمـ كاألدب ,   توا في حيامنعطفن 

الدرس في المساجد , لى حمقات إكفييا نشأ الشاعر , كاختمؼ ,  2كمصدر إشعاع  فكرم متكقد 
يبرم أعكاد  كاف اءممو لدل برٌ لى عإمف عمماء المغة كالشعر , إضافة  كاستقى العمـ عمى يد كككبة

 . 3العطكر

 ثقافاتو 
مع عمى , كاطٌ ةث كالمغـ القرآف كالحديب العمـ فأحاط بعمك طبٌل أبك نكاس في صفكؼ  شبٌ 

تـ السجستاني كاألصمعي كأبي حا ,صارم , كأبي زيد األن ةأبي عبيد نحك سيبكيو كنيؿ مف معيف
, كقد قاؿ فيو 4, فازدادت معرفتو بأخبار العرب كأياميـ , كنكادرىـ كطرؽ الكبلـ لدييـكحفظ عنيـ

كمجانبة , مع حبلكة, ةغة مف أبي نكاس , كال أفصح ليجا أعمـ بالمٌ الجاحظ : "ما رأيت أحدن 
 .5"لبلستكراه

ف رؤية ككٌ كلكنو استطاع أف يي ,  6و عمى نظـ  الشعر باألحمر , فدرٌ  خمفان  أبك نكاسصحب 
حاطتو بالتراث الشعرم ا  ك  ,عة بدييتو كقدرتو عمى االرتجاؿارتكزت عمى سر  بو شعرية خاصة

 , كما اكتسبو مف كثرة حفظو كركايتو .القديـ
 
  

                                                 
 . 194, ص طبقات الشعراء. ابف المعتز :  108, ص أخبار أبي نكاسينظر : أبك ىفاف :  1
 -مدراسات كالنشر كالتكزيع , بيركت, المؤسسة الجامعية ل 1, ط أبك نكاس بيف التخطي كااللتزاـينظر : شمؽ , عمي :  2

 . 39, ص ـ 1982 لبناف ,
. ابف خٌمكاف , شمس  194, ص طبقات الشعراء. ابف المعتز :  109,  108, ص أخبار أبي نكاسر : أبك ىفاف : ينظ 3

 .  22,  21, ص أبك نكاس. ابف منظكر :  95ص , كفيات األعيافالديف بف محمد : 
,  تاريخ بغداد:  ف عمي, الحافظ أبك بكر أحمد ب . الخطيب البغدادم 201, ص  طبقات الشعراءينظر : ابف المعتز :  4
 .  347, ص خزانة األدب. البغدادم , عبد القادر عمر :  436لبناف , ص –, دار الكتاب العربي , بيركت  7ـ
 . 437, ص تاريخ بغدادالخطيب البغدادم :  5
مصر , , دار المعارؼ ب الحياة األدبية في البصرة. زكي , أحمد كماؿ :  33, ص أبكنكاسينظر : ابف منظكر :  6

 . 481ص
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الذم كافؽ  1بابكالبة بف الحي  لى إعرؼ مو في دكاف العطارة فرصة التٌ كقد أتاح لو عم
رشاده ا  لـ يبخؿ عميو بتعميمو الشعر, ك  وكلكنٌ  ,اركجمسات السمٌ  ,الخمر اناتو عمى حكدلٌ  ,كاءهأى
ت اما بعد أف رأل عبلا معركفن جو شاعرن ظـ , كقد أغراه بمصاحبتو حتى يخرٌ لى طرؽ االبتكار كالنٌ إ

, كتعمـ شكاردىا ياكأبي نكاس مف أخذ المغة مف مظانٌ  نجيبو  لشاعرو  ككاف ال بدٌ .  2النجابة كالفبلح 
, كأقاـ فييا سنة يتمقى  ةلى بادية بني أسد في الككفإعراب فييا , فارتحؿ , كمذاىب اإلكغريبيا 

ة أتى ركل ألكثر مف ستيف امر ح ,كمكطف العرب األقحاح , فحفظ الشعر ,الفصاحة مف مكئؿ المغة
 . 3,  دكف الرجاؿ  ةشاعر 

, كأفكار  ةرات مختمفابلع عمى حضطٌ آفاؽ اال وأمام فتفٌتحتٍ ره صعالشاعر بثقافات  كألـٌ 
يا في فتعمـ الفارسية كاستغمٌ ,  4 نكع منو بنصيب " ف بالعمـ , كيضرب في كؿٌ " فأخذ يتفنٌ  متباينو ,
ا عمى تقديره لتاريخ الفرس كحضارتيـ ,  , ككاف شعره شاىدن كأمثاالن  ا,كحكمن  ,كمذاىب ,افنو ألفاظن 

كحكمتيـ حضكر في شخصية  ,كاف لعمكـ اليند كفمسفة اليكناففقد  ,كلـ يقتصر األمر عمى ذلؾ
انقياد لثكابت ؛ , المقبؿ عمى الحياة دكف خضكع لقيـ أك  5اخر بالمعطيات كتراثو الفني الزٌ  ,الشاعر

 نفتاح . ة كااليٌ نب عصره في شتى جكانب المد ربيالٌ إ؛ كلـ يكف الشاعر 

                                                 
باب كالبة بف  1  :" أبك أسامة الشاعر مف بني نصر بف قعيف بف الحارث ..... , كىك ككفي , ككاف مف الخمعاء المٌجاف "الحي

خراجو عف جادة الحؽ كالصكاب, ينظر: , 13, ج تاريخ بغدادالخطيب البغدادم :  كاف لو دكره بارزه في إفساد أبي نكاس, كا 
. ك ابف منظكر  89 – 86,  ص طبقات الشعراءتو كقصة تعٌرفو إلى أبي نكاس : ابف المعتز : كينظر في ترجم . 487ص
 . 26 -22, ص أبك نكاس: 
, عبد الرحمف : صدقي . ك 26 -23, صأبك نكاس, ابف منظكر : 139, 138, صأخبار أبي نكاس: أبك ىفاف :ينظر 2
 .27 -25اعة كالنشر, القاىرة,  صب, الدار القكمية لمط نكاس قصة حياتو في جٌده كىزلوك أب
دار الثقافة ,تاريخ الشعر في العصر العباسي خميؼ , يكسؼ : ك  . 50,  26, ص أبك نكاس: ابف منظكر : ينظر 3

, ميٌنا,  43 -42, صأبك نكاس قصة حياتو في جده كىزلو  , صدقي , عبد الرحمف : 61صلمطباعة كالنشر,القاىرة , 
 . 264ـ , ص 1981,  1, ط الخالفة العباسية األدب في ظؿ : عمي جميؿ

, 2دار التراث العربي لمطباعة, ج, أحمد محمد شاكر :, تحالشعر كالشعراء: , أبك محمد عبد اهلل بف مسمـابف قتيبة 4
 .802ص

 . 57ـ  , ص 2008لبناف ,  -المؤسسة الحديثة لمكتاب , طرابمس  , دفاتر عٌباسيةيكسؼ :  ,: عيد ينظر 5
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كثيرنا مف طبائعيـ كأفكارىـ ؛ فقد كاف  كما خالط أبك نكاس طكائؼ المتكٌمميف , كاستقى
كامتعضو في  لممعتزلة في عصره ريادةه فكريةه , كمنيجه منٌظـ تمٌثمو الٌشاعر في بعض قصائده

 . 1 أخرلقصائد 
 

 بكاعث االنقالب المعرفي كالمكاجية الثقافية لدل أبي نكاس 
 اذة شٌ الطفكلة ال -: أكالن 

حرمانو الرعاية قد كاف لكفاة كالده أثر كبير في رسمت طفكلة النكاسٌي لكحة بائسة ؛ ف
ت عنو , كقذفتو في خضـ أمكاج الحياة يكاجو قسكتيا تخمٌ  2ٌمباف () جي  كالدتو ما أفٌ كال سيٌ  كاالىتماـ 

,  3 بيا اكأسرفت في داللو عمى نحك جعؿ قمبو متعمقن  ,يا حاكلت العناية بو في صغرهكحده , كلعمٌ 
 ,ارعطٌ لى أف تسمـ كلدىا إلى ا شدة الحاجة إغمت عنو بطمب الرزؽ , كدفعتيإال أٌنيا ما لبثت أف شي 

يجتمعكف فيو  مف الرجاؿ كالنساء ,كطبٌلب الٌمذة  اد المتعةجعمت بيتيا مكئبلن لركٌ  فيما ,يعمؿ عندهل
و ففتحت بذلؾ عيكن ,  4 صغيرىاكقصؼ عمى مرأل كمسمع مف  ,بو كشر  ,و ليك مآربيـ مفليقضكا 

فاتسمت بعيد ؛  إلى حد   اا سيئن سو أثرن فلغكاية , كأتاحت لتمؾ المشاىد أف تترؾ في نعمى طريؽ ا
ذلؾ يئة , كزاد عمى معتيا السٌ أبك نكاس أمو كطاردتو سي  هى رً كى ف . 5 العبث معنا بالقسكة , ك حياتو 
مف مبلذه و , كحرمانً ىكاه  وكاتباع , عائمتوأٌدل إلى انقطاع صمتو الضئيمة با الجديد الذم زكاجي

, كلذلؾ لـ يممؾ أبك نكاس كسيمة لمكاجية إغراء الحياة  6الكحيد في طفكلتو العاجزة حرماننا نيائينا 
افة إلى , إض 7عب , كمف غريزة جنسية سبىبييا حب  االستطبلع ٌكب في نفسو مف ميؿو إلى المٌ لما ري 

                                                 
 . 107 – 106ـ , ص  2003, دار المعرفة الجامعٌية , اإلسكندرية ,  في األدب العٌباسي: سعيد , فكزم : ينظر  1
قيؿ : " إٌف أٌمو كانت تدعى شحمة مف قرية مف قرل األىكاز تدعى بباب آذر , ككانت تعمؿ الٌصكؼ كتنسج الجكارب  2

 . 20, ص  أبك نكاسابف منظكر : ,  كاألخراج " 
 . 79, مكتبة الخانجي , دار الفكر , ص  2, ط  نفسٌية أبي نكاسٌنكييي , محمد : ينظر : ال 3
 –الي , دار الكتاب العربي , بيركت, حققو كضبطو كشرحو أحمد عبد المجيد الغز ديكاف أبي نكاس ينظر : أبك نكاس :  4

 ـ , ص ط . 1982لبناف , 
, المجمس األعمى لمثقافة , القاىرة ,  2, ط ر العربي القديـظاىرة الزمف في الشعينظر : دكاش , نضاؿ األميكني :  5

 .  220ص - 219, ص 2009
 , ص ط . الديكاف. ك أبك نكاس :  80, ص  نفسية أبي نكاسينظر : الٌنكييي , محمد :  6
 , الديكاف , ص م .أبك نكاس ينظر :  7
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ه في شذكذ تساىمتو كشعره , ك أفرغت ظٌميا في حياتو كعبلقانفسية  ما أكرثتو إياه أمو مف عقدو 
 . كجعمتو ينساؽ كراء شيكاتو دكف رادع 

ا لديو لكره ا قكين مف زكاجيا دافعن  ى أموغيرتو الشديدة عمشٌكمت  كليس ذلؾ فحسب فقد
كبدا مشمئزنا مف التفكير بو , كاندفع كراء رغباتو ليعيش  ,؛ فعاؼ الٌزكاج اجميعن  فكر منيفٌ ساء كالنٌ لنٌ ا

 .رعاية ما يعكضو عف حرمانو العطؼ كالاللتماس  ي محاكلةف ,1ا المحاـر عمكمن 
في مجتمع خبل مف القيـ التي تدعك إلى حماية الٌطفكلة  عف فراغ األمكمة فمضى باحثنا

 ,رالحى  يا , كتظٌمو بظٌميا فتقيو قيظى مر , فتمثميا بأـو ترضعو لبانى كرعايتيا , كلـ يجد أمامو غير الخ
لي ليا تو فيكمؤنس وً كرفيقة أيامً  ,كمعشكقتو ,أٌمو الخمر , فكانت 2كتفاء كتشعره بالٌراحة كاال 

ككاف  , طبعت في ذىف أبي نكاس عمى ذلؾ فصكرة األـٌ الخائنة. كلـ يقتصر األمر كحشتو كغربتو
كينصرؼ عنيا  , , فإذا بو يمتنع عف إقامة عبلقات حبًّ نسائية مستكية يرآىا في كٌؿ أنثى يمقاىا

 مساعدنا عمى عامبلن  ككيف الجسدم ألبي نكاسكقد رأل بعض الٌنقاد في التٌ  ,الغمماف تعشؽ إلى
كبياض  ,كالٌنعكمة ,الٌصكت , كفيو مف الٌرقة ألثغى  ,المحٌيا فالٌنكاسٌي كاف جميؿى شذكذه كانحرافو, 

 . 3كزادكا في غكايتو  ,فتقٌرب منو نظراؤه ,جعمو أقرب إلى األنثى ماالمكف 
 
 
 

                                                 
 . 478ـ , ص  1999, مكتبة مدبكلي , القاىرة ,  2 , ـ 2, ط  مكسكعة الٌطب الٌنفسيينظر : الحنفي , عبد المنعـ :  1
 . 173, ص  ظاىرة الزمف في الٌشعر العربي القديـينظر : دكاش, نضاؿ األميكني :  2

 يقكؿ أبك نكاس : 
 { المنسرح }

 ل اؿعي كلي بقري بى ؿه مرٍ بُّ ري طٍ قي ئ
 

 بي نى العً  يى م  أي يؼه كى صً مى  خً رٍ ػكى  
 

 ينً في حى مٍ تى ىا كى ر  ني دي عي ضً رٍ تي 
 

 بي يً تى مٍ يى  يا, كاليجيري بظم   
 

 ضاع , كماك إلى الر  بي حٍ أى  تي مٍ قي فى 
 

 بي غى و سى س  مى  فؿي الط   ؿى حامى تى  
 

 .  4, ص  الديكافأبك نكاس : 

,مجمة جامعة تشريف لمدراسات كالبحكث  الٌدرس الٌنفسي ألبي نكاس ما بيف العٌقاد كالٌنكيييينظر : ىبلؿ , ريـ :  3

 78 – 77, ص  نفسية أبي نكاس. ك الٌنكييي , محمد :  50,  ص  2006, 1,ع 28يا,ـاإلنسانية,سكر 
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 . افالمجٌ  كعصبةي  لبةي كا -ثانينا 
ية بسطت أثرىا في انتقال حقبة ,كالبة بف الحباب شاعر الماجفلالتقاء أبي نكاس باحقبة تعد 

ا في شن راب , ككاف فاحشخميعنا , ينظـ في الغزؿ كال ان شاعر  ةفقد كاف كالب,  دبوحياة الشاعر كأ
 ,1كالفتؾ كالخبلعة ما ليس ألحدأخبلقو كسمككو , ما يبالي ما قاؿ ك ال ما صنع , كلو في المجكف 

الذم قاده إعجابو بو كبشعره  عند النكاسيٌ  اف محببان ف ىذا كإال أ,  2 منادمتو اف الخمفاء كرىك حتى أ
 .  3 المفقكدة عمى كالقدكةإلى أف يمتمس فيو المثؿ األ
ا ا فاسدن المجتمع ماجنن  إلىو جى ف يخرِّ أراد أ, ك تطريؽ الحانا إلىبي نكاس اىتـ كالبة بإرشاد أ

مف عصبة المجاف بكصفو بشارة ئو رفقا إلىمو كزاد في غكايتو حيف قدٌ  , لميداية سبيبلن ال يعرؼ 
, كال شؾ في ذلؾ ؛ فقد حاسيسيـ كسيطر عمى عكاطفيـأبك نكاس بيذه البشارة فامتمؾ أ , 4 بميسإ

 حاضرى  ,اليزؿك  ,دعابةالر ا , كثيا ظريفن , ككاف فكين  5 كؽ الجماؿ رائجةكس , جميبلن  كاف النكاسيٌ 
ككاف ذلؾ قاعدة لتفكقو عمييـ حتى غدا زعيميـ ببل  ,محبتيـ ذى كاستحك  ,فاستثار اىتماميـ ة ,البديي
 . 6منازع 

رتجمكف مف يما  إلى كاسي , فقد مكنتو  مف االستماعالنٌ أذكت مجالس كالبة كرفقائو قريحة 
خبار حكؿ ما يدكر أعمى ما يتناقمكف مف , كاالطبلع  عكاليجاء المقذٌ  ,كالخمر ,الغزؿ في: شعر

ضافة إ , درىـ الممتعةكاحاديثيـ الشائعة , كنأكفة مف قصص الجكارم كالغمماف , ك في حانات الك
ىؿ الفف أ افكس فيؤالء الشعراء كانك متباينة مف النٌ  كنماذجى  مجالس مف طبائعى لى ما ضمتو تمؾ الإ

                                                 
 . 88,  87, ص  طبقات الٌشعراء. ك ابف المعتز :  488, ص  13, ج  تاريخ بغدادينظر : الخطيب البغدادم :  1
 . 89, ص  طبقات الشعراء ابف المعتز : 2
 . 86, ص ي كاألندلسيفي األدب العباسينظر : خميؿ , السيد أحمد :  3
األندية األدبية في . ك ىاشـ , عمي محمد :  42 – 41, ص أبكنكاس قصة حياتو في جٌده كىزلوصدقي , عبد الرحمف :  4

 . 144  -143ـ , ص 1982, دار اآلفاؽ , بيركت ,  1, ط العباسي حتى القرف الثالث اليجرم العصر
 . 131ـ , ص 1972ماركف عبكد كدار الثقافة ,  , دار 5, طالرؤكس  ينظر : عبكد , ماركف : 5
ـ ,  2004, دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر , اإلسكندرية ,  1, ط الحياة األدبية في العصر العباسيخفاجي , محمد :  6

 . 199ص  ,  2006دار المعرفة الجامعية , بيركت ,, في األدب العباسي كاألندلسي. كالخكسيكي , زيف كامؿ :  142ص
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غفاؿ اىتماميـ إال يستطيعكف  ف, مم يعيٌ كالشٌ  ,ػعكبيٌ كالشٌ  ,نديؽالزٌ  :ككاف منيـ ,في ذلؾ الزماف
 . 1 كثكرات عمى الخبلفة كالحكاـ كلة مف فتفو بما يدكر في ببلط الدٌ 

الرغـ مف عمى ف, خريج ثقيؼ كالتٌ لتبا نكاس بات أشبو بمدرسة تعيدأف تمؾ المجالس كانت إ
ظـ كترطيب الكبلـ لو تجكيد النٌ ت أىيٌ  اينٌ أ الٌ إفانيف الفسؽ أممتو كع ,خبلقوت أفسدأ" ككنيا 

ا أك يطمب ؿ شعرن ك اا كاف يشعر بو مف استحياء حيف يحكأسمست لو قيادة الشعر , فتغمب عمى م
 . 2 "كؿ مف يحاكؿ محاكاتو كمساجمتو  ا فظير عمى مف حكلو , كبزٌ منو أف يقكؿ شعرن 

 

  جنافلً  وي حبٌ  -ثالثنا

قمبو كأفقدتو  تي ؛ فقد كاف لحبيا سطكة أسر لنكاسفتاة عابرة في حياة ا 3( جناف) لـ تكف 

  ا التكصؿأمو , فحاكؿ جاىدن  التي أصابتو بيانفسية ال هكبثت في نفسو أمؿ الخبلص مف عقد لبو ,

و د في كؿ مرة , كلـ يكف الحاح, كلكنو كاف يقابؿ بالصٌ  ةير كالعف؛ ألنو رآل فييا مثاال لمطٌ  4ليياإ

صراره عمى قربيا إ ,في حبيا   بكابة لمخيبة التي يمنى بيا أم عاشؽ ال يركؽ لمعشكقو .  الكا 

جناف كشتميا لو , كشكايتيا منو , ككاف يرد عمى ذلؾ بشعر  تغاضى أبك نكاس عف سبٌ 

بة منيا تمنعو مف التمادم في فسقو كمجكنو الذم كاف ىا ر اض بمعاني الحب كالمكعة , مظيرن فيٌ 

 , يقكؿ :  5 إياهالعائؽ األكؿ في نفكر جناف منو , كرفضيا 

                                                 
حركة الشعر العباسي . كخريس , حسيف :  87, ص االتجاىات األدبية في العصر العباسيينظر : خميؿ , السيد أحمد :  1

 ص ؿ ., الديكاف  : أبك نكاس. ك  45, ص 1ـ , ج 1994, مؤسسة الرسالة  , بيركت ,  1, ط التقميد في مجاؿ
بيركت ,  –, منشكرات المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر , صيدا  1, طأبك نكاس في مباذلو  ينظر : أبك النصر , عمر : 2

 . 33 ـ , ص 1955
جناف ىي : " جارية آؿ عبد الكٌىاب بف عبد المجيد الثٌقفي المحدث , ككانت حمكة جميمة المنظر , أديبة تركم األشعار  3

يا الكثير مف الٌشعر حتى قيؿ : " إٌنو لـ كتعرؼ األخبار , ككانت مقدكدة الحسف كالقكاـ , شغؼ أبك نكاس بيا , كقاؿ في
, القسـ األكؿ , دار مكتبة الحياة , دار  18, ـ األغانييصدؽ في حٌب امرأة غيرىا " . ينظر : األصبياني , أبك فرج : 

 .  151,  149, ص  أبك نكاس. كابف منظكر :  3ـ , ص  1956الفكر , بيركت , 
 . 152,  151, ص  أبك نكاسينظر : ابف منظكر :  4
,  2ـ , ج 1994, مؤسسة الرسالة , بيركت ,  1, ط حركة الشعر العباسي في مجاؿ التجديدينظر : خريس , حسيف :  5
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 { الكافر} 
 يػػػػػػػػػرو خى بً  تٍ رى ًكػػػػػػػػػني ذي بي سيػػػػػػػػػتى  نػػػػػػػػػافي جً 

 

ػػػػػػػػنػػػػػػػػي ـ أن  عي تػػػػػػػػزٍ كى    بيػػػػػػػػثي خى  ؽه ذً مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػ ف  كأى  ػػػػػػػػػػػػػػكد  مى ػػػػػػػػػػػػػػكى  به ذً تي كى     فه يٍ مى

 ثػػػػػػػػػكثي ىػػػػػػػػػكل بى ذم أى م ػػػػػػػػػي لً ٌنػػػػػػػػػكأى  
 

ػػػػػػػػػػػػػكى   مييػػػػػػػػػػػػػاعى  د  كال رى  تٍ دقى مػػػػػػػػػػػػػا صى
 

 كػػػػػػػػكثي ك الن  ىيػػػػػػػ مػػػػػػػػكؿى المى  لكػػػػػػػف  كى  
 

 يػػػػػػػػػػاليٍ ني إً عي نػػػػػػػػػػازً يي  مػػػػػػػػػػبه لػػػػػػػػػػي قى كى 
 

ػػػػػكى    ثيػػػػػثي العي حى ٍضػػػػػأى  يفى بىػػػػػ ؽه كٍ شى
 

ـى يػػػػػػػػػػا كى فػػػػػػػػػػي بً مى كى  تٍ أى رى   يػػػػػػػػػػدمعى  دكا
 

ػػػػػػتٍ ىى رٍ كى كى   ػػػػػػنػػػػػػي كى   1ديثي ذا كػػػػػػاف الحى
 

 كيقكؿ : 
 { مجزكء الكامؿ}  

 لىػػػػػػػػػػػػػٍكالى ًحػػػػػػػػػػػػػذىارم ًمػػػػػػػػػػػػػٍف ًجنىػػػػػػػػػػػػػػافً 

ػػػػػػػػػػػٍف رىٍأًسػػػػػػػػػػػي عنىػػػػػػػػػػػاني   مٍعػػػػػػػػػػػتي عى  لىخى

   
كػػػػػػػػػػػػػػـٍ  ػػػػػػػػػػػػػػا أىٍىػػػػػػػػػػػػػػكىل كى رىكٍبػػػػػػػػػػػػػػت مى  كى

ػػػػػػػػػػػػػٍف نىيىػػػػػػػػػػػػػاني    أىٍجفيػػػػػػػػػػػػػك مىقالىػػػػػػػػػػػػػة مى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادرنا رٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبط سى خى  كى

ػػػػػػػػب  الغىػػػػػػػػكاني   ػػػػػػػػٍف حي ـٍ أٍغػػػػػػػػفى عى لػػػػػػػػ
2

 

   
عف كمفو بحبيا  ليعبر ؛ تجمعو بيا فرصةو  ا أمٌ كمبلحقتيا منتيزن الشاعر نفسو في تتبع جناف ,  اأعي

 يا ترؽ لحالو . فيقكؿ :افيا كاستمالة قمبيا عمٌ  استعطعانيو مف كجده بيا , محاكالن كما ي
 

 } المتقارب {
ػػػػػػػػػػػنيفي حب  يبػػػػػػػػػػػي ظمػػػػػػػػػػػكـه عمػػػػػػػػػػػي  ضى

 برٌبػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػى ظيٍمًمػػػػػػػػػػػو أىسػػػػػػػػػػػتىعيفي   

   
 يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزُّ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  , كلكن نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 بحٍمػػػػػػػػػػػػًد إليػػػػػػػػػػػػي عميػػػػػػػػػػػػو أىىيػػػػػػػػػػػػكفي   

   
ػػػػػػػػػػػٍخرةو   فياليػػػػػػػػػػتى شػػػػػػػػػػػٍعرم ٌأًمػػػػػػػػػػف صى

3 فػػػػػػػػػػؤاديؾى ىػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػذم ال يمػػػػػػػػػػيفي   
 

   
 كيقكؿ :

 } المنسرح {
نػػػػػػػامى بمػػػػػػػا ػػػػػػػٍدًت يػػػػػػػا مي  ًجنػػػػػػػافي إف جي

ـٍ تٍقطيػػػػػػػػػر الٌسػػػػػػػػػماءي دىمػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػؿي لػػػػػػػػػ  آمى

   
ٍف تىمػػػػػػػػػػػػػادىٍم كال تمادٍيػػػػػػػػػػػػػتي فػػػػػػػػػػػػػي  كا 

ٍنًعػػػػػػػػػػػػؾ أيٍصػػػػػػػػػػػػًبٍح ًبقىٍفػػػػػػػػػػػػرىةو ًرممػػػػػػػػػػػػا    مى

   
ػػػػػٍف لػػػػػك أىتػػػػػى عمػػػػػى أٍنفيػػػػػس ًمٍقػػػػػتي مى  عى

 الماضػػػػػػػػػيفى كالغػػػػػػػػػابريفى مػػػػػػػػػا نىػػػػػػػػػًدما  

   
                                                 

  . 155, ص  أبك نكاسابف منظكر :  1
 . 289ص  ,  الديكاف :أبك نكاس  2
 . 292: ص  المصدر السابؽ 3
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ػػػػػػػػػرو  جى  لىػػػػػػػػػٍك نىظىػػػػػػػػػرىٍت عٍينيػػػػػػػػػوي إلػػػػػػػػػى حى

ػػػػػػػػػػػػػقىما   ل ػػػػػػػػػػػػػدى فيػػػػػػػػػػػػػو فتكرىػػػػػػػػػػػػػا سى 1كى
 

   

ال سبيؿ لو إال بالعزكؼ عف  بة أمرا مستعصيان كلكف محاكالتو باءت بالفشؿ ؛ فقد بات كصؿ المحبك 
كاالنحراؼ , كقد أرادت مكالة جناف أف تيبيا لو بشرط تخميو نيج تبناه , كطريؽ رصفو بالشذكذ 

ا لنفسو , ؿ مسارن الذم مثٌ  ا عميو مف تخميو عف شذكذهلمحبكبتو أكثر ىكانن  فكاف ىجره,  2 عف المكاط
 يقكؿ : 

 { الكافر} 
 بيػػػػػػػػبي عمػػػػػػػػى الشُّػػػػػػػػركطً ييشػػػػػػػػاًطريني الح

كطً     كلسػػػػػػػػػتي بمػػػػػػػػػا ييشػػػػػػػػػاًطر بالس ػػػػػػػػػخي

   
 أرل تػػػػػػػػػػػػرؾ المٌػػػػػػػػػػػػكاط عمػػػػػػػػػػػػٌي عػػػػػػػػػػػػارنا

3 ألنػػػػػػػػي كاحػػػػػػػػده مػػػػػػػػف قػػػػػػػػكـً ليػػػػػػػػكطً   
 

   
 

جناف  كال سيما أفٌ ؛  حتميان  فراقيا سيغدك قدران  كأفٌ  ,مطمب جناف عسير أيقف أبك نكاس أفٌ 
 نفسيةن  ةن فس فقد شكؿ غيابيا ىزٌ النٌ  رى عكر , حائالشٌ  مضطرـى  كراءىا عاشقان  فةن خمٌ مي  تركت البصرة

  لعذرية الحب كعفة الجسد .ا مف امرأة أخرل كاف في نظره مثاالن فيك مرفكض مجددن ؛ عنيفة 
ا مجتمعو بفسؽ كفجكر, ين كريات ليعكد مكاجف نفسو غبار الذٌ ؿ الخيبة , كينفض عفمضى يجر أذيا

سكب في ذات كالمتع الحسية , ك ر المٌ في بح فقارع الخمر كعاشر الغمماف كتغزؿ بيـ , كغاصى 
 لئفاد مف كطأتيا رحيؿ جناف عنو . ك التي ز  طيا لذاتو كىك يمارس عقده الٌنفسيةالتق صكران  شعره

خماد جذ متفكير في الحياة مف زاكيةل كاف حب جناف باعثان  كة الحيرة مفعمة بالتجدد كاإلنطبلؽ كا 
جعمو يكفر بالديف كالحياة كما  لى يقيف سمبيٌ إ يؤرقو , فقد أكدت بو ان كالتساؤؿ التي غدت ىاجس

دمانو عمى ف.  4 كراءىا قبالو عمى صخب الممذات بشكؿ مستمر كا  مـ يكف انسياقو كراء المجكف كا 
 .5ره ياف ىمكـ تعتمج صدإلسكات الصراخ العاطفي الحبيس في أعماقو , كنس  محاكلةن الخمر إالٌ 

 

                                                 
. 7,  6, ص  18, ـ  األغاني األصبياني : 1
 . 112ص ,  2ج  , حركة الشعر العباسي في مجاؿ التجديدينظر : خريس , حسيف :  2
 . 137,  25ـ , ج  1992لبناف ,  –, دار الكتب العممية , بيركت  2, ط ممحؽ األغانيابف منظكر :  3

 . 213ص  – 212ـ , ص  1960لبناف ,  –, دار الثقافة , بيركت فف الشعر الخمرم ينظر : حاكم , إيميا :  4
 ع .  س , ص ص  ,الديكاف  أبك نكاس :ينظر :  5
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 الفصؿ األكؿ
 

 المكضكع الديني لمكاجية الثقافية فياك  المعرفي االنقالب
 

 الدينية في العصر العباسي األكؿ الحياة -المبحث األكؿ
 كالمكاجية الدينية عند أبي نكاسمكضكعات االنقبلب  -المبحث الثاني 

 االنقبلب في المفاىيـ الدينية لدل أبي نكاس
 المجكف  -أكالن 

 الٌزندقة  -ثانينا   
 الٌزىد -ثالثنا   
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 لفصؿ األكؿا
 المكضكع الديني كالمكاجية الثقافية في المعرفي االنقالب 

 
 نية في العصر العباسي األكؿ يالحياة الد -المبحث األكؿ

فقد غرس االمتداد الفارسي  ؛ رات كاختبلؼ المعتقداتاسـ عصر أبي نكاس بتآلؼ الحضاتٌ 
التي أكقعت بالنظاـ  ةسبلميالدكلة اإلزعزعة أركاف  جذكره في شتى نكاحي الحياة العباسية , محاكالن 

كحقيقة ,  امظيرن  االفرس أف يككف الحكـ العباسي فارسين  بعض فأراد , ت أركانوضالفارسي كقك  
تمع في زكايا المج,  3 ةكالمزدكي,  2 دشتيةاكالزر  , 1 كخفية بدس المانكية التحقيؽ ذلؾ جيارن  اكسعك 

ات سع فيو تيار الميك كالمجكف , كازادات عدد الخمار , كاتٌ ستقرارالعباسي الذم نعـ باألمف كاال
الرغـ مف ككف ذلؾ العصر فعمى  ا ,ا كبيرن فيو الجكارم كالغمماف انشارن  , كانتشرتكالديارات كالدساكر

 .  4بزمف ظيكر اإلسبلـ كتحريـ تمؾ المظاىر  عيدو  بى يقر 
؛ لما شاع فيو اجتماعي لمكجة فساد كانحبلؿ خمقي كديني ك  عرضةن  فكاف المجتمع العباسيٌ 

, إضافة إلى حرية مسرفة منحت  الفارسيٌ  كرثيا عف المجتمع الساسانيٌ  مف أدكات ليك كمجكف
 6( الزندقة)كتفشت , ذات دكف رداع يكات كالممٌ فأقبؿ الناس عمى الشٌ  ,5باف الثكرة العباسية لؤلفراد إ

                                                 
المانكية : مف الديانات الفارسية القديمة , التي جمعت بيف الٌديانة الٌنصرانية , كأضيؼ إلييا بعض تعاليـ الديانة البكذية , 1

,   العصر العباسي األكؿالتٌيار اإلسالمي في كالديانة الزرادشتية , كىـ أتباع ماني . ينظر : بيجت , مجاىد مصطفى : 
 . 107ـ , ص  1982,  1ط
الزرادشتية : ىـ أتباع زرادشت بف بكرشؼ , كىـ مف المجكس , أتاىـ زرادشت بكتاب فيو أمره كنيي ككعده ككعيد كشرائع   2

الكتاب , دار  1, ط  مركج الٌذىب كمعادف الجكىركعبادات ك معجزات تبير العقكؿ , كأخبرىـ بالغيبيات . المسعكدم : 
 .  197,  196, ص  10ـ , ـ  1982لبناف ,  –المبناني , بيركت 

المزدكية : " مف فرؽ الغمك ممف انتحمكا الٌتشيع كنفكا الٌربكبية عف الخالؽ تبارؾ كتعالى كأثبتكىا في بدف مخمكؽ باعتبار   3
لشيكات كالٌزنا كشرب الخمر كالميتة كنكاح الٌرجاؿ " البدف مسكننا هلل كأٌف اهلل تعالى نكره أك ركح ينتقؿ في األبداف , كأحٌمكا ا

 1999, مكتبة مدبكلي ,  2, ط  مكسكعة الفرؽ كالجماعت كالمذاىب كاألحزاب كالحركات اإلسالميةالحنفي , عبد المنعـ : 
 . 584ـ , ص 

 . 141ص – 139ـ , ص  1934, مطبعة االعتماد ,  2, ط  ضحى اإلسالـ:  ينظر : أميف , أحمد 4
 . 65, دار المعارؼ بمصر , ص 6, ط  العصر العباسي األكؿينظر : ضيؼ , شكقي :  5



14 

 

ييـ الذيف كانكا فاء كشعرائيـ كمنشدمف حاشية الخم قائدىا في أكساط الطبقة المترفةبمذاىبيا كع 1(
باحة كاستيتار ,لى مكيفرطكف في دعكة الناس إ , بتيكميـ يجاىركف كتعرض  بادئيـ في فجكر كا 
  . 2لحاد مديف كأحكامو , كانجراؼ لمكفر كاإلساخر ل

لتعذيب قمع تمؾ الظكاىر باكؿ المحاكالت التي قاـ بيا الخمفاء العباسيكف ل مف رغـعمى الك 
إلى  اكف تنازعو تيار مضاد دعيمثؿ ذلؾ العصر . كل يار الماجف طابعان فقد ظؿ التٌ , 3 ؿكالقت

لى الديف الصحيح , كتجنب الفحش الناجـ عف معاقرة الخمر كالعبث التمسؾ بالعقيدة كالرجكع إ
ب ا عمى نشاط الفرؽ كاألحزاا قكتو مف تعدد الركافد اإلسبلمية كمعتمدن مستمدن  , بالجكارم كالغمماف

ساؾ عاظ كالنٌ , كعمى طائفة مف العمماء كالكٌ  4الجياد الداخمية كالخارجية  ينية التي تزعمت حركةالد
الفساد , ىر الترؼ ك لى طبقة العامة كبعدىـ عف مظاكال زندقة ؛ النتمائيـ إ الذيف لـ يعرفكا مجكنان 

شيع كدعكا الناس إلى كالتصكؼ كالت الزىدعيـ فرفعكا لكاء ف النٌ ع بعيدناكعيشيـ في ضنؾ كبؤس 
 .5 اآلخرةة كسمكؾ السبيؿ الكاضحة إلى جنة العباد

ىذا الكاقع اٌلذم يعٌج بالتناقضات أكقع كثيران مف الشعراء في مٌسمة االتياـ بالٌزندقة ؛ ألٌف 
منكر لمبعث  ممحدو  كؿِّ  بالديف , كعمى مستخؼو  خميعو  كممة زنديؽ أصبحت تطمؽ عمى كٌؿ ماجفو 

قة بعض الٌشعراء كاف دافعان عمميان ؛ حيث آمنكا بسمطاف العقؿ دفع كراء زناحٌؽ أف الد, كال 6كالنشكر
ال تراه العيف , كليس لحكـ العقؿ فيو مجاؿ ؛ كرٌبما كاف السبب في  العقؿ كرفضكا اإليماف بكؿ ما

ىب ذلؾ اقتراف العصر العباسٌي بالجدؿ الدينٌي كالبحث الفمسفٌي الذم دار بيف فرؽ المتكمميف , كمذا
 . 7المعتقديف بالفمسفة الفارسية 

                                                 
الزنديؽ ىك : القائؿ ببقاء الٌدىر , فارسٌي معٌرب , كىك بالفارسية زندكام , يقكؿ بدكاـ الٌدىر , كالزنديؽ معركؼ ,  الزندقة : 1

ندؽى ( . ك ابف دريد :  لساف العربظكر : كزندقتو أٌنو ال يؤمف باآلخرة ككحدانية الخالؽ . ينظر : ابف من جميرة , )مادة زى
 . 505, ص  504, ص  3, مؤسسة الحمبي كشركاه لمنشر كالٌتكزيع , القاىرة , ج  1, ط  المغة

.  184, ص ضحى اإلسالـ. ك أميف , أحمد :  83ص - 82, ص  العصر العباسي األكؿينظر : ضيؼ , شكقي :  2
 . 107, ص  لتيار اإلسالمي في العصر العباسي األكؿابيجت , مجاىد مصطفى : ك 
 . 141ص - 140, ص ضحى اإلسالـينظر : أميف , أحمد :  3
 . 841, ص  التيار اإلسالمي في العصر العباسي األكؿينظر : بيجت , مجاىد مصطفى :  4
 . 84, ص العصر العباسي األكؿينظر : ضيؼ , شكقي :  5
 . 161ـ , ص  1972, دار المعارؼ , القاىرة ,  لشعر في العصر العباسي األكؿمعالـ احجاب , محمد نبيو :  6
 . 155, ص 131, ص ضحى اإلسالـينظر : أميف , أحمد :  7
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فأظير أكلئؾ الشعراء اإلسبلـ كأبطنكا ما يدينكف بو حقيقة مف تعاليـ المجكسية , ككاف 
بعضيـ ينزع إلى أصمو الفارسٌي كانتمائو إلى المكالي , كبعضيـ اآلخر عربٌي أكقعتو الخصكمات 

 .1ؾ االتياـ بالٌزندقة رى السياسية في شى 
لمزندقة , مثمتو طائفة مف الشعراء الذيف أخذىـ حٌب الحياة , ككاف ىٌميـ  كىناؾ دافع آخر

ظيار خفة الركح في إطار الميك كالمجكف , فكاف كؿ ما تحقيؽ الشيكات كالٌسير كراء الممذات  , كا 
 يعرض مجكنيـ كليكىـ كيحٌد مف لذاتيـ مكضع إنكارىـ كبغضيـ , كمجاؿ سخريتيـ كعبثيـ .

, كاستعباد الٌمذات في كثير   ضربان مف ضركب الٌتيتؾ كالفجكره الفئة إالكلـ تكف زندقة ىذ 
 .  2مف األحياف 

في حيف آثرت فئة أخرل مف الشعراء اتباع التٌيار الزاىد ؛ بإصغائيـ لما تمميو عمييـ 
السكٌم  التي تتنافى كالسمكؾ كنبذ الممٌذات فطرتيـ مف خكؼ مف المكت كما يتمكه مف ثكاب كعقاب

ؿ مكة الناس إلى خشية اهلل كحسف الععدنساف فاصطبغ شعرىـ بمعاني اإليماف كالتكبة , ك لئل
, كقد تكاجد أكلئؾ الٌزىاد في المساجد ,  3غترار بنعيـ الدنيا الزائؿ ألجر اآلخرة , كعدـ اال االتماسن 

مٌك بأركاحيـ كالتفكا حكؿ حمقات الٌنسؾ كالكعظ , صارفيف أنفسيـ عف ممذات الحياة , كمحاكليف الس
 . 4إلى مصاًؼ النكر كاليداية , كحجب ظمؿ الكفر كاإللحاد 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  151ص, ضحى اإلسالـينظر : أميف , أحمد :  1
.  262ـ ,  ص 1975 , دار النيضة العربية , بيركت ,في األدب العباسي الرؤية كالفف ينظر : إسماعيؿ , عز الديف :  2

 . 156, ص ضحى اإلسالـكأميف , أحمد : 
 . 309, ص في األدب العباسي الرؤية كالففينظر : إسماعيؿ , عز الديف :  3
 . 36, ص ـ 1981ة لمطباعة كالنشر, القاىرة, , دار الثقاف تاريخ الشعر في العصر العباسيينظر : خميؼ , يكسؼ :  4
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كالٌنساؾ كاستطاع مٌيد التيار الزاىد بأفكاره كآرائو لنزعة تصكؼ مٌثميا كثير مف مف الشيكخ 
 . 4 كالجبرية ,3 , كالمرجئة2 , كالشيعة1 , كالمعتزلةفيو الفرؽ كاألحزاب نشطت اأف يككف ميدانن 

ذلؾ  كاففبتيار الزىد ارتباطو بتيار المجكف ؛  بتٌيار المجكف , ارتبط ط العصر العباسيٌ ارتبا كمك 
 ـالتياريف أمران طبيعيان , فترل أٌنيـ قد عرفكا بزىدىـ بعد رمييتذبذب بعض الشعراء بيف  سببنا في
 .  5ة كاالقتصادية غير أٌف ذلؾ التذبذب تعٌمؽ بعكامؿ أخرل كالنشأة كالٌظركؼ االجتماعيبالٌزندقة 

 

 

 

 

 
                                                 

كالكعيد ,  ذىبيـ ىك الٌتكحيد كالعدؿ كالكعدعدؿ كالتكحيد , كيمقبكف بالقدرية كبالعدلية , كأصكؿ مالمعتزلة ىـ : " أصحاب ال  1
كاألمر بالمعركؼ كالٌنيي عف المنكر , فمف خالفيـ في التكحيد سٌمكه مشركان , كمف خالفيـ في الٌصفات  زلة بف المنزلتيفكالمن

 .ألصكؿ الخمسة فيك المعتزلٌي حقان , كمف اكتممت لو كتحققت فيو ا ائن مف خالفيـ في الكعيد سٌمكه مرجسٌمكه مشتبيان , ك 
  .589, صمكسكعة الفرؽ كالجماعات كالمذاىب كاألحزاب كالحركات اإلسالمية: الحنفي, عبد المنعـ

إلمامة ال تخرج مف الشيعة ىـ : " الذيف شايعكا عميًّا رضي اهلل عنو , كقالكا بإمامتو كخبلفتو نٌصان ككصٌية , كاعتقدكا أٌف ا 2
ف خرجت فبظمـ يككف مف غيره ... "   . 414: ص  المصدر السابؽأكالده , كا 

المرجئة  : اإلرجاء بمعنى التأخير , كالمعنى اآلخر إعطاء الٌرجاء , كتقكؿ : أرجيت فبلنان تريد أٌنؾ أعطيتو الٌرجاء . كيجكز  3
األكؿ ألٌنيـ كانكا يؤخركف العمؿ عف الٌنية كعقد القمب , فالعمؿ  أف تككف تسمية ىذه الفرقة بالمرجئة مأخكذة مف المعنى

دامت العقيدة صحيحة فيي تيتـ بالعقيدة كتيمؿ , أم تؤخر الحكـ عمى مرتكب الكبيرة إلى يـك القيامة  يضر ما عندىـ ال
ما أف يعاقبو عمى معصيتو  , كيجكز أف تككف مأخكذة مف المعنى الثاني ألٌنيـ  حتى ينفذ اهلل ما يريد , إما أف يعفك عنو , كا 

تنفع مع الكفر طاعة " , فقد كانكا يعطكف المؤمف العاصي الٌرجاء في  تضٌر مع اإليماف معصية , كما ال كانكا يقكلكف : " ال
 ,ةتاريخ الفرؽ اإلسالمي. ك مزركعة , محمكد محمد :  577: ص المصدر السابؽ ثكاب اهلل كالٌنجاة يـك القيامة .  ينظر : 

 . 100ـ , ص  1991المنار, , دار 1ط 
الجبرية ىـ  : الذيف " قالكا باإلجبار كاالضطرار في األعماؿ كأنكركا االستطاعات كٌميا , كأف ال فعؿ كال عمؿ ألحد غير  4

ٌنما تنسب األعماؿ إلى المخمكقيف عمى المجاز , أفعاؿ اإلنساف مخمكقة هلل كما اإلنساف إاٌل مك تسب لمفعؿ الذم اهلل تعالى , كا 
رادتو بالفعؿ المقدر المحدث مف اهلل عمى الحقيقة " . الحنفي ,  أحدثو اهلل عمى يدم اإلنساف , كالكسب ىك تعٌمؽ قدرة العبد كا 

 . 189, ص  كالجماعات المذاىب كاألحزاب كالحركات اإلسالمية مكسكعة الفرؽعبد المنعـ : 
 ٌزىاد عمى السكاء , كلذلؾ طالت التيمة أبا العتاىية , أكبر دعاة الزىد في ذلؾكانت تيمة الزندقة مشتركة بيف المجاف كال 5

ٌنما يذكر المكت فقط . ينظر : إسماعيؿ , عز الٌديف :  ٌنو كال يذكر الجٌنة كالٌنار كا  العصر , حيث قيؿ إٌنو ال يؤمف بالبعث كا 
 . 269, ص  الرؤية كالفف في األدب العباسي



17 

 

 مكضكعات االنقالب كالمكاجية الدينية في شعر أبي نكاس -المبحث الثاني

 االنقالب في المفاىيـ الدينية لدل أبي نكاس
اصطبعت شخصية أبي نكاس بطابع دينٌي ميزه عف شعراء عصره , تمثؿ بتأرجحو بيف 

؛ فتارة  1دارسي شعره صعبان إلى حد ما الكفر كاإليماف كالٌشؾ كاليقيف , فبات أمر تصنيفو عمى 
صفة الٌزندقة التي تصؿ إلى اإللحاد , كتارة يسمك إلى  يحمؿ شعره صفة التٌظرؼ كالمجكف , أك

تمتد إلى أعماؽ شخصية أبي نكاس  جذكر ذاؾ التأرجح أفٌ  في مراتب الٌزىاد كالمتصكفيف . كال شؾٌ 
ثائرة عمى جميع الٌسمطات في سبيؿ خمؽ رؤية اٌلذم اعتاد التٌقمب كالجمع بيف المتناقضات ؛ 

 .كالقيكد
, , كقرأ القرآف عمى يعقكب الحضرميالتحؽ أبك نكاس في مقتبؿ عمره بحمقات المسجد 

باالختبلؼ  ا, بصيرن ا, عارفان باألحكاـ كالفتيفقييان , فنشأ " عالمان 2الذم أجازه بأقرأ أىؿ البصرة 
, 3"كمتشابيوو رؼ ناسخ القرآف مف منسكخو كمحكميع, كمعرفة بطرؽ الحديث ,صاحب حفظ كنظر

 اا جديًّ ىذا يعكس جانبن  دب كالشعر , كلعؿٌ غكييف طالبان العمـ , كراغبان في األالمٌ  مجالسثـ انضـ إلى 
رىاصان لبركز شخصية أثارت جدالن في حياة النكاسٌي   سعىما بعد ؛ فمـ يمبث الشاعر أف في ا دينين كا 

كف , كعاشر الخمعاء كالمتيتكيف , كتخٌمؽ بأخبلؽ المتكٌمميف , كقادتو إلى مجالس الميك كالمج
فعٌده بعض الدارسيف مف  ,مذىبو الدينيٌ  رؼ في تفسيمً تي فمسفتو إلى االىتماـ بالٌزندقة كاإللحاد , كاخٍ 

كلـ تكف تمؾ االتيامات  4كاإلباحية ,, كمنيـ مف رآه مف الجبرية , كنسب إليو آخركف الكفرالمرجئة

                                                 
, , دار المسيرة لمنشر كالتكزيع 1 , ط قراءات في تمرد الشعراء العباسييف عمى السمطةعايش : ينظر : خميؿ , ياسيف  1

, المكتب التجارم  المفيد في األدب العربي. كمجمكعة مف المؤلفيف :  69, ص  67ـ , ص 2011األردف , -عماف 
 .  486ص  , 2ج ـ , 1964لمطباعة كالتكزيع كالنشر , بيركت , 

 . 21, ص أبك نكاسمنظكر :  ينظر : ابف  2
 . 201, ص طبقات الشعراءابف المعتز :  3
اإلباحية ىـ : " فرقة مف المتصكفة أك المندسيف في الصكفية أك المتشبييف بيـ , دخمكا التصكؼ ظاىران كقالكا : إذا كانت  4

كدفع الشقاكة , فإف األكلى أف تكجو العبادة  السعادة كالشقاكة قد كتبت عمينا كاألعماؿ في األصؿ ال تراد إاٌل الجتبلب السعادة
, كقالكا : إف اهلل نعيا عف ممذكذ مقدكرو ليا تحصيموإلى مساعدة المقدكر عمى الكقكع , بأف نترؾ النفكس عمى سجيتيا , كال نم
ا يستحمكف يـ كانك نٌ إميسر لو كؿ مٌنا ... كقيؿ :  مستغف عف أعمالنا فمنترؾ إذف أنفسنا عمى سجيتيا , بحسب ما ىك

 . 23, ص  مكسكعة الفرؽ كالجماعات كالمذاىب كاألحزاب الحركات اإلسالميةالمحرمات " . الحنفي , عبد النعـ : 
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, كالحٌض عمى اإلباحية ني المنكر , كأغرؽ بالدعكة لمفحشثان ؛ فقد غٌص كثيره مف شعره بمعاعب
ده , كأٌف ىداية بع عمى نحك يجعؿ المتأمؿ في شعره يظٌف أٌنو سار في طريؽ ضبلؿ الكالمجكف , 

ان مف أعبلـ , فغدا إمامان لمفسؽ , كعمم ليفتو عمى الٌمذة قد امتمكت عميو نفسوأٌف ك آثامو لف تغفر , 
, قادر عرية أخرل بشاعر منقمبو عمى ذاتولدل قراءتو لمقطكعات ش أسيفاجالمتأمؿ  لفجكر , كلكفٌ ا

عتراؼ بخطاياه إذا عمى إثبات إيمانو العميؽ , ككشؼ الٌنقاب عف ذنكبو , غير متكافو عف اال
ماديو بالخطايا يقابمو عفك اهلل قبميا , كأٌف تتعٌرض لمكـ و أك مساءلة ؛ فيك مكقفه بأٌف الٌتكبة تجٌب ما 

 كمغفرتو كرحمتو الكاسعة .
, إحداىما نشكة دينية يحاكؿ مف خبلليا االرتقاء  1كلذلؾ تنازع أبك نكاس في نفسو نشكتاف 

إلى منازؿ العٌباد كالمتقيف , فيتشح ثياب الٌتكبة كاإلنابة , كيعمف انقطاعو عف المعاصي كالٌزالت , 
عمي شأف المذة كتدفعو إلى اتباع الٌشيكات كاقتناص فرص نيميا , فيخمع كأخراىما نشكة حٌسية ت

كه سعي حاده لتعكيضيا , خاضعان لسطكة الخمر دمف متع , كيح فاتو عذار الٌتكبة كيتأسؼ عمى ما
 كمغفبلن خكفو مف عذاب اهلل , كمجاىران بآثامو .كتعٌشؽ الغمماف , 

أجمو كاحتضرتو سكرات المكت , فبدا متحسران عمى ما  كقد ظٌؿ النكاسيٌ في ىذا الٌصراع حٌتى دنا
, فغٌمب الحؽ  2فٌرطو في جنب اهلل طالبان الصفح كالغفراف , بعد أف ناؿ منو الببلء كأثقمو المرض

 عمى الباطؿ كقاؿ : 
 { الرمؿ} 

ٍمػػػػػػػػػػكىا  دىب  فػػػػػػػػػػي  الػػػػػػػػػػبالءي سيػػػػػػػػػػٍفالن كعي

 كأرانػػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػكتي عٍضػػػػػػػػػػكان فىعيٍضػػػػػػػػػػكىا  

   
ػػػػػػ  ٍت ًلػػػػػػيى إالٌ لػػػػػػيس مػػػػػػف سػػػػػػاعةو مضى

ػػػػػػػػػػػػٍزكىا   ػػػػػػػػػػػتني بمر ىػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػيى جي  نقىصى

   
 ذىبىػػػػػػػػػٍت جػػػػػػػػػػد ًتي بطاٌعػػػػػػػػػًة نٍفًسػػػػػػػػػػي

 كتػػػػػػػػػػػػػػػذٌكٍرتي طاعػػػػػػػػػػػػػػػةى اهلًل ًنٍضػػػػػػػػػػػػػػػكىا  

   
 لٍيػػػػػػػػؼى نٍفًسػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى ليػػػػػػػػاؿو كأي ػػػػػػػػا

 ـو تمم ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػتييف  ًلٍعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كلٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا  

   
ٍفرنا كعٍفكىا ـ  صٍفحان عٌنا كغى  3 قد أسٍأنىا كؿ  اإًلساءىًة فالم ػيي

 
   

                                                 
 . 119, ص نفسية أبي نكاسينظر : النكييي , محمد :  1
 . 255ص  – 254, ص  أبك نكاسينظر : ابف منظكر :  2
 . 580, ص  الديكافأبك نكاس :  3
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, زف بيف مطالب الركح كحاجات الجسدأثبت أبك نكاس سعيو إلى مجاىدة نفسو لخمؽ تكاك 
, لمحٌبة لمحياة بمسراتيا كمبلىيياا نفسو كمجتمعو ككٌؿ عاذؿ ييدؼ إلى تعكير صفك ذاتو امتحدين 

نذاره بحتمية العذاب . فضٌمفككٌؿ مف يحاكؿ نفي استحقاقو لممغفرة ,  شعره ما يؤكد إدراكو  كا 
لحقيقة الشعر بإظياره معاني اإلبداع كالخمؽ المرتبط بعمؽ الٌشعكر دكف تقٌيد بحدكد أك إذعافو 

 كأىـٌ المكضكعات التي ظير فييا االنقبلب في المفاىيـ الدينية عند أبي نكاس ىي: .لقكاعد 
 

 المجكف  -أكالن 
فى الشيء يٍمجيف مجكنان المجكف في المغة مأخكذه مف  ميبى كغى مىجى  ميظى , كمنو اشتؽ  إذا صى

." كالماجف عند  1, كفي االصطبلح : المجكفي خمطي الجدِّ باليزؿحيائو  و كقٌمةكجيً  صبلبةً لً  فً الماجً 
 .2عاذلو كال تقريع مف يقٌرعو "  خزية كال يمضو عذؿي المي  ة كالفضائحى رديى ح المي قابً العرب مف يرتكب المى 

حت كسائؿ لعصر العباسي ؛ نتيجة لطبيعتو التي أباكقد حممت ىذه المفظة طابعان خاصان في ا    
بأقكالو كأفعالو دكف خكؼ مف  لممجاىرةً  ماجفو  فييأت الفرص لكؿٌ  , أسباب المتع , ككفرتالمذة

لكؿ ظريؼ يسعى لبلشتيار بيف الناس  , فكانت سمةن  3 رقيب أك حسيب , كارتبطت بصفة الٌتظرؼ
فعمرت مجالس المٌجاف بشعراء عرفكا بظرفيـ  ؛ع أسقط األخبلؽ كنزع عف الفضيمة في مجتم

ستيتار بالديف كبشغفيـ بالخمر , كغزليـ الفاحش بالجكارم كالغمماف مع اة كرعيـ ىـ كقمٌ كفساد
باحة  معركؼ ببغيو  محارمو . كاألمثمة عمى ىؤالء كثيرة ؛ فكالبة بف الحباب شاعركشرائعو , كا  ٌه

سرافو بالخبلعة كالفجكر , كمطي  مف األخبلؽ مجاىران بالفسؽ ع بف إياس كاف متحمبلن كشذكذه , كا 
الخبلعة كالمجكف كيحٌث ب, كالٌرقاشٌي الذم كاف متياكنان بمركءتو كدينو , يكصي 4كالعصياف

                                                 
( .,  ساف العربلابف منظكر :  1 فى  مادة )مىجى
 .  341لبناف , ص -, منشكرات مكتبة الحياة , بيركت  9, ـ  تاج العركسالزبيدم , محمد مرتضى :  2
. شٌد السامعيف إليو"ظرؼ في أحاديثو , كيى حسف الييئة يى  فنالطي اا حاذقن ؼى ظىٍرفان كظرافةن : كاف كٌيسن الٌتظٌرؼ في المغة : " ظىري  3

. ك " الٌظرؼ  830, المحيط , بيركت , ص  2, ـ   2, ط  معجـ المغة العربيةأديب , كآخركف , المحيط : الٌمجمي , 
 .     228, ص  9, ـ لساف العربالبراعة كذكاء القمب , كقيؿ : الظرؼ حسف العبارة كالحذؽ بالشيء " . ابف منظكر : 

 . 390, ص  العصر العباسي األكؿيؼ , شكقي : . ك ض  95 - 93, ص  طبقات الشعراءينظر : ابف المعتز :  4
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حتشاـ سبيبلن كال , كالخاركٌي الذم لـ يعرؼ لبل 1أصحابو عمى الفاحشة كشرب الخمر كالقمار 
 .  2 البلستتار مسمكن 
كانكا أعبلمان في المدف العراقية التي انحدرت تباعان إلى منحدر رىـ الشعراء كغي كىؤالء

الذيف أسممكا لو قيادتيـ في المجكف ـ أيضان خبلف أبي نكاس كخاصتو , الحضيض األخبلقٌي , كى
 . 3دؽ كمرآتيـ الصافية ابح لسانيـ الصٌ صكاليزؿ , فأ

 السعي لممتعة بكٌؿ طريؽ -1
الغٌي , مؤثران اتباع كراء طرائؽ الميك ممذاتيا , كمضى الىثان  أقدـ أبك نكاس عمى الحياة بكؿٌ 

  ,كؼو مف نياية تتبعيا سكء عاقبةلمتكصؿ إلى سعادة تصرؼ اليمكـ كتدفع القنكط , دكف خ
 فيقكؿ : 

 { الكافر} 
نػػػػػػػي أبٍحػػػػػػػتي الم يػػػػػػػكى نٍفًسػػػػػػػي  ألػػػػػػػـ ترى

ٍفػػػػػػػتي عمػػػػػػى المعاصػػػػػػػي    كديًنػػػػػػي كاعتكى

   
 كػػػػػػػػػػػػأٌني ال أعػػػػػػػػػػػػكدي إلػػػػػػػػػػػػى مىعىػػػػػػػػػػػػادو 

ػػػػػػػاصً    ػػػػػػػى ىنالػػػػػػػؾى مػػػػػػػف ًقصى 4كال أٍخشى
 

   

ا بما تكفره ؿ الحصكؿ عمى متعو , فبات مفتكنن كىاف عمى الشاعر كٌؿ شيء في سبي
 يقكؿ : ,دىا ستر كال يحٌد مف صبكتيا عذر عمى لٌذة ال يقي االحضارة عاكفن 

 } الطكيؿ {
 غػػػػػػدكت عمػػػػػػى المٌػػػػػػذاًت ميٍنيتػػػػػػؾى الٌسػػػػػػٍترً 

ػػػػػر  ًمٌنػػػػػ   ػػػػػت بنػػػػػاتي الس  ٍيػػػػػرً كأٍفضى  ي ًإلػػػػػى الجى

   
 كىػػػػػػػػافى عمػػػػػػػػي  الن ػػػػػػػػاسي فيمػػػػػػػػا أيريػػػػػػػػديهي 

5بمػػػػػا جئػػػػػتي فاٍسػػػػػتىغيثي عػػػػػف طمػػػػػًب العػػػػػذرً   
 

   

كلـ يحفؿ أبك نكاس بالشكاغؿ العامة ككنيةن كانت أك محٌمية ؛ فيك مشغكؿ بطمب الٌمذة 
 , كيظير ذلؾ في قكلو :6الشخصية , ينشد الٌراحة كخمك الباؿ بالطرب كالمداـ 

                                                 
. ك ابف المعتز :  246, ص  16, دار الكتب , ج األغاني : عمي بف الحسف بف محمد ينظر : األصبياني , أبك الفرج 1

 . 227ص  - 226, ص  طبقات الشعراء
 . 307ص   - 306, ص  طبقات الشعراءينظر : ابف المعتز :  2
 . 35, ص  2, دار المعارؼ بمصر , ج  12, ط  ربعاءحديث األ حسيف , طو :  3
 . 622, ص  الديكافأبكنكاس :  4
 . 139: ص  المصدر السابؽ 5
 .  5, ص  1957, دار المعارؼ بمصر ,  ألحاف ألحافينظر : صدقي , عبد الٌرحمف :  6
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 ارب {} المتق
ػػػػػػػػػػٍنً  كالًمٍزىىػػػػػػػػػػرً   طرٍبػػػػػػػػػػتي إلػػػػػػػػػػى الص 

ػػػػػػػػػػػػػػػػًة بػػػػػػػػػػػػػػػػاألٍكبىرً     كشيػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًب الميدامى

   
 كألقىٍيػػػػػػػػػػػتي عٌنػػػػػػػػػػػي ثيػػػػػػػػػػػابى الييػػػػػػػػػػػدىل

ػػػػػػػػػػرً    ٍنكى ٍضػػػػػػػػػػت بيحػػػػػػػػػػكرنا ًمػػػػػػػػػػفى المي  كخي

   
بي ذىيػػػػػػػػػؿى الميجػػػػػػػػػكفً   كأىقبىٍمػػػػػػػػػتي أٍسػػػػػػػػػحى

رً    1كأىمشػػػػػي إلػػػػػى القصػػػػػًؼ فػػػػػي ًمٍئػػػػػزى
 

   
شيء حراـ , كلذا تراه قد كىب حياتو لما  كىك يصٌر عمى أٌف نفسو عزيزة ال ترضى إاٌل بكؿ

 يحقؽ لو الٌسركر , كيساعده عمى قضاء عمره بالممذات , حيث يقكؿ :
 { الخفيؼ} 

 نىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتني حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًدثي األيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

ػػػػػػػػتي , كقػػػػػػػػؿ  اٍىتمػػػػػػػػاًمي    كصػػػػػػػػفىٍت ًعيشى

   
 أٍقطىػػػػػػػػػػػػعي الػػػػػػػػػػػػد ىرى بالن ػػػػػػػػػػػػدامىى الًكػػػػػػػػػػػػراـ

ػػػػػػػػػػداـً    شيػػػػػػػػػػٍرًب المي  كركػػػػػػػػػػكًب اليىػػػػػػػػػػكل كى

   
 نىفسػػػػػػػػػػػػػي العىزيػػػػػػػػػػػػػزىةي أىٍف تىٍقػػػػػػػػػػػػػػ أًنفىػػػػػػػػػػػػػتٍ 

 2ػػنىعى إاٌل ًبًكؿ  شىيءو حراـً       
 

 
   

 كيقكؿ :
 { الطكيؿ} 

ػػػػػػػػػػد تي  رأيػػػػػػػػػػتي الٌميػػػػػػػػػػالي ميٍرًصػػػػػػػػػػدىاتو ًلمي

بػػػػػػػػػادىرىةى الػػػػػػػػػد ٍىرً     فىبػػػػػػػػػادىٍرتي أيػػػػػػػػػامي مي

   
شػػػػػػادفو   رىضػػػػػػيتي ًمػػػػػػفى الػػػػػػدُّنيا ًبكػػػػػػٍأسو كى

تىحي ري في تٍفًضيمًو ًفطىفي الًفكرً       
 3 

 
 
   

 تفضيؿ الميك عمى الفركسية-2

في كقت كاف الٌشعراء يحرصكف عمييا,  ال يعبأ الشاعر بمظاىر الفركسية كالشجاعة ,
فعناؽ الغانيات كمشاىدة الندماء كىـ يقصفكف عمى أكتار  كيصٌركف عمى إبرازىا في قصائدىـ ,

 العكد أطيب عنده مف معانقة الٌسناف في يكـ الٌطعاف . يقكؿ :
 كافر {} ال

 كقىػػػػػػػػػػػػكؿو قيٍمتيػػػػػػػػػػػػو فأصػػػػػػػػػػػػٍبتي فيػػػػػػػػػػػػوً 

ػػػػػػػػٍف لىحػػػػػػػػاني    كلػػػػػػػػـ أٍحًفػػػػػػػػٍؿ مقالىػػػػػػػػةى مى

   
 عنػػػػػػػػػػػاؽي الغاًنيػػػػػػػػػػػاًت أىلىػػػػػػػػػػػذُّ ًعٍنػػػػػػػػػػػدم

ػػػػػػػػػػنافً    ػػػػػػػػػػيى ًمػػػػػػػػػػٍف ميعانىقىػػػػػػػػػػًة الس   كىأىشى

   
 كيػػػػػػػػػػػػػكـه ًعٍنػػػػػػػػػػػػػدى نػػػػػػػػػػػػػدمافو كػػػػػػػػػػػػػريـو 

 يجػػػػػػػػػػػاكبي فيػػػػػػػػػػػو أٍكتػػػػػػػػػػػارى الًقيػػػػػػػػػػػافً   

   
                                                 

 . 682, ص  الديكافأبك نكاس :  1
 .  372: ص  المصدر السابؽ 2
 . 139ص :  المصدر السابؽ 3
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ػػػػػػػػابي ـي عمػػػػػػػػى الت صى  يػػػػػػػػكاتيني الٌنػػػػػػػػدي

1ـ الٌطعػػػػػػػػػافً ألػػػػػػػػػذُّ إلػػػػػػػػػٌي مػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػك   
 

   

 المفاخرة بالمجكف كالدعكة إليو -3

مف خبلؿ مجكنو إلى التجديد كمخالفة المألكؼ الذم ابتذلو الٌناس , فمـ  أبك نكاس سعىلقد 
ٌنما تباىى بيا كدعا إلييا , فيك يريد مف أىؿ عصره أف يقبمكا عمى  يكتؼ بإقدامو عمى المعاصي كا 

؛ كلذلؾ نقؿ ما يعتريو مف مشاعر , كما يخالجو مف  2رفاىية ما منحتو البيئة الجديدة مف رخاء ك 
 سيس لدل نيمو مف متع الحياة نقبلن صادقان . يقكؿ :أحا

 { مجزكء الرمؿ} 
 فػػػػػػػػػػػػاٍمًض فػػػػػػػػػػػػي المٌػػػػػػػػػػػػذ اًت قيػػػػػػػػػػػػٍدمنا

كاٍخمىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىارىا  
3

 

   

تردد أك بٌلب المتعة عمى اقتحاـ ساحاتيا دكف كمضى أبك نكاس يحٌض بصراحة مطمقة طي 
 , فيقكؿ :  4خشية لـك أك حساب 

 { البسيط} 
ػػػػػػػػػػػؿي  ؾى كاٍنعىػػػػػػػػػػـ أيُّيػػػػػػػػػػا الر جي ػػػػػػػػػػبكحى  بػػػػػػػػػػاًدٍر صى

 

ػػػػػػذىليكا ٍيػػػػػػؿو فػػػػػػي اليػػػػػػكل عى  كاعػػػػػػًص الػػػػػػذيف ًبجى

   
ػػػػػػػذارىؾى , أىٍضػػػػػػػًحٍؾ كيػػػػػػػؿ  ذم طىػػػػػػػرىبو   كاٍخمىػػػػػػػٍع عى

  

 كاٍعػػػػػػػػػػًدٍؿ ًبنىٍفًسػػػػػػػػػػؾى فػػػػػػػػػػييـ أىينىمػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػدليكا

   

ػػػػػةو نػػػػػاؿى السُّػػػػػركري , كخٍفػػػػػضي العػػػػػيًش   فػػػػػي دىعى

  

ػػػػػػػػػػػػػًزؿي  5كفػػػػػػػػػػػػػازى بالٌطي بػػػػػػػػػػػػػاًت المػػػػػػػػػػػػػاًجفي اٍليى
 

   

تمميو عميو نفسو , كما تفضيو  صاغ النكاسٌي حياتو مف فمسفة خاصة , دعائميا كٌؿ مالقد 
 إليو ركحو , كما تدفعو إليو شيكتو , فمـ يظير يكمان خبلؼ ما يبطف , كلـ يدع لمتستر كالٌنفاؽ 

 , فيقكؿ : 6مجاالن في حياتو 

                                                 
 .  353ص ,  الديكافأبك نكاس :  1
 . 77, ص  قراءات في تمٌرد الشعراء العٌباسييف عمى السمطةخميؿ , ياسيف عايش : ظر : ين 2
 . 112, ص  الديكافأبك نكاس :  3
 . 281ـ , ص  1954مطبعة الٌسنة المحمدية ,  حركات الشيعة المتطرفيف ,عبد العاؿ , محمد جابر :  4
 . 84, ص  الديكاف س :أبك نكا 5
ـ , ص  1946, بيركت , الكٌشاؼ , مكتبة 3, ط  أبك نكاس شاعر ىاركف الٌرشيد كمحمد األميفينظر : فركخ , عمر :  6

45 . 
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 { مجزكء الكامؿ }
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتُّرى كالر  دىع الٌتسى  كى

ػػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػػٍف شػػػػػػػػػػػػاًنيىوٍ    ػػػػػػػػػػػػا ىيمى ءى فىمى
1

 

   

 كيقكؿ :
 { الطكيؿ} 

دعنػػػػػػي ًمػػػػػػفى الكينػػػػػػى ػػػػػػٍف تىيػػػػػػكل كى  فىػػػػػػبيٍح باٍسػػػػػػـً مى

  

فػػػػػال خيػػػػػر فػػػػػي الٌمػػػػػذ ات مػػػػػف دكنيػػػػػا ًسػػػػػٍتري 
2

 

   

, كفعؿ ما فعؿ دكف  عمى ادعاءاتيـ , فقاؿ ما قاؿ اساخطن  الٌناس ا عمى لـكمتمردن  أبك نكاس عاش
لتفرض سيطرتيا عمى الٌنظـ فضة ا, كليس ذلؾ فحسب فقد أطمؽ العناف لذاتو الر  3خكؼ أك كجؿ 

 , فكاف شعاره : 4كالتقاليد كالعادات التي تمغي حرٌية الفرد , كتفقده اإلحساس الحقيقي بكجكده 
 { البسيط} 

 5 مٌناسً لً  الٌناسً  ديفي سي كى فٍ نى يني لً دً              اين فى ني سى حكنى مٍ يى  كـٍ  ؛ مٌناسً ي كلً مالً 

 كآثر الحراـ , كباع صبلحو بطبلحو , كىذا كاضحه في قكلو :
 { الكافر} 

ـي ًإذا اجتىمٍعنػػػػػػػػػػػػػا  يالئمنػػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػػرا

ػػػػػػػػالؿً    ػػػػػػػػًة الحى ػػػػػػػػٍف ميالءىمى كىأىجفػػػػػػػػك عى
 6

 

   

بالحراـ , كىذا أمره قد ال نجديه عند شاعرو آخر في تاريخ األدب ؛ إذ إٌف مجاىرة أبي نكاس 
صراره عمى تجٌنب الحبلؿ , كجنكحو إلى المعصية مكقؼه مخالؼه لما حث  عميو الديف , كما  كا 
يثارو لمٌصبلح ,  دعت إليو األخبلؽ , كما طبعى عميو المجتمع اإلسبلمٌي مف إعبلءو لمفضيمة , كا 

 :  يقكؿ
                                                 

 . 136 , ص الديكافأبك نكاس :  1
 . 28ص :  المصدر السابؽ2
 . 46ص  - 45, ص  أبك نكاس شاعر ىاركف الٌرشيد كمحمد األميفينظر : فركخ , عمر :  3
ـ ,  1999, دار المعرفة الجامعية ,  مكقؼ الشعر مف الفف كالحياة في العصر العباسيينظر : العشماكم , محمد زكي :  4

األردف ,  -, دار جرير لمنشر كالتكزيع , عماف  1, ط الشعر العباسي قضايا كظكاىر. ك نافع , عبد الفٌتاح :  200, ص 
 . 78ـ , ص  2008

 . 265, ص  ديكافالأبك نكاس :  5
 . 62: ص  المصدر السابؽ 6
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 { مجزكء الرمؿ} 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباحً   الحى ًإشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽي الص 

ـ  ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراحً     فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍطريًد اليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   
 لىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي بالت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًرًؾ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحً     ًت الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدامى ًلمص 

   
ػػػػػػػػػػػػػالحي ػػػػػػػػػػػػػٍف ًيبغػػػػػػػػػػػػػي صى  قيػػػػػػػػػػػػػٍؿ ًلمى

 ًبٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ريٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم ًبطىالًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼُّ أىريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو   ظىًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىٍت كى

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ا ًبجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحً   

   
 أىٍطيىػػػػػػػػػػػػػػػبي الم ػػػػػػػػػػػػػػػذاًت مػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػا

فى ًجيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارنا باٍفتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحً   
1

 

   

ف نازعتو إليو نفسو ؛ فشغفو بالمجكف سيقؼ  شد ال يكافؽ جبٌمتو ,كما كيعترؼ بأٌف الرٌ  كا 
 عائقان أماـ الٌنسؾ , كسيتصدل ألم كازعو داخميو كاف أك خارجي , يقكؿ :

 { البسيط} 
 إذا نىزىٍعػػػػػػػػػػػػػػتي إلػػػػػػػػػػػػػػى ريٍشػػػػػػػػػػػػػػدو تىكىن فىنػػػػػػػػػػػػػػي

 

ٍفالسػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػغىال ييسػػػػػػػػػػػرم كىاً   رىٍأيػػػػػػػػػػػاًف قىػػػػػػػػػػػٍد شى
 

 فاٍلييٍسػػػػػػػػري فػػػػػػػػي القىٍصػػػػػػػػًؼ ًل ىٌيػػػػػػػػاـً ميٍبتىػػػػػػػػذىؿه 
 

ػػػػػٍف أىٍىػػػػػكىل ًمػػػػػفى الٌنػػػػػاسً كالعيٍسػػػػػري فػػػػػ ٍصػػػػػًؿ مى  ي كى
  

ػػػػػعى الػػػػػػ ػػػػػداـً مى ٍيػػػػػرى فػػػػػي العػػػػػيًش إاٌل بالمي  ال خى
 

ٍيػػػػػػػػػػػػػًرم  كا سً   أىٍكفىػػػػػػػػػػػػػاًء فػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػكرًد كالخى
  

 كميٍسػػػػػػػػػػػًمعو يتغن ػػػػػػػػػػػى , كالكػػػػػػػػػػػؤكسي لىيػػػػػػػػػػػا
 

مينػػػػػػػػػػػػػػا بأخمػػػػػػػػػػػػػػاسو كأىٍسػػػػػػػػػػػػػػداسً  ػػػػػػػػػػػػػػث  عى  2حى
  

 كيقكؿ :
 { مجزكء الرمؿ} 

 إن مػػػػػػػػػػػػػػػا طابىػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًلػػػػػػػػػػػػػػػذم فىٍتػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ل ًبفيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾو تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىدٌ   

   
 جػػػػػػػػػػػػػػػاىىرى الن ػػػػػػػػػػػػػػػاسى بمػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػأ

ًضػػػػػػػػػػػػػػيؽً    ػػػػػػػػػػػػػػنىؾو كى  تيػػػػػػػػػػػػػػًو فػػػػػػػػػػػػػػي ضى

   
بىػػػػػػػػػػػػدا فػػػػػػػػػػػػي الٌنػػػػػػػػػػػػاًس مىشػػػػػػػػػػػػػيك  كى

ميػػػػػػػػػػػػػػػػػؽً    ػػػػػػػػػػػػػػػػذم الػػػػػػػػػػػػػػػػر أًس الحى رنا كى
3

 

   

ؿ بمداراة فسكقو , كلـ يتكٌمؼ بإخفاء ما يقترفو مف فلـ يح 4 ( يتؾه تى مي )  فأبك نكاس
ف خالفت ثكابت الٌشريعة فيي باع ,ي المجتمع أصبح معركفان بيا ف , حتى5منكرات تقاده حرٌية كا 

                                                 
 . 685: ص الديكافأبك نكاس : 1
 . 140ص  :  المصدر السابؽ 2
 . 206: ص  المصدر السابؽ 3
ٍرؽي الٌستر عٌما كراءه , كتيت ؾى أم افتضح , كرجؿه ميتىيىٌتؾه ال يبالي أف ييٍيتىؾى ًستره " .  4 ابف متيتؾ : " ىىتىؾى , اليىتىؾي : خى
 مادة ) ىىتىؾى ( .,  لساف العربظكر : من
 . 24ص   دار اليبلؿ ,,   ىانئ أبك نكاس , الحسف بفينظر : العقاد , عباس محمكد :  5
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فمف الطبيعي إذف أف يتعرض الٌشاعر اٌلذم جعؿ قيمة حياتو متمخصة في  كالعرؼ كاألخبلؽ ,
ذة كالمغاالة في تقديسيا ليجمة لكـو شرسة مف المجتمع كساستو ؛ إاٌل أٌنو اختار البحث عف المٌ 

أفكاره , فتصدل لبلئميو كعٌذالو بإغراقو في طريقة حياتو برؤية داخمية , كاقتناع ذاتي , كآمف ب
كدينيـ مكضع غبطتو الخطيئة كتسٌمحو بالمعصية , فكاف أم تصرؼ متمرد يجابو بو عرؼ الٌناس 

كسركره ؛ فيك يعمف مف خبللو حريتو كاستقبللو مف قيكد مجتمعو , كال ريب ؛ فيك بفرديتو يناىض 
 . يقكؿ : 1 عمى التفكؽ عميومجتمعان بأكممو كيعمف أٌنو نٌد لو , كقادره 

 { اليزج} 
 لقػػػػػػػػػػػد كنػػػػػػػػػػػتي كمػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي الن ػػػػػػػػػػػا

 ًس ًمٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًلميىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىرٍ   

   
 كال أىٍقنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّكفً 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الٌمٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًك كال أىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبرٍ     عى

   
 فىمٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍظيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركا أىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدمان كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى ال يىٍظيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ     كى

   
كا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى تىٍأنيبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كأغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدًبرٍ    ٍقًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ كىالمي  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى المي

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرتي ؛ فىأىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍمتي   تجاسى

 عمػػػػػػػػػى كىٍشػػػػػػػػػؼ اليػػػػػػػػػكل الميٍضػػػػػػػػػمىرٍ   

   
 كال كاهلًل ... ال كالمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ... ال كاهلًل ال أٍقًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ   

   
قػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػاعى الٌػػػػػػػػػػػػػذم أيٍخًفػػػػػػػػػػػػػػي  كى

2كقػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػػاف الٌػػػػػػػػػػػػػػذم أٍحػػػػػػػػػػػػػػذىرٍ   
 

   

 اإلصرار عمى الغكاية كالتمادم فييا  -4

إصراران عمى التمادم في  ده إلحاح عٌذالو إالٌ فة ىي دأب الشاعر كديدنو , كلـ يز لإٌف المخا
فقد صرؼ معرفتو إلى اإلنكار ؛ في محاكلة عنيفة  ,اعترافو بسكء ما يفعؿ مف رغـعمى ال. ك الغكاية

 , اذة التي كانت دائمن ماـ إغراء المٌ ما ىك إاٌل ضعؼ أ ,, كتفاديو لمذىب األبرار يمافاإللمقاكمة 
 . فيقكؿ :  3تسكقو إلى الحراـ 

 { الكامؿ} 
ػػػػػػػػػػػبي أىن نػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػةو بػػػػػػػػػػػالم ٍكـً تىٍحسى  كمٌمحى

ػػػػػػػػػةى الشُّػػػػػػػػػطارً     بالجيػػػػػػػػػًؿ أيٍؤًثػػػػػػػػػري عيشى

   

                                                 
. ك نافع ,  201ص - 200, ص  مكقؼ الشعر مف الفف كالحياة في العصر العباسيينظر : عشماكم , محمد زكي :  1

 . 78, ص  الشعر العباسي قضايا كظكاىرعبد الفٌتاح : 
 . 368, ص  الٌديكافأبك نكاس :  2
 . 102 ص  - 101 , ص نفسية أبي نكاسينظر : النكييي , محمد :  3
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ٍبتييػػػػػػػػػػػا مىػػػػػػػػػػػي  تىمػػػػػػػػػػػكميني فىأىجى ػػػػػػػػػػػرىٍت عى  بىكى

ػػػػػػػػػػٍذىىبى األىٍبػػػػػػػػػػرارً     ًإٌنػػػػػػػػػػي ألىٍعػػػػػػػػػػًرؼي مى

   
ػػػػػػالـى فىقىػػػػػػٍد أىطىٍعػػػػػػتي ًغػػػػػػكايىتي  فىػػػػػػدىعي المى

ٍعًرفىتػػػػػػػػي ًإلػػػػػػػػى اإًلنكػػػػػػػػارً    ػػػػػػػػرىٍفتي مى صى 1كى
 

   

الشاعر لف يتقبؿ نصيحة أم شخص يحاكؿ زجره كتأنيبو ؛ ألٌنو لف يحيد عف الطريؽ ف
 اٌلذم رسمو لنفسو . حيث يقكؿ :

 { الكامؿ} 
ةو  ػػػػػػػػػػةو فػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػٍذًؿ ذاتً نىصػػػػػػػػػػيحى  كميًمح 

 تىرجػػػػػػػػػػػك إنابىػػػػػػػػػػػةى ذم ميجػػػػػػػػػػػكفو مػػػػػػػػػػػاًرؽً   

   
شػػػػػػػػػيمىتي ػػػػػػػػػريني الر شػػػػػػػػػادى كى ػػػػػػػػػرىٍت تيبىص   بىكى

ػػػػػػػػػػٍذىىبي    مى الًئقػػػػػػػػػػيغيػػػػػػػػػػري الر شػػػػػػػػػػاًد كى خى  كى

   
زىجٍرتيػػػػػػػو ػػػػػػػـ ريٍضػػػػػػػتي قىمبػػػػػػػي فػػػػػػػاعممي كى  كى

فىػػػػػػػػرأل اٌتبػػػػػػػػاعى الرٍُّشػػػػػػػػًد غٍيػػػػػػػػرى ميكافػػػػػػػػؽً   
2

 

   
كال يمكف تفسير مجكف أبي نكاس بمعزؿ عف ذاتو الخبٌلقة كرؤيتو اإلبداعية ؛ كال سٌيما أٌف 

ف الشاعرة مف أحاسيس كعكاطؼ , ككاف ضربان م أناهكاف ترجمة لما يجكؿ في داخؿ شعره 
 دينيه ط ٌتسمما كاف يعتقد بأٌنو كالٌزمف كالمكت مف جية , كمع ضركب المكاجية مع الحياة 

مف جية أخرل . فالٌثكرة كالمكاجية ىما سٌيدا المكقؼ , كاليدؼ ىك تعرية المجتمع  مجتمعي  ك 
 خرية كالتحدم فيما الكسائؿ فتكتمؿ بذلؾ الصكرة التي جعمت ىذاككشؼ زيؼ تصرفاتو , أما السٌ 
يحاسب كيعاقب , ا ينبغي أف مارقن  اانيف كالتقاليد , ليصبح متمردن المبدع يخرج عف عقد الٌديف كالقك 

, كالعيش الٌرغيد في ظٌؿ المتعة كبيف حنايا  كالٌسبلـى  يطمب األمفى  إنسافو و ال يرل نفسو سكل كلكنٌ 
 يقكؿ :  . 3المذة 

 {  الكافر} 
ػػػػػػػاءن   إذا مػػػػػػػا نٍمػػػػػػػتي ًمػػػػػػػف عىيشػػػػػػػي رىخى

صػػػػػػػرٍ     تي ًمػػػػػػػف الن كاًئػػػػػػػًب فػػػػػػػي أىمػػػػػػػافً كى

   
ترٍكػػػػػػػػػتي ريٍشػػػػػػػػػدم  رىكبػػػػػػػػػتي ًغػػػػػػػػػكايًتي كى

ٍيػػػػػػػػػًؿ ميٍطًمقىػػػػػػػػػةه عنػػػػػػػػػاًني   ػػػػػػػػػؼُّ الجى كى 4كى
 

   

                                                 
 ,1995لبناف ,  –محمد حسيف شمس الٌديف , دار الكتب العممية , بيركت  : , تح المكٌشح: المرزباني , محمد بف عمراف  1

 . 268,  267, ص  ممحؽ األغانيند ابف منظكر : كقد كردت ىذه األبيات في ركاية أخرل ع . 318ص 
 . 219ص – 218ص  , الٌديكافأبك نكاس :  2
شعر . ك عيسى , حكمت :  80, ص  قراءات في تمرد الشعراء العباسييف عمى السمطة: خميؿ , ياسيف عايش : ينظر 3

شريف لمبحكث كالٌدراسات العممية , سمسمة اآلداب , مجٌمة ت كالٌشعكبية المجكف في القرف الثٌاني اليجرم بيف اإلبداع كالزندقة
 . 222, ص  210, ص 209ـ , ص  2010,  1, ع  32كالعمـك اإلنسانية , ـ 

 . 676, ص  الديكافأبك نكاس :  4
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 كأما قكلو :
 { الطكيؿ} 

مىٍعػػػػػػتي ميجػػػػػػكًني فاٍسػػػػػػتىرىٍحتي ًمػػػػػػفى العىػػػػػػٍذؿً   خى

ػػػػػػػا بػػػػػػػي كالتمػػػػػػػاجفي ًمػػػػػػػف ًمثمػػػػػػػي   كٍنػػػػػػػتي كمى  كى

   
ػػػػػػػًمعتى ًبفاًسػػػػػػػؽو   أيػػػػػػػا اٍبػػػػػػػف أبػػػػػػػافو ىػػػػػػػؿ سى

 دُّ مػػػػػػػف النُّسػػػػػػػاًؾ فػػػػػػػيمف مىضػػػػػػػى قىبمػػػػػػػيييعىػػػػػػػ  

   
ا  أىلىػػػػػػػـ تىػػػػػػػرى أىٌنػػػػػػػي حػػػػػػػيفى أغػػػػػػػدك مسػػػػػػػٌبحن

ٍيػػػػػػػػؿً    قىٍمػػػػػػػػًب أىبػػػػػػػػي جى  ًبًسػػػػػػػػٍمًت ر أبػػػػػػػػي ذىر ر كى

   
ػػػػػػعي فػػػػػػػي نىفسػػػػػػػي كأىٍخًفػػػػػػػضي نػػػػػػػاظًرم  كأٍخشى

ٍطمػػػػػػػي   ادتي فػػػػػػػي الكجػػػػػػػو كالػػػػػػػٌدٍرىىـ المى  كسػػػػػػػج 

   
 كآمػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػالمعركًؼ ال ًمػػػػػػػػػػػػف تىقي ػػػػػػػػػػػػةو 

قػػػػػػػػػػػػػكلي ال ييصػػػػػػػػػػػػػد     كيػػػػػػػػػػػػػؼى كى  قيوي ًفٍعمػػػػػػػػػػػػػيكى

   
دىفتػػػػػػػػػػػػػػػرم يػػػػػػػػػػػػػػػاًء كى محبرًتػػػػػػػػػػػػػػػي رىٍأسي الر   كى

ٍتػػػػػػػػؿً    1كنعػػػػػػػػالمى فػػػػػػػػي كفػػػػػػػػي  ًمػػػػػػػػف آلىػػػػػػػػًة الخى
 

   

قدرتو عمى أف يبدم لمناس خبلؼ ما يخفيو في داخمو , كأف يسدؿ عمى نفسو  فيك دليؿ
بيحو , كلكف ما فائدة تس 2ثياب اليدل كالٌنسؾ حتى ترتسـ عمى كجيو آثار الٌسجكد فيتجنب عذليـ 

 !بسمت أبي ذر إذا كاف مذىبو مذىب أبي جيؿ ؟
كرٌبما كاف مجكف الٌنكاسي المتمثؿ بالمجاىرة بالمذة كاالجتراء عمى الخطيئة , كالنيؿ مف 

غطاء لحركة فكرية ك ى المقدسات في إطار السخرية كالرفض دعكة لمصدؽ الفنٌي كالكاقعٌي , أك
, كرٌبما ىك بديؿه عف الٌتسامي  3ما يمنع قكلو  أيلبست ستار المجكف ليتمكف رٌكادىا مف قكؿ

.  4عميو الفة , كتحدم المجتمع باالجتراء بالفضائؿ كاألخبلؽ كطمب الكجاىة مف كراء الٌشيرة المخ
كبمغ مف  ,عف جادة الٌديف كقد أفرط أبك نكاس بذاؾ التحدم , كغالى في المجكف مغبلة أخرجتو

 كنكف فيو عمى الميك كالعبث , إذ يقكؿ :اان يتعكرفاقو المسجد بستانتماديو أف اتخذ 
 { اليزج} 

 لنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالبٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىًة البٍيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافي    ؼه كاً   ًء أيال 

   
 بياليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي , مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاميحي 

ٍحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي    ـٍ فٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه كاً   لىييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف  المٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًجدى الجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػعى عنػػػػػػػػػػػػػػد الميػػػػػػػػػػػػػػؿ بٍسػػػػػػػػػػػػػػتافي   

   
 فىمػػػػػػػػػػػػػػف يسػػػػػػػػػػػػػػأؿ عػػػػػػػػػػػػػػف قٍمبػػػػػػػػػػػػػػي

  
 

 5 فقمبي حيثما كانيكا ...   
 

 
   

                                                 
 . 316ص  ,الديكافأبك نكاس : 1
 .8ص  - 81, صقراءات في تمٌرد الشعراء العباسييف عمى الٌسمطةخميؿ, ياسيف عايش:  ينظر: 2
 . 222, ص 210ص ,اإلبداع كالزندقة كالشعكبية المجكف في القرف الثٌاني اليجرم بيف شعر :ر: عيسى, حكمتينظ 3
 . 161, صأبك نكاس: ينظر: العقاد, عباس محمكد 4
 . 711, ص  الديكافأبك نكاس :  5
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 السخرية مف الديف-5

ميداف لمسخرية مف الديف , كاالستيزاء مجمس العمـ إلى ؿ بظرفو أف يحكٌ  أبك نكاس استطاع
لغبلـ في مجمس منصكر بف عٌمار الذم كاف   قٌصة تعٌرضو برٌكاده , فقد ركل عنو أبك ىٌفاف

اب كالعقاب , حيث يحدٌث الٌناس عف النفخة كالصكر , كيصؼ الجٌنة كالحكر , كيحذرىـ مف العذ
 , يقكؿ :  1ذاؾ الغبلـ يبكي فٌرؽ لحالو كبكى لبكائو دكف أف يعبأ بيكؿ الحديث أبك نكاس  رأل

 } السريع {
 لػػػػػػػػـ أٍبػػػػػػػػًؾ فػػػػػػػػي مٍجًمػػػػػػػػًس مىٍنصػػػػػػػػكرً 

ػػػػػػػػػػػػكرً    ػػػػػػػػػػػػٍكقنا إلػػػػػػػػػػػػى الجن ػػػػػػػػػػػػة كالحي  شى

   
 لكػػػػػػػػػػػػػف بكػػػػػػػػػػػػػائي لبيكػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػادفو 

ٍحػػػػػػػػػػػػذكرً     تقيػػػػػػػػػػػػًو نىفسػػػػػػػػػػػػي كيػػػػػػػػػػػػؿ  مى

   
ٍصػػػػػػػػػػًفوً تنتسػػػػػػػػػػبي األىٍلسيػػػػػػػػػػفى مػػػػػػػػػػف   كى

تىٍقصػػػػػػػػػػػػيرً    ٍجػػػػػػػػػػػػزو كى ػػػػػػػػػػػػدل عى  إلػػػػػػػػػػػػى مى

   
 فػػػػػػػػػػاتى لسػػػػػػػػػػافى الكصػػػػػػػػػػؼ لكػػػػػػػػػػف  ذا

ٍعػػػػػػػذكرً  –تفديػػػػػػػًو نفسػػػػػػػي  -    جٍيػػػػػػػدي مى

   
 أٍحسػػػػػػػػػفي مػػػػػػػػػف مجًمػػػػػػػػػًس منصػػػػػػػػػكر

2ضػػػػػػػػػػػػػػػٍربه بعػػػػػػػػػػػػػػػكد , كبطٍنبيػػػػػػػػػػػػػػػكرً   
 

   

, لعرؼ كالمألكؼكقد تناقؿ الٌناس أشعار أبي نكاس التي تجاكزت الحدكد كخرجت عف ا
اآلخر امتعضيا كسعى  ألشعار صفة التظٌرؼ كالتٌنٌدر , إاٌل أٌف بعضيـكلعؿ بعضيـ حٌمؿ تمؾ ا

, 3السياسة فأكقع قائميا غير مٌرة في شرؾ السجف بتيمة الٌزندقة كالمركؽ عف الديف بيا عند أىؿ
ككاف أبك نكاس يدفع عف نفسو تمؾ التيمة بأشعار تظير إيماننا عميقنا كقدرة عمى التخمص مف مثؿ 

, مما أكقع الباحثيف كالنٌقاد في لبس تفسير مجكنو كزندقتو , كسيناقش القسـ التالي  4ذاؾ المكقؼ 
   زندقة أبي نكاس بسماتيا كمظاىرىا كأبرز جكانبيا .

 زندقةال -ثانينا

ظٌؿ البحث عف ماىية الٌديف كالٌتعرؼ إلى كنو الخمؽ ىاجسان يؤٌرؽ شعكب الحضارة 

عصكر ؛ ال سٌيما أٌف القكة التي تدير الككف قكة غيبية خفي اإلنسانية , كمثاران لمجدؿ عمى مٌر ال
                                                 

 . 105 - 104, ص أخبار أبي نكاس أبك ىفاف :  1
 . 392ص  , الديكافأبك نكاس : 2 
 . 318, ص  المكٌشحالمرزباني : ينظر :  3
ص  – 440, ص  8, ـ تاريخ بغداد . الخطيب البغدادم :   201ص  – 200, ص  أبك نكاسينظر : ابف منظكر :  4

441 . 
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س االنٌ  أفكارانات التي اختمفت باختبلؼ فاعميا , كظير فعميا , ما أٌدل إلى ظيكر كثير مف الٌدي

كآرائيـ , كتمايزت بتمايز طبقاتيـ , كارتقت بارتقاء أفكارىـ , كلكٌنيا كانت تسعى إلى عبادة خالؽو 

كبيده ممككت كٌؿ شيء . فتقيد الٌناس بفركض العبادات , كتبعكا نزعتيـ قادر عمى كؿ شيء 

 التي دفعتيـ إلى اإليماف بالغيب كاليقيف بحياة آخرة سيخمد فييا اإلنساف بعد مكتو .  1الٌركحية 

نكار لكؿ معتقد يقيني , ككٌؿ  كقد كجدت تمؾ النزعة نفسيا في صداـ مع نزعة شؾ كا 

رضاء الٌشيكاتالٌداعية إلى الٌنيـ مف الممٌ  كصبكاتيا مف حٌريتو اإلنساف كيحدٌ كاجب يمـز  , ذات كا 

ترمي بشكؿو أك بآخر  –عمى اختبلؼ مسٌمياتيا كأصكليا كمبادئيا  –فتعددت المذاىب التي كانت 

يجاد مخرج شرعٌي لمخطيئة , إضافة إلى االستناد عمى أدٌلة  إلى خمؽ متنفس مف تمؾ القيكد , كا 

ا محاكلة الٌتكصؿ إلى إجابات عف أسئمة كانت كالتزاؿ مكضع شؾو كارتياب محسكسة مف شأني

 كالدنيا كاآلخرة كالحياة كالٌنشكر .

مف آثار  ا؛ بكصفيا أثرن األفكار كالعقائد ا لتمؾذىبين  اصرن مٌثؿ العصر العباسي األكؿ عك 

, فتعددت دكافع الزندقة, 2, كاالنفتاح الحضارمقاء الثقافات األجنبيةتداخؿ المذاىب الفمسفٌية كالت

؛ فمـ تقتصر كممة العباسٌي الذم شكؿ تربة خصبة لياكتنكعت أسباب امتدادىا في المجتمع 

ٌنما حممت دالالت ذات طابع ديني كفكرم كاجتماعي كسياسي (زنديؽ) , 3عمى المعنى المغكم , كا 

, كلذلؾ غدا تفسير راء ذلؾ العصر لتيار الزندقة, كاتيـ بيا شعراء آخركفكانتسب كثيره مف شع

ريب فشخصية الشاعر لـ تكف كاضحة المعالـ ,  زندقة أبي نكاس مكضع خبلؼ بيف الدارسيف ؛ كال

 . 4كعصره كاف بدعان في العصكر 

                                                 
, المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ,  1, ط الزندقة كالزنادقة في األدب العربيينظر : داكد , جرجس داكد :  1

 . 16ـ , ص 2004ناف , لب –بيركت 
دار المعارؼ  , العربي في القرف الثاني اتجاىات الشعر ىٌدارة , محمد مصطفى :. ك  109: ص  المصدر السابؽينظر :  2

 . 240ص  ـ , 1963, القاىرة , 
,  ثانيالعربي في القرف ال اتجاىات الشعر محمد مصطفى : كىدارة ,.  146, ص  ضحى اإلسالـينظر : أميف , أحمد :  3

 . 240ص 
 . 8, ص دار المعارؼ , القاىرة , أبك نكاس  ينظر : عباس , عبد الحميـ : 4
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يتظٌرؼ في شعره , كيخرج بو عف العقيدة  اا ماجنن عٌد بعض الٌنقاد أبا نكاس شاعرن  كقد
ة احبو إلى درجة الزندقة , فكأٌف زندقتو حالة نفسيٌ يصؿ بص الدينية ألجؿ العرض كاإلظيار اٌلذم ال

 . 1كعبث كشؾ أكثر مف أم شيء آخر فكرمه  دافعيا ليكه 
كبنظرتو إلى  , ضيـ إلى القكؿ بأٌنو زنديؽ بعقيدتو كفكره كفمسفتو كسمككوعذىب بك 

ا لنفسو ارتكاب المعاصي متسا ئبلن عف مجتمعو؛ ألٌف أبا نكاس كاف دائـ الٌتيكـ عمى الٌديف مبيحن
 حيث يقكؿ : ,مكت مف بعث كحساب كجنة كنار, كمشككنا بما كراء ال 2 الغاية مف الفركض

 } السريع {
 يػػػػػػا نػػػػػػاًظرنا فػػػػػػي الػػػػػػٌديف مػػػػػػا األىمػػػػػػري 

ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري     ال قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىره صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح  كال جى

   
ميػػػػػًع الٌػػػػػذم  مػػػػػا صػػػػػح  عنػػػػػدم مػػػػػف جى

ييػػػػػػػػػػػػػػػػٍذكىري إاٌل المػػػػػػػػػػػػػػػػكتي كالقىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػري   
3

 

   
 كيقكؿ :

 } المنسرح {
ػػػػػػػػػػر  بػػػػػػػػػػاحى ًلسػػػػػػػػػػ ًر الس   اني ًبميٍضػػػػػػػػػػمى

 كذاؾى أٌنػػػػػػػػػػػػػػػػي أقػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ بالػػػػػػػػػػػػػػػػد ىرً   

   
ػػػػػػػػػػعه   كلػػػػػػػػػػيسى بىٍعػػػػػػػػػػدى الممػػػػػػػػػػاًت ميٍرتىجى

ػػػػػػػػػػػةي العىٍقػػػػػػػػػػػرً    4إن مػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػٍكتي بىٍيضى
 

   

فاقترب بذلؾ مف الٌزنادقة اٌلذيف كانكا يدينكف بما دعا إليو ماني أك مزدؾ أك الديانات 
التصاؿ أبي نكاس بالٌنسب الفارسٌي رغـ أٌف  ؛ الفارسية عمكمنا , كيٌرجح أحمد أميف ىذا الرأم

                                                 
العالـ اإلسالمي في العصر . محمكد , حسف أحمد :  148, ص  نفسية أبي نكاسينظر : العقاد , عباس محمكد :  1

, ص العباسي  الشعرالعربي في العصر اتجاىات.  كىٌدارة , محمد مصطفى :  81, دار الفكر العربي , ص 1, ط العباسي
, ص  الزندقة كالزنادقة في األدب العربي. ك داكد , جرجس داكد ,  72, ص  نكاس أبك . ك صدقي , عبد الرحمف : 254
162 . 

. كداكد , جرجس داكد : الزندقة  42, ص  أبك نكاس شاعر ىاركف الرشيد كمحمد األميفينظر : فركخ , عمر :  2
 6, تحقيؽ كشرح عائشة عبد الرحمف , ط  رسالة الغفراف. ك المعٌرم , أبك العبلء :  163األدب العربي , ص  كالزنادقة في

. يقكؿ أبك العبلء : " إٌف دعببلن لـ يكف لو ديف , ككاف يتظاىر بالٌتشيع ,  420ـ , ص  1977, دار المعارؼ , القاىرة , 
ٌنما كاف غرضو التكسب ,.... كال أرتاب في أفٌ  ) دعببلن ( كاف عمى رأم الحكمٌي كطبقتو , كالٌزندقة فييـ فاشية .... , كقد  كا 

اختمؼ في" أبي نكاس " ؛ اٌدعي لو التأٌلو كأٌنو كاف يقضي صمكات نياره في ليمو , كالٌصحيح أٌنو كاف عمى مذىب غيره مف 
 أىؿ زمانو .

 . 218, ص  الديكاف أبك نكاس :3
 . 168ص  , ممحؽ األغانيابف منظكر :  4
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كليس ذلؾ فحسب ؛ فقد جاىر أبك نكاس .  1الزندقة كانت متفشٌية في عصره عمى العمكـ 
 كجبركتو في قكلو :كتحٌدل عظمة الخالؽ بالعصياف , 

 { الٌرجز} 
ػػػػػى فػػػػػي كيػػػػػؿ  ناًئبىػػػػػةو   يػػػػػا أحمػػػػػد الميٍرتىجى

ٌبػػػػػارى الس ػػػػػماكا   ػػػػػٌيدم نىٍعػػػػػًص جى ـٍ سى 2تً قيػػػػػ
 

   

 ,تقي لمنازؿ اآلليةمف النعكت كالٌشمائؿ ما يجعميا تر  كخمع عمييا , خمرتوكما أٌنو قٌدس 
 , فيقكؿ : 3اسميا كتعظيـ آالئيا فتراه يدعك إلى الٌتسبيح ب

 } السريع {
مػػػػػػػػػػػػًر ب الًئيػػػػػػػػػػػػا  أىثٍػػػػػػػػػػػػًف عمػػػػػػػػػػػػى الخى

ػػػػػػػػػػػػػػػفى أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػمىاًئيىا   سػػػػػػػػػػػػػػػم يا أىٍحسى 4كى
 

   

بات متعٌمقنا بالكأس ال يستطيع مفارقتو , ك ال يتكانى عف بؿ لقد عبدىا بإدمانو شربيا , ف
ا عرض الحائط بكؿ ما جاء في تحريـ الخمر مف أحكاـ شرعية , ضاربن  5مقارعتو في كٌؿ األكقات 

ٍمري ر تمردان عمى نيي القرآف الكريـ عنيا في قكلو تعالى : أك كضعية مي  يىا أىيُّيىا ال ًذيفى آمىنيكا ًإن مىا اٍلخى
كفى كى  ـٍ تيٍفًمحي ـي ًرٍجسه م ٍف عىمىًؿ الش ٍيطىاًف فىاٍجتىًنبيكهي لىعىم كي ابي كىاأٍلىٍزالى ٍيًسري كىاأٍلىنصى ًإن مىا ييًريدي الش ٍيطىافي *  اٍلمى

ـٍ عىٍف ًذٍكًر الم   د كي يىصي ٍيًسًر كى ٍمًر كىاٍلمى اءى ًفي اٍلخى ـي اٍلعىدىاكىةى كىاٍلبىٍغضى الًة فىيىٍؿ أىٍنتيـٍ أىٍف ييكًقعى بىٍينىكي ًو كىعىًف الص 
 : ألكامر إبميس في قكلو اكمطيعن .  6ر  مينتىييكفى 

 } البسيط {
ب ػػػػػػػػػذا حانػػػػػػػػػةه بػػػػػػػػػالكىٍرًخ تىٍجمىعينػػػػػػػػػا  كحى

ػػػػػػا   ٍمػػػػػػًر ًإبميسى 7نيطيػػػػػعي فييػػػػػػا بشيػػػػػػرًب الخى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 7ًإبميسى
 

   
 : عترؼ بأٌف تحريميا ىك سٌر لٌذتيا, فيقكؿ, كيتحريميامف رغـ عمى اليشير إصراره عمييا ك 

 } الكافر {
                                                 

 . 51, ص  ضحى اإلسالـينظر : أميف , أحمد :  1
 . 174: ص   السابؽ رجعالم 2
 . 87, ص  2, ج  حديث األربعاءينظر : حسيف , طو :  3
 . 13, ص  الديكافأبك نكاس :  4
 .  88, ص  2, ج  حديث األربعاءينظر : حسيف , طو :  5
 . ( 91,  90اآلية )  : سكرة المائدة 6
 . 203, ص  الديكافاس : أبك نك  7
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ػػػػػػػػػػػػػػػػٍيشو  ػػػػػػػػػػػػػػػػٍذىا ًإٍف أىرىٍدتى لىذيػػػػػػػػػػػػػػػػذى عى  فىخي

ميمػػػػػػػػػػػػػػػػػي بالمػػػػػػػػػػػػػػػػػداـً     كىال تىعػػػػػػػػػػػػػػػػػًدؿ خى

   
ر  قيػػػػػػػػػؿ : رحػػػػػػػػػراـه ر ـه ٌف قػػػػػػػػػالكا : رحػػػػػػػػػرا  كا 

1كلكػػػػػػػػػػػػف  المٌػػػػػػػػػػػػذاذىةى فػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػراـً   
 

   

كاستعاف بغزارة الٌدمكع  كأحاؿ الٌشاعر أحكاـ تحريـ الخمر إلى مكاضع سخرية كاستيزاء ,

 فقاؿ : , عمى اصطناع الحزف
 { الطكيؿ} 

ػػػػػػػػفو قٍفػػػػػػػػر مػػػػػػػػى ًدمى  بكيػػػػػػػػتي كمػػػػػػػػا أىٍبكػػػػػػػػي عى

 كمػػػػػا بػػػػػيى ًمػػػػػف ًعٍشػػػػػؽو فىػػػػػأىبكي مػػػػػف اليىٍجػػػػػرً   

   
ػػػػػػػػػػف نىًبٌينػػػػػػػػػػا  كلكػػػػػػػػػػٍف حػػػػػػػػػػديثه جاءىنػػػػػػػػػػا عى

 فػػػػػذاؾى الٌػػػػػذم أىجػػػػػرل ديمػػػػػكعي عمػػػػػى الن ٍحػػػػػرً   

   
ٍمػػػػػػػًر كالن يػػػػػػػيي جاءىنػػػػػػػا  ًبتىحػػػػػػػريـً شيػػػػػػػٍرًب الخى

ٍمػػػػػػػ    رً فٌممػػػػػػػا نىيىػػػػػػػى عنيػػػػػػػا بكٍيػػػػػػػتي عمػػػػػػػى الخى
   

ـي أننػػػػػػػػػػػػػي  فىأىشػػػػػػػػػػػػػربيا ًصػػػػػػػػػػػػػرفنا , كأىٍعمىػػػػػػػػػػػػػ

زي فييػػػػػػػػػا بالث مػػػػػػػػػانيف فػػػػػػػػػي ظىيػػػػػػػػػرم   ػػػػػػػػػز  2أيعى
 

   

مى الٌرغـ مف استجكابو لمحٌد , كىذا دليؿه عمى افية عفيك يصر  عمى شرب الخمر الصٌ 

 فيقكؿ : , ية , كلذلؾ تراه ال يخاؼ العقابقدرتو الفائقة عمى المراكغة كالمكاج
 } السريع {

ػػػػػػػػػػػػػػػػػاريٌدا عى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍأسى إن كيمى  مىػػػػػػػػػػػػػػػػػي  الكى

ػػػػػػػػػػٍأسى مػػػػػػػػػػا تيٍجػػػػػػػػػػدم    ال تػػػػػػػػػػٍدرياًف الكى

   
ػػػػػػػتٍ   لػػػػػػػك ًنٍمتيمػػػػػػػا مػػػػػػػا نٍمػػػػػػػتي مػػػػػػػا ميًزجى

ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػدً     إاٌل بػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍمًعكيمىا مػػػػػػػػػػػػػػػػػف الكى

   
 إٍف كٍنتيمػػػػػػػػػػػػػػا ال تٍشػػػػػػػػػػػػػػربىاف مًعػػػػػػػػػػػػػػي

ٍحػػػػػػػػدم   ػػػػػػػػٍكؼى الًعقىػػػػػػػػاًب شػػػػػػػػرٍبتييا كى 3خى
 

   

الرؤل المكحية ... كعالمان مميئان خمرة أبي نكاس " عالمان مميئان بالتصكرات كاأللكاف ك  ككانت

, حيث ارتبطت 5قد أعادىا لصكرتيا التي اختمقت في ذىف اإلنساف البدائي, ف4بالرمكز كالدالالت"

مى شربو عابدكه لتحؿ الخمر بطقكس الٌديف فغدت إليا أك شرابان لئللو أك حتى دمو " الٌذم دأب ع

لذاؾ  كما يرل عمي شمؽ إاٌل صبلة –جمكعيا في م –.  كما كانت خمرياتو  6كقكاه " فييـ ركحو 
                                                 

 . 693ص  , الديكافأبك نكاس : 1
 . 36ص  : المصدر الٌسابؽ 2
 . 182ص  : المصدر السابؽ 3
 . 175, ص  أبك نكاس بيف العبث كاالغتراب كالٌتمردالزعيـ , أحبلـ :  4
 .  35, ص  نفسية أبي نكاسينظر : النكييي , محمد :  5
 . 203, ص ـ  1983لبناف ,  -, دار األندلس , بيركت  3, ط  العربيالصكرة في الٌشعر البطؿ , عمي :  6
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ٌنما عبد لذاتو اٌلذم لـ ي -الخمر  -الكثف  ذا لـ يكف األمر كذلؾ فمماذا دعا أبك  1عبد زلفى , كا  . كا 

نكاس إلى الثٌناء عمى الخمر كنعتيا بأحسف أسمائيا ؟! كلماذا بدت قصائده فييا ترانيـى عشؽ 

 2كأناشيد دينية ترتؿ في محرابيا ؟! 
فما مف شٌؾ إذف بأٌنو خمع عمييا مف الٌصفات الربانية ما يجعميا سران لمحياة , فيي ركحه قد 
تجسد أحيانان بركح الكـر أك ركح " الٌدف " , فتتسمؿ إلى شاربيا لتيبو ركحان أخرل , كتكصمو إلى قٌمة 

االنتشاء الدينٌي  الٌنشكة , كلكٌنيا ليست كأية نشكة ؛ ألٌنيا تصعد بركحو إلى آفاؽ تضاىي آفاؽ
 . يقكؿ : 3لبمكغو كٌؿ نفس بشرية  سمكالٌرفيع اٌلذم ت

 } البسيط {
 مػػػػػػا زٍلػػػػػػتي أٍسػػػػػػتنؿُّ ركحى الػػػػػػد ف  فػػػػػػي ليطيػػػػػػؼو 

كحً     كأٍسػػػػػػتىًقي دمػػػػػػوي مػػػػػػٍف جػػػػػػٍكًؼ مٍجػػػػػػري

   
 حتػػػػػػى اٍنثىنىٍيػػػػػػتي , كًلػػػػػػي ريحػػػػػػاًف فػػػػػػي جسػػػػػػدو 

كالػػػػػػػػػد فُّ مٍنطىػػػػػػػػػًرحه جٍسػػػػػػػػػمنا بػػػػػػػػػال ركحً   
4

 

   
 كيقكؿ : 

 سريع {} ال
ػػػػػػػػػػػػػوي   قٍمػػػػػػػػػػػػػتي ًلػػػػػػػػػػػػػدىف  شيػػػػػػػػػػػػػٌ  أٍكدىاجي

 لٍيػػػػػػػػػػػػتى دًمػػػػػػػػػػػػي دكنػػػػػػػػػػػػًؾ مٍسػػػػػػػػػػػػفيكحي   

   
ا  ككنػػػػػػػػػػػػػًت منػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػدىالن صػػػػػػػػػػػػػالحن

كحي    تػػػػػػػي تحٍيػػػػػػػا بػػػػػػػًؾ الػػػػػػػرُّ 5فػػػػػػػي مٍيجى
 

   

كما يصفيا بنار ال يخبك ليبيا , كنار المعبد المقٌدسة التي كاف يستعظميا المجكس 
 , فيقكؿ : 6كيحجبكف عنيا أنفاسيـ حتى ال يمكثكىا 

 المنسرح { }
 تىٍمتىًيػػػػػػػػػػػبي الكػػػػػػػػػػػؼُّ مػػػػػػػػػػػٍف تىمىيًُّبيػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػاىىا    كتٍحسيػػػػػػػػػػػػػػري العىػػػػػػػػػػػػػػٍيفي أىٍف تىقىص 

   
                                                 

 . 66, ص  أبك نكاس بيف الٌتخطي كااللتزاـينظر : شمؽ , عمي :  1
 . 41, ص  نفسية أبي نكاسينظر : الٌنكييي , محمد :  2
 . 38, ص  37, ص 35, ص  المصدر الٌسابؽينظر :  3
 . 92, ص  الديكافأبك نكاس :   4
 . 688: ص  صدر السابؽالم 5
 ,ة مصر لمطباعة كالٌنشر , القاىرة, دار نيض 3, ط  تٌيارات ثقافية بيف العرب كالفرسينظر : الحكفي , أحمد محمد :  6

ـ , ص  2003,  1, ع  9, المنارة , ـ  ثنائٌية النار كالنكر في شعر أبي نكاسالشتيكم , صالح عمي سميـ :  ك. 28ص
107 . 
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ػػػػػػػػػػػػػػةن  ر شى  كػػػػػػػػػػػػػػأف  نػػػػػػػػػػػػػػارنا بيػػػػػػػػػػػػػػا ميحى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىىا   1نىيىابييػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةن كنىٍغشى
 

   

كيذىب بعض المفسريف إلى القكؿ بأف خمرة أبي نكاس خمرة فمسفية ؛ إذ ال يعنى الٌشاعر 

رؾ دٍ تي  ناىا اٌلذم دٌؽ حتى ليعجز الكىـ عف تمٌثمو , فيي خمرة البشربيا بقدر ما يعنى بفيـ مع

بالحكاس , كفييا مف الٌنزعة الغيبية ما جعؿ الشاعر كرعان متأمبلن يتحٌرل أسرارىا كما يتحٌرل 

 , فيقكؿ :  2الٌصكفي ركح اهلل 
 } مجزكء الرمؿ {

مػػػػػػػػػػػػػػػػػًر حت ػػػػػػػػػػػػػػػػػى ٍعنىػػػػػػػػػػػػػػػػػى الخى  دىؽ  مى

 ىيػػػػػػػػػػػػػػكى فػػػػػػػػػػػػػػي رىٍجػػػػػػػػػػػػػػـ الٌظنػػػػػػػػػػػػػػكفً   

   
لىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكم   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حاكى  مى

 ًظػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػػػػٍرًؼ الجفيػػػػػػػػػػػػػكفً   

   
ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرنا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى الٌطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼي حى  رىجى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػكفً    رىجي عػػػػػػػػػػػػػػػػػف خيػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ ر الز 
3

 

   
 لػػػػػػػػػػػػػػـ تيقىػػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػكىٍىـً إالٌ 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ بىٍت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفى اليقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفً    

   
 فمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرؾي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال

4ييتىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعيكفً    
 

   

كتعظيميا , كما زادت مف كقد خٌص الٌنكاسي خمرتو بطقكس عبادة زادت مف إجبلليا 

سرافو  , ؿ بيا, كيترفع بيا عف الٌندماء, كيتغزٌ ا يناجييا, فتأمؿ خمكتو مع خمرتو منفردان بي5تطرفو كا 

 بؿ كيرقييا بشعكذات مف شأنيا أف تدفع عنيا الحسد , فيقكؿ :
 } المتقارب { 

مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكتي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالر اح أيناجييىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  خى

 آخػػػػػػػػػػػػػػػػػذي منيػػػػػػػػػػػػػػػػػا , كأيعىاًطييىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
ـٍ أىًجػػػػػػػػػػػٍد ميٍسػػػػػػػػػػػًعدنانادٍمتي   يػػػػػػػػػػػا إٍذ لػػػػػػػػػػػ

 أرضػػػػػػػػػػػػػػػػاه أف يٍشػػػػػػػػػػػػػػػػرىكىني فييػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 شػػػػػػػػػػرٍبتييا ًصػػػػػػػػػػٍرفنا عمػػػػػػػػػػى كجييػػػػػػػػػػا

 فكنػػػػػػػػػػػػػػػػتي سػػػػػػػػػػػػػػػػاًقييا كحاًسػػػػػػػػػػػػػػػػييىا  

   
 لػػػػػػػػػـ تنظػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػيفي إلػػػػػػػػػى منظػػػػػػػػػرو 

 فػػػػػػػػػي الحسػػػػػػػػػف كالٌظػػػػػػػػػرؼ ييػػػػػػػػػدانييىا  

   

                                                 
 . 8ص  ,ديكافال :أبك نكاس 1
, 2ج ـ,1964كزيع كالٌنشر, بيركت, , المكتب الٌتجارم لمطباعة كالتٌ المفيد في األدب العربي: مجمكعة مف المؤلفيف 2

 .515ص
 الٌشراب الذىبي .: الٌزرجكف ىك 3
 . 47, ص  الديكافأبك نكاس :  4
 . 293, ص  حركات الشيعة المتطرفيفعبد العاؿ, محمد جابر: ينظر :  5
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 مازلػػػػػػػتي خػػػػػػػكؼى العػػػػػػػيف لمػػػػػػػا بػػػػػػػدت

 1 أٍنفيثي مف كأًسي كأرقييا    
 

 
   

بعيدة تمامنا عف المعنى الحقيقٌي لمزندقة القائمة عمى  ندقة أبي نكاسفيما رأل آخركف أٌف ز 
ف األعراؼ كالتقاليد كعقيدة الجماعة المتٌبعة , فيك في نظرىـ تعاليـ ماني , كفسركىا بالخركج ع

متمرده متجاكز لقكانيف المجتمع , يحض  عمى الحياة كيذـٌ التقشؼ كالعزكؼ عف المتع , كيدعك إلى 
دفعيـ إلى اتياـ الٌنكاسٌي ر بما تبعثو مف فرحو كسركر , ء عمى الٌطمؿ كاإلقباؿ عمى الخمنبذ البكا

 . 2بالٌشعكبية التي تعمي مف شأف الفرس كتحط مف شأف العرب 

يناقش القسـ اآلتي فيما  شعكبية أبي نكاس في مكاضع الحقة .كسيناقش ىذا البحث  
كالثكاب كالعقاب  ة كالٌصكـ كالحٌج كالحساببلة كالٌزكاجكانب البلفتة في زندقة أبي نكاس , فالصٌ ال

كٌميا مفاىيـ كألفاظ كاف ليا حضكره شديده في شعر أبي نكاس إٌنما عمى نحك مقمكب , كلـ يفرط 
الٌشاعر في استعماؿ تمؾ األلفاظ غفراننا بؿ عصياننا , كال أمرنا بالمعركؼ كنيينا عف المنكر , بؿ 

 , كقد كضحت الباحثة لبياف 3المعركؼ , كال تكبة كال زىدنا بؿ تيٌتكنا كانتيابا أمرنا بالمنكر كنيينا عف 
 مف خبلؿ تحميؿ نماذج مف شعر أبي نكاس تتعرض لمكقفو مف العبادات كالشرائع كاألخبلؽ .

 الجكانب الالفتة في زندقة أبي نكاس 

خبلؿ حديثو عف تظير زندقة أبي نكاس في أشعاره بشكؿ كاضح, كتتمثؿ ىذه الزندقة مف  
 مكضكعات محٌددة ذات عبلقة مباشرة باإليماف كالكفر, كأىـٌ تمؾ المكضكعات ىي :

 كالزكاة مكقؼ أبي نكاس مف الصالة  -1
ثاني أركاف اإلسبلـ , كأكؿ ما يحاسب عميو العبد يكـ القيامة , كبيا يتقرب  الصبلة 

عف ضركرة الصبلة كأىميتيا في صمة  المؤمف لربو كيكفر عف سيئاتو , كلـ يكف أبك نكاس بغافؿو 
المسمـ بربو إال أٌنو أبغض كؿ ما يقيد متعو كيمنعو عف خمرتو , كلك كاف فرضان ال يصح إسبلـ 

                                                 
 . 114, ص  الديكافك نكاس : أب 1
.213ص -212, صشعر المجكف في القرف الثاني اليجرم بيف اإلبداع كالمجكف كالٌزندقة كالٌشعكبية: عيسى, حكمت2
 .  72,ص  2002,  5ع  البحريف,العمـك اإلنسانية , , مجمة انتاج المعرفة بيف األصالة كالحداثةحسف , عبد الكريـ :  3
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المرء إال بو , كلذلؾ تراه يتياكف في ترؾ الصبلة , معرضان عف كؿ مف يحثٌو عمى أدائيا في سبيؿ 
 شرب الخمر , فيقكؿ  :            

 { رمؿالمجزكء }                                                                          
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذلي فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىًطٍعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 كىأقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ا فى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكًمي  

   
دىٍعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  كاٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىًب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌاحى كى

ػػػػػػػػػػػػػػػالةو كيػػػػػػػػػػػػػػػؿ  يىػػػػػػػػػػػػػػػكـً    1ًمػػػػػػػػػػػػػػػٍف صى
 

   

نفسو  كشغمت فتنة الحياة أبا نكاس عف كاجباتو الدينية ؛ فياـ في أجكاء المذة , كطابت
, 2فشاركيـ خمرتيـ التي كانت تقدـ ليـ كقت الصبلة فيحثكنيا حتى تفكتيـ ,بصحبة رفقاء السكء

 كفي ىذا يقكؿ:
 { الطكيؿ} 

ـى ثىالثىػػػػػػػػػػػػةه   خرجنػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػى أىف  الميقػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػٍيرىا    فىطابػػػػػػٍت لنػػػػػػا حتػػػػػػى أقمنػػػػػػا بيػػػػػػا شى

   
 عصػػػػػػػابىةي سيػػػػػػػكءو ال يػػػػػػػرل الػػػػػػػٌدىري ًمػػػػػػػثميـٍ 

ف كنػػػػػػػػػتي مػػػػػػػػػنيـ البريئنػػػػػػػػػا كال    ًصػػػػػػػػػٍفرىا كا 

   
ػػػػػػػػػالة رىأٍيػػػػػػػػػتىيـٍ   إذا مػػػػػػػػػا دنػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػتي الص 

3يحٌثكنيػػػػػػػػػػػػا حتػػػػػػػػػػػػى تفػػػػػػػػػػػػكتىيـي سػػػػػػػػػػػػٍكرىا  
 

   

و عمى اإلثـ ـي أصحابي الذم ييقدً  4( المعمرٌية) كلعؿ الشاعر قد سار في قكلو عمى مذىب 
نكاس  . كلـ يعبأ أبك 5كالفحشاء كيعتبركف ترؾ الفرائض تدينان , فيزىكف بالمٌذة كيتفاخركف بالمعصية 

الي في طمب المٌذة , كيغيـ ؛ فيك مثميـ يميك بنعت أصحابو بعصابة السكء , بؿ تباىى بذكر أفعال
 لشرائع , فيقكؿ في كصؼ مجمس ليك: الفرائض كمتحديان امعيـ مخالفان 

 { الرجز} 
نػػػػػػػػػػػػا , كلىٍيمىتىنػػػػػػػػػػػػا  فمػػػػػػػػػػػػـ نػػػػػػػػػػػػزؿ يىٍكمى

 نىٍقػػػػػػػػػػرنا عمػػػػػػػػػػى الس ػػػػػػػػػػٍطًح بالٌطنػػػػػػػػػػابيرً   

   
سػػػػػػػػػػػرناحتػػػػػػػػػػػى رأٍينىػػػػػػػػػػػا الس ػػػػػػػػػػػ  كادى ميٍنحى

 كدارًت الش ػػػػػػػػػػٍمسي فػػػػػػػػػػي المىقاصػػػػػػػػػػيرً   

   
                                                 

 . 205, ص افالديك أبك نكاس :  1
 .284, ص 283, ص حركات الشيعة المتطرفيف عبد العاؿ , محمد جابر : نظر :ي 2
 . 61, ص ديكافالأبك نكاس :  3
فرقة مف الشيعة الغبلة , كينتسبكف لمعمٌر بف خيثـ , كضع معمر عف أصحابو غسؿ الجنابة , كزعـ أٌف كٌؿ  ريىة ىي :عمٌ المى  4

 مكسكعةمو ليس عمى الحقيقة , كدانكا بترؾ الٌصبلة كالفرائض . ينظر : الحنفي , عبد المنعـ : شيء أحٌمو اهلل في القرآف كحرٌ 
 .  600, ص  كاألحزاب كالحركات اإلسالمٌية الفرؽ كالجماعات كالمذاىب

 . 285, ص حركات الشيعة المتطرفيفعبد العاؿ , محمد جابر : نظر : ي 5
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ػػػػػػػػػحنى ػػػػػػػػػالتينا ًلضي  كحػػػػػػػػػيف حانىػػػػػػػػػٍت صى

1قيٍمنػػػػػػػػػػػػا نيصػػػػػػػػػػػػٌمي ًبغيػػػػػػػػػػػػر تٍكبيػػػػػػػػػػػػرً   
 

   
ككيؼ ال يضيع أبك نكاس صبلتو كيقضييا مف غير تكبير إذا كاف قد أخذ فتكاه مف شيخو 

, يحـر نفسو لٌذة العقار ره حتى الإبميس الذم قضى لو بقضاء ما فاتو مف صبلة ليمو في نيا
 فيقكؿ:

 {  الكامؿ} 
ػػػػػػػػػالة  فقػػػػػػػػػاؿ  : فػػػػػػػػػرضه كاجػػػػػػػػػبه قمػػػػػػػػػت: الص 

ػػػػػػالةى    ػػػػػػؿ  الص  ميػػػػػػؼى عقػػػػػػارً صى بػػػػػػٍت حى  , كى

   
ػػػػػػػػػػػٍكؿو كامػػػػػػػػػػػؿو  ػػػػػػػػػػػالةى حى مىٍيػػػػػػػػػػػؾى صى ػػػػػػػػػػػٍع عى  اجمى

2ًمػػػػػػػٍف فىػػػػػػػٍرًض لىٍيػػػػػػػؿو فاٍقًضػػػػػػػًو ًبنىيػػػػػػػارً   
 

   

 , كيؤكد ذلؾ قكلو: فالشاعر ال ينكر كجكب الصبلة كلكٌنو يريد أف يؤدييا عمى ىكاه 
 { الكامؿ} 

 كافػػػػػػػرٍض ًلنفًسػػػػػػػؾى كػػػػػػػؿ  يػػػػػػػكـو ركعىػػػػػػػةن 

3 ال تيكًثػػػػػػػػػػػػػػػرف  فىتكجػػػػػػػػػػػػػػػبى األىٍجػػػػػػػػػػػػػػػرا  
 

   

فميس غريبا إذف أف يحيؿ الشاعر المسجد كما يعقد فيو مف مجالس لمعمـ إلى مستقر 
ت اهلل مة بي, مستيتران بحر دىـ كاإليقاع بيـ, كمكضعان لتصيٌ كمكاف لمعبث بالغمماف  المردإلبميس, 

 :  , فيقكؿكمتجاىبلن قدسيتو
 { مجزكء الكافر} 

 رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت المٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجدى الجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى ًإٍبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسً     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى قيف اعى

   
 بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي اهللي كالط اًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ٍنحػػػػػػػػػػػػػػكسً    ٍيػػػػػػػػػػػػػػرى مى  ػػػػػػػػػػػػػػػعي بػػػػػػػػػػػػػػٍرجه غى

   
 بػػػػػػػػػػػػػػػو ًخٍمػػػػػػػػػػػػػػػتي ظبػػػػػػػػػػػػػػػاءى اإلٍنػػػػػػػػػػػػػػػػ

4ًس فػػػػػػػػػػػػػػػػػي أقػػػػػػػػػػػػػػػػػبح مػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنكسً   
 

   
 كفي قكلو:

 } مجزكء الكافر {
 ر     )ـ(عركضػػػػػػػػػػػػيه إذا مػػػػػػػػػػػػا اٍفتىػػػػػػػػػػػػ

ٍبتىًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنا بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردي     مي

   
 إذا قمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي    ٍؽ بىٍيننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىحى  يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

   
                                                 

 . 146, ص ديكاف الأبك نكاس :  1
 . 200ص  :  ر السابؽالمصد 2
 . 109, ص  في مجكف أبي نكاس كاإلتناسالفكاىة أبك نكاس :  3
 كالقيف اعة : العريشة . . 723, ص ديكاف الأبك نكاس :  4
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ر كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي إذا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامكا  أيحى

1كألمسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إذا قعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا  
 

   
يظير الشاعر كقد فقد خشكعو في صبلتو بسبب الغبلـ الذم صمى برفقتو ؛ فضعؼ أماـ 

 حسنو كعبث بو في حركات الصبلة كسكناتيا . 
تدكر ,  أمرد ككأسو  سيؿ إذا ما قكرف بنيؿ حاجتو مف ظبيو  الصبلة عند الشاعر أمره  كترؾ

 : عنده مف كبيرة ترؾ الصبلة فيقكؿ مخاطبان ناصحيو طمبو أكبري فخكفو مف فرار مى 
 } مجزكء الكامؿ {

 قػػػػػػػػػػػالكا : اٍغتىًسػػػػػػػػػػػٍؿ أىتىػػػػػػػػػػػًت الظٍُّيػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري كالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤيكسي تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكري   

   
ػػػػػػػػػػػػػػٍكؼى ...  فقػػػػػػػػػػػػػػالك   افقمػػػػػػػػػػػػػػتي : سى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًة كىبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري     تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرؾي الص 

   
 فقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي : أىٍكػبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري مػٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

 ظىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  يينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري   

   
ـٍ يىٍنتىًظٍرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  إٍف قيٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي السُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركري     كىغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابى عى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالةه   كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًلمثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي صى

 ألف  ًفٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييري   

   
 فأٍقًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػركا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مىالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكري    2فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌنني مى
 

   

يارة ؛ كيعمؿ بلة كىك الطٌ في ترؾ شرط أساسي مف شركط الصٌ فيك يستميح لنفسو العذر 
ينية عمى فسقو الذم دفعو إلى قمب القيـ الدٌ  !! كليس ىذا إال دليبلن ذلؾ بطير معاشريو مف الغمماف 

 العبث بمفيكميا .ك كحية كالرٌ 
كقد تمادل أبك نكاس في المجاىرة بفحشو كرذائمو ؛ فحٌط مف صكت المؤذف الذم يدعك 

 ا ذاتو بصكاب ما تفعؿ , فمـ يمثؿ لو صكت األذاف أية قيمةكأقبؿ عمى مجكنو مقنعن  , ة بللمصى 
و عمى الخشكع كاإلذعاف لنداء الخالؽ , كالصبلة لو , " ألنو يؤمف بأف الفجكر ينبغي أف ركحية تحثٌ 

 :يقكؿ ,  3 يككف التصرؼ اإليجابي لمتصرؼ اإلنساني "
 { مجزكء الخفيؼ} 

ن    نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميمافي غى

ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اًح فاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًقًني    كى

   
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًطني كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأسى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكةو 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤىذ فً    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف أىذاًف المي 4عى
 

   

                                                 
 . 358ص ,  الديكافأبك نكاس :  1
 . 335ص: المصدر السابؽ  2
 . 263, ص فف الشعر الخمرم: إيميا  ,حاكم  3
 . 33, ص الديكاف أبكنكاس : 4
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, بلة كأحكاميا كمف يؤديياخرية مف الصٌ نو مف السٌ تمكٌ  ةحاكؿ النكاسٌي انتياز كؿ فرصك 
 :ا صبلة أحد السكارلفيقكؿ كاصفن 

 } الكافر {
ػػػػػػػػػػم ى  إذا مػػػػػػػػػػا أٍدرىكٍتػػػػػػػػػػوي الظٍُّيػػػػػػػػػػرى صى

 مىٍيػػػػػػػػػػػػػػًو كال ًعشػػػػػػػػػػػػػػاءي كال عىصػػػػػػػػػػػػػػره عى   

   
ػػػػػػػػم ي ىػػػػػػػػذه فػػػػػػػػي كقػػػػػػػػًت ىػػػػػػػػذم  ييصى

 فىكيػػػػػػػػػػػػؿُّ صػػػػػػػػػػػػالًتو أىبىػػػػػػػػػػػػدنا قىضػػػػػػػػػػػػاءي   

   
 كذاؾى محمػػػػػػػػػػػػػػده تفديػػػػػػػػػػػػػػو نىفسػػػػػػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػؽ  لػػػػػػػػػو كقػػػػػػػػػؿ  لػػػػػػػػػو الًفػػػػػػػػػداءي    1كحي
 

   

 , مغفبلن كاحد  في كقتو  صمكاتو قضاءن  كؿٌ  فمحمد ىذا ال يمتـز بأكقات الصبلة , كيؤدم
الىةى كى  : "قكلو تعالى مىى اٍلميٍؤًمًنيفى ًكتىابان م ٍكقيكتان ًإف  الص  و بنظر الشاعر شخص , كلكنٌ  2"  انىٍت عى

 .اخط عمى الديف, كالمتجرئ عمى أحكامو؛ إذ يعبر عف رأيو السٌ يستحؽ الفداء
, كمضى إلى خمرتو كغممانو غير نياكاستياف بأركا ,بلةغالى أبك نكاس في بغضو لمصٌ ك 
, أك الفاسؽ الذم يجب أف ي منزلة الكافر الخارج عف المٌمةفبعقكبة تاركيا التي تجعمو  مكترثو 
, كتفٌرغ لحانات ا ببل عكدةكداعن  د مراتع فتكتو مع رفقائو المحبيفالمسجد الذم شي عى , فكدٌ 3يتكب

 - د بمحظات صدقو مع ذاتوالمقيٌ  -مائو عمى تناسي حنينو قطربؿ كالكرخ ؛ يستعيف بخمرتو كند
  , فيقكؿ:4الزماف لذلؾ العيد الذم لف يكرره

 {المنسرح  }
ًت الكيثيػػػػػػػػػػػػبي  ػػػػػػػػػػػػٌمى كىأقػػػػػػػػػػػػكى فػػػػػػػػػػػػا الميصى  عى

 ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػي فىالًمٍربىػػػػػػػػػػػػػػػػػداًف فالم بىػػػػػػػػػػػػػػػػػبي   

   
 فالمسػػػػػػػػػػجدي الجػػػػػػػػػػاًمعي المػػػػػػػػػػركءىًة كالػػػػػػػػػػػ ٌ 

ػػػػػػػبي    افي , فالر حى ػػػػػػػحى فػػػػػػػا , فالص   ٌديػػػػػػًف عى

   
ٌمٍرتييػػػػػػػػػػػػػػػا يىٍفعنػػػػػػػػػػػػػػػا  منػػػػػػػػػػػػػػػازؿه قػػػػػػػػػػػػػػػد عى

 حت ػػػػػػػى بىػػػػػػػدا فػػػػػػػي ًعػػػػػػػذارمى الش ػػػػػػػيىبي   

   
 كالسػػػػػػػػػػػػيكًؼ , ىىػػػػػػػػػػػػز ىـي فػػػػػػػػػػػػي فتيػػػػػػػػػػػػةو 

زانىييػػػػػػػػػػػػـ أىدىبي    ػػػػػػػػػػػػٍرخي الش ػػػػػػػػػػػػباًب , كى  شى

   
 ثيػػػػػػػػػػػػػػػػـ أىرابى الٌزمػػػػػػػػػػػػػػػػافي , فاٍقتىسػػػػػػػػػػػػػػػػميكا

ػػػػػعىبيكا   ػػػػػبىا فػػػػػي الػػػػػًبالًد , فاٍنشى  أٍيػػػػػًدم سى

   
ـٍ أىبىػػػػػػػػػػدنا  لػػػػػػػػػػف ييٍخمىػػػػػػػػػػؼى الػػػػػػػػػػد ىري مػػػػػػػػػػثمي

ػػػػػػػػػػبي    ػػػػػػػػػػٍأنييـٍ عىجى  عمػػػػػػػػػػي  ىىٍييػػػػػػػػػػاتى شى

   

                                                 
 . 23ص ,  الديكافأبك نكاس :  1
 . 103: اآلية  سكرة النساء 2
, مكتبة الممؾ فيد الكطنٌية , الٌرياض ,  4, ط  خالصة الكالـ في أركاف اإلسالـ ينظر : الٌطيار , عبد اهلل بف محمد : 3

 . 80ـ ,  ص 2008
 . 152, ص نفسية أبي نكاسالنكييي :  4
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لػػػػػػػػي ًبقيػػػػػػػػرل الػػػػػػػػػ بُّػػػػػػػػؿه مىربىعػػػػػػػػي , كى  قيٍطري

ػػػػػػػػػػيى العنػػػػػػػػػػبي    ػػػػػػػػػػٍرًخ مىًصػػػػػػػػػػيؼه كىأيم  1كى
 

   

  كجعؿ الشاعر مف خمرتو قبمةن , كيمـ كجيو شطر أباريقيا مصمينا , فقاؿ :
 } سريع {

اٌلنا أىباريقىنا  صارى ميصى
 

نىٍحرينا بيٍنتى العىناقيًد   كى
2 

 

, 3كتجتاحو مشاعر الميابة كالٌرىبة لدل اقترابيا مٌشعة نحكه فبل يممؾ إاٌل أف يسجد ليا
 فيقكؿ : 

 } الطكيؿ {
ٍيًتيىػػػػػػػػػػةن ذىىبي ػػػػػػػػػػةن   فجػػػػػػػػػػاءى ًبيػػػػػػػػػػا زى

ػػػػػػػٍبرىا   4فىمىػػػػػػػـ نىٍسػػػػػػػتىطٍع دكفى السُّػػػػػػػجكًد لىيػػػػػػػا صى
 

   

 يقكؿ :جكد , ففك يرل أٌنيا األحؽ  بالصبلة كاألكلى بالسٌ 
 } الطكيؿ {

ػػػػػٍأًس فػػػػػي السُّػػػػػٍكًر سػػػػػاجدنا  يخػػػػػرُّ ًلصػػػػػٍرًؼ الكى

ػػػػػػػم     سى مىيٍيػػػػػػػا كى ػػػػػػػم ى عى ػػػػػػػٍت صى ٍف ميًزجى مىاكاً 
5

 

   

عمى ضبللو فعٌد مف الزنادقة الذيف ال يدرككف سٌر الككف كال يؤمنكف  الشاعر أصرٌ ك 
عف  مف رغباتو المعمنة , كال يتكرعكف عف المجاىرة بغييـ كفسقيـ , فتحرر مف أم قيد يحدٌ 6بالديف

  لمنجاة يـك القيامة .الرغـ مف ككف ذلؾ القيد سبيبلن كعمى نفسيا بسخط كعناد , 
الذيف حادكا عف  7ض عمى الٌزكاة , كرفض االلتزاـ بيا كعٌدىا مذىبنا ) لمشٌطار ( فاعتر 

ا قكلو تعالى :الٌطريؽ ا ـٍ ًلمز كىاًة فىاًعميكفى ر لٌسكم , معارضن  :قاؿ عمى لساف إبميس, ف8 ركىال ًذيفى ىي

                                                 
 . 4, ص 3, ص الديكافأبك نكاس :  1
 . 344ص  :المصدر السابؽ  2
 . 41, ص نفسية أبي نكاس  ينظر : النكييي , محمد : 3
 . 61, ص  الديكافأبك نكاس :  4
 . 683: ص  المصدر الٌسابؽ 5
 . 262, ص فف الشعر الخمرمإيميا حاكم :  6
اس فبلفه شاطر معناه أٌنو أخذ في نحك الشٌطار : " شطر شطكرنا شطارة , كىك اٌلذم أعيا أىمو كمؤٌدبو خبثنا ... , كقكؿ النٌ  7

 ادة ) شىطىرى ( ., م لساف العربغير االستكاء , كلذلؾ قيؿ شاطر ألٌنو تباعد عف االستكاء " . ابف منظكر : 
 . 4سكرة المؤمنكف : اآلية  8
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 {  الكامؿ} 
ػػػػػػػدُّؽى كالز كػػػػػػػاةى   فقػػػػػػػاؿ لػػػػػػػي :  قمػػػػػػػت : الت صى

ػػػػػػػػػػيءه ييعػػػػػػػػػػدُّ ً لىػػػػػػػػػػةً    1الشُّػػػػػػػػػػط ارً  شى
 

   
  
 مكقفو مف الصـك  -2

ا تعكيد النفس الصبر عمى مني, لحكـ عظيمة  رمضاف شيرفرض الخالؽ سبحانو صياـ 

, كاستشعار مراقبة اهلل كالخكؼ مف اإلقداـ عمى المعاصي , فتنجمي صكرة المؤمف القادر الشيكات

جماح شيكاتيا فيرتقي بنفسو  عمى الثبات , المتمسؾ بعرل الديف , المتغمب عمى ذاتو بكبح

كيستحؽ رضكاف اهلل كغفرانو , فيما تظير صكرة أخرل مغايرة تفصح عف إيماف ضعيؼ , كسمكؾ 

متخاذؿ , كركح متثاقمة عف تمبية أحكاـ الديف , بؿ كتبـر شديد مف فرائضو , مما جعؿ اإلغراؽ 

كره شير رمضاف كرفض صيامو ؛  كىذا ما دفع أبا نكاس إلى ؛ا عمى فاعميا ا ىينن في المعصية أمرن 

يمنعو عقاره ,  ا لغؿو يككف أسيرن  الٌ تباس شيكتو , إذ اعتاد النكاسي أألنو يكمفو مجانبة سكره كاح

 ـك , كىاجمو في أشعاره , فقاؿ:ر عميو صفك متعتو , فضاؽ بالصٌ كيعكٌ 
 { مجزكء الٌرمؿ} 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي العىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىا  منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الص 

ذكل الم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي فىغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىا    كى

   
 قينػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػي سيػػػػػػػػػػػػػػجكف الػػػػػػػػػػػػػػػكبى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىل   ـ  أيسى 2ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصكـً ًلٍميىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

   

 كأعمف الشاعر استعداده لئلفطار في شير الصـك ألجؿ خمرتو , بؿ كدعا إلى ذلؾ فقاؿ:
 { مجزكء الرمؿ} 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكـى ًبشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربو   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارفىًع الص 

ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ًبنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكـً    3كاٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيًج الخى
 

   

كس الخمر , كربما حاكؿ تعكيض ما كؤ  إلى يستطيع تمالؾ نفسو إذا اشتاقت نكاس ال فأبك
 يمتنع عف شربو نيارا في الميؿ , حيث يقكؿ:

                                                 
 . 200, ص  الديكاف أبك نكاس : 1
 . 204ص  :مصدر السابؽ ال 2
 . 205ص  :مصدر السابؽ ال 3



42 

 

 { مجزكء الرمؿ} 
 غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيداًرم

 فيػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى ييػػػػػػػػػػػػػػػدىارىل  

   
 نىٍشػػػػػػػػػػػػػرىبي الٌمٍيػػػػػػػػػػػػػؿى ًإلػػػػػػػػػػػػػى الٌصبػػػػػػػػػػػػػػٍ 

1ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًح ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغارنا كًكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىا  
 

   

 : , يقكؿ 2ا ينادمو كحتى في النيار , لـ يكف لمصياـ أف يمنعو مف مدامو إذا كجد شريكن 
 { البسيط} 

 لػػػػػك كػػػػػاف ًلػػػػػي سػػػػػكىفه فػػػػػي الػػػػػر اًح ييٍسػػػػػًعديني

 لىمػػػػػػػػا اٍنتىظىػػػػػػػػٍرتي ًبشيػػػػػػػػػٍرًب الػػػػػػػػر اًح ًإٍفطػػػػػػػػػارىا  

   
ػػػػػػػػػػيءه عجيػػػػػػػػػبه أنػػػػػػػػػػتى شػػػػػػػػػػاًربيوي   الػػػػػػػػػرٌاحي شى

م مىٍتػػػػػػػػػػػػػؾى الػػػػػػػػػػػػػر احي أىٍكزارىا   ٍف حى 3فاٍشػػػػػػػػػػػػػرىٍب كاً 
 

   

كتذمره مف طكؿ ا ا مباحن رمضاف أمرن ب الشاعر عف األعذار التي تجعؿ إفطاره في نقٌ  كقد
و ممف كانكا في ئقائو كندماكتعمقو برفخمر التي تستحيؿ الحياة دكنيا , ىذا الشير , مع تعمقو بال

 , ادائمن  س الذم كاف يحثو عمى اإلفطارشغؼ دائـ لمجالس الميك كالسمر , كخضكعو إلغراء إبمي
 إذ يقكؿ  :

 { الكامؿ} 
ـي   فقػػػػػػاؿى لػػػػػػي  : ال تىٍنػػػػػػًكهً  قمػػػػػػت : الصػػػػػػيا

ػػػػػػػرىل اإًلٍفطػػػػػػػاًر باإلٍفطػػػػػػػارً    كاٍشػػػػػػػديٍد عي
4

 

   
 :كيقكؿ 

 { الكامؿ} 
ػػػػػػٍكـً قىصػػػػػػٍرتي طكلىػػػػػػوي  ػػػػػػٍيري الص   إذا طػػػػػػاؿى شى

م نػػػػػػػػػارى احًمراريىػػػػػػػػػا   ٍمػػػػػػػػػراءى يحكػػػػػػػػػي الجي 5ًبحى
 

   

نو مف اإلفطار فقد حاكؿ اختبلؽ كسائؿ تكصمو إلى ككما بحث أبك نكاس عف أعذار تمكٌ 
 :كؿ غايتو , حيث يق

 { الطكيؿ} 
 ًفػػػػػػداؤيؾ نىٍفسػػػػػػي قػػػػػػد طىًرٍبػػػػػػتي إلػػػػػػى الكػػػػػػاسً 

ػػػػػػػػػػػً  كا سً    ـ  البىنىٍفسى ػػػػػػػػػػػ تيٍقػػػػػػػػػػػتي إلػػػػػػػػػػػى شى  كى
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ػػػػػػٍؿ لػػػػػػؾى فػػػػػػي أٍف تىٍجعػػػػػػؿ اليػػػػػػٍكـى نيٍسػػػػػػكىنىا  فىيى

نىٍشػػػػػربىيا فػػػػػي البٍيػػػػػًت ًسػػػػػر ا ًمػػػػػفى الٌنػػػػػاسً    1 كى
 

   

في الدفاع عف ه ء, كذكاـسي المعمنة بشعيرة الصياكاة النٌ األبيات السابقة تعرض استيانى  إفٌ 
, ليدارم رانية , كالتزاـ أعيادىا كطقكسياصعاء النٌ , فيك يريد ستر إفطاره بادٌ نفسو كتسكيغ أفعالو

الو الذيف ا مف عذٌ ال يمانع بإعادة أم يكـ يفطر فيو ساخرن  , كىكمفو عف الصياـ بشرب الخمرتخ
 يرىؽ كاىمو  ثقيبلن شير رمضاف حمبلن  عٌد أبك نكاس عظيمة , إذ يكبركف اإلفطار كيعدكنو جريرةن 

 كيجمب لو المرض , كالممؿ كضيؽ النفس , فيشخصو برجؿ يريد قتمو كالتخمص منو فيقكؿ: 
 { اليزج} 

ـٍ تىٍبقػػػػػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػٍيري كى  أىال يػػػػػػػػػػػػػػا شى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   مىٍمناكى مى ًرٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا كى  عى

   
ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي   إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذيًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الحى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ٍمناكى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك اؿو ذىمى  ًلشى

   
 فيالٍيتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى 

ػػػػػػػػػػػػػػػاكمػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػعي فػػػػػػػػػػػػػػػي ذاكى  ا نٍطمى

   
 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك أٍمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى أٍف ييٍقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   2ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيره لقتىٍمناكى
 

   
 : اكيقكؿ أيضن 

 { مجزكء الكامؿ} 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػياـً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيري الص  ذا أتػػػػػػػػػػػػػػػػػى شى  كا 

3فىفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمىرىًض اٍعتىًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ   
 

   

فييزأ بيبللو الذم بدا في , ا ا عظيمن كلذلؾ يستبشر النكاسٌي بانتياء شير رمضاف استبشارن 
نحكؿ كجسده المتميؼ عمى خابيات الخمر , كيعمف عداءه لرمضاف , كيكلي شكاؿ صداقتو غاية ال

 كمكدتو فيقكؿ:
 { الطكيؿ} 

 لقػػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػػر ني أف  الًيػػػػػػػػػػػػػػػالؿى غيدىي ػػػػػػػػػػػػػػػةن 

 بىػػػػػػدا كٍىػػػػػػك ممشػػػػػػكؽي الخيػػػػػػاًؿ دقيػػػػػػؽي   

   
ػػػػػػػػػكـً إٍذ بػػػػػػػػاف شػػػػػػػػػامته  ػػػػػػػػٍيًر الص  ن ػػػػػػػػي ًبشى  كا 

ػػػػػػػػػديؽي    ن ػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػكاؿي ًلػػػػػػػػػي لىصى  كا 

   
ػػػػػػػػبابىة كاليػػػػػػػػكلفقػػػػػػػد عػػػػػػػػاكد  ٍت نٍفًسػػػػػػػي الص 

4كحػػػػػػػػػافى صػػػػػػػػػبيكحه بػػػػػػػػػاكره كغبيػػػػػػػػػكؽي   
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يـ مف صو مف صراع ذاتو مع الخمر ؛ فيسارع إلى النٌ ا يخمٌ كرأل الشاعر شير شكاؿ منقذن 
مف رمضاف ,  اعر إال قصاصه كتعكيض ما فاتو مف قصؼ كليك , فما شكاؿ في نظر الشٌ  نافالدِّ 

 : ات كمتع , يقكؿمو مف لذٌ كما حر 
 { الكافر} 

 تىأىٌىػػػػػػػػػػٍب يىػػػػػػػػػػٍكـى ًفٍطػػػػػػػػػػًرؾى ًلممىعاصػػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػػؾى بالقىصػػػػػػػػػػاصً    ٍيحى ػػػػػػػػػػٍكاؿي كى ػػػػػػػػػػٍذ شى خي  كى

   
تٌػػػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػػػوي بالم ٍيػػػػػػػػػػػػًؿ حى ًصػػػػػػػػػػػػٍؿ أىٍيامى  كى

ػػػػػػتيفى لىػػػػػػٍيسى ًبػػػػػػذم اٍنًتقػػػػػػاصً    1 تىػػػػػػرل الس 
 

   
 :كيقكؿ

 { مجزكء الرمؿ }
 اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًعٍذ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف رىمىضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً 

2ًبسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفاًت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد نافً   
 

   

, كرتز ألجميا ألكية السٌ , إال أٌف فرحة أبي نكاس تيكؿ الصائميف كلشكاؿ فرحة لدل
 , حيث يقكؿ:بسعادة تنسيو ما قاساه مف حرماف , فتطرب نفسوكؤكس المداـفييا   كتتراقص

 { البسيط} 
جػػػػػػاءى الًفٍطػػػػػػري بػػػػػػالفىرىحً  ـي كى ػػػػػػيا  كلٌػػػػػػى الص 

ػػػػػػٍأسي أىٍلكاننػػػػػػا ًمػػػػػػفى الميمىػػػػػػحً    3 كأىٍبػػػػػػدىًت الكى
 

   
 :كيقكؿ

 { سريعال} 
مػػػػػػػػى الًفٍطػػػػػػػػرً  ػػػػػػػػٍكـي عى ـى الص  ػػػػػػػػم   قىػػػػػػػػٍد سى

 4كاٍختىفىقىػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أىٍلًكيىػػػػػػػػػػػػػػػػػةي السُّػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكرً   
 

؛ فاختص نفسو بفمسفة حققت لو ا في كؿ شيء ا عمى أف يككف مختمفن بدا النكاسٌي حريصن ف
مف  , كسٌف لنفسو شريعة حادت بو عف شرائع دينو , كتحرر 5بغي مف متع حسٌية كلٌذة ركحية ما ي

ككجد في مخالفة الٌديف كمعاداة أكامره ما يحقؽ لذاتو الٌرضا , ,  6حياة بخركجو عف المألكؼ قيكد ال
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, كلركحو الٌسبلـ كالٌدعة , فضاؽ ذرعنا بشير الٌصكـ , كلـ يعدـ حيمةن في تقصير أٌيامو بالٌنشاط 
لخالؽ سبحانو إلى الٌشراب , كاالستغناء بالحراـ . فإف كاف الصـك حرماننا يسمك بالمؤمف إلى رضا ا

 فيستحٌؽ عميو الجزاء , فيك في عرؼ أبي نكاس عذابه يقض  مضجعو , كيقمؽ راحتو , فيقكؿ :
 } المنسرح {

 أبػػػػػػػػا العبػػػػػػػػاس كػػػػػػػػؼ  عػػػػػػػػف المػػػػػػػػالـً 

ػػػػػػػػػؽى فػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػالـً     كدىٍع عنػػػػػػػػػؾى الٌتعمُّ

   
 فقػػػػػػػد كحيػػػػػػػاًة مػػػػػػػف أىػػػػػػػكل كتيػػػػػػػكل

ػػػػػػػػػػػياـً    ـى ًقيػػػػػػػػػػػامتي شػػػػػػػػػػػيري الص   أىقػػػػػػػػػػػا

   
 ليػػػػػػػػػػكم أمػػػػػػػػػػات ميجػػػػػػػػػػانتي كأىبػػػػػػػػػػادى 

 كعط ػػػػػػػػػػػػؿى راحتػػػػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػداـً   

   
 كلػػػػػػػػػك أبصػػػػػػػػػرتني عنػػػػػػػػػد الٌسػػػػػػػػػكارم

 أىطػػػػػػػػػػػكؼي عنػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػأذيف اإلمػػػػػػػػػػػاـً   

   
ػػػػػػػػػػػا  عًمٍمػػػػػػػػػػػتى بػػػػػػػػػػػأنني عػػػػػػػػػػػٌذبت نىٍفسن

ـه فػػػػػػػػي الحػػػػػػػػراـً    ليػػػػػػػػا عػػػػػػػػاده كرسػػػػػػػػ
1

 

   

 مكقفو مف الح    -3

 , كلرٌبما يقععف غيره مف أركاف اإلسبلـ اا مختمفن قفن لـ يكف مكقؼ أبي نكاس مف الحج مك 

 مره ؛ فميس يخفى عمى أحد ما ليذهالقارئ ألبيات الشاعر التي تحدث فييا عف الحج في حيرة مف أ

الشعيرة المعٌظمة مف أثر عمى النفس اإلنسانية التي تستمـز الخشكع استشعاران لمرىبة كاألماف في آف 

كعبة كالبمد الحراـ؛ ذكرت أمامو الكاحد , كال يستطيع مسمـ إخفاء شكقو كمداراة ارتجاؼ جكانحو إذا 

عكد مف ذىب إلى الحج  يالى ك فكس المحٌبة لخالقيا المتطمعة إلى غفرانو , أى النٌ  الحج  فرضه تتكؽ لوف

الحٌج فرضه يتطمب مقدرة قد يعجز عنيا بعض مف تاؽ إلييا  كيـك كلدتو أٌمو ؟ كما أفٌ  انقين  ان طاىر 

ًلم وً " . قاؿ تعالى : صعب المناؿ احممن ي قد تككف بالٌدعاء لبمكغيا , في كفيجمي ـفتراى  كى

مىى  .2" سىًبيالن  ًإلىٍيوً  اٍستىطىاعى  مىفً  البىٍيتً  ًح ُّ  الن اسً  عى

الذىاب إلى الحج متعمبلن  ضعند أبي نكاس الذم كاف يرفض فر  كلكف األمر يبدك مغايران 

كقد أحيطت بمكاضع الخمر كحكانيتيا كأديرتيا ؟! , لذاتياتفنى ككيؼ ات بغداد , لذٌ  دبانتظار نفا

درة عمى فراقيا كقد استأثرت بقمبو كشغمت عقمو ؟! فإذا بو يذكر كركميا ككيؼ سيممؾ الٌنكاسٌي الق
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كخماراتيا ابتداءن مف )قطربؿ( كانتياءن ) بطيرناباذ ( التي خشييا خشية أبعدت عنو التنسؾ , كجعمتو 

 ال يقكل الفراؽ , فيقكؿ :
 { البسيط} 

ػػػػػػػ   قيٍمػػػػػػػتى لىػػػػػػػو  كقائػػػػػػػؿو ىىػػػػػػػؿ تيريػػػػػػػدي الحى

 اتي بغػػػػػػػػػػػػػػداذً نعػػػػػػػػػػػػػػـ إذا فىًنيىػػػػػػػػػػػػػػٍت لىػػػػػػػػػػػػػػذ    

   
 أمػػػػػػػػػػػا كقٍطربُّػػػػػػػػػػػؿه منيػػػػػػػػػػػا بحيػػػػػػػػػػػثي أىرل

 فقبػػػػػػػػػػةي الًفػػػػػػػػػػرًؾ مػػػػػػػػػػف أٍكنػػػػػػػػػػاًؼ ًكٍمػػػػػػػػػػكاذً   

   
مىعىػػػػػػػػتٍ  ػػػػػػػػاًلحية , فػػػػػػػػالكٍرخي التػػػػػػػػي جى  فالص 

ـٍ لػػػػػػػػي ًبشيػػػػػػػػذ اذً     شيػػػػػػػػذ اذى بىٍغػػػػػػػػدىادى مػػػػػػػػا ىيػػػػػػػػ

   
ػػػػػا  فكيػػػػػؼ بػػػػػالح   ًلػػػػػي مػػػػػا دمػػػػػتي ميٍنغىًمسن

 فػػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػػت قػػػػػػػػػػك ادةو أىٍك بىٍيػػػػػػػػػػًت نىٌبػػػػػػػػػػاذً   

   
ػػػػػػػني كىبػػػػػػػؾى   مػػػػػػػف قٍصػػػػػػػًؼ بغػػػػػػػدادو تخٌمصي

1كيػػػػػػؼ الػػػػػػػتخمُّصي ًلػػػػػػي مػػػػػػػف طيرنابػػػػػػػاًذ    
 

   

كيسخر النكاسٌي في مقطكعة شعرية أخرل ممف يعابثو فينعتو بالتنسؾ مقرٌا أنو لـ يذىب 
 إلى الحٌج إاٌل لزيارة خٌمارة ) طيرناباذ ( الكاقعة بيف الككفة كالقادسية , فيقكؿ :

 { البسيط} 
ـٍ قػػػػػػالكا تىنىس ػػػػػػؾى ب ػػػػػػ   , قمػػػػػػتي لىيػػػػػػ  عػػػػػػد الحى

ػػػػػػػػػػى طىٍيزىنابىػػػػػػػػػػاذىا    أىٍرجػػػػػػػػػػك اإللػػػػػػػػػػوى , كأىٍخشى

   
ػػػػػػػػػػي بى كػػػػػػػػػػٍرـو أٍف يينىػػػػػػػػػػازًعىني  أخشػػػػػػػػػػى قيضى

ف أٍسػػػػػػػػرىعتي إٍغػػػػػػػػذىاذىا   2فىٍضػػػػػػػػؿى الخطػػػػػػػػاـ كا 
 

   

 كقد زادتو إقامتو في تمؾ الحكانيت فتنة كضياعان فخاطب الٌناس محٌرضان بقكلو :
 { مجزكء الكامؿ} 

ـى ال تىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىًب ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  لبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى الحى

تٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يىًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ    م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو حى خى  كى

   
ذا رىأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى رىكاًئبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كا 

ػػػػػػػػػػػػدىٍت فىقيػػػػػػػػػػػػؿٍ    جػػػػػػػػػػػػيً  حى  نىحػػػػػػػػػػػػكى الحى

   
مػػػػػػػػػػػػػػا ؼي بػػػػػػػػػػػػػػي كى  مػػػػػػػػػػػػػػالي ييطػػػػػػػػػػػػػػك 

ػػػػػػػػػػػػؿٍ    مى مػػػػػػػػػػػػى جى أىنػػػػػػػػػػػػا باألىسػػػػػػػػػػػػيًر عى
3

 

   
 كقكلو :

 { الكامؿ} 
ػػػػػػػػػػػا ٍكػػػػػػػػػػػةى ميحًرمن  ال تػػػػػػػػػػػٍأًتيىف  ًبػػػػػػػػػػػالدى مى

ػػػػػػػةى عنػػػػػػػدى بػػػػػػػاًب الػػػػػػػد ارً    4كلىػػػػػػػكى اف  مىكى
 

   

                                                 
 . 167, صالديكاف  أبك نكاس : 1
 . 26ص لمصدر السابؽ:ا2
  105, ص  كاىة كاإلتناسالفأبك نكاس :  3
 . 201, ص  الديكافأبك نكاس :  4



47 

 

خرجت إلى البيت  جنافعندما عمـ أٌف أبا نكاس قصد الحٌج مٌرة  يركم ابف منظكر أفٌ ك 
فتبعيا  ؛لمقاء الحبيبة الحجر األسكد إلى فرصةاستطاع بظرفو كقٌمة كرعو تحكيؿ سٌنة لثـ ك  الحراـ

 يقكؿ :  , 1 ألجميا إالٌ  فيك لـ يحجى  محاكالن أف يتقٌرب إلييا ,
 {  السريع} 

ػػػػػػػػػػػػػػػػد اىيماكعىاشػػػػػػػػػػػػػػػػقٍيًف ا  ٍلتىػػػػػػػػػػػػػػػػؼ  خى

ػػػػػػػػػػػًر األىسػػػػػػػػػػػكدً     ًعٍنػػػػػػػػػػػدى التثىػػػػػػػػػػػاـً الحجى

   
ٍسػػػػػػًجًد مػػػػػػا لىػػػػػػـ يىكػػػػػػفٍ  ػػػػػػؿي فػػػػػػي المى  نىٍفعى

ٍسػػػػػػػػػػًجدً    2 يىٍفعمػػػػػػػػػػو األبػػػػػػػػػػراري فػػػػػػػػػػي المى
 

   

 عف عبثو كغزلو فيصرح بذلؾ قائبلن :  الشاعر كلـ تنو مشاعر الحجٌ 
 { السريع} 

 لػػػػػػػػػـ ييٍنًسػػػػػػػػػني الس ػػػػػػػػػعيي كالط ػػػػػػػػػكاؼي كال الػػػػػػػػػػ

 كفى لمػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػتىيىٍمفى كاٍبتىيىمػػػػػػػػػػكاػػػػػػػػػػػػد اعي   
 
   

ػػػػػػػػػػػػػػػػًزؿي  ـى يىنخى  قضػػػػػػػػػػػػػػػػيبي بػػػػػػػػػػػػػػػػافو ًإٍف قػػػػػػػػػػػػػػػػا

ٌلى فىكيمُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي    ٍف تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى 3كىاً 
 

   

اعتراه  الرغـ مف تعريضو الجرمء بتمؾ المقدسات كالمناسؾ فإنو لـ يستطع تجاىؿ ماكعمى 
اقض ذاتو كيعادم يمانية فرضيا عميو المكقؼ المستمـز لمطير كالتكبة ؛ فإذا بو ينمف نفحات إ

 , كيقكؿ : لي كجيو شطر المسجد الحراـ ممبيناأفعالو فيك 
  { مجزكء الرجز} 

 إلينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىلىؾٍ 

مىػػػػػػػػػػػػػػػػؾٍ    ػػػػػػػػػػػػػػػػٍف مى ميػػػػػػػػػػػػػػػػؾى كيػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  مى  مى

   
 لب ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لب ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾٍ 

   
ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾٍ   لب ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ًإف  الحى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػريؾى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾٍ    ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ال شى كالمي
4

 

   

؛ حيث يتمكىا المنشدكف , كيتعبد بيا المتعبدكف  ابعنا مميزنازالت ىذه األبيات تحمؿ ط اكم
    . 5يجعميا إبتياالن  ة كالتأثير مافكأنيا غدت تسبيحة ذات أصداء لحنية , فييا مف الجدِّ 
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 مكقفو مف األخالؽ  -4

نٌظمت الشريعة الٌسمحة عبلقات األفراد في المجتمع اإلسبلمٌي بطائفة مف العبادات 

تصمح المجتمعات إاٌل  تي ترتقي بسمككيـ فتقكدىـ إلى الفبلح كسمك المكانة ؛ فبلالٌتعاممية ال

بصبلح األخبلؽ كال تنتشر الرذيمة كاالنحبلؿ إاٌل بفسادىا . كيربط بعض الفبلسفة األخبلؽ بطبيعة 

ف التقت مع مبادئ الٌديف كتعال ,  1يمو البشرية ؛ إذ إنيا تنبع مف الفطرة الٌنقية كجكىر اإلنسانية , كا 

ا يصرفو عف الكقكع في بٌد لئلنساف مف تحقيؽ تكازف بيف رغباتو المادٌية كسمككياتو األخبلقٌية ممٌ  فبل

 الرذائؿ , كيضمف لو حياة تسكدىا الٌسكينة كاألماف لينعكس ىذا عمى المجتمع بكٌؿ طبقاتو .

مغايرة لمكاقع ع العباسٌي بمنأل عف ىذا األمر إاٌل إٌنو احتضف مفاىيـ مكلـ يكف المجت

, 2األخبلقي الذم فرضو اإلسبلـ فغدت الفضيمة ىي المصمحة الٌذاتية الٌتي تحـر الفرد كتكجو سمككو

اع بيا , كيبتكركف أنكاعان جديدة تكنيا كيتفنكف في االستمفأخذ الٌناس يفرطكف في المذائذ كيتحرٌ 

, كغدا الفساد عمى طبقات المجتمع, فغمب , مما عزز الٌدعكة إلى التحمؿ األخبلقٌي كالدينٌي 3منيا

 .  عصر كتحديدنا الماجنيف منيـ سمة عامة عٌبر عنيا شعراء ذلؾ ال

كقد حمؿ أبك نكاس رؤية خاصة لؤلخبلؽ نيضت عمى أسس تمردية مفادىا االستخفاؼ 

ا يكاجو ثكرتو مف بكؿ ما تمميو القيـ كالعادات كالكصكؿ بنفسو إلى ما تريد , فمضى يذلؿ كٌؿ م

إاٌل  أشعاره , فمـ يدع أبك نكاس خمقنا ألفكاره بمصطمحات انقبلبية حشدىا في دنابات ؛ مميٌ صعك 

, كسٌفو بر الكالديف ,  ض عمى قطيعة الٌرحـكاحتج عميو , كانحدر بو إلى طريؽ التساقط , فحرٌ 

 حيث يقكؿ :
 { مجزكء الكامؿ} 

 كأبػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى فػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍعًص كال تيًطػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى فىػػػػػػػػػػػػػػػػاٍجؼي كىالتىًصػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ    4كىأخى
 

   

                                                 
 . 15ـ  , ص  1997, دار العمـ لممبلييف , بيركت ,  1, ط فمسفة األخالؽ في اإلسالـينظر : مغنٌية , محمد جكاد :  1
 . 14ص  , فمسفة األخالؽ في اإلسالـ :مغنية , جكاد ينظر :  2
 . 103, ص  1, ج ضحى اإلسالـمد : ينظر : أميف , أح 3
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يذاء الجار كانتياؾ حرمتو , كاستحبلؿ مالو , فميس النكاسي ممف يرشد بؿ كدعا إلى إ
 لمصبلح كيدعك لمفضيمة , يقكؿ :

 { مجزكء الكامؿ} 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيمىو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  سى  كالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى خى

بىػػػػػػػػػػػػػؿٍ     كاٍقًذٍفػػػػػػػػػػػػػوي ًمػػػػػػػػػػػػػف أىٍعمػػػػػػػػػػػػػى جى

   
 كالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى إٍف تىٍحفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍظ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

ٍيميػػػػػػػػػػػػػػػؾى قىػػػػػػػػػػػػػػػٍد كىمػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ    ق ػػػػػػػػػػػػػػػا فىجى  حى

   
 ًرؾى فاٍنتىًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾٍ كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػريـ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًحؿٍ   

   
ذا دعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػى التُّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  كا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ     كالٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػالحاًت ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػف العىمى

   
 فأىًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىٍف ال ناقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

مػػػػػػػػػػػؿٍ    ػػػػػػػػػػػالًح كال جى 1لػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػي الص 
 

   
اص لقيـ تعاممية تعزز تماسؾ ت الشاعر مف بغض كانتقكال يمكف إغفاؿ ما تضمنتو كمما

ف كانكا لمنٌ  رٌ الشٌ حبة بيف أفراده ؛ فيك يرل أف إضمار المالمجتمع كتنمي أكاصر  اس كاجب كا 
 يقكؿ :  , فعدكه كصديقو عنده سيىاف , أصدقاء مقربيف

 { مجزكء الكامؿ} 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف لىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ال تىٍحفىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  ًبمى

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؾى كىال تيًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ     ؾى عى

   
ف  إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم  ال تيٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػًمرى

ٍبتىوي إاٌل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدخؿٍ     صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحى

   
 عىطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػسى النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ  كأىًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب إذا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىؿٍ    ذا سى ـي ًبذىٍبًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي

   
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌيافى عٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىؾى فىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىكيف

ػػػػػػػػؿٍ    صى ػػػػػػػػٍف كى مى 2مػػػػػػػػف لػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػٍمؾى كى
 

   
 ريؼ الذم يدعك إلى تشميت كيظير في األبيات السابقة تعريض أبي نكاس بالحديث الشٌ 

ديكي العاطس ًمدى اهلل فىشىمِّتكه " , حيث قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : " إذا عىطىسى أىحى , إاٌل 3ـ فىحى
ألٌف في ذلؾ إفساده أٌف أبا نكاس يكصى بخبلؼ ذلؾ ؛ فيك يريد أف ييٍذبىح النديـ إذا عطس أك سعؿ ,

 كىذه قيـه لـ تكف حتى عند الجاىمييف . لجمسة الخمر ,
 حثِّ ر كالخبث كالغدر , كالبك نكاس مجتمعو بسمبية مطمقة , غصت بمعاني الشٌ لقد كاجو أ

, كيقدـ يظير لمناس خبلؼ مايبطف سيفو في كجو الحؽ , فبات صعمككنا عمى قبح التعامؿ فأشير
 كو , فيقكؿ : رى يقكدىـ لمكقكع في شى  انناليـ أم
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 { مجزكء الكامؿ} 
ذا أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى غىشىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىوي   كا 

ػػػػػػػػػػػػػؿٍ     فىًمػػػػػػػػػػػػػفى الغىريػػػػػػػػػػػػػًب فىػػػػػػػػػػػػػال تىسى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػيفؾى مصػػػػػػػػػػػػػػػػػمتا  كاٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػًيٍر بسى

مػػػػػػػػػػػى الن ػػػػػػػػػػػاًس ال    سُّػػػػػػػػػػػبيؿٍ كاقطػػػػػػػػػػٍع عى

   
ـٍ سيػػػػػػػػػػػػػم ا كىىىػػػػػػػػػػػػػبٍ   كاضػػػػػػػػػػػػػمٍر لىييػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػؿٍ     لىييػػػػػػػػػػػػػـ ًمػػػػػػػػػػػػػفى القػػػػػػػػػػػػػكًؿ العىسى

   
 حتٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى إذا أمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ 

يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ    ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍثميـي جى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو كى  جى

   
ـي   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍقتيٍميـي كاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍبيي

مػػػػػػػػػػػػػى أىٍعمػػػػػػػػػػػػػى ديقىػػػػػػػػػػػػػؿ   ٍمعنػػػػػػػػػػػػػا عى 1جى
 

   
ا ىي عميو في لم ا احتمت فيو مفرداتو بعدنا مغايرناخاصن  لنفسو عالمنا أخبلقينا بنى النكاسيٌ 

غ لتصرفاتو مع الكاقع ؛ ذاؾ أف الشاعر أخضع تفاصيؿ حياتو لسطكة الخمر , كأراد إيجاد مسكِّ 

يـ , كخمع عمييـ أفضؿ بللندماء المداـ كبائعيو فاجتيد في كصفيـ , كالحديث عنيـ , كمدح خً 

 ىر بمثميـ .الدٌ  مف يأتيى ف الصفات

عمى  تدعك لمدىشة مف ككف الشاعر قادرنا طةمع عمى شعر النكاسي إلى نقكقد يصؿ المط  

عرض  صكرة مناقضةو لمصكرة الحقيقية الماثمة في أذىاف الناس ألصدقاء السكء ك أصحاب 

الحانات كرفقاء الدساكر كسقاة الخمر , فيـ في نظره فتياف صدؽ , كليـ ك لشرابيـ حقكؽه عمى 

 في قكلو :  فالنديـ ىك األحؽ بالبر كما يظير  معاشرييـ كمنادمييـ

 { الكافر} 
لىٍسػػػػػػػػػػػتي ًبقاًئػػػػػػػػػػػؿو ًلنىػػػػػػػػػػػديـً ًصػػػػػػػػػػػٍدؽو   كى

ٍقمىتىٍيػػػػػػػػػػػوً    ػػػػػػػػػػػذى الش ػػػػػػػػػػػرابي ًبمي قىػػػػػػػػػػػٍد أىخى  كى

   
ـٍ أىذيٍقيػػػػػػػػػػػػػػػػػا اٌل لىػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍليػػػػػػػػػػػػػػػػػا , كاً   تناكى

مىٍيػػػػػػػػػػػوً    قىػػػػػػػػػػػٍد ثىقيمىػػػػػػػػػػػٍت عى ػػػػػػػػػػػذىىا كى 2فىيىٍأخي
 

   

يس في فتكاه ميو إبمع نٌص  , كىذا ما كييكفى دينو خمارة ىك األكلى أف تيرىد  أمانتوكصاحب ال
 نكاس في قكلو : بكالتي أكردىا أ

 { الكامؿ} 
 قمػػػػػتي : األمانػػػػػةي ىػػػػػؿ تيػػػػػرىدُّ   فقػػػػػاؿ لػػػػػي :

 ال تىػػػػػػػػػػٍرديًد الًقٍطميػػػػػػػػػػرى ًمػػػػػػػػػػٍف ًقٍنطػػػػػػػػػػارً   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ننا ـ  إاٌل أف تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف ميضى  الىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 دٍيننػػػػػػػػػػػا ًلصػػػػػػػػػػػاحًب حانػػػػػػػػػػػةو خٌمػػػػػػػػػػػارً   
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 فػػػػػػػػػػػػػػاٍرديٍد أمانىتىػػػػػػػػػػػػػػو عمٍيػػػػػػػػػػػػػػو , كدىٍينىػػػػػػػػػػػػػػو

لىػػػػػػػػك ًببىٍيػػػػػػػػًع إزارً  كاٍحتىػػػػػػػػٍؿ ًلػػػػػػػػذاؾى ,   1كى
 

   

خيؿ اجتماع الشاعر كصحبو في مجمسو لمشراب كلكنو ليس كأم مجمس , ألف تى أف تى  ؾى كلى 

بعض  , فيقكؿ كاصفنامف معشكقتيـ التي تحمؿ الطيب كالسركركا أنفسيـ بآدابو استقكىا اره ألزمسمٌ 

 :  تمؾ اآلداب
 { الكامؿ} 

ػػػػػػػػػػًة أىطيػػػػػػػػػػبي األىٍنفػػػػػػػػػػاسً   نفىػػػػػػػػػػسي الميدامى

ػػػػػػػػػٍف يىحميػػػػػػػػػًو ًمػػػػػػػػػٍف أىنجػػػػػػػػػاسً     أىىػػػػػػػػػالن ًبمى

   
 فػػػػػػػ ذا خمىػػػػػػػػٍكتى بشيػػػػػػػػٍرًبيا فػػػػػػػػي مٍجًمػػػػػػػػسو 

يػػػػػػػكًب الن ػػػػػػػاسً    ػػػػػػػف عي  فػػػػػػػاٍكفيٍؼ ًلسػػػػػػػانىؾى عى

   
 فػػػػػػػػي الكػػػػػػػػٍأًس ًمٍشػػػػػػػػغىمىةه كفػػػػػػػػي لػػػػػػػػذ اًتيا

ػػػػػػػػديثىؾى كيم ػػػػػػػػػوي فػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػاسً    ػػػػػػػػٍؿ حى  فاٍجعى

   
 صػػػػػػػػٍفك الٌتعاشيػػػػػػػػًر فػػػػػػػػي ميجانىبىػػػػػػػػًة األىذل

يُّػػػػػػػػػػػ   سً كعمػػػػػػػػػػػى الم بيػػػػػػػػػػػًب تىخى ػػػػػػػػػػػال  2ري الجي
 

   

ذا كاف الٌشاعر قد اختار رفقاء مجمسو بعناية فقد استطاع بحذقو كبراعتو الٌشعرية  كا 

 تمخيص حقكقيـ بقكلو :
 { الكافر} 

ٍمػػػػػػػػس:  حقػػػػػػػػكؽي الكػػػػػػػػأًس كالٌنػػػػػػػػدماًف خى

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً    لييػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيُّفي بالكى  فىأك 

   
ةي الٌنػػػػػػػػػػػػػػػػدامى  كثانييػػػػػػػػػػػػػػػػا ميسػػػػػػػػػػػػػػػػامىحى

ةي ًمػػػػػػ   ػػػػػػًت الس ػػػػػػماحى مى كػػػػػػـ حى  ف ًذمػػػػػػارً كى

   
ف كنػػػػػػػػت ابػػػػػػػػف خيػػػػػػػػر الػػػػػػػػػ  كثاًلثييػػػػػػػػا كا 

ػػػػػػػػػػػارً    ٍحتػػػػػػػػػػدنا , تىػػػػػػػػػػٍرؾي الفىخى  بىًري ػػػػػػػػػػًة مى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ    كراًبعييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فىممن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدمىاًف حى

ػػػػػػػػػػؽ  القىرابىػػػػػػػػػػًة كالًجػػػػػػػػػػكارً     ًسػػػػػػػػػػكل حى

   
 إذا حد ثتىػػػػػػػػػػو فىػػػػػػػػػػاٍكسي الحػػػػػػػػػػديثى الػػػػػػػػػػػ

د ثتػػػػػػػػػػػو ثىػػػػػػػػػػٍكبى اخًتصػػػػػػػػػػػارً     ػػػػػػػػػػػػذم حى

   
 كخاًمسيػػػػػػػػػػػػػػيا يىػػػػػػػػػػػػػػًدؿُّ بػػػػػػػػػػػػػػو أىخػػػػػػػػػػػػػػكهي 

ػػػػػػػػػػارً    ـً الط بيعىػػػػػػػػػػًة كالن جى ػػػػػػػػػػرى  عمػػػػػػػػػػى كى

   
ػػػػػػػػػػػػػػالـي الم ٍيػػػػػػػػػػػػػػًؿ يىٍنسػػػػػػػػػػػػػػاهي نيػػػػػػػػػػػػػػارنا  كى

 فػػػػػػػػػػػػػ ف  الػػػػػػػػػػػػػذ ٍنبى فيػػػػػػػػػػػػػو ًلٍمعيقىػػػػػػػػػػػػػارً   

   
ـٍ  ػػػػػػػػؾى فيػػػػػػػػًو فىػػػػػػػػاٍحكي ك ٍمػػػػػػػػتى كىٍأسى  فىػػػػػػػػ ٍف حى

3لػػػػػػػػػػػػػو ًبأىقالىػػػػػػػػػػػػػةو ًعٍنػػػػػػػػػػػػػدى الًعثىػػػػػػػػػػػػػارً   
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لتكاضع , بؿ ف بالكقار كالمسامحة كافانظر كيؼ دعا أبك نكاس ندماء العقار إلى التزيٌ 
كالتزاـ حؽ القرابة كالجكار إضافة إلى التغاضي عف ىفكات الٌنديـ كزالتو التي أظيرىا المداـ , في 

 صكرة مختمفة كٌؿ االختبلؼ عٌما كاف قد صٌرح بو في قكلو :
 { مجزكء الكامؿ} 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ذا أخه يكمن  كا 

ثىػػػػػػػػػػػػػػرى الز مػػػػػػػػػػػػػػافي فػػػػػػػػػػػػػػال تيًقػػػػػػػػػػػػػػؿٍ     عى

   
ػػػػػػػػػػػػػٍؿ يىػػػػػػػػػػػػػداؾى عمػػػػػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػػػػػي  كاجعى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداهي بالًحيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ مى     مىكى

   
ف  إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم  ال تيٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػًمرى

ؿٍ    ٍبتىوي إاٌل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدخى 1صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحى
 

   
ـي الٌشاعر , كليس عالـ الٌناس , كلذلؾ كضع فيو ما كاف يرفض كٍضعىو في عالـ  فيذا عال

 الٌناس ألٌنو كندماءه أكلى مف غيرىـ بالفضيمة .
حرمة المكت , فيقكؿ متمرِّدنا عمى القيـ اإلنسانية  أف يطمبى االعتداءى عمى األمربو مغ ب كقد    

 :التي تدعك إلى إكراـ الميت بدفنو 
 { متقارب} ال

 أىخػػػػػػػػػػػػػػكؾى أخػػػػػػػػػػػػػػكؾى دىاكءي العييػػػػػػػػػػػػػػكفً 

 فىػػػػػػػػً ٍف غػػػػػػػػابى فاٍعػػػػػػػػذيٍر لىػػػػػػػػو كاٍقنىػػػػػػػػعً   

   
ٍف مػػػػػػػػػػاتى فىاٍنبيٍشػػػػػػػػػػوي ًمػػػػػػػػػػٍف قىٍبػػػػػػػػػػرًهً   كاً 

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍنتىٍزع    كىأىكفانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي جى

   
مٍيػػػػػػػػػػػػًو بً  ػػػػػػػػػػػػؿ  عى صى مىٍيػػػػػػػػػػػػوكى  مىٍعػػػػػػػػػػػػفو عى

2كقيػػػػػػػػػٍؿ قىػػػػػػػػػٍد ذىىىٍبػػػػػػػػػتى فىػػػػػػػػػال تىٍرًجػػػػػػػػػعً   
 

   

كلكٌنو في المقابؿ ألقى عمى ندمائو حمية زانيا بأنبؿ األخبلؽ فيـ أصحاب أنفة كعٌزة 
ة الٌزماف , كيفرضكف كشجاعة كمركءة , يقيركف الٌظبلـ بضكء كجكىيـ , كال يعبؤكف بدكراني

حبميـ مكصكؿ بميكىـ اٌلذم بعد عف التشتت  فٌ فيخشاىـ كيحقؽ رغباتيـ , ألسطكتيـ عميو 
 , كفييـ يقكؿ أبك نكاس :3كاالنكسار 

 { البسيط} 
رو  ػػػػػػػػػػػػػػػرى  كفتيػػػػػػػػػػػػػػػةو كىمصػػػػػػػػػػػػػػػابيًح الػػػػػػػػػػػػػػػدُّجا غي

ػػػػػػػاليتً    ـ  األينػػػػػػػكًؼ , ًمػػػػػػػف الٌصػػػػػػػيًد المىصى  شيػػػػػػػ
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ػػػػػػميكا  صػػػػػػاليكا عمػػػػػػى الػػػػػػد ٍىًر بػػػػػػالم يك الػػػػػػذم كصى

بتػػػػػػػػػػػػػػػػكتً    ـي منػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًبمى ػػػػػػػػػػػػػػػػٍبمييي  فىمىػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى حى

   
 الز مػػػػػػػػػػػػػافي ًبػػػػػػػػػػػػػأىفالًؾ السُّػػػػػػػػػػػػػعكًد لىييػػػػػػػػػػػػػـٍ  دارى 

ـٍ عػػػػػػػػاطؼى الم يػػػػػػػػتً    ػػػػػػػػاجى يحنيػػػػػػػػك عمػػػػػػػػيي كعى
1

 

   
 كيقكؿ : 

 { البسيط} 
ـٍ   دىارٍت عمػػػػػػػػػى ًفٍتيىػػػػػػػػػةو دافى الز مػػػػػػػػػافي لىييػػػػػػػػػ

كا   ـي إاٌل بمػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػاؤي 2فمػػػػػػػػػا ييصػػػػػػػػػيبييي
 

   
 كما كفي كجكىيـ مف الٌسماحة ما يفٌرج اليـ كيزيؿ الغـ , يقكؿ :

 { البسيط} 
يىييػػػػػػػػػـٍ كفتيىػػػػػػػػػ  ةو كىنيجػػػػػػػػػكـً الم ٍيػػػػػػػػػًؿ أىٍكجي

ػػػػػػػػاًء فىػػػػػػػػر اجً    3ًمػػػػػػػػٍف كيػػػػػػػػؿ  أىٍغيىػػػػػػػػدى لٍمغىم 
 

   
 كىـ بعيدكف عمى المراء , أصحاب طير كصدؽ كرأم سديد , يقكؿ :

 } المنسرح {
 كفتيػػػػػػػػػػػػػػػةو ال المػػػػػػػػػػػػػػػراء يىٍشػػػػػػػػػػػػػػػمميـٍ 

4زكػػػػػػػػػػػػٍكا فعػػػػػػػػػػػػاالن معنػػػػػػػػػػػػا كمٍنتىسػػػػػػػػػػػػبا  
 

   
 كيقكؿ : 

 { الطكيؿ} 
ػػػػػػػبه كالقػػػػػػػكـي ًإخػػػػػػػكافي ًصػػػػػػػدٍ  ـٍ نىسى  ؽو بىٍيػػػػػػػنىيي

ػػػػػػبي    د ًة مػػػػػػا يىٍرقىػػػػػػى لػػػػػػو نىسى ػػػػػػكى  ًمػػػػػػفى المى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػٍيباًء بٍيػػػػػػػػػػػػػػػنىيـي   تراضػػػػػػػػػػػػػػػعيكا دير ةى الص 

ػػػػػػٍأًس مػػػػػػا يىًجػػػػػػبي    بػػػػػػكا ًلنىػػػػػػديـً الكى  كأٍكجى

   
 ال يحفظػػػػػػػػػػكف عمػػػػػػػػػػى الٌسػػػػػػػػػػكراًف زىل تىػػػػػػػػػػوي 

ـٍ ريػػػػػػػػبي    كال يىًريبيػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػٍف أىخالقيػػػػػػػػ
5

 

   
 

مف  ئو معيـ في نسب كاحد , فيـ جميعناائو اللتقاا عمى الشاعر أف يزىك بندمفكاف لزامن 
, كلذا ترل  6اء زمانيـ كأخبلقنا ارتقت بيـ , كميزتيـ عف أبن اصنع الٌصيباء التي غرست فييـ قيمن 

 ذلؾ قكؿ الٌشاعر : ت, كيثبصاحبة الخٌمارة ترحب بيـ , فميس بينيـ ناقص عقؿو أك صغير سف 
 { البسيط} 

ػػػػػػػػبه كالقػػػػػػػػكـي ًإخػػػػػػػػكافي ًصػػػػػػػػٍدؽو  ـٍ نىسى ػػػػػػبي  بىٍيػػػػػػػػنىيي د ًة مػػػػػػا يىٍرقىػػػػػػى لػػػػػػو نىسى ػػػػػػكى  ًمػػػػػػفى المى

                                                 
 . 38, ص  الديكافأبك نكاس :  1
 . 6: ص  المصدر السابؽ 2

 . 48ص   :مصدر السابؽ ال 3

 . 50: ص  المصدر السابؽ 4
 . كاألفف : ضعؼ العقؿ أك الٌرام .49ص ,  :الديكافأبك نكاس  5
دراسات  , التي مطمعيا ر كفتية كمصابيح الٌدجى غرر ر قراءة في قصيدة أبي نكاسينظر : الخبليمة , محمد خميؿ :  6

 . 505ص  ـ , 2007لعممي , الجامعة األردنية , , عمادة البحث ا 3, ع  34العمـك اإلنسانية كاالجتماعية , ـ 
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ػػػػػػػػػػػػػػػػٍيباًء بٍيػػػػػػػػػػػػػػػػنىيـي   تراضػػػػػػػػػػػػػػػػعيكا دير ةى الص 

ػػػػػػٍأًس مػػػػػػا يىًجػػػػػػبي    بػػػػػػكا ًلنىػػػػػػديـً الكى  كأٍكجى

   
 ال يحفظػػػػػػػػػػكف عمػػػػػػػػػػػى الٌسػػػػػػػػػػػكراًف زىل تىػػػػػػػػػػػوي 

ـٍ ريػػػػػػػػبي    كال يىًريبيػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػٍف أىخالقيػػػػػػػػ
1

 

   

 :في فعاليـ, كيقكؿ ا شرفاء في قكميـ كرامناكاتصؿ رفقاء الٌشراب بأسباب المعالي فغدك 
 } الكافر {

 كمت صػػػػػػػػػػػػػػػؿو بأسػػػػػػػػػػػػػػػباب المعػػػػػػػػػػػػػػػالي

ـي    ػػػػػػػػػػةو قىػػػػػػػػػػدي لػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػؿ  مٍكريمى
2

 

   
ٌذة الخمر إاٌل مف انتمى إلييا,  , فبل يستحٌؽ لأبك نكاس خبٌلنو بالٌسخاء كالجكدكاختٌص 

 :كأخمص لرفقائيا, فيقكؿ
 { المجتث} 

 اختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتي ًإخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكة صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدؽ

 ٍيػػػػػػػػػػػػػػًر ىػػػػػػػػػػػػػػذم العبػػػػػػػػػػػػػػادً ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف خى   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريؼو   شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريؼه ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف شى

 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاده بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادً   

   
 فقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذُّكا , بنفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 أفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكيـ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤادم  

   
 كاٍليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارنا كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالن 

3إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداًء المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم  
 

   

 كال تقدـ الخمر لمبخيؿ لئيـ الٌطبع , كال لمسفيو دنس األخبلؽ , كفي ىذا يقكؿ الٌشاعر :
 { الكافر} 

ػػػػػػػػػػاكال تىٍسػػػػػػػػػػًؽ ال ـى فتنػػػػػػػػػػى لئيمن  مػػػػػػػػػػدا

 فمٍسػػػػػػػػػػػػػتي أيًحػػػػػػػػػػػػػؿُّ ىػػػػػػػػػػػػػذم ًلم ئػػػػػػػػػػػػػيـً   

   
جػػػػػػػػػػػكدً  ـو كى ػػػػػػػػػػػرى ػػػػػػػػػػػٍرـى ًمػػػػػػػػػػػٍف كى  ألٍف الكى

ػػػػػػػػػػػريـً    ػػػػػػػػػػػًؿ الكى ػػػػػػػػػػػٍرـً لمر جي  كمػػػػػػػػػػػاءي الكى

   
عػػػػػػػػػػاؿو  ػػػػػػػػػػًرٍبتى أىخػػػػػػػػػػا مى ـٍ إٍف شى  كنػػػػػػػػػػاًد

ػػػػػػػػػػؿي بػػػػػػػػػػالقيركـً     فػػػػػػػػػػ ف  الشُّػػػػػػػػػػٍربى يٍجمي

   
بي كػػػػػػػػػػؿ  جيػػػػػػػػػػؿو  ػػػػػػػػػػٍرءى يىٍصػػػػػػػػػػحى ف  المى  كا 

ػػػػػػبي فػػػػػػي المػػػػػػداـً    4إلػػػػػػى الن ػػػػػػدًيـكييٍنسى
 

   

 كال يشربيا إاٌل أصيؿ أتمؼ مالو ألجميا فحٌرمت عمى غيره , فيقكؿ :

                                                 
 . 192, ص  الديكافأبك نكاس :  1
 . 75كينظر : ص  . 55: ص المصدر الٌسابؽ  2
 . 154ص :  المصدر السابؽ 3
 . 144ص :  المصدر السابؽ 4
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 { البسيط} 
ػػػػػػػػػػؿو  ر مػػػػػػػػػػٍت إاٌل عمػػػػػػػػػػى رجي  يػػػػػػػػػػا قىٍيػػػػػػػػػػكىةن حي

ػػػػػػػبىا   أثٍػػػػػػػرىل , فػػػػػػػأٍتمىؼى فييػػػػػػػا المػػػػػػػاؿ كالن شى
1

 

   

ألراذؿ الذيف كتترفع الصيباء عف المجكس كالييكد كعبدة الصمباف , كتنزه نفسيا عف ا
 أدب المنادمة , فيقكؿ : اليمتزمكف

 { البسيط} 
بيًني  ال تيٍمك نىن ػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػف الًعٍربيػػػػػػػػػػػًد يىٍشػػػػػػػػػػػرى

ػػػػػػػػػػم ًني قطبىػػػػػػػػػػا    كال الم ئػػػػػػػػػػيـً الػػػػػػػػػػذم إٌف شى

   
ـي   كال المجػػػػػػػػػػػكًس , فػػػػػػػػػػػ ٌف الٌنػػػػػػػػػػػارى ربُّيػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػميبىا   ػػػػػػػػػٍف يعبػػػػػػػػػدي الصُّ  كال الييػػػػػػػػػكًد , كال مى

   
 كال الس ػػػػػػػػػػػفىاًؿ الٌػػػػػػػػػػػذم ال يسػػػػػػػػػػػػتفيؽ , كال

ػػػػػػػٍف يىٍجيىػػػػػػػؿي األىدىبىػػػػػػػا ًغػػػػػػػر      الٌشػػػػػػػباًب , كال مى

   
 كال األراذًؿ , إاٌل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكق رني

2مػػػػػػف السُّػػػػػػقاًة .. كلكػػػػػػٍف اٍسػػػػػػًقني العربىػػػػػػا  
 

   

تفكقو كصحبو عمى مجتميـ  مف القيـ كاألخبلؽ في سبيؿ إثبات حٌطـ أبك نكاس كثيرنا لقد
, فيـ عرؼ عنيا في أم عرؼ أك تقميدلما , كانتيت صكرة عصابة الٌسكء إلى صكرة مضاٌدة كثكابتو

ة مضيئة تبدد عيظيرىـ كبقيـ مف دماثة الخمؽ ما , كل3صادقكف في نكاياىـ , مخمصكف لمعشكقتيـ
  4س أبي نكاس يعكد السبب في كجكدىا إلى الٌدىر كتقمباتوفظمـ ىكاجس حاكت في ن

خبلؽ غيرىـ , ـ كيحٌط مف أفكاف حٌقان عمى الشاعر أف يفخر بيـ , كيعمي مف أخبلقي
حاجة الجميع إلى سمكؾ سبيؿ  مقاكمنا الٌسخط كاإلنكار , كمكاجينا مجتمعو بحجج دامغة , معمننا

, فميس لفضاء الٌشاعر حدكد , كال تخضع ثكرتو لقيكد , كىذا ما 5التجديد ؛ التجديد في كٌؿ شيء
عمى االستجابة  جعمو يدعك معاصريو إلى االعتراؼ بحياتيـ , كبما يعالج صدكرىـ , كحمميـ

 . 6لدكاعي الحاضر كتمبية أحكامو كمقتضياتو 
مف طاقات اإلبداع كييدؼ لردـ  فثكرة أبي نكاس في مجمميا ثكرة عمى التٌقميد اٌلذم يحدٌ 

الشاعر في ككف ذاؾ التٌقميد مف الٌثكابت الدينية التي يعٌد الخركج  فمـ يباؿً الٌذات الخبٌلقة الحٌرة , 
                                                 

 . 92ص ,ديكافال: أبك نكاس 1
 . 92ص  : مصدر السابؽال 2
 . 139ص  دار المعارؼ,القاىرة,,ة العربية قضايا كاتجاىات القصيد: التطاكم , عبد اهلل ينظر :  3
 . 505, ص  قراءة في قصيدة أبي نكاسينظر : الخبليمة , محمد خميؿ :  4
 . 97, ص  حديث األربعاءينظر : حسيف , طو :  5
 . 17, ص  2, ج  حركة الٌشعر العباسي في مجاؿ التجديدينظر : خريس , حسيف :  6
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يقترب مف ذىب الكجكدييف اٌلذيف ينادكف بالحرٌية المطٌمقة , كالٌسماح لئلنساف  عنيا كفران , فكأنو
, كلعؿ مرد ذلؾ إلى الٌزمف الخاص بالشاعر حيث تستباح الخطيئة  1باالسترساؿ في أىكائو 

كح الٌشاعر بيف الٌرغبات العميا لمنفس , كيتكصؿ رالمتخمص مف ثقؿ المكركث , كعبء الحياة , في
, كىذا ما جعؿ أبا نكاس يتباىى بارتكاب  2يئة التي تغدك رمزان لمحرٌية كالٌتمرد كالخبلص إلييا بالخط

, كيحقؽ ذاتو بيتؾ الٌستر عف الخطيئة التي  خطيئتو , ألف نفسو تأبى أف تقنع إاٌل بكٌؿ شيء حراـ
,  3 بالخطيئة لتغدك حٌريتو أكثر اكتماالن  ؼ, فيك يعتر تكشؼ عف المكبكت كتحقؽ مافي أعماقو 

ف كاف قادرا عمى المراكغة   بمزاكجتو بيف مجكنو كطيب خمقو  حيث يقكؿ : –أحياننا  –كا 
 } المنسرح {

ًرقنػػػػػػػػػػػػػػػػا ٍف كيٍنػػػػػػػػػػػػػػػػتي ماجننػػػػػػػػػػػػػػػػا خى  إٌنػػػػػػػػػػػػػػػػي كا 

 ال يىٍخطيػػػػػػػري النٍُّسػػػػػػػؾى لػػػػػػػي عمػػػػػػػى بػػػػػػػاؿً   

   
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءو , كذك محافىظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو   لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيك حى

ٍمػػػػػػػػػػًد الر جػػػػػػػػػػاًؿ بالغػػػػػػػػػػاًلي   ٍبتػػػػػػػػػػاًع حى  مي

   
ػػػػػػػػرىؼو فػػػػػػػػً ٍف دىن ػػػػػػػػسى ال  مػػػػػػػػاؿي عػػػػػػػػٍرضى ًذم شى

4فػػػػػػػػػ ف  ًعٍرضػػػػػػػػػي ييصػػػػػػػػػافي بالمػػػػػػػػػاؿً   
 

   
لـ كمو مجاالن لتككيد اكاسي ىك اإلنساف العائش مع ذاتو , المٌتخذ مف العإٌف " اإلنساف النٌ 

اخر مف القيـ العامة الٌنيائية , كمف القائميف بيا كالمقيميف عمييا , إٌنو اإلنساف الذم ال ذاتو , السٌ 
ٌنما يكاجيو بدينو ىك , كببراءتو ىك , كخطيئتو ىك ... ,يكاجو اهلل بد فيك أكمؿ  يف الجماعة , كا 

 . 5نمكذج لمحداثة " 

 زىد أبي نكاس -ثالثنا
فقد أضاع  ؛ 6ال غرك أف يككف الحديث عف زىد أبي نكاس مناط تشكيؾ عند الباحثيف كالٌنقاد    

بكاب المحٌرمات فأخذ لمنكر , كقرع أنفسو في سراديب المذات كالمجكف , كخاض بحكر االشاعر 
لمخطيئة ,  دم الٌشرائع كاألعراؼ فبات شاعرناٌنصيب , ككاف ال يرعكم عف تحمنيا أكفر حٌظ ك 

                                                 
 . 40, ص   فمسفة األخالؽ في اإلسالـ محمد جكاد :مغنية ,  ينظر : 1
 مقٌدمة لمشعرنيس : أدك  . ك 132, ص  123, ص  أبك نكاس بيف العبث كاالغتراب كالٌتمردينظر : الٌزعيـ , أحبلـ :  2

 . 53, دار العكدة , بيركت , ص  3, ط العربي
. 203ص  - 202ص  , األدب العباسي مكقؼ الشعر مف الفف كالحياة في :العشماكم , محمد زكي ينظر :  3
 . 142, ص  الديكافأبك نكاس :  4
 . 53, ص  مقدمة لمشعر العربي:  أدكنيس 5
بداع , , كاتجاىاتو في شعر أبي نكاسعرضٌية الزىد  الباجكرم , محمد عبد الدايـ : ينظر : 6  . 237ص  فكر كا 
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بيا كىي مكسكمة بو , كأٌنيما كجياف لعممة كاحدة , فكيؼ لممتأمؿ في صفحات ديكانو أف  امكسكمن 
راف , يغٌذ الخطا إلى الٌتكبة بالٌزىد في طيبات عف الغف شاعر الخطيئة نفسو قد غدا باحثنا يقنع بأفٌ 

ظيار زفرات حٌرل مف الندـ كلكـ الٌنفس عمى ما كاف ؟؟   الحياة , كا 
كلعؿ تساؤالت كثيرة تتبادر إلى الٌذىف لدل مقارنة باب زىد أبي نكاس بأبكاب ديكانو األخرل ؛     

؟ أـ ىك تيقظه 1عو عندما تقدمت بو الٌسنكفتجرٌ  الٌزاىد نكبة طارئة , أـ إذعاننا يائسنا فيؿ كاف شعره
؟ أـ أٌف  2ا كاف يرتكبو مف إثـ كرجس مٌ خرة تسببت عف مرضو اٌلذم أقعده علمضمير كصحكة متأ

حيف آلخر , يدعك فييا إلى اإلنصراؼ عف الٌشيكات يست إاٌل أنغامان بات يرددىا مف زىدياتو ل
كرٌدة فعؿ طبيعية ألم إنساف أشبع  , 3قى كالعمؿ الٌصالح بالتٌ كمتاع الٌدنيا الزائؿ , كاإلعداد لآلخرة 

يعاني الكحشة  نفسو كحيدناكخبلعة كزندقة في أياـ فتكتو كشبابو , كما لبث أف رأل  انفسو فسقن 
 ؟ 4يجد حيمة سكل التضٌرع إلى الٌسماء بآىات خاشعة , كتكبة خالصة  بانصراؼ رفقائو , فبل

 يقكؿ : 
 { الكافر} 

ػػػػػػ  ًبٍعتي ًمػػػػػػفى المىعاًصػػػػػػيفػػػػػػ ٌني قػػػػػػد شى

ػػػػػػػػػػػًبٍعفى ًمن ػػػػػػػػػػػي   شى  كًمػػػػػػػػػػػف لىػػػػػػػػػػػٌذاًتيا كى

   
ػػػػػػػٍف أىٍسػػػػػػػكىا , كأٍقػػػػػػػبىحي ًمػػػػػػػٍف لىبيػػػػػػػبو   كمى

بنػػػػػػػا فػػػػػػػي ًمٍثػػػػػػػًؿ ًسػػػػػػػن ي   ييػػػػػػػرىل ميتىطر 
 5

 

   

ة , أـ أٌنو أراد أف حمة كرجائو لممغفر ترل ىؿ أناب أبك نكاس في تكبتو كصدؽ في تكسمو لمرٌ 
ا فريدنا المختمفة ؟ فقد استعصت شخصٌية أبي نكاس عمى االلتزاـ بالحدكد بتقاطعاتو  يغدك نمكذجن

الدينية كاألخبلقٌية , كلربما استعصت عمييا الحدكد الدينٌية كاألخبلقٌية فكجدت نفسيا فريسة لمشٌؾ 
 الٌضبلؿفمـ يعد بكسعيا التراجع عف طريؽ  ,بلؿ خمقيكانحبما ىيئ ليا مف فساد  6كالمجكف 

                                                 
 . 171ص ـ ,  2003,  5, ج  8مجمة جذكر , ـ  , أبك نكاس الٌزاىدينظر : المكافي , محمد عبد العزيز :  1
ص  ـ , 1975, دار العمـ لممبلييف , بيركت ,  الشعر كالشعراء في العصر العباسي األكؿ ينظر : الشكعة , مصطفى : 2

210 . 
 . 237, ص  العصر العباسي األكؿينظر : ضيؼ , شكقي :  3
 أبك خميؿ : شرؼ الديف ,ك  . 316 – 315ص  , ي القرف الثانياتجاىات الشعر العربي فينظر : ىٌدارة , مصطفى :  4

 . 63, ص ـ  1984, منشكرات دار مكتبة اليبلؿ , بيركت ,  نكاس
 .  617, ص  الديكاف أبك نكاس : 5
 . 55ص ,  نتاج المعرفة بيف األصالة كالحداثةإ حسف , عبد الكريـ : ينظر : 6
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فمجأ إلى الٌنفاؽ ؛ كقد يعزز ىذا الرأم ماذرفو الٌشاعر مف عبرات , كما ؽ كالعكدة إلى جادة الح
ى ضبللو اٌلذم لـ يستطع لفظو مف زفرات زالت بزكاؿ المكقؼ اٌلذم ابتدرت فيو , فعاد بعدىا إل

 . 1 عنو صبرنا
, ثامو بؿ جاىر مجتمعو بيا بافتضاحكلكٌف الشاعر لـ يمجأ إلى الٌرياء ليخفي مكبقاتو كآ

ا اذا يمجأ إليو عند زىده كتبتمو ؟! فيك لـ يحٌمؿ نفسفمم  مشقة لـك أك عبء عتاب .و يكمن
لقد بدا الٌنكاسٌي في نظر عبد الرحمف صدقي صاحب خياؿ مريض يدفعو إلى االستغراؽ ك 

؛ كلذلؾ قيؿ بأٌف  2في نزعاتو الغريزية , فيتصكر أمكران ال يقدر عمييا كيخمط بيف الكىـ كالحقيقة 
,  3جكنو كاف مف باب المغك اٌلذم لـ يصؿ إلى درجة الٌتحقؽ , كلـ يتجاكز حدكد الخياؿ أكثر م

إلى االعتراؼ بسكء عممو , كالٌندـ عمى ما فات , فميس لو مف كأٌف لمشاعر كجداننا رقيقنا كاف يسكقو 
 ا :دكف اهلل مفر , فيقكؿ مستجيرن 

 } الكافر {
ٍنػػػػػػػػػبو  ًقػػػػػػػػػرُّ ًبكيػػػػػػػػػؿ  ذى  أىنػػػػػػػػػا العىٍبػػػػػػػػػدي المي

ػػػػػػػػػػكلى الغىفػػػػػػػػػػكري     كىأىٍنػػػػػػػػػػتى الس ػػػػػػػػػػٍيدي المى

   
ػػػػػػػػػػذ ٍبتىني فىًبسػػػػػػػػػػكًء ًفٍعمػػػػػػػػػػي  فػػػػػػػػػػً ٍف عى

ف تىٍغًفػػػػػػػػػػػٍر فىأىٍنػػػػػػػػػػػتى بػػػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػػػديري     كا 

   
 أفػػػػػػػػػػرُّ ًإلٍيػػػػػػػػػػؾى منػػػػػػػػػػؾ .. كأٍيػػػػػػػػػػفى إالٌ 

إليػػػػػػػػػػػؾى يًفػػػػػػػػػػػرُّ مٍنػػػػػػػػػػػؾى المٍسػػػػػػػػػػػتىجيري   
4

 

   

ء ليس بذم كقد يعكد زىد أبي نكاس إلى فمسفتو الخاصة مع الحياة , كىي " أٌف الحياة شي
خطر , لـ ينشأ مف خير , كلف ينتيي إلى خير , فمتقض في لعب كليك , أك فمتقض في حكمة 

ذات كالٌنيـ مف المتع , كىذا ما يفٌسر ازدراء أبي نكاس لمحياة , كسخريتو منيا باقتحاـ المٌ  5كزىد " 
, ي تجاكز حدكده , فالشاعر ازدرل أصكؿ اإلسبلـ كقكاعده , كتمادل ف 6دكف مباالة  بالخطايا 

                                                 
 . 255ص , أبك نكاس: ظر : صدقي , عبد الٌرحمف ين 1
 . 254ص  :  السابؽ المرجعينظر :   2
 . 254ص ,  كاتجاىاتو في شعر أبي نكاس عرضية الٌزىد الباجكرم , محمد عبد الٌدايـ : ينظر : 3
 . 610, ص  الديكاف أبك نكاس : 4
 . 138, ص   2, ج حديث األربعاءحسيف , طو :  5
 . 138ص  – 137: ص  الٌسابؽ رجعالم 6



59 

 

كلـ يكف مف اٌلذيف عممكا الٌسكء بجيالة , بؿ فعمو عف سابؽ إصرار كترصد , ككلغ في الحراـ حٌتى 
 , كلكٌنو كاف يقٌر بو كيعترؼ بقبحو فيقكؿ : 1أذنيو 

  } الرجز {
ػػػػػػػػٍت ذينػػػػػػػػكبيى كىثٍػػػػػػػػرىةن   يػػػػػػػػارٌب إٍف عظيمى

ـي    ؾى أىٍعظىػػػػػػػ ٍفػػػػػػػكى ًمٍمػػػػػػػتي ًبػػػػػػػأىف  عى  فمقػػػػػػػٍد عى

   
 ال يرجػػػػػػػػػػػكؾى إاٌل ميٍحًسػػػػػػػػػػػفه  إٍف كػػػػػػػػػػػاف

فػػػػػػػبمىف يمػػػػػػػكذي , كيسػػػػػػػتىجيري الميٍجػػػػػػػًرـي   
2

 

   

إليو زٌىاد ذلؾ  سبوي كاعتقد بعض الٌدارسيف أٌف زىد أبي نكاس ليس سكل شعر منحكؿ نى 
يـ يدعكف إلى تأمؿ الحاؿ اٌلذم آؿ إليو الشاعر بعد ة كاالعتبار , فكأنٌ عمى العظ االعصر حثًّ 

يعٌض , حيث لـ يجف سكل الٌندـ , كلـ يحصد غير الحسرة , فإذا بو  إغراقو في الغٌي كالمجكف
 . 3عمى يديو لما فٌرط في جنب ربو عندما لـ يجد أمامو غير باب الٌتكبة فاستغفر كأناب 

 كقد ذىب آخركف إلى أبعد مف ذلؾ حيف نسبكا زىديات الٌنكاسي إلى أبي العتاىية زعمان 
, في محاكلة إلبعاد الٌنسؾ عف شاعر برع 4عانييا كحٌسيا الٌشعرم تحاكييا في أنغاميا كمبأٌنيا  منيـ

كأٌيا كانت محاكالتيـ , 5برع في المجكف كالخمر , كغالى باالستخفاؼ بالٌشرع كالفقياء كالعمماء 
يما اختمفت آراؤىـ فيـ ليسكا قادريف عمى نفي زىد أبي نكاس نفيان مطمقان ؛ فكما كاف مجكف مك 

, فالمجكف كالٌزىد تياراف متضاٌداف , كلكٌف أحدىما يزداد  6ٌف زىده كاف كذلؾ عر حقيقة كاقعة فإاالشٌ 
يزداد بازدياد اآلخر ؛ فكٌمما زاد التمادم في المجكف زاد اليقيف بحتمية الٌتكبة , كالعكس صحيح , 

 . 7إضافة إلى أٌف الظركؼ المؤدية لبلنحراؼ قد تككف عينيا المؤدية لمتكبة كاإلنابة 

                                                 
ص  - 103ص ـ , 2010,  3, ع  54مجمة ىدم اإلسبلـ , ـ  , تكبة أبي نكاس ريسي , عبد الرحمف :السا ينظر : 1

104   . 
 . 618, ص  الديكاف أبك نكاس : 2
 مطبعة,  زىد أبي نكاسالزبيدم , عمي أحمد :  . ك 172ص  ,  أبك نكاس الزٌاىد المكافي , عبد العزيز : ينظر : 3

 . 25ص  - 24ص  , ـ 1959ة , كشركاه , القاىر  ككستاتسكماس
 .  309, ص  في األدب العٌباسي الرؤية كالففينظر : إسماعيؿ , عز الديف :  4
 . 25ص  , زىديات أبي نكاس : الزبيدم , عمي أحمد : ينظر 5
 . 174, ص  أبك نكاس الزٌاىد المكافي , عبد العزيز : : ينظر 6
 عرضٌية الباجكرم , محمد عبد الدايـ : ك.  209, ص  ٌاسي الرؤية كالففاألدب العب في ينظر : إسماعيؿ , عز الديف : 7
 . 251, ص  ىدالزٌ 
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مف انقبلبو كتمرده  نكاس إلى القكؿ بأنيا تشكؿ جزءنا ؿ في زىديات أبيكقد يميؿ المتأم
عمى ذاتو , رافض لما بدر منيا مف فحش تفارقو , لكٌنو في ىذه المٌرة منقمب  اٌلذم أضحى سمة ال
أباحتو لو مف رذائؿ , فإذا بو يقؼ كقفات طكيمة أماـ قضٌية الفناء , كيضٌج معترضه عمى ما 
 , فيقكؿ :1نساني , كيمحٌص النظر بالمكت كالقبر بقضٌية المصير اإل

 } مجزكء الخفيؼ {
 إف  لممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًت أىٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىةن 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ     تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبؽي الم ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى بالبىصى

   
 فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌني بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا

ػػػػػػػػػػػػػدىٍرر    فػػػػػػػػػػػػػي ثيػػػػػػػػػػػػػابو ًمػػػػػػػػػػػػػفى ر المى

   
 قػػػػػػػػػػػػػػد نيًقٍمػػػػػػػػػػػػػػتـي ًمػػػػػػػػػػػػػػفى القيصػػػػػػػػػػػػػػك

فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة الحي  ًر إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ظيٍممى

   
 حيػػػػػػػػػػػػػػػػػثي ال تيٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػرىبي الًقبػػػػػػػػػػػػػػػػػابي 

مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ عى جى  ٍيكيـ , كال الحي

   
 حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػث ال تٍظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػركف فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

2ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياً لمىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكو كال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمرٍ   
 

   

كتراه في مقطكعة أخرل يتذكر ذنكبو فيعاتب نفسو عتابان قاسيان مذٌكران إياىا بالقيامة كأىكاليا 
 كأشراطيا , حيث يقكؿ :

 } المتقارب {
 رضػػػػػػػػػػػػػػػػػيتى ًلنىٍفًسػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى سػػػػػػػػػػػػػػػػػكآًتيا

ٍيػػػػػػػػػػػدنا لمٍرضػػػػػػػػػػػػاًتيا    كلػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػػػٍأؿي جي

   
 كحٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػٍنتى أىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػبىحى أعماًليػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌغٍرتى أٍكبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى زاٌلتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
ػػػػػػػػبا  ككػػػػػػػػـ مػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ ألىػػػػػػػػؿ الص 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػمكتى سػػػػػػػػػػػػػػػػػبيؿ غكاياًتيػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 فػػػػػػػػػػأٌم دكاعػػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػػكل ًعٍفتىيػػػػػػػػػػا

 كلػػػػػػػػػـ تٍجػػػػػػػػػًر فػػػػػػػػػي طيػػػػػػػػػٍرًؽ لػػػػػػػػػٌذاًتيا  

   
 كأٌم المحػػػػػػػػػػػػػػػػػاًرـً لػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تٍنتىًيػػػػػػػػػػػػػػػػػؾٍ 

ـٍ تىٍأًتيػػػػػػػػػػػػػػػػػا    كأٌم الفضػػػػػػػػػػػػػػػػػائًح لػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   
 فتكىػػػػػػػػػػػذم القيامػػػػػػػػػػػةي قػػػػػػػػػػػد أشػػػػػػػػػػػر 

 تريػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى مخػػػػػػػػػػػػػػػػػاًكؼى فىٍزعاًتيػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أىٍقبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت بمكاعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا

3كأىكاًليػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػاٍرعى لٍكعاًتيػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

   

كليس ذلؾ فحسب ؛ فالٌشاعر يتحٌسر عمى األياـ الٌتي أفناىا بالٌذنكب كالمعاصي , 
 فيقكؿ : , ؼ مف شدة الحساب عمييا عندما يؤكب إلى رٌبوكيتخكٌ 
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 } الكامؿ {
ٍمػػػػػػػػػػرىؾى ك   الػػػػػػػػػػذُّنكبي تزيػػػػػػػػػػدي أىفنىٍيػػػػػػػػػػتى عي

ػػػػػػػييدي     كالكاتػػػػػػػبي المٍحًصػػػػػػػي عميػػػػػػػؾى شى

   
 كػػػػػـ قيٍمػػػػػتى لسػػػػػتي بعائػػػػػدو فػػػػػي سػػػػػٍكءىةو 

 كنػػػػػػػػذىٍرتى فييػػػػػػػػا ثػػػػػػػػـ صػػػػػػػػٍرتى تىعػػػػػػػػكدي   

   
ػػػػػػػكم عػػػػػػػف لػػػػػػػذ ةو   حتٌػػػػػػػى متػػػػػػػى التىٍرعى

 كًحسػػػػػػػػػابييا يػػػػػػػػػـك الحسػػػػػػػػػاًب ًشػػػػػػػػػديدي   

   
 ككػػػػػػػػػأن ني بػػػػػػػػػؾ قػػػػػػػػػد أتٍتػػػػػػػػػؾى مني ػػػػػػػػػةه 

ػػػػػػػػػػػػػكركدي    ال شػػػػػػػػػػػػػؾ  أف  سػػػػػػػػػػػػػبيميا مى
1

 

   

ض لمغٌي كالفجكر إلى آمر بالمعركؼ دل أبك نكاس ثياب الكاعظيف , كتحٌكؿ مف محرِّ ارتك 
 كناه عف المنكر , كمحٌذر مف مكر الدنيا كسكء عاقبتيا , فيقكؿ :

 } البسيط {
 ال تٍفػػػػػػػريغي الػػػػػػػن ٍفسي ًمػػػػػػػٍف شيػػػػػػػٍغؿو ًبػػػػػػػدٍنياىا

ػػػػػػػػٍف تىمن اىىػػػػػػػػا    رأٍيتييػػػػػػػػا لػػػػػػػػـ ينٍميػػػػػػػػا مى

   
ل يىػػػػػػػػػػػةو إٌنػػػػػػػػػػا لىنىػػػػػػػػػػػٍنًفسي مػػػػػػػػػػػف دنيػػػػػػػػػػػا   ميكى

 كنحػػػػػػف قػػػػػػد نىٍكتفػػػػػػي منيػػػػػػا ًبأىٍدناىىػػػػػػا  

   
 يػػػػػػا راكػػػػػػبى الػػػػػػذ ٍنًب قىػػػػػػٍد شػػػػػػابىٍت مفارقيػػػػػػوي 

2أىمػػػػػػا تىخػػػػػػاؼي ًمػػػػػػفى األىٌيػػػػػػاـً عيقٍباىىػػػػػػػا  
 

   

عف الزالت , كلكف فيما مضى ثني نفسو عف المعاصي كتقريعيا  كلقد حاكؿ الٌشاعر
المكت قبؿ الٌتكبة , كتراه  ا مف مباغتةفسو خائفن شيطانو كاف يزٌيف لو االنغماس فييا , فتراه يمكـ ن

 يدعك إلى التماس الفضائؿ كالعكدة إلى طريؽ اهلل ألنو طريؽ الٌنجاة مف أىكاؿ العذاب , يقكؿ :
 } مجزكء الكافر {

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىٍكتي كىغىر نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أىمى  سى

ًمػػػػػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػػػػػرتي فػػػػػػػػػػػػػي عىمى قىػػػػػػػػػػػػػد قىص   كى

   
ًمٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي لىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كمٍنًزلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو خي

عىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ًلغىٍيرًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    شيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغيًمي جى

   
 يىظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ٍىري يىٍطميبيًنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً     كيٍنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًني عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عىجى

   
بينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  فأٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامي تقر 

3كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدنيني إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أجًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
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في حيرة مرٌدىا إلى تصدع ذات الشاعر كانشقاقيا عف  نكاس كقد يقع القارئ لشعر أبي
بفكره كسمككو  ا مختمفنا؛ حيث بدا الٌنكاسي في زىدياتو إنسانن  1نفسيا كعف العالـ المحيط بيا 

 , فانظر إلى قكلو : 2كعاطفتو , كغدا صاحب حكمة مشفكعة بالٌتجريب كالمكعظة 
 } الطكيؿ {

ػػػػػػا كابػػػػػػفى ىاًلػػػػػػؾو  ػػػػػػي  ىاًلكن  أرل كػػػػػػؿ  حى

 كذا نسػػػػػػػػبو فػػػػػػػػي اليػػػػػػػػالكيفى عىريػػػػػػػػؽً   

   
 فىقيػػػػػػػٍؿ ًلقريػػػػػػػًب الػػػػػػػٌداًر إن ػػػػػػػؾى ظػػػػػػػاًعفه 

ػػػػػػحيؽً     إلػػػػػػى مٍنػػػػػػًزؿو نػػػػػػائي المحػػػػػػؿ  سى

   
 امػػػػػػػتحفى الػػػػػػػدُّنيا لىبيػػػػػػػب تكش ػػػػػػػفىتٍ  إذا

ػػػػػديؽً    ػػػػػدكو فػػػػػي ثيػػػػػاًب صى 3لػػػػػوي عػػػػػف عى
 

   
في الٌدنيا, كال نجاة مف  , فبل راحةعمى أٌف اليبلؾ ىك مصير كٌؿ حيٌ  إذ يؤكد الشاعر

, جر نفسو عمى ما فرطت في جنب اهلل, كال عاصـ مف أمر اهلل , كلذلؾ أكثر الٌنكاسي مف ز المكت
, كما عمييا سكل ر كأعظـالٌتجمؿ فإٌف كانت ذنكبيا عظيمة فإٌف عفك اهلل أكبكحٌثيا عمى الٌتكقر ك 

 :بر كاالمتثاؿ لما قضى اهلل كقٌدر, يقكؿالٌتص
 } مجزكء الرمؿ {

قىرٍ   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نكاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُّ تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب رٍ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ كتىصى  كتجم 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيءو   سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءىؾى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ٍىري ًبشى

 كبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ؾ أكثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ   

   
 يػػػػػػػػػػػػػػػا كبيػػػػػػػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػػػػػػػذ نًب , عٍفػػػػػػػػػػػػػػػكي ا

ٍنًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى أىٍكبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ     هلًل ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ذى

   
 أىٍكبىػػػػػػػػػػػػػػري األشػػػػػػػػػػػػػػػياًء عػػػػػػػػػػػػػػػف أٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػًك اهلًل أىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػغىرٍ     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغىًر عى

   
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى ل نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف إالٌ 

قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رٍ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اهللي كى  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قضى

   
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس لممٍخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًؽ تىدبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٌبرٍ    يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ اهللي المي
 4

 

   

ظو مف كتاب اهلل في قكلو تعالى نكاس عمى عفك اهلل ككرمو , كاستشيد بما حف اعتمد أبكك 
ًمي قيٍؿ يىا : " ـٍ الى تىٍقنىطيكا ًمف ر ٍحمىًة الم ًو ًإف  الم وى يىٍغًفري الذُّنيكبى جى مىى أىنفيًسًي عنا ًعبىاًدمى ال ًذيفى أىٍسرىفيكا عى
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ـي   اقطت كرقات عمره ,, فرجا المغفرة عمى التفريط كاإلساءة , فقد تس 1 ر  ًإن وي ىيكى اٍلغىفيكري الر ًحي
 , يقكؿ :لمكت , كلـ يعد ىناؾ طريؽ لمخبلصقتربت ساعة ااكأخذ الٌشيب بالشباب , ف

 } الخفيؼ {
ػػػػػػػٍت ًشػػػػػػػر تي فىًعٍفػػػػػػػتي المىالىػػػػػػػي  اٍنقىضى

ٍفرًقػػػػػػػػػػي بالػػػػػػػػػػد كاًىي    إٍذ رىمػػػػػػػػػػى الش ػػػػػػػػػػٍيبي مى

   
 كنيٍتنػػػػػػي النُّيػػػػػػى فىًمٍمػػػػػػتي إلػػػػػػى العىػػػػػػدٍ 

 ؿ , كأىشػػػػػػػػػػػػػفىٍقتي مػػػػػػػػػػػػػف مىقالػػػػػػػػػػػػػًة نػػػػػػػػػػػػػاهً   

   
ـي عمػػػػػػى الس ٍيػػػػػػػ  أيُّيػػػػػػا الغاًفػػػػػػؿي الميقػػػػػػي

ػػػػػػػػػػٍذرى فػػػػػػػػػػي الميقػػػػػػػػػػاـً ًلسػػػػػػػػػػاهً     ػػػػػػػػػػػػػًك كال عي

   
ػػػػػػػػػػػػػػا صن الى  ال بأىعماًلنػػػػػػػػػػػػػػا نيطيػػػػػػػػػػػػػػؽي خى

 يػػػػػػػػػكـي تبػػػػػػػػػدك الٌسػػػػػػػػػماءي فػػػػػػػػػكؽ الًجبىػػػػػػػػػاهً   

   
 غيػػػػػػػرى أٌنػػػػػػػي عمػػػػػػػى اإلسػػػػػػػاءىًة كالت فػػػػػػػػ

فػػػػػػػػػػػػػػػػػًك اهللً    ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػًف عى 2ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريًط راجو ًلحي
 

   
فك إذا لـ تكف لديو حيمة إاٌل الٌرجاء ؟! ككيؼ ال يمتمس فمماذا ال يستحؽ أبك نكاس الع

يىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلؾى ًلمىٍف  لو تعالى : "الٌصفح إذا كاف مستندان عمى قك  ًإف  الم وى ال يىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى ًبًو كى
ف سعى إلى كٌؿ ما يبغض اهلل , أكى  3"  ءي يىشىا  ائؿ :يس ىك القلى ؟! كىك لـ يشرؾ باهلل , كا 

 } الطكيؿ {
 تػػػػػػرل عنػػػػػػدنا مػػػػػػا يسػػػػػػخط اهللى كم ػػػػػػوي 

ػػػػػال الش ػػػػػػٍركا   ػػػػػًؿ المػػػػػػٍرًدم القتػػػػػى مػػػػػػا خى ًمػػػػػفى العىمى
4

 

   

ا كآخر سيئناتقبؿ تكبتو إذا كاف ممف اعترفكا بذنكبيـ  كلماذا ال , كقد  , كخمطكا عمبلن صالحن
 تكجو إلى اهلل بقمب سميـ , كتضٌرع إليو قائبلن :

 } الكامؿ {
 رىٌب كمػػػػػػػػا أمػػػػػػػػٍرتى تضػػػػػػػػرُّعنا أىٍدعػػػػػػػػكؾى 

 فػػػػػػػػػ ذا ردىٍدتى يػػػػػػػػػدم فمػػػػػػػػػف ذا يػػػػػػػػػٍرحـي   

   
سػػػػػػػػػػػيمةه إاٌل الر جػػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػػاًؿ إلٍيػػػػػػػػػػػؾى كى

ـي      ـٌ أٌنػػػػػػيى ميٍسػػػػػػًم كجميػػػػػػؿي عفػػػػػػًكؾى ثػػػػػػ
5

 

   

تيا , كلكف تقاذفتو أمكاج في أٌف أبا نكاس شاعره عشؽ الحياة الٌناعمة فأبحر في لٌذا شؾ   ال
رؼ عمى الجسد , فآثر حرؽ مراكبو , كاستشعر ٌصراع الٌنفسٌي كالسٌ كقسكة المحف , كىٌده ال الٌزمف
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ا عف , فإذا بو يقرع أبكاب الٌتكبة عاجزن  1ىكانو عمى القٌكة المحٌجبة التي تدير الككف كتضع نكاميسو 
 , فيقكؿ :إحصاء ذنكبو 

 } المنسرح {
ٍكًقػػػػػػًؼ الًحسػػػػػػاًب إذا ػػػػػػٍف أىنػػػػػػا فػػػػػػي مى  مى

ػػػػػػػػػػػػػػػػؿً     نػػػػػػػػػػػػػػػػكدمى باألنًبيػػػػػػػػػػػػػػػػاًء كالرُّسي

   
طػػػػػػػػػًرم  ذلػػػػػػػػػؾى يػػػػػػػػػكـه يجػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػف خى

ػػػػػػػػػؿً     فمػػػػػػػػػا ًلمثمػػػػػػػػػي ىنػػػػػػػػػاؾى مػػػػػػػػػف أىمى

   
 ىيٍنػػػػػػتي عمػػػػػػى الخػػػػػػالؽ الجميػػػػػػؿ فمػػػػػػا

مػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػتي كال عىمى يٍنظيػػػػػػػػػري فػػػػػػػػػي قص 
2

 

   

أٌف خير الٌتجارة مع اهلل , كمف  لانتفاضة اليقيف كالخكؼ مف اهلل عند الٌشاعر فير  " كتزداد
, كىذا ما  3طريؽ الحٌؽ فسكؼ يربح الٌدنيا كاآلخرة " يتبع ىكاه يخسر خسرانا مبينا , أما مف اتبع 

 يستشعر مف قكلو :
 } السريع {

 يػػػػػػػػػٍأبىى الفتػػػػػػػػػى إاٌل اتبػػػػػػػػػاعى اليىػػػػػػػػػكل

ػػػػػػػػػػػؽ  لىػػػػػػػػػػػو كاضػػػػػػػػػػػحي    4كمػػػػػػػػػػػٍنيى ي الحى
 

   
 كفي قكلو :

 } السريع {
ـي ًبعىينىٍيػػػػػػػػػػػػؾى إلػػػػػػػػػػػػى ًنٍسػػػػػػػػػػػػكىةو   فاٍسػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػؿي الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػاًلحي     مييػػػػػػػػػػػػػػػػكريىيف  العىمى

   
ػػػػػػػػٍكرا  ءي ًمػػػػػػػػٍف خػػػػػػػػٍدرًىاال يىٍجتىمػػػػػػػػي الحى

 إاٌل اٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؤه ميزانػػػػػػػػػػػػػػػػػػو راًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي   

   
 مػػػػػػػػػػػف اتقػػػػػػػػػػػى اهللى فػػػػػػػػػػػذاؾ الٌػػػػػػػػػػػذم

ػػػػػػػػػػػًر الػػػػػػػػػػػرٌاًبحي    ٍتجى ًسػػػػػػػػػػػيؽى إليػػػػػػػػػػػو المى
5

 

   

حيث أضحى الٌظفر بالجٌنة كما فييا مف حكر عيف مطمب لمشاعر الذم غرتو الدنيا 
, ذاتيا بالتقكلالستغفار, كيمجـ ل, فتراه يركض نفسو عمى اأعمت بصيرتو, كأثقمت عميو ذنكبوف

 فيقكؿ :

                                                 
بزيغ , شكقي  . ك 134ص  ـ ,  1981,  269مجمة العربي , ع  ,أبك نكاس شاعر ظممو قكمو ينظر : عيد , رجاء :  1
 . 101 , ص 1998,  472مجمة العربي , ع ,  البطكلة المضادة في شعر أبي نكاس: 
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 } مجزكء الرجز {
 حتػػػػػػػػػػػػػػى متىػػػػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػػػػانىٍفسي تغػػػػػػػػػػػػػػػٍ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكبً    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ الكى يفى باألمى  تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

   
 نٍفػػػػػػػػػػػػػسي تػػػػػػػػػػػػػكًبي قبػػػػػػػػػػػػػؿى أفٍ  يػػػػػػػػػػػػػا

 ال تٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىطيًعي أىٍف تىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًبي  

   
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  إف  الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًدثى كالر 

ػػػػػػػػػػػػػػػػةي اليبيػػػػػػػػػػػػػػػػكبً    مٍيػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ داًئمى  ًح عى

   
 كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكتي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرعه كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده 

ػػػػػػػػػػػػػػ    ركبً كالخٍمػػػػػػػػػػػػػػؽي مختمفيػػػػػػػػػػػػػػك الضُّ

   
 كلقم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يىٍنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

1ًبتيقػػػػػػػػػػػػاهي ًمػػػػػػػػػػػػٍف لطػػػػػػػػػػػػخ العيػػػػػػػػػػػػكب  
 

   

أعيت الٌدارسيف , كجعمتيـ يجتيدكف في تفسير  كاف أبك نكاس صاحب عبقرية شعريةلقد 
, كىك اٌلذم أحاؿ لزاىد العابد ما كرد في تضاعيؼ شعره مف تناقضات فيك العابث البلىي , كىك ا

 كغمماف إلى حياة نسؾ يستشعر فييا رقابة اهلل فيقكؿ : ,كقياف ,كمجكف ,خمر :حياتو مف
 } الطكيؿ {

ػػػػػػا فػػػػػػال تىقيػػػػػػؿٍ  مىػػػػػػٍكتى الػػػػػػد ٍىرى يكمن  إذا مػػػػػػا خى

 خمىػػػػػػػٍكتي , كلكػػػػػػػٍف قيػػػػػػػٍؿ عمػػػػػػػي  رىقيػػػػػػػبي   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػبىف  اهللى يىٍغفػػػػػػػػػػػػػػػػؿي سػػػػػػػػػػػػػػػػاعةن   كال تٍحسى

 كال أف  مػػػػػػػػػا يٍخفىػػػػػػػػػى عمٍيػػػػػػػػػؾى يغًيػػػػػػػػػب  

   
 ليٍكنىػػػػػػػػػا بعٍمػػػػػػػػػرو طػػػػػػػػػاؿى حتػػػػػػػػػى ترادفىػػػػػػػػػتٍ 

2كبه عمػػػػػػػػػػى آثػػػػػػػػػػارًىف  ذينيػػػػػػػػػػكبي ذنػػػػػػػػػػ  
 

   
 فأيف ذلؾ مف قكلو : 

 } المنسرح {
 غػػػػػػػػدنا -فػػػػػػػػاٍعمىمىف   -إف  مػػػػػػػػعى اليػػػػػػػػكـً 

ػػػػػػًدهٍ     فػػػػػػانظيٍر بمػػػػػػا يٍنقضػػػػػػي مجػػػػػػيءي غى

   
 مػػػػػػػػػػا اٍرتىػػػػػػػػػػد  طىػػػػػػػػػػٍرؼي اٍمػػػػػػػػػػرئ بمٌذًتػػػػػػػػػػو

ػػػػػػػػًدهٍ    سى 3إاٌل كشػػػػػػػػٍيءه يمػػػػػػػػكتي مػػػػػػػػف جى
 

   

مك الركحي كاستطاع أف يذيب التناقض انتقؿ الٌشاعر مف قاع الكلع الحسٌي إلى قٌمة السٌ ك 
, فبل ريب إذف  4خاصة بكؿ قطب  ا بديعيةن الحاد بيف ىذيف القطبيف المتنافريف , كأف يعزؼ أنغامن 

مف عذاب سقر التي  ه خائؼو إليو كحدى  تحكؿ العاكؼ عمى المعصية إلى سائؿ هلل , راغبو يأف 
 أنكرىا في الماضي , فيقكؿ :
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 } المنسرح {
 هلًل فيػػػػػػػػػػػٍزتى بػػػػػػػػػػػالظ فىرً يػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػائؿى ا

ػػػػػػػػػػػػػػػػدىرً     كبػػػػػػػػػػػػػػػػالن كاًؿ اليىًنػػػػػػػػػػػػػػػػًي ال الكى

   
ػػػػػػػػػرو  ػػػػػػػػػٍب ًإلػػػػػػػػػى اهلًل ال إلػػػػػػػػػى بىشى  فاٍرغى

 مٍنتىًقػػػػػػػؿو فػػػػػػػي البمىػػػػػػػى , كفػػػػػػػي الًغيىػػػػػػػرً   

   
ػػػػػػػػػدو  سى ػػػػػػػػػٍب ًإلػػػػػػػػػى اهلًل ال إلػػػػػػػػػى جى  كاٍرغى

 مٍنتىًقػػػػػػػػػؿو مػػػػػػػػػف ًصػػػػػػػػػبنا ًإلػػػػػػػػػى ًكبىػػػػػػػػػرً   

   
 إٌف الػػػػػػػػػػػػػػػذم ال يخيػػػػػػػػػػػػػػػبي سػػػػػػػػػػػػػػػائميو

ػػػػػػػػػػػٍكىى    ػػػػػػػػػػػرً جػػػػػػػػػػػٍكىىريهي غٍيػػػػػػػػػػػري جى  ًر البىشى

   
 مالػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بالتُّر ىػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت مٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػتغالن 

 1أفي يدىٍيؾى األماف مف سقىرً   
 

 
   

آبى أبك نكاس إلى رحاب اهلل بعد رحمة العصياف الطكيمة , كاستجاب لنداء عقمو بعد أف 
 , يقكؿ : 2كاف ال يستجيب إاٌل لنداء نزكاتو , ككقع في كقار الٌشيب الذم رٌده عف مجكنو كفسقو

 كيؿ {} الط
 يػػػػػػا راًكػػػػػػبى الػػػػػػذىنب قػػػػػػد شػػػػػػابىٍت مىفاًرقيػػػػػػوي 

3أمػػػػػػا تخػػػػػػاؼي مػػػػػػف األٌيػػػػػػاـ عيٍقباىػػػػػػػا  
 

   
بمجمكعةو مف الٌتجارب  لقد صاغ أبك نكاس أبياتو الٌزىدية في قكاًلبى حكمية مشفكعة

ثـٌ يصدر حكمو الذم غمب عميو طابع  ,يفحص كيجٌرب بنفسو ,, ظير فييا الشاعر عالمنااإلنسانية
ممتمسنا مف اهلل الصفح  ,عمى ما اقترفو مف منكرات ,كاإلصرار عمى طمب العفك ,االنكسار
؛ فالشاعر الذم بحث عف فيك فناف مبدع في جميع المياديف, كأظير قدرةن انقبلبية ,4كالغفراف

, كيندـ أشٌد الحقيقية تكمف في عفك اهلل كرضاهالسعادة في الٌمذة ىك نفسو الذم أدرؾ بأٌف السعادة 
, كيحثيا عمى التٌأىب ليكـ الحساب تطارده أشباح المصير, فيرثي نفسو بقطع مف ركحوك  ,الندـ

 :, فيقكؿ5كالكقكؼ عمى الٌصراط
 } الكامؿ {

ػػػػػػػٍكًرديؾ الٌصػػػػػػػراطي غػػػػػػػدنا  يػػػػػػػا نىٍفػػػػػػػسي مى

 فىتىػػػػػػػػػػػأىىىبي مػػػػػػػػػػػف قٍبػػػػػػػػػػػًؿ أٍف تىػػػػػػػػػػػردم  

   
تػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػٍكـى الحسػػػػػػػػػػاًب إذا ج   مػػػػػػػػػػا حي

نىٍيػػػػػػتي يىػػػػػػدم   مىػػػػػػي  بمػػػػػػا جى ػػػػػػًيدىٍت عى 6شى
 

   

                                                 
 . 622, ص  الديكاف أبك نكاس : 1
 . 273,  272, ص  ظاىرة الٌزمف في الشعر العربي القديـٌكاش : ينظر : األميكني , نضاؿ د 2
 . 613: ص  السابؽ رجعالم 3
 . 275,  276, ص  ظاىرة الٌزمف في الشعر العربي القديـينظر : األميكني , نضاؿ دٌكاش :  4
 . 276,  272, ص  المرجع السابؽينظر :  5
 . 307, ص  25, ج  ممحؽ األغانيابف منظكر :  6
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 الفصؿ الثاني
 

 مظاىر االنقالب المعرفي كالمكاجية الثقافية في المكضكعيف السياسي كاالجتماعي
 

 االنقالب المعرفي كالمكاجية السياسية في شعر أبي نكاس -المبحث األكؿ 
 في عيد ىاركف الرشيد  - أكالن 

 بف ىاركف الرشيدفي عيد األميف  -ثانيا 
  المعرفي كالمكاجية االجتماعية في شعر أبي نكاساالنقالب  - نيالمبحث الثا

 شعكبية أبي نكاس  -أكال 
 مكقفو مف األنساب العربية  -1
 مكقفو مف األطبلؿ  -2
 مكفقو مف العادات , كالظكاىر االجتماعية  -3

 مكقؼ أبي نكاس مف المرأة  -ثانيا 
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 عر أبي نكاس االنقالب المعرفي كالمكاجية السياسية في ش -األكؿالمبحث 
يتناكؿ ىذا المبحث دراسة االنقبلب المعرفي عند أبي نكاس , كمفارقتو األكضاع السياسية  

 يفة ىاركف الرشيد , كابنو األميف.في عيد الخم

  ية السياسية في عيد ىاركف الرشيدأكال: االنقالب المعرفي كالمكاج
, التي 1ينة الٌمذائذ المعقدة عاشت بغداد عصرىا الذىبي في عيد ىاركف الرشيد؛ فكانت مد

كاف ينشدىا كؿ شاعر, كيتطمع إلييا كؿ قاصدو لغنى أك ترؼ, ككؿ باحثو عف الٌتمرد الخمقي 
كاالجتماعي, ك إلييا مضى أبك نكاس, بعد أف " أتـٌ عممو كاستكفى فنو كبدا راغبنا بصمة الرشيد 

حمىؿ إلى جانب شاعريتو ذاتو المتمٌردة , كلكٌنو 2كينؿ العطايا كاليبات التي فاتتو زمف الميدم " 
 التي قادتو إلى مكاجية المتاعب في ببلط الخميفة, كمع حاشيتو كمقربيو, يقكؿ: 

 } الطكيؿ {
ميفىػػػػػةو  مػػػػػيسى خى  سػػػػػأىبغي الًغنىػػػػػى إٌمػػػػػا جى

ػػػػػػػػبيؿً    ػػػػػػػػكاءن, أٍك ميًخيػػػػػػػػؼى سى  يقػػػػػػػػكـي سى

   
نانيػػػػػػػػػػو  ًبكػػػػػػػػػػؿ  فىتػػػػػػػػػػىن ال ييٍسػػػػػػػػػػتىطاري جى

 باٍسػػػػػػػػػػـً قىتيػػػػػػػػػػؿً  إذا نىػػػػػػػػػػك هى الز ٍحفػػػػػػػػػػاف  

   
 ًلػػػػػػنىٍخًمسى مػػػػػػاؿى اهلًل ًمػػػػػػٍف كيػػػػػػؿ  فػػػػػػاًجرو 

3كذم ًبٍطنىػػػػػػػػػػػػػةو ًلمط ي بػػػػػػػػػػػػػاًت أىكػػػػػػػػػػػػػكؿً   
 

   
لحصكؿ عميو بأم طريقة, حيث يظير أبك نكاس طامعنا في الغنى, ساعينا كراء الماؿ يريد ا

ٌما أف يككف قاطع طريؽ يعترض طرؽ بغداد ليأخذ مفإ االن ىك في ٌما أف يككف جميس الخميفة, كا 
ف كاف غريبنا عف مجتمع بغداد لقادره عمى مجاراتو كمستعد إلثبات نفسو في  نظره حؽ لو, فيك كا 
كٌؿ زكاياه, كلعٌؿ ىذا ما دفع بعض الباحثيف إلى تقسيـ حياة أبي نكاس في عيد الٌرشيد إلى قسميف: 

ا يستعيف بما ينالو مف جكائز كعطايا ليستمتع بيا  حياة رسمية عاشيا في ببلط الخبلفة نديمنا مادحن
.  كلكف ىؿ استطاع أبك نكاس أف 4في حياتو الثانية التي عاشيا مع المٌجاف كالخمعاء كالمارقيف 

                                                 
,  مجد المؤسسة الجامعية لمدراسة  الصكرة الشعرية كنماذجيا في شعر أبي نكاسعساؼ , سيمكف ساسيف ,  :نظري 1

 .81ص  , 1982كالنشر كالتكزيع , بيركت , 
 .135ص  ,أبك نكاس :عبد الرحمف ,صدقي :ينظر 2
 .17ص  ,الديكاف :أبك نكاس 3
 .80ص  ,الصكرة الشعرية :ساسيف سيمكف ,ينظر: عساؼ 4
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كأف يعيش كبلن منيا بشخصية مستقمة عف األخرل, أـ أٌنو آثر إخفاء  ,يفصؿ بيف ىاتيف الحياتيف
الذعاف ؟! كال  سيٌما أٌنو أتى بغداد طامعنا في كصؿ ذاتو الثائرة المتمردة خمؼ ستار الطاعة كا 

الميابة, كالصفحات المشرقىًة في تاريخ المسمميف في حربو مع الٌرـك كدفاعو عف الٌرشيد صاحب 
الثغكر, كقد اشتييرى بتقكاه ككرعو, كمتابعتو بيف الحٌج كالجياد 

كباره 1 ,  كمحبتو لمشعر كالشعراء, كا 
حبو كيجزؿ عميو العطاء, كقد جرل عمى سنتو كبار لؤلدب كاألدباء, ككاف يصغي إلى المدح كي

, فتزاحـ الشعراء عمى أبكابيـ 2كزرائو, كشيكخ دكلتو, كقٌكاده, حتى امتؤلت األسفار بذكر عطاياىـ 
بغية نيؿ رضا ممدكحييـ كالحصكؿ عمى , كالتكمؼ ,مادحيف متكسبيف, كرٌبما لجأكا إلى التصنع

 جكائزىـ.
حدكد؛ كلذلؾ كاف دائـ التطمع آلفاؽو جديدةو تعمي شأنو كتقٌربو مف  كلـ يكف لطمكح أبي نكاس    

ا لمكصكؿ إلى 3أصحاب السمطة كالنفكذ  , فأتى قصكر البرامكة كمدحـ, كلعٌمو اتخذ منيـ سٌممن
غايات كأىداؼ كاف ينبغي تحقيقيا في بغداد؛ فالماؿ كالٌشيرة كمنادمة الخميفة أمكره راكدت مخٌيمتو 

إلى تقمٌص شخصية مختمفة عف شخصيتو المنقمبة  –في بعض المكاقؼ  –كدفعتو  كاحتمت أفكاره,
الرافضة. فترل أٌف مدح أبي نكاس لتمؾ الٌشخصيات ذات الحضكر األبرز في عصره مدحه لجكدىـ 
رىابيـ أعداءىـ, كلكٌف  كتعداده لمكارميـ كعطاياىـ, كقد يتطرؽ إلى كصؼ قٌكتيـ كشجاعتيـ كا 

كسخاء عطائو, كلذا فيك يقكؿ في  يؤثر أحدىـ عمى اآلخر إاٌل لفيض كرمو مقصده كاحد؛ فيـ لـ
 :4 الفضؿ بف يحيى

 } الطكيؿ { 
ػػػػػػػػةن  ًة ًىم   رىأىٍيػػػػػػػػتي ًلفضػػػػػػػػؿو فػػػػػػػػي الس ػػػػػػػػماحى

ػػػػػػػػكادً    ػػػػػػػػٍيظى كػػػػػػػػؿ  جى  أىطالىػػػػػػػػٍت لعمػػػػػػػػرم غى

   

                                                 
شعر  صكرة ىاركف الٌرشيد الجادة في :صالح عمي ,كالشتيكم .217ص  ,6ـ  ,الكامؿ في التاريخ :ابف األثير :ينظر 1

 .745ص  ,ـ 2002 ,3ع  ,29ـ  ,مجٌمة دراسات لمعمـك اإلنسانية كاالجتماعية ,العصر العباسي األكؿ
 :األثيرك ابف  .7ص  ,14ج  ,تاريخ بغداد :ك الخظيب البغدادم .86ص  ,ىاركف الرشيد :عمر ,أبك النصر :ينظر 2

 .217ص  ,6ـ  ,الكامؿ في التاريخ
 .363ص  , 1995منشأة المعارؼ , اإلسكندرية ,  ,األدب في عصر العباسييف :محمد زغمكؿ ,سبٌلـ :ينظر 3
كاٌله  ,اف أجكد الٌناسك ,كزير الٌرشيد العباسٌي كأخكه مف الٌرضاع (ىػ 193 -ىػ  147) :الفضؿ بف يحيى بف خالد البرمكي 4

سجف مع أبيو يحيى  ,ىػ 187كأقاـ بيا إلى أف فتؾ الٌرشيد بالبرامكة سنة  ,ىػ فحسنت فييا سيرتو 178الٌرشيد خراساف سنة 
 .152 ,151ص  ,5ـ  ,األعالـ :الزركمي :ينظر ,حتى تكفٌي في سجنو
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ػػػػػػػا إلػػػػػػػى بػػػػػػػاب  دارًهً  تػػػػػػػرل الن ػػػػػػػاس أفكاجن

1كػػػػػػػػػػػػػأن ييـ ًرٍجػػػػػػػػػػػػػالن دىبػػػػػػػػػػػػػى كجػػػػػػػػػػػػػرادً   
 

   
يحيى أميره ال يعرؼ قاصده فقرنا, فيك أكثر البرامكة عطاءن حتى لكأٌنو يدعك فالفضؿ بف 

 .2إلى مالو كما يدعك المؤذف لمصبلة, فمف لٌبى نداءه جنى مف قطكؼ جٌنتو 
 يقكؿ أبك نكاس:

 } الطكيؿ {
 أميػػػػػػػػػره رىأيػػػػػػػػػتي المػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػي نىعماًتػػػػػػػػػوً 

ػػػػػػػٍيـً ميٍكًقنىػػػػػػػا    ذلػػػػػػػيالن ميػػػػػػػيفى الػػػػػػػن ٍفًس بالض 

   
ػػػػػػػػػػف   ػػػػػػػػػػكديه إذا ضى  ربُّ المػػػػػػػػػػاًؿ أٍعمىػػػػػػػػػػفى جي

ػػػػػػػػػػي  عمػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػاًؿ األىميػػػػػػػػػػًر كأذ نىػػػػػػػػػػا    بحى

   
ػػػػػػٍمًب ماًلػػػػػػو ػػػػػػٍكالته عمػػػػػػى صي  كلمفٍضػػػػػػًؿ صى

ػػػػػػػٍذعنىا    تىػػػػػػػرىل المػػػػػػػاؿى فييػػػػػػػا بالميانػػػػػػػة مي

   
 كػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف لديػػػػػػػػػػػػػػػػًو جٌنػػػػػػػػػػػػػػػػة بابمي ػػػػػػػػػػػػػػػػة

نػػػػػى   ن ػػػػػاءى منيػػػػػا إلػػػػػى الجى  دعػػػػػا يىٍنعييىػػػػػا الجي

   
 أغػػػػػػػػػػػػػػػرُّ لػػػػػػػػػػػػػػػو ديباجػػػػػػػػػػػػػػػةه سػػػػػػػػػػػػػػػاًبًري ةه 

ًعٍتػػػػػػػػؽى فييػػػػػػػػا جارينػػػػػػػػا ميتىبىي نىػػػػػػػػاتػػػػػػػػرل ال  
3

 

   
 كقد ضرب أبك نكاس المثؿ بجكد البرامكة حيث قاؿ:

 } البسيط {
ـي   كفىٍضػػػػػػػػػػميوي عنػػػػػػػػػػد أٍىػػػػػػػػػػًؿ الظ ػػػػػػػػػػٍرًؼ كيم ًيػػػػػػػػػػ

ـي الجػػػػػػػػػكدي    4فضػػػػػػػػػؿي البرامػػػػػػػػػًؾ إٍف عاٌلىيػػػػػػػػػ
 

   
سماحة ككاف لمبرامكة سمطة ال حدكد ليا , كقد ساسكا الٌرعية بسياسةو لٌينة سميمة اٌتسمت بال

كاإلحساف, كعمدكا إلى تأليؼ القمكب كنبذ الفرقة كالشقاؽ, كعممكا عمى تقريب الناس كانصاؼ 
المظمكـ بتركيـ أسمكب البطش كالعنؼ كالتعذيب كاإلذالؿ, األمر الذم ساىـ في دعـ الحضارة 

 .5العباسٌية كتثبيت دعائميا 
كفي ىذا يركم ابف منظكر كلدل اتصاؿ أبي نكاس بالبرامكة تكٌصؿ إلى قصر الٌرشيد, 

حادثة اتصالو بالخميفة فيقكؿ: " قاؿ أبك نكاس: أكؿ اتصالي بالخمفاء أف الرشيد قاؿ ذات ليمة 

                                                 
 .472ص  ,الديكاف :أبك نكاس 1
 .151ص  ,1ج  ,  1994مؤسسة الرسالة , بيركت ,  ,باسي في مجاؿ التقميدحركة الشعر الع :حسيف ,خريس :ينظر 2
 .475 ,474ص  ,الديكاف :أبك نكاس 3
 .81ص  :المصدر السابؽ 4
 ,ـ 1987 ,األردف –عماف  ,13, 12ع  ,المجمة الثقافية ,مراجعة لكتاب البرامكة في التاريخ :عبد الحميـ ,عباس :ينظر 5

 ,بيركت ,2ط ,منشكرات مكتب عمر أبك النصر ,اليكل كالشباب كالحضارة في عيد الرشيد :عمر ,ك أبك النصر .290ص 
 .99 ,98ص  ,ـ 1970
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ليرثمة بف أعيف *: اطمب لي رجبل فسأؿ..... فدٌؿ عمي, فأدخمني عميو, فسألني الرشيد عف اسمي 
 فخطر ببالي ىذاف البيتاف, كىما: كاسـ أبي فأخبرتو. ثـ قاؿ لي: يا حسف, أىًرقتي في ىذه الميمة

 كقٍيػػػػػػػػػػػػػػػػكىةو كػػػػػػػػػػػػػػػػالعقيًؽ, صػػػػػػػػػػػػػػػػافية

ري    ػػػػػػػػرى  يطيػػػػػػػػري مػػػػػػػػف حسػػػػػػػػًنيا ليػػػػػػػػا شى

   
ٍجتييػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػاءى كػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػذ ؿ  لػػػػػػػػػوي   زك 

ػػػػػػػػػػػري     فاٍمتىنىعػػػػػػػػػػػٍت حػػػػػػػػػػػيف مىس ػػػػػػػػػػػيا ذىكى

   
 قاؿ: فقمت بديينا:

ًتيػػػػػػػػػػػا  كػػػػػػػػػػػذلؾ الًبٍكػػػػػػػػػػػري حػػػػػػػػػػػيف خٍمكى

فىػػػػػػػػػػري     يىٍظيىػػػػػػػػػػري منيػػػػػػػػػػا الحيػػػػػػػػػػاءي كالخى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػ  يا ميمىم كىيػػػػػػػػػػػػػػػاحتٌػػػػػػػػػػػػػػػى إذا ساسى

ػػػػػػػػػػري    ـ  ميٍزدىجى  فمػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػو ثىػػػػػػػػػػ

   
 عػػػػػػػػػػػػػادىٍت لىػػػػػػػػػػػػػوي ثىي بنػػػػػػػػػػػػػا تيفاًكييػػػػػػػػػػػػػوي 

 قىػػػػػػػٍد غػػػػػػػابى عٍنيػػػػػػػا بالر قىػػػػػػػًة األىًشػػػػػػػري   

   
 تٍرًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيوي تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةن كتيٍتًبعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

ري    ػػػػػػػػػػػػػكى ػػػػػػػػػػػػػٍرـو ًبعٍيًنػػػػػػػػػػػػػًو حى ػػػػػػػػػػػػػريعى كى  صى

   
 .1قاؿ: أحسنت كاهلل ! كأمر لي بماؿ, ككاف سبب اتصالي بو " 

قة أبي نكاس بالرشيد لـ تكف كاضحة المعالـ, السيٌما في القصص كالنكادر كلكٌف عبل
ًعؿى أبك نكاس في مقاـ ميٍضحؾ الببلط, أك مقاـ النديـ, أك  -كألؼ ليمة كليمة  -الشعبية  حيث جي

, 2الصديؽ الحميـ الذم يطمعو الٌرشيد عمى أدٌؽ تفاصيؿ قصره, كيختٌصو بأسرار مجالًس أينسو
جب الٌتشكيؾ كيدعك إلى الدىشة؛ فشخصيةي أبي نكاس ال تحاكي شخصيةى الٌرشيد األمر الذم يك 

, كالمنشغمة بقيادًة الٌدكلة اإلسبلمية, كتكسيع 3الٌرصينة الحريصة عمى كقار الخبلفة كرزانة الحكـ  
                                                 

ٌنما كرد قكلو ,ف أبي نكاساكلـ ترد كٌؿ ىذه األبيات في ديك  .191 ,190ص  ,أبك نكاس :ابف منظكر 1  :كا 
 } المنسرح {

 كقٍيكىة كالعقيًؽ صافيىةو 

ري يىطيري ًمٍف كٍأًسيا لىيا شى     رى

   
ٍجتييا الماءى كٍي تىًذؿ  لىوي   زك 

ٍت حيف مس يا الذ كىري     فاٍمتىعىضى

   
 كذلؾ الًبٍكري ًعٍندى خٍمكًتيا

فىري     يٍظيىري منيا الحياءي كالخى

   
 .673ص  ,الديكاف :أبك نكاس

  ,ق 192ثـٌ كاٌله خراساف سنة  ,ق 178كاٌله الٌرشيد مصر سنة  ,أميره مف قادة الٌرشيد الٌشجعاف :* ىرثمة بف أعيف
 .81ص  ,8ـ  ,األعالـ :الزركمي :ينظر

ص  , 1ج  , 1994, مؤسسة الرسالة , بيركت ,  1, ط حركة الشعر العباسي في مجاؿ التقميد :حسيف ,خريس :ينظر 2
  .363ص  ,األدب في عصر العٌباسييف :محمد زغمكؿ ,ك سبٌلـ .616

ا بأحكاؿ أبي نكاس" قاؿ بعض المت :* يقكؿ ابف منظكر أٌف ىذه الحكايات عف أبي نكاس كالٌرشيد مف  :رجميف ممف يحيط عممن
ٌنما دخؿ عمى محمد األميف " ,المكضكعات ص  ,أبك نكاس :ابف منظكر .كأٌف أبا نكاس ما دخؿ عمى الٌرشيد قط كال رآه كا 

194. 
 .80ص  ,الصكرة الشعرية :سيمكف فساسي ,عٌساؼ :ينظر 3
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مف  رقعتيا كدفع خطر أعدائيا. إضافة إلى أف  أماديح أبي نكاس في الرشيد ال تتجاكز الثمانيف بيتنا
اتصالو بو, كىذه األماديح ضئيمة إذا ما قكرنت بمكانة الرشيد عمى مدل حقبة الشعر تكزعت 

كشيرتو, كطكؿ مدة خبلفتو, ثـ إٌنيا ال تكشؼ عف عبلقة متميزة جمعت بيف الشاعر الماجف 
 . 1عاشؽ الخمر كالخميفة التقي المجاىد

نفينا مطمقنا, فقد ثبتت أماديح  كلـ تتمكف ىذه الشككؾ مف نفي عبلقة أبي نكاس بالٌرشيد
شادة بأخبلقو كانتصاراتو, كقدرتو  الشاعر بالٌرشيد في ديكانو كفييا حشد لصفات الخميفة كمآثره, كا 
عمى الدفاع عف ثغكر المسمميف إلى حد  يغالي فيو أبك نكاس ليتخطى حدكد المألكؼ؛ فيك يرل أٌف 

 كفي ذلؾ يقكؿ: اهلل سبحانو يفٌضؿ الٌرشيد عمى الخمفاء كافة, 
 } الطكيؿ {

 تبػػػػػػارىؾى مػػػػػػف سػػػػػػاسى األيمػػػػػػكرى ًبٍعًمًمػػػػػػوً 

مىفػػػػػػػػاءً    فىٌضػػػػػػػػؿى ىاركننػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى الخي 2كى
 

   
 كيقكؿ:

 } الكامؿ {
ـٍ  الًئػػػػػػًؽ كيٌميػػػػػػ ٍيػػػػػػرى الخى  ىػػػػػػاركفى يػػػػػػا خى

ػػػػػٍف مىضػػػػػى ًفػػػػػييـ, كىػػػػػذا الغػػػػػاًبري    ًممى
3

 

   
عمى أبكابو كالضرائر, فإذا  فبل عجب أف يتصارع الناس عمى رؤية كضاءة كجو الخميفة, كيتزاحمكا

 تبدل ليـ بييبتو كعظمتو نكست عنو أبصارىـ, ألٌنو خير الخبلئؽ, يقكؿ أبك نكاس:
 } الكامؿ { 

ًجػػػػػػػػٍبفى عنػػػػػػػػؾ بيٍيبىػػػػػػػػةو   إف  العيػػػػػػػػكفى حي

ػػػػػػػسى نػػػػػػػاظري    4فػػػػػػػ ذا بػػػػػػػدأتى بيػػػػػػػف  نيك 
 

   
ميابة, كغمؼ بطابع كال شٌؾ أٌف شعر أبي نكاس في ىاركف الرشيد قد اكتسى ثياب الٌرىبة كال   

 الخكؼ مف سطكة الرشيد كقكتو, كلعؿ ىذا ما يفسر لجكء أبي نكاس إلى صكر غريبة عف تفكير 
 , حيث يقكؿ:5عصره كمذىبو 

                                                 
 .116ص  ,1ج ,حركة الشعر العباسي في مجاؿ التقميد :حسيف ,خريس :نظري 1
 .402ص  ,الديكاف :أبك نكاس 2
 .401ص  :المصدر السابؽ 3
 .401ص  :المصدر السابؽ 4
 .122 ,119ص  ,1ج ,حركة الشعر العباسي في مجاؿ التقميد :حسيف ,خريس :ينظر 5
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 } الكامؿ {
 كأخٍفػػػػػػػتى أىٍىػػػػػػػؿى الٌشػػػػػػػٍرًؾ حتػػػػػػػى إن ػػػػػػػو

1لتىخافيػػػػػػؾى النُّطىػػػػػػؼي التػػػػػػي لػػػػػػـ تيٍخمىػػػػػػؽً   
 

   
 حيث يقكؿ:كيضفي الشاعر عمى الخميفة ىالة مف القداسة 

 } الكامؿ {
لػػػػػػى أبػػػػػػي األمنػػػػػػاًء ىػػػػػػاركفى الػػػػػػذم  كا 

يػػػػػػػػػكافي    ػػػػػػػػػماًئو الحى ػػػػػػػػػٍكًب سى  يىحيػػػػػػػػػا ًبصى

   
رى فػػػػػػي القمػػػػػػكب ًمثاليػػػػػػو ػػػػػػك   ممػػػػػػؾه تىصى

كػػػػػػػػػافي     فكأنػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػـ يىٍخػػػػػػػػػؿي منػػػػػػػػػو مى

   
 مػػػػػػا تنطػػػػػػكم عٍنػػػػػػوي القمػػػػػػكبي ًبفجػػػػػػرىة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػو بيػػػػػػػػػػػػػػػػػا الٌمحظػػػػػػػػػػػػػػػػػافي     إال ييكىم مي

   
 فيظػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي السػػػػػػػػػػػػػػػػػتنباًئو ككأىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

ػػػػػػػػٍيفه     عمػػػػػػػػى مػػػػػػػػا غي ػػػػػػػػبى الكٍتمػػػػػػػػافي  عى

   
دةو  ػػػػػػػػػػكى  ىػػػػػػػػػػاركفي آلفنػػػػػػػػػػا ائػػػػػػػػػػتالؼى مى

2ماتػػػػػػػػٍت لىيػػػػػػػػا األىحقػػػػػػػػادي كاألىٍضػػػػػػػػغافي   
 

   
فالشاعر يعمي مف شأف الخميفة إلى حد  يقكده إلى الٌشرؾ, فيك يمنحو صفة الٌربكبي ة حيف 

؛ ألٌنو مطمع جعؿ الناس يحيكف ًبصىكب سمائو, كيرقبكنو في كؿ مكاف, فبل يستطيع أحد خيانتو
غاف التي تسبب إفساد األيلفة , كما يجعمو قاتبلن لؤلحقاد كاألضعمى الغيب, عالـه بما يطكيو الكتماف

ًباٍلميٍؤًمًنيفى ر: 3كالمكدة بيف رعيتو فكأٌنو يطبؽ عميو قكلو تعالى  كىأىٌلؼى بىٍيفى  ىيكى اٌلًذمى أىٌيدىؾى ًبنىٍصرًًه كى
ـٍ لىٍك أىنفىٍقتى مىا  ًميعان ٌم  أىٌلفىٍت بىٍيفى قيميكًبًيـٍ قيميكًبًي ًزيزه  ًفي األٍرًض جى ـٍ ًإٌنوي عى لىػىًكٌف الٌموى أىٌلؼى بىٍينىيي  كى

ًكيـه  قدامو  . إال4"حى ا عمى أف يقدِّـ الخميفةى في صكرة تثني عمى شجاعتو كا  أٌف الشاعر كاف حريصن
يحفز القائد المجاىد عمى المستمدة مف تقكاه ككرعو, ذلؾ أٌف التقكل محٌرؾ لمتضحية كدافع 

 دـ لكاء الكفر.ٌدنيا ليدؼ إعبلء لكاء اإلسبلـ كىاالستيانة بال
الرشيد إماـ يخشى رٌبو كأٌنو يراه صباح مساء, فيك يرتقي إلى منزلة إٌف الخميفة ىاركف 

فإف لـ : " اإلحسافي أٍف تعبدى اهللى كأن ؾ تىراه 5اإلحساف التي عناىا الرسكؿ صؿ اهلل عميو في قكلو 
 , كفيو يقكؿ أبك نكاس:6تىكيف تراه فإن و يىراؾ " 

                                                 
 .401ص  ,الديكاف :أبك نكاس 1
 .405 ,404ص  :المصدر السابؽ 2
رسالة  ,الخالفة في الشعر العباسي في القرنيف الثاني كالثالث اليجرييف :ساىرة عبد الحفيظ محمد ,حمداف :ينظر 3

 .94ص ,  2010ماجستير , جامعة النجاح الكطنية , نابمس , 
 .63اآلية  ,سكرة األنفاؿ 4
 .750ص  ,اسي األكؿصكرة ىاركف الرشيد الجادة في شعر العصر العب :صالح عمي ,الشتيكم :ينظر 5
 ,1بيركت, ج ,دار إحياء التراث العربي ,محمد فؤاد عبد الباقي :تح ,صحيح مسمـ :مسمـ بف الحجاج القشيرم ,النيسابكرم 6

  .37ص 
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 } الطكيؿ {
ٍينػػػػػا عمػػػػػى التُّقىػػػػػى  نعػػػػػيشي بخيػػػػػرو مػػػػػا اٍنطىكى

نػػػػػػػاءً     كمػػػػػػػا سػػػػػػػاسى دٍنيانىػػػػػػػا أىبػػػػػػػك األيمى

   
 إمػػػػػػػػػػػػػػاـه يخػػػػػػػػػػػػػػاؼي اهللى حتػػػػػػػػػػػػػػى كأن ػػػػػػػػػػػػػػو

ػػػػػػػباحى مىسػػػػػػػاءً     1يؤمػػػػػػػؿي رؤيػػػػػػػاهي صى
 

   
ٌدعى أٌنو ممتثؿه مخمصه لكؿ فعؿ أك قكؿ يصدر عف أبك نكاس ثيابنا ليست لو, كا لقد ارتدل        

الرشيد, كليس ذلؾ فحسب؛ فقد جعؿ الشاعر نفسو في مكضع العبكدية كاالسترقاؽ عمى نحك 
يتنافى مع ذاتيتو التي ترفض الٌذؿ كتأبى الخضكع, كلعمو أيرًىب بسطكة الرشيد كجبركتو الذم 

ا بالخمر, متغنينا بيا في أخضعو غير مرة لمسجف؛ فالشاعر كاف مٌتيما في عق يدتو كمذىبو, متيمن
جٌؿ أشعاره كاقعنا في شرؾ عاذليو كلٌكامو الذيف كانكا في دأب لئليقاع بينو كبيف الخميفة كمقربيو, 

, فاضطر إلى أف يدنك 2محاطنا بالشككؾ في أخبلقو كتصرفاتو, ال يرعكم عف سمككو الممتكم 
طر الخميفة, كيدفع عنو سمطتو المطمقة التي كانت تمتد إلى بنفسو إلى درجات الذٌؿ كاليكاف ليدرأ خ

 , يقكؿ:3فضاءات الدكلة العباسية كميا 
 } الكامؿ {

 ىػػػػػػػػػذا أميػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػؤمنيف اٍنتىاشػػػػػػػػػًني

ن ػػػػػػػػػؽً    ميخى ػػػػػػػػرو كى ٍنجى  كالػػػػػػػػن ٍفسي بىػػػػػػػػيفى ميحى

   
نػػػػػاًب خميفػػػػػػةو   فاقػػػػػًذٍؼ برىحًمػػػػػؾى فػػػػػػي جى

 سػػػػػػػػب اًؽ غايػػػػػػػػاتو بيػػػػػػػػا لػػػػػػػػـ ييٍسػػػػػػػػبىؽً   

   
ػػػػػػانٍفسػػػػػػي ًفػػػػػػ  داؤيؾى يػػػػػػكـى كابػػػػػػؽى منعمن

 لػػػػػػػكال عكاطػػػػػػػؼي ًحمًمػػػػػػػو لػػػػػػػـ أٍطمىػػػػػػػؽً   

   
ميػػػػػػؾ ميحم ػػػػػػالن   حر مػػػػػػتى ًمػػػػػػٍف لحًمػػػػػػي عى

ؽً    ػػػػػػت ى إلػػػػػػى ميتىفىػػػػػػر  معػػػػػػتى مػػػػػػف شى جى كى
4

 

   
مِّ إذ يصكر ال              ؿى لحمو إاٌل أٌف الٌرشيد بصفاتو الٌربكبٌية أطمقو ٌشاعر نفسو جزكرنا جاز ذبحو كحي

لمكت كحر ـ لحمىو, كلممـ شعثو فانتشمو مف ا
لقاء 5 , فمـ يممؾ سكل المجكء إلى حمى الخميفة, كا 

 رحمو في جنابو, بؿ قٌدـ نفسو فداءن لو مشعرنا إياه بعظيـ امتنانو.
                                                 

 .403ص  ,الديكاف :أبك نكاس 1
ص   1ج ,حركة الشعر العباسي في مجاؿ التقميد :حسيف ,ك خريس .205 – 203ص  ,أبك نكاس :ابف منظكر :ينظر 2

 .81 – 80ص  ,الصكرة الشعرية :ساسيف سيمكف ,ك عٌساؼ .116
مالمح  :محمد عبد الرحمف ,ك يكنس .123ص  ,1ج  ,حركة الشعر العباسي في مجاؿ التقميد :حسيف ,خريس :ينظر 3
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كربما تبلشى كبرياء الشاعر حيف كازف بيف عبكديتو كعظمة ىاركف الٌرشيد المتمثمة بعفكه         
شفاعتو كيمكذ بجكاره معترفنا بذنكبو التي تستكجب العفك, كمقٌرا بعدـ  , فتراه يطمب1كجكده كفضمو 

 خيانتو لمخميفة, أك التفكير في خيانتو, فيقكؿ:  
 } الكافر {

ػػػػػػٍذتي ال بىػػػػػػؿٍ   ًبعىٍفػػػػػػًكؾى بىػػػػػػؿ ًبجػػػػػػكًدؾى عي

 ًبفىٍضػػػػػػػػػػػًمؾى يػػػػػػػػػػػا أميػػػػػػػػػػػرى المؤمنينػػػػػػػػػػػا  

   
فػػػػػػػػػػػػكه  ف  عميػػػػػػػػػػػػؾى عى  فػػػػػػػػػػػػال يىتىعىػػػػػػػػػػػػذ رى

ميػػػػػػػػػػعى العا   ًسػػػػػػػػػػٍعتى بػػػػػػػػػػو جى  لىمينىػػػػػػػػػػػاكى

   
ٍيػػػػػػػػبو  ٍنػػػػػػػػؾى ًبظىٍيػػػػػػػػًر غى  فػػػػػػػػ ٌني لػػػػػػػػـ أىخي

 كال حػػػػػػػػػػػػػد ٍثتي نىفسػػػػػػػػػػػػػي أىٍف أىخكنىػػػػػػػػػػػػػا  

   
ٍجيػػػػػػؾى فػػػػػػي أىسػػػػػػيرو  ٍسػػػػػػفى كى ػػػػػػف ع حي  فىشى

ب ػػػػػػػػػػػػؾى اإلسػػػػػػػػػػػػالـى دينىػػػػػػػػػػػػا    ييػػػػػػػػػػػػديفي ًبحي

   
ػػػػػػػػؿ  ًبػػػػػػػػداًر قىػػػػػػػػٍكـو   إذا مػػػػػػػػا اليػػػػػػػػكفي حى

2فىمىػػػػػػػػػٍيسى ًلجػػػػػػػػػاًر ًمٍثًمػػػػػػػػػؾى أٍف يىيكنىػػػػػػػػػا  
 

   

الجكانب االنقبلبية لشعر أبي نكاس في ىاركف الرشيد لتستدعي كقفة تأممية دقيقة؛ إف  دراسة            
ذاؾ أٌف أبا نكاس عمـ مف أعبلـ الثكرة في عصره, كفي العصكر األدبية جميعنا, بما تعمقت بو 

, كرفض لبلنسياؽ ألٌم أمر ال يصدر عف ذاتو الكاعية لما تريد, 3شخصيتو مف نزكع نحك الحرية 
لمبادئ التمرد الذم رفع لكاءه في كجو الٌساسة كمجتمعيـ, فكيؼ ألبي نكاس أف  يستسمـ المدركة 

 ؟ ففي قكلو:ة التي تنأل بو عف مبدئو كمذىبو ألكامر الخميف
 } الكامؿ {

؛ إذا الز مػػػػػػػػػػافي زمػػػػػػػػػػافي  ػػػػػػػػػػي  الػػػػػػػػػػد يارى  حى

عػػػػػػػػػػافي    ػػػػػػػػػػرنل كمى ًذ الٌشػػػػػػػػػباؾي لنػػػػػػػػػػا حى  كا 

   
ب ػػػػػػػػػعو   يػػػػػػػػػا حٌبػػػػػػػػػذا سػػػػػػػػػفكافي مػػػػػػػػػف ميتىرى

ػػػػػػػػػػٍفكافي كى    مػػػػػػػػػػعى اليػػػػػػػػػػكل سى  لرب مػػػػػػػػػػا جى

   
 م مناسػػػػػػػػك إذا مػػػػػػػػررتى عمػػػػػػػػى الػػػػػػػػد ياًر م

4فىمغيػػػػػػػػػػػػػًر داًر أميمػػػػػػػػػػػػػةى اليٍجػػػػػػػػػػػػػرافي   
 

   
يقؼ الشاعر عمى األطبلؿ التي طالما استخؼ بيا, كبالكاقفيف عمييا, كما ذاؾ إاٌل لكفكده عمى 

 ك يقكؿ: , في5الخميفة الذم أخذ عميو مكثقنا أف يستبدؿ ذكر األطبلؿ بالخمر 
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 } الكامؿ {
ػػػػػػػبىا ػػػػػػػف الًغكايىػػػػػػػًة كالص   لٌمػػػػػػػا نىزىٍعػػػػػػػتي عى

ػػػػػػػػػدىٍت بػػػػػػػػػيى الش ػػػػػػػػػدىًنيىةي الًمػػػػػػػػػٍذعافي     كخى

   
ٍطميػػػػػػػػا ػػػػػػػػٍبطه مىشػػػػػػػػافريىا, دقيػػػػػػػػؽه خى  سى

ٍمًقيػػػػػػػػػػػا بينيػػػػػػػػػػػافي     ككػػػػػػػػػػػأف  سػػػػػػػػػػػاًئرى خى

   
ػػػػػػػرل فػػػػػػػي  جمػػػػػػػدىا كاحتازىىىػػػػػػا لىػػػػػػػٍكفه جى

1يقىػػػػػػػػؽه كقرطػػػػػػػػاس الكليػػػػػػػػد, ىجػػػػػػػػاف  
 

   

مف اليمف استحضرىا الشاعر لتحممو إلى الرشيد, فأتتو طائعة مستكرىة, كىذا ما ناقة  2ك)الٌشدىنية( 
يعكس صراعنا داخمينا في نفس أبي نكاس, إذ كيؼ لشاعر افتتف برٌقي الحضارة كاستظؿ بترفيا أف 

, كالقصكر ـ عمى ضفاؼ دجمة بيف الغنىيستعيف بديباجية الحياة الجاىمية ليمدح خميفة يقي
كيؼ لو أف يتنازؿ عف مذىبو التجديدم كصدقو الفني, كأف ينعتو بالغكاية كالٌصبا ك  3كالرياض ؟! 

 ليرضي أكلي االمر ؟؟ ال بٌد كأٌنو فعؿ ذلؾ مكرىا مذعننا تمامنا كناقتو, كىذا ما يعززه قكلو:
 } الطكيؿ {

 القىفػػػػػػػرا ًشػػػػػػػٍعرىؾى األىطػػػػػػػالؿى كالػػػػػػػد مىفى  أىعػػػػػػػرٍ 

مػػػػػرىافىقىػػػػػٍد طػػػػػاؿ مػػػػػا أىٍزرىل بػػػػػو نىٍعتىػػػػػؾى ا    لخى

   
 دعػػػػػػػػاني إلػػػػػػػػى نىٍعػػػػػػػػًت الطُّمػػػػػػػػكًؿ ميسػػػػػػػػم طه 

 تضػػػػػػػيؽي ذراعػػػػػػػي أٍف أىجػػػػػػػكزى لىػػػػػػػو أمػػػػػػػرىا  

   
 فىسػػػػػػػػػػٍمعه أىميػػػػػػػػػػرى المػػػػػػػػػػؤمنيف, كطاعػػػػػػػػػػةه 

ف كنػػػػػػػتى قػػػػػػػد جش ػػػػػػػمتني مركبنػػػػػػػا كٍعػػػػػػػرىا   4كا 
 

   

, كطريؽ كعر قد تجٌشمو النكاسٌي لتقيده باستبداد المؤسسة النقدية 5فاألطبلؿ كالٌدمف فراغ كجيؿ 
, الذم يضيؽ الشاعر ذرعنا في التخمص مف بطشو, كمع ذلؾ فيك 6تعتصرىا سمطة الممدكح   التي

فيك يعرض لجبركتو كينعتو " بالمسٌمط " محاكالن فضح أساليبو في التبديد بخصكمو متظاىرنا بالسمع 
ف كاف في 7كالطاعة  . غير أٌنو ال يستطيع اإلفبلت مف معجمو الخمرم, كتجاىؿ طريقو الفني, كا 
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قى ة الخميفة " أبك األمناء ", فإذا بو يكظؼ كممة "منادمة" في سياؽ كصفو لمٌرشيد بالتٌ حضر 
 , حيث يقكؿ: 1كالسداد

 } الكامؿ { 
 لكن ػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػي اهلًل ميبتػػػػػػػػػػػػذؿه ليػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػػػٌدده كميعػػػػػػػػػػػػػػػػافً     إف  الٌتقػػػػػػػػػػػػػػػػي  ميسى

   
ػػػػػػػػػةى الػػػػػػػػػد ماء سػػػػػػػػػيكفيوي   أًلفىػػػػػػػػػٍت منادمى

2فمىقىم مػػػػػػػػػػػػػػػػا تٍحتازيىػػػػػػػػػػػػػػػػا األجفػػػػػػػػػػػػػػػػافي   
 

   

قد يحاكؿ مرارنا الكقكؼ عمى األطبلؿ كبكاء الٌديار, كلكٌنو عمى يقيف بأٌنو لف يظفر بمطمبو ك    
كبغيتو, فكأٌنو يميث كراء طريدة تراكغو, فيي كراءه إف أقدـ إلى األماـ, كأمامو أف التفت إلى الكراء 

 يقكؿ: 3مـ تزعجو فإذا بو يمكم زماـ ناقتو, كيتجو بيا إلى حانة ألفتو كبلبيا, كاعتادت قدكمو ف
 } الطكيؿ {

 لقىػػػػػػٍد طػػػػػػاؿى فػػػػػػي رىٍسػػػػػػـً الػػػػػػد ياًر بكػػػػػػاًئي

 كقىػػػػػػػٍد طػػػػػػػاؿى تىػػػػػػػردادم ًبيػػػػػػػا كىعنػػػػػػػاًئي  

   
َه فػػػػػػػػي الػػػػػػػػد ياًر طىريػػػػػػػػدةن   كػػػػػػػػأٌني ميريػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػر ةن ككراًئػػػػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػػػػاًمي مى  أىراىػػػػػػػػػػػػا أىمى

   
 فمٌمػػػػػا بػػػػػدا لػػػػػي اليػػػػػٍأسي عػػػػػد ٍيتي نػػػػػاقتي

 عػػػػػػػف الػػػػػػػٌداًر, كاسػػػػػػػتكلى عمػػػػػػػي  عىزاًئػػػػػػػي  

   
 بيػػػػػػػػًت حػػػػػػػػافو ال تيػػػػػػػػرُّ ًكالبيػػػػػػػػو إلػػػػػػػػى

 عمػػػػػػػػػػي  كال ينكػػػػػػػػػػرفى طػػػػػػػػػػكؿى ثىػػػػػػػػػػكىاًئي  

   
ػػػػػػػيباءي أكدٍت بتالػػػػػػػًدم  فػػػػػػػ ٍف تىكيػػػػػػػٍف الص 

حيػػػػػػػػػاًئي   تػػػػػػػػػي كى كمى ـٍ تيػػػػػػػػػٍكًقني أٍكري فىمىػػػػػػػػػ
4

 

   

إٌف أبا نكاس صاحب ديباجة حضرية ال تٌتصؿ بسبب إلى التقميد كالبداكة, كال تجف  لحبيب كال       
مركج لفتنة شاعت في بغداد كالحكاضر العباسية كافة, كمرآة لكاقع أثار تبكي عمى طمؿ, كىك 

, كدفعيـ إلى فرض ىيمنتيـ, فأحٌس الشاعر أٌف أحبلمو تيحاصر, كأٌف 5تحفظ أكلي األمر 
مؼ حيجب الرشيد, فارتحؿ إلى مصر طمبنا لمذائذ جديدة في أجكاء جديدة باحثنا  شخصيتو ستختفي خى

                                                 
 ,1ع  ,32ـ  ,العمـك اإلنسانية كاالجتماعية ,دراسات ,ىاركف الرشيد في أنظار شعراء عصره ,ياسيف عايش ,خميؿ :ينظر 1

 .146ص  ,ـ 2005
 .406 ,405ص  ,الديكاف :أبك نكاس 2
 .402ص  ,الديكاف :كأبك نكاس .120ص  ,1ج  ,حركة الشعر العباسي في مجاؿ التقميد ,حسيف ,خريس :ينظر 3
 .402ص  ,الديكاف :أبك نكاس 4
 .96ص  ,تاريخ النقد األدبي عند العرب مف العصر الجاىمي إلى القرف الرابع اليجرم :طو أحمد ,إبراىيـ :ينظر 5
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, فحٌط رحالو ببابو بعد رحمة طكيمة تكبٌد بيا عناءن 1ي ٌظؿ )الخصيب( عف سعة العيش كنضارتو ف
كمشقةن ال تقٌؿ عف قدر ممدكحو, كأنشده قصيدتو الرائية التي جٌند فييا مف الٌطاقات الفنية ما يمٌكنو 
مف استدرار جكد ممدكحو كالتٌنعـ بعطاياه التي تيٌسر كٌؿ عسير, فتراه يصؼ تجاكزه حكاجزى الخكؼ 

عب التي سيطرت عميو في رحمتو إلى ديار الخصيب؛ ألٌنو كاف يضع نصب عينيو ىدؼ الٌمقاء كالت
 . فيقكؿ:2بو كطمب جكاره كالمجكء إلى حماه, ال سٌيما أٌنو ىجر بغداد طامعنا في صمتو كالٌدنك منو 

 } الطكيؿ {
ييػػػػػػػػػػػػكري   أجػػػػػػػػػػػػارىةى بٍيًتنػػػػػػػػػػػػا أبػػػػػػػػػػػػكًؾ غى

ًسػػػػػػيري    ػػػػػػى لػػػػػػدٍيًؾ عى  كمٍيسيػػػػػػكري مػػػػػػا ييٍرجى

   
رى بيػػػػػػػػنيـ ػػػػػػػػا ال تػػػػػػػػزاكي ٍرتي قٍكمن  كجػػػػػػػػاكى

ٍصػػػػػػػػػػؿى إاٌل أٍف يكػػػػػػػػػػكفى نيشػػػػػػػػػػكري    3كال كى
 

   
إذ يكضح الٌشاعر سبب قدكمو إلى الخصيب معتمدنا أسمكب المراكغة؛ ليثبتى رفضو  

العبلقات اإلنسانية كسط قكـ تركيـ, كآثر االبتعاد عنيـ؛ ألف  حبؿ كٌدىـ مقطكع, كأمر كصاليـ 
يكـ النشكر, كال بٌد أٌف الٌشاعر رمى مف إبيامو كممة " قكـ " في البيت السابؽ أصبح مستحيبلن إلى 

قةن إلى التنديد بممدكح سابؽ, كىك ىاركف الٌرشيد الذم لـ يعد يعجبو كصمو, كباتت عبلقتو بو عبل
 .سمبٌيةن مقٌيدةن بميابة الخميفة ىاركف الٌرشيد

حضرة الخصيب, فتراه يكظؼ " أنا " الشاعر كلـ يكف ألبي نكاس أف يتخمى عف تمٌرده في      
, كال يرضخ لخميفة, كأٌنو متبصره بخفايا الٌضمير, كممتمؾه  المتعالي ليعمف أٌنو ال يخضع لسمطافو

ٍدسو يسعفو في إقناع ممدكحو كاستمالة جانبو, فيتدفؽ عميو بالعطايا كاليبات   . فيقكؿ: 4لحى
 } الطكيؿ {

ػػػػػػػػػػٍربىةى فمػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػا بالمٍشػػػػػػػػػػغكًؼ   ًزبو ال  ضى

 كال كيػػػػػػػػػػػؿُّ سػػػػػػػػػػػٍمطافو عمػػػػػػػػػػػٌي قػػػػػػػػػػػًديري   

   
ٌنػػػػػػػػي لطػػػػػػػػٍرًؼ العػػػػػػػػٍيًف بػػػػػػػػالعٍيًف زىاجػػػػػػػػره   كا 

ػػػػػميري    1فقػػػػػد كػػػػػٍدتي ال يٍخفػػػػػى عمػػػػػي  ضى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميري  ضى
1
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ائو, كأتى مصر لمديح الشاعر الذم تخٌمى عف مجتمع بغداد بخميفتو كندماىتز  الخصيب  

تمى بو مف صركؼ الٌزمف, يقكؿ صاحب الكـر كالجكد الذم ييؤمف بو الفقر, كيحخاطبنا كٌده كىك 
 أبك نكاس: 

 } الطكيؿ {
ػػػػػػؼ  مٍركىبػػػػػػي  تقػػػػػػكؿي التػػػػػػي عػػػػػػف بىٍيتيػػػػػػا خى

مٍينػػػػػػػػػػا أٍف نىػػػػػػػػػػراؾى تىسػػػػػػػػػػيري     عىزيػػػػػػػػػػزه عى

   
 أمػػػػػػػػػػػا دكفى مٍصػػػػػػػػػػػػرو لمغنىػػػػػػػػػػػػى ميتىطمٌػػػػػػػػػػػػبه 

 بمػػػػػػػػػى إف  أىسػػػػػػػػػبابى الًغنػػػػػػػػػى لىكثيػػػػػػػػػري   

   
مىٍتيا بىػػػػػػػػػػػػكاًدره   فقمػػػػػػػػػػػػتي ليػػػػػػػػػػػػا كاسػػػػػػػػػػػػتىٍعجى

ػػػػػػٍرييف     ػػػػػػرىل فػػػػػػي جى بيػػػػػػري  جػػػػػػرٍت فجى  عى

   
 ذرينػػػػػػػػػػػػػي أكىثٌػػػػػػػػػػػػػٍر حاسػػػػػػػػػػػػػديًؾ ًبرٍحمػػػػػػػػػػػػػةو 

صػػػػػػػيبي أىميػػػػػػػري     إلػػػػػػػى بىمىػػػػػػػدو فييػػػػػػػا الخى

   
ٍر أىٍرضى الخصػػػػػػػػػيًب ركابينػػػػػػػػػا ـٍ تىػػػػػػػػػزي  إذا لىػػػػػػػػػ

صػػػػػػػيًب تىػػػػػػػزكري     فػػػػػػػأمُّ فتنػػػػػػػى بىٍعػػػػػػػدى الخى

   
ػػػػػػػػػػؿ  دكنىػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػكده كال حى  فمػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػازىه جي

يػػػػػث يىصػػػػػيري     كلكػػػػػٍف يىصػػػػػيري الجػػػػػكدي حى

   
 سػػػػػػػؤدىدو  فىمىػػػػػػػـ تػػػػػػػرى عينػػػػػػػي سػػػػػػػؤددنا مثػػػػػػػؿى 

2يًحػػػػػػػػؿُّ أبػػػػػػػػك نٍصػػػػػػػػرو بػػػػػػػػو كيىسػػػػػػػػيري   
 

   
 كيقكؿ:

 } الكافر {
 متػػػػػػػى أجمػػػػػػػع أبػػػػػػػك نصػػػػػػػر كمصػػػػػػػرنا

3فمػػػػػػػػػػػػا لمػػػػػػػػػػػػٌدىر بينيػػػػػػػػػػػػا مكػػػػػػػػػػػػاف  
 

   
ا أٌف البعد     كلذا يتحٌدل الٌشاعر مف يمكمو عمى سفره إلى مصر؛ بحٌجة بعدىا عف مكطنو, مكضحن

قنا رائجةن لمف كسرت عميو تجارة ليس بعائؽ لمكصكؿ إلى الغنى كاليسر, فقد أضحى الخصيب سك 
, كلعؿ في ىذا إشارة إلى الحاؿ التي آلت إلييا منزلة أبي نكاس في ببلط الرشيد, كىذا ما 4الشعر 

 يكضحو قكلو:
 } الكامؿ {

ـٍ تىػػػػػػػػػػػػٍدًر جارتنػػػػػػػػػػػػا كال تػػػػػػػػػػػػدرم  لىػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػةى إٌنمػػػػػػػػػػػػػػػػػا تيٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػرم    أف  المىالمى

   
ػػػػػػػػػػػػؾى غٍيػػػػػػػػػػػػرى عػػػػػػػػػػػػاًذرىةو   ىٌبػػػػػػػػػػػػٍت تمكمي

ػػػػػػػػػعي العيػػػػػػػػػٍذرً كلقػػػػػػػػػٍد بىػػػػػػػػػدا لىػػػػػػػػػؾى أى     ٍكسى

   
 كاسػػػػػػػػػتبعدت مصػػػػػػػػػرنا كمػػػػػػػػػا بىعيػػػػػػػػػدىت

ػػػػػػػػػػػؿُّ بيػػػػػػػػػػػا أبػػػػػػػػػػػك نىصػػػػػػػػػػػرً     أٍرضه يىحي

   
                                                                                                                                               

 .480ص  ,الديكاف :أبك نكاس 1
 .481ص  ,الديكاف :أبك نكاس 2
 .479ص  :كينظر .483ص  :المصدر السابؽ 3
 .175ص  ,1ج ,دحركة الشعر العباسي في مجاؿ التقمي :حسيف ,خريس :ينظر 4
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ػػػػػػػٍمتي بػػػػػػػؾ الٌرجػػػػػػػاء كلػػػػػػػي صى  كلقػػػػػػػد كى

ػػػػػػػف مصػػػػػػػرً    ػػػػػػػةه لػػػػػػػك شػػػػػػػئتي عى ٍندكحى  مى

   
 إٌنػػػػػػػػي  مػػػػػػػػؿي يػػػػػػػػا خصػػػػػػػػيبي عمػػػػػػػػى

 يػػػػػػػػػػػػًدؾى اليىسػػػػػػػػػػػػارىةي آخػػػػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػػػػد ىرً   

   
ـى الٌسػػػػػػػكؽي أٍنػػػػػػػتى ًلمػػػػػػػف  ككػػػػػػػذاؾ ًنٍعػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػعرً كسػػػػػػػػػػدىت عمٍيػػػػػػػػػػو تجػػػػػػػػػػار    1ة الش 
 

   

ه ظبلؿ منح الخصيب فيك في ذمتو ال ا نكاس أضحى في نعيـو مقيـو بتفيؤ كقد يييىي أ لمقارئ أٌف أب     
 يخشى دكاىيى الميالي كأحداثيا, كىذا ما يعززه قكة الخطاب في قكلو:

 } الخفيؼ {
 يػػػػػػػا ٍبنىتػػػػػػػػي أىٍبشػػػػػػػرم ًبميػػػػػػػػرىًة ًمٍصػػػػػػػػرو 

ٌنػػػػػػػػػي كأىٍسػػػػػػػػػًرفي فػػػػػػػػػي األىمػػػػػػػػػاًني   تىمى  كى

   
صػػػػػػػػيًب ميقػػػػػػػػيـه  ػػػػػػػػة الخى  أنػػػػػػػػا فػػػػػػػػي ًذم 

ػػػػػػػركؼ الز مػػػػػػػافً     حيػػػػػػػث ال تعتػػػػػػػًدم صي

   
ػػػػػػى عمػػػػػػي  غػػػػػػكؿى الم يػػػػػػالي  كيػػػػػػؼ أٍخشى

 كمكػػػػػػػػاني مػػػػػػػػػف الخصػػػػػػػػػيًب مكػػػػػػػػػاًني  

   
صػػػػػػػيًب ًجبػػػػػػػاالن  ًمٍقنػػػػػػػا مػػػػػػػف الخى  قػػػػػػػد عى

2آمنتنػػػػػػػػػػػػػػػػا طىػػػػػػػػػػػػػػػػكاًرؽى الًحػػػػػػػػػػػػػػػػٍدثافً   
 

   

 يا غكائؿ الدىر.حيث ينعـ الشاعر بمسراتو ال تعرؼ الحزف, كسعادة ال تناؿ من 
رى أبك نكاس الخركجى مف بغدادى ببل عكدة, كاستبدؿ ببلدى الخصيب بببلد الٌرشيد ؟ كىؿ       فيؿ قىر 

 كاشتاؽ الديار أـ أٌنو ,إلى األكطاف عتريو مف انفعاالت عاطفية إذا نزعاستطاع أف يتجاىؿ ما قد ي
تو عف كاليتو فيزكؿ ممكو كتزكؿ مف عزؿ الخصيب, كتنحي تغاضى عف سمطة الرشيد التي تمٌكنو
 معو أحبلـ أبي نكاس بالٌثكرة كالجاه ؟؟ 

ف       ال غرك أف الشاعر كاف صاحب حنكةو تمٌكنيو مف تطكيع كمماتو لبمكغ غايتو مف ممدكحو, كا 
اضطر إلى السير في طريؽ المحاباة كالٌتزييؼ, كالٌدليؿ عمى ذلؾ أٌف أبا نكاس الذم كاف باألمس 

ا لمر  شيد ممجدنا عرضو, خاضعنا لجبركتو, أضحى معظمنا لمخصيب مثنينا عمى أصكلو, مكبرنا مادحن
أم يأخذ بنصح الخصيب ك كزاد عمى ذلؾ أٌف جعؿ الخميفة عاجز الر  3ىيبتو, مشيدنا برأيو السديد 

 ,  فيك يقكؿ:4إذا ما اعترضو عائؽ أك كاجيتو مشكمو تو حكم
 } الطكيؿ {
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 ةى يافعنػػػػػػاكمػػػػػػا زلػػػػػػتى تيكليػػػػػػًو الن صػػػػػػيح

 إلػػػػػػى أٍف بىػػػػػػدا فػػػػػػي العاًرضػػػػػػيًف قىتيػػػػػػري   

   
 إذا غالىػػػػػػػػػػػوي أمػػػػػػػػػػػره ف ٌمػػػػػػػػػػػا كفىٍيتىػػػػػػػػػػػوي 

ٌمػػػػػػػػػػػا عميػػػػػػػػػػػو بالًكفىػػػػػػػػػػػاء تيشػػػػػػػػػػػًيري    كا 
1

 

   
 كفي قكلو: 

 } الطكيؿ {
صػػػػػػػػػيبً  ٍر أىٍرضي الخى ـٍ تىػػػػػػػػػزي  ًركابينػػػػػػػػػا إذا لػػػػػػػػػ

صػػػػػػيًب تىػػػػػػزكري    2فػػػػػػأمُّ فتنػػػػػػى بىٍعػػػػػػدى الخى
 

   
كأٌف أحدنا بعده ال يستحؽ  الكقكؼ ببابو, كىذا كبلـه  تأكيده أٌف الخصيبى كجيةه لكؿ مادح, 

ال يكافؽ طبع الشاعر الذم لـ يعتد أف يؤثر أحدنا عمى ذاتو, كأف يمقي كٌؿ أكراقو دكف أف يترؾ 
لنفسو بابنا لمنجاح؛ فالخصيبي لـ يكف رجبلن فريدنا في زمانو, فيك ليس إال عامبلن مف عٌماؿ الخميفة, 

, قادره عمى التبلعب بعقؿ ممدكحو, فيذ مو مف مؤتمرنا بأمره في ك ؿ حاؿ, كأبك نكاس شاعره ساحره
 , كيسخري منو في عقر داره, فانظر إلى قكلو:3خبلؿ مدًحًو 

 } الطكيؿ {
ي ػػػػػػػػػةو  ـٍ أىميػػػػػػػػػري المػػػػػػػػػؤمنيفى ًبحى  رمػػػػػػػػػاك

ػػػػػػػػػركبي    4أىكػػػػػػػػػكؿو ًلحيػػػػػػػػػاًت الػػػػػػػػػًبالًد شى
 

   
 كقكلو:

 } الخفيؼ {
م ى  ذا ىٌزه الخميفة لٍمجي ػػػػػػػػػػػػػػػاًرـً الييٍنػػػػػػػػػػػػػػػديكاًني )ـ(      كا  ػػػػػػػػػػػػػػػاىا كالص  5مضى

 

   
ا في يد الٌرشيد, فتارةن يككف كعصا مكسى   فمـ يزد الشاعر عمى أف جعؿ الخصيب سبلحن

يمقييا الٌرشيد في ساحة أعدائو لتأكؿ شرىـ كأذاىـ, كتارةن أخرل يككف سيفنا ميندنا ييخرجو الخميفة مف 
ىذا استدراؾه لمكقؼ الشاعر الٌسابؽ مف ىاركف الرشيد, فمك لـ غمده ليكاجو بو عظائـ األمكر. كفي 

يكف الخميفة صاحب خبرةو كدرايةو, كحكمةو كببلغة رأم, ما تقمٌد الخصيب منصبو, كال استحٌؽ 
 مقامو, يقكؿ أبك نكاس:

 } الطكيؿ {
ػػػػػػٍف يىػػػػػػؾي أىٍمسػػػػػػى جػػػػػػاًىالن ًبمقػػػػػػالتي  فىمى

بيػػػػػػػػػػػري     1فػػػػػػػػػػػ ف  أىميػػػػػػػػػػػرى المػػػػػػػػػػػؤمنيفى خى
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 كيقكؿ:
 } الكامؿ {

ميفػػػػػػػػػػػػػػػػػةي أف  ًنعمتىػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  ـى الخى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عى

ًة طٌيػػػػػػػػػػػًب الن ثٍػػػػػػػػػػػرً    2حمٌػػػػػػػػػػػٍت ًبسػػػػػػػػػػػاحى
 

   
ال بٌد أٌف أبا نكاس كاف يبحث عف أمافو لـ يجده, كعف صبلتو لـ يخطبيا كعف مرتبةو لـ       

يعينو عمى شكقو إلى كطنو كمرابع صباه, فأشفؽ عمى نفسو مف  يا, كلعمو لـ يجٍد في مصرى مىفٍ ينم
 طكؿ المقاـ غريبنا دكف قريبو أك نديـ, فاختار العكدة إلى دياره التي نزح عنيا قيرنا, يقكؿ:

 } الخفيؼ {
 ذكػػػػػػػػػػػػػػػػر الكػػػػػػػػػػػػػػػػرخ نػػػػػػػػػػػػػػػػازحي األكطػػػػػػػػػػػػػػػػاف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكةن كالت أكافً     فصى

   
 لػػػػػػػيس لػػػػػػػي مسػػػػػػػعده بمصػػػػػػػرى عمػػػػػػػى الش ػػػػػػػكٍ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػو ىنػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ حسػػػػػػػػػػػػػػػػاف    ؽ إلػػػػػػػػػػػػػػػػى أٍكجي

   
 نػػػػػػػػػػػػػػػػازالتو مػػػػػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػػػػػراة فكرخػػػػػػػػػػػػػػػػا

3الػػػػػػػػٌدكاني القصػػػػػػػػكرالٌشػػػػػػػػط  ذم  يػػػػػػػػا إلػػػػػػػػى  
 

   
, فآثر التحكؿ, 4ب كخصاـ بسبب سياسة الخصيب ما شٌؽ عميو ما كقع في مصر مف شغكربٌ    

كىجا الخصيب, كضـٌ صكتو إلى أىؿ مصر, فنعتو بالكمب الذم ال يجني مف يجالسو إاٌل الكرب. 
 فيقكؿ:

 } الكامؿ {
ػػػػػػػػػٍذبي  ميعيػػػػػػػػػو كى صػػػػػػػػػيًب جى  نىفىػػػػػػػػػسي الخى

ميًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو     كػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربي كحديثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًلجى

   
 تبكػػػػػػػػػػػي الثيػػػػػػػػػػػابي عميػػػػػػػػػػػو ميٍعًكلىػػػػػػػػػػػةن 

ٍمػػػػػػػػػػػب   5أف قػػػػػػػػػػػد يجػػػػػػػػػػػرُّ ذيكلىيػػػػػػػػػػػا كى
 

   
كلـ يكف ىجاء أبي نكاس لمخصيب سكل ىجاء لمحياة التي أمؿ بيا, كلكٌنو لـ يمؽى ما كاف        
, فعاد إلى بغداد تسبقو أماديحو في الخصيب, كتترامى إلى أذف الرشيد الذم نكب البرامكة, 6يأمؿ

مكيـ كأبدؿ آؿ الربيع بيـ, فيؿ كاف الشاعر مستعدنا لمكاجية التغيرات التي طرأت عمى كأزاؿ م
 ببلط الٌرشيد ؟ أـ أنو سيعكد إلى خمرتو كمجكنو دكف أف يعبأ برضى الٌرشيد أك سخطو ؟
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ال شؾ أٌف النكاسٌي بات متيمنا لدل الرشيد؛ فقد استجدل عامبلن مف عمالو, كيمـ كجيو        
 مف كالياتو فيما كاف الشعراء يتسابقكف إلى مدحو كيغذكف الخطا إلى كسب كده.  شطر كالية

حٌط أبك نكاس رحالو في بغداد حتى طمبو الرشيد كأخذ عميو استخفافو بنبٌي اهلل  فٍ كما أ       
 : 1مكسى عميو الٌسبلـ في قكلو في الخصيب 

 } الطكيؿ {
 باقينػػػػػا فرعػػػػػكفى  ؾي فػػػػػفػػػػػيكـ أ فػػػػػ ف يػػػػػؾي 

2صػػػػػػػيبً خى  ا مكسػػػػػػػى بكػػػػػػػؼ  عصػػػػػػػ فػػػػػػػ ف    
 

   
األميف أرسؿ تيديدنا لصاحب أٌف كأمر الرشيد صاحب الشرطو بقتؿ أبي نكاس في ليمتو إاٌل  

الشرطة بالقتؿ إف مٌس شعرةن منو, كبقي أبك نكاس عند صاحب الٌشرطة إلى أف تكفي الرشيد, 
 .  3 (ق193 )كتكلى األميف الخبلفة عاـ

 بف ىاركف الرشيد مكاجية السياسية في عيد األميفاالنقالب المعرفي كال -ثانينا
كة التي كاف يصبك إلييا, كيمكف القكؿ غيتو في ببلط الرشيد, كلـ ينؿ الحظلـ يظفر الشاعر بب     

إٌف مرحمة اتصاؿ أبي نكاس بالرشيد مرحمة أربكت الشاعر, كحاصرت ذاتو الخبٌلقة, كقكلبتيا في 
أٌف الشاعر تكقؼ عف النظـ في شعر الخمر, أك التـز حدكد إطار قبضة الخميفة, كال يعني ىذا 

المألكؼ كلكٌنو كاف مقيدنا بأغبلؿ القيـ كاألسس التي سٌنيا أصحاب السمطة ليمزمكا بيا مجتمعنا 
غارقنا بالفتف كاألىكاء, كخائفنا مف السجف الذم أطاؿ الرشيد حبسو فيو, كلذلؾ فقد شٌكؿ مكت 

بي نكاس؛ حيث مضت تمؾ الحقبة التي اىتٌز فييا صكت الشاعر الرشيد نقطة تحكؿ في حياة أ
كضاقت فييا حدكده, كبدأت حقبة جديدة عنكانيا التحرر كاالنفبلت, كالتمادم في التمٌرد؛ ال سٌيما 
أٌف عكامؿ مختمفة أطمقت العناف لنفكذ الشاعر, كساىمت في تقريبو مف الخميفة الجديد. كاف أكليا 

ؿ الربيع الذيف كانكا حماتو كشفعاءه, فقد عرفيـ الشاعر قبؿ أف يصبحكا عبلقة كثيقة جمعتو كآ
, كتغنى بيـ أياـ الرشيد, فقاؿ محتفينا بتكلي الفضؿ بف الربيع حجابة ىاركف 4كزراء بزمف طكيؿ 

 الرشيد بعد نكبة البرامكة: 
                                                 

 .223ص  ,أبك نكاس :ابف منظكر :ينظر 1
 .484ص  ,الديكاف :أبك نكاس 2
 .223ص  ,أبك نكاس :ابف منظكر :ينظر 3
 .61ص  ,أبك نكاس :عمر ,ك فركخ .53ص  ,أبك نكاس بيف التخطي كااللتزاـ :عمي ,شمؽ :ينظر 4



84 

 

 } السريع {
 قػػػػػػػػػػػكالى ًليػػػػػػػػػػػاركفى ًإمػػػػػػػػػػػاـً الييػػػػػػػػػػػدل

ٍجًمػػػػػػػػًس الحاًشػػػػػػػػ    دً ًعٍنػػػػػػػػدى احتفػػػػػػػػاًؿ المى
   

 نصػػػػػػػػػػػػػػيحة الفىضػػػػػػػػػػػػػػًؿ, كاشػػػػػػػػػػػػػػفاقيوي 

ٍجيىػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف حاًسػػػػػػػػدً     أىٍخمػػػػػػػػى لػػػػػػػػو كى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػًة, دٌياًنيػػػػػػػػػػػػػػػػا  بصػػػػػػػػػػػػػػػػاًدًؽ الٌطاعى

 ككاحػػػػػػػػػػػػػػػػػًد الغاًئػػػػػػػػػػػػػػػػػًب كالٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىدً   

   
 أنػػػػػػػتى عمػػػػػػػى مػػػػػػػا ًبػػػػػػػؾى ًمػػػػػػػٍف قيػػػػػػػدرىةو 

 فمسػػػػػػػػػػتى ًمٍثػػػػػػػػػػؿى الفضػػػػػػػػػػًؿ بالكاًجػػػػػػػػػػدً   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىهي اهللي فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  أٍكحى

 لطالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو ذاؾى كال ناًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً   

   
 بمٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍنًكرو  كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس هللً 

ـى فػػػػػػػػػػي كاًحػػػػػػػػػػدً    ػػػػػػػػػػعى العػػػػػػػػػػال أٍف يىٍجمى
1

 

   
فمف يجد الخميفة _ ميما بمغت قدرتو _ مف يخمص في صدؽ طاعتو كالفضؿ بف الربيع؛  

فيك لو ناصحه أميف, بؿ إٌنو عالـه متكامؿه في رجؿو كاحد, كفي ىذا تمجيده لمفضؿ, كتمييزه لو عف 
الربيع أبا نكاس كآثركا صحبتو, فطاؿ اتصالو بيـ  غيره مف رجاؿ الخميفة. كلذلؾ احتضف آؿ

 , فقاؿ فييـ: 2ككقكفو ببابيـ, كغالى في تعداد مآثرىـ كمناقبيـ 
 } مجزكء الكامؿ {

 آؿ الٌربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًع فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمتيـي 

مػػػػػػػػػيًس عمػػػػػػػػػى العىشػػػػػػػػػيرً     فىٍضػػػػػػػػػؿى الخى

   
ٍيػػػػػػػػػػػػػػرىكيـ ًبكػػػػػػػػػػػػػػـ ػػػػػػػػػػػػػػٍف قػػػػػػػػػػػػػػاسى غى  مى

3قػػػػػػػػػػػاسى الث مػػػػػػػػػػػادى إلػػػػػػػػػػػى البيحػػػػػػػػػػػكرً   
 

   
ء القميؿ أف يغمب ة آؿ الربيع بغيرىـ ال محالة خاسر؛ إذ كيؼ لممافمف يحاكؿ مقارن 

يا كتتابع أمكاجيا ؟! فيـ سادة يستحقكف الممؾ بكرميـ كنبميـ, كسماؤىـ مدرارة البحكر بعظـ مائ
 بالجكد كأيدييـ ممتدة بالعطايا, كيقكؿ: 

 } الرجز {
 سػػػػػػػػادى الممػػػػػػػػكؾى ثالثػػػػػػػػػةه مػػػػػػػػا مػػػػػػػػػنيـي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ قريػػػػػػػػػػػػػػػػ    عي إف حٌصػػػػػػػػػػػػػػػميكا إال أغى
   

 سػػػػػػػادى الٌربيػػػػػػػعي, كسػػػػػػػادى فضػػػػػػػؿه بىعػػػػػػػده

 كعمػػػػػػػػػػٍت بعبػػػػػػػػػػاسى الكػػػػػػػػػػريـً فيػػػػػػػػػػركعي   

   
ـى   الػػػػػػػػكىغى عبػػػػػػػػاسي عبػػػػػػػػاسه إذا احتػػػػػػػػد

بيػػػػػػػػعي    بيػػػػػػػػعي رى , كالر  4كالفضػػػػػػػػؿي فضػػػػػػػػؿه
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يـ عمى و بالبرامكة؛ فمـ تقتصر أماديحو فيكلـ تكف عبلقة أبي نكاس بآؿ الربيع تحاكي عبلقت    
ما كانكا طكؽ نجاة نٌ مثمكا لو مصدرنا لمعطايا فحسب, كا  ـ؛ ذاؾ أٌنيـ لـ يكصؼ كرميـ, كتعداًد ىباًتي

زء بو مف مصائب, ال سٌيما بحبسو المتكرر في السجف. فدارت أشعاره بيـ  يستعيف بو عمى ما ري
 .1حكؿ الٌشكر, كالٌرجاء, كالٌتكدد, كالٌتشفع, كاالمتناف, كالعتاب, كطمب العفك كالغفراف

مدل تكليو أحٌب الميك كالطرب, فتمؾ العكامؿ إلى شخصية الخميفة األميف الذم  كيرجع ثاني        
الخبلفةى " طمبى الًخصياف كأبتاعيـ, كغالى فييـ فصٌيرىـ لخمكتو لىيمو كنياره, كقكاـً طعاًمو كشرابو, 

داف في كأمرًه كنيًيًو.... كرفضى الٌنساء الحرائر كاإلماء حتى رمي بيف..... ثـ كجو إلى جميع البم
كاستخؼ بيـ  ,أىؿ بيتوك  ,طمب الميمييف, كضٌمييـ إليو, كأىجرل عمييـ األىٍرزاؽى, كاحتجبى عف أخكيو

ـ ما في بيكت األمكاؿ, كما بحضرتو مف الجكاىر في خصيانو, كجمسائو, كمحٌدثيو, كبقٌكاده, كقسٌ 
ينأل بنفسو عف  , فكاف2كأمر ببناء مجالس لمتنزىاتو, كمكاضيع خمكاتو كليكه كلعبو.... " 

مسؤكليات الخبلفة, كًثقىؿ اإلمارة بشيادتو بحؽ نفسو إذ قاؿ لمفضؿ بف الربيع: " يا فىضؿ أىتراني ال 
ـٌ اآلس, كشرب الكاس, كاستمقاءن مف غير نعاس, أشيى  أيحسف التٌدبيرى كالٌسياسىة, كلكني كجدت شى

قدر مف الفصاحة كالببلغة كاألدب يرقى أٌنو كاف شجاعنا ذا قكة مفرطة, كعمى , إاٌل 3إلي مف ذلؾ " 
 . 4إلى طيب نسبو, كنبؿ حسبو  

, أك التخفيؼ مف اندفاعيا,كلعمو كاف مف الٌصعكبة إخمادىافقد انساؽ األميف لمكجة مجكف       
لكؿ ما أشاعو أىؿ زمانو مف فتف كممذات, األمر الذم جعمو أىثيرنا لدل أبي نكاس  كاف مؤٌيدنا داعمنا

كقربتو مف  ,مف الشعراء, إال أٌف ىالة مف الخصكصٌية كالتٌفرد قد أحاطت بالشاعر كمف شاكمو
األميف إلى حد  تبلشت فيو الحكاجز الرسمية, حيث أضحى الخميفة نديـ الشاعر, كصاحبو الذم ال 

, كتشاركا كؤكس الشراب في مجالس نغمسا معنا في ضركب الفسؽ, فا5يطيؽ بعده كال يصبر عنو 
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كارم, كطاؼ فييا الغمماف, كتأٌججت فييا نيراف الٌمذات, فكانا في نعيـ ال يكدر صفكه حفتيا الج
 تشريع., كال ينفعو قانكفه أك 1شعكره باإلثـ 

ٌنما ىي عبلقة قديمة قد       كلكٌف عبلقة النكاسٌي باألميف لـ تكف كليدة لتعيًد األميف الخبلفة؛ كا 
ظكر أٌف الٌرشيد عيد إلى الكسائٌي كأبي نكاس تعميـ ترجع إلى طفكلة األميف, حيث يركم ابف من

نشاده الشعر النادر الغريب, ثـ تكطىدت العبلقة بينيما, ال سٌيما بعد أف أىخرىج األميف 2كلده  , كا 
الٌشاعر مف الٌسجف الذم زيج  فيو في عيد الٌرشيد, فقد نظـ أبك نكاس أبياتنا كانت سبيبلن إلى كسر 

 إذ يقكؿ:, 3قيكده, كفٌؾ أسره 
 } الكافر { 

, كطػػػػػػارى عػػػػػػف عينػػػػػػي النعػػػػػػاسي   أىرٍقػػػػػػتي

 كنػػػػػػػػػػػػاـ الٌسػػػػػػػػػػػػامركف, كلػػػػػػػػػػػػـ يكىاسيػػػػػػػػػػػػكا  

   
ػػػػػػػػػػػػػا  أمػػػػػػػػػػػػػيف اهلل قػػػػػػػػػػػػػد ميم ٍكػػػػػػػػػػػػػتى مٍمكن

 عميػػػػػػػػػػؾى مػػػػػػػػػػف الٌتقػػػػػػػػػػى منػػػػػػػػػػو ًلبػػػػػػػػػػاسي   

   
ػػػػػػػٍنعو   تيسػػػػػػػاسي مػػػػػػػف الس ػػػػػػػماء بكػػػػػػػؿ  صي

 كأنػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػو تسيػػػػػػػػػػكسي كمػػػػػػػػػػا تيسػػػػػػػػػػاسي   

   
ٍجييػػػػػػػػػػػؾى يٍسػػػػػػػػػػػتىًيؿُّ نػػػػػػػػػػػدنل فيٍحيىػػػػػػػػػػػا كى  كى

 كػػػػػػػػػػػػٌؿ ناحيػػػػػػػػػػػػةو أينػػػػػػػػػػػػاسي  بػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػي  

   
كحو  ٍمػػػػػػػػػػػؽى فػػػػػػػػػػػي ًتمثػػػػػػػػػػػاًؿ ري  كػػػػػػػػػػػأف  الخى

ػػػػػػػػػػػػػػده كأنػػػػػػػػػػػػػػتى عميػػػػػػػػػػػػػػًو راسي    سى  لىػػػػػػػػػػػػػػو جى

   
ػػػػػػػػػػػٍجًف بػػػػػػػػػػػاسه   فػػػػػػػػػػػدٍيتيؾى إف  لىٍيػػػػػػػػػػػؿى الس 

ر   4كقػػػػػػػد أرسػػػػػػػمتى ر لػػػػػػػيسى عميػػػػػػػؾى بػػػػػػػاسي
 

   
حيث شكا الشاعر إلى الخميفة أرقو ككحشتو في ليؿ السجف المظمـ بعد أف كصفو بالتقكل  

, فيك بحؽ خميفة اهلل عمى األرض يسكس رعيتو بأحكاـ السماء, كىك رأس الرعية  كالعدؿ كالكـر
كأساسيا  فتراه يرفؿ بثكب مف السركر, كيضفي عمى كممات أشعاره أبيى الحمؿ كيصكر الخبلفة 
تيتز  طربنا لمخميفة, كتسعى إليو بحنيف دائـو كشكؽ متأجج, ككأٌنيا اختيٌصت بو فبل تميؽي ألحدو غٍيره, 

 كؿ: يق
 } مجزكء الكامؿ {

ؿٍ  ـٍ تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى  إف  الًخالفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألىميف   تىٍفخى  تىزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كى

   
 كتحػػػػػػػػػػػػػػفُّ مػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػكؽ إلػػػػػػػػػػػػػػيٍ 

5ق حنػػػػػػػػػػػػػػػيفى دائمػػػػػػػػػػػػػػػًة الحنػػػػػػػػػػػػػػػيف  
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كتمٌمؽ أبك نكاس الخميفة الجديد, فيك في خبلفتو مستبشره طمؽي الٌنفس, ال يعترم قمبو ىىـ أك       
الخميفة كمجالس أينسو عمى ما نظمو مف شعرو في حضرتو, أسى, كلذا فقد طغى إعجابو بشخصية 

كما قالو مف مدح أك كصؼ في ببلطو؛ فالممدكح ليس الخميفة فقط, بؿ ىك النديـ المسامر, 
ال فأم ممدكح عظيـ يقبؿ عمى نفسو أف يخاطبو شاعره بما يتخاطب بو  كالصديؽ الحميـ, " كا 

 , يقكؿ الشاعر: 1ر ؟! " المحبكب مف كصؿ كىجراف كصمح كعتاب ككفاء كغد
 } البسيط {

ػػػػػػػٍمكافً  ػػػػػػػف يبػػػػػػػادليني ًعٍشػػػػػػػقنا ًبسي  يػػػػػػػا مى

ػػػػػػٍف يىصػػػػػػٌيري لػػػػػػي شيػػػػػػٍغال بً ٍنسػػػػػػافً    ـٍ مى  أ

   
ػػػػػػني  كيمػػػػػػا أكػػػػػػكفى لىػػػػػػو عبػػػػػػدنا يقياًرضي

ٍصػػػػػػػػؿو كىٍجراننػػػػػػػػا بيجػػػػػػػػرافً     كٍصػػػػػػػػالن ًبكى

   
ٍعتىبػػػػػػػػػةو   إذا التىقىٍينػػػػػػػػػا ًبصػػػػػػػػػمنحو بعػػػػػػػػػدى مى

2لػػػػػػـ نفتػػػػػػرؽ بعػػػػػػد مكعػػػػػػكدو ًلميقيػػػػػػافً   
 

   
 كيقكؿ بمساف عاشؽو محب:

 } الكافر {
 أىزكري محٌمػػػػػػػػػػػػػػػدنا فػػػػػػػػػػػػػػػ ذىا اٍلتىقٍينػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػدكرً    ػػػػػػػػػػػمائري فػػػػػػػػػػػي الصُّ  تكم مػػػػػػػػػػػًت الض 

   
ـٍ يىمٍمًنػػػػػػػػي ـٍ أىلٍمػػػػػػػػوي كلػػػػػػػػ  فػػػػػػػػأىٍرًجعي لىػػػػػػػػ

ػػػػػػػميرً    ػػػػػػػًف الض  ػػػػػػػمير عى قىػػػػػػػٍد رضػػػػػػػيى الض   كى

   
 أمػػػػػػػػػػػكره لػػػػػػػػػػػٍيسى يىٍعًرفييػػػػػػػػػػػا ًسػػػػػػػػػػػكىانىا

ػػػػػػػػػػػػر البىصػػػػػػػػػػػػيرً    ييحي ػػػػػػػػػػػػري ليٍطفييػػػػػػػػػػػػا بىصى
3

 

   

فالشاعر ال يتردد باالعتراؼ بعشقو لمخميفة كالتغزؿ بو, ككصؼ جماؿ كجيو كمحٌياه  
متجاكزنا المديح المحض, كالمديح المشكبى باإلعجاب, إلى مديحو يغٌص بذكًر الٌصفات الحسٌية أك 

كف مره لـ ي. كىذا أ5,  ككثيرةه ىي األشعار الٌدالة عمى ذلؾ 4ما يسمى بالمدح الكصفي كالغزلي 
يجرؤ عمى القياـ بو في عيد الٌرشيد, إذ كيؼ لو أف يتغٌزؿ بخميفةو تىٍحجيب ىىيبتيو عيكفى الٌنظار, 

؟؟ كلكف في المقابؿ  6 في أرحاـ أمياتيا فينكسكف رؤكسيـ, بؿ كتخافو الٌنطؼي التي لـ تخمؽ بعد

                                                 
 .129ص  ,1ج  ,حركة الشعر العباسي في مجاؿ التقميد :حسيف ,خريس 1
 .420ص  ,الديكاف :أبك نكاس 2
  .363ص  :المصدر السابؽ 3
 ,131ص  ,1ج  ,حركة الشعر العباسي في مجاؿ التقميد :حسيف ,ك خريس .160ص  ,أبك نكاس :عمر ,فركخ :ينظر 4

132. 
 .424 ,423 ,422 ,418 ,408ص  ,الديكاف :أبك نكاس :ينظر 5
 .401ص  المصدر السابؽ :ينظر 6
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ـى ما كاف يجرم بينو كبيف األميف في مجالًس الٌسمًر مف كد   كألفةو خرجت عف حدكًد  كيؼ لو أٍف يىكت
اٌل بماذا يفٌسر قكؿ الشاعر:   المألكؼ  كألغت الفكارؽ الطبقية كاالجتماعية, كا 

 } مجزكء الكامؿ {
, قىػػػػػػػػػػػػػػٍد نىعػػػػػػػػػػػػػػس  نٌبػػػػػػػػػػػػػػٍو نىػػػػػػػػػػػػػػديمىؾى

ػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي اٍلغىمىػػػػػػػػػػػػٍس     يىٍسػػػػػػػػػػػػقيؾى كىأسن

   
 ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرفنا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف  شيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاعىيا

 فػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػؼ  شػػػػػػػػػػػػػاًرًبيا قىػػػػػػػػػػػػػبىٍس   

   
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعي الفىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى, ككأٌنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىٍس بمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    اًنو منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدعىى؛ فيٍرفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي رأسى

 فػػػػػػػػػػػػػػ ذا اٍسػػػػػػػػػػػػػػتىقىؿ  بػػػػػػػػػػػػػػو نكػػػػػػػػػػػػػػٍس   

   
 يٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيقيا ذك قيٍرطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽو 

ػػػػػػػػػػبىٍس    1ييٍميػػػػػػػػػػي, كييٍعًجػػػػػػػػػػؿي مػػػػػػػػػػف حى
 

   
 كقكلو: 

 } الكافر {
بىننػػػػػػػػػػػػا عميػػػػػػػػػػػػو  كنىػػػػػػػػػػػػٍدمىافو يػػػػػػػػػػػػرل غى

ػػػػػػاءي     بػػػػػػأف ييٍمًسػػػػػػي, كلػػػػػػٍيسى لػػػػػػو اٍنتشى

   
 إذا نىب يتىػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػػكـً سيػػػػػػػػػػػػٍكرو 

 ر ةن مٍنػػػػػػػػػػػػػػؾى الن ػػػػػػػػػػػػػػداءي كفػػػػػػػػػػػػػػاهي مػػػػػػػػػػػػػػ  

   
 فمػػػػػػػيس بقائػػػػػػػؿ لػػػػػػػؾ: إيػػػػػػػًو دىٍعنػػػػػػػي

... لػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػا تشػػػػػػػػػاءي    برو  كال ميٍسػػػػػػػػػتخي

   
ػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػق ني, كيقػػػػػػػػػكؿي أٍيضن  كلكػػػػػػػػػف: سى

ػػػػػػػػٍرؼى إف أىٍعيػػػػػػػػاؾى مػػػػػػػػاءي     عميػػػػػػػػؾ الص 

   
ٍتػػػػػػػػػػوي الظٍُّيػػػػػػػػػػري صػػػػػػػػػػم ى  إذا مػػػػػػػػػػا أىٍدرىكى

ػػػػػػػػػػػػػاءي    مٍيػػػػػػػػػػػػػو, كال ًعشى  كال عىٍصػػػػػػػػػػػػػره عى

   
 ييصػػػػػػػػٌمي ىػػػػػػػػذه فػػػػػػػػي كقػػػػػػػػت ىػػػػػػػػذم

ػػػػػػػػػػػػػاءي فكػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػالًتو أبػػػػػػػػػػػػدنا قىضى  ؿُّ صى

   
 كذاؾى ر محمػػػػػػػػػػػده ر تفديػػػػػػػػػػػو نفسػػػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػؽ  لػػػػػػػػػو, كقػػػػػػػػػؿ  لػػػػػػػػػو الًفػػػػػػػػػداءي    2كحي
 

   

ييا األميف فاصطحبا الخمر, إذ يصكر الشاعر بمغةو راقصةو منتشية مجالس شراب نادـ ف 
لقد  , بؿ3القدرة عمى النطؽ ا, كأفقدتيماا ليا كما يطرب العاشؽ المفتكف إلى أف أطاحت بيمكطرب

غالى أبك نكاس في مجكنو مع األميف, كتمادل إلى حدكد الزندقة, كبدا في غاية االستيتار كالٌتمرد, 
كلـ يتكافى عف دعكة )حبيبو( األميف إلى فعؿ كٌؿ ما يعصى بو اإللو الجبار, فمـ يعدك مجمسيما عف 

أك حسيب.  ككنو مجمس فسؽ كفجكر تتداكؿ فيو المعاصي بشتى أشكاليا دكف خكؼو مف رقيب
 يقكؿ أبك نكاس: 
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 } البسيط {
 ال اسػػػػػػػػػػػػتزيدي حبيبػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػف مكاتػػػػػػػػػػػػاتي

ػػػػػػػػػػػػكاياتً    نيٍفػػػػػػػػػػػػتي عميػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػي الش  ٍف عى  كا 

   
ػػػػػػػػػني  ىػػػػػػػػػك الميكاًصػػػػػػػػػؿي لػػػػػػػػػي لًكػػػػػػػػػٍف يينىغ صي

يػػػػػػػػػػػػاراتً     ًبطػػػػػػػػػػػػكًؿ فىٍتػػػػػػػػػػػػرًة مػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػيف الز 

   
 قػػػػػػػالكا ظفػػػػػػػرتى ًبمػػػػػػػف تيػػػػػػػٍكل فقمػػػػػػػتي لىيػػػػػػػـٍ 

ػػػػػػػػػػػػػبىاباًتي    ا ف أٍكثىػػػػػػػػػػػػػري مػػػػػػػػػػػػػا كانػػػػػػػػػػػػػٍت صى

   
ػػػػػػػػػػًب أٍف تىيػػػػػػػػػػكل جكانحػػػػػػػػػػوي  ال ػػػػػػػػػػٍذرى لمص   عي

ـى فيػػػػػػػػػػػػػػػػػكه بالميكاتىػػػػػػػػػػػػػػػػػاةً     كقػػػػػػػػػػػػػػػػػد تىطىع ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   
ػػػػػػػػػػػةو  ػػػػػػػػػػػما فػػػػػػػػػػػي فىػػػػػػػػػػػٍرًع مىٍكريمى  كداىػػػػػػػػػػرم  سى

ًمقيػػػػػػكا  فػػػػػػي الجػػػػػػكًد غايػػػػػػاتً    ػػػػػػرو خي  ًمػػػػػػٍف مىٍعشى

   
قىػػػػػػػػدٍ   ناديتيػػػػػػػػو بىعػػػػػػػػدى مػػػػػػػػا مػػػػػػػػاؿى النُّجػػػػػػػػكـي كى

ػػػػػػػبح مػػػػػػػػرٌاتً     صػػػػػػػاحى الػػػػػػػد جاجي ببيٍشػػػػػػػرىل الصُّ

   
, كالم ٍيػػػػػػػػػؿي  ػػػػػػػػػباحي كمػػػػػػػػػافقمػػػػػػػػتي  يٍجميػػػػػػػػػكهي الص 

ػػػػػػػػػػر  الث ني ػػػػػػػػػػاتً     يجميػػػػػػػػػػك التبسُّػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػف غي

   
 يػػػػػػػػا أحمػػػػػػػػدى الميرتىجػػػػػػػػى فػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ  ناًئبىػػػػػػػػةو 

ٌبػػػػػػػػػارى الٌسػػػػػػػػػماكاتً     قػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػٌيدم نىٍعػػػػػػػػػًص جى

   
ػػػػػػػػػػػػيباءى, صػػػػػػػػػػػػافيةن   كىاكيػػػػػػػػػػػػا قيػػػػػػػػػػػػكة ن صى

 مىنسػػػػػػػػػػػػػػكبىةو ًلقيػػػػػػػػػػػػػػرل ًىيػػػػػػػػػػػػػػتو كعانػػػػػػػػػػػػػػاتً   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره مي اىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا, كىأىٍزجي  أليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزُّهي بحي

 رنا, كبالت شػػػػػػػػػػػػػديًد تػػػػػػػػػػػػػاراتبػػػػػػػػػػػػػالٌميًف طىػػػػػػػػػػػػػكٍ   

   
ـ  الػػػػػػػػٌثالثي لػػػػػػػػو  حتٌػػػػػػػػى تىغىٌنػػػػػػػػى, كمػػػػػػػػا تػػػػػػػػ

 حمػػػػػػػػػػػك الش ػػػػػػػػػػػماًئًؿ, محمػػػػػػػػػػػكدي الس ػػػػػػػػػػػجياتً   

   
ٌظػػػػػػيى مػػػػػػف مػػػػػػالي كمػػػػػػف كلػػػػػػدم  ر يالٍيػػػػػػتى حى

1رأن ػػػػػػػػػػػػػي أجػػػػػػػػػػػػػالسي لٍبنىػػػػػػػػػػػػػى بالعىًشػػػػػػػػػػػػػٌياتً   
 

   

اء بمسمياتيا دكف أف لقد رفض الٌنكاسٌي الٌتمطي كراء الٌسكاتر كاألقنعة, كأراد أف يسمي األشي       
, فتراه يعرض فتف زمانو 2يستخدـ المغة المضمرة أك المغٌمفة بسياج القيـً المتداكلة لقمب الحقائؽ 

, كاألميف كاف  بصدؽو كشفافية طالت المجتمع كالخميفة الذم يناط المجتمع بصبلحو أك فساده
يحكؿ بينو كبيف ما تشتييو نفسو أك , ال 3ًمغناجى اليكل, عاشقنا لمخمر كالٌسمر, مشغكفنا بالغمماف

 .4يصبك إليو ىكاه قرابةه أك حاشيةه أك بطانة 
كلـ تجر  عميو صحبتو ألبي نكاس سكل زيادة في سكء السيرة يقكؿ الطرطكشي: " كقد كانت     

صحبةي محمد األميف لذلؾ الٌرجًؿ الخميًع كالماجًف الٌرقيًع أبي نكاس الٌشاعر, كصمةن عظيمةن عميو, 

                                                 
 .174ص  ,الديكاف :أبك نكاس 1
 .100ص  ,في شعر أبي نكاس البطكلة المضادة :شكقي ,بزيع :ينظر 2
 ,عالـ الكتب ,محمد كماؿ الديف عٌز الديف :تح ,مشاكمة الٌناس لزمانيـ كما يغمب عمييـ في كؿ عصر :اليعقكبي :ينظر 3

 .38ص  ,القاىرة
 .197ص  ,ـ 1928 ,, مطبعة دار الكتب المصرية بالقاىرة1ـ ,4ط  ,عصر المأمكف :أحمد فريد ,رفاعي :ينظر 4
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مؽ بالٌشٍتـ كالثٌناًء القبيًح عمى  أكىفى بيا سيمطانىو, ككضعى عند الخاص كالعاـ قدرىه, كأطمؽى أىلسنىة الخى
 .1نىفًسو "
, كأف تغمب عمى المجتمع صفات في عيد األميففبل ريب إذف أف تستفحؿ نزعةي المجكف       

مماف, فكأٌف المجتمع أخذ يتخمى شيئنا الميك كالعبث, كالغناء كالطرب, كالٌسكر كالٌتشبيب بالقياف كالغ
ة التي كانت تضع فشيئنا عف أساسيات المجتمع اإلسبلمي, كأخذ يتشٌرب صفات المجتمعات الٌدخيم

. فيؿ أرضى ذاؾ الحاؿ أبا نكاس ؟ كىؿ 2ٌز األمة اإلسبلمية كزعزعة أركانيا نصب أعينيا ىدؼ ى
كىؿ استطاع إقناع  ؟ -إف جاز التعبير  –تحقؽ ما كاف يطمح إليو مف حرية اجتماعية كفنية 

ساسة عصره بأفكاره التمردية, فرفعكا عنو القيكد كأطمقكا لو العناف ؟؟ ككيؼ لشاعرو ثائر ال يقؼ 
عند حدكد المألكؼ أف يسمـ مف ضغائف الًغؿِّ كاألذل, كأف ال يسعى الكشاة بينو كبيف معشكقو كال 

 ؟ ٌمذات, عاشؽى المما إف كاف المعشكؽ الخميفةسيٌ 
فمخطئه مٍف يظٌف أٌف الحياة قد ابتسمت لمٌنكاسٌي كىك في كنؼ األميف؛ كمخطئه مف يظف أٌف       

أبا نكاس كاف مفتتننا بسياسة عصره فينعـ في أىكائو دكف عقاب, كقد يغالي مف يظف أف ركح الٌثكرة 
ممنا أك حاجة؛ تارة بتيمة خبت عند النكاسٌي, كأٌنو بات مف خاصة رجاؿ الخميفة فمف يرل بؤسنا أك ظ

, كفي كٌؿ مرة كاف 3الكفر كالزندقة, كتارة بسبب تغنيو بالخمر, كتارة أخرل بسبب عشقو الممنكع 
النكاسٌي يقاسي ظممة الكحدة, ككحشة االغتراب كخطر المكت. فكاف ال يفتأ يستجدم كيستعطؼ 

ا الٌرياء كالٌنفاؽ كالكذب؛ كيتظاىر بالطاعة مضمرنا الٌتمرد, يبطف سخريتو في سياؽ مدحو, ر  افضن
فاألميف نفسو كاف متحمبلن مف الكثير مف القيـ كاألحكاـ, ككاف يقبؿ عمى الخمر كيشجع مف 

 , أكال يتضح ذلؾ في قكؿ أبي نكاس: 4يشربيا

                                                 
الدار  ,2ـ ,1ط ,شكقي ضيؼ :تؽ ,محمد فتحي أبك بكر :تح ,سراج الممكؾ :محمد بف الكليد الفيرم ,الطرطكشي 1

  ,ـ 1994 ,القاىرة ,المصرية المبنانية
 ,1986, المنصكرة  ,دار ك الكفاء لمطباعة ك النشر ,1ط ,شبيات حكؿ العصر العباسي األكؿ :مؤٌيد فاضؿ ,رشيد :ينظر 2

 .19 ,18ص 
تاريخ  :. كالطبرم295ص  ,6ج  ,الكامؿ في التاريخ :ك ابف األثير .127 ,126ص  ,أبك نكاس :ابف منظكر :ينظر 3

 .107ص  ,7ج  ,األمـ كالممكؾ
 .144 ,163ص  ,أبك نكاس بيف العبث كالغتراب كالتمرد :أحبلـ ,الزعيـ :ينظر 4
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 } الكامؿ {
ٍجًيػػػػػػػػػوً  ػػػػػػػػػًرٍبتى ًبكى ًمػػػػػػػػػؾه أىغػػػػػػػػػرُّ إذا شى  مى

ـي    لىػػػػػػػػػـ يٍعػػػػػػػػػديؾى التىبجيػػػػػػػػػؿي كاإلعظػػػػػػػػػا
1

 

   
 كقكلو: 

 كيؿ {} الط
ػػػػػػػػػٍي يجػػػػػػػػػيءى ببدعػػػػػػػػػةو   كالحو لىحػػػػػػػػػاًني كى

ط ػػػػػػػػػةه ال أيطيقييػػػػػػػػػا    كتمػػػػػػػػػؾى لىعىٍمػػػػػػػػػرم خي

   
, إن يػػػػػػا  لىحػػػػػػانيى كػػػػػػٍي ال أشػػػػػػربى الػػػػػػرٌاحى

ػػػػػػػػٍف يػػػػػػػػذكقييا   ػػػػػػػػا مى ٌرثي كزرنا فادحن  تيػػػػػػػػكى

   
ػػػػػػػػػكف إال لجاجػػػػػػػػػةن   فمػػػػػػػػػا زادنػػػػػػػػػي الاٌلحي

ييػػػػػػتي رفيقييػػػػػػا    عمييػػػػػػا, ألىٌنػػػػػػي مػػػػػػا حى

   
ػػػػػػػػيا كاهلل لػػػػػػػػـ يػػػػػػػػٍرفيًض اٍسػػػػػػػػ  مىياأأرفيضي

2كىػػػػػػػػذا أميػػػػػػػػر المػػػػػػػػؤمنيف صػػػػػػػػديقيا  
 

   
ذلؾ منع عنيا أبا نكاس, كأمر بحبسو, فما كاف مف الشاعر إاٌل أف قاؿ  مف كلكٌنو عمى الٌرغـ

 مستعطفنا:
 } الطكيؿ {

ميفىػػػػػػػػػػػةو  ٍسػػػػػػػػػػػًف خى س ػػػػػػػػػػػنىًت الػػػػػػػػػػػٌدنيا ًبحي  تىحى

 ىػػػػػػك البىػػػػػػٍدري إاٌل أن ػػػػػػو الػػػػػػد ىرى ميقًمػػػػػػري   

   
ػػػػػػػبعيفى إ ػػػػػػػةن  مػػػػػػاـه يىسػػػػػػػكسي الن ػػػػػػاس سى  حج 

ري    مىٍيػػػػػػػو لػػػػػػػػو منيػػػػػػػا ًلبػػػػػػػػاسه كًمٍئػػػػػػػػزى  عى

   
ٍجناًتػػػػػػػػػو  ييشػػػػػػػػػيري إليػػػػػػػػػًو الجػػػػػػػػػكدي مػػػػػػػػػف كى

 كييٍنظىػػػػػػري مػػػػػػٍف أىعطاًفػػػػػػًو حيػػػػػػثي ييٍنظىػػػػػػري   

   
ػػػػػػػٍأمكؿو ييرٌجػػػػػػى أنػػػػػػا امػػػػػػػرؤه  ٍيػػػػػػرى مى  أيػػػػػػا خى

ٍقًفػػػػػػري     رىىػػػػػػيفه أسػػػػػػيره فػػػػػػي سػػػػػػجكًنؾى مي

   
بسػػػػػت ثىالثىػػػػػةه   مضػػػػػى أشػػػػػيره لػػػػػي مػػػػػٍذ حي

 مػػػػػا لػػػػػيس يٍغفىػػػػػػري كػػػػػأن ي قػػػػػد أىٍذنىٍبػػػػػتي   

 
   

ـى تىعىقيبػػػػػػػي ـٍ أيذنػػػػػػػب ففػػػػػػػي  فػػػػػػػ ف كنػػػػػػػتي لىػػػػػػػ

ٍنػػػػػػػػبو فىعفػػػػػػػػكؾى أىٍكثىػػػػػػػػري    إٍف كنػػػػػػػػتي ذا ذى
3

 

   

                                                 
 .408ص  ,الديكاف :أبك نكاس 1

 .9ص   :المصدر السابؽ 2
 .108 ,107ص  ,7ج ,تاريخ األمـ كالممكؾ :الطبرم :ينظر 3

  :ي نكاس بقكؿ أب ,426ص  ,كقد كردت ىذه األبيات في ركاية الديكاف
 } الطكيؿ {

ميفىةو   تىحٌسنىًت الدُّنيا ًبكٍجًو خى

بحي إاٌل أىن و الٌدىرى ميٍسًفري     ىك الصُّ

   
ةن  ـه يىسكسي الميمؾى تسعيفى حج   إما

ري     عميو لو منو رداءه كًمٍئزى

   
 ييشير إليو الجكدي مف كجناًتوً 

 كييٍنظىري في أعطاًفًو حيف يىٍنظيري   

   
ٍت لي شً   يكره ًمٍذ حيبستي ثىالثةه مىضى

 كأٌني قد أٍذنىٍبتي ما لىٍيسى ييٍغفىري   

   
بىٍستىني ـى حى  ف ٍف كنتي لـ أذًنٍب ففي

ٍف كنتي ذا ذنبو فعفكؾى أىٍكبىري     كا 
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تكميـ األفكاه, فمجأ إلى السخرية المبٌطنة ليكاجو سمطاف لقد رفض الشاعر سياسة الخميفة      
 , فانظر إلى قكلو:1القمع كاإلرىاب الفكرم المسٌمط عميو 

 } الخفيؼ {
 الراحػػػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػػػالمـك لكمػػػػػػػػػػػػا أٌييػػػػػػػػػػػػا

 ال أذكؽ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراح إاٌل شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميما  

   
 نػػػػػػػػػػػػالني بػػػػػػػػػػػػالمالـ فييػػػػػػػػػػػػا إمػػػػػػػػػػػػاـ

 ال أرل لػػػػػػػػػػػػػي خالفػػػػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػػػػتقيما  

   
 فاصػػػػػػػػػػرفاىا إلػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػكام فػػػػػػػػػػ ٌني

 لسػػػػػػػػػت إال عمػػػػػػػػػى الحػػػػػػػػػديث نػػػػػػػػػديما  

   
 كبػػػػػػػػر حظػػػػػػػػي منيػػػػػػػػا إذا ىػػػػػػػػي دارت

ـٌ النسػػػػػػػػػػػػػيما   أف أراىػػػػػػػػػػػػػا كأف أشػػػػػػػػػػػػػ
2

 

   

ة سخريتو, كبات أقرب إلى فضح أساليب الٌساسة كالكشؼ ككٌمما ضاؽ عميو الخناؽ عمت كتير       
 عف أقنعتيـ, فالشاعر يصرح بخكفو مف حصار األميف لو إذ يقكؿ:

 } الخفيؼ {
ًننىػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػالٌطمكؿي كيػػػػػػػػػػػؼى بىمينىػػػػػػػػػػػا  غى

 كاٍسػػػػػػػػػػًقنىا نيٍعًطػػػػػػػػػػؾى الث نػػػػػػػػػػاءى الث مينىػػػػػػػػػػا  

   
ػػػػػػػػيءو   مػػػػػػػػف سيػػػػػػػػالؼو كأن يػػػػػػػػا كػػػػػػػػؿُّ شى

ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػره أٍف يىككنىػػػػػػػػػػػػػػػػػا    يىتمٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػى ميخى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿه ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديريىا ًببنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو   كغى

 ناعمػػػػػػػػػػاتو يزيػػػػػػػػػػديىا الغىٍمػػػػػػػػػػزي ًلينىػػػػػػػػػػا  

   
م نػػػػػػػػػػػي ًبرضػػػػػػػػػػػابو   كم مػػػػػػػػػػػا ًشػػػػػػػػػػػٍئتي عى

ػػػػػػػػػػدينىا    يىٍتػػػػػػػػػػريؾي القىٍمػػػػػػػػػػبى لمٌسػػػػػػػػػػركًر خى

   
يػػػػػػػػػرى أىن ػػػػػػػػػي ـى غى ػػػػػػػػػٍيشه لػػػػػػػػػك دا  ذاؾى عى

ًخٍفػػػػػػػػػتي األىمينىػػػػػػػػػا   ًعٍفتيػػػػػػػػػوي ميٍكرىىنػػػػػػػػػا كى
3

 

   

ـي بيا الخاصة في قصكرىـ, كأكره الٌشاعر كمف كيتيكـ مف حياة الٌدعة كالٌرخاء التي نع 
ا  شاكمو عمى تركيا ظممن

 , إذ يقكؿ:4
 } اليزج {

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزالف  كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌديكاًف غي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى    رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أٍعينىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مٍرضى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًر الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ   رًبيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي قصي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػا    ًد مػػػػػػػػػػػػػػػػا إٍف تىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػًرؼي الغىٍمضى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذ كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف    كال جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانىٍبفى مي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ٍفضى ـى العىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيًش, كالخى  نىعػػػػػػػػػػػػػػػػػي

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمى األٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردي   ٍدفى عي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى    إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرى ميٍستىٍقضى
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, ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ    إمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـو

ػػػػػػػػػػػػػػػػى    فمػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػو ييٍرضى

   
تً   إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أٍكتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى الن ٍبضى  ريمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيـٍ عىج 

   
ٍف أٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرضى ذا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىا  كا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى الن ٍقضى 1نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاالن عىج 
 

   
لفظاظة, كانظر إلى استيزائو مف فانظر إلى انقبلب الشاعر عمى نديمو كنعتو إياه بالٌظمـ كا 

 ميؿ الخميفة إلى الغمماف  كتعٌمقو بيـ بحيث غدا قدكة لمناس, فيقكؿ:
 } مجزكء الرمؿ {

 احٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكا اهللى كثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممينىا  

   
ـ  قكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا ال تىممُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا  ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 رب نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؽ األىمينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػب رى الًخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػيافى حتٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  صى

 اجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الت صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيرى دينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
   

ميعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  فاٍقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىل الٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي جى

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىميًر الميؤمنينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
2

 

   

تقييد حرٌيتو, كالحٌد مف طبلقة األفكار ؼ األميف ألبي نكاس, كسعيو لكال غرك أٌف استيدا     
قناع مف كاف يسعى لعزلو أٌف  الٌتمٌردية في أشعاره لـ تكف سكل محاكلةو مف الخميفة إلنقاذ ممكو, كا 

االقتراف بالعابثيف المتيتكيف, كتنأل عف الٌشعراء الماجنيف, كلذا سيطرت نبرة الخبلفة تترفع عف 
 الحزف عمى قكؿ أبي نكاس: 

 } الكامؿ {
ـي   يػػػػػػػػػػا داري مػػػػػػػػػػا فىعىمىػػػػػػػػػػٍت ًبػػػػػػػػػػًؾ األىٌيػػػػػػػػػػا

ـي    ـي لىػػػػػػػػػػػػٍيسى تيضػػػػػػػػػػػػا ٍتًؾ كاألىيػػػػػػػػػػػػا  ضػػػػػػػػػػػػامى

   
ـٍ  ـى الز مػػػػػػافي عمػػػػػػى الػػػػػػذيف عًيػػػػػػٍدتييي ػػػػػػرى  عى

ـي    ػػػػػػػػػػػػرا  بػػػػػػػػػػػػًؾ قىػػػػػػػػػػػػاطنيف, كلمز مػػػػػػػػػػػػاًف عي

   
ػػػػػػػػػػػػى ألٍىمػػػػػػػػػػػػًؾ مٍنػػػػػػػػػػػػزالن  ـى ال أٍغشى  أٌيػػػػػػػػػػػػا

 إاٌل ميراقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن, عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـي   

   
 كلقػػػػػػػػد نىيػػػػػػػػٍزتي مػػػػػػػػع الغيػػػػػػػػكاًة بػػػػػػػػدليًكىـٍ 

ػػػػػػٍمتي سػػػػػػٍرحى الم ٍيػػػػػػًك حيػػػػػػثي أسػػػػػػاميكا    كأسى

   
ؤه بشػػػػػػػػػباًبو َى اٍمػػػػػػػػػري  كبمٍغػػػػػػػػػتي مػػػػػػػػػا بمػػػػػػػػػ

ـي    ػػػػػػػػػػػػارىة كػػػػػػػػػػػػؿ  ذاؾى أىثػػػػػػػػػػػػا 3فػػػػػػػػػػػػ ذا عيصى
 

   
جكف بعد أف كاف نديـ الخميفة اٌلذم ال يطيؽي فراقو, فقد تغير حاؿ الشاعر, كبات نزيبلن لمسٌ  

 .4كعانى ثقؿ الحديد ككىف الجسد, كضاقت بو الٌدنيا فمـ يجٍد مبلذنا 
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ما مف شؾ  أف عبلقة أبي نكاس باألميف كانت في غاية الٌتعقيد كالٌتشابؾ؛ فقد أكصدت األبكاب     
عييا, كغدا الٌنكاسٌي الذم كاف يتغنى في كجو النديـ الحميـ بعد أف كانت مفتكحة عمى مصرا

 :  باألمس قائبلن
 } مجزكء الكامؿ {

 عىالًنيىػػػػػػػػػػػػػػوٍ  -فيػػػػػػػػػػػػػػًديتى  –اشػػػػػػػػػػػػػػرىٍب 

ُـّ الت سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتًُّر زاًنيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ     أ

   
, كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػًقني  اشػػػػػػػػػػػػػػػػػرىٍب فىػػػػػػػػػػػػػػػػػديتيؾى

ـى مكاًنيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ     حتٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكرىةو   ال تىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىعىف  ًبسى

 حتٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدى بثاًنيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ   

   
 يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكدىع الٌتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتر كالر  

ػػػػػػػػػػػػا ىيمػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػاًنيىوٍ    ءى, فمى
1

 

   
غدا مقمكعنا مكبكتنا يؤٌرقو الخكؼ مف الٌسجف, كيضني نفسو في البحث عف كسائؿ يستعطؼ بيا 

:  الخميفة ككزيره الفضؿ, فتارةن بعظـ ذنبو قائبلن
 } الكافر {

مىٍفػػػػػػػػػػػػػػتي ًبػػػػػػػػػػػػػػرىب  يىػػػػػػػػػػػػػػسو كطىػػػػػػػػػػػػػػو  حى

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـً    ـ  ا م كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذٍكًر الحى  كأ

   
ػػػػػػػػػػٍرـو عىظػػػػػػػػػػيـو لػػػػػػػػػػًئٍف أىٍصػػػػػػػػػػبىحٍ   تي ذا جي

ػػػػػػػػػػريـً    فػػػػػػػػػػكو كى 2لقػػػػػػػػػػد أٍصػػػػػػػػػػبىٍحتى ذا عى
 

   
كتارة يٌدعي أٌنو اتعظ مف سجنو فمف يقع في غمطو أك سيكو يدفع أصحاب الٌسمطة إلى الٌريبة  

 منو, إذ يقكؿ:
 } الكامؿ {

 يػػػػػػػػا فىٍضػػػػػػػػؿي قىػػػػػػػػٍد أىٍكدىعتىنػػػػػػػػي ًعظىػػػػػػػػةن 

ػػػػػػػػػػػٍيكي     مػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػدىا غمىػػػػػػػػػػػطه, كال سى

   
 بي ًبػػػػػػػػػػػػوً كبًرٍئػػػػػػػػػػػػتي مٌمػػػػػػػػػػػػا تٍسػػػػػػػػػػػػتىري

 فٍميىيننػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػؾى ذلػػػػػػػػػػػػػؾ البىػػػػػػػػػػػػػٍركي   

   
ػػػػػػػذرمى ًمػػػػػػػفٍ   كاٍقبىػػػػػػػٍؿ أبػػػػػػػا العبػػػػػػػاًس عي

ٍمػػػػػػػػػػػػكي    ػػػػػػػػػػػػبي  مذاقيػػػػػػػػػػػػو حي  لٍفػػػػػػػػػػػػًظ الص 

   
ػػػػػػػعىةو  ؾى كىػػػػػػػك ذك سى ٍفػػػػػػػكى  إٍف ضػػػػػػػاؽى عى

ٍفػػػػػػػػػػػػكي     عٌنػػػػػػػػػػػػي فمػػػػػػػػػػػػيسى بكاسػػػػػػػػػػػػعو عى

   
 أٍنػػػػػػػػتى الٌػػػػػػػػذم أًلػػػػػػػػؼى الس ػػػػػػػػماحى فمػػػػػػػػا

 غٍيػػػػػػػػػػػػري الس ػػػػػػػػػػػػماًح لقمبػػػػػػػػػػػػو لىٍيػػػػػػػػػػػػكي   

   
ميػػػػػػػػػػػعى ا  لًعػػػػػػػػػػػٍرًض كافىػػػػػػػػػػػرهي تىٍغػػػػػػػػػػػديك جى

كالمػػػػػػػػػاؿي ميٍعتىصػػػػػػػػػري الن ػػػػػػػػػكل ًنضػػػػػػػػػكي   
3
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فانظر إلى المغة الٌرقيقة التي اتكأ عمييا أبك نكاس ليبعد شٌؾ الفضؿ عنو, كيشعره بصدؽ     
تكبتو, كبصفاء نٌيتو في طمب العفك, إنيا لغة مغايرة لمبدأ الشاعر الذم اختار طريؽ المكاجية 

رى الخركج عمى المألكؼ, كلكٌنيا لغة مطكاعة لمبتدعيا تكافؽ الحالة الشعكرية التي تعتريو,  كقرى
كتخضع لمسخرية المقٌنعة التي يكردىا في قصائده بقصد الكشؼ عف الكجو اآلخر لبعض سياسي 

 الدكلة, كفي مقدمتيـ الخميفة الذم كاف يشرب الخمر كيقكـ باألحكاـ كالسنف, يقكؿ: 
 } المديد { 

ؾي الػػػػػػػػػػػػػدُّنيا إلػػػػػػػػػػػػػ ًمػػػػػػػػػػػػػؾو تىٍضػػػػػػػػػػػػػحى  ى مى

ـى باألحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً كالسُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىفً     قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

   
 يػػػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػػػيفى اهلًل ًعػػػػػػػػػػػػػٍش أىبىػػػػػػػػػػػػػدنا

 فػػػػػػػػػػػػػػ ذا أنػػػػػػػػػػػػػػت أٍفنىٍيتىنػػػػػػػػػػػػػػا فىكيػػػػػػػػػػػػػػفً   

   
 كيػػػػػػؼ تسػػػػػػخك الػػػػػػنفسي عنػػػػػػؾ, كقػػػػػػد

1قمػػػػػػػػػػػتى بالغػػػػػػػػػػػالي مػػػػػػػػػػػفى الػػػػػػػػػػػٌثمفً   
 

   
 كيقكؿ: 

 } مجزكء الكامؿ { 
ـي ميحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده   أٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى اإلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌديًف نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرنا ييٍقتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىٍس   

   
 كرث الخالفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة خمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

ػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍس    ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػًر سادسػػػػػػػػػػػػػػػػيـٍ سى  كبخى

   
 تبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػي البػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكر لضػػػػػػػػػػػػػػػػػػحكو

ػػػػػػػػػػػػػبىٍس    2الس ػػػػػػػػػػػػػيؼي يضػػػػػػػػػػػػػحؾي إٍف عى
 

   
فأم سيؼ ىذا الذم قصده أبك نكاس إف كاف األميف منيمكنا في ليكه كعبثو, مغالينا في قصفو     

 كاستيتاره, كلـ يخرج بغزكة كلـ يحقؽ انتصارا ؟ بؿ أم قنابؿ كقنا تمؾ التي عناىا في قكلو:
 الطكيؿ {  }

ػػػػػػػػػػػػةن   لقػػػػػػػػػػػػد أىٍلػػػػػػػػػػػػبىسى اهللي الس ػػػػػػػػػػػػالمىةى أيم 

 يكػػػػػػػػػػػػػكفي أىميػػػػػػػػػػػػػري المػػػػػػػػػػػػػؤمنيفى أىمينىيىػػػػػػػػػػػػػا  

   
مٍيػػػػػػػػػػػتى رىحاىىػػػػػػػػػػػػا بالقنابػػػػػػػػػػػًؿ كالقىنػػػػػػػػػػػػا  حى

 كأٍبقىٍيػػػػػػػػػػػػػتى دٍنياىػػػػػػػػػػػػػا عمييػػػػػػػػػػػػػا كدينىيػػػػػػػػػػػػػا  

 
   

ـي بيػػػػػػػػا  يػػػػػػػػراؾى بنػػػػػػػػك المٍنصػػػػػػػػكًر أكالدىػػػػػػػػ

  3كمػػػػػػا أضػػػػػػمركا غيػػػػػػر التػػػػػػي يظيركنيػػػػػػا  
   

الذم كاف يحاكؿ فضح ما  ٌدل لكممة الشاعر, كتسعى إلى كتـ صكتوأسمحةه كانت تتص لعٌميا 
 تخفيو حيجيب القصكر عف عيكف الشعب, أكال يعزز ذلؾ قكؿ الشاعر: 
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 } الكامؿ { 
ػػػػػػػػػةه  ػػػػػػػػػٍيفيؾى نٍقمى  أىلىٍسػػػػػػػػػتى أىمػػػػػػػػػيفى اهلًل سى

ػػػػػػا فػػػػػػي ًخالفػػػػػػؾى مػػػػػػائؽي     إذا مػػػػػػاؽ يٍكمن

   
ـي مٍثميػػػػػػػػػو  فكيػػػػػػػػػؼى ب سػػػػػػػػػماعيؿى يٍسػػػػػػػػػمى

 ـٍ عميػػػػػػؾ منػػػػػػافؽي عميػػػػػػؾ, كلػػػػػػـ يٍسػػػػػػمى   

   
ػػػػػػر  كاتػػػػػػبو   أيعيػػػػػػذؾى بػػػػػػالر حمًف ًمػػػػػػٍف شى

, كآخػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػارؽي    ـه زافو لػػػػػػػػػػو قىمىػػػػػػػػػػ
1

 

   
ا ييٍشيري في كجو كؿِّ مخالؼو لمخميفىة في القكؿ أك   فبل يعدك سيؼ األميف عف ككنو سبلحن

د, فيك زافو الفعؿ, كلكن و ميعمىن عف كاتب سرِّه )إسماعيؿ بف صبيح( الذم بدا كقممو في غاية الفسا
, ككاف قد أنشأ مزرعة بخمسيف 2ال يؤىم في عمى نساًء سٌيًده, كسارؽه ييكل اختبلس أمكاؿ الدكلة  

:  ألؼ دينار مف خزينة المسمميف, كأحسف سقايتيا, فافتضح أبك نكاس خيانتو قائبلن
 } الطكيؿ {

ٍنػػػػػػػتى األىميػػػػػػػرى ًسػػػػػػػقايةن   بىنىٍيػػػػػػتى ًبمػػػػػػػا خي

ػػػػػػًربيكا إاٌل أمػػػػػػر  ًمػػػػػػ   ػػػػػػٍبرً فػػػػػػال شى 3فى الص 
 

   
عمى فكيؼ يككف لو ىذا المكضع القريب مف الخميفة, ككيؼ يتستر األميف عمى فجراتو  

 عممو بيا, يقكؿ:  مف رغـال
 } الطكيؿ {

راًتػػػػػػوً  ػػػػػػرى إسػػػػػػماعيؿي فػػػػػػي فىجى  فػػػػػػ ٍف ييس 

4فمػػػػػػػػػيس أميػػػػػػػػػري المػػػػػػػػػؤمنيف بنػػػػػػػػػاًئـً   
 

   
الخميفة نفسو, ففساد كاتبو مردكد  إف النكاسٌي إذ ييجك )إسماعيؿ بف صبيح( لقاصد ىجاء     

لفساده كسكء إدارتو, كتركم بعض كتب التاريخ حادثة تبرز عبث األميف بشؤكف دكلتو كرعيتو حيف 
عـز الٌنظر في أمكرىـ في ليمة سكر اصطبح فييا الخمر مع ندمائو كمغنيو " فحضر كتاب 

عمييـ, كمحمد يأمر كينيى بأحسف  الدكاكيف بأكثر ما في دكاكينيـ, كأقبؿ إسماعيؿ بف صبيح يقرأ
أمرو كنيي كأشده, كربما شاكر مف حكلو بالٌشيء بعد الٌشيء, ككم ما كٌقع في شىيء كيًضعى بالقرب مف 
إسماعيؿ بف صبيح, كريفعًت المىكاًئدي, كدىعا بالٌنبيًذ, ككاف ال يشرىبي في القدح أقؿ مف رطؿ كاحد في 

ه بشيءو أىسر هي إليو فمضى ثـ عاد, فمما رآه نيض كاستنيض تميـ العمؿ, ثـ دعا بخادـ لو, فناجا
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ماعة مف الٌنفاطيف فضربكا  براىيـ بف الميدم, فما مشكا عىشرة أىٍذرع حتى أقبؿى جى سميـ بف عمي كا 
تمؾ الكيتبى كاألعماؿى بالٌنار, ككاف الفضؿ بف الربيع حاضرنا, فمحؽ محمدنا كقد شىؽ  ثكبو كىك يقكؿ: 

أعدؿى ًمٍف أىٍف يىرضى أىٍف يككفى ميدٌبرى أمكرى أيم ًة نبيًِّو محمد صمى اهلل عميو كسمـ مىٍف ىذه اهللى اهللى 
ؾي كال ييٍنًكر عمى الفضؿ قكلو "    . 1أفعالو ! كمحمد يىٍضحى

فأٌم استيتارو بأمكًر الحكـ كقضايا الٌشعًب ٌأعظىـ مف ذاؾ االستيتار ؟!  فبل ريب إذف أف       
ٌناًس مف األىميف كأف ينحرفكا عنو, كأف يميمكا إلى أخيو المأمكف لحسف سيرتو كطيب يستكًحشى ال

 . 2ذكره 
كعمى الرغـ مما تمٌتع بو أبك نكاس مف ذكاءو كدىاءو مٌكناه مف انتقاد سياسيي عصره ككشؼ      

ا في يًد الفتنة التي اجتاحٍت أحداثييا ب غداد في أكاخر أستار الٌزيؼ كالٌنفاؽ عنيـ, فإنو كاف سبلحن
عصر األميف, إذ لـ يعد باستطاعة الخميفة الٌتغاضي عف زالًت أبي نكاس ك أخطائو, كلـ يعد قادرنا 
عمى أف يصـٌ أيذنيو عٌما يسمعو مف أذنل لحؽ بو لقربو منو, كربما ضاؽ ذرعنا بجرأتو المعمنة التي 

 ذ يقكؿ:تطاكؿ فييا عمى الخميفة ذاتو كساكاه بمئاـ الناس كسفيائيـ,  إ
 } الطكيؿ { 

 كميٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍعًبدو ًإخكانىػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًبثراًئػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 

 لبسػػػػػػػػػػػػتي لػػػػػػػػػػػػو ًكٍبػػػػػػػػػػػػرنا أبػػػػػػػػػػػػر  عمػػػػػػػػػػػػى الكٍبػػػػػػػػػػػػرً   

   
ي ػػػػػػػػػاهي مٍحًفػػػػػػػػػؿه  ػػػػػػػػػا كا   إذا ضػػػػػػػػػم ني يٍكمن

 رأل جػػػػػػػػػػػػانبي كٍعػػػػػػػػػػػػرنا يزيػػػػػػػػػػػػدي عمػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػكٍعرً   

   
 أخالفيػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػٍكًمو, كأجػػػػػػػػػػػػرُّهي 

 عمػػػػػػػػػػى المٍنًطػػػػػػػػػػؽ الٌمٍنػػػػػػػػػػزكًر كالن ظىػػػػػػػػػػر الش ػػػػػػػػػػٍزرً   

   
ػػػػػػػػػةن فػػػػػػػػػكاهلل  اجى  ال يبػػػػػػػػػدم لسػػػػػػػػػاًني لىجى

ي ػػػػػػػػػػػػبى فػػػػػػػػػػػػي القىٍبػػػػػػػػػػػػرً     إلػػػػػػػػػػػػى أحػػػػػػػػػػػػدو حتٌػػػػػػػػػػػػى أيغى

   
 فػػػػػال تٍطمعػػػػػػف فػػػػػػي ذاؾى مٌنػػػػػػيى سيػػػػػػكقىةه 

ػػػػػػػػػػػػبى فػػػػػػػػػػػػي القٍصػػػػػػػػػػػػرً    ج  ًمػػػػػػػػػػػػؾى الػػػػػػػػػػػػدُّنيا الميحى  كال مى

   
ـٍ أًرٍث فٍخػػػػػرنا لكانػػػػػت ًصػػػػػيانتي  فمػػػػػك لػػػػػ

3فىمػػػػػػي عػػػػػػف سيػػػػػػؤاًؿ الن ػػػػػػاًس حٍسػػػػػػبي مػػػػػػف الفٍخػػػػػػرً   
 

   
 باحٌي فقاؿ:كرمى بو في سياؽ غزلو اإل

 } المنسرح {
ػػػػػػػػػػػػفٍ  ػػػػػػػػػػػػب  ال أىقػػػػػػػػػػػػكؿي ًبمى  إٌنػػػػػػػػػػػػي لىصى

ػػػػػػػػػػدً     أخػػػػػػػػػػاؼي مػػػػػػػػػػف ال يخػػػػػػػػػػاؼي ًمػػػػػػػػػػٍف أىحى
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 إذا تفك ػػػػػػػػػػػػٍرتي فػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػكامى لػػػػػػػػػػػػو

ػػػػػػػًدم      سى  مسسػػػػػػػتي رأسػػػػػػػي طػػػػػػػارى عػػػػػػػف جى

   
 إٌنػػػػػػي عمػػػػػػى مػػػػػػا ذكػػػػػػرتي مػػػػػػف فػػػػػػرؽو 

1 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه أٍف أىنالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدم  
 

   
 كقاؿ:

 } مجزكء الكامؿ {
 رمءً يػػػػػػػػػػػػػا قاتػػػػػػػػػػػػػؿى الر ًجػػػػػػػػػػػػػًؿ البىػػػػػػػػػػػػػ

 كغىاًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنا ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  الميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾٍ   

   
 كيػػػػػػػػػػػػػػؼى الس ػػػػػػػػػػػػػػبيؿي ًلمىػػػػػػػػػػػػػػٍثـً سػػػػػػػػػػػػػػا

 لفتىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى أىٍك تىٍقبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ ًفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾٍ   

   
ـي أىٌننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  اهللي يىٍعمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؾى كأىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىييؾٍ   

   
 كأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ عٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاًر أىفٍ 

مػػػػػػػػػػػػػي  فيػػػػػػػػػػػػػؾٍ     تىقىػػػػػػػػػػػػػعى الظُّنػػػػػػػػػػػػػكفي عى

   
 إٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أىابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى أٍف أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك

2حى بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفُّ كأىتقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾٍ   
 

   
حيث يظير الٌنكاسٌي الخميفة في صكرة جٌبار ال يرعكم عف البطش بأٌم رجؿ برمء, كقد  

بثت سطكتيو الٌرعبى في قمب الٌشاعر فمـ يتمكف مف البكًح بعظـ حبِّو لو, كلرٌبما كٌد أبك نكاس لك 
 كاف الخميفة رجبلن عادينا يسامره كيشتيييو دكف أف يتحٌسب لظفو أك جبركت.

, 3كاف أبك نكاس " يحاكؿ بحيمتو كذكائو أف يكسر دائرة االستبداد عبر اختراقات مبتكره لقد      
ة عف كر المتناقضفامتطى صيكة خمرتو ليكجو نقدنا الذعنا ألرباب السمطة كليفصحى مف خبلؿ الص

 الحقائؽ الخفية لفساد العصر كسادتو, يقكؿ: 
 } مجزك الرمؿ { 

 اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػًقني, كاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؽ ذفافىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػا الحػػػػػػػػػػػػػػػػٌر سيػػػػػػػػػػػػػػػػالفىوٍ يػػػػػػػػػػػػػػػػا أ  

   
 كاٍسػػػػػػػػػػػػػػػًؽ رأسى الم يػػػػػػػػػػػػػػػًك كالظ ػػػػػػػػػػػػػػػرٍ 

 ًؼ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ييٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػًف الًعيافىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ   

   
 قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكةن ذاتى اٍختيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً 

 سػػػػػػػػػػػػػػػممٍت مػػػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػػؿ  آفىػػػػػػػػػػػػػػػوٍ   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف قىالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  إف  غٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم مى

 ًلرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءو أٍك مىخافىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ   

   
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا, كدىٍعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ىاًتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جى

رافىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ     ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف أحاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًث خي

   
ػػػػػػػػػػػػػف    ضػػػػػػػػػػػػاع بىػػػػػػػػػػػػٍؿ ذىؿ  الػػػػػػػػػػػػذم عى

 ؼى فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذيفىافىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ   

   
ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعىتٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذىلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت كى  مٍثمىمى

4بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركفى الًخالفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ   
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, بؿ إنو يدعك ميففالشاعر يعمف حربنا ال مجاؿ فييا لمتراجع, كينسؼ ما كاف بينو كبيف األ 
أ عميو بالٌضياع كالٌذؿ, أك ليس ىك الذم أضاع خبلفة أبيو كأفقدىا عٌزىا ؟! أك ليس ىك الذم بد

ٌيؽ الخناؽ عميو ؟! أك ليس ىك الذم حٌرض رعيتو عمى الٌزيؼ كالٌرياء إذ  الحرب مع الشاعر إذ ضى
ٌمؿى لنفسو الٌميكى كالممذات كحرميا عمى غيره ؟! كلكف ىؿ كاف حاؿ الخبلفة في عيد ىاركف  حى

ف لـ ! ا في عيد كلده ؟بأصمح مف حاليا في عيد األميف ؟ كىؿ أتيح لمٌشاعر فييا حرية افتقدى كا 
 يكف ذلؾ , أكال يدعك مكقؼ الشاعر إلى تأمؿو قد يقكد إلى االستغراب؟!

فمـ تكف سيرة الٌرشيد عمى الرغـ مٌما دٌس فييا مف تشكيو لصكرة الخميفة العادؿ العابد مماثمةن   
ة سكئً دلصكرة األميف التي تناقمتيا كتب التاريخ التي أب جى و كقم ة ل بعضيا تحفظنا عمى نقؿ أخباره ًبحي

إذ ناؿ أبك نكاس مكانة كقربنا مف  ؛. كلـ تكف صمة الٌنكاسي بالٌرشيد مماثمةن لصمتو بكلده1كرًعو 
, كال سٌيما أٌنو كاف مظيرنا لؤلميف محبة كمكدة قادتو إلى 2األميف جعمتو يرقى إلى مصاًؼ النخبة 
 طاعة الخميفة في أكامره كنكاىيو, يقكؿ: 

 } الكامؿ { 
م  يفىػػػػػػػةى, كاٍعػػػػػػػًص ذا عػػػػػػػٍزؼً أىًطػػػػػػػٍع الخى

, كعػػػػػػػف قىٍصػػػػػػػؼً     كتىػػػػػػػنىحى عػػػػػػػف طىػػػػػػػرىبو

   
ك مىػػػػػػػػػػػػةه  ميفىػػػػػػػػػػػػًة بػػػػػػػػػػػػي ميكى  عػػػػػػػػػػػػيفي الخى

 عقىػػػػػػػػػػػدى الًحػػػػػػػػػػػذىاري بطٍرًفػػػػػػػػػػػًو طٍرًفػػػػػػػػػػػي  

   
ٍت عىالًنيىتػػػػػػػػػػػػػػي لىػػػػػػػػػػػػػػوي, كأرل  صػػػػػػػػػػػػػػح 

ػػػػػػػػٍرؼً    ػػػػػػػميًر لىػػػػػػػػوي عمػػػػػػػى حى  ًديػػػػػػػفى الض 

   
ػػػػػػػػػػػػٍدتيؾى تٍركىيىػػػػػػػػػػػػا ًعػػػػػػػػػػػػدىةن   فمػػػػػػػػػػػػئٍف كىعى

مٍ    مٍيػػػػػػػػػػػػؾى لىخػػػػػػػػػػػػاًئؼه خي  ًفػػػػػػػػػػػػيإٌنػػػػػػػػػػػػي عى

   
 دارىٍت فىكاقىعىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظىرىهي 

ػػػػػػػػػػًنعه ًبخػػػػػػػػػػالًؼ مػػػػػػػػػػا ييٍخًفػػػػػػػػػػي   ميتىص 
3

 

   
ذىر, كمرىكنةه باإلجبار, فيؿ ساكرى أبك نكاس شؾ  بأنو سيغدر يكمنا   كلكنيا طاعةه مشكبةه بالحى

 ما؟! بؿ ىؿ يطمؽ عمى تبدؿ األحكاؿ بيف األميف كشاعره غىدر ؟! 
قد كقع فريسة لمحرب اإلعبلمية المعمنة بيف األميف كأخيو المأمكف, حيث ال شؾ  أف  الٌنكاسي        

يده, كىذا أمر لـ يكٍف يرمي إليو يه كتقادبدا الشاعر سيفنا مسمطنا عمى الخميفة فكاف ال بد  مف إبع
, كأضحت خبلفتو عمى شفير تساقط, كعيرل جبركتو بدأت بالٌتمزؽاألمير, كلكف  أكراؽ قكتو بدأت ت

ية, كما أضحى الٌنكاسٌي خطرنا ال سبيبؿ لمخبلص منو سكل بالٌسجف, كلـ يكف بيد الٌشاعر الياك 
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سكل الٌصراخ في كجو الظمـ, فقد تمٌكف اليأس منو, كلـ تمح لو بارقة أمؿ بالنجاة إاٌل بدخكؿ 
 , فإذا بو يقكؿ: 1المأمكف بغداد 

 } الكامؿ { 
 يػػػػػػػػػػػػػػا رٌب إٌف القػػػػػػػػػػػػػػكـى قىػػػػػػػػػػػػػػٍد ظىمىمػػػػػػػػػػػػػػكني

بىسػػػػػػػػػػكًنيكبػػػػػػػػػػال اقتػػػػػػػػػػر     اًؼ ميعىط ػػػػػػػػػػؿو حى

   
ػػػػػػػػػكًد كمػػػػػػػػػا عميػػػػػػػػػو طػػػػػػػػػكي تي لػػػػػػػػػى الجحي  كا 

ػػػػػػػػػػػبكًني   ػػػػػػػػػػػًذًبيـ نىسى  رٌبػػػػػػػػػػػي إليػػػػػػػػػػػؾى ًبكى

   
ٍيػػػػػػػػػػداًنًيـ ػػػػػػػػػػٍرمي فػػػػػػػػػػي مى  مػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػافى إال الجى

, كالمجانىػػػػػػػػةي ديًنػػػػػػػػي    فػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ  ًخػػػػػػػػٍزمو

   
 أمػػػػػػػػػػا األمػػػػػػػػػػيفي فىمىٍسػػػػػػػػػػتي أرجػػػػػػػػػػك دىٍفعىػػػػػػػػػػوي 

ػػػػػف لىػػػػػي اليػػػػػكـى بالمػػػػػأىٍمكًف     ٌنػػػػػي فىمى عى
2

 

   
, فتيكًثر فييا اليدـ 3كلكٌف قدر الٌنكاسٌي ساقو إلى الحرٌية قبؿ أف تدخؿ جيكش المأمكف بغداد      

كأرباب  ,عنو طبٌلب الجاه كالٌتحريؽ كالٌتخريب, كتدٌمر الببلد, كتقٌكض مف شأف الخميفة اٌلذم انفض  
أبك نكاسي الذم بات  المراتب, كأصحاب األمكاؿ كالكدائع كالٌذخائر, كحٌتى الٌشعراء, كفي مقدمتيـ

ًبمىٍيكه كميدامو, يعٌب كأسنا كيسكب أخرل, كيقارع األقداح بداٌلن مف  همنشغبلن عف كارثة عصر 
الٌسيكؼ, كيترامى بالٌريحاف بدالن مف الٌنبؿ كالٌرماح, كيستبدؿ صكت المعازؼ كتمايؿ الخبٌلف 

 , فيقكؿ:4بكطيس الكغى كسفؾ الٌدماء 
 } اليزج {

ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك   الييجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإذا عى

 ًء لمييجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء فيٍرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانىا  

   
 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍت رايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتً 

ـى الش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيًخ ًإٍعالنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ت حربييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى   كشى

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت تيٍمًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي ًنيرانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 كأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍت لكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الكٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنانىا    ًة أىٍضراسن

   
 جعىٍمنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكسى أٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينىا

 كنيٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى القػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًس سىكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػانىا  

   
ٍربي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادىٍت حى  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيٍنسن

 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خاٌلنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 بفتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركفى القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ 

 ؿى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىًة قيربانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربكا الٌطٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربنا نىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدانىا    ضى
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 كأحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيؽً 

 لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تفٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحي لبنانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
ٍربنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽو  ٍنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى  كمى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌقانىا    سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا فىسى

   
ػػػػػػػػػػػػػػٍي تىٍمػػػػػػػػػػػػػػح  يحػػػػػػػػػػػػػػثُّ الكػػػػػػػػػػػػػػٍأسى كى

 أيخرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بأيكالنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؽ  

   
 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػذم الحػػػػػػػػػػػػػػػػػربي ال حػػػػػػػػػػػػػػػػػربه 

ـٌ الٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسى عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكانىا    تغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   
ـ    بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتميـ ثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ننشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري قىتالنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
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كتخاذؿ أبك نكاس عف نيصرة األميف, بؿ كاعترؼ بجٍبنو كضعفو, ك اٌدعى أٌنو ال يصمح  

 صة, يقكؿ:لمحرب كالقتاؿ, كأبدل استعداده لمفراًر كاليرب متى سىنحت لو الفر 
 } المنسرح {

ػػػػػػػػٍربً   يػػػػػػػػا ًبٍشػػػػػػػػري مػػػػػػػػا لػػػػػػػػي كالٌسػػػػػػػػيًؼ كالحى

ف  نىٍجًمػػػػػػػػػػػػػػػي لم ٍيػػػػػػػػػػػػػػػًك كالط ػػػػػػػػػػػػػػػربً     كا 

   
 فػػػػػػػػػػػػػػال تًثػػػػػػػػػػػػػػٍؽ ًبػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػ نني رجػػػػػػػػػػػػػػؿه 

 أكػػػػػػػػػػػػعُّ عنػػػػػػػػػػػػد الٌمقػػػػػػػػػػػػاء كالط مىػػػػػػػػػػػػبً   

   
ٍف رأٍيػػػػػػػػػػػػػػػػت الشُّػػػػػػػػػػػػػػػػراة قػػػػػػػػػػػػػػػػد طمعيػػػػػػػػػػػػػػػػكا  كا 

ٍيػػػػػػًرم مػػػػػػف جاًنػػػػػػًب الػػػػػػذ نىبً    ٍمػػػػػػتي مي  أىٍلجى

   
 ػكال الػػػػػػػػػػ كلسػػػػػػػػػػتي أدرم مػػػػػػػػػػا الس ػػػػػػػػػػاعداف,

ػػػػػػػةه مػػػػػػػف الم بىػػػػػػػبً    , كمػػػػػػػا بٍيضى  تُّػػػػػػػٍرسي

   
ػػػػػػػػػػػػػػي إذا مػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػركبييـ غمبػػػػػػػػػػػػػػػتٍ   ىىم 

 أمُّ الط ػػػػػػػػػريقٍيف ًلػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػى اليىػػػػػػػػػربً   

   
, كشػػػػػػػػػػربي صػػػػػػػػػػافيةو   لػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػاف قصػػػػػػػػػػؼه

ػػػػػميبً     مػػػػػع كػػػػػٌؿ خػػػػػٍكدو تختػػػػػاؿي فػػػػػي السُّ

   
 كالن ػػػػػػػػػػػػػػػػٍكـي عٍنػػػػػػػػػػػػػػػػدى الفتػػػػػػػػػػػػػػػػاًة أرشػػػػػػػػػػػػػػػػفيا

ـ  فػػػػػػػػػػارسى العػػػػػػػػػػربً    2كجػػػػػػػػػػٍدتني ثىػػػػػػػػػػ
 

   
ة التي ال تنتيي, س منشغؿه بعالمو الخاص حيث الٌميك كالطرب, كالعيش الكاًدع, كالٌمذفأبك نكا 
ا لما سعى غيره مف الٌشعراء إظياره في فيذا  ميدانو كمعترؾ بطكلتو, كىي بطكلةه مناقضةه تمامن

قداميـ في ساحة المعركة,  قصائدىـ مف قدرتيـ عمى الثٌبات, كصبلبتيـ عند مكاجية األعداء, كا 
 برتيـ بأساليب القتاؿ.كخ

ككيؼ لرجؿ  البلئحة الٌسكداء لجيش المأمكف ؟كما عساه يفعؿ إف كاف الخميفة عمى رأس      
مر, كبات يعشؽ حياة الٌميك كالمٌمذات أف يفتدم الخميفة بنفسو كقد ضاؽ عميو الًخناؽ كاشتٌد بو األى 

, كأمسى مادحك  و, كأخذكا يتسابقكف إلى ذٌمو كالٌتشنيع ه قادحيو بعد مكتأصدقاؤه باألمس أعداءه اليـك
؟  كلكٌف النكاسٌي آثر االنسحاب كتجنب ىمكـ السياسة,  3فيو كتعداد مثالبو لمتٌقرب مف الغالب
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كالتقاعس عف فتنة رٌبما لف تجٌر عميو سكل الٌسجف كاالختناؽ, فبكى فراؽ األميف بألـ يجسد اغترابو 
 بعده, فقاؿ:

 } الطكيؿ {
 بىٍينػػػػػي كبػػػػػيفى ميحٌمػػػػػدو طػػػػػكل المػػػػػكتي مػػػػػا 

ًنيىػػػػػػػةى ناًشػػػػػػػري     كلػػػػػػػٍيسى لمػػػػػػػا تطػػػػػػػكم المى

   
ٍبػػػػػػػػػػػرىةه تٍسػػػػػػػػػػػتىديمييا  فػػػػػػػػػػػال كٍصػػػػػػػػػػػؿى إاٌل عى

 أحاديػػػػػثي نٍفػػػػػسو مػػػػػا لىيػػػػػا الػػػػػٌدٍىرى ذاًكػػػػػري   

   
 ككنػػػػػػػػتي عميػػػػػػػػًو أىٍحػػػػػػػػذىري المػػػػػػػػكت كٍحػػػػػػػػدىهي 

ػػػػػػاذري    ـٍ يٍبػػػػػػؽى لػػػػػػي شػػػػػػيءه عميػػػػػػو أحى  فىمىػػػػػػ

   
ػػػػػػػػػػػػػػٍف ال أىكدُّه  لػػػػػػػػػػػػػػئف عمػػػػػػػػػػػػػػرىٍت ديكره بمى

قػػػػػػػاًبري عيمػػػػػػػر  فقػػػػػػػدٍ    ػػػػػػػف أحػػػػػػػبُّ المى ت مم 
1

 

   
فيك إذ يبكي األميف يبكي نديمنا عاش معو حياة حافمة بالصفاء كالمكٌدة كالمحٌبة, كعشؽ  

لمجماؿ عمى الرغـ مف كؿ ما كاف فيو مف منغصات. كقد أقاـ الٌنكاسٌي بينو كبيف الٌدىر حربنا كانت 
 . يقكؿ:2يف قبضى معشكقىو كرفيؽى سمىًره الغمبة فييا لمٌدىر الذم أصاب ثأره مف الٌشاعر ح

 } الكافر {
 عٍنػػػػػػؾى نىٍفسػػػػػػي -يػػػػػػا محمػػػػػػد  -أيعػػػػػػز م 

 معػػػػػػػػػػػػػػػاذى اهلًل كالًمػػػػػػػػػػػػػػػنىًف الًجسػػػػػػػػػػػػػػػاـً   

   
 فيػػػػػػػػػػال  مػػػػػػػػػػاتى قػػػػػػػػػػكـه لػػػػػػػػػػـ يمكتيػػػػػػػػػػكا

ػػػػػػػاـً    ػػػػػػػؿي الًحمى  كديكًفػػػػػػػعى عٍنػػػػػػػؾى لػػػػػػػي أجى

   
 كػػػػػػػػػأف  الػػػػػػػػػد ٍىرى صػػػػػػػػػادؼ منػػػػػػػػػؾ ثػػػػػػػػػٍأرنا

ػػػػػػػقاـً    3أك اٍستىٍشػػػػػػػفىى ًبييمًكػػػػػػػؾى مػػػػػػػف سى
 

   
ٌمميا مف  ,كفي ىذا انعكاس لمتانة العبلقة التي جمعت النكاسٌي باألميف  عمى الٌرغـ مٌما تىخى

احتجاجو كتمرد, كأصكات رافضة لسياسات أكلي األمر في إدارة الٌدكلة, كمداراة شؤكف الٌرعية, فمـ 
لسادة كنكاىييـ, أك عمى قدر مف الحنكة السياسية فييجك أكامر ا ,يكف الٌشاعر ذا منصبو سياسيو 

ا لفسادو تفٌشى في مجتمًعو, ميٍدرىكنا لخطكرة فشؿ سياسًة حٌكامًو كتسٌمط حاشيتيـ.  كلكٌنو كاف ميعر ضن
 الشاعر حاكؿعر أبي نكاس منبره ينقؿي صكتىو كيعبر عف رؤيتو, كيتطابؽ مع أفعالوٌ, فقد فش

 ئقة بالٌزيؼ كالٌنفاؽ. كالٌضا ,الثائرة عمى الكبتمف كٌؿ القيكد ليرضي ذاتو الٌتخمص 
 

                                                 
 .581ص  ,الديكاف :أبك نكاس 1
 .239 ,238ص  ,1ج  ,حركة الشعر العباسي في مجاؿ التقميد :حسيف ,خريس :ينظر 2
 .578ص  ,الديكاف :أبك نكاس 3
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 االنقالب المعرفي كالمكاجية االجتماعية في شعر أبي نكاس     : الثانيالمبحث 

 أكالن : شعكبية أبي نكاس .

احتضف العصر العباسي األكؿ ألكاننا مف الثقافات كالقكميات كالمذاىب التي كانت دعامة 
و انقبلباته كنزاعاته لـ تعرؼ في االنبعاث الحضارم كالتطكر الفكرم في مجتمع تصارعت في

قد , ف1كمف أشدىا اتصاالن بذاؾ التطكر ,النزاعات ؾككانت الٌشعكبية في مقٌدمة تم .عصكر سابقة
كقد عممكا , 2لى جٌك سيطرة األعاجـخرج المجتمع العربي مف جٌك االستيانة بكٌؿ ما ىك أعجمٌي إ

حداث انقبلب اجتماعي جأرت بو أصكاتي نخر األصكؿ العربٌية, كزعزعة أركاف حضارتيا إلعمى 
 إلغراؽ فيست أفانيف الحضارة الجديدة, كنادت بالمجكف كاشعرية تغٌنت بأصكليا الفارسية, كقدٌ 

 .3عمى العرب كأصكليـ , كقيميـ كعاداتيـ , كحضارتيـ ات في مقابؿ شٌنيا ىجماتو عنيفةن الممذٌ 
صبيا لعنصرىا , كغمٌك درجة حقدىا كقد تفاكتت تمؾ األصكات في حدتيا تبعنا لمقدار تع

عند مقارنة الحياة الفارسٌية بمدينتيا كتحضرىا  تحديدنا, ك  عمى السيادة العربية إلى حد الٌتطرؼ
 . مف جية ثانية بالحياة العربية ببداكتيا كشظؼ عيشيا كقسكتيا مف جية , كنعكمتيا

" شعكبية مذىبية " غالت كعني دارسك األدب العباسي بشعكبية ذلؾ العصر, كصنفكىا إلى 
فكاف  ,4في احتقار العرب كتسفيييـ, كسعت إلى إظيارىـ بصكرة مزرية مثيرة لمسخرية ك االستيزاء

يجيركف  .....شعراء ىذه الشعكبٌية " لسانيا الغاضب , كسبلحيا المسمكؿ, كأبكاقيا المفتكحة, 
تنضب إذا ىددىـ الٌسمطاف بالكيؿ  ي الأحياننا بالعداء, أك يستتركف كراء أقنعة المغة ككناياتيا الت

يار العابث الذم عشؽ شعكبية أخرل, مثميا التٌ  المذىبٌية عكبيةإلى جانب الشٌ  , كانضـٌ 5كالنكاؿ"
مي كثير مف الشعراء الحياة بكٌؿ مظاىر الٌرقة كالنعكمة كالميك كالٌمذة التي شاعت فييا. كقد ري 

                                                 
 . 82, ص  الشعر كالحياة االجتماعية في القرف الثاني اليجرمينظر : خميؼ , يكسؼ :  1
 . 369, ص  أبك نكاس بيف التخطي كااللتزاـينظر : شمؽ , عمي :  2
 . 85, دار حنيف لمنشر كالتكزيع , ص  الشعر العربي في العصر العباسيعبد الرحمف : ينظر : الساريسي :  3
.84،صكالحياة االجتماعية في القرف الثاني اليجرم الشعرينظر : خميؼ , يكسؼ :  4

, دار الكتاب  ي العصر العباسي األكؿاالجتماعي كالسياسي في الحياة اإلسالمية ف الشعكبية كأثرىاقدكرة , زاىية :  5
 . 110المبناني , بيركت , ص 
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بية بسبب نزعاتيـ التجديدية , كثكراتيـ عمى الحياة المٌجاف في ذلؾ العصر بيذا الضرب مف الشعك 
 .1 الخشنة المجدبة

عكبية المذىبية ؛ بسخطو كتيكمو عمى افخ األكبر في أبكاؽ الشٌ ككاف بشار بف برد النٌ 
مكييف , المكالي مف اضطياد كعنصرية أياـ األي  بعض إذ إنو كاف شاىدنا عمى ما عاناه ,العرب 

ع منزلتيـ في عيد العباسييف , كمثمت أشعاره تفريغنا لما اعتمؿ في أكضاعيـ كارتفا كشيد تغير
 .2 داخمو مف حقد كبغض كمرارة , كعكست سعادتو بتدىكر أحكاؿ العرب , كانتصار الفرس عمييـ

كيعرض ىذا المبحث لبلنقبلب في المفاىيـ االجتماعية كالحضارٌية في شعكبٌية أبي نكاس مركزنا 
 عمى مكقفو مف :

 العربية . األنساب -1

 األطبلؿ . -2

 العادات , كالمظاىر االجتماعية التي شاعت في مجتمعو . -3

لمفرس كحضارتيـ, كحٌطو مف شأف العرب  أبي نكاس في تعصببعض النقاد رأل  فقد
؛ حيث يكرد في أشعاره دعكاتو صريحة 3بشار  كتقاليدىـ شعكبية محضة ال تقؿ عف شعكبية

متع يةن الذعةن مف حياتيـ, ككسائؿ عيشيـ, كيدعك إلى التٌ لعرب, كيظير سخر ايجاىر فييا ببغضو 
تي تسمب األلباب كتتكغؿ في اتيا الكافرة , كخمرتيا البالحياة المترفة بحدائقيا الغٌناءة, كممذٌ 

كاتي يتمايمف عمى إيقاع عزؼ الكؤكس في الخٌمارات كجكارييا المٌ  كغممانيا أكلي الحسف,,الركح
ال ترتقي ألباف العرب إلى  طبلؿ كالٌدمف بالبساتيف كالخٌمارات كالقصكر, ككالدٌيارات,  فبل تقاس األ

 :افية, يقكؿ الشاعرالخمرة المعتقة الصٌ 

 
                                                 

 . 213, ص  القرف الثاني اليجرم بيف اإلبداع كالزندقة كالشعكبية شعر المجكف فيينظر : عيسى , حكمت :  1
.35دارغريةللطباعت،القاهرة،صفي الشعر العباسي نحو منهج جديد ، ينظر:خليف،يوسف: 2

. ك حسيف , طو :  79, نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع , ص  النقد المنيجي عند العربظر : مندكر , محمد : ين 3
: . ك شمؽ , عمي 139, ص  القصيدة العربية قصائد كاتجاىات. ك التطاكم , عبد اهلل :  90, ص  2, ج  حديث األربعاء

 . 378, ص  أبك نكاس بيف التخطي كااللتزاـ
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 الكافر { }

بي   دىًع األىطػػػػػػػػػػػاًلؿ تىٍسػػػػػػػػػػػفييا الجنػػػػػػػػػػػػكي

طػػػػػػػػػكبي    ٍيػػػػػػػػػدى ًجػػػػػػػػػد ًتيا الخي  كتبمػػػػػػػػػي عى

   
ػػػػػػػػػػػا ٍجنػػػػػػػػػػاًء أىٍرضن  كخػػػػػػػػػػؿ  ًلراًكػػػػػػػػػػًب الكى

ػػػػػػػػػػبُّ ًبيػػػػػػػػػػا الن جيبػػػػػػػػػػةي كالن      جيػػػػػػػػػػبي تىخي

   
 ًبػػػػػػػػػػػػالده نىٍبتييػػػػػػػػػػػػا عيشػػػػػػػػػػػػره كطىٍمػػػػػػػػػػػػحه 

ذيػػػػػػػػػػبي    ػػػػػػػػػػٍبعه كى ػػػػػػػػػػٍيًدىا ضى  كأىٍكثىػػػػػػػػػػري صى

   
بييا ًرجػػػػػػػػػػػػػػػاؿه   دىًع األىلبػػػػػػػػػػػػػػػافى يىٍشػػػػػػػػػػػػػػػرى

 رىقيػػػػػػػػػػؽي العىػػػػػػػػػػٍيًش بىٍيػػػػػػػػػػنىيـي غىريػػػػػػػػػػبي   

   
ػػػػػػػػػػمكؿه   فىأٍطيىػػػػػػػػػػبي ًمنػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػاًفيىةه شى

 يىطػػػػػػػػػػكؼي ًبكىٍأًسػػػػػػػػػػيا سػػػػػػػػػػاؽو أىديػػػػػػػػػػبي   

   
ـي البىػػػػػػػػػكاًدم  فيػػػػػػػػػذا العػػػػػػػػػٍيشي ال ًخػػػػػػػػػيى

ميػػػػػػػػبي كىػػػػػػػػ    ذا العىػػػػػػػػٍيشي ال الم ػػػػػػػػبىفي الحى

   
 فػػػػػػػأيفى البىػػػػػػػٍدكي مػػػػػػػف إيػػػػػػػكاًف ًكٍسػػػػػػػرل

كبي   كأيػػػػػػػفى مػػػػػػػف الميػػػػػػػاديًف الػػػػػػػزُّ    ري
1

 

   
 مكقؼ أبي نكاس مف األنساب العربية -1

؛  فقد كاف مجتمع الشاعر معتركنا  2شعكبية أبي نكاس إلى نسبو الفارسي بي بى ع سى جي رٍ كيى 
يتفاخركف بجذكرىـ  ,كعرب ,ا عنيفنا عمى تقسيـ الٌناس إلى مكاؿو إلحاحن  حٌ مً لؤلحساب كاألنساب , يي 

العدنانية أك القحطانية , كيتنازعكف االنتماء إلى عرب الشماؿ أك عرب الجنكب , كبمغ بيـ التنافس 
إلى تقسيـ شرؼ االنتساب إلى البيت الٌنبكم بيف العمكييف كالعباسييف , كمضى أبك نكاس باحثنا عف 

, فتارة ينتمي إلى اليمف , 3كيدارم فيو إحساسو بالضيؽ كاالغتراب  , ؽ فيو تمزقونسب عربي يرت
 إذ يقكؿ:

 } الكافر {

ػػػػػػػػػػػػػػارو طىرٍقػػػػػػػػػػػػػػتي بػػػػػػػػػػػػػػال  دليػػػػػػػػػػػػػػؿو   كخم 

 سػػػػػػػػكىل ريػػػػػػػػح العتيػػػػػػػػًؽ الخسػػػػػػػػركاًني  

   
ـى إلػػػػػػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػػػػػػٍذعكرنا , يمب ػػػػػػػػػػػػػػي  فقػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػاف    كجػػػػػػػػػػكفي الم ٍيػػػػػػػػػػًؿ مثػػػػػػػػػػؿي الط ٍيمىسى

   
 : كػػػػػػال   كقػػػػػػاؿ : ر أمػػػػػػٍف تمػػػػػػيـو   ر قمػػػػػػتي 

 4ركلكن ػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػػي  اليىمػػػػػػػػػػاني  

   

                                                 
 . 12,  11, ص  الديكافاس : أبك نك  1
, ص  الشعكبية كأثرىا االجتماعي كالسياسي. ك قدكرة , زاىية :  13,  12, ص  ممحؽ األغانيينظر : ابف منظكر :  2

112 . 
,  130, ص  أبك نكاس شاعر ظممو قكمو. كعيد , رجاء :  110, ص  أبك نكاسينظر : العقاد , عباس محمكد :  3

131. 
 
 .  88, ص  ديكافالأبك نكاس : 4
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أنو مف بني  عي, كيدٌ 1كتارة ينقمب عمى اليمنييف كينتمي إلى نزار , كينتسب إلى الفرزدؽ 
, كلكنو عندما فشؿ بات منقمبنا عمييـ 2كلد عبيد اهلل بف زياد تارة أخرل ينتسب تيـ البلت, كأٌنو 

 :جميعنا كاشتدت أىاجيو فييـ , فقاؿ 

  {البسيط  }

ػػػػػػدو  ػػػػػػي  ًمػػػػػػٍف أىسى ػػػػػػٍرتى ًديػػػػػػارى الحى  قػػػػػػالكا ذىكى

ػػػػػػػدً  در  ال    ػػػػػػػٍف بنػػػػػػػك أىسى  دىرُّؾى قيػػػػػػػٍؿ لػػػػػػػي مى

   
ـٍ  تييي ٍخػػػػػػػكى ػػػػػػػٍف قىػػػػػػػٍيسه كاً  مى ػػػػػػػٍف تىمػػػػػػػيـه , كى مى  كى

ػػػػػػدً     لىػػػػػػٍيسى األىعاريػػػػػػبي ًعٍنػػػػػػدى اهلًل ًمػػػػػػٍف أىحى

   
ٍبيا ميعىت قىػػػػػػػػػػػػةن  ػػػػػػػػػػػػًدٍمتيؾى , كاشػػػػػػػػػػػػرى  دىٍع ذا عى

ػػػػػػفراءى تيٍعًنػػػػػػؽي بىػػػػػػ   بىػػػػػػػدً صى 3ٍيفى المػػػػػػاًء كالز 
 

   
سر ذات النفكذ , كييعٌرضي بالقبائؿ العربية حاطنا مف شأنيا مستخفنا بقيمتيا , كتراه يطعف األي 

 , يقكؿ : 4عقمية األعاريب أبناء البادية , كما في حياتيـ مف جفاء كخشكنة بمستسخفنا 

 المنسرح { }

 كاٍىػػػػػػػػػػػػ ي ًنػػػػػػػػػػػػزارنا كأفػػػػػػػػػػػػر ًجٍمػػػػػػػػػػػػدىتىيا

ػػػػػػػػػػػ   ثاًلًبيىػػػػػػػػػػػاكىت ػػػػػػػػػػػًؾ الس  ػػػػػػػػػػػٍف مى  ٍترى عى

   
ػػػػػػػػػػػػػةو   أٌمػػػػػػػػػػػػػا تًمػػػػػػػػػػػػػيـه فىغٍيػػػػػػػػػػػػػري داًحضى

ػػػػػػػكىاًرًبيىا   ػػػػػػػؿى العٍبػػػػػػػدي فػػػػػػػي شى ٍمشى  مػػػػػػػا شى

   
فى ال أيريػػػػػػػػػػػدي لىيػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػٍيالى  كقػػػػػػػػػػػٍيسي عى

 مػػػػػػػػػػف المىخػػػػػػػػػػازم ًسػػػػػػػػػػكل مىحًرًبيىػػػػػػػػػػا  

   
ػػػػػػػػػدو   كلػػػػػػػػػـ تىقىػػػػػػػػػٍؼ كىٍمبىيىػػػػػػػػػا بىنػػػػػػػػػك أىسى

 عبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى عٍيرىانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو كرىاكًبيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
ـه كمػػػػػػػػػا ًلبىٍكػػػػػػػػػًر ٍبػػػػػػػػػًف كاًئػػػػػػػػػؿو عً  ػػػػػػػػػ  صى

 إاٌل بحٍمقاًئيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ككاًذًبيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 كتٍغًمػػػػػػػػػػػػبه تىٍنػػػػػػػػػػػػديبي الطػػػػػػػػػػػػكؿى كلػػػػػػػػػػػػـٍ 

 تثٍػػػػػػػػػػػػأىٍر قتػػػػػػػػػػػػيالن عمػػػػػػػػػػػػى ذىنىاًئًبيىػػػػػػػػػػػػا  

   
ـٍ   ًنٍيمىػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػأٍدنىى المييػػػػػػػػػػكًر أٍخػػػػػػػػػػتييي

ـى أٍنػػػػػػػؼي خاًطًبيىػػػػػػػا   قٍسػػػػػػػرنا كلػػػػػػػـ يىػػػػػػػٍد
5

 

   
دكف أف  فبل يسٌر أبا نكاس االنتماء ألؤلئؾ العرب الذيف يتفاخركف بأنسابيـ كأحسابيـ

يضيفكا شيئنا لمحضارة , فميس قاطنكا تمؾ القبائؿ سكل سفياء يرعكف الغنـ , كيأكمكف الٌضب , 
 كليسكا سكل غبلظو شدادو ظبٌلـ , فيقكؿ :

                                                 
 . 34, ص  أبك نكاسينظر : ابف منظكر :  1
 . 50, ص  أبك نكاسينظر : صدقي , عبد الرحمف :  2
 . 46, ص  الديكافأبك نكاس :  3
. 402,  ص 1953, المكتبة البكليسية ,بيركت,  تاريخ األدب العربيينظر : الفاخكرم , حٌنا :  4
 . 509,  508, ص  الديكافأبك نكاس :  5
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 { الطكيؿ }

 إذا مػػػػػػػػػػػػػا تىًميًمػػػػػػػػػػػػػي  أتػػػػػػػػػػػػػاؾى ميفىػػػػػػػػػػػػػاًخرنا

ػػػػػب     ػػػػػد  عػػػػػف ذىا ... كيػػػػػؼى أٍكميػػػػػؾى لمض   فىقػػػػػٍؿ عى

   
ػػػػػػاإذا اٍبتىػػػػػػدىرى الن ػػػػػػاسي ال  فعػػػػػػاؿى فىخػػػػػػٍذ عصن

 كدٍعػػػػػػػػًدٍع بمعػػػػػػػػزل يػػػػػػػػاٍبف طالقىػػػػػػػػًة الػػػػػػػػذ ٍربً   

   
ػػػػػػػػػػػا بنيػػػػػػػػػػػك دٍركىافى كالحػػػػػػػػػػػيُّ كاًىػػػػػػػػػػػؿه   كأم 

 فمػػػػػػػػٍف ًجٍمػػػػػػػػدىةو بػػػػػػػػيف الحػػػػػػػػًزيمٍيًف كالعىٍجػػػػػػػػبً   

   
ـٍ بػػػػػػػػػػرب كـٍ  ػػػػػػػػػػدىٍرتي  فىخػػػػػػػػػػٍرتيـٍ سػػػػػػػػػػفىاىنا أف غى

 فميػػػػػػػالن بنػػػػػػػي الم ٍكنىػػػػػػػاًء فػػػػػػػي كىب ػػػػػػػة الحػػػػػػػٍربً   

   
 إذا غػػػػػػػػزا فػػػػػػػػأٍنتـي غطػػػػػػػػاًريسي الخمػػػػػػػػيسً 

ـي تمػػػػػػػػؾ األخػػػػػػػػاطيطي فػػػػػػػػي التُّػػػػػػػػٍربً    غػػػػػػػػذىاؤكي
1

 

   
لقد حاكؿ أبك نكاس الٌتصدم لتيارات عصره , ك صٌد تدافع مكجاتو , فتراه ناقمنا متمردنا 

ؾ المظاىر ؛ عمى كٌؿ مظيرو ال يركؽ لو , كال يبلئـ ىكاه , ك لـ تكف العصبٌية القبمٌية إاٌل إحدل تم
بصماتيا ك إثبات تمٌيزىا في عالميا ك ما تبله مف العكالـ , فبل ريب أرادت ترؾ فالشاعر شخصية 

أف تدفع بو حالة اإلبداع ليظير كٌؿ ما يعتمؿ في نفسو مف مشاعر متباينة كاف سبىبىيا نظاـه 
أدرؾ عقـ  أفٍ  ر عادؿ , فكيؼ ألبي نكاس أف يقنع بذاؾ الٌنظاـ بعديٍ غى  ىك في نظًرهً  اجتماعيه 

؟ ككيؼ لو أف يقٌكض ذاتو الٌرافضة لتمييز ليس لو أساسه  2نسب عربي س محاكالتو في التما
 حضارمه أك حداثةه ثقافٌية ؟

ٌنما  كلمكاجية تمؾ العصبية أعٌد أبك نكاس لساننا غاضبنا ساخطنا مفاخرنا ال بنسبو العربي كا 
, كال يتباىكف  بنسبو الفارسي , إذ إٌف الفرس ال يفخركف بأحسابيـ , ك ال يعتدكف بأركمة قبائميـ

, فيما ظٌؿ العرب " أعرابنا بدكنا  3بعشائرىـ كلكٌنيـ كانكا شديدم اإلدالؿ بالترؼ كبتطكر الحضارة 
..... يحيكف بأجسادىـ في المدينة كأركاحيـ ال تزاؿ عالقةن بحٌب كؿ بيدائٌي بدائٌي , كمشاعرىـ 

اكنييا كشعراءىا , كتعزؼ مف كنمط تفكيرىـ كطراز عيشيـ ال تزاؿ ىناؾ في الٌصحراء تقٌمد س
, ك لذا كاف ال بٌد لمشاعر مف عقد مقارنة  4بحكرىـ الٌرممية ك الٌشعرية فبل تأخذ إاٌل القذا كالٌسراب " 

 زنالمحضارة ك رم اعمى الخمرة الفارسٌية بكصفيا إشعاعن  اأخر العربٌي , مرتكزن بيف التقدـ الفارسٌي ك التٌ 
 , يقكؿ : طكرلمتٌ 

                                                 
 . 511,  510, ص  الديكاف :أبك نكاس 1
 . 131, ص  أبك نكاس شاعر ظممو قكموينظر : عيد , رجاء :  2
 . 112, ص  الشعكبية كأثرىا االجتماعي كالسياسيينظر : قدكرة , زاىية :  3
 . 180, ص  أبك نكاسشرؼ الديف , خميؿ :  4
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  { الطكيؿ }

ـي  بػػػػػػػػػػػػػكًع يىيػػػػػػػػػػػػػي  راحى الش ػػػػػػػػػػػػػًقيُّ عمػػػػػػػػػػػػػى الرُّ

ـي     كالػػػػػػػػر احي فػػػػػػػػي راًحػػػػػػػػي , كريٍحػػػػػػػػتي أىًىػػػػػػػػي

   
 كلفػػػػػػػػػػػػػارًس األىٍحػػػػػػػػػػػػػراًر أٍنفىػػػػػػػػػػػػػسي أٍنفيػػػػػػػػػػػػػسو 

عػػػػػػػػػػػػػدكـي    ـٍ فػػػػػػػػػػػػػي ًعٍشػػػػػػػػػػػػػرىةو مى  كفىخػػػػػػػػػػػػػاريى

   
ٍشػػػػػػػػيىدو  ـي مى ػػػػػػػػبيكح فقمػػػػػػػػتي : أٍكػػػػػػػػرى  قػػػػػػػػالكا الص 

ـي    مػػػػػػػػػػي حى  طابىػػػػػػػػػػٍت , كطػػػػػػػػػػابى ليػػػػػػػػػػا أخه كى

   
ـي  ػػػػػػػػػًة لىعػػػػػػػػػب الن عػػػػػػػػػي ٍكضى كرًىىػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي رى  ًبحي

 فىمىييػػػػػػػػػػف  فػػػػػػػػػػي خمػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػد ياًر رسيػػػػػػػػػػكـي   

   
ٍنسيػػػػػػػػػػػػػكقىةه   فعػػػػػػػػػػػػػًف اليمػػػػػػػػػػػػػيف جػػػػػػػػػػػػػداكؿه مى

ػػػػػػػػػػػػدائؽه ككيػػػػػػػػػػػػركـي    ػػػػػػػػػػػػماًؿ حى  كعػػػػػػػػػػػػًف الش 

   
ًرًبي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  ـي عيٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىةن عى ذا أينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد  كا 

ـي     بىػػػػػػػػػػدىرت إلػػػػػػػػػػى ًذٍكػػػػػػػػػػًر الفخػػػػػػػػػػار تىمػػػػػػػػػػي

   
ػػػػػػػػيا  كىعػػػػػػػػدىٍت إلػػػػػػػػى قىػػػػػػػػٍيسو , كعػػػػػػػػد ت قىٍكسى

مٍ    ـي , كجى ٍيػػػػػػػػػػزكـي سيػػػػػػػػػػًبيتى تىًمػػػػػػػػػػي ـٍ مى  عييػػػػػػػػػػ

   
بىنيػػػػػػػػػػػػػك األىعػػػػػػػػػػػػػاًجـً ال أحػػػػػػػػػػػػػاًذري مػػػػػػػػػػػػػٍنيـي   كى

ػػػػػػػػػػػرنا ؛ فمنًطػػػػػػػػػػػؽي شػػػػػػػػػػػربيـ مػػػػػػػػػػػٍذميكـي     شى

   
 كجًمػػػػػػػػػػيعييـ لػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػيف أىٍقعيػػػػػػػػػػدي بٍيػػػػػػػػػػنىييـ

بتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىلُّؿو , كتىيىيُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو مىٍكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي   
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, 2كالخمر شراب األكاسرة الممكؾ , قارعيا أجداد أبي نكاس قبؿ أف تدكر الٌنجـك في أفبلكيا

  يقكؿ :إذ 

 { الطكيؿ } 

بيبىيىػػػػػػػا ػػػػػػركسه كػػػػػػػافى ًكٍسػػػػػػرل رى  فقػػػػػػاؿ : ر عى

ر   معٌتقػػػػػػةه , مػػػػػػف دكنيػػػػػػا البػػػػػػابي كالٌسػػػػػػٍتري
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فأٌم تراث ذالؾ الذم تفخر بو بكره كتميـ ؟ ك أٌم عيش ذاؾ الذم يتطاكلكف بو عمى _ 

ـ , يقكؿ ال يمدكف بصمة ألنسابيك الفرس _ بني األحرار الذيف ال يشرفكف باالنتماء لمعرب , 
 : الشاعر

 { الكافر }

ٍجػػػػػػػػػػػًو ظىٍبػػػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػػػدىاـً ًبكى  معػػػػػػػػػػػاقرةي المي

ػػػػػكل فػػػػػي الحٍسػػػػػًف غايػػػػػاًت الر ىػػػػػافً     حى

   
 ألىػػػػػػػػػػذُّ إلػػػػػػػػػػي  ًمػػػػػػػػػػٍف عػػػػػػػػػػٍيشو بػػػػػػػػػػكادو 

ٍجػػػػػػػػػديكًب المكػػػػػػػػػافً     مػػػػػػػػػع األىٍعػػػػػػػػػراًب مى

   
ػػػػػػػػػػب   ـٍ أٍكػػػػػػػػػػؿه ًلضى ػػػػػػػػػػارىل عٍيًشػػػػػػػػػػي  قيصى

ًفيػػػػػػػرو فػػػػػػػي ًشػػػػػػػنىافً    4كشػػػػػػػٍربه مػػػػػػػٍف حى
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 : لخٌماركيقكؿ عمى لساف ا

 { الطكيؿ }

ٍكأىؿه فقمنػػػػػػا لػػػػػػو: ر ػػػػػػمى : رسى ـي  ر قػػػػػػاؿى  .مػػػػػػا االٍسػػػػػػ
ٍمػػػػػػػرىا   ك ك ال عى  عمػػػػػػػى أىن نػػػػػػػي أيٍكنىػػػػػػػى بعىمػػػػػػػرو

   
بي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه   كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرفٍتًني كيٍنيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه عىرى

ػػػػػػػػػػػػػػػػبىتني سػػػػػػػػػػػػػػػػناءن ك ال فىٍخػػػػػػػػػػػػػػػػرنا    كال أىٍكسى
   

قىم ػػػػػػػػػػػػػػػٍت حيركفييػػػػػػػػػػػػػػػا ف ػػػػػػػػػػػػػػػٍت كى  ك لكن يػػػػػػػػػػػػػػػا خى
ػػػػػػػا خًمقىػػػػػػػتٍ    ػػػػػػػٍت كػػػػػػػأخرل إن مى ٍقػػػػػػػرنار ك لىٍيسى كى

1 
   

ا شعكبٌية صارخة ىاجـ فييا أبك نكاس الكنية العربية تعكس تمؾ األبيات كلعؿٌ   , ركحن
ٌنما اتخذت لخٌفة لفظيا  كجعميا مكضع ازدراء كسخرية , فيي في نظره ال تمثؿ شرفنا ك ال عٌزة , كا 

 يناعر معاداا ترل الشٌ كلذ  ؟ 2 اس عمى االنتماء ألىميا أك الكالء ليـ فقط , فمماذا يتصارع النٌ 
مف أراد أف يمتمس لنفسو نسبنا عربينا يخفي فيو نسبو األعجمي , فما المانع مف اعتزاز  لكؿٌ  اساخرن 

االنفتاح  مف غـرٌ ال عمى كلماذا ال تحارب تمؾ العقدة التي التصقت بيـ المكالي بذكاتيـ ؟؟
 ؟! يقكؿ :حضركالتٌ 

 } البسيط {

ػػػػػػػػػػػبي ال ػػػػػػػػػػػبً الحمػػػػػػػػػػػدي هلًل ىػػػػػػػػػػػذا أىٍعجى  عىجى

ػػػػػدم  صػػػػػارى فػػػػػي العػػػػػرب      اليىٍيػػػػػثىـي بػػػػػفي عى

   
ـي بػػػػػػػف عػػػػػػػدم  لسػػػػػػػتى لمعػػػػػػػرىبً   يػػػػػػػا ىيػػػػػػػث

ػػػػػػػغىبً     كلىٍسػػػػػػػتى مػػػػػػػف طػػػػػػػٌيءو إال عمػػػػػػػى شى

   
ػػػػػػػػػؿو   إذىا نسػػػػػػػػػٍبتى عػػػػػػػػػدي ا فػػػػػػػػػي بنػػػػػػػػػي ثيعى

ػػػػػػبً    ـً الػػػػػػٌداؿى قبػػػػػػؿ العػػػػػػيًف فػػػػػػي الن سى  فقػػػػػػد 

   
  
  

ـٌ بيػػػػػػػػػػا  هلل أنػػػػػػػػػػت فمػػػػػػػػػػا قربػػػػػػػػػػى تيػػػػػػػػػػ

 عػػػػػػف كثػػػػػػب إاٌل اجتميػػػػػػت ليػػػػػػا األنسػػػػػػاب  

   
ػػػػػػػػػػػؿو   فػػػػػػػػػػػال تػػػػػػػػػػػزاؿي أخػػػػػػػػػػػا ًحػػػػػػػػػػػؿ  كمرتحى

إلػػػػػػػى المػػػػػػػكالي كأحياننػػػػػػػا إلػػػػػػػى العىػػػػػػػرىبً   
3

 

   
فيؿ تظف يا ىيثـ بف عدم أٌف ليثؾ كراء نسب عربي سيرفع عنؾ كضاعتؾ كيعمي مف 

 قيمتؾ ؟ كىؿ تعتقد أٌف اجتيادؾ ىذا سينفي عنؾ أف تككف مف األدعياء ؟! يقكؿ :
                                                 

 . 61ص ,  الديكاف أبك نكاس :1
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 } الكافر {

ػػػػػػػامػػػػػػػررتي ًبيىٍيػػػػػػػثىـى   بػػػػػػػف عػػػػػػػدم  يٍكمن

ػػػػػػػػػػفاءى     كًقػػػػػػػػػػٍدمنا كنػػػػػػػػػػتي أمنحػػػػػػػػػػو الص 

   
 فػػػػػػػػػػػػأعرض ىيػػػػػػػػػػػػثـه لٌمػػػػػػػػػػػػا رآًنػػػػػػػػػػػػي

 كػػػػػػػػػػػأٌني قػػػػػػػػػػػد ىجػػػػػػػػػػػكتي األدعيػػػػػػػػػػػاءى   

   
 كقػػػػػػػػػػػد آليػػػػػػػػػػػت أف أىجػػػػػػػػػػػك دعي ػػػػػػػػػػػا

1كلػػػػػػػػػك بمغػػػػػػػػػت مركءتيػػػػػػػػػو الس ػػػػػػػػػماءى   
 

   
كلقد رأل أبك نكاس في تنكر بعض المكالي كمحاكلتيـ االستعراب نفاقنا كتمكننا يدعك إلى 

 رنا الفضؿ الرقاشي :, فقاؿ معاياالشمئزاز 

 } مجزكء الرمؿ {

ػػػػػػػػػػػػػػا لمٌرقاشػػػػػػػػػػػػػػي  ) ـ (  قمػػػػػػػػػػػػػػتي يكمن

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًلي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  المى  كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد سى

   
ػػػػػػػػػػػػاؾى عػػػػػػػػػػػػف أٍص   مػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػذم نح 

ـ  كخػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً    ػػػػػػػػػػػػػػػػ  ًلػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍف عى

   
 قػػػػػػػػػاؿ ًلػػػػػػػػػي : قػػػػػػػػػد كنػػػػػػػػػتي مػػػػػػػػػٍكلنى

ـٌ بىػػػػػػػػػػػػػػدىا ًلػػػػػػػػػػػػػػي ....    زمننػػػػػػػػػػػػػػا ثػػػػػػػػػػػػػػ

   
 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالبىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىًة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكلنى

 عربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  بالجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً   

   
 حقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أٌدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـٍ  أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

2ًلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىادم كىيزاًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 

   
 : 3(  ميمى أشجع الس   ) كقاؿ في ذـٌ 

 } الخفيؼ {

ػػػػػػٍف يػػػػػػٌدًعي سػػػػػػمٍيمىى سػػػػػػفاىا  قيػػػػػػٍؿ ًلمى

ػػػػػػػػػػػػةى ظيٍفػػػػػػػػػػػػرً    مى  لٍسػػػػػػػػػػػػتى منيػػػػػػػػػػػػا كال قيالى

   
 إٌنمػػػػػػػػا أنػػػػػػػػت مػػػػػػػػف سػػػػػػػػميمى كػػػػػػػػكاك

ػػػػػػا ًبعىٍمػػػػػػًرك   أٍلًحقىػػػػػػٍت فػػػػػػي اليجػػػػػػاًء ظممن
4

 

   
ا , كلـ تقتصر سخرية أبي نكاس عمى أد ٌنما طالت الٌنسابيف أيضن عياء النسب فحسب , كا 

 كفي ىذا يقكؿ : 
 } الطكيؿ {

 أبػػػػػا مٍنػػػػػذرو مػػػػػا بػػػػػاؿي أٍنسػػػػػاًب مػػػػػٍذح و 

ػػػػػػػػػػةه دكًنػػػػػػػػػػي , كأٍنػػػػػػػػػػتى صػػػػػػػػػػػديًقي    ميرىٌجمى

   
                                                 

 . 523, ص  الديكافأبك نكاس :  1
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 فػػػػػ ٍف تػػػػػٍأًتني يٍأًتػػػػػٍؾ ثنػػػػػاًئي كمػػػػػٍدحًتي

ٍف تػػػػػػػػػٍأبى ال ييٍسػػػػػػػػػدىٍد عمػػػػػػػػػي  طريًقػػػػػػػػػي   1كا 
 

   
نٌكره لمعرب كالٌسخط عمى , نٌسابة ذلؾ العصر , كيغرؽ في ت 2) ابف الكمبٌي (  فيك يعبث بػ

 . 3أنسابيـ
فيؿ قصد أبك نكاس مف كراء ذلؾ أف يتخمص مف عقدة الٌنسب لضعة نسبو , أـ أٌنو أراد 
ذكاء العصبية ؛ لتحكؿ أنظار مجتمعو إلى  أف يردـ عادةن اجتماعٌية كانت سببنا في بٌث الفرقة كا 

و كاف يسعى لمحاربة داءو يسٌمى كالٌدعكة إلى االفتتاف برقتيا كتألقيا ؟ أـ أنٌ  مظاىر الحضارة الجديدة
" عصاب الماضي " الذم يدعك إلى الٌتشبث بالقديـ كاالطمئناف داخؿ أسكاره , كالٌرىبة مف كٌؿ  بػػػػػػ

 ؟  4دعكة لتحطيـ النمكذج كاالنقبلب عميو
لو يكمنا أف يككف مف أنصار القديـ ال في شكؿ  إٌف أبا نكاس صاحب ثكرة تجديدية , كلـ يرؽ      

حياتو ك ال مضمكنيا , كىذا ما انعكس عمى قصائده التي كاجو بيا الكاقع , فمضى يتصيد عثرات 
التقاليد االجتماعية التي كانت كال تزاؿ مبعثنا الفتخار العرب كعمك كعبيـ بيف األمـ األخرل  , مثبتنا 

ارة , كعجمة التقدـ , فما االنتساب إلى بطكف القبائؿ العربية فشميا كتخمفيا أماـ شعمة الحض
كأفخاذىا سكل قيكدو انبثقت مف رحـ الجاىمية , كىدفت إلى تقكيض اإلبداع , كالحٌد مف التٌقدـ , 

, ك ليست باعثنا  5" فيي ليست سمة " لمجتمع المستقبؿ كلذا كاف ال بٌد مف رفضيا كالتحرر منيا ,
ماذا ال يقتدم العرب بالفرس كيعمدكف إلى إخراج أنفسيـ مف أغبلؿ الماضي , عمى الٌتجديد , فم

 كينسجمكف مع الحداثة ؟! 
 

 ك لذا بات أبك نكاس ساخرنا مف العرب شامتنا بيـ ؛ فتارة يصفيـ " ببني الٌرعناء " , فيقكؿ :    
 } البسيط {

ٍمػػػػػػػػػػػبه ًبيػػػػػػػػػػػا طينيبنػػػػػػػػػػػا ـٍ تىت ًصػػػػػػػػػػػٍؿ كى  ببمػػػػػػػػػػػدةو لىػػػػػػػػػػػ

 ال عػػػػػػػػٍبسه كذيبيػػػػػػػػافي لػػػػػػػػى  ًخبػػػػػػػػاء , ك إ  

   
                                                 

 . 602, ص  الديكافأبك نكاس ,  1
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 أٍرضه تىبىن ػػػػػػػػػػػػػػػػى بيػػػػػػػػػػػػػػػػا كٍسػػػػػػػػػػػػػػػػرىل دىسػػػػػػػػػػػػػػػػاًكرىهي 

1فمػػػػػا ًبيػػػػػا ًلبىنػػػػػػي الر ٍعنػػػػػاًء ًإٍنسػػػػػػافي   
 

   
 كتارةن ينعتيـ " باألشقياء " , فيقكؿ :

 } البسيط {
مػػػػػػػى دىارو ييسػػػػػػػاًئمييىا ػػػػػػػاجى الٌشػػػػػػػقيُّ عى  عى

ػػػػػػارىًة البىمىػػػػػػدً    م  ػػػػػػٍف خى كعيٍجػػػػػػتي أىٍسػػػػػػأىؿي عى
2

 

   
شأنيـ كالتندر منيـ , في مقابؿ إعبلئو شأف الفرس , كتغنيو بأنسابيـ كيغالي بالحٌط مف 

 , يقكؿ : 3كحضارتيـ, ألـ يسميـ بػػػػػ " بني األحرار " ؟ ألـ يرى أٌنيـ أكـر الٌنفكس كأنبميا ؟ 
 } الكافر {

ػػػػػػػػػػػػػػٍف أىكاًئػػػػػػػػػػػػػًؿ أىٌكلينىػػػػػػػػػػػػػػا  تيراثنػػػػػػػػػػػػػا عى

بنػػػػػػػػػي األىٍحػػػػػػػػػراًر أىٍىػػػػػػػػػًؿ المىٍكريمػػػػػػػػػاتً   
4

 

   
ف يؤثر االنتماء لخمرتيـ عمى االنتماء العرقٌي الٌسائد في مجتمعو , كأف فبل عجب إذف أ

, 5يتبع إليامو الٌذاتي الذم جعمو في طميعة المتمٌرديف ؛ ليؤكد تعاليو كانفصالو عف فكر عصره 
 يقكؿ : 

 } الكافر {
ػػػػػف ًغػػػػػذىاىا ػػػػالي عى ٍمػػػػػًر مى  أنىػػػػا اٍبػػػػػفي الخى

ًني ػػػػػػػػًة ًمػػػػػػػػٍف ًفطػػػػػػػػاـً     إلػػػػػػػػى كقػػػػػػػػًت المى

   
 أىسػػػػػػػػػػقييا ًمػػػػػػػػػػفى الًفٍتيػػػػػػػػػػاًف ًمٍثًمػػػػػػػػػػيكى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػةي بػػػػػػػػػػػػػػػػالًكراـً    فىتىٍختػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي الكىريمى
6

 

   

                                                 
 . كقد كرد ىذا البيت في ركاية أخرل , إذ يقكؿ :  127, ص  الديكافأبك نكاس :  1

 } البسيط {
 فما بيا لبني الٌمخناء إنساف أرضه تبٌنى بيا كسرل مساكنو

   
الٌنيـ مف كلد ىاجر كىي أمة , كقد غمطكا في ىذا التأكيؿ   قيؿ : " فبنك األحرار عندىـ العجـ , كبنك الٌمخناء عندىـ العرب ؛

ٌنما أخذ مف سكلي  كٌؿ أمة يقاؿ ليا الٌمخناء , إٌنما الٌمخناء مف اإلماء الممتينة في رعي اإلبؿ كسقييا كجمع الحطب , كا 
فى الٌسقاء إذا تغٌير ريحو ( " , ابف عبد رٌبو :لٌمخف ( كىك نتف الريح , يقاؿ : ) ا ,  القاىرة ,  3, ج 2, ط  العقد الفريد ) لىخى

 . 410,  409ـ , ص  1952
 . 139, كينظر : ص  46, ص  الديكافأبك نكاس :  2
 . 190, ص  أبك نكاسينظر : شرؼ الديف , خميؿ :  3
 . 209, ص  الديكافأبك نكاس :  4
,  1, ع  1ث كالٌدراسات , ـ لمبحك , مجمة إربد  أضرب الرفض في خمريات أبي نكاسينظر : نافع , عبد الفتاح :  5

 . 55ـ , ص 1998
 . 374, ص  الديكافأبك نكاس :  6
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كال عجب أف يختار الٌنكاسٌي مف الٌندماء ما يتفؽ كذاتو المنفمتة مف التقاليد كالتٌبعية , كمف 
 يجاريو في البحث عف طيب األصؿ باالنتماء إلى الكـر , فيقكؿ :

 } الكافر {
ـو  ػػػػػػػػػػػرى ػػػػػػػػػػػٍرـى ًمػػػػػػػػػػػٍف كى ػػػػػػػػػػػكدو  ألف  الكى  كجي

ػػػػػػػػػػػريـً    ػػػػػػػػػػػًؿ الكى ػػػػػػػػػػػٍرـً ًلمر جي  كمػػػػػػػػػػػاءي الكى

   
عػػػػػػػػػػاؿو  ػػػػػػػػػػًرٍبتى أىخػػػػػػػػػػا مى ـٍ ًإٍف شى  كنػػػػػػػػػػاًد

ػػػػػػػػػػؿي بػػػػػػػػػػالقيركـً     فػػػػػػػػػػ ف  الشُّػػػػػػػػػػٍربى يىٍجمي

   
بي كػػػػػػػػػػؿ  ًجيػػػػػػػػػػؿو  ػػػػػػػػػػٍرءى يٍصػػػػػػػػػػحى ٌف المى  كا 

ػػػػػػداـً إلػػػػػػى الن ػػػػػػديـً    ػػػػػػبي فػػػػػػي المي كييٍنسى
1

 

   
 كيقكؿ :

 } البسيط {
ػػػػػػػبه كالقػػػػػػػكـي ًإٍخػػػػػػػكافي ًصػػػػػػػٍدؽو ًبٍيػػػػػػػنىييـ نى   سى

ػػػػػػبي    د ًة مػػػػػػا يىٍرقىػػػػػػى لػػػػػػو نىسى ػػػػػػكى  ًمػػػػػػفى المى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػيباًء بىيػػػػػػػػػػػػػػػنيـي   تراضػػػػػػػػػػػػػػػعيكا دير ةى الص 

ػػػػػػٍأًس مػػػػػػا يىًجػػػػػػبي    بػػػػػػكا ًلنىػػػػػػديـً الكى 2كىأىٍكجى
 

   
لقد عمؿ أبك نكاس عمى الٌتخمص مف قيكد الٌنسب , كبدا جادنا في كضع أسس جديدة       

أكؿ مف عادل ذكر األنساب كاألحساب في  لممنادمة كالمسامرة تحتكـ إلى الخمر التي كانت
 مجمسيا , كلذا يقكؿ : 

 } المديد {
 ال تًشػػػػػػػػػػػػػػػػػٍنيىا بػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌلتي كرًىىػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ 

ػػػػػػػػػػػبً    3فىيػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػٍأبىى دىٍعػػػػػػػػػػػكىةى الن سى
 

   
كألٌف الخمر تبغض االتصاؿ باألنساب فعمى الندماء الٌتمسؾ بآداب المنادمة , كفي مقدمتيا 

 ترؾ الفخار , إذ يقكؿ : 
 } الكافر {

ٍيػػػػػػػػر اؿكث ف كٍنػػػػػػػػتى ابػػػػػػػػفى خى  اًلثييػػػػػػػػا كا 

ٍحتىػػػػػػػػػػدنا , تىػػػػػػػػػػٍرؾي الفىخػػػػػػػػػػارً    بىًري ػػػػػػػػػػًة مى
4

 

   
كيقكؿ الفتنا الٌنديـ إلى ضركرة تخٌير الجبٌلس , كتجنب الٌتعريض بعيكب الٌناس ؛ ألٌف في 

 ذلؾ مخالفةن آلداب مجمس المنادمة : 

                                                 
 . 144, ص  الديكافأبك نكاس :  1
 . 192, ص  المصدر السابؽ 2
 . 678, ص  المصدر السابؽ 3

 . 185, ص  أبك نكاسابف منظكر :  4
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 } الكامؿ {
ػػػػػػػػػػًة أىٍطيىػػػػػػػػػػبي األىٍنفػػػػػػػػػػاسً   نىٍفػػػػػػػػػػسي الميدامى

ػػػػػػػػٍف يىحميػػػػػػػػًو عػػػػػػػػف أٍنجػػػػػػػػاسً أىٍىػػػػػػػػالن     ًبمى

   
ٍجًمػػػػػػػسو  مىػػػػػػػٍكتى ًبشيػػػػػػػٍرًبيا فػػػػػػػي مى  فػػػػػػػ ذا خى

يػػػػػػكًب الن ػػػػػػاسً    ػػػػػػٍف عي  فػػػػػػاٍكفيٍؼ ًلسػػػػػػانىؾى عى

   
ٍشػػػػػػػػغىمىةه كفػػػػػػػػي لىػػػػػػػػٌذاًتيا ػػػػػػػػٍأًس مى  فػػػػػػػي الكى

ػػػػػػػػديثىؾى كيم ػػػػػػػػوي فػػػػػػػػي الكػػػػػػػػاسً    ػػػػػػػػٍؿ حى  فاٍجعى

   
ػػػػػػػػٍفكي الت عاشيػػػػػػػػًر فػػػػػػػػي مجانىبىػػػػػػػػًة األىذىل  صى

يُّػػػػػػػػػػر   ػػػػػػػػػػاٌلسً  كعمػػػػػػػػػػى الم بيػػػػػػػػػػًب تىخى 1الجي
 

   
كلكف أٌم عيكبو تمؾ التي قصدىا أبك نكاس , كأٌم أذلن ذاؾ اٌلذم دعا إلى مجانبتو ؟ ال 
شٌؾ أٌنو كاف يخشى أف يعٌيره ندماؤه بكضاعة نسبو ؛ فطمب منيـ أف يكٌفكا عف االفتخار بآبائيـ 

 :قد ىجاه الٌرقاشٌي قائبلن و ؟! فمكأجدادىـ , كأٌم شيءو كاف سيؤذم الٌنكاسٌي أكثر مف الٌطعف في نسب
 } الٌرمؿ {

 نىبًطػػػػػػػػػػػػػػػػيه فػػػػػػػػػػػػػػػػ ذا ًقيػػػػػػػػػػػػػػػػؿى لىػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

ػػػػػػػػؿٍ    ػػػػػػػػـو قػػػػػػػػاؿى : أىجى كى ػػػػػػػػكلى حى  أىٍنػػػػػػػػتى مى

   
ػػػػػػػػػػػٍكلى اهلًل ًإٍف كػػػػػػػػػػػافى ًبػػػػػػػػػػػو  ىػػػػػػػػػػػك مى

ػػػػػػػػػػػػؿٍ     الحقنػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػاهللي أىٍعمىػػػػػػػػػػػػى كى أىجى

   
 كاضػػػػػػػػػعنا نٍسػػػػػػػػػبىتىوي حيػػػػػػػػػثي اٍشػػػػػػػػػتىيى

ػػػػػػػػػػؿٍ    ٍيػػػػػػػػػػبه رىحى فػػػػػػػػػػ ذا مػػػػػػػػػػا رابىػػػػػػػػػػوي رى
2

 

   
 فقاؿ مشككنا في نسبو : كىاجمو البٌلحقٌي ,   

 } المجتث {
 أبػػػػػػػػػػػػػػك نػػػػػػػػػػػػػػكاسى بػػػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػػػاني

ًمٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي جي  كأيمُّ

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيءو   كالٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي أىٍفطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي شى

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًني    إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى دىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؽ المى

   
ٍرفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ذا  إٍف ًزٍدتي حى

3يػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػاًح فىػػػػػػػػػػػػاٍقطىٍع ًلسػػػػػػػػػػػػاًني  
 

   
 كقكلو : 

 } مجزكء الرمؿ {
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفي أىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكهي   ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًنئ الجي

 زادىهي اهللي ىىكاننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئًؿ العىٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسى كاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىعٍ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػؾى شػػػػػػػػػػػػػػػػانىا    ًفيػػػػػػػػػػػػػػػػًو ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍف أيم 

   
مب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى   عىجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف جي

4ًليىكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؾى عجانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

   

                                                 
 . 123كينظر : ص  . 221, ص الديكاف أبك نكاس :  1
 .  34, ص  25, ج  محؽ األغانيمابف منظكر :  2
 . 36, ص  أبك نكاسابف منظكر :  3
 . 36: ص  در السابؽصالم 4



115 

 

 ككاف الٌسفياء كالعٌياركف يصيحكف بو كٌمما مٌر بيـ يقكلكف :      
 } المجتث {

 أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاسى اليىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًني

ًمب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي جي  كأيمُّ

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػٍيءو   ) كالٌنغػػػػػػػػػػػػػػػػؿي ( أىٍفطىػػػػػػػػػػػػػػػػفي شى

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًني   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركًؼ المى  ًإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حي

   
 

 . 1ٌنغًؿ ( أبا نكاس ال)ػػكقصدكا ب
فماذا عساه يفعؿ كقد اتيخذ نسبو مطٌية ليجائو كالتقميؿ مف شأنو ؟! كلـ يكف ألبي نكاس أف    

ف حاكؿ مجاراتيـ في  يتغاضى عف شتمو , كلـ يكف لو أف يقنع بقيكدو فرضيا عميو مجتمعو , كا 
 بعض المكاضع , يقكؿ :

 } الطكيؿ {
ػػػػػػةى فػػػػػػي الػػػػػػذُّرىا زاعى  كنىػػػػػػٍدماًف ًصػػػػػػٍدؽو ًمػػػػػػٍف خي

ػػػػػػبًح , حٍمػػػػػػًك الش ػػػػػػماًئؿً    ػػػػػػر  , كضػػػػػػكًء الصُّ  2أىغى
   

 كيقكؿ :
 } الطكيؿ {

 3طرٍبػػػػػػتي إلػػػػػػى خٍمػػػػػػرو , كقٍصػػػػػػًؼ الٌدسػػػػػػاكرً 

 بيػػػػػػػػػا غيػػػػػػػػػر داًئػػػػػػػػػرً  4كمنػػػػػػػػػزًؿ دٍىقػػػػػػػػػافو   

   
ػػػػػػراًة ابػػػػػػف مالػػػػػػؾو   ًبفتيػػػػػػاف صػػػػػػٍدؽو مػػػػػػف سى

مػػػػػػػػػػػػافو ذم العيمػػػػػػػػػػػػ   5ى كالمفػػػػػػػػػػػػاًخرً كازد عى
 

   
ا عف أنساب العرب بطمبو مف الٌدىقاف أف يتبٌناه , فاالنتساب إليو في نظر  كلكٌنو غدا مستعيضن
ا نعيمنا ك ال رخاءن , كفي ىذا  الٌشاعر أصمح مف الميث كراء نسبو عربيو لقبيمة لـ يعرؼ أىميا يكمن

 انقبلبه عمى المألكؼ , يقكؿ : 
 } مجزكء الخفيؼ {

ػػػػػػػػػػػػػػػا اٍسػػػػػػػػػػػػػػػًقني يػػػػػػػػػػػػػػػا  ٍبػػػػػػػػػػػػػػػفى أىٍدىىمى

ػػػػػػػػػػػػػػػا    كات خػػػػػػػػػػػػػػػٍذني لىػػػػػػػػػػػػػػػؾى اٍبػػػػػػػػػػػػػػػفى مى

   
                                                 

 . 37ص  ,الديكاف :أبك نكاس 1
 . 185ص :  مصدر السابؽال 2
الدسكرة : كممة فارسية , كتعني " بناءه شبو قصر حكلو بيكت , كالجمع دساكر , تككف لمممكؾ .... كقيؿ : بيكت األعاجـ  3
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 اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًقًنييا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفىةن 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى آدىمى  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبقىٍت خى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  صى  اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًقًنييا كىغى

ٍيػػػػػػػػػػػري  -تنػػػػػػػػػػػا    ػػػػػػػػػػػا –لػػػػػػػػػػػؾى الخى مى  أىٍعجى

   
 لىػػػػػػػػػػػػػػٍيسى فػػػػػػػػػػػػػػي نٍعػػػػػػػػػػػػػػًت ًدٍمنىػػػػػػػػػػػػػػةو 

ال ك ال زٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر أٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىمىا  
1

 

   

يقٌدر أعجمية , كألٌنو المباىج أكثرىا  فالصكت األعجمٌي ىك ما كاف ينشده أبك نكاس ؛ ألفٌ 

الحياة بممٌذاتيا كمسٌراتيا , كألٌنو يسعى جاىدنا لردـ اليكة التي اختمقيا عصره بيف المثٌقؼ الكاعي 

, كلـ يعدـ الٌشاعر  2ش في غير زمنو المتحضر الذم يعي زمنو , كمف يع كمٌدعي الثقافة , بيف

مرتو بما خمع عمييا مف صفاتو أعجمٌية مثاالن لمٌتمٌرد , كسيمة لتحقيؽ ما يصبك إليو . فكانت خ

كمسٌمة التيامو بالٌشعكبية الثائرة عمى العرب بتفاصيؿ حياتيـ , إذ إٌف أبا نكاس لـ يعاًد أنساب 

ٌنما اعترض عمى عاداتيـ كتقاليدىـ , كأساليب عيشيـ , كبالمقابؿ لـ يتعٌرض  العرب فحسب ؛ كا 

رؽ لتعداد مناقب جكىرٌية تفٌرؽ العرب عف الفرس , كتحكـ باألفضمٌية لمفاضمة عقمٌية , كلـ يتط

, فجٌؿ ما كاف يمفت الٌشاعر متعمؽه  3لمعنصر األعجمٌي بناءن عمى تفكؽ عقمٌي أك تمٌيز عرقٌي 

 بالتطكر الحضارٌم , كاالزدىار العمراني , كالتطكر المدنٌي . كىذا ما عكسو مكقفو مف األطبلؿ .

 
 كاس مف األطالؿ .مكقؼ أبي ن -2

ٌنما كانت باعثنا عمى         لـ تمثؿ كأس أبي نكاس حاجة جسدية , كضركرة نفسية فحسب ؛ كا 
, كتكظيفنا لممقمكب المتمٌرد الذم يياجـ القديـ ,  4االبتكار , كمنبعنا لمتحكالت , كمحفزنا لمثكرة 

يرفض الٌنمكذج المكحد الذم يحٌطـ كيدعك إلى ىدمو , كيرفع لكاء الحرٌية الفردٌية كالمجتمعٌية , ك 
 القدرة الفنٌية , كيقٌكض اإلبداع .

                                                 
 . 80, ص الديكاف :أبك نكاس 1
,  1, ع  1, مجمة إربد لمبحكث كالٌدراسات , ـ , خمريات أبي نكاس أضرب الٌرفض في: نافع , عبد الفٌتاح : ينظر  2

 . 113, ص  العصر العباسي األكؿ مقدمة القصيدة العربية في. ك عطكاف , حسيف :  56ص  ,  1998
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لقد أراد أبك نكاس أف يعيش زمانو , كأف يكصؼ بالٌشاعر المحدث ؛ باختراقو األساليب       
, كأراد  1القديمة كقضائو عمى النظـ الٌسائدة , كتحطيـ األشكاؿ التٌقميدية اجتماعٌية كانت أك أدبٌية 

في مجتمعو ركح التجديد , فثار عمى األطبلؿ , كرفض قدسيتيا , كمٌزؽ اليالة التي تحيط أف يبٌث 
 بيا , بؿ كسٌفو الكاقفيف عمييا , فقاؿ :

 } الطكيؿ {
 أيػػػػػػا بػػػػػػاكيى األٍطػػػػػػالًؿ غىي رىىىػػػػػػا الًبمىػػػػػػى

ػػػػػػػػػٍربي     بكٍيػػػػػػػػػتى ًبعػػػػػػػػػيفو ال يىًجػػػػػػػػػؼُّ لىيػػػػػػػػػا غى

   
تىغىي ػػػػػػػػرىتٍ  فىػػػػػػػػٍت , كى  أىتىٍنعىػػػػػػػػتي دارنا قػػػػػػػػد عى

ػػػػػٍربي    2فػػػػػ ن ي لمػػػػػا سػػػػػالمتى ًمػػػػػٍف نىٍعًتيػػػػػا حى
 

   
إٌنيا حربه عمى صكت الٌصحراء , بقفرىا كخشكنتيا كعمى ساكنييا البدك بقسكتيـ كغمظتيـ ,      

كثقؿ عيشيـ , كدعكةه لمتغني برفاىٌية الحضارة كاإلقباؿ عمى رقٌي العيش اٌلذم لـ تكفره حياة البعؿ 
 التي عاشيا األعراب , يقكؿ :

 } البسيط {
طىننػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػٍيباًنيا كى ػػػػػػػػػػػػٍت ًلػػػػػػػػػػػػذيٍىؿو كال شى  ليسى

 لكٌنيػػػػػػػػػػػػا لبنػػػػػػػػػػػػي األحػػػػػػػػػػػػراًر أىٍكطػػػػػػػػػػػػافي   

   
ػػػػػػػةه  ٍرفىجى  كمػػػػػػػا بيػػػػػػػا ًمػػػػػػػٍف ىىشػػػػػػػيـً العىػػػػػػػٍرًب عى

ٍطبػػػػػػػافي     كال بيػػػػػػػا مػػػػػػػف غػػػػػػػذاء الٍعػػػػػػػرب خي

   
ػػػػػػػػػػػػػوي   لكػػػػػػػػػػػػػف بيػػػػػػػػػػػػػا ٍجمُّنىػػػػػػػػػػػػػاره قػػػػػػػػػػػػػد تىفىر عى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي    ٍيحى رى ٍرده كى  آسه , ككىٌممىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كى

   
افػػػػػػػػػ ف تنس ػػػػػػػػػٍمت مػػػػػػػػػف أ ػػػػػػػػػمن  ٍركاًحيػػػػػػػػػا نىسى

ـى فػػػػػػي الخيشػػػػػػكـً رٍيحػػػػػػافي    ػػػػػػا تنس ػػػػػػ يكمن
3

 

   
إذ يصؼ الٌشاعر بمدةن فارسٌية يستبعد أف تصمح يكمنا لسكنى العرب , فيي تعتبؽ بنسائـ 
الكرد كاآلس , كتكٌمؿ بالٌسكسف كالٌريحاف , كىي ال تمت  لمعرب بصمة , فيـ مٌتصمكف بحياة الجدب 

ليشيـ كالعرفج , كال يجيدكف سكل الكقكؼ عمى األطبلؿ البائدة دكف أف كالقحط , كال يعرفكف سكل ا
 يجنكا شيئنا مف ذلؾ , فما فائدة البكاء عمى ما عفر كاندثر ؟ يقكؿ :

 } المنسرح {
 ال تىٍبػػػػػػػػػػًؾ رىٍسػػػػػػػػػػمنا ًبجاًنػػػػػػػػػػًب الس ػػػػػػػػػػنىدً 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػرىدً    ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد بالػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدمكًع لٍمجى  كال تجي

   
 كال تيعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ٍج عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ميعىطىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو 

 خمىػػػػػػػػػػػػػػػٍت , كال كتىػػػػػػػػػػػػػػػدً  كال أىثػػػػػػػػػػػػػػػاؼو   

   
                                                 

 . 49, ص  في خمريات أبي نكاس أضرب الرفضالفتاح : ينظر : نافع , عبد  1
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ػػػػػػػرىؼو  ٍجًمػػػػػػػسو عمػػػػػػػى شى  كًمػػػػػػػٍؿ إلػػػػػػػى مى

ػػػػػػػػػديًؽ , ميعتمػػػػػػػػػدً    ػػػػػػػػػٍرًخ بىػػػػػػػػػيف الحى  الكى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػف فىٍت نماًرقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ممي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو صي

ًضػػػػػػػػدً    ػػػػػػػػٍرـو ميعػػػػػػػػر شو خى  فػػػػػػػػي ظػػػػػػػػٌؿ كى

   
 قػػػػػػػػػػػد لحفٍتػػػػػػػػػػػؾى الغيصػػػػػػػػػػػكفي أٍرًديىػػػػػػػػػػػةن 

ػػػػػػػػػؾى الغىػػػػػػػػػضُّ بػػػػػػػػػالن عيـً نىػػػػػػػػػًدم   فىيىٍكمي
1

 

   
 ثر الٌنعيـ عمى الٌشقاء , كيدعك إلى نبذ البؤس كالحرماف , فيقكؿ :إٌف أبا نكاس شاعره يؤ        

 } الرمؿ {
 اٍتػػػػػػػػػػػًرًؾ األىٍطػػػػػػػػػػػالؿى ال تىٍعبىػػػػػػػػػػػٍأ ًبيػػػػػػػػػػػا

2إن يػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػٍف كيػػػػػػػػػؿ  بيػػػػػػػػػٍؤسو داًنيىػػػػػػػػػوٍ   
 

   
كيدعك إلى اإلقباؿ عمى الخمر التي تحقؽ الٌمذة , كتىحمؿ شاربيا إلى عالـ الغبطة 

 خمرنا يمٌذ بيا , كبيف مف يبكي الحجارة كالصحراء , يقكؿ : كالسعادة, فشتاف بيف مف يبتاع
 } الطكيؿ {

مػػػػػػػػػى دىارو ييسػػػػػػػػػاًئمييا  عػػػػػػػػػاجى الش ػػػػػػػػػًقيُّ عى

ػػػػػػػػارىًة البىمىػػػػػػػػدً    م  ػػػػػػػػٍف خى  كعيٍجػػػػػػػػتي أىٍسػػػػػػػػأىؿي عى

   
ػػػػػػف بىكػػػػػػا حجػػػػػػرنا  ال ييٍرًقػػػػػػئي اهللي عٍينىػػػػػػٍي مى

تىػػػػػدً    ػػػػػٍف يىصػػػػػبيك إلػػػػػى كى ٍجػػػػػدى مى ػػػػػفىى كى  كال شى

   
ػػػػػػػػػػػػًدٍمتي   ؾى كاٍشػػػػػػػػػػػػرٍبيا ميعىت قىػػػػػػػػػػػػةن دىٍع ذا عى

بىػػػػػػػدً    ػػػػػػػٍفراءى تيٍعًنػػػػػػػؽي بىػػػػػػػٍيفى المػػػػػػػاًء كالز  3صى
 

   
كيجرم الشاعر محاكمة عقمٌية بيف ما يؤمف بو مف اندفاع نحك الحياة المتحٌضرة المسرفة في        

الٌميف , كبيف ما دعا إليو سابقكه كبعض معاصريو مف كقكؼو عمى الٌدمف كاآلثار , كسؤاليا 
 طاقيا عف المحبكبة التي رحمت دكف أف تترؾ أثرنا لعاشقيا , فيؿ ستجيب تمؾ الديار ؟كاستن

 يقكؿ أبك نكاس :
 } مجزكء الرمؿ {

 ًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؼ برٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًع الٌظاًعنينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 كاٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ ًإٍف كيٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى حزينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 كاٍسػػػػػػػػػػػػػػأىًؿ الػػػػػػػػػػػػػػٌدارى متػػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػػا

 رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌداري القىًطينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍلناىا , كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبىى

4الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئمينىا أىٍف تيجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى   
 

   
ككيؼ ستقؼ يا مف شيد الحضارة , كعاصر التقدـ , كسكف المدائف , كنيـ مف الممٌذات       

 كالمتع عمى أطبلؿ بائدة سمعت بيا دكف أف تراىا عيناؾ ؟ يقكؿ :
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 } الكامؿ {
ػػػػػػػػػػػػعىةو  ػػػػػػػػػػػػف ميشىٍعشى  فعػػػػػػػػػػػػالـى تػػػػػػػػػػػػٍذىىؿي عى

فػػػػػػػػػي رىٍسػػػػػػػػػـً    ـي فػػػػػػػػػي طىمىػػػػػػػػػؿو كى  كتىيػػػػػػػػػي

   
 عمػػػػػػى الس ػػػػػػماًع ًبيػػػػػػا تًصػػػػػػؼي الطُّمػػػػػػكؿى 

 أىفىػػػػػػذك العىيػػػػػػاًف كىأىٍنػػػػػػتى فػػػػػػي العىمىػػػػػػـً    

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػٍفتى الش ػػػػػػػػػػػػػػػػيءى ميت بعنػػػػػػػػػػػػػػػػا صى ذا كى  كا 

ًمػػػػػٍف كىٍىػػػػػـً    ـٍ تىٍخػػػػػؿي ًمػػػػػٍف زىلىػػػػػؿو , كى لىػػػػػ
1

 

   
ا غير شخصؾ         2فإف كنت قد آثرت الكىـ عمى الحقيقة فأنت مخادعه لنفسؾ , كمنتحؿه شخصن

ط بؾ مف قصكرو , كحدائؽ , كرياض مزدانة بالٌزىكر كاألقاحي , إذ أنت تعمي عينيؾ عٌما يحي
 متجاىؿه كؤكس شرابو مضاءة باآللئ محاطة بالدر , تجمي اليمكـ , كتنٌفس الببلء , كترفع الكرب, 

 إذ يقكؿ :
 } البسيط {\

 مػػػػػػػالي بػػػػػػػدارو خمػػػػػػػٍت ًمػػػػػػػٍف أىٍىًميىػػػػػػػا شيػػػػػػػغيؿي 

ػػػػػػػػجاًني ليػػػػػػػػا شػػػػػػػػٍخصه كال طىمىػػػػػػػػؿي     كال شى

   
 , كال أٍبًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لمنزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  كال رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـه 

ٍنتىقىػػػػػػػػػؿي    ل ىػػػػػػػػػؿ عنيػػػػػػػػػا , كلٍمجيػػػػػػػػػراًف مي
3

 

   
كأبك نكاس يرفض أف يؤمف بما لـ يره بعينو , كلـ يعاينو يقيننا ماثبلن أمامو , كيرفض البيداء        

المقفرة كالخياـ المنصكبة يحيط بيا الٌضٌب كالحرباء كالكرؿ , كتسعى في جنباتيا األفاعي , كال 
ييا سكل نعيؽ الغراب , كتعٌج أرضيا بالشيح ك العكسج , ككؿ ما يكحي باليأس كالشـؤ يسمع ف

كالخراب , كيدعك إلى إىماليا , كعدـ السؤاؿ عف أحكاليا , فيي ال تستحؽ ذلؾ ؛ ألنيا لف تسمع 
 كبلمؾ , كلف ترٌد سبلمؾ , كىذا ما لـ نألفو عند غيره مف الٌشعراء , فيقكؿ :

 } السريع {
ػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ   عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػد اًر ًبتىكمػػػػػػػػػػػػػػػػػيـً  اٍبخى

 فمػػػػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػػػػدىٍييا رىٍجػػػػػػػػػػػػػعي تىسػػػػػػػػػػػػػمًيـ  

   
ػػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػػرابى البىػػػػػػػػػػػٍيًف بغضن  ك اٍلعىػػػػػػػػػػٍف غي

 ف ٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو داعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـً   

   
ػػػػػػػػػػ و  ػػػػػػػػػػٍ  إلػػػػػػػػػػى الن ػػػػػػػػػػٍرًجًس عػػػػػػػػػػف عٍكسى  كىعي

 كا ًس عػػػػػػػػػػػػػف ًشػػػػػػػػػػػػػيحو كفىٍيصػػػػػػػػػػػػػكـً   

   
 كاٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػدي إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى الخمػػػػػػػػػػػػػػػػػر ب ب انيػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ال تمتنػػػػػػػػػػػػػػػػػع عنيػػػػػػػػػػػػػػػػػا لتحػػػػػػػػػػػػػػػػػريـً   

   
 إلػػػػػػػػػػػػى غيرىػػػػػػػػػػػػا فمػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػدا الخمػػػػػػػػػػػػر

ػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػٍيفى مىحػػػػػػػػػركـً    4 عػػػػػػػػػاش طىمًيحن
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فاألكلى بؾ أٌييا الداعي إلى الكقكؼ عمى الٌطمؿ البائد أف تعدؿ عنو , كأف تستبدؿ دماره بكٌؿ       
ما ينشر الطيب , كيبعث عمى الٌراحة كالسركر , كأف تيمـى كجيؾ شطر الخمر فتميؿ إلييا 

؟ لؾ تبكي عمى مف مات كاختفت آثارهىتماماتؾ , فما بابأحاسيسؾ كمشاعرؾ كأف تجعميا أكلى ا
 يقكؿ :

 } المنسرح {
 ال تٍبػػػػػػػػًؾ رٍبعنػػػػػػػػا عفىػػػػػػػػا بػػػػػػػػذم سػػػػػػػػمىـً 

ـً     كبػػػػػػػػػػػػػػػػز  آثػػػػػػػػػػػػػػػػارىهي يػػػػػػػػػػػػػػػػدي الًقػػػػػػػػػػػػػػػػدى

   
ػػػػػػػػػػػػػد رىةن  ػػػػػػػػػػػػٍ  بنػػػػػػػػػػػػا نٍجتىمػػػػػػػػػػػػي ميخى  كعي

ػػػػػػػػػػػًرـً    نسػػػػػػػػػػػيمييا ريػػػػػػػػػػػحي عٍنبػػػػػػػػػػػرو ضى
1

 

   
غراب لقد اختفت تمؾ المعالـ كأصبحت يبابنا , فبل يعٌد كصفيا سكل كذ ال , ك لذا  2بو كا 

 كألزمكا أنفسيـ بما درج ,بيف الذيف ابعتدكا عف الصدؽ الفنيريبى أف يعادم الشاعر أكلئؾ المتكسٌ 
سابقكىـ بأف " أحسف الشعر أكذبو " , كأف ينقمب عمى مذىبيـ بتيكـ كسخرية الذعة , إذ  عميو

 يقكؿ :
 } الرمؿ {

مػػػػػػى رىٍسػػػػػػـو دىرىٍس  ػػػػػػٍف يىبكػػػػػػي عى  قيػػػػػػٍؿ ًلمى

مىػػػػػػٍس ك    ػػػػػػر  لىػػػػػػٍك كػػػػػػافى جى  اقفنػػػػػػا مػػػػػػا ضى

   
 اٍتػػػػػػػػػػريًؾ الٌربػػػػػػػػػػعى , كسػػػػػػػػػػممى جانبنػػػػػػػػػػا

3كاصػػػػػػػػطبح كىٍرًخي ػػػػػػػػةى ًمثػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػبٍس   
 

   
كأف يستنكر مبدأىـ باستحضار مظاىر الصحراء الٌجافة المجافية لمٌذة كالبعيدة عف 

 الحضارة كالمدنٌية , فيقكؿ :
 } السريع {

ػػػػػػػػٍيرو عمػػػػػػػػى نىاقىػػػػػػػػةو  ػػػػػػػػفي مػػػػػػػػف سى  أٍحسى

ػػػػػػػػػػػيٍ    ػػػػػػػػػػػكري سى مػػػػػػػػػػػى الم ػػػػػػػػػػػذ ًة مىٍقصي ره عى
4

 

   
 كال ريب أف يكٌظؼ ما دعكا إليو تكظيفنا مقمكبنا يخدـ أفكاره كمذىبو الفنٌي , فيقكؿ :

 } البسيط {
يحػػػػػػػػػافً  ػػػػػػػػػٍ  لمكقػػػػػػػػػكًؼ عمػػػػػػػػػى رىاحو كرى  عي

ػػػػػػػاًني   قػػػػػػػكؼي عمػػػػػػػى األىٍطػػػػػػػالًؿ ًمػػػػػػػٍف شى  فمػػػػػػػا الكي
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 ال تىٍبًكػػػػػػػػػػػيىف  عمػػػػػػػػػػػػى رىٍسػػػػػػػػػػػـو كال طىمىػػػػػػػػػػػػؿو 

ارنا , كعػػػػػػػٍيًف الػػػػػػػٌديًؾ , نىػػػػػػػٍدماًنيكاٍقًصػػػػػػػٍد عيقػػػػػػػ  
1

 

   
فالٌشاعر ال ينسجـ مع الطمؿ ألٌنو ال يحاكي شخصيتو الكاقعٌية الحٌية التي ال ترل في  

الماضي سكل فناءو كمكتو كتعاسة , كال ترل في الكقكؼ عمى الٌطمؿ سكل حرمافو يقٌيد المتع الٌتي 
أف يمسؾ نفسو عف عالـ الٌمذة , كأف يمنعيا مف , كىك ال يستطيع  2أباحيا العصر ككفرىا التطكر 

, فيك األجدر دالغكص في عالـ المتعة كالجماؿ , عالـ الخمر اٌلذم ال يفكقو عالـه كال يحد  أفقو حدك 
 بالكقكؼ عميو كالبكاء عمى المنع كالحرماف منو , فيقكؿ :

 } الطكيؿ {
ٍنػػػػػًزؿً  مػػػػػى رىٍسػػػػػـً مى ػػػػػٍف يىٍبكػػػػػي عى ػػػػػف  مى  لقػػػػػد جي

يىٍنػػػػػػػػػدي    ؿً كى ػػػػػػػػػٍركى فىػػػػػػػػػٍكفى ًبجى  بي أىٍطػػػػػػػػػالالن عى

   
ػػػػػػػةه  مامى  فىػػػػػػػً ٍف ًقيػػػػػػػؿى مػػػػػػػا ييبكيػػػػػػػؾى قػػػػػػػاؿى : حى

ٍعػػػػػػًكؿً     تنػػػػػػكحي عمػػػػػػى فػػػػػػٍرخو بأىصػػػػػػكاًت مي

   
ي ػػػػػػػػػػػػػػػػا ًحػػػػػػػػػػػػػػػػالالن ًبقىٍفػػػػػػػػػػػػػػػػرىة  تػػػػػػػػػػػػػػػػذك ريني حى

 كآخيػػػػػػػػػػةو شػػػػػػػػػػٌدت بفٍيػػػػػػػػػػرو كجٍنػػػػػػػػػػدىؿً   

   
 كلكٌننػػػػػػػػػػي أىبكػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػرٌاح إن يػػػػػػػػػػا

مٍينػػػػػػا فػػػػػػي الكتػػػػػػاًب المينىػػػػػػٌزؿ   ػػػػػػراـه عى حى
3

 

   
ا إاٌل الغبطة        لقد نشد أبك نكاس الٌداء كالٌدكاء , كبكى معشكقتو اٌلتي ىاـ بيا فمـ تمنحو يكمن

في نفكس عاشقييـ سكل  عراء المكاتي لـ يخمففى كالسركر , كىي بذلؾ تتفكؽ عمى معشكقات الش
 األسى كالحزف , فعبلـى يمكـ الٌناس أبا نكاس ؟ يقكؿ :

 } البسيط {
ٍنػػػػػػ  ؾى لىػػػػػػكمي فػػػػػػ ٌف المٌػػػػػػكـى ًإٍغػػػػػػراءي دىٍع عى

 كداًكنػػػػػػػػي بػػػػػػػػػاٌلتي كانىػػػػػػػػػٍت ًىػػػػػػػػػيى الػػػػػػػػػد اءي   

   
تىيا ػػػػػػػػٍفراءي ال تىٍنػػػػػػػػًزؿي األحػػػػػػػػزافي سػػػػػػػػاحى  صى

ػػػػػػػػػػرٌاءي    ػػػػػػػػػػره مس ػػػػػػػػػػٍتوي سى جى  لػػػػػػػػػػك مس ػػػػػػػػػػيا حى

   
ٍنزلػػػػػػػػػػة  ًلًتٍمػػػػػػػػػػؾى أىٍبكػػػػػػػػػػي , كال أىٍبكػػػػػػػػػػي ًلمى

 كانىػػػػػػػػػػٍت تىًحػػػػػػػػػػؿُّ ًبيػػػػػػػػػػا ًىٍنػػػػػػػػػػده كأىسػػػػػػػػػػماءي   

   
ػػػػػػػا ًلػػػػػػػدٌرة أف تيٍبنىػػػػػػػ ـي ًبيػػػػػػػاحاشى  ى الًخيػػػػػػػا

مييػػػػػػػػػػا اإلٍبػػػػػػػػػػؿي كالش ػػػػػػػػػػاءي    4كأىٍف يىػػػػػػػػػػركحى عى
 

   
كاستعاف الٌشاعر بالناقة لتحممو إلى حانة الخمر حيث الٌمذة كالمتعة , فيي ليست مطٌية      

 لمكصكؿ إلى أماكف الجدب كالقحط , يقكؿ : 
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 } الكافر {
طىٍطػػػػػػػػػػػتي إليػػػػػػػػػػػو لىػػػػػػػػػػػٍيالن  ػػػػػػػػػػػارو حى م   كخى

ػػػػػػفارً قىالًئػػػػػػصى قػػػػػػد كنػػػػػػيفى ًمػػػػػػفى    1الس 
 

   

لقد أبى الشاعر أف يككف شقينا , كرفض أف يككف عبدنا لمتٌقاليد , كاعترض عمى المذىب       
القديـ , فثار عمى األطبلؿ ككٌؿ ما يرتبط بيا مف صحراء كنباتات كحيكانات , ككٌؿ ما يدٌؿ عمى 

و كمعاصريو عف القيـ السائدة الخشكنة كالجفاؼ , كصرخ آمرنا تارةن كناىينا تارةن أخرل ؛ لينأل بنفس
, كليصؿ إلى مرفأ الٌنعيـ , حيث الًجناف الكافرة 2البائدة المتحجرة التي ال تخضع لتبديؿ أك تغيير 

 الٌظبلؿ , كالخمر المعتقة الصافية , كالراحة التي ال تيمؿ , كلذا يقكؿ :
 } الكامؿ {

ػػػػػػًف الط مىػػػػػػًؿ المًحيػػػػػػؿ , كعػػػػػػف ىىػػػػػػكل  اٍعػػػػػػًدٍؿ عى

ٍصػػػػػًؼ قػػػػػٍدًح األىٍزنيػػػػػدً نىٍعػػػػػًت الػػػػػ   كى  د ياًر كى

   
م يػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػع بيٍؤًسػػػػػػػػػػػػيا  كدىٍع العىريػػػػػػػػػػػػبى , كخى

 ًلمحػػػػػػػػارىؼو أىًلػػػػػػػػؼى الش ػػػػػػػػقاءى , ميزىن ػػػػػػػػدً   

   
ػػػػػػػػػط  الفيػػػػػػػػػراًت , كعػػػػػػػػػاًطني  كاٍقًصػػػػػػػػػٍد إلػػػػػػػػػى شى

ػػػػػػباًح كعػػػػػػاًص كيػػػػػػؿ  ميفىن ػػػػػػدً    3قىٍبػػػػػػؿى الص 
 

   

 مكقؼ أبي نكاس مف بعض الظكاىر االجتماعٌية .  -3

مسمىطنا عمى عنؽ أبي نكاس ؛ بسبب كصفو المدف التي كانت تجرم كانت الشعكبية سيفنا      

تحتيا األنيار , كتزخر باألزاىير كالٌرياحيف , كتعٌج بكسائؿ الميك كالٌرقص كالغناء , كلتغٌنيو 

ألفاظو  بالٌتصاكير األعجمٌية التي حممتيا كؤكس الٌشراب , كاحتفائو باألعياد الفارسٌية , كنسجو مف

 ,كالطرجيار, كالمرزباف,إلسفنط اف, " 4فارسٌية حمية تكٌشح بيا شعره , كحفمت بيا قصائده 

كالٌديباج , ألفاظه ال بٌد  ,كالبكس ,كالجمنار ,كالٌدرياؽ ,كالٌدركؽ ,كالٌدسكر ,كالقرطؽ ,كاآلذريكف

سٌيما أٌف معجـ أبي لممتجٌكؿ في شعر أبي نكاس أف يتعٌثر بيا , كقد يستعصي عميو حصرىا , كال 

                                                 
 . 93ص , كينظر  كنيف : تعبفى . . 77ص   ,الديكاف :أبك نكاس 1
 إنتاج المعرفة بيف. ك حسف , عبد الكريـ :  50, ص  أضرب الرفض في خمريات أبي نكاسينظر : نافع , عبد الفتاح :  2

 . 46, ص  األصالة كالحداثة

 كالمفند : المخطئ في رأيو كالكاذب في قكلو . . 168, ص  الديكافأبك نكاس :  3
. ك  حسيف , محمكد حسني :  113, ص  مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي األكؿينظر : عطكاف , حسيف :  4

 . 57, ص  ني  جديدفي الشعر العباسي نحك م. ك خميؼ , يكسؼ :  74,  73, ص  الشعكبية في شعر أبي نكاس
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نكاس المفظٌي مفتتفه بكٌؿ ما ىك كافدو دخيؿ يحمؿ معو كٌؿ ما يرسـ مبلمح الحياة الجديدة كيكضح 

 , فانظر إلى قكلو في كصؼ كؤكس الشراب :  1معالميا " 
 } الطكيؿ {

ًدي ةو  ٍسػػػػػػػػػػجى مىٍينػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػر احي فػػػػػػػػػػي عى  تيػػػػػػػػػػداري عى

بىٍتيػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػأىٍلكاًف الت صػػػػػػػػػػاكيًر فىػػػػػػػػػػاًرسي     حى

   
 قرارتيػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػرل , كفػػػػػػػػػػػػي جنىبىاًتيىػػػػػػػػػػػػػا

 مىينػػػػػػػػػػػا تىػػػػػػػػػػػد ًريىيا باٍلًقًسػػػػػػػػػػػي  الفىػػػػػػػػػػػكاًرسي   

   
ميػػػػػػػػػػػػو جيكبييػػػػػػػػػػػػا ر ٍت عى ٍمػػػػػػػػػػػػًر مػػػػػػػػػػػػا زي  فًمٍمخى

2كلممػػػػػػػػاًء مػػػػػػػػػا دارٍت عميػػػػػػػػو القالنػػػػػػػػػسي   
 

   
 , فيقكؿ : 3كتراه يكٌظؼ أمثاالن فارسٌية تعكس إعجابو بثقافة األعاجـ 

 } المنسرح {
ػػػػػػػػػػػػػأىٍلتييىا قيٍبمىػػػػػػػػػػػػػةن فى   فيػػػػػػػػػػػػػٍزتي ًبيػػػػػػػػػػػػػاسى

ًشػػػػػػػػػػػػد ًة الت عىػػػػػػػػػػػػبً     بٍعػػػػػػػػػػػػدى اٍمًتنػػػػػػػػػػػػاعو كى

   
 فىقيٍمػػػػػػػػػػػػػتي ًبػػػػػػػػػػػػػاهلًل يػػػػػػػػػػػػػا ميعػػػػػػػػػػػػػػذ بىًتي

ًبػػػػػػي   ػػػػػػكًدم ًبػػػػػػأيٍخرىل أىٍقًضػػػػػػي ًبيػػػػػػا أرى  جي

   
ػػػػػػػػػػثىالن  ـ  أىٍطمىقىػػػػػػػػػػٍت مى ػػػػػػػػػػمىٍت , ثيػػػػػػػػػػ  فاٍبتىسى

ػػػػػػػػػػًذبً    ـي لىػػػػػػػػػػٍيسى بالكى  يىٍعًرفيػػػػػػػػػػوي العيٍجػػػػػػػػػػ

   
ػػػػػػػػػػػػػػػًبي  كاًحػػػػػػػػػػػػػػػػدىةن   ال تيٍعًطػػػػػػػػػػػػػػػيىف  الص 

4بي أيٍخػػػػػػػػػرل بػػػػػػػػػأىٍعنىًؼ الط مىػػػػػػػػػبً يىٍطميػػػػػػػػػ  
 

   
 

 كفي عيد النيركز , يقكؿ :
 } الطكيؿ {

مىػػػػػػًس الػػػػػػدُّجى  يباكرنػػػػػػا النػػػػػػكركز فػػػػػػي غى

مػػػػػػػػػػى األغصػػػػػػػػػػاًف كػػػػػػػػػػاألنجـ الزٍُّىػػػػػػػػػػرً     ًبنىػػػػػػػػػػٍكرو عى

   
 يمػػػػػػػػػػكحي كػػػػػػػػػػأعالـً المطػػػػػػػػػػاًرًؼ كٍشػػػػػػػػػػيوي 

 مػػػػػػف الصػػػػػػفر فػػػػػػكؽ البػػػػػػيض كالخضػػػػػػر كالحمػػػػػػرً   

   
ػػػػػػػػػػػا ًبرأسػػػػػػػػػػػو  إذا قابمتػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػٌريح أٍكمى

كا , كمػػػػػػاؿى مػػػػػػف السُّػػػػػػٍكرً     إلػػػػػػى الش ػػػػػػٍرًب أىٍف سػػػػػػرُّ

   
 كمسػػػػػػػػػمعةو جػػػػػػػػػاءت بػػػػػػػػػأخرس نػػػػػػػػػاطؽو 

5بغيػػػػػػػػػػػػًر ًلسػػػػػػػػػػػػافو ظػػػػػػػػػػػػؿ  ينطػػػػػػػػػػػػؽي بالٌسػػػػػػػػػػػػحرً   
 

   
كالنكركز أك النيركز عيد الٌربيع عند الفرس , كيعني : "  اليكـ الجديد " , كقد كاف يطمؽ 

. كيقكؿ متغنيًّا "  6ز إلى الٌتجدد كالٌشباب فيو الفرس احتفاالتيـ ؛ ألٌنو يؤذف بمقدـ الربيع , كيرم
                                                 

 . 55, ص  إنتاج المعرفة بيف األصالة كالحداثة حسف , عبد الكريـ : 1
 . 157,  146كينظر : ص  . 37, ص  الٌديكافأبك نكاس :  2
 . 57, ص  في الشعر العٌباسي نحك مني  جديدينظر : خميؼ , يكسؼ :  3
 . 321ح , ص كينظر : المرزباني : المكشٌ  . 274, ص  الديكافأبك نكاس :  4
 . 222, ص المصدر السابؽ 5
 . 57, ص  أبك نكاسينظر : صدقي , عبد الرحمف :  6
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, يميكف , كيتبادلكف اليكـي الحادم كالعشركف مف كٌؿ شير , كاف يحتفؿ فيو الفرسبيكـ راـ " كىك 
 : 1كؤكس الٌشراب 

 } الخفيؼ {
نػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػكـي راـً   اٍسػػػػػػػػػػػػػػًقنىا , إف  يىٍكمى

 كلػػػػػػػػػػػػػراـو فىٍضػػػػػػػػػػػػػؿه عمػػػػػػػػػػػػػى األٌيػػػػػػػػػػػػػاـً   

   
 مػػػػػػف شػػػػػػرابو ألػػػػػػذ  مػػػػػػف نظػػػػػػر المػػػػػػع

 شػػػػػػكًؽ فػػػػػػي كٍجػػػػػػًو عاشػػػػػػؽو بابتسػػػػػػاـً   

   
 فػػػػػػػي ريػػػػػػػاضو رٍبعي ػػػػػػػةو , بك ػػػػػػػرى النػػػػػػػك

 ءي عمييػػػػػػػػػػػػػػػا ًبميٍسػػػػػػػػػػػػػػػتىيىًؿ الغىمػػػػػػػػػػػػػػػاـً   

   
ش ػػػػػػػػػػػػػٍت ًبكيػػػػػػػػػػػػػؿ  نىػػػػػػػػػػػػػٍكرو أىنيػػػػػػػػػػػػػؽو   فىتىكى

 ًمػػػػػػػػػػػػٍف فيػػػػػػػػػػػػرادىل نباتيػػػػػػػػػػػػو , كتيػػػػػػػػػػػػؤىاـً   

   
 فىتػػػػػػػػػػرل الش ػػػػػػػػػػٍربى كاألىىم ػػػػػػػػػػًة فييػػػػػػػػػػا

ًكم  المػػػػػػػػػػػػػػداـً    ٍسػػػػػػػػػػػػػػرى 2يتىحس ػػػػػػػػػػػػػػٍكف خي
 

   

ا مف فيض ؛ فمقد صاغ أبك نكاس مف أدكات عصره ما يمثؿ  ثاالف ليساكذاؾ الم إال غيضن

عالمو الخاص , كحشد في قصائده ألفاظنا تخدـ أفكاره كتؤٌيد مبادئو , فما حياة المبدع كمدلكؿ 

 , كىذه الحقيقة ترل أٌف أبا 3اإلبداع سكل كسيمة ترسـ معالـ الحقيقة النيائية التي ينبغي الٌتسميـ بيا 

نكاس صكته مميز كركحه صافية تحمؿ مف مقكمات الجرأة كالٌصدؽ الفٌني ما يمكنيا مف غزك البنية 

القديمة لممجتمع , كالخركج عف المألكؼ إلى مألكؼو آخر , بإلغاء القيـ كالعادات القديمة , كاختبلؽ 

ية , كمنسجـو مع أعراؼ جديدة , دعائميا الحرٌية كحؽ العيش في عالـو متناغـ مع األفكار التحرر 

 . كلذا يقكؿ : 4أدكات الحضارة التي تخترؽ القيـ الٌسائدة كتحقؽ الٌسعادة , كتطرد اليمكـ 
 } البسيط {

 ال خيػػػػػػػر فػػػػػػػي العػػػػػػػيش إاٌل بالمػػػػػػػداـ مػػػػػػػع اؿٍ 

 أٍكفىػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػكرد كالًخيػػػػػػػػػػًرم   كا سً   

   
 كميٍسػػػػػػػػػػػػًمعو يتغن ػػػػػػػػػػػػى , كالكػػػػػػػػػػػػؤكس ليػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػث  عمييػػػػػػػػػػػػا بأخمػػػػػػػػػػػػاسو كأٍسػػػػػػػػػػػػدىاسً     حى

   
ػػػػػػػوي  ٍنػػػػػػػًد قػػػػػػػد أٍعيىػػػػػػػٍت قكاًدحي ػػػػػػػكًرمى الز   ر يػػػػػػػا مي

5راٍقػػػػػػًبٍس إذا ًشػػػػػػٍئتى مػػػػػػف قمبػػػػػػي بمٍقبىػػػػػػاسً   
 

   
                                                 

 . 69, ص  الديكافأبك نكاس :  1
 . 69, ص الديكاف :أبك نكاس 2
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فردنا يمٌثؿ ظاىرةن اجتماعٌية نسجتيا  –عمى حٌد تعبير طو حسيف  –لقد كاف أبك نكاس          
و عمى اإلبداع اٌلذم , كتمؾ التأثيرات حدت بالٌشاعر إلى التفكير كالتأمؿ , كحفزت 1تأثيراته مختمفة 

ارتبط بالٌنشاط الحضارٌم , كالمظاىر الجديدة لسمكًؾ األفراد في عصر المجكف كالميك , فاستغٌؿ 
الشاعر تمؾ المظاىر أمثؿ استغبلؿ , كعزىؼى أنغامنا شعكبٌية عمى قيثارة االفتتاف بالحضارة الفارسية 

ه لمبلبس الفرس , كمظيرىـ  , كطريقة , أظيرت إيثار  2كعمد إلى تمكيف أشعاره بأصباغو مختمفة 
 تصفيؼ شعرىـ , فيك يقكؿ : 

 } الخفيؼ {
 أىٍشػػػػػػػػػػتىًيي الس ػػػػػػػػػػاًقيىٍيًف , لكػػػػػػػػػػف  قٍمبػػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػػػػػػتياـه بأىٍصػػػػػػػػػػػػػػغىًر الس ػػػػػػػػػػػػػػاًقيىٍيفً     ميسى

   
ًبًس القمػػػػػػػػػيًص , كلكػػػػػػػػػف  لػػػػػػػػػيس بػػػػػػػػػالال 

ٍيفً    ػػػػػػػػػػٍدغى  ذم القىبىػػػػػػػػػػاء الميعىٍقػػػػػػػػػػرىًب الصُّ

   
 الٌػػػػػػػػػػػػػػػذم بالجمػػػػػػػػػػػػػػػاؿ زي نىػػػػػػػػػػػػػػػوي الػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

ًبػػػػػػػػػيًف كالحػػػػػػػػػاًجبىٍيفً    ٍسػػػػػػػػػًف الجى  قي , كحي

   
رىاسػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػنيكهي , كمػػػػػػػػػػا دىرىل مػػػػػػػػػػا خي رىسى  خى

رٍيفً    3في بمػػػػػػػػػػػػػٍبًس القىبىػػػػػػػػػػػػػاًء كالًمئػػػػػػػػػػػػػزى
 

   
حيث يصؼ الٌشاعر ساقينا ألًبس رداءن خراسانينا يحكي معالـ جسده , كما أٌنو " عىٍقربى " 

مف الٌساقيف , كجعمو أثيرنا لدل  شعره عمى صدغيو فبدا في غاية الجماؿ , ما ميزه عف غيره
 الشاعر , فيقكؿ :

 } البسيط {
 نازعتييػػػػػػػػا كاضػػػػػػػػحى الخػػػػػػػػد ٍيًف , معتػػػػػػػػدالن 

ػػػػػػػػػػػػا   تػػػػػػػػػػػػو لمن ػػػػػػػػػػػػاًس بىٍمقيسى  يحكػػػػػػػػػػػػي ببٍيجى

   
ػػػػػػػػػنكه فػػػػػػػػػي حداثًتػػػػػػػػػو  مقىٍرطىػػػػػػػػػؽ , خٍرسى

ػػػػػػػا    4 لػػػػػػػـ ييٍغػػػػػػػذى كاهلل فػػػػػػػي مػػػػػػػٍركو كال طيكسى
 

   
ٍرسف بو ذاؾ الغ بلـ عمى الٌرغـ مف أٌنو لـ ينشأ في خراساف , كالقرطؽ لباسه فارسي  , كقد خي

, كىذا دليؿ عمى شيكع تمؾ المبلبس في مجتمع أبي نكاس , إذ إٌنيا لـ تعد حكرنا  5كلـ  يرٌب فييا 
 عمى الفرس كحدىـ .
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كيصؼ الشاعر الٌزنار اٌلذم كاف يشٌده المجكس كالنصارل عمى أكساطيـ يميزكف بو         
 محاسنيـ , فيقكؿ :مبلبسيـ , كيظيركف بو 

 } البسيط {
ػػػػػػػػػػػػريده   حتػػػػػػػػػػػػى إذا نقمػػػػػػػػػػػػٍت كاسػػػػػػػػػػػػاًتيا خي

 مػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػيف ًذم قيرطػػػػػػػػػػؽو , أك ذات زن ػػػػػػػػػػارً   

   
 جػػػػػػػاءىت بمٍشػػػػػػػًرقىةو تييػػػػػػػدىل الس ػػػػػػػراةي بيػػػػػػػا

1إف ضػػػػػؿ  فػػػػػي ظممػػػػػةو عػػػػػف قصػػػػػده الٌسػػػػػاًرم  
 

   
نحكو مغايرو لما كما يعرض الٌشاعر حميًّا كاف يتقٌمدىا أكلئؾ الغمماف , كيزدانكف بيا عمى        

تصت أدكات كاف عميو رجاؿ العرب قبؿ العصر العباسي ؛ حيث عيًرفكا بالجٌدة كالخشكنة , فيما اخ
 . يقكؿ أبك نكاس : الٌزينة بالٌنساء كحدىفٌ 

 } مجزكء الٌرمؿ {
 اسػػػػػػػػػػػػػػػػػقني الػػػػػػػػػػػػػػػػػر احى عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى كجٍ 

 قو رىأىٍينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي نىظيفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼو ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىبي ذا  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف كى

 اؾى كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألـ  كًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفن   
   

 مػػػػػػػػػػف مىيػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػد يكاًف قػػػػػػػػػػد قيػػػػػػػػػػؿ  

 دى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذرنا كشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيكفنا  

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ القمػػػػػػػػػػػػػػػػيص اؿ  البسن

فيفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكًف قيٍبًطينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خى 2جى
 

   
, ىره أصفر طيب الرائحة عمى آذانيـٌمقكف زىر ) اآلذريكف ( , كىك ز عككاف أكلئؾ الغمماف ي       

 اعر :ال سٌيما إف كانكا في مجمس الٌشراب , كفي ىذا يقكؿ الشٌ 
 } الخفيؼ {

نػػػػػػػػػػػػاهي آذىريػػػػػػػػػػػػكفه  ـٍ ًمػػػػػػػػػػػػٍف جى  كليػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػعكهي مىكاًضػػػػػػػػػػػػػػػػعى األىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػالـً    ضى 3كى
 

   
 قكف عمى أنفسيـ حٌمة مف ياسميف , يقكؿ أبك نكاس :مٍ ككانكا يي       

 } مجزكء الٌرمؿ {
 بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽو عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 حم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميفً   

   
 كعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى األيذينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيًف ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفً    ٍردىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا آذىرى كى
4
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 كيعمد أبك نكاس إلى تفصيؿ طرؽ تصفيؼ الشعر المتٌبعة لدل الغمماف إذ يقكؿ :       
 } البسيط {

 معقػػػػػػػػػرب الػػػػػػػػػرٌأس , كالمسػػػػػػػػػراًج , صػػػػػػػػػٍنعتيو

سػػػػػٍحره , كمػػػػػا مس ػػػػػو تعقيػػػػػد سػػػػػٌحارً   
1

 

   
 وسفما في أمنتفخن  ا في أعبله,دقيقن عره معقكفنا كذنب العقرب ,فذاؾ الغبلـ قد جعؿ ش

لتصفيؼ الٌشعر عند الخراسانييف , إذ إٌف الشاعر كرر  شائعةن لعؿ تمؾ الطريقة كانت , ك  2كالٌسراج 
 ,. كفي كصفو طريقة أخرل لتصفيؼ الٌشعر 3كصفيا في غير مكضع , كقد ربطيا بخراساف 

 يقكؿ:
 } السريع {

ٍشػػػػػػػيىًتوٍ   يػػػػػػػا ذىا ال ػػػػػػػذم يىٍخًطػػػػػػػري فػػػػػػػي مى

ٍبيىًتػػػػػػػوٍ    ػػػػػػػف ؼى الش ػػػػػػػٍعرى عمػػػػػػػى جى  قىػػػػػػػٍد صى

   
رى ًمػػػػػػػػػػػػٍف خمٍفػػػػػػػػػػػػوً كسػػػػػػػػػػػػر    حى الًمٍئػػػػػػػػػػػػزى

تػػػػػػػػػػػوٍ    ٍفرى مىػػػػػػػػػػػى كى كدىق ػػػػػػػػػػػؽى البػػػػػػػػػػػافى عى
4

 

   
حيث سٌكل ذاؾ الغبلـ شعره عمى جبيتو , كدققو عمى جانب أذنيو , فبدا كأٌنو بدره تاـه في 

 كسط ليؿ مظمـ , كفي ىذا يقكؿ :
 } البسيط {

ٍجييػػػػػػػػو ك الش ػػػػػػػػعر ميٍمبسيػػػػػػػػو  كأن مػػػػػػػػا كى

5اجً بػػػػػػػٍدره تػػػػػػػنف سى فػػػػػػػي ذم ظممػػػػػػػةو د  
 

   
كأرسمو عمى ظيره فأخذ يتيو ببيائو كجمالو عمى العباد ,  ,كمف الغمماف مف أطاؿ شعره

 كفي ىذا يقكؿ : 
 } الكافر {

 ًبنىٍفسػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػف ييعىػػػػػػػػػػػذ بيني ىػػػػػػػػػػػكاهي 

ػػػػػػػػؿه ًسػػػػػػػػكاهي     كػػػػػػػػذاؾى كلػػػػػػػػيسى لػػػػػػػػي أىمى

   
ٍجػػػػػػػوو  ٍسػػػػػػػًف كى  يتيػػػػػػػوي عمػػػػػػػى الًعبػػػػػػػاًد ًبحي

ػػػػػػػػػٍعرو قىػػػػػػػػػٍد أيطيػػػػػػػػػؿى عمػػػػػػػػػى قفػػػػػػػػػاهي     كشى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػفييىا أىميػػػػػػػػػػػػػػػػًرمكأىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػ  داغو يرص 

6عمػػػػػػػػػػػػػى خػػػػػػػػػػػػػد  تػػػػػػػػػػػػػٍ ألي كٍجنىتىػػػػػػػػػػػػػاهي   
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كمنيـ مف صفؼ شعره عمى ىيئة حمقاتو تشبو حرؼ الكاك , كأطاؿ أطرافو كلكاىا 
 فأصبحت عمى ىيئة حرؼ الفاء , يقكؿ الشاعر :

 } البسيط {
ػػػػػػػػػدىهي  نىض   قىػػػػػػػػػٍد كىس ػػػػػػػػػرى الش ػػػػػػػػػٍعرى كاكاتو , كى

ػػػػػػػػدٍ    1غى بالفػػػػػػػػاءً فػػػػػػػػكؽ الجبػػػػػػػػيًف , كرد  الصُّ
 

   
مقتصره عمى كلـ يكف ما أظيره أبك نكاس في أشعاره مف طرؽ تصفيؼ الٌشعر أك المبلبس       

ٌف الفتيات الغبلمٌيات كٌف يتشبيف بالغمماف في مبلبسيٌف كقٌص غدائرىٌف , الغمماف كحدىـ ؛ بؿ إ
 كلذا يقكؿ الشاعر :

 } الرجز {
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُّ غيالًمي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ بىني حي  عى

   
بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً  ذكاتً   أىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىاغو ميعىٍقرى

   
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  , ميضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكماتً   مقك 

   
رىاتً  ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى 2يٍمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قيٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصو مي

 

   
ال بٌد أٌف أبا نكاس سعى إلظيار مجتمعو بصكرة مكتممة الخطكط كاأللكاف , ككاف لكسائؿ      

كزىك ألكانيا , ككاف الحضارة , كما طرأ عمى المجتمع مف تغٌير األثر األبرز في بياء تمؾ الصكرة 
لريشة الٌشاعر دكره في عرض أدكات الثٌقافة الكافدة التي لـ تقتصر عمى المبلبس , كطرؽ تسريح 
ٌنما تعدتيا لتبرز ما كاف يتزيف بو الجكارم كالغمماف مف أصباغ ,  الٌشعر , كالحمٌي , كالجكاىر , كا 

 يات أبي نكاس , فيقكؿ :كمساحيؽ كالٌزكاؽ , كالكحؿ , كالحٌناء , التي حضرت في أب
 } الطكيؿ {

ًكي ػػػػػػػػػػةه   غيالًمي ػػػػػػػػػػةه فػػػػػػػػػػي ًزي يىػػػػػػػػػػا , بىٍرمى

قىػػػػػػػػػػةي األٍصػػػػػػػػػػداغ , مٍطميكمػػػػػػػػػػةي الش ػػػػػػػػػػٍعرً    3مزك 
 

   
 كيقكؿ كاصفنا تكٌسـ الغمماف بالحٌناء :

 } البسيط {
ػػػػػػػػػػػػني و   مقػػػػػػػػػػػػر طه , كافػػػػػػػػػػػػري األٍرداًؼ , ذك غي

ـي ًحٌنػػػػػػػاءً    ٍسػػػػػػػ تىٍيػػػػػػػًو كى 4كػػػػػػػأف  فػػػػػػػي راحى
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 مفتتننا بجماؿ جارية تدعى " نبات " : كيقكؿ
 } البسيط {

ػػػػػػػػػػبةن  ػػػػػػػػػػا نبػػػػػػػػػػاتي فىقىػػػػػػػػػػد أضػػػػػػػػػػحت مخض   أم 

 كالش ػػػػػػػػػٍعر مٍفتػػػػػػػػػًرؽه بالبػػػػػػػػػاف مٍغسيػػػػػػػػػكؿي   

   
 قالػػػػػػػػت : تعٌمٍمػػػػػػػػتي بالحٌنػػػػػػػػاء, قمػػػػػػػػت ليػػػػػػػػا:

 مػػػػػػػػػػػا بالت طػػػػػػػػػػػاريًؼ بالحن ػػػػػػػػػػػاء تعميػػػػػػػػػػػؿي   

   
 ىػػػػػذم الت طػػػػػاريؼ مػػػػػف غػػػػػٍن و كمػػػػػف عبىػػػػػثو 

 كؿي كمػػػػػػػا زعمػػػػػػػت فمػػػػػػػا لمٌطػػػػػػػرًؼ مىكحػػػػػػػ  

   
ػػػػػػػدو   قالػػػػػػػت كىًحٍمػػػػػػػتي بعػػػػػػػٍذر العػػػػػػػيف مػػػػػػػف رمى

فقمػػػػػػػتي عػػػػػػػذرنا فمػػػػػػػا لمٌشػػػػػػػعر مبمػػػػػػػكؿي   
1

 

   
فقد خضبت " نبات " أصابعيا بالحٌناء , كاكتحمت في تيو كدالؿ , كغالت في تطيب 

 ياجمالبشعرىا إذ غسمتو بالباف فأضحت فتنة تشغؿ الٌناس , كما شغمت الٌشاعر فأضحى متغنينا 
 . 2ا مف الجكارم كالغمماف , ممف أسرفكا في التٌطيب , كاستخداـ أدكات الٌزينة مف شاكميكجماؿ 

 

 ثانينا : مكقؼ أبي نكاس مف المرأة .

ا ف أٌدت بعض النساء           ي تغيير مبلمح ذلؾ العصر , في العصر العباسٌي دكرنا ميمن

 نحبلؿ الخمقٌي , بؿ إٌنيٌف كف  اكية االبو إلى ى ا كبيرنا في تبديؿ صفاتو , كدفعفإسيامن  كأسيمفى 

ميقٌي كاجتماعي عرف مثارنا لميك كالعبث ,  يا التاريخ العربٌي ؛ حيف بتفى كقكدنا ألضخـ مكجة تحمؿ خي

بو في غياىب  سمتطيا عمى مجتمعيا , كألقت –حٌرة كجارية  –فقد فرضت المرأة العٌباسية 

بو كراء الممٌذات كالمسٌرات التي تفننت , كقكضت دعائمو كأركانو حيف جعمتو في ليثو دائالمجكف

ظيارىا  صرىا لمغمماف كتفضيميـ ؛ كردة فعؿو عكسٌية عمى إيثار رجاؿ ع 3في ابتكارىا كا 

, كال سٌيما في عيد األميف اٌلذم غالى في طمبيـ كرفع منزلتيـ إلى الحٌد اٌلذم دفع أٌمو لمكاصمتيـ

كه , فطرت رؤكسيٌف , كجعمت ليٌف الطرر إلى أف " اتخذت الجكارم المعدكدات الحساف الكج

كاألصداغ كشعكر األقفاء , كألبستيٌف األقبية كالمناطؽ , ككانت أٌكؿ مف فعؿ ذلؾ , كبعثت بيٌف 
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إليو , كأبرزتيٌف لمناس , فاتخذ الناس الخاصة كالعامة الجكارم المطركرات , كألبسكىٌف األقبية 

 . 1كالمناطؽ كسمكىٌف الغبلميات " 

يات ظاىرة أشيعت بفعؿ الٌتطكر الحضارم صاحب األثر األبرز في إثارة النزاعات فالغبلم

بيف الحرائر , كالجكارم كالغمماف , كؿ منيـ يحاكؿ االستحكاذ عمى قمب الرجؿ كاالستئثار بيكاه , 

فعٌمت الخبلعة , كطغى الفساد , حيث غٌصت القصكر , كالبيكت كالحانات , كاألسكاؽ كالٌطرقات 

رم , كالغبلمٌيات الفاتنات الٌمكاتي سعى الٌرجاؿ كراءىٌف طمبنا لممتع كالمذائذ , منصرفيف عف بالجكا

المرأة الحٌرة التي أخذت تتنازؿ عف مكانتيا كمنزلتيا , حيث أقحمت في ميداف التٌنافس مع الجكارم 

نو في العصكر , كيمكف القكؿ : إٌف امرأة ذلؾ العصر كانت أكثر ضياعنا كاستبلبنا ع 2كالغمماف 

السابقة ؛ فقد غيٌيبت عف مراكز القكل , كباتت دمية تسعى إلى امتبلؾ كسائؿ الٌنفكذ باالنقياد إلى 

االنحبلؿ , كالسير في طريؽ الغكاية , ثائرةن عمى األعراؼ كالتٌقاليد التي ىيمنت عمى المجتمع 

 . 3فترات طكيمة 

لمغكاية , طائعنا ألدكات  يف بات أسيرناكال شٌؾ أٌف الرجؿ ساىـ في إشعاؿ تمؾ الٌثكرة ح

, مقيمنا في دكر الجكارم كالقياف الٌمكاتي لـ يعدمف حيمةن لئليقاع بو ؛ مف خبلؿ دكر المغٌنية أك الٌميك

الساقية , أك الٌنديمة الخميمة , أك الشاعرة التي كانت تبارم كبار الٌشعراء كتجارييـ , كتثبت تفكقيا 

ا صاخبنا, حدا عمييـ , أك المسامرة ال تي تركم القصص كتشيع األخبار , األمر الذم اختمؽ مناخن

كانتزاع بركد الٌديف كاألخبلؽ بالخضكع إلى سطكة الغزؿ  ,جرد مف ثياب الفضيمةبالٌشعراء إلى التٌ 

 . 4كالخمر كمجالس الغناء 
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ة , مؤثرنا لمفحش فجاء حديثيـ في مغامراتيـ مع الجكارم كالقياف حديثنا مغايرنا لمعٌفة كالٌطيار 
كالخبلعة بعيدنا كٌؿ البعد عٌما أمر بو اإلسبلـ , كلكٌنو كاف صادقنا في تصكير الكاقع المستجٌد بفكره 

 . 1الحٌر , كنظرتو المستقٌمة 
كألبي نكاس مذىبه خاصه في تعرية ذلؾ الكاقع كتكضيح تمؾ النظرة , كلو لكفه متمٌيزه مكنو 

ا بما يكافؽ أفكاره كيثبت تمرده ؛ فالمرأة في شعره امرأة مختمفة مف اعتراض قيـ مجتمعو كاختراقي
تمثؿ انقبلبو الرافض لنصؼ المجتمع , لممرأة المثالية التي تيافت الٌشعراء عمى التغزؿ بيا كتعداد 

 مناقبيا , ككصؼ ما يعترييـ مف لكاعج حٌبيا كألـ االشتياؽ ليا .
أسره كتشغؼ قمبو ؛ فمـ يعد الكصكؿ إلى المرأة في إذ لـ يحفؿ أبك نكاس يكمنا بامرأةو حٌرة ت

عصره أمرنا صعبنا , بؿ أضحى سيبلن ميسكرنا فيو مف اإلباحة ما جعمو في درجة االبتذاؿ كاالمتياف 
نظرنا لشيكع اإلماء كغمبة الجكارم مف كٌؿ األجناس كاأللكاف 

2 . 
لخبلعة , المسرفة في كلـ يخؿ ذىف الٌشاعر مف صكر المرأة العابثة المتيالكة عمى ا

مِّؿ عقدنا نفسية نشأت معو في طفكلتو , كبمغت أكجيا في شبابو , حيث  المجكف ؛ ك ال سٌيما أٌنو حي
مضى يبحث عف امرأة تناقض صكرة أٌمو التي دفعتو إلى الٌتمادم في االنحراؼ عندما كاف بحاجة 

ٌفة كالٌطيارة , كلكٌنيا صدمتو ممٌحة إلى عطؼ األـ , كلعٌمو ألفى ضالتو في جارية اتسمت بالع
كأذلت كبرياءه , عمى الرغـ مف أٌنو كمؼ بيا كىاـ في حٌبيا , كاحتمؿ في سبيؿ الكصكؿ إلييا ما 
ال يحتممو مداعبه ماجفه , فتخاطفتو لٌجة الشذكذ , كغرؽ في ظبلـ المعصية بميمو إلى جنس 

عبلف بغضو الٌنساء   .  3الٌذككر , كا 
ا بالٌمذة التي تحكؿ بينو كبيف آالمو المختزنة في ماضيو , مقببلن لقد أضحى أبك نكاس ى ائمن

عمى حياة ابتدعيا لينسى عجزه عف االتصاؿ بالٌنساء اتصاالن طبيعينا كما كاف غيره يكتكم بنار 
الكجد كيحترؽ بمكعة الحب , فالشاعر خرج مف بيتو إلى خضـٌ الحياة في ظركؼو خاصة جعمتو 

                                                 
 . 56, ص  أضرب الرفض في خمريات أبي نكاستاح : نافع , عبد الف 1
 . 89, ص  نفسية أبي نكاسينظر : النكييي :  2
 , 2, ج  حديث األربعاءطو : . ك حسيف , 198,  197ص ،أبك نكاس بيف التخطي كااللتزاـينظر : شمؽ , عمي :  3
 . 107ص  
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عذرية الحب , مخفقنا كؿ اإلخفاؽ في الٌظفر بقمب األنثى , فاشبلن في إقامة  بعيدنا كٌؿ البعد عف
 . 1حياة زكجٌية قائمة عمى حياةو مٌتصمة مع امرأة 

 كألٌف أبا نكاس أراد أف يتغمب عمى الثقؿ الميعتمؿ في داخمو مف صكرة المرأة الخائنة 
كرة عمى نمطٌية الٌصكرة تراه يعٌبر عف بغضو " جمباف " , كالمرأة الرافضة " جناف " , كألٌنو أراد الث 

 كاشمئزازه مف النساء , فيقكؿ : 
 } الكافر {

ٍمػػػػػػػػػػػػػػػًؽ اهلًل نيسػػػػػػػػػػػػػػػكنا  كمٍظيػػػػػػػػػػػػػػػرةو ًلخى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً     كتٍمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًني بػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىؿ  كاٍبًتسى

   
 أتٍيػػػػػػػػػػػػتي فؤادىىػػػػػػػػػػػػا أىٍشػػػػػػػػػػػػكك إليػػػػػػػػػػػػو

 فمػػػػػػػػـ أٍخمػػػػػػػػٍص إليػػػػػػػػو مػػػػػػػػف الٌزحػػػػػػػػاـً   

   
 فيػػػػػػػػا مػػػػػػػػٍف لػػػػػػػػيس يكفييػػػػػػػػا خميػػػػػػػػؿه 

 ؿ  عػػػػػػػػػػػػػاـً كال أٍلفىػػػػػػػػػػػػػا خميػػػػػػػػػػػػػؿو كػػػػػػػػػػػػػ  

   
ػػػػػػػػى  أظنُّػػػػػػػػؾى ًمػػػػػػػػف بقي ػػػػػػػػًة قىػػػػػػػػٍكـً مكسى

مىػػػػػػػػى طعػػػػػػػػاـً    ـٍ ال يٍصػػػػػػػػبركف عى فيػػػػػػػػ
2

 

   
 كتراه يصفيٌف بالغدر , فيقكؿ :

 } السريع {
ػػػػػػػػػػػػؽي قٍصػػػػػػػػػػػػًري ةن  ػػػػػػػػػػػػٍف يىٍعشى  قػػػػػػػػػػػػكيالى ًلمى

ًسػػػػػػػػػػػوً    ٍرفنػػػػػػػػػػػا قىبػػػػػػػػػػػؿ إٍفالى  يٍسػػػػػػػػػػػتىؼُّ حي

   
ةو   فىقىػػػػػػػػػٍد ثىػػػػػػػػػكل فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػٌؼ سػػػػػػػػػد اجى

 مٍسػػػػػػػػػػػرعةو فػػػػػػػػػػػي قٍمػػػػػػػػػػػًع أضراًسػػػػػػػػػػػوً   

   
 تكاصػػػػػػػػػػػػػػػؿي العٌشػػػػػػػػػػػػػػػاؽى حتػػػػػػػػػػػػػػػى إذا

 مػػػػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػػػػذ الفٍقػػػػػػػػػػػػػري بأنفاًسػػػػػػػػػػػػػوً   

   
 دلٌػػػػػػػػػػٍت بغػػػػػػػػػػٍدرو , كقػػػػػػػػػػركف الفتػػػػػػػػػػى

مىػػػػػػػػػػى راًسػػػػػػػػػػػوً    3تيتػػػػػػػػػػٌز بالكٍشػػػػػػػػػػًخ عى
 

   
كتراه يغالي في ذـٌ المرأة كتعداد عيكبيا إلى الحٌد الذم يفضي بو إلى الكراىة كاالستبشاع , 

ره تعزز مف مكقفو الٌسمبي مف المرأة , فالحيض , كالكالدة , كطقكس الٌطيارة , كالجنابة , أمك 
 . فيك يقكؿ :  4كتكضح سبب رفضو ليا 

 } السريع {
 صػػػػػػػػػػػػػػاحبىةى القٍرقػػػػػػػػػػػػػػر ال تىٍشػػػػػػػػػػػػػػغىبي

م مػػػػػػػػػػػػػػػػػػي طىاًلقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن كاٍذىىًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػي    تىحى
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ػػػػػػػػػػر ةو  ػػػػػػػػػػٌرم فىكػػػػػػػػػػـ ًمثمػػػػػػػػػػًؾ مػػػػػػػػػػٍف حي  مي

ٍطمىًبػػػػػػػػػػي    رائعػػػػػػػػػػةو لػػػػػػػػػػـ تىػػػػػػػػػػؾي ًمػػػػػػػػػػٍف مى

   
ػػػػػػػػػػػػٍيضى كال أىٍىمىػػػػػػػػػػػػوي   ال أٍشػػػػػػػػػػػػتىيي الحى

ٍيػػػػػػريؾً    ػػػػػػبً  غى ٍركى  أىٍشػػػػػػيى ًمٍنػػػػػػًؾ فػػػػػػي المى

   
 ال أيٍدخػػػػػػػػػػؿ الجحػػػػػػػػػػرى يػػػػػػػػػػدم طىاًئعنػػػػػػػػػػا

ي ػػػػػػػػػػًة كالعىٍقػػػػػػػػػػرىبً    أىٍخشػػػػػػػػػػى ًمػػػػػػػػػػفى الحى
1

 

   
ف كانت في حسنيا كيكسؼ  في الجماؿ كالٌدالؿ ,  , ك  ككبمقيسعميو السبلـ  ,كىك معرضه عنيا كا 

 كلذا يقكؿ : 
 } الطكيؿ {

 أقيػػػػػػػػػػػػكؿي لىيػػػػػػػػػػػػا لىٌمػػػػػػػػػػػػا أىتتنػػػػػػػػػػػػي تىػػػػػػػػػػػػديٌلني

 ٍمػػػػػػػػػرىأةو مٍكصػػػػػػػػػكفىةو ًبجمػػػػػػػػػاؿً عمػػػػػػػػػى ا  

   
ػػػػٍبًت ليػػػػا يػػػػا أخػػػػتي فحػػػػالن كمػػػػا اشػػػػتيتٍ   أىصى

 إذا أغفمىػػػػػػػػػٍت ًمن ػػػػػػػػػي ثىػػػػػػػػػالثى ًخػػػػػػػػػالؿً   

   
 فمػػػػػػػػػػػػنييف  فٍسػػػػػػػػػػػػؽه , ال يينػػػػػػػػػػػػادىل كليػػػػػػػػػػػػديهي 

 كرق ػػػػػػػػػػػػة إسػػػػػػػػػػػػالـو , كقمٌػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػاؿ  

   
 كلػػػػػػٍك أن يػػػػػػا فػػػػػػي الحٍسػػػػػػًف كانىػػػػػػٍت كييكسػػػػػػؼو 

 كبٍمقػػػػػػػيسى , أك كانػػػػػػػٍت كخػػػػػػػط  مثػػػػػػػاؿً   

   
ٍجًنػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػى مٍيػػػػػػػػػًر درىػػػػػػػػػـو  كقالػػػػػػػػػت  تزك 

لقٍمػػػػػتي اٍذىىًبػػػػػي عن ػػػػػي فميػػػػػريًؾ غػػػػػاؿً   
2

 

   
إٌف المرأة التي يبحث عنيا أبك نكاس امرأةه مختمفة , نمكذجه متمرده منقمب , امرأة حٌرة ال       

دينية كانت أـ أخبلقٌية , إٌنيا أنثى لـ تنضج بعد , فتقترب بصفاتيا مف  ؛تخضع لمتقاليد أك القيـ
 لغبلـ , أك تكاد تككف غبلمنا . ىي ) المذكرة المؤٌنثة ( التي تىٍبعيدي عف خشكنة الٌذككرة كقسكتيا ا

ىماليا  كعف مساكئ المرأة كسمبيتيا , كالتي تغرم عاشقيا برقتيا األنثكية , كبمباسيا الغبلمٌي , كا 
 . كفييا يقكؿ : 3لزينة الٌنساء 

 } الطكيؿ {
ٍيًر عػػػػػػػػيٍ  ٍت بػػػػػػػػالخى ػػػػػػػػب حى تٍ لقػػػػػػػػد صي ػػػػػػػػب حى  فه تىصى

  

 بكٍجًيػػػػػؾى يػػػػػا ر مٍعشيػػػػػكؽي ر فػػػػػي كػػػػػؿ  شػػػػػاًرؽً 
   

 ميقىٍرطىقىػػػػػػػػػػةه لػػػػػػػػػػـ يىٍحًنيػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػٍحبي ذىٍيميػػػػػػػػػػا
 كال نازعتيػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػٌريح فٍضػػػػػػػػػػػػؿى البىنػػػػػػػػػػػػاًئؽً   

   
 تيشػػػػػػػاًرؾي فػػػػػػػي الٌصػػػػػػػٍنًع الٌنسػػػػػػػاءى , كسػػػػػػػٌممىتٍ 

 لىييػػػػػػػٌف صػػػػػػػنيكؼ الحٍمػػػػػػػًي , غٍيػػػػػػػر المنػػػػػػػاطؽً   
   

 ةو كمطمكمػػػػػػػػػػػػػػػةو لػػػػػػػػػػػػػػػـ تىت صػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ ًبذيؤىابىػػػػػػػػػػػػػػػ
 كلػػػػػػػػػػـ تىٍعتىًقػػػػػػػػػػٍد بالتٌػػػػػػػػػػاًج فػػػػػػػػػػكؽ المفػػػػػػػػػػاًرؽً   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبييييا اٌل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالغالـي شى  غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـه كا 

 كرٍيحػػػػػػػػػػػػػػافي دٍنيػػػػػػػػػػػػػػا , لػػػػػػػػػػػػػػذ ةه ًلٍمميعػػػػػػػػػػػػػػاًنؽً   
   

ػػػػػػػػػػػعى فييػػػػػػػػػػػا الش ػػػػػػػػػػػٍكؿي كالػػػػػػػػػػػٌزمُّ كمُّػػػػػػػػػػػوي   تجم 
ف ى كٍصػػػػػػػػػفىيا قىػػػػػػػػػٍكؿى نػػػػػػػػػاًطؽً     4فمػػػػػػػػػيس ييػػػػػػػػػكى
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ع عمييا مف الٌصفات ما يؤىميا لتشبو لقد خاطب الشاعر تمؾ الغبلمية " بالمعشكؽ " , كخم     
الغبلـ ؛ فيي مقرطقةه ترتدم ثيابنا قصيرة فبل تضطٌر إلى جٌر ذيميا , كشعرىا قصيره لـ تطؿ عمى 
جكانبو ذكائب , كلـ تزيف كجييا باألصباغ تزيننا كامبلن كما تفعؿ النساء , إاٌل أٌنيا بدت ساحرة 

 . 1ؿ تستميؿ الٌنفكس بكؿ ما لدييا مف تيو كدال
كيرل بعض الٌنقاد أٌف ميؿ أبي نكاس إلى ىذا الٌنكع مف الٌنساء عائده إلى شذكذه كطبيعتو         

 , 2الجنسية التي تتشٌبو بكبل الجنسيف ؛ فيك يحٌب الفتاة ألنيا كالفتى , كحٌب الفتى ألٌنو كالفتاة 
كيجسد في شعره صكرنا كيبحث عف صفات الذككرة في األنثى , كعف صفات األنكثة في الغبلـ , 

حٌية ناطقةن بالجماؿ المثالي الذم كاف يسعى جاىدنا إليجادة في معشكقيو مف الغمماف , كمعشكقاتو 
 مف الغبلميات , فنظر إلى قكلو في كصؼ غبلمٌية :

 } الكافر {
صػػػػػػيؼو  ػػػػػػؼ  جاًريىػػػػػػةو , كى ػػػػػػٍذ ًمػػػػػػٍف كى  كخي

ػػػػػػػػػػػػالـً    ٍمثػػػػػػػػػػػػكًغ الكى  رىخػػػػػػػػػػػػيـً الػػػػػػػػػػػػدؿ  مى

   
ػػػػػػػػٍكؿي الغػػػػػػػػ  الـً كبػػػػػػػػيفى بػػػػػػػػٍيفو لىيػػػػػػػػا شى

 تػػػػػػػػػػػػرل فييػػػػػػػػػػػػا تكاًريػػػػػػػػػػػػوى الغيػػػػػػػػػػػػالـً   

   
 فأحياننػػػػػػػػػػػػػػػػا تقط ػػػػػػػػػػػػػػػػبي حاجبٍييػػػػػػػػػػػػػػػػا

3كأٍحياننػػػػػػػػػػػػػػػػا تىثىن ػػػػػػػػػػػػػػػػى كالحسػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً   
 

   
إٌنو معجبه بالغبلمية ألٌنيا ترضي مجكنو , حيث تصمح لما يصمح لو الٌذكر , كما تصمح لو      

 األنثى , فبل عجب إذف أف يبكيى شكقنا إلييا , فيقكؿ :
 ريع {} الس

صػػػػػػيؼو  ػػػػػػؼ  جاًريىػػػػػػةو , كى ػػػػػػٍذ ًمػػػػػػٍف كى  كخي

ػػػػػػػػػػػػالـً    ٍمثػػػػػػػػػػػػكًغ الكى  رىخػػػػػػػػػػػػيـً الػػػػػػػػػػػػدؿ  مى

   
ػػػػػػػػٍكؿي الغػػػػػػػػالـً كبػػػػػػػػيفى بػػػػػػػػٍيفو   لىيػػػػػػػػا شى

 تػػػػػػػػػػػػرل فييػػػػػػػػػػػػا تكاًريػػػػػػػػػػػػوى الغيػػػػػػػػػػػػالـً   

   
 فأحياننػػػػػػػػػػػػػػػػا تقط ػػػػػػػػػػػػػػػػبي حاجبٍييػػػػػػػػػػػػػػػػا

 كأٍحياننػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىثىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػى كالحسػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػاًني كىني الحػػػػػػػػػػػػػػػبُّ كأىبكى  أىٍضػػػػػػػػػػػػػػػحى

ػػػػػػػػػػٍكًقي طػػػػػػػػػػكؿي كت    مػػػػػػػػػػاًنيكىػػػػػػػػػػاجى شى

   
ػػػػػػػػػػافي ةو  ػػػػػػػػػػب  حػػػػػػػػػػكراءى , ريصى  ًمػػػػػػػػػػٍف حي

 كأٌنيػػػػػػػػػػػػػا غيٍصػػػػػػػػػػػػػفه ًمػػػػػػػػػػػػػفى البػػػػػػػػػػػػػافً   

   
ػػػػػػػػػػػػػةي الش ػػػػػػػػػػػػػعر , غيالمي ػػػػػػػػػػػػػة  مىٍطمكمى

4تٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػميح ًلمُّػػػػػػػػػػػػػػػػػكطي  كالز اًنػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
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كال عجب أف تراه يحثٌيا عمى ارتداء زٌم الغبلـ , كمحاكاة تصرفاتو , حيث يرفع مف قدرىا      
يقاعيـ بغراميا كفتكيا , إذ يقكؿ : كيجعميا تتيو عمى الجكارم بق  درتيا عمى إغراء الٌرجاؿ كا 

 } الكافر {
ٍجػػػػػػػػػػػػػوو  ػػػػػػػػػػػػػاًطرةو تىتيػػػػػػػػػػػػػوي بحسػػػػػػػػػػػػػًف كى شى  كى

ػػػػػػٍنح الظ ػػػػػػالـً     كىضػػػػػػٍكًء البىػػػػػػٍرًؽ فػػػػػػي جي

   
ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػننا ـ  حي  رأت زم  الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـً أىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كأىٍدنىػػػػػػػػػػػػػػػػػى لمفسػػػػػػػػػػػػػػػػػكًؽ كل ىثػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً   

   
ػػػػػػػػػػرؼ فيػػػػػػػػػػو حتٌػػػػػػػػػػى  فمػػػػػػػػػػا زالىػػػػػػػػػػٍت تيص 

 ًؿ كفػػػػػػػي الكػػػػػػػالـً حكٍتػػػػػػػوي فػػػػػػػي الفعػػػػػػػا  

   
ػػػػػػػػػػكارم ػػػػػػػػػػت تىٍسػػػػػػػػػػتطيًؿ عمػػػػػػػػػػى الجى  كراحى

 بفٍضػػػػػػػػػػؿو فػػػػػػػػػػي الش ػػػػػػػػػػطارىًة كالغىػػػػػػػػػػراـً   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػكالً  كػػػػػػػػػػػػػػؿ  يىػػػػػػػػػػػػػػػٍكـو   كتىٍغػػػػػػػػػػػػػػدك لمص 

ػػػػػػػػػػػػػػػياـً     كتىٍرمػػػػػػػػػػػػػػػي بالبنػػػػػػػػػػػػػػػاًئًؽ كالس 

   
ػػػػػػػػػػػٍدغنا ػػػػػػػػػػػٍعرىىا , كتطيػػػػػػػػػػػؿي صي ػػػػػػػػػػػؿي شى  تيرىج 

تىمػػػػػػػػػػػًكم كيم يػػػػػػػػػػػا ًفٍعػػػػػػػػػػػؿى الغيػػػػػػػػػػػالـً    1كى
 

   
كٌؿ أسباب الغكاية فبتف قادراتو عمى خداع الٌرجؿ ؛ إذ يطمعو بالكصؿ لقد امتمكت الغبلمٌيات     

فيميبفى قمبو , فيجتيد في الكصكؿ إلييٌف , كلكٌنو يقابؿ بالٌصد , كلذا ترل الٌشاعر يبثي آىات سقمو 
كشككاه مف محبكبة جٌردت مف عينييا سيفنا ال ييدأ حٌتى يفتؾ بكٌؿ مستياـو فيرتكم مف دمائو , 

 مى الٌرغـ مف ذلؾ يبكي فراقيا كبعدىا , فيقكؿ :كلكٌنو ع
 } الكافر {

ػػػػػػػػػػا  أىبىػػػػػػػػػػٍت عٍينىػػػػػػػػػػامى بٍعػػػػػػػػػػدىؾى أف تىنىامى

ػػػػػػًمفى الس ػػػػػػقىامىا   ػػػػػػٍف ضى ـي مى  ككيػػػػػػؼى يىنػػػػػػا

   
ٍيػػػػػػػػتي مػػػػػػػػف الًفػػػػػػػػراًؽ لمػػػػػػػػا أيالًقػػػػػػػػي  بكى

ػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػػبابة كالغىرامى  كرىاجٍعػػػػػػػػػػػػػػتي الص 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىك رةه مؤىنىثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه مىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةه   مي

زىٍت تشػػػػػػػػػػػػػػػب يييى    ػػػػػػػػػػػػػػػاإذا بىػػػػػػػػػػػػػػػرى  ا غيالمى

   
ػػػػػػػٍيؼي أىٍبًشػػػػػػػرٍ  ػػػػػػػٍيًفيا يػػػػػػػا سى  تىقػػػػػػػكؿي ًلسى

ػػػػػػػػػػا   تىقيػػػػػػػػػػدُّ ىىامى ـو كى ػػػػػػػػػػتيٍركىل ًمػػػػػػػػػػٍف دى  سى

   
ٍجػػػػػػػػو نيٍصػػػػػػػػحو   كقائمػػػػػػػػةو ليػػػػػػػػا مػػػػػػػػف كى

ػػػػػػػالـى قىتىٍمػػػػػػػًت ىػػػػػػػذا الميٍسػػػػػػػتىيىامىا      عى
2

 

   
غرائيا , كالتكسؿ إلييا بالخم ر كيقكؿ في فتاة خدعتو بمظيرىا الغبلمٌي , فأعيتو في تتبعيا , كا 

 كالٌشعر لنيؿ كصميا :
 } الطكيؿ {

ـً القىٍصػػػػػػػػػرً  ػػػػػػػػػدى  كناًىػػػػػػػػدىةى الث ػػػػػػػػػٍديىٍيًف مػػػػػػػػف خى

ػػػػػػػبىٍتًني بيحٍسػػػػػػػًف الجيػػػػػػػًد كالكٍجػػػػػػػًو كالن ٍحػػػػػػػرً     سى

   
 غيالًمي ػػػػػػػػػػػػػػةه فػػػػػػػػػػػػػػي ًزي يػػػػػػػػػػػػػػا , بىٍرمىكي ػػػػػػػػػػػػػػةه 

قىػػػػػػػػػةي األٍصػػػػػػػػػداًغ , مىٍطميكمػػػػػػػػػةى الش ػػػػػػػػػعرً     مزك 
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ػػػػػٍرتي مػػػػػف حٍسػػػػػًف كٍجًييىػػػػػا  كىًمٍفػػػػػتي بمػػػػػا أٍبصى

 زماننػػػػػػا , كمػػػػػػا حػػػػػػبُّ الككاًعػػػػػػًب ًمػػػػػػٍف أىٍمػػػػػػرم  

   
ػػػػػػػػػػػػػػةن  ػػػػػػػػػػػػػػٍمنىا تىكس ػػػػػػػػػػػػػػٍطت ليج   فمٌمػػػػػػػػػػػػػػا تكاصى

ػػػػػػً  البىٍحػػػػػػرً    ًرٍقػػػػػػتي ًبيػػػػػػا يػػػػػػا قىػػػػػػـك مػػػػػػف ليجى  غى

   
ػػػػػػالـي ر فجػػػػػػاءىني  فىًصػػػػػػٍحتي ر أىغٍثنػػػػػػي يػػػػػػا غي

ٍجػػػػػػتي فػػػػػػي الغىٍمػػػػػػرً     كقػػػػػػد زىًلقىػػػػػػٍت رٍجمػػػػػػي , كلىج 

   
 فمػػػػػػػػػػػػػكال ًصػػػػػػػػػػػػػياًحي بػػػػػػػػػػػػػالغالـ , كأن ػػػػػػػػػػػػػو

 بالحبػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػٍرتي إلػػػػػػػػػى القىٍعػػػػػػػػػرً  تػػػػػػػػػداركني  

   
ػػػػػػػػػػػػػبى البىٍحػػػػػػػػػػػػػرى غاًزينػػػػػػػػػػػػػا  ف لٍيػػػػػػػػػػػػػتي أال  أىٍركى

1حيػػػػػػػػاًتي , كال سػػػػػػػػافرت إاٌل عمػػػػػػػػى الظ ٍيػػػػػػػػرً   
 

   

لقد استشاط الٌشاعر غضبنا عندما اكتشؼ أٌنيا امرأةه ناضجة , فثار عمييا , كثار عمى البحر       
, كالتمس ىذا الطريؽ في تعٌشؽ  2ريؽ البر الذم يرمز إلييا , كعقد عزمو أاٌل يسافر إاٌل في ط

الغمماف , " كزاد مف لٌذة ىذا العشؽ أٌنو شيءه جديده غريبه غير مألكؼ , فيو مسحة االبتكار اٌلتي 
لى تضٌرع  ييكاىا الٌذىف الفنٌي , كأٌف تحقيقو يحتاج مف المحٌب عمى سعيو كجيدو كمحاكلة , كا 

 . 3اه " المحبكب كالٌتكصؿ إليو قبؿ أف يناؿ رض
كلذا فقد فاضت أشعاره بالغمماف بمعاني الٌشككل كالحزف كالٌمكعة مف قسكة المحبكب , إذ      

 أضحى مصير الٌشاعر بيف يديو , فيقكؿ : 
 } السريع {

ـى الش ػػػػػػػػػػػٍككل عػػػػػػػػػػػاًل  أىٍفنىٍيػػػػػػػػػػػتي فيػػػػػػػػػػػؾى مى

 كصػػػػػػػفىاًت مػػػػػػػا أٍلقىػػػػػػػى مػػػػػػػف اٍلبىمػػػػػػػكىل  

   
ػػػػػػػػرو   فمىػػػػػػػػكى اف  مػػػػػػػػا أشػػػػػػػػكيك إلػػػػػػػػى بشى

 نػػػػػػػػػػػي ًمػػػػػػػػػػػٍف ًذل ػػػػػػػػػػػًة الش ػػػػػػػػػػػٍككىلألىراحى   

   
ػػػػػػػػػػػػػرو   لكن مػػػػػػػػػػػػػا أىٍشػػػػػػػػػػػػػكك إلػػػػػػػػػػػػػى حجى

ػػػػػػػػػى   ٍنػػػػػػػػػوي أٍك أىٍقسى  تىٍنبػػػػػػػػػك المعىػػػػػػػػػاًكؿي عى

   
ًكوً  ٍبكػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي كمىٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  ظىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػيه بمى

ـي الػػػػػػػػػػػػدٍُّنيا   ًفينىػػػػػػػػػػػػا تينيػػػػػػػػػػػػري كتيٍظًمػػػػػػػػػػػػ
4

 

   

تير ككٌمما تمٌنع المحبكب ازداد الٌشاعر تعمقنا بو كليفة عميو , كال سٌيما أٌنو غدا صريعنا لتف
 عينيو , قتيبلن بخنجر حٌبو , فيقكؿ : 

 } السريع {
 أكعػػػػػػػػدتني القتػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف غيػػػػػػػػر مػػػػػػػػا

 جػػػػػػػػػػػػػرـو كقمبػػػػػػػػػػػػػي رىػػػػػػػػػػػػػف كفيكػػػػػػػػػػػػػا  
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 يػػػػػػػػا مكعػػػػػػػػدم بالقتػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػد حػػػػػػػػالؼ 

1خنجػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػي قتمػػػػػػػػػػي يمينيكػػػػػػػػػػاال  
 

   

كقد بمغ األمر بالشاعر إلى أف جعؿ نفسو عبدنا لمحبكبو يتبعو أينما حٌؿ , عمى الٌرغـ مف أٌف       
 المحبكب أشبع ركحو عذابنا , كجعمو عرضةن لمنكازؿ كالكركب , فيقكؿ : ذاؾ

 } المجتث {
مى قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كا أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال   عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزُّ

 فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبتي بمٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  

   
ٌمٍكػػػػػػػػػػػػػػػػتى ًرق ػػػػػػػػػػػػػػػػي  يػػػػػػػػػػػػػػػػا ًحػػػػػػػػػػػػػػػػبُّ مى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ بقيٍرًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ال ييسى

   
 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداءي لظٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيو 

ٍطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً     ميفىت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر الم ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًظ , رى

   
 مػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػيس يٍخفىػػػػػػػػػػػػػى عميػػػػػػػػػػػػػو

ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي    , كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يغب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حي

   
 لػػػػػػػػػػػػػـ تمػػػػػػػػػػػػػًش رٍجمػػػػػػػػػػػػػي لشػػػػػػػػػػػػػيءو 

ػػػػػػػػػػػػػى فيػػػػػػػػػػػػػو قمبػػػػػػػػػػػػػي   2حتٌػػػػػػػػػػػػػى مشى
 

   

كال يخفى عمى القارئ ما أضفاه أبك نكاس عمى أبياتو الٌسابقة مف معافو تثير الٌشفقة , إذ ىك    
يطمب الكصؿ , كيقابؿ باليجر , كيستعد لفداء المحبكب المتمٌنع عنو بنفسو , كلكٌنو يرفضو , 

 كينشد عطفو  , فيقكؿ : فيتكٌسؿ إليو ,
 } البسيط {

ػػػػػػػبي  ػػػػػػػف وي الن صى ػػػػػػقيـه شى ـي ًمن ػػػػػػػي سى  الجٍسػػػػػػ

ػػػػػػػػػػةو كالٌنػػػػػػػػػػاًر تٍمتىًيػػػػػػػػػػبي     كاٍلقىٍمػػػػػػػػػػبي ذيك لىٍكعى

   
بيبنػػػػػػػػا لىٍسػػػػػػػػتي أىٍذكيػػػػػػػػره ٍيػػػػػػػػتي حى  إٌنػػػػػػػػي ىىكى

ػػػػػػػػػػػػًكبي     إاٌل تىبػػػػػػػػػػػػادىرى مػػػػػػػػػػػػاءي العػػػػػػػػػػػػيًف يىٍنسى

   
 مزىن ػػػػػػػػػػػػػره يىتمٌشػػػػػػػػػػػػػى نىحػػػػػػػػػػػػػكى بٍيعىًتػػػػػػػػػػػػػوً 

ػػػػػػػػػميبي إليػػػػػػػػػوي االٍبػػػػػػػػػفي فيمػػػػػػػػػ    ا قػػػػػػػػػاؿى كالصُّ

   
 يػػػػػػا لىٍيتىنػػػػػػي الًقػػػػػػسُّ أك مٍطػػػػػػرافي بىٍيعىًتػػػػػػوً 

 أك لىٍيتىنػػػػػػػػػػي ًعٍنػػػػػػػػػػدىهي اإًلنجيػػػػػػػػػػؿي كالكيتيػػػػػػػػػػبي   

   
 أك لىٍيتىنػػػػػػػػػػػي كنػػػػػػػػػػػتي قيٍربىاننػػػػػػػػػػػا يقٌربيػػػػػػػػػػػوي 

ًتػػػػػػػًو , أٍك لىٍيتىنػػػػػػػي الحبىػػػػػػػبي    ٍمرى  أك كػػػػػػػأسي خى

   
 كٍيمػػػػػػػػا أىفػػػػػػػػكزي بقػػػػػػػػٍربو مٍنػػػػػػػػوي يٍنفىعينػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػػقىًمي كالبػػػػػػػػػػثُّ    مػػػػػػػػػػي سى كالكيػػػػػػػػػػرىبي  كيٍنجى
3

 

   

فانظر كيؼ يتمنى الشاعر أف يككف قسنا أك مطراننا في كنيسة ذاؾ الغبلـ المسيحي , ككيؼ      
لو جبلء  يرضى لنفسو أف يككف قرباننا يقٌربو , أك شيئنا مف متعمقاتو فقط ليحظى بقربو الذم يحقؽ

عف الدافع الكامف كراء انطبلؽ األمر الذم يحدك بالباحث إلى التساؤؿ  ما يبٌث مف سقـو كبمكل .
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أبي نكاس إلى فضاء الغزؿ بالغمماف , متجاىبلن ما سبقو مف مكضكعات الغزؿ , منقمبنا عمى 
المفاىيـ التي درج عمييا أسبلفو مف الشعراء , مثبتنا تمٌرده بإضافة مفاىيـ جديدةو لـ تخضع لسمطاف 

ٌنما ىي كليدة الحداثة ا 1عقيدةو أك لسمطة رقيب  لمنبثقة عف الحضارة كالعصر الجديد , العصر , كا 
اٌلذم ألقى الضكء عمى مجكف المجتمع , كسٌمط عدستو عمى ما فيو مف فحشو كفساد في أسمكبو 
ف كاف مصرنا أشٌد اإلصرار كأعنفو عمى  داعبو ظريؼ يرغـ القارئ عمى اإلعجاب بذاؾ الشعر , كا 

مييا الٌنفكس , كحٌتى األخبلؽ التي يحٌث عمييا أٌنو غزؿه مخالؼه لمشريعة كالٌطبيعة التي جبمت ع
 . 2الديف 

, اخطه عمى القيكد , متحدو لممجتمعيىخميص الباحث إلى أٌف الشاعر سافره في عبثو كمجكنو سك       
؛ ألٌنو يبحث في نفسو عف  3فمف الصعكبة أف يكضع شعره في مقياس صدؽ العاطفة أك كذبيا 

في ذىنو مف أفكار كعقائد , ك ال يعبأي إف كانت تحكز رضى الٌناس نمكذجو متفردو , يظير ما يجكؿ 
 أك تستدعي غضبيـ , فكٌؿ ما ييٌمو ىك الحرٌية , كلذا يقكؿ :

 } الكافر {
 كعاًذلىػػػػػػػػػػػػةو تىمػػػػػػػػػػػػكـي عمػػػػػػػػػػػػى اٍصػػػػػػػػػػػػًطفاًئي

ا مثػػػػػػػػػػؿ الميػػػػػػػػػػاةً    ػػػػػػػػػػا كاضػػػػػػػػػػحن  غالمن

   
ف ػػػػػػػػػؽٍ   كقالػػػػػػػػت : ر قػػػػػػػػػد حرٍمػػػػػػػػتى كلػػػػػػػػػـ تيكى

 ًت رلطيػػػػػػػػًب ىىػػػػػػػػكل كصػػػػػػػػاًؿ الغىاًنيىػػػػػػػػا  

   
 فقمػػػػػػت ليػػػػػػا : ر جًيٍمػػػػػػت   فمػػػػػػيس مثمػػػػػػي

 بخػػػػػػػػػػػػػػػاًدع نىٍفًسػػػػػػػػػػػػػػػًو بالتُّر ىىػػػػػػػػػػػػػػػاًت ر  

   
 أأختػػػػػػػػػػػػػاري الًبحػػػػػػػػػػػػػارى عمػػػػػػػػػػػػػى البىػػػػػػػػػػػػػراًرم

 كأحياننػػػػػػػا عمػػػػػػػى ظٍبػػػػػػػًي الغػػػػػػػالًة ...    

   
 دعينػػػػػػػػػػػػػػػػي ؛ ال تميػػػػػػػػػػػػػػػػكميني ؛ فػػػػػػػػػػػػػػػػ ن ي

 عمػػػػػػػى مػػػػػػػا تىٍكػػػػػػػرىىيفى إلػػػػػػػى الممػػػػػػػاتً   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػى كتػػػػػػػػػػػػػػػابي اهلًل فينػػػػػػػػػػػػػػػا  بػػػػػػػػػػػػػػػذىا أٍكصى

4لبنػػػػػػػػيفى عمػػػػػػػػى البنػػػػػػػػاتً بتٍفضػػػػػػػػيًؿ ا  
 

   
ىك يمجأ إلى منطقو المعككس , يحٌرـ الحبلؿ كيستبيح الحراـ , كال يرتكب اإلثـ فحسب , كلكٌنو 

 . 5يجاىر بو , كيكاجو بعنادو الئميو , مسقطنا قناع مجتمعو الذم جعمو رأسنا في الٌضبلؿ
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 . 42, ص  الفكاىة كاإلتناسأبك نكاس :  5
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ا صياغةن خاصةن حيف جعميا إٌف المجكف كالٌضبلؿ مؤثراته احتضنيا أبك نكاس , كصاغي         
أشٌد حٌدة كأكثر عنفنا , ككاجو بيا مجتمعو اٌلذم احتضف شذكذه , بؿ كىيأ لو الحصكؿ عمى لٌذتو 
بكٌؿ ما كٌفره مف أدكات الحضارة كأساليب الفساد , فمـ يدخؿ أبك نكاس عمى عصره فسادنا لـ يكجد 

لى بعض الٌذككر بمظير األنثى إ ر, كظيك  بعض الئلناث بمظير الٌذكر , كلـ يكف ظيكر 1فيو 
الحٌد الذم يصعب التٌفريؽ بينيما مف نسج خياؿ الٌشاعر , كلكٌنو مف نتاج الحضارة كمف صنعة 

 التقدـ ؛ فقد التبس أمر التمييز بينيما عمى الٌشاعر نفسو , فيك يقكؿ : 
 } مجزكء الخفيؼ {

 يػػػػػػػػػػػػػػػا أىبىػػػػػػػػػػػػػػػا القاًسػػػػػػػػػػػػػػػـً قىٍمبػػػػػػػػػػػػػػػي

ـي    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  ميٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىيا  ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى صى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ   بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىًبي مٍركىبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى الص 

ـي     بي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا

   
ػػػػػػػػػػػػػػٍف تىػػػػػػػػػػػػػػؽ  ًطٍبػػػػػػػػػػػػػػتى كالٌعفىػػػػػػػػػػػػػػةي عى

ـي    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ٍيؾى حى  بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ خى

   
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبٍف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أكىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابه 

ػػػػػػػػػػػػػػػالـي      .. أـ أنػػػػػػػػػػػػػػػتى غي أنػػػػػػػػػػػػػػػتى
2

 

   
الغبلـ بزٌم الفتاة , كارتدت الفتاة  فٌخ التٌفريؽ بينيما , كقد تزٌيا ككيؼ ال يقع الٌشاعر في

ا في مشيتو , أغنًّا في صكتو , أىيؼى القٌد , معقربى الٌصدغ ,  لباس الغبلـ , كبدا كبلىما غنجن
ا لكؿ إثـ ؟! كفي كصفيـ يقكؿ الشاعر :  مخٌنثنا صالحن

 } الطكيؿ {
 كمٍشػػػػػػػػػتىرىؾو فيػػػػػػػػػو إذا الػػػػػػػػػكىـ نالػػػػػػػػػو

ػػػػػػػػػػالـً    نُّػػػػػػػػػػًث أنثػػػػػػػػػػى كاعتػػػػػػػػػػداؿ غي 3تىخى
 

   
 كيقكؿ :

 } البسيط {
ًنػػػػػػػثه فػػػػػػػي زم  جا  ًرًيػػػػػػػةو يىٍسػػػػػػػعىى ًبيػػػػػػػا خى

ػػػػػػٍدغو فػػػػػػي طي ػػػػػػًب البػػػػػػافً    ميطىي ػػػػػػبه صي
4

 

   
ككبلىما مرآةه لحياة الٌترؼ كالٌرفاىٌية التي أرخت سدكليا عمى مجتمع القرف الثاني لميجرة , كمظيره 

 , ككسع آفاؽ الممذات . 5مف مظاىر الفمتاف الذم أباح الٌشيكات 

                                                 
 . 109,  108, ص  كتأثيره في الشعر العباسي التفاعؿ بيف الحياة كالففينظر : دىماف , أحمد :  1

 . 730, ص  الديكافأبك نكاس :  2
 . 371, ص  المصدر السابؽ 3
 . 681,  373,  350,  303,  150كينظر : ص  . 677ص  ,الديكاف :أبك نكاس 4
. 152, ص  في الشعر العربي القديـ الزمف ظاىرةدكاش , نضاؿ األميكني : ينظر : 5
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صره , كبماذا يكصؼ شذكذه إذا ما قكرف الشاعر إذا ما قكرنت بعقد ع دي قى فبماذا تصٌنؼ عي        
بشذكذ مجتمعو ؟ ككيؼ لشاعرو مثمو مرىؼ الحٌس مضطـر الشعكر رقيؽ المعاني أف يتغاضى عف 

 أداةه لمتحضر دكف أف يصفيا , بؿ أفمنكراتو انجرؼ إلييا معاصركه عمى أٌنيا كسيمةه لمرقٌي ك 
 غكص فييا كيجارم تيارىا ليثبت تفكقو عمييا ؟ي

أبك نكاس عمى عاتقو عبء الثكرة , كامتمؾ مف الٌشجاعة ما مكنو مف تقديـ صكرةو  لقد حمؿ
أمينة عف كاقعو المتجاكز الحدكد , فأضحى صاحب الفكر الٌثكرٌم الذم تكٌغؿ في كؿ مؤسسات 

, كالعقائد التي رآىا بالية , مؤسسنا لثقافة جديدة  1مجتمعو منقمبنا عمى األيدكلكجيات القديمة 
 ككاف ىك األقدر عمى حمميا كالٌنيكض بعبئيا . ,ا عصرهاستكجبي

 

                                                 
1
 . 140, ص  الشعر زمفينظر : أدكنيس : 
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 الفصؿ الثالث
 

 أثر االنقالب المعرفي كالمكاجية الثقافية في لغة أبي نكاس كأسمكبو الشعرم
 

 : لغة أبي نكاس  أكالن 
 ا : األسمكب الشعرم انين ث
 التناص  -1
 الحكار كاألسمكب القصصي  -2
 التكرار  -3
 السخرية  -4
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 الفصؿ الثالث
 

 الثقافية في لغة أبي نكاس كأسمكبو الشعرم أثر االنقالب المعرفي كالمكاجية
 

 ليغة أبي نكاس: أكالن 
تيكصىؼ الم غة العربية بأٌنيا لغةه حٌية قابمةه لمٌتطكر كالٌنمك , كقادرةه عمى مكاكبة الحياة في       

 .1فتتسع لكٌؿ جديد تبعنا لتغير العصر الذم تعيشو سيرىا , كالٌتماشي مع المجتمعات في تطكرىا ,
كقد بدأت الٌمغة العربية مع بداية العصر العٌباسٌي , كاستقرار أكضاع المجتمع الجديد          

عصرنا لغكينا جديدنا ؛ فكانت محٌطة لمٌدخيؿ كالمعرب كالمكٌلد األعجمٌي , ككٌؿ ما تكغؿ مف ألفاظو 
ككانت دافعنا لظيكر تيار تجديدم يدعك إلى تغيير يجارم التقدـ أجنبية كفدت مع الحضارة , 

كاالنفتاح بالٌثكرة عمى العربٌية القديمة بمغتيا كأساليبيا ككٌؿ ما دعا إليو التٌيار التقميدٌم المتعصب 
 . 2لمبداكة كالجزالة كالغريب 

مضمكف مركب مف كظائؼ  كألٌف " الٌنص الشعرم ليس في الكاقع إاٌل بنية لغكٌية تشتمؿ عمى       
, كاف ال بٌد مف الكقكؼ عمى   3لغكٌية كنزعاتو نفسٌية , كرمكزو اجتماعٌية , ككمضاتو جمالٌية " . 

لغة أبي نكاس بكصفيا لغةن منقمبةن أثبتت قدرتيا عمى مكاجية تٌيارات عصرىا , فكانت متعددة 
مع المكقؼ اإلبداعٌي الثائر اٌلذم  المستكيات , متنكعة الدالالت , تكافؽ مقتضى الحاؿ , كتنسجـ

يسعى إليو الشاعر . بؿ ىي لغةه حٌية أرادت التحرر مف سمطاف الٌذاكرة ؛ بإنصاتيا إليقاع عصرىا, 
كما يحدث فيو مف تغيرات فكرٌية كاجتماعٌية تيدؼ إلى كالدة كعيو جديد , كتٌصكر مختمؼ لمشعر 

 . 4بمغتو , كبنيتو , ككظيفتو 
                                                 

 . 358, ص  اتجاىات الغزؿ في القرف الثاني اليجرم, يكسؼ :  ينظر : بٌكار 1
, المصرٌية العامة لمتأليؼ كالنشر , الييئة الشعر كالحياة المغكية في القرنيف األكؿ كالثاني لميجرةينظر : خميؼ , يكسؼ :  2

 . 43 – 41ـ ,  ص 1957,  3مصر , ع 
, مجٌمة كمٌية اآلداب كالعمـك اإلنسانية بفاس , جامعة  أبي نكاسكتطبيقو في شعر  المني  المغكمالكاسطي , محمد :  3

 . 9ـ , ص  2004,  13المغرب , ع  –سيدم محمد بف عبد اهلل , فاس 
ـ , 1999,  43, حكليات الجامعة التكنسٌية , ع  القبيح الجميؿ في خمريات أبي نكاسينظر : تقتؽ بف يحيى , لمياء :  4

 . 234ص 
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بك نكاس إلى تكظيؼ مستكيات المغة كٌميا دكف أف يقيـ حدكدنا إلبداعو , فغرؼ مف كلذا عمد أ     
معجـ الفصاحة كمعجـ االبتذاؿ , كاستخدـ ألفاظنا حسنة كألفاظنا قبيحة تنٌد عف الٌذكؽ السميـ , 

, 1كارتقى بشعره فنافس العمماء النحكييف كالفبلسفة المتكٌمميف , كانحٌط إلى درؾ الماجنيف العابثيف
كقد قيؿ فيو : " لكال ما غمب عميو مف اليزؿ , الستشيد بكبلمو في كتاب اهلل ؛ كذلؾ ألٌنو تعٌمـ 

 . 2المغة مف أساطينيا , كرحؿ إلى البادية فأخذ عف العرب , كحفظ لغتيـ , كأتقنيا " 
طقو المعككس لقد أثبت أبك نكاس أٌنو قادري عمى تجنيد طاقاتو المغكٌية البتكار معجـو يخدـ من      

كيحٌقؽ انقبلبو , كيعٌزز مف رفضو كثكرتو عمى المسٌممات الدينٌية كالسياسية كاالجتماعٌية , فكانت 
خمرياتو كمجكنو كغزلو عنكاننا لتمٌرده , كمرآة لنفسو , كال ٌسيما أٌنو لجأ فييا إلى الٌمغة الرقيقة العذبة 

 . 3نت أدعى لمٌشيكع كاالنتشار التي ابتعدت عف التنافر , كبرئت مف الٌتكٌمؼ , فكا
كليس غريبنا عمى شاعر كاف دأبو الحصكؿ عمى الٌمذة كطمب المتعة دكف تأطيرو أك كبت         

كأبي نكاس , أف يحيؿ عالمو الٌشعرم إلى طقسو احتفاليو الهو , كأف يستخدـ الٌمغة المباشرة المجٌردة 
بداؿ  4عرٌية مف الثكابت كالقيكد , متجاىبلن أسس الكتابة الشٌ  , معتمدنا عمى " تخٌير األلفاظ , كا 

, بما يخدـ ىدفو كيخضع لمذىبو الفنٌي المخالؼ , كىذا ما  5الكبلـ بو "  يؤلـبعضيا ببعض إبداالن 
يبدك جمٌيا في مكضكعاتو االنقبلبٌية ؛ ففي انقبلبو الدينٌي مثبلن , يجعؿ أبك نكاس مف الحراـ لٌذة 

 اجو بيا لٌكامو , فيقكؿ : يتحدل بيا مجتمعو , كيك 
 } الكافر {

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيشو   فىخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىا إف أردتى لىذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى عى

 كال تىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػًدٍؿ خميمػػػػػػػػػػػػػػػػيى بالمػػػػػػػػػػػػػػػػداـً   

   
ف قػػػػػػػػػالكا : رحػػػػػػػػػراـه  ر قػػػػػػػػػؿ: رحػػػػػػػػػراـه   ر  كا 

6كلكػػػػػػػػػػػف  المٌػػػػػػػػػػػذاذةى فػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػراـً   
 

   
كيمحظ القارئ تكرار أبي نكاس لمفظة " الحراـ " عمى الٌرغـ مف شٌدة كقعيا عمى أذف 

 ؿ المجتمع أك ليرفض , فيذا ال ييـ .أٌف في الحراـ ىكاه , فميقب مـ, مؤكدناالمس
                                                 

 . 233, ص  القبيح الجميؿ في خمريات أبي نكاسيحيى , لمياء : ينظر : تقتؽ بف  1
 . 5, ص  أبك نكاسابف منظكر :  2
 . 120, ص  2, ج  حديث األربعاءينظر : حسيف , طو :  3
 . 232, ص  القبيح الجميؿ في خمريات أبي نكاسينظر : تقتؽ بف يحيى , لمياء :  4
 . 171ـ , ص  1979دار الثقافة لمطباعة كالٌنشر , القاىرة , ,  بناء القصيدة العربٌيةبٌكار , يكسؼ :  5
 . 693, ص  الديكاف أبك نكاس : 6
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 كلكٌنو في المقابؿ يجعؿ الٌصبلة استعبادنا كالتٌنسؾ كبيرة يجب تجٌنبيا , فيقكؿ : 
 } مجزكء الكامؿ {

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالةى كأىٍىمىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كدىًع الص 

 إف  الًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػراثى عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى البىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ   

   
 إف  الت نىسُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىنا

1يػػػػػػػػا صػػػػػػػػاًح ًمػػػػػػػػٍف ًإحػػػػػػػػدل الكبىػػػػػػػػرٍ   
 

   
كيجعؿ أبك نكاس مف زيارة الخٌمارات ركننا مقدسنا ييٍستبدؿ بالحٌج إلى الكعبة المشٌرفة , 

 فيقكؿ:
 } الكامؿ {

بػػػػػػػػػاًدرنا ػػػػػػػػػ   مي  كالحػػػػػػػػػ ُّ ًإٍف حٌجػػػػػػػػػكا فىحي

ػػػػػػػػػػٍيرىا   ػػػػػػػػػػٍ  شى ٌمػػػػػػػػػػارو كىعي حػػػػػػػػػػانكتى خى
2

 

   
ؿ إبميس مف عدكو يجب عصيانو إلى كيغالي الٌشاعر في عدائو ألكامر الٌشرع ؛ حيث يحي

 قريبو طاعة أكامره فريضة , فيقكؿ : 
 } الكامؿ {

ػػػػػػػػػةه  مىٍيػػػػػػػػػؾى فىريضى تيػػػػػػػػػوي عى  كأىًطػػػػػػػػػٍع فىطاعى

ػػػػػػػػػػػؾى تيٍكًمػػػػػػػػػػػًؿ الكيٍفػػػػػػػػػػػرىا   3ًإبمػػػػػػػػػػػيسى عىم 
 

   
ككيؼ ال تككف طاعتو فريضة ؛ إذا كاف في رأم الٌشاعر فقيينا ناسكنا يرقى إلى منزلة 

 األحبار , فيقكؿ : 
الكامؿ {}   

 إٌنػػػػػػػػي قىصػػػػػػػػٍدتي إلػػػػػػػػى فقيػػػػػػػػوو عػػػػػػػػالـو 

ٍبػػػػػػػػػػرو مػػػػػػػػػػف األٍحبػػػػػػػػػػارً    ػػػػػػػػػػؾو , حى  متنس 

   
ػػػػػػػػػػػؽو فػػػػػػػػػػػي دينػػػػػػػػػػػو , ميتىفىق ػػػػػػػػػػػوو   متعم 

ػػػػػػػػػػرو فػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػـ كاألخبػػػػػػػػػػارً    4متبص 
 

   
كتغدك الٌذنكب في منظكًر أبي نكاس أخبلقنا نبيمة ؛ كلذا فيك يدعك إلى ارتكاب أشٌدىا فتكنا , 

 كأقبحيا فعبلن , فيقكؿ : 
الكامؿ { }  

ػػػػػػػػػػػيا ًسيسى  ال تػػػػػػػػػػػٍركىبىف  ًمػػػػػػػػػػػفى الػػػػػػػػػػػذُّنكًب خى

ػػػػػػػػػٍد    ٍفتىيػػػػػػػػػا  -كاٍعمى  ًلٍ ىٍنًبػػػػػػػػػؿً  -إذا قارى

   
 كخطيئػػػػػػػػػػػػةو تٍغميػػػػػػػػػػػػك عمػػػػػػػػػػػػى ميٍسػػػػػػػػػػػػتاًميا

ؿً     يمقػػػػػػػػػػػػػػػاؾى آخػػػػػػػػػػػػػػػري طىٍعًميػػػػػػػػػػػػػػػا األك 
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ًتػػػػػػي يقػػػػػػكؿ ليػػػػػػا الفتػػػػػػى  ليسػػػػػػٍت ًمػػػػػػفى اله 

1عنػػػػػػػػد الت نىػػػػػػػػدُّـً ليتنػػػػػػػػي لػػػػػػػػـ أٍفعػػػػػػػػؿً   
 

   
ٌنما لقد سعى أبك ن      كاس إلى تشكيؿ عبلقاتو جديدةو بيف األلفاظ ؛ فمـ يقمب مفاىيميا فحسب , كا 

عمد إلى إعادة قكلبتيا بما يكافؽ منطقو , فالحبلؿ كالحراـ , كالخطيئة كالغفراف , كالطاعة 
كالمعصية , كالسٌر كالعبلنية , ثنائٌياته تقكـ في أساسيا عمى عبلقة تنافرو كتضاد , كلكٌف الشاعر 

ا مختمفنا , يسٌكغ أح اليا إلى مفرداتو متكاممةو مترادفة , تيدـ الٌنمكذج التٌقميدم , كتؤسس نمكذجن
 الممنكع , كيبيح المحٌرـ , فيقكؿ :

 } الكامؿ {
ػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػي  حرامىيػػػػػػػػػا م ٍمػػػػػػػػػتي ال حرجن  حى

م ػػػػػػػػػػؿً    س ػػػػػػػػػػٍعتي غيػػػػػػػػػػرى ميحى 2كلرب مػػػػػػػػػػا كى
 

   
 كيقكؿ مستيزئنا بحرمة البيت الحراـ :

لرجز {} مجزكء ا  
ـى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  ال تىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىًب البىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى الحى

تٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يىًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ    م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو حى خى 3كى
 

   
ا :  كتراه يبرر فعؿ الخطايا فمكالىا لما كجد الغفراف , فيقكؿ ناصحن

 } مجزكء الٌرمؿ {
 اتػػػػػػػػػػػػرؾ الٌتقصػػػػػػػػػػػػير فػػػػػػػػػػػػي الٌشػػػػػػػػػػػػرٍ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطً     ًب , كخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذىا بنشى

   
 مػػػػػػػػػػػػػف كميػػػػػػػػػػػػػتو كسػػػػػػػػػػػػػنىى البػػػػػػػػػػػػػرٍ 

ػػػػػػػػػػػػػػاءٍت فػػػػػػػػػػػػػػي البػػػػػػػػػػػػػػكاًطي    ًؽ , أضى

   
ـٍ   كعفػػػػػػػػػػػػػػػػػػك اهلل مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػذك -ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -ؿه غػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا عنػػػػػػػػػػػػػػػػػد الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػراًط   
   

ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى الغفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرافي إالٌ   خي

4الٍمػػػػػػػػػػػرئو فػػػػػػػػػػػي الٌنػػػػػػػػػػػاًس خػػػػػػػػػػػاًطي  
 

   
يثاره إعبلنيا كالمجاىرة بيا بافتضاح :  كيقكؿ معمننا عف بغضو التستر في ارتكاب المعصية , كا 

 } مجزكء الكامؿ {
ًنيىػػػػػػػػػػػػػػوٍ  -فيػػػػػػػػػػػػػػًديتى  –اشػػػػػػػػػػػػػػرىٍب   عالى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتًُّر زانً    ُـّ الت سى 5يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ أ
 

   
 كيقكؿ :
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 } مجزكء الكامؿ {
 أٍطيىػػػػػػػػػػػػػػػبي الم ػػػػػػػػػػػػػػػذاًت مػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػا

فى ًجيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارنا باٍفتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحً   
1

 

   
لقد أجرل أبك نكاس مكازناتو بيف مصطمحاتو دينٌية , كمصطمحاتو عبثٌية مجكنٌية , كانتصر      

الحياة لمصطمح العبث كالمجكف عمى مصطمح الديف كجعمو يقيره , كيتفكؽ عميو ؛ ألٌف مسمكو في 
 قائـه عمى اإلنكار كالمجاىرة , فيقكؿ :

 } الكامؿ {
ٍبتييػػػػػػػػػػػا مىػػػػػػػػػػػي  تىمػػػػػػػػػػػكميني فىأىجى ػػػػػػػػػػػرىٍت عى  بىكى

ػػػػػػػػػػٍذىىبى األىٍبػػػػػػػػػػرارً     إن ػػػػػػػػػػي ألىٍعػػػػػػػػػػًرؼي مى

   
ػػػػػػالـى فىقىػػػػػػٍد أىطىٍعػػػػػػتي ًغػػػػػػكايىتي  فىػػػػػػدعي المى

ٍعًرفىتػػػػػػػػي إلػػػػػػػػى اإًلٍنكػػػػػػػػارً    ػػػػػػػػرىٍفتي مى صى 2كى
 

   
 ؿ :كيقكؿ مثبتنا تغٌمب الحراـ عمى الحبل

 } الكافر {
ٍعنػػػػػػػػػػػػػا ـي إذا اٍجتىمى  يالئمنػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػػرا

ػػػػػػػػػالؿً    ػػػػػػػػػًة الحى ػػػػػػػػػٍف ميالئىمى كأىجفيػػػػػػػػػك عى
3

 

   
ٍمدىه في رحيؽ الخمر , فيقكؿ :  كيرل أبك نكاس خي

 } الطكيؿ {
ٍف لىػػػػػػػـ نسػػػػػػػكف الخمػػػػػػػدى عػػػػػػػاجالن   فىػػػػػػػنىٍحفي كاً 

ٍمػػػػػػػدينا فػػػػػػػي الػػػػػػػد ىر إاٌل رحيقييػػػػػػػا   4فمػػػػػػػا خي
 

   
 صركف عمى تحريـ الخمر , كيحذركنو مف عذاب الٌنار , فيقكؿ :يكاجو لٌكامو الٌذيف ي كلذا فيك

 } البسيط {
ٍيباءى صافيةو  ًصٍر في الًجنىاًف , كدٍعًني أىٍسكف الن ارىا يا مىٍف يىمكـي عمى صى

5 
 

لقد كجد أبك نكاس في الٌشعر بضاعةن رائجة , كسمعةن نفيسة يحرص الخاصة كالعامة عمى      
ٌيارات عصره محٌفزنا عمى ابتداع طريقةو تجعؿ ألشعاره صدلن كأللفاظو كقعنا اقتنائيا , كألفى في ت

تنماز بو فبل تخطئو أذف , فبدت أشعاره مختمفة بما احتكتو مف ألفاظ عامية , كمبتذلة , كفارسية , 
 كمسيحية , كمجكسية .
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 : الٌمغة العامٌية -
خركجه عف اإلطار المغكٌم  ؛ فقد  رافؽ خركج أبي نكاس عف المألكؼ مف األعراؼ كالتقاليد   

استطاع الٌشاعر أف يتحرر مف سمطة المحافظة المغكٌية باستخدامو ألفاظنا شعبٌية محكٌية درجت 
 , كمثاؿ ذلؾ قكلو : 1عمى ألسنة العامة 

 } الخفيؼ {
 أيٍنػػػػػػسى نٍفًسػػػػػػي كيػػػػػػؼ اٍسػػػػػػتىجٍزتى اط راًحػػػػػػػي

ـٍ أًلىٍيػػػػػػًش      فػػػػػػيـ ذا بػػػػػػؿ عػػػػػػالـى ذا أى
2

 

   
, كلـ يغفؿ الٌشاعر ألفاظنا  3" ألٍيًش " إدغاـه لكممتيف " أم شيءو ؟ " , كىي ليجة عامٌية  فكممة 

عٌدت مف أساليب المجاممة االجتماعٌية التي شاعت في عصره , مثؿ : مكالم , كمكالئي , 
,  4كسٌيدم, كأميرم , كحياتي , كمعٌذبتي , كال سٌيما عند مخاطبة معشكقيو مف الجكارم كالغمماف 

 فيقكؿ : 
 } المجتث {

ًلٍمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذالتً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كى  مى

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تير ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً     زك 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػعىٍيفى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍف كيػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  فىػػػػػػػػػػػػػػػػ     سى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكالًتي    يىميٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مى

   
 يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍأميٍرنىنىي أىٍف أيخم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًتي   تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  حى 5ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف راحى
 

   
 كيقكؿ : 

 } مجزكء الكافر {
ػػػػػػػػػػػػٍف عىيػػػػػػػػػػػػدم  أميػػػػػػػػػػػػرم حػػػػػػػػػػػػاؿى عى

ـى عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كد م    كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دا

   
ػػػػػػػػػػػػػػػٍكالإذ  ا مػػػػػػػػػػػػػػػا قٍمػػػػػػػػػػػػػػػتي يػػػػػػػػػػػػػػػا مى

ٍبػػػػػػػػػػػػػًدم   ػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػاؿ يػػػػػػػػػػػػػا عى مى يكمن
6
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كقد ابتدعت تمؾ األلفاظ الستعطاؼ المحبكب كاستمالة جانبو , كال سٌيما إذا اشتٌد تمٌنعو ,     
كطاؿ ىجرانو . كلذا كانت األلفاظ الٌرقيقة مبلذنا لمشاعر يتقٌرب بيا إلى المحبكب , كيبدم مف 

 , عٌمو يعطؼ عمى حالو , فيقكؿ :خبلليا ضعفو كاستكانتو لو 
 } السريع {

 فػػػػػػػالمكت أٍف ييػػػػػػػٍزرىل عمػػػػػػػى عاشػػػػػػػؽو 

 ييقىػػػػػػػػػاؿي قػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػف , كلكػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػالى   

   
 يػػػػػػػػػا كٍيمىتػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف جسػػػػػػػػػًدم كم ػػػػػػػػػوً 

ٍفًصػػػػػػػػالن    ػػػػػػػػضى مٌنػػػػػػػػي مٍفًصػػػػػػػػالن مى ريض 
1

 

   
ا مف استخداـ ألفاظو ترددىا الٌنساء في حاؿ التٌفجع كالٌتحٌسر كػ "  فمـ يجد الٌشاعر في نفسو حرجن

 , فيقكؿ : 2كيمي , ك كيمتي " بؿ تراه يكررىا مستفزنا مشاعر محبكبو 
 } المجتث {

ػػػػػػػػػػػػػػػػٍف جػػػػػػػػػػػػػػػػدىاهي قىميػػػػػػػػػػػػػػػػؿي   يػػػػػػػػػػػػػػػػا مى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالهي طىكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي     كمى

   
 كيٍمػػػػػػػػػػػي ...  فمػػػػػػػػػػػيس يػػػػػػػػػػػرل ًلػػػػػػػػػػػي

 حق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا , كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس يينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي   

   
 كيمػػػػػػػػػػػػػي ... كمػػػػػػػػػػػػػا ىكػػػػػػػػػػػػػذا يػػػػػػػػػػػػػا

3كٍيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفي الخميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي   
 

   
ٌنما ىك الٌرقة كالٌمطافة كالشكؿ كالٌدماثة كاف مما ييحتاج فيو أف تككف " كلٌما كاف المذىب في الغزؿ إ

, فقد ماؿ أبك نكاس في غزلو إلى كٌؿ سيؿو  4األلفاظي لطيفةن مستعذبة , مقبكلةن غير مستكرىة ... " 
سيؿو عذب , فاقتربت ألفاظو مف مخارج الحركؼ , فكانت كالماء الٌزالؿ يسرم في حنجرة القينة ك 

 فتشدك بو أجمؿ األلحاف , كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة , كمنيا قكلو : المغنٌية ؛
 } الٌسريع {

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىامامى كجيال 

ٍبػػػػػػػػدىةى مػػػػػػػػف آسً     ىػػػػػػػػٍؿ لػػػػػػػػي مػػػػػػػػف عى

   
 أك قائػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو يخبرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خالفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 أٍف لػػػػػػػٍيس مٍنيػػػػػػػا بػػػػػػػيى مػػػػػػػف بػػػػػػػػاسً   

   
 فراجًعػػػػػػػػػػي الكٍصػػػػػػػػػػؿى فػػػػػػػػػػ ٍف زرتكيػػػػػػػػػػـٍ 

 قػػػػػػػػػػػػٍدرو فػػػػػػػػػػػػراؽو فػػػػػػػػػػػػاٍحمقي راًسػػػػػػػػػػػػي  

   
 يـ الصػػػػػػػػػػدُّ عػػػػػػػػػػف عاشػػػػػػػػػػؽو أكال ففػػػػػػػػػػ

ـٍ مػػػػػػػا عػػػػػػػاشى بالٌناًسػػػػػػػي    لػػػػػػػيس لكػػػػػػػ

   
 لػػػػػػػػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػػػػػػػػٍئًت كاهلل ألرضػػػػػػػػػػػػػػػػيًتوً 

5فػػػػػػػػػػػػال تيقيًميػػػػػػػػػػػػًو عمػػػػػػػػػػػػى اليػػػػػػػػػػػػاسً   
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 كيقكؿ :
 } الطكيؿ {

ػػػػػػػػكهي باٍسػػػػػػػػًمو  طًفٍقػػػػػػػػتي أفىد يػػػػػػػػًو , كأىٍدعي

ػػػػػا   ر بتثىاقيػػػػػػؿً    1فقػػػػػاؿ مجيبنػػػػػا : ر مػػػػػػا تىشى
 

   
العامة اٌلذيف يتجنبكف ما ثقؿ نطقو مف األصكات حيث فٌر الشاعر مف النطؽ باليمزة , كىذا دأب 

 كاأللفاظ .
 المغة المبتذلة  -

ال شٌؾ أٌف أبا نكاس شاعره جاىر مجتمعو بفجكره , كتحٌدل أخبلقو بابتداعو سمككنا جديدنا ييزىٍعزىع     

لتي األسسى , كيحٌطـ القكاعد التي دأب المجتمع اإلسبلمٌي عمى الحفاظ عمييا . كلـ تكف لغتو ا

كٌظفيا في شعره بمعزؿو عف ذاؾ السمكؾ , بؿ استطاعت أف تختزؿ أخبلقو , كأف تعٌبر عف سمككو 

ًجبو , أك تتكارل بسبب راًدع .  دكف أف تستتر خمؼ حي

كلقد كانت لغة أبي نكاس أداة مف أدكات عصيانو , فتماشت مع مذىبو , كخضعت ألىدافو ,     

كيقؼ المتأىٌمؿ في شعره عمى مفرداتو كثيرة ال يمكف عزليا عف  فكٌظفيا في حقكؿو داللٌية مختمفة ,

سياقيا ؛ ألٌنيا إف عزلت عنو فستغدك مف سخيؼ الٌمفظ اٌلذم ال يتماشى مع الذكؽ , كال تستبيحيا 

الذم تجاىؿ فيو  2مفرداته تنتمي إلى ًسجٌؿ " الفجكر "  –إف جاز الٌتعبير  -األخبلؽ , أك ىي 

الٌنقاد مف ضركرة تجٌنب األلفاظ المبتذلة الٌسكقٌية , ذاؾ أٌف " الٌشعر  كثيره مف والٌشاعر ما اتفؽ عمي

ف , كلـ  ـٍ يىٍيجي كبلـه منسكجه , كلفظه منظكـه , كأحسنو ما تبلءـ نٍسجو كلـ يىٍسخؼ , كحسيفى لىٍفظيو كل

ا , كال الس كقي  مف األل مفنا بىغيضن فاًظ فيككف مييٍميىبلن دكننا " ييستعمؿ فيو الغىميظي مف الكبلـً فيككف جى
3 

فطفت عمى شعر أبي نكاس ألفاظه مستيجنة مف قاع المجتمع , كىي بعيدةه عف الفصاحة كتتجو 
نحك اإلسفاؼ , كلكٌنيا تخدـ انقبلب الشاعر ؛ كتكشؼ عف ازدرائو لقيـو اجتماعٌية لـ يكف ليتقٌبميا 

اء لكنو دليؿه عمى صفاء عيشيـ ككرميـ , عمى أٌم حاؿ , فإذا كاف الحميب شراب العرب , كفي نق
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كجكدىـ , فيك في رأم الٌشاعر شرابه حقيره يدؿ عمى سخؼ العرب الٌذيف لـ يعرفكا لٌذة الخمر كال 
 طيب مجالسيا , فيقكؿ :

 } الكافر {
مىٍيػػػػػػػػػػػػػػوً  ميػػػػػػػػػػػػػػبي فىبيػػػػػػػػػػػػػػؿ عى  إذا رابى الحى

ػػػػػػػػػكبي     كال تيٍحػػػػػػػػػرىٍج فمػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي ذاؾى حي

   
ػػػػػػػػػػمكؿه  ػػػػػػػػػػافيةه شى  فأطٍيػػػػػػػػػػبي منػػػػػػػػػػو صى

1يطػػػػػػػػػكؼي ًبكىٍأًسػػػػػػػػػيىا سػػػػػػػػػاؽو أىديػػػػػػػػػبي   
 

   
فيك يدعك إلى عدـ الٌتحٌرج مف ذاؾ الفعؿ ؛ ألٌنو في نظره نقضه لعادةو تخٌص العرب , كىذا ما 

 يكافؽ ىكاه , فيقكؿ :
 } الكامؿ {

 جػػػػػػػػػاًىٍر ًبنىٍفًسػػػػػػػػػػؾى كاٍىًتػػػػػػػػػػًؾ الٌسػػػػػػػػػػٍترىا

ٍيػػػػػػرىا   ػػػػػػذارىؾى فػػػػػػي اليػػػػػػكل جى  كاخمػػػػػػٍع عى

   
ػػػػػػػػػٍف   ىػػػػػػػػػكاؾى تىحػػػػػػػػػرُّجه ال يىٍردىعن ػػػػػػػػػؾى عى

ػػػػػػػػػػػػػػػرُّجى ييػػػػػػػػػػػػػػػكًرثي الفىٍقػػػػػػػػػػػػػػػرىا   إف  الٌتحى
2

 

   
ذا كاف " الٌمكاط كالٌزنى " مف المحٌرمات األخبلقٌية التي يعادييا الٌديف كتأبى فعميا األخ      , بلؽكا 

 فيي في رأم الٌشاعر فضائؿ ال بٌد مف كجكدىا في المجتمع , كلذا يقكؿ :
 } مجزكء الٌرمؿ {

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف الـى   عىًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌيا كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ًلمى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب األىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الغىًكي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    كاركى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىرٍ  ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػرى كجى  كاشػػػػػػػػػػػػػػػػػرىٍب الخى

ي ػػػػػػػػػػػػػػػا   3بالز نىػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػا ديٍمػػػػػػػػػػػػػػػتى حى
 

   
 كيقكؿ :

 } الكافر {
مكًر كبػػػػػػػػػػػػػػػػالم كاطً  ت ػػػػػػػػػػػػػػػػٍع بػػػػػػػػػػػػػػػػالخي  تىمى

ػػػػػػراطً    مػػػػػػى الص  ػػػػػػركرى عى 4كال تىٍخػػػػػػشى المي
 

   
ٌؿ ما يبتذلو الناس في حديثيـ , كال يرعكم الٌشاعر عف تكرار ىذه األلفاظ , كال يتكانى عف ذكر ك

 كلعٌمو يعمد إلى تفصيمو دكف حرجو أك خكؼ , فيقكؿ مبررنا فحشو في إقبالو عمى الغمماف  :
 } الكافر {

ػػػػػػػٍيرو  ػػػػػػػٍف تىحػػػػػػػيضي ًبكيػػػػػػػؿ  شى  أىتىٍجعػػػػػػػؿي مى

ٍركيىػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ  عػػػػػػػػػاـً     كيىٍنػػػػػػػػبيحي جى
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ٍيػػػػػػػػػرو  جى  كىمػػػػػػػػػف ألقػػػػػػػػػاهي فػػػػػػػػػي ًسػػػػػػػػػر  كى

ػػػػػػػػػػػعي ًمٍنػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػي رد      الس ػػػػػػػػػػػالـً  كأىٍطمى

   
ا ػػػػػػػػػػػريحن ػػػػػػػػػػػوي بمػػػػػػػػػػػا أٍىػػػػػػػػػػػكىل صى  أيكىم مي

1بػػػػػػػػػػال خػػػػػػػػػػكًؼ الًمػػػػػػػػػػؤذ ًف كاإًلمػػػػػػػػػػاـً   
 

   

كيعٌج ديكاف أبي نكاس كما استدرؾ عميو مف أشعارو جمعت في كتاب " الفكاىة كاإلتناس "      
إٌف الٌشاعر بمثؿ تمؾ األلفاظ , بؿ بما يزيد عمييا فحشنا كبذاءة , كال بٌد لمباحث مف الٌتعثر بيا ؛ إذ 

يكاد يحشكىا حشكنا في خمرياتو كمجكنو كغزلو , فيي في رأيو سمةه لمت حرر , كطريقةه لمخبلص مف 
 الٌثكابت كالقيكد .

كقد اكتفت الباحثة باألمثمة الٌسابقة , دكف أف تعٌرج عمى ألفاظو أخرل يفيضي بيا معجـ الٌشاعر      
 بلؽ .لككًنيا منافرةن لمٌذكًؽ , كمعاديةن لؤلىخ

 األلفاظ الفارسٌية  -
اٌطمع أبك نكاس عمى ثقافاتو تجاكزت حدكد الثٌقافة العربٌية , كامتمؾ لساننا فارسينا جعؿ مف       

قامكسو الٌشعرٌم قامكسنا يحفؿ بكٌؿ ما أضافو االمتزاج الحضارٌم مف ألفاظو كانت ميداننا لممكاجية 
ما كانت تسعى إليو حركة التٌنقية المغكٌية آنذاؾ مف , غير عابئ ب 2مع األلفاظ العربٌية األصيمة 

حفاظو عمى صفاء العربٌية كصكنيا مف الٌدخيؿ الذم أخذ يتكٌغؿ في نسيج الثقافة العربٌية بدالالتو 
, كجد فييا أبك نكاس الخصكصٌية المجدية التي تحيمو إلى الكثافة التعبيرية  3معجمٌيةو مختمفة 

 . 4لـ يجده في األلفاظ العربية كالحبؾ المعنكٌم عمى نحكو 
فقد كانت األلفاظ الفارسٌية صكتنا حضاريًّا اجتذب الٌشاعر إلى فضاءاتو مترفة لـ يعيدىا        

العرب في كصفيـ أك غزليـ , كلذا بدا أبك نكاس مختمفنا في إكثاره مف تكظيؼ تمؾ األلفاظ ؛ حيث 
ا بأثكابو كحمىن جعؿ منيا أداةن لكٌؿ جديد , فغدا شرابو فارسيًّ  ا , كأدكاتو فارسٌية , كساقيو مٌتشحن

 فارسٌية تدٌؿ عمى تمٌيزىا كاختبلفيا ؛ كال ريب فخمرتو ذات أصكؿو فارسٌية , قطفت ثمارىا مف كـر 

                                                 
 . 707, ص  الديكاف أبك نكاس : 1
 . 232, ص  2, ج  ي مجاؿ الٌتجديدحركة الٌشعر العباسي فينظر : خريس , حسيف :  2
 الشعر كالحياة المغكية. كخميؼ , يكسؼ :  55, ص  إنتاج المعرفة بيف األصالة كالحداثةينظر : حسف , عبد الكريـ :  3

 . 43, ص  في القرنيف األكؿ كالثاني اليجرم
كمية آداب , مجمة آداب ذم قار , نكاس التكظيؼ الٌداللي ل لفاظ األعجمٌية في شعر أبيينظر : سميماف , فريد حمد :  4

 . 212, ص 2, ـ 5ع  جامعة ذم قار , بغداد,
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 ) دٍىقىاف ( , كاف يكلييا أشىٌد العناية كاالىتماـ , يقكؿ :
 } البسيط {

ػػػػػػػػػٍذراءي ناًصػػػػػػػػػعىةه   صػػػػػػػػػيباءي صػػػػػػػػػافيةه , عى

ػػػػػػػػٍرـً دٍىقىػػػػػػػػافً  لمسُّػػػػػػػػٍقـً     دىاًفعػػػػػػػػةه , مػػػػػػػػف كى

   
 كػػػػػػػػٍرـه تىخػػػػػػػػاؿي عمػػػػػػػػى قيٍضػػػػػػػػباًف نخمتػػػػػػػػو

ػػػػػػػافً    ٍبشى 1يػػػػػػػـك الًقطػػػػػػػاًؼ لىػػػػػػػوي ىامػػػػػػػاتي حي
 

   
ـي فبٌلحي العجـ , كرئيس األقميـ أك القرية , كىك التٌاجر  ك ) الٌدٍىقىاف ( زعي

اٌلذم دأب أبك نكاس  2
لمخاطب أف يبذؿ الغالي كالٌنفيس في سبيؿ , كال بٌد  3عمى زيارتو خاطبنا خمرتو عركسنا لمٌذة 

 , فيي ال تخرج إاٌل لمممكؾ , كفي ىذا يقكؿ : 4الحصكؿ عمى معشكقتو 
 } الطكيؿ {

كاىىػػػػػػػػػػا ًلنىٍفًسػػػػػػػػػػو  ذىًخيػػػػػػػػػػرىةي دٍىقػػػػػػػػػػافو حى

ـي    مىٍيػػػػػػػػػػو كسػػػػػػػػػػي ًمػػػػػػػػػػؾه أىٍكفىػػػػػػػػػػى عى إذا مى
5

 

   
فيي ) مداـه خسركمه ( " مىٍنسكبه إلى عيظىماًء األىكاًسرىة " 

 يا يقكؿ :, كفي 6
 } الخفيؼ {

 فتػػػػػػػػػػرل الش ػػػػػػػػػػٍربى كاألىم ػػػػػػػػػػًة فييػػػػػػػػػػا

ًكم  المػػػػػػػػػػػػػداـً    ٍسػػػػػػػػػػػػػرى 7يىٍحتىسػػػػػػػػػػػػػكفى خي
 

   
 , يقكؿ : 8كىي شرابه ذىبيي مشعي يدعى ) الٌزرجكف ( 

 } مجزكء الرمؿ {
 اسػػػػػػػػػػػػػػػقني يػػػػػػػػػػػػػػػا ٍبػػػػػػػػػػػػػػػفى أىًذيػػػػػػػػػػػػػػػفً 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفً    رىجي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًب الز   ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف شى

   
 ذىىبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ييٍثًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري دير ا

حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفً    9كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ًإب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو كى
 

   
 :, كقاؿ فييا 10كقد انتقى أبك نكاس خمرتو مف أجكد الخمر كأصفاىا , فأطمؽ عمييا ) اإًلٍسفىٍنط ( 

                                                 
 . 127, كينظر : ص  113, ص  الديكافأبك نكاس :  1
, تح : ؼ . عبد الٌرحيـ , دار القمـ ,  المعٌرب مف الكالـ األعجمي عمى حركؼ المعجـينظر : الجكاليقي , أبك منصكر :  2
 .303ص ـ ,  1990, دمشؽ ,  1ط
 . 681, ص  الديكاف أبك نكاس : 3
 118, ص المصدر السابؽ  4
 . 131. كينظر : ص  132, ص  المصدر السابؽ 5
 . 285, ص  المعٌربالجكاليقي  :  6
 . 141,  103,  95,  88. كينظر : ص  69, ص  الديكافأبك نكاس :  7
 . 339,  338, ص  المعٌربينظر : الجكاليقي :  8
 . 70, ص  الديكاف أبك نكاس : 9

 . 111,  110, ص  المعٌربالجكاليقي , أبك منصكر :  10
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 } البسيط {
ػػػػػػػالىةى الط ٍعػػػػػػػـً , ًإٍسػػػػػػػفىٍنطه , معىت قىػػػػػػػةه  ٍمسى  سى

ـي الحػػػػػػػانكًت أىٍكصػػػػػػػاًني   ًبشيػػػػػػػٍرًبيا قىػػػػػػػي 
1

 

   
ذا كانت خمرتو عمى ىذا الٌنحك مف الٌرفعة كالٌتعظيـ      , فبل بٌد أف يككف فعميا في شاربيا كا 

عظيمنا , فيي ) خندريس ( 
 تذىب عقؿ شاربيا فتنسيو كؿ  ما تعاكر عميو مف ىمـك , فيقكؿ : 2

 } الطكيؿ {
ػػػػػػػػػػػػػػوً  ػػػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػػػارةن , كبيم   تنػػػػػػػػػػػػػػادم بيم 

ػػػػػػػػػػػػػػػػافً    أال خم يػػػػػػػػػػػػػػػػا قىٍمبىٍيًيمػػػػػػػػػػػػػػػػا يىرمى
3

 

   
ٍف قمػػػػػػػػػػتي إٌنًنػػػػػػػػػػي  كال تيٍعًفنػػػػػػػػػػي ًمٍنيػػػػػػػػػػا , كا 

ٍنػػػػػدىريًس يىػػػػػدافً فتنػػػػػى لػػػػػيسى لػػػػػي ب   4الخى
 

4يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدافً 
 

   
 فمضت عمييا ًحقبه كسنكف , يقكؿ الٌشاعر :  5 كىي معت قىةه حفظت في ) الد ساكر (

 } المنسرح {
 حتٌػػػػػػػػػػػى تخي ػػػػػػػػػػػرتي ًبٍنػػػػػػػػػػػتى دىٍسػػػػػػػػػػػكىرةو 

ػػػػػػػػنيكفى كالًحقىػػػػػػػػبي    ٍتيػػػػػػػػا الس  مى قىػػػػػػػػٍد عىجى
6

 

   
 , فيقكؿ : كاختٌص أبك نكاس خمرتو بأدكاتو ككؤكس فارسٌية زادت مف تفٌردىا      

 } البسيط {
 قامػػػػػػػػػت ب بريقيػػػػػػػػػا , كالٌميػػػػػػػػػؿ معتكػػػػػػػػػره 

 فػػػػػػالح مػػػػػػف كجييػػػػػػا فػػػػػػي البيػػػػػػت ألالء  

   
 فأرسػػػػػػػمت مػػػػػػػف فػػػػػػػـ اإلبريػػػػػػػؽ صػػػػػػػافيةن 

 كأٌنمػػػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػػػذىا بػػػػػػػػػػػػالعيف إغفػػػػػػػػػػػػاءي   

   
 فمػػػػػػػػك مزجػػػػػػػػت بيػػػػػػػػا نػػػػػػػػكرنا لمازجيػػػػػػػػا

حتٌػػػػػػػػػػػػى تكلٌػػػػػػػػػػػػد أنػػػػػػػػػػػػكاره كأضػػػػػػػػػػػػكاءي   
7

 

   
 

ا نكاس عمد إلى استخداميا لما فييا مف , كلعٌؿ أب 8) اإلبريؽ ( لفظةه فارسيةه معٌربة ك

صفاءو صكتي  يبلئـ الجٌك الذم صٌكرتو األبيات السابقة , فالقاؼ كالباء كاأللؼ أصكاته صافيةه 

                                                 
 . 113, ص الديكاف أبك نكاس :  1
 . 271, ص  المعٌربالخندريس : " ينتؼ شاًربييا لحيتىو لذىاب عقمو " الجكاليقي :  2
 يرماف : يستكعباف  المذة . 3
 . 163,  152,  142,  112. كينظر : ص  94, ص  الديكافأبك نكاس :  4
 . 169, ص  الديكاف. كينظر :  311,  310, ص  المعٌربالجكاليقي :  5
 . 4ص  مصدر السابؽ :ال 6
 . 690,  689,  683,  94, كينظر : ص  6, ص  الديكافأبك نكاس :  7
 . 120: المعٌرب , ص  الجكاليقيينظر :  8
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تجبر الناظر إلييا عمى أٍف يىٍكًسر  1كاضحة , ينسجـ نطقيا مع ما تطمقو الخمر مف نكرو كأضكاء 

 . 2كىجيا  طىٍرفىو , كأف يضـٌ أجفانو مخافة أف يؤذيو

كيعكد الٌشاعر ليؤكد  أٌف خمرتو مف شراب األكاسرة الممكؾ , كلذا فقد صٌبت في أقداح مصٌكرةو      

 بصكر كسرل كجنكده , تدعى )الط ٍرجيار( , فيقكؿ : 
 } الكافر {

ٍنػػػػػػػػػًد ًكٍسػػػػػػػػػرل رةو ًبصػػػػػػػػػكرىًة جي  مصػػػػػػػػػك 

يىػػػػػػػػػارً    كًكٍسػػػػػػػػػرىل فػػػػػػػػػي قىػػػػػػػػػراًر الط ٍرجى
3

 

   

ا عمى تنكيع كؤكس شرابو , كتعداد أشكاليا , كلعٌمو كجد في ذلؾ لٌذة كبدا أبك نكاس      حريصن

كمتعةن طالما نشدىا , كبحث عنيا , كلكٌنو لـ يجدىا في معجـ األلفاظ العربٌية التي اختٌصت 

بالبدكاة كشظؼ العيش , دكف أف تمفت إلى أثر إناء الخمرة الكاسع في نفكس شاربييا , كمف تمؾ 

 . 6, ك ) الباطية (  5, ك ) الٌراقكد (  4لٌدكاريؽ ( األلفاظ : ) ا

, لقى بدالئو في شٌتى جكانب الحياةلقد كانت األلفاظ الفارسٌية معيننا غرؼ منو الٌشاعر , فأ       

 , ظاىر ال بٌد أف ييتـ بيا المجتمعكرأل في مبلبس الفرس , كأعيادىـ , كمتعٌمقات حضارتيـ , م

 .كاف الٌضياع كاالندثار أكلى بو ف ييمؿ ما أكرثتو البادية مف جدبو كقحطو ز كجكدىا , كأعزٌ كأف يي 
 
 
 

                                                 
 . 2, ص  األعجمية في شعر أبي نكاسالتكظيؼ الداللي ل لفاظ ينظر : سميماف , فريد حمد :  1
 . 6, ص  حاشية الديكافينظر :  2
 . 77, ص  الديكافأبك نكاس :  3
.  302,  301, ص  المعٌربالٌدكاريؽ : كاحدىا دكرؽ , مكياؿه لمٌشرب , كيطمؽ عمى الجٌرة ذات العركة , الجكاليقي :  4

 . 171,  49, ص  الديكاف كينظر : أبك نكاس :
 .  328, ص  المعٌرب: إناءه مف آنية الٌشراب , كىك دفه يفرش باطنو بالقار , كجمعو الٌركاقيد ,  الجكاليقي :  الٌراقكد 5

 . 705, ص  الديكافكينظر : أبك نكاس : 
. كينظر : أبك نكاس :  211, ص  المعٌربالباطية : كممةه فارسٌيةه , إناءه كاسعي األعمى ضٌيؽ األسفؿ , الجكاليقي :  6

 . 131, ص يكافالد
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  ,7, كاآلذريكف 6, كقطربؿ 5, كالٌسابرم 4كالزٌنار ,3, كالٌسراكيؿ2, كالقرطؽ  1فالقباء
 
 

                                                 
 . 504,  503, ص  المعٌربالقباء : فارسي  معٌرب , كىك الممدكد مف الثٌياب , كالجمع أقبية . الجكاليقي :  1

 يقكؿ أبك نكاس :
 } الكافر {

 كجؿُّ الجٍنًد تىٍحًت ًركاًب ًكٍسرل

ارً    ة كأٍقًبيىةو ًقصى  بأىٍعًمدو

   
 . 77الديكاف , ص 

 . يقكؿ : 507, ص  المعٌرب, فارسي  معٌرب , كالجمع قراطؽ . الجكاليقي : القرطؽ : شٌبو بالقباء  2
 } المنسرح {

 في قيٍرًطؽو زىانىو تخٍرسينييا

ٍدغىيا مىدىاًريىيا    قد عٍقرىبىٍت صي

   
 . 171,  159,  85,  66,  8. كينظر : ص  191, ص  الديكاف

ٍمكار بمعنى اإل 3 زار , كقع في الٌمفظ المعٌرب قمبه مكانيه فقٌدمت الٌراء عمى البٌلـ , كقمبت الٌسراكيؿ : " ىك فارسٌي , كأصمو شى
 . يقكؿ : 391, ص  المعٌربالشيف سيننا فأصبح ًسركاؿ , كالجمع سراكيؿ " . الجكاليقي : 

 } اليزج {
 كفي الحم اـ يٍبديك لؾى ) ـ (

 مىٍكنيكف الس راكيؿً   

   
 . 520. كينظر : ص  367, ص  الديكاف

 . يقكؿ : 350, ص  المعٌربالٌزنار : ما يمبسو الٌذمٌي عمى كسطو  . الجكاليقي :  4
 } الٌسريع {

ٍصرً   يا عاًقدى الزُّناًر في الخى

ٍرمىًة الحانىًة كالفٍيرً     ًبحي

   
 . 366,  195,  35. كينظر : ص  82, ص  الديكاف

 . يقكؿ :  386, ص  المعٌرب الٌسابرٌم : كٌؿ رقيؽو مف الثٌياب البيض . الجكاليقي : 5
 } الطكيؿ {

ب ةن  جي ا ساًبري ا, كى  ,كبعتي قىميصن
ـى الط رىفٍيفً     كبعتي ًرداءن ميٍعمى

   
 . 86الديكاف , ص 

هه قيٍطريبؿ : " كممةه أعجمٌيةه كليس ليا مثاؿه في كبلـ العرب البٌتة " , اسـ قرية بيف بغداد كعكبرا ينسب إلييا الخمر , كىك متنزٌ  6
 . يقكؿ : 522, ص  المعٌرب هه لمٌبطاليف , كحانةه لمخٌماريف . الجكاليقي :متنزٌ 

 } الطكيؿ {
 طرٍبتي إلى قيٍطريبُّؿو فىأىتىٍيتييا

حاًح , كعىٍيفً     ًبماؿو مفى الًبيًض الص 

   
 . 4. كينظر : ص  86, ص  الديكاف

 . يقكؿ : 35, ص  المعٌرباآلذريكف : زىره أصفر في كسطو حمؿه أسكد . الجكاليقي : 7
 } الخفيؼ {

ـٍ مف جناهي آذٍريكفه   كلىيي

عكهي مىكاًضعى األىٍقالـً    ضى  كى

   
 . 70,  69ص  الديكاف
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داته , مفر 7, كالٌنكركز 6, كالبستاف 5, كالٌطنبكر كالٌنرد 4, كالياقكت 3, كالٌزبرجد 2, كالٌنرجس 1كالجٌمنار
؛ لما ي كافقت تمٌرده , كسٌكغت انقبلبوداته حفؿ بيا ديكاف أبي نكاس الرتدائيا ثكب الحضارة التمفر 

حممتو مف رٌقة كنعكمة  في لفظيا كداللتيا , عمى النقيض مف المفردات التي استقاىا الٌشعراء 
ٌناقة , كاألبقار التٌقميديكف مف معجـ الٌصحراء العربٌية , كالٌريح كالمطر , كالٌدمف كاألثافي , كال

 الكحشٌية , كالحيكانات , كاليكاـ , التي باتت مختزنة في الماضي , كلـ تعد تنطؽ بالكاقع المتجدد .

                                                 
 . يقكؿ :  39, ص  المعٌربالجٌمنار : فارسٌية دخيمة , زىر الرماف . الجكاليقي :  1

 } مجزكء الرمؿ {
 , تنفح الًمٍس خٍندىريسنا

م نىارىا   تىحًكي الجي  ؾى  كى

   
 .         112, ص  الديكاف

, ص  المعٌربالنرجس : نكعه مف الٌرياحيف , ىك فارسٌي , كأصمو نىرًكس بفتح النكف ككسر الكاؼ الفارسٌية . الجكاليقي :  2
 . يقكؿ : 606

 } الٌسريع {
ٍرًدهً   كالن ٍرًجسي الغىضُّ لىدل كى

 كالكٍردي قد حيؼ  بنٍسريًنو  

   
 . 677,  160ينظر : ص . ك  83, ص  الديكاف

 . يقكؿ : 307, ص  المعٌربالٌزبرجد : فارسي  معٌرب , كىك الٌزمرد . الجكاليقي :  3
 } الكامؿ {

دو   صاغى الًمزاج ليا مثاؿ زىبىٍرجى

 ميتىأىل ؽو ببداًئًع األىضٍكاءً   

   
  704الديكاف , ص 

 . يقكؿ : 649, ص  المعٌربأزرؽ المكف . الجكاليقي :  الياقكت : فارسٌي معٌرب , كىك نكعه مف األحجار الكريمة , 4
 } البسيط {

ةن  ٍت عقكدنا مف الياقكًت ميٍدمىجى  أىٍرخى

ٍمًر يىٍشتىًعؿي     صٍفرنا كحٍمرنا بيا كالجى

   
 . 699, ص  الديكاف

 . يقكؿ :  606,  605, ص  444, ص المعٌرب الطنبكر كالٌنرد : أدكاتي لمعب . الجكاليقي :  5
 زج {} الي

مىفتي اليكـى بالطٍُّنبك  حى

 , كالٌنردًر, كالكعبيف  

   
 . 729, ص  الديكاف

 . يقكؿ :  37البستاف : فارسٌية دخيمة . الجكاليقي : المعٌرب , ص  6
 } البسيط {

 ياحب ذا مىٍجًمسه قد كافى يىٍجمىعينا

 بطىٍيرىناباذى في بيٍستاًف عىٌمًار  

   
 . 145, ص الديكاف 

, ص  الديكاف . ينظر : 617, ص  المعٌربز : فارسٌي معٌرب , كىك عيد رأس السنة عند الفرس . الجكاليقي : النكرك  7
222 . 
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 كالفمسفيةاأللفاظ المسيحية كالمجكسٌية  -
بدت أشعار أبي نكاس مختمفة المبلمح تبعنا ليكٌية األلفاظ التي نسجتيا , كالمعجـ المغكم الذم      

ي بنائيا , فالٌشاعر كاف كلعنا بالتغيير الذم يىٍخميص بو إلى الٌتحميؽ في فضاء الحٌرية اتكأ عميو ف
 بشٌتى أشكاليا .   

 األلفاظ المسيحية -أ
ال يخفى عمى القارئ ما دأب عميو أبك نكاس مف استباحة المحرمات , كخرؽ المسٌممات التي       

المجكسٌية ما يحٌققيا دكف قيكد , كيسمح ليا تحكؿ دكنو كدكف لٌذتو . كقد كجد في المسيحٌية ك 
بالٌتمادم دكف حدكد , فما ىك محٌرـه مرفكضه عند المسمميف , مرٌخصه محببه عند غيرىـ , بؿ قد 
يغدك مف طقكس عبادتيـ , كجزءنا ال يتجٌزء مف عاداتيـ . كىذا ما يفٌسر لجكء أبي نكاس إلى 

ظر إلى نٌساكيا مف الٌرىباف كالٌراىبات , كيستظٌؿ بفيء األديرة يغب  مف خمرىا , كيمٌتع نفسو بالنٌ 
 كركميا , كيطربي عمى كقع معاصر مداميا , متقف الٌصنع محكـ الٌتعتيؽ . يقكؿ الشاعر :

 } الكامؿ {
ػػػػػػٍذىىا عمػػػػػػى ًديػػػػػػفً المىسػػػػػػيًح إذا نىيىػػػػػػى  خي

ػػػػػػدً    مى ػػػػػػٍف شيػػػػػػٍرًبيا ًديػػػػػػفي الن بػػػػػػي  ميحى عى
1

 

   
يرة الٌنصارل كمتعٌمقاتيا , كأخرجتيا إلى المجتمع في صكرةو تيز  كلذا التقطت عدسة الٌشاعر أد

 , فمـ تعد لفظة  2المألكؼ , كتجتاح التٌقميد , كترفد الحياة بمادة جديدة , كتصبغ الفٌف بمكفو جديد 
) الٌدير ( في عرؼ أبي نكاس تشير إلى مكاف انقطاع الٌرىباف لمصبلة كالتٌأمؿ منصرفيف عف متاع 

ٌنما ىك مرتعه لممتع , كممعبه لمفجكر ,  3كطٌيباتيا , متأٌبديف لمعبادة بأجسادىـ كأركاحيـ الٌدنيا  , كا 
 يقصده كعصابتو سعينا كراء الٌمذة التي ال تتحقؽ إاٌل فيو , فيقكؿ :

 } السريع {
ٍجًمػػػػػػػػػػػسه   بػػػػػػػػػػػدىٍير ًبٍيػػػػػػػػػػػرىاذىافى ًلػػػػػػػػػػػي مى

ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػطى بىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتيًنوً    ٍمعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه كى مى  كى

   
 يىػػػػػػػػػػػػػةه رٍحػػػػػػػػػػػػػتي إليػػػػػػػػػػػػػًو كمًعػػػػػػػػػػػػػي فتٍ 

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكريهي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكـى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعانيًنوً   

   
ًب اليىػػػػػػػػػػػػكل فاتػػػػػػػػػػػػؾو   ًبكيػػػػػػػػػػػػؿ  طىػػػػػػػػػػػػال 

مػػػػػػػػػػى ًديًنػػػػػػػػػػوً     قػػػػػػػػػػد آثىػػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػػدُّنيا عى

   
                                                 

 . 45, ص ألحاف ألحاف نقبلن عف : صدقي , عبد الرحمف:  1
 . 48, ص  إنتاج المعرفة بيف األصالة كالحداثةينظر : حسف , عبد الكريـ :  2
 . 43, ص ألحاف الحاف : ينظر : صدقي , عبد الرحمف  3
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ٍؿ نيٍسػػػػػػػػقىى , كنىٍمييػػػػػػػػك بػػػػػػػػو ـٍ نىػػػػػػػػزى  فىمىػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػذي القىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػؼى ب ييًنػػػػػػػػػػػػػػػػػوً    1كنىٍأخي
 

   

, يحتفمكف كقد كٌظؼ الشاعر في األبيات الٌسابقة لفظ ) الٌسعانيف ( , كىك يكـه مف أعياد الٌنصارل 

 . 2فيو بقصؼو كشربو كليكو كطرب , لـ يعيده المسممكف في أعيادىـ أك حٌتى في أياميـ المباركة 

كلـ تكٍف أعياد الٌنصارل كحدىا كافيةن إلثارة الٌتجربة لدل الٌشاعر ؛ فأصكات الٌنكاقيس        

دراسة اإلنجيؿ أمكره حٌركت  , كما يرافقيا مف تراتيؿ يتمكىا الٌرىباف ؛ كما يعقبيا مف 3كالٌزيرات

مشاعر أبي نكاس , كىٌيجت فيو الحنيف إلى الخمر المقٌدسة التي يصر  عمى تحميميا كفؽ تعاليـ 

 الٌنصارل , فيقكؿ :
 } اليزج {

 ميٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاؽه  -كاهلل  –أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً     إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الًحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىًة , كالخى

   
 كأٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًت الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاقيسً 

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الٌزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفىٍجرً   

   
 إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الحانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاؽه 

 ًت يػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ ٍبًح كالن ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً   

   
ػػػػػػػػػػػػػرٍ  ٍغػػػػػػػػػػػػػفو فػػػػػػػػػػػػػي ًطػػػػػػػػػػػػػالًب المي  كمي

ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرم   ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر مىعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى  ًد كالخى

   
ـى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاهلل تٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أىمى

ػػػػػػػػػػػػػعرً     ع مػػػػػػػػػػػػػا قيٍمػػػػػػػػػػػػػتي مػػػػػػػػػػػػػف الش 

   
ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   ًيٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اٍفالى

يقيننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا آخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى العيٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً   
4

 

   

عمى المكاجية بمبدئو المخالؼ ؛ إذ يمزجي  كلعمؾ تدرؾ ما تحممو األبيات الٌسابقة مف إصرار الٌشاعر

بيف أعياد الٌنصارل , كأعياد المسمميف , ًليٍستىبدؿ العككؼ عمى الخمر في الكنائس , كطمب 

 .5الغمماف المرد بما دعت إليو تعاليـ اإلسبلـ مف عيككؼو عمى الٌذكر كالعبادة في يكـ الٌنحر

 كفي قكلو :
                                                 

 . 83, ص  الديكافأبك نكاس :  1
 . 66, ص ألحاف ألحاف  صدقي , عبد الرحمف : 2
 . 199: ص  الديكاف, الدقيقة في آالت الطرب كالمبلىي الٌزيرات : األكتار  3
 . 199, ص  الديكافأبك نكاس :  4
اًمرو يىٍأًتيفى ًمٍف كيؿ  فى   ر كىأىذ  يـك الٌنحر : العاشر مف ذم الحٌجة .  قاؿ تعالى :  5 مىٰى كيؿ  ضى االن كىعى ٍف ًفي الن اًس ًباٍلحى   يىٍأتيكؾى ًرجى

ـٍ ًمٍف بىًييمىًة األٍنعى عىًميؽو *  زىقىيي مىى مىا رى ٍعميكمىاتو عى ـى الم ًو ًفي أىي اـو مى كا اٍس يىٍذكيري ـٍ كى أىٍطًعميكا اـً فىكيميكا ًمٍنيىا كى ًليىٍشيىديكا مىنىاًفعى لىيي
 . 28,  27الحج , اآلية .  اٍلبىاًئسى اٍلفىًقيرى ر
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 } البسيط {
ٍردو , كتيف ػػػػػػػػػػػػػػػػاحً دىًع البىسػػػػػػػػػػػػػػػػاتيفى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍف   كى

ٍيػػػػػػػػرىاحً  -ىيػػػػػػػػًديتى  –كاٍعػػػػػػػػًدٍؿ     إلػػػػػػػػى ذاًت األيكى

   
ػػػػػػػػػيـي   اٍعػػػػػػػػػًدٍؿ إلػػػػػػػػػى نىفىػػػػػػػػػرو , دىق ػػػػػػػػػٍت شيخكصي

 مػػػػػػػػػػػػػفى الًعبػػػػػػػػػػػػػادًة , إال  ًنٍضػػػػػػػػػػػػػكى أىٍشػػػػػػػػػػػػػباحً   

   
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ميرىج  كفى نىكاًقيسن ري  يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

ٍصػػػػػػػػػػباحً    ػػػػػػػػػػاءو , كاً  بيػػػػػػػػػػكًر , ب ٍمسى  عمػػػػػػػػػػى الز 

   
ػػػػػػػػػػٍكتو   تكىر ىيػػػػػػػػػػوي تٍنػػػػػػػػػػأىل بسػػػػػػػػػػٍمًعؾى عػػػػػػػػػػف صى

حً     فمسػػػػػػػػػػتى تٍسػػػػػػػػػػمىعي فيػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػكتى فػػػػػػػػػػال 

   
 إاٌل الٌدراسػػػػػػػػػػػػػةى ل نجيػػػػػػػػػػػػػًؿ مػػػػػػػػػػػػػف كيتيػػػػػػػػػػػػػبو 

ػػػػػػػػػػػػػاحً    ٍفصى  ًذٍكػػػػػػػػػػػػػرى المسػػػػػػػػػػػػػيًح بػػػػػػػػػػػػػ ٍبالجو كاً 

   
تيػػػػػػػػػؽي الػػػػػػػػػرٌاًح تيٍحفىػػػػػػػػػتييـ ـٍ , كعى  يػػػػػػػػػا ًطيػػػػػػػػػبىيي

 بكػػػػػػػػػػؿ  نىػػػػػػػػػػكعو ًمػػػػػػػػػػػفى الط اسػػػػػػػػػػاًت رىٍحػػػػػػػػػػػرىاحً   

   
ٍصػػػػػػػػرٍيًف , ذك ىىيىػػػػػػػػؼو  ػػػػػػػػٍدم ي الخى  يٍسػػػػػػػػًقيكىيىا مي

1خػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػدارًع صػػػػػػػػػكؼو فػػػػػػػػػكؽ أىٍمسػػػػػػػػػاحً أ  
 

   
فيرسـ الٌشاعر لكحةن منقمبة يستمٌد ألكانيا مف ألفاظو مسيحٌية ؛ ليشعر القارئ بأٌنو غدا زاىدنا في متاع 
الٌمذة الدنيكية بعد أف سمبو زىد أكلئؾ الٌرىباف الذيف أجيدكا أنفسيـ في العبادة حٌتى انبرت أجسادىـ 

اح , كاىتٌزت أسماعو بأصكات نكاقيسيـ تدعكىـ إلى الٌصبلة , كنحمت أعكادىـ فأضحت كاألشب
يفاجأ بأٌف النشكة الدينية التي اعترت أبا نكاس  القارئ . كلكف 2كتدارس اإلنجيؿ كٌؿ صباحو كمساء

كانت نشكةن طارئة عٌبر مف خبلليا عف افتتانو بطقكس العبادة الٌنصرانية , كطربو لسماع تراتيميا , 
لسماع صكت المؤٌذف ينادم بػػػػػ " حٌي عمى الفبلح " ؛ كذلؾ ألٌنو يقطع عميو تأٌممو في مقابؿ بغضو 

مىده بالرىباف أكلي األمساح ,  , كمعصيةو تدعكه نفسو إلى اقترافيا .كينياه عف منكرو يدكر في خى
ككؿ ما  تمؾ المعصية التي أجيد أبك نكاس نفسو في تحقيقيا , كبدا مستعدنا لخدمة طاقاتو الفنٌية   

تختزف ذاكرتو مف ألفاظو تتعٌمؽ بالٌنصرانية الستجداء كصؿ غبلـو مسيحٌي فاتؾ الٌنظرات , ساحر 
 الجماؿ , فيقكؿ :

 } الكافر {
 ًبمىعمكدي ػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػد يًف العىتيػػػػػػػػػػػػػػػػؽً 

ػػػػػػػػػػػػػػػاثميؽً     ًبمػػػػػػػػػػػػػػػارم بيٍطػػػػػػػػػػػػػػػًرسى بالجى

   
تٌػػػػػػػػػػػػػػػػػى  بشػػػػػػػػػػػػػػػػػمعكفى ًبيكحٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبمى

ػػػػػػػػٍرًجسى القػػػػػػػػس  الش ػػػػػػػػفيؽً     ًبمػػػػػػػػارم سى

   
ـى كبيػػػػػػػػػػػػكـً ًفٍصػػػػػػػػػػػػحو بمػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػري  ارة مى

ٍمػػػػػػػػػػػػػػػًر العىتيػػػػػػػػػػػػػػػؽً     كبالقيٍربػػػػػػػػػػػػػػػاًف كالخى

   
ٍبػػػػػػػػػػػحو   بمػػػػػػػػػػػيالًد المىسػػػػػػػػػػػيًح بيػػػػػػػػػػػكـً ذى

قػػػػػػػػػػػػػػػػكؽً     كبػػػػػػػػػػػػػػػػاعكث لتأديػػػػػػػػػػػػػػػػًة الحي

   
ػػػػػػػػٍمعىمىًة الن صػػػػػػػػارل فػػػػػػػػي الط ريػػػػػػػػؽً  كأيػػػػػػػػػػػػػػػػاـً الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػعانيًف الميبىػػػػػػػػػػػػػػػػٌدل شى  كى
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 أمػػػػػػػػا كالقيػػػػػػػػٍرًب ًمػػػػػػػػٍف بيٍعػػػػػػػػًد الت نػػػػػػػػائي

 يمػػػػػػػػػػػيف فتػػػػػػػػػػػػىن لقاًئًمػػػػػػػػػػػػًو عىشػػػػػػػػػػػػيؽً   

   
 لقػػػػػػػػد أىٍصػػػػػػػػبىحتى زينىػػػػػػػػةى ًكػػػػػػػػؿ  عيػػػػػػػػدو 

1كديػػػػػػػػػػفى مػػػػػػػػػػع جفاًئػػػػػػػػػػؾى بػػػػػػػػػػالعيقكؽي   
 

   
كلـ يغفؿ أبك نكاس لفظنا يٌتصؿ بالٌرسالة المسيحٌية مف قريبو أك بعيد إاٌل ككٌظفو , دكف أف     

تعيقو قدسٌية تمؾ األلفاظ عف الٌتغزؿ بمحبكبو كاستعطاء قربو كرضاه , بؿ لعٌمو استطاع أف يحيؿ 
ؾ المفردات إلى ترانيـ صبلةو عشقٌية تفضي بو إلى نيؿ محبكبو نصرانيو أعياه في تتبعو , كأرىقو تم

ٍكره   . 2في جى
ـٌ لو الكصاؿ فإٌنو سيجعؿ مف كنيسة ذاؾ الغبلـ قبمةن يحٌج إلييا , كيمارس شعائر دينٌية       فإذا ت

المقٌدسة , كالٌركف الخامس مف أركاف اختصت بالبيت الحراـ , معمننا تحديو الٌسافر لحرمة المشاعر 
 الديف , فيقكؿ :

 } الكافر {
مىػػػػػػػػًؿ الػػػػػػػػد يارً  ػػػػػػػػزىاؿي العيٍمػػػػػػػػًر فػػػػػػػػي خى  غى

ػػػػػػكارم   ػػػػػػٍكؿي الجى ػػػػػػع الم حػػػػػػى شى  فىػػػػػػداؾى مى

   
 إذا مػػػػػػػػػػػػا راحى ًمػػػػػػػػػػػػٍف قػػػػػػػػػػػػال يىتيػػػػػػػػػػػػوي 

ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كأىذ فى باٍبًتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً     ًليىٍيكى

   
ػػػػػػػػػػػػػميبنا  ييقمٌػػػػػػػػػػػػػدي فػػػػػػػػػػػػػي تىراًئًبػػػػػػػػػػػػػًو صى

 ًب بالٌشػػػػػػػػػػػػػػعارً كميٍسػػػػػػػػػػػػػػتمب الػػػػػػػػػػػػػػذ كائً   

   
ػػػػػػػػػٍبتي لىػػػػػػػػػوي ًبرأىسػػػػػػػػػي ٍف عىصى  فىػػػػػػػػػذاؾى كا 

 عصػػػػػػػػػػابىةى شيػػػػػػػػػػيرة مػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػكًؿ زىارً   

   
ػػػػػػػػبُّ إلػػػػػػػػي  ًمػػػػػػػػٍف نىٍعػػػػػػػػًت المىطايىػػػػػػػػا  أىحى

ػػػػػػػػتارً    ػػػػػػػػر ـً ذم الس   إلػػػػػػػػى البىٍيػػػػػػػػًت الميحى

   
تىٍيػػػػػػػػػػػػػوً  ٍركى ػػػػػػػػػػػػػفاًء كمى  كطىػػػػػػػػػػػػػٍكفي بالص 

ٍمػػػػػػًي الًجمػػػػػػارً    ػػػػػػٍع رى ٍسػػػػػػًح الػػػػػػرٍُّكًف مى مى  كى

   
ػػػػػػػػػػػػػأىٍجعىؿي  سػػػػػػػػػػػػػاياسى تػػػػػػػػػػػػػي ماسرجى  ًحج 

 رىضػػػػػػػػيتي ًبػػػػػػػػذاؾى ًحٌجػػػػػػػػي كاٍعًتمػػػػػػػػاًرم  

   
ػػػػػػػػػػػفرا كالػػػػػػػػػػػٌدير ريٍكنػػػػػػػػػػػي دىكمػػػػػػػػػػػة شى  كى

3كأىٍخمػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ًلمت ػػػػػػػػػػػػػػػػى بالٌنكبىيػػػػػػػػػػػػػػػػارً   
 

   
ا يجعم     , و ال يرل نفسو سكل قسو أك مطرافو كقد يمٌح أبك نكاس في استعطاؼ ذاؾ الغبلـ إلحاحن

, في إشارة إلى االرتباط الكثيؽ بيف تمؾ المفاىيـ  4 أك إنجيؿو مقٌدس , أك حٌتى قرباف يقٌربو محبكبو
كرغبات أبي نكاس المنقمبة التي تدفعو إلى تكظيؼ ما اكتسبو مف ثقافة تتعٌمؽ بالمسيحٌية لئليقاع 

 برىبانيا , كخادمي أديرتيا .
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 األلفاظ المجكسية -ب
, فيقكؿ  أللفاظ المسيحيةأسمكبو في استخداـ ا في تكظيؼ األلفاظ المجكسٌيةانتيج أبك نكاس      

 في غبلـو يدعى " بىٍيركز " :
 } الكافر {

ٍصػػػػػػػػؿي أىٍبنػػػػػػػػاًء القيسػػػػػػػػكسً  مػػػػػػػػاًني كى  حى

ػػػػػػػب  الفيػػػػػػػٍرًس بىٍيػػػػػػػركزى المىجكًسػػػػػػػي    ًبحي

   
 تىًقػػػػػػػػػػػيُّ الػػػػػػػػػػػن ٍفًس أىٍزىىػػػػػػػػػػػري قيٍرًطًقػػػػػػػػػػػي  

 رىشػػػػػػػػػيؽي القىػػػػػػػػػد  كػػػػػػػػػالظ ٍبًي الن عػػػػػػػػػكسً   

   
ػػػػػػػػػػكىٍكتي ًإلٍيػػػػػػػػػػًو كيربىػػػػػػػػػػةى ميٍسػػػػػػػػػػتياـو   شى

مػػػػػػػػػػػيسً     ككػػػػػػػػػػػاف لقاؤينػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػكـى الخى

   
ػػػػػػػديدو  ػػػػػػػؿو شى جى  فىقيٍمػػػػػػػتي كنىٍحػػػػػػػفي فػػػػػػػي كى

سػػػػػػػػيسً     رىضػػػػػػػػينا ًمػػػػػػػػٍف ًكصػػػػػػػػاًلؾى بالخى

   
 بأىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىير كيانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى كنىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو 

ػػػػػػػػػػػػػػػاًه كالًميػػػػػػػػػػػػػػػراربيسً    ػػػػػػػػػػػػػػػؽ  المى حى  كى

   
ػػػػػػػرنا  بمػػػػػػػا يىتمػػػػػػػكفى فػػػػػػػي البيسػػػػػػػاًؽ زيمى

 كتػػػػػػػػػػػػابى زركد داعيىػػػػػػػػػػػػةى المىجػػػػػػػػػػػػكسً   

   
 ًبحػػػػػػػػػػػػػػؽ  الًميركػػػػػػػػػػػػػػػاًف كنػػػػػػػػػػػػػػػككركزو 

ػػػػػػػػػػػػػػػػؼ أىمسػػػػػػػػػػػػػػػػاه الكبػػػػػػػػػػػػػػػػيسً     كمرحى

   
 كمػػػػػػا يتمػػػػػػكفى فػػػػػػي شػػػػػػركيفى دسػػػػػػتي

 كمػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػرداًب رامػػػػػػػػػػيًف ككيػػػػػػػػػػسً   

   
رىددتى نىفسػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػا كم ٍمتىنػػػػػػػػػػػػػي كى  لمى

فاًئػػػػػػػؾى فػػػػػػػي رىسػػػػػػػيسً    فػػػػػػػ ن ي ًمػػػػػػػٍف جى
1

 

   

فقد حشد أبك نكاس ألفاظنا فارسٌية مجكسٌية بعيدة كٌؿ البعد عف الثٌقافة العربٌية اإلسبلمٌية ؛ لخدمة   
 ح بتمٌنعو كداللو .ك و في استمالة محبكبو استعصى عميو نكالو , كلـ يكرثو إاٌل الجركح كالقير غرض

دىا , كقدرتيا عمى احتكاء ركح الشاعر , كالٌتكٌيؼ مع لقد أثبتٍت ليغىةي الن كاسي مركنتيا كتجدٌ         
نيا مف ثقافة العصر ما يمكٌ  متطمباتو الٌذىنٌية كالٌنفسية كالجسدية , فتفٌكقت عمى ذاتيا , كاستعارت

 مف الٌتماشي مع مآرب الشاعر .
 

       األلفاظ الفمسفية -جػ 
ة إيماًنو ًبفىمسفة الميرجئة ألفاظو فمسفٌية تبرر مجكفى الش ا عمى لغة أبي نكاس اتكأت        عر بحيج 

التي تنادم بالعفك الميٍطمىؽ عف كؿِّ ميٍسمـو نىطىؽى الش يادىة 
 : , فيقكؿ 2

 
                                                 

 . 100,  99,  79,  77. ك ينظر : ص  79,  78ص ,  الفكاىة كاإلتناسأبك نكاس ,  1
 . 63, ص  في الٌشعر العباسي نحك مني  جديدينظر : خميؼ , يكسؼ :  2
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 } البسيط {
ػػػػػػػػػفةن  ػػػػػػػػػف يىػػػػػػػػػد عي فػػػػػػػػػي الًعٍمػػػػػػػػػـً فىٍمسى  فىقيػػػػػػػػػٍؿ ًلمى

ػػػػػػيئنا كغابىػػػػػػٍت عٍنػػػػػػؾى أىٍشػػػػػػياءي    ًفٍظػػػػػػتى شى  حى

   
ػػػػػػػػػا ًرجن  ال تىٍحظيػػػػػػػػًر العىٍفػػػػػػػػػكى إٍف كيٍنػػػػػػػػػتى امػػػػػػػػػرىأن حى

ػػػػػػػػوي فػػػػػػػي الػػػػػػػػد يًف ًإٍزراءي    ٍظرىكى فػػػػػػػ ف  حى
1

 

   
جربة , خبلفنا لما كانت عميو لغتو كجاءت ألفاظو في زىدٌياتو مشفكعةن بقكالب مف الحكمة كالتٌ       

 في خمرياتو كمجكنو , فيقكؿ :
 } الخفيؼ {

ػػػػػػػػٍت ًشػػػػػػػػر ًتي فىًعٍفػػػػػػػػتي المىالًىػػػػػػػػي  اٍنقىضى

ٍفرًقػػػػػػػػػي بالػػػػػػػػػد كاًىي   ػػػػػػػػػى الش ػػػػػػػػػٍيبي مى  إٍذ رىمى

   
نىيىٍتنػػػػػػي النُّيػػػػػػى فىًمٍمػػػػػػتي إلػػػػػػى العػػػػػػدٍ   كى

 ًؿ كأىٍشػػػػػػػػػػػػػػفىٍقتي ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف مىقالىػػػػػػػػػػػػػػًة نىػػػػػػػػػػػػػػاهً   

   
ـي عمػػػػػػى الس ػػػػػػػوٍ أيُّيػػػػػػا الغاًفػػػػػػؿي المي   قػػػػػػػي

ػػػػػػػػػػػٍذرى فػػػػػػػػػػػي الميقػػػػػػػػػػػاـً ًلسػػػػػػػػػػػاهً     ًك , كال عي

   
ػػػػػػػػػػػػػػا  ال بىأىعماًلنػػػػػػػػػػػػػػا نيطيػػػػػػػػػػػػػػؽي خىالصن

 يػػػػػػػػكـى تىٍبػػػػػػػػدك الس ػػػػػػػػماءي فػػػػػػػػكؽى الًجبػػػػػػػػاهً   

   
ٍيػػػػػػرى أىٌنػػػػػػي عمػػػػػػى اإلسػػػػػػاءىًة كالت ػػػػػػؼ  غى

ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػًك اهللً    2ريػػػػػػػػػػػػػػػػػًط راجو ًلحٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػًف عى
 

   
اد , كعمماء الٌمغة ممف ارتبط ذكقيـ كما استجابت لغة أبي نكاس ألذكاؽ مف عاصره مف الٌنق    

باألساليب العربية القديمة , فكانت لغةن رصينةن متماسكةن ذات طابعو ارستقراطٌي مقٌيد بقيكد لفظٌية 
كمعنكٌية كعركضٌية ترفعيا عف متناكؿ العامة , كتجعميا تتفٌكؽ حٌتى عمى نظـ القدماء في أغراض 

 . 3المدح كالفخر كالٌرثاء كالكصؼ 
لقد حققت لغة أبي نكاس نكعنا مف الٌتكافؽ بيف ذات الٌشاعر كلٌذاتو كرؤيتو لمحياة , كمكاقفو      

المتمٌردة المخالفة , فكانت محٌطة إعجاب لـ يسمـ مف الٌنقد , كال سٌيما حيف خرج فييا الٌشاعر عف 
 . 4صٌحة الكممة مف ناحية النحك كاإلعراب , أك المعنى كالكصؼ 

 
 
 

                                                 
 . 620,  182,  126. كينظر : ص  7, ص  الديكاف أبك نكاس : 1
 . 621, ص  المصدر السابؽ: 2
,  في قراءة شعر أبي نكاس. ك لحميداني , حميد :  121,  120, ص  2, ج  حديث األربعاءينظر : حسيف , طو :  3

 . 32ص 
 . 10, ص  المني  المغكم كتطبيقو في شعر أبي نكاسينظر : الكاسطي , محمد :  4
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 سمكب الشعرم ا : األثانين 
 ا حافبلن عرم مختمفن بدا أسمكبو الشٌ كمنطقو المعككس , فى  ,دةتو المتمرٌ ؤيخضع إبداع أبي نكاس لر     

 ة تخدـ طريقتو في المكاجية كالتغير . ياغى اعر صً كعمكـ كمعارؼ قد صاغيا الشٌ  بما كرثو مف ثقافةو 
كرة لثٌ ا لدة مف حبٌ كٌ و قريحتو المي دة كما طبعت عميتجدٌ أبك نكاس في أسمكبو ركحو المي  كبث      

 كاالنقبلب . كقد تمثؿ ىذا األسمكب بما يأتي : 
 
 : التناص -1

اخمية التي يختزؿ تمؾ العبلقات الدٌ  مصطمحو كالنقدية كى  ةراسات األدبيظير التناص في الدٌ "    
ك شيء . في 1صكص اإلبداعية كنتيجة مف نتائج امتزاجيا كتحاكرىا كتراكميا " تحدث بيف النٌ 

لو مف  راث , كال بدٌ بلع عمى ما سمؼ مف التٌ مف االطٌ  شاعرو  ألمِّ  بد   كمتكقع ؛ إذ ال عاـه 
لمقارئ مف أف يككف  كما ال بد   , 2ا جادت بو قرائح سابقيو حتى يستقؿ بطريقتو االستفادة ممٌ 

 .3يد ص الجدفاعؿ مع النٌ مف التٌ  ليتمكفى  ؛ التي تتعالؽ كتتداخؿ صكصً عمى معرفة بالنٌ 
ص ا لمنٌ تكظيفو كاف معانقن  ناص بأنكاعو المختمفة في أشعاره , كلكفٌ ؼ أبك نكاس التٌ كقد كظٌ      

حيث كجد في المعنى المعككس ما يخدـ مذىبو الفني  ؛ أخرل ا لو تارةن , كمنافرن  األصمي تارةن 
 ,أك أدبية , ص دينيةكنصك  , مف ألفاظ الٌشاعركء عمى ما اقتبسو ـ الضٌ ط ىذا القسكيسمٌ  .د تمرٌ المي 

 . الونو مف مكاجية متحديو كعذٌ عمد إلى تكظيفيا بما يكافؽ انقبلبو كيمكٌ  , عممية أك ة ,أك تاريخي
 :ناص كفيما يمي نماذج مف ىذا التٌ 

 التناص الديني  - أ

 ؼريالشٌ  ف الكريـ , كالحديثً آيني مف القر و الدٌ ساىمت نشأة أبي نكاس في إثراء مخزكنً 

اعر غيير بما يكافؽ غرض الشٌ حكيؿ كالتٌ نية , كلكف ىذا المخزكف بات عرضة لمتٌ يكاألخبار الدٌ 

                                                 
 2013,  5, مجٌمة مقاليد , جامعة قاصدم مرباح , الجزائر , ع  أشعر أبي نكاس تجٌميات التناص فينصير , فاطمة :  1

 .  191ـ , ص 
,  11, ع  3, مجمة جامعة دمشؽ , سكريا , ـ  داللة الٌتضميف في خكاتـ قصيدة أبي نكاسينظر : سنجبلكم , إبراىيـ :  2

 . 52ـ , ص  1987
 . 109ـ , ص  2008, دار جرير لمنشر كالتكزيع ,  مقي دراسة تطبيقيةجماليات األسمكب كالتٌ ينظر : ربابعة , مكسى :  3
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 فميٍ صى مي مٍ لً  ؿه يٍ كى كمف ذلؾ اقتباسو قكلو تعالى : "  .1كما يمازج سمككو العابث الماجف  , كىدفو

 في قكلو : ,2"
 } البسيط {

ػػػػػًكركا يػػػػػؿ لهئػػػػػي سى بُّػػػػػؾى كى  مػػػػػا قػػػػػاٌؿ رى

ػػػػػػػػ   3ٌمينىابىػػػػػػػػٍؿ قػػػػػػػػاؿى ربُّػػػػػػػػؾى كيػػػػػػػػؿه ًلٍمميصى
 

   

يؿ ة يتصدل بيا لبلئمية الذيف يحاكلكف النٌ جٌ يف حي لمصمٌ اد اهلل تعالى حيث يرل أبك نكاس في تكعٌ 
الحكـ الكارد في  يف , عمى أفٌ كارل لمعذاب فيما يثبتو لممصمٌ مف معبكدتو , فينفي استحقاؽ السٌ 

 . 4اىيف في صبلتيـ السٌ  يفى لمصمٌ د ااهلل تعالى يتكعٌ  إذ إفٌ  ؛ اا مطمقن اآلية القرانية لـ يكف حكمن 
ذا كاف القر        سكيف فقاؿ :ائؿ المً السٌ  رً يً عف نى  ,صمى اهلل عميو كسمـ ,سكؿف الكريـ نيى الرٌ آكا 

 ا في قكلو : ا معككسن ؼ أبك نكاس معنى ىذه اآلية تكظيفن فقد كظٌ  5 "ر كىأىم ا الس اًئؿى فىال تىٍنيىٍر 
 } الكامؿ { 

 كيًف عٍنػػػػػػػػػدى سيػػػػػػػػػؤاًلوً يىػػػػػػػػػا نىػػػػػػػػػاًىرى المٍسػػػػػػػػػ

6اهللي عاتىػػػػػػػػػػبى فػػػػػػػػػػي انتيػػػػػػػػػػاًر الس ػػػػػػػػػػاًئؿً   
 

   

مسكيف يطمب  بصكرة سائؿو  , ا إلى الكصؿ كالحبٌ محتاجن  , ا بباب مجبكبتور نفسو كاقفن صكٌ ف
ـي الصٌ  , فبل يممؾ سكل عتاب المحبكبة بما نيت عنو اآلية  ٌصده , فيقابؿ بالدى كى أى  دقة التي تقي

 . 7ا  محرمن و يطمب منيا كصبلن أنٌ  غـ مفالكريمة عمى الرٌ 
ٍحسىافي كيحٌكر أبك نكاس المقصكد مف قكلو تعالى : "      ٍحسىاًف ًإال  اإلًٍ زىاءي اإلًٍ بما يكافؽ  8"  ىىٍؿ جى

 ىكاه , كيحقؽ بغيتو مف محبكبو , فيقكؿ :

                                                 
, ع  9المجمة األردنية في المغة العربية كآدابيا , ـ تأثير القرآف الكريـ في شعر أبي نكاس , ينظر : الٌزىيرم , محمكد :  1
 . 65,  85ـ , ص  2013,  1
 ( .  4: ) اآلية  سكرة الماعكف 2
 . 120, ماركف : الرؤكس , ص نقبلن عف : عبكد  3
, ص   6ـ , ـ  1996, دار الشركؽ , القاىرة ,  25, ط في ظالؿ القرآف ينظر في تفسير ىذه اآلية : قطب , سٌيد :  4

3985  ,3986 . 
 ( .  10) اآلية سكرة الٌضحى :  5
 . 253ص  الديكاف ,أبك نكاس :  6
 . 94ص  ـ في شعر أبي نكاس ,تأثير القرآف الكريينظر : الٌزىيرم , محمكد :  7
 ( . 60) اآلية سكرة الرحمف :  8
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 } السريع {
 لػػػػػك كٍنػػػػػتى فػػػػػي حب يػػػػػؾى ًلػػػػػي مٍنًصػػػػػفنا

ػػػػػػػػػػػػػانىا   ٍيػػػػػػػػػػػػػتى باإلٍحسػػػػػػػػػػػػػاًف إٍحسى 1جازى
 

   
ٍقًرًنيفى ر"  : أبك نكاس قكلو تعالى رى ثى كما نى      مىا كيٌنا لىوي مي افى اٌلًذم سىٌخرى لىنىا ىىػىذىا كى في   2 سيٍبحى
 فقاؿ :  غاية في العبث كالمجكف , ة شعريةو ئيٌ جز 

 }السريع {
ر ىػػػػػػػػػذا لىنػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػخ   سيػػػػػػػػػبحافى مػػػػػػػػػف سى

ػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػا كٌنػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػو ميقػػػػػػػػػرنيفٍ    يكمن
3

 

   
حاؿ المؤمنيف  النقيض مفعمى  خديف ,ذاؾ ال ة مع لو مف معصي رى خِّ سي ح اهلل عمى ما فيك يسبٌ 

و في اآلية , بالذيف يستشعركف نعمة اهلل تعالى عند رككبيـ المطايا , كفي ىذا مخالفة لما أمر اهلل 
باحة لكبيرة تستكجب العذاب الشٌ   ديد . كا 

ة كرعو , فتراه يكٌظؼ مجكنو كقمٌ ف الكريـ لتبرير آلقر كال يرعكم أبك نكاس عف استخداـ آيات ا   
ـى الكارد في قكلو تعالى : "  ٍك ظ  األينثىيىٍيفً  الحي ـٍ ًلمذ كىًر ًمٍثؿي حى ـي الٌموي ًفي أىٍكالىًدكي في تسكيغ ,   4" ييكًصيكي

يثاره إيٌ اتسكيغ إصراره عمى عشؽ   فيقكؿ :  , ساءاىـ عمى النٌ لغمماف , كا 
 } الكافر { 

 يكعاذلػػػػػػػػػػػةو تمػػػػػػػػػػػكـي عمػػػػػػػػػػػى اٍصػػػػػػػػػػػًطفائً 
ا مثػػػػػػػػػػؿ المىيػػػػػػػػػػاةً    ػػػػػػػػػػا كاضػػػػػػػػػػحن  غالمن

   
 كقالػػػػػػػت : ر قػػػػػػػد حرٍمػػػػػػػتى , كلػػػػػػػـ تيكف ػػػػػػػؽٍ 

 لطيػػػػػػػػػًب ىىػػػػػػػػػكل ًكصػػػػػػػػػاًؿ الغىاًنيػػػػػػػػػاتً   

   
 دىعيًنػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال تميػػػػػػػػػػػػػػػػػكميًني ؛ فػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌني

 عمػػػػػػػى مػػػػػػػا تىٍكػػػػػػػرىيفى إلػػػػػػػى الممػػػػػػػاتً   

   
ػػػػػػػػػػػػػػى كتػػػػػػػػػػػػػػابي اهلًل فينػػػػػػػػػػػػػػا  بػػػػػػػػػػػػػػذىا أٍكصى

5بتىٍفضػػػػػػػػيًؿ البنػػػػػػػػيفى عمػػػػػػػػى البنػػػػػػػػاتً   
 

   
 يف عمى البنات مف أخبلؽ الجاىمية التي أنكرىا اإلسبلـ , فقاؿ تعالى :اصطفاء البن عمى أفٌ 

ـٍ ًباٍلبىًنيفى  "  ذى ًمم ا يىٍخميؽي بىنىاتو كىأىٍصفىاكي يتفؽ مع أبا نكاس قمب ىذا الحكـ لما  إال أفٌ , 6"  أىـً ات خى
 .  7كالنفكر مف الجكارم  , في كصاؿ الغممافسمككو الماجف 

                                                 
 . 345ص الديكاف , أبك نكاس :  1
 ( . 13: ) اآلية  سكرة الزخرؼ 2
 . 373, ص الديكاف  أبك نكاس : 3
 ( . 11: ) اآلية  سكرة الٌنساء 4
 . 715, ص  الديكاف أبك نكاس : 5
 ( . 16: ) اآلية سكرة الٌزخرؼ  6
 . 104, ص  تأثير القرآف الكريـ في شعر أبي نكاسلزىيرم , محمكد : ينظر : ا 7
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ذا كانت اآلية    ؽ   الكريمة في قكلو تعالى  : "كا  ٍكا ًباٍلحى تىكىاصى اًت كى اًلحى ًمميكا الص  ًإال ال ًذيفى آىمىنيكا كىعى
ٍبرً  ٍكا ًبالص  تىكىاصى , قد أبرزت " صكرة األٌمة الخٌيرة .... القٌيمة في األرض عمى الحٌؽ كالعدؿ  1"  كى

, فإٌف أبا نكاس أحاليا بمفيكميا,  2خو " كالخير .... متكاصيةن بالحٌؽ كالصبر في مكٌدة كتناصحو كتآ
 كما ترمي إليو حقيقتيا إلى صكرة مغايرة تعكس أخبلؽ ندمائو , فيقكؿ :

 } البسيط {
ـي  ػػػػػػػػٍكا بتػػػػػػػػٍرًؾ الًبػػػػػػػػر  بٍيػػػػػػػػنىيي  قػػػػػػػػكـه تىكاصى

ـٍ , بػػػػػػؿ ذاؾى , بػػػػػػٍؿ ىػػػػػػذىا    تقػػػػػػكؿ: ذا شػػػػػػرُّى

   
 لىٍيسػػػػػػػػكا كقػػػػػػػػكـو إذا حاذيػػػػػػػػتى مجمسػػػػػػػػيـ

ػػػػػػػػػػػػاًف ًإٍنفىػػػػػػػػػػػػاذىاأٍنًفػػػػػػػػػػػػٍذتى بػػػػػػػػػػػػالت ٍرًؾ     كاإلٍزكى

   
ط ػػػػػػػػػػػػػػى األيٍذفى الئمػػػػػػػػػػػػػػةه   ىنػػػػػػػػػػػػػػاؾى ال تىتىخى

3 كال تػػػػػػػػرل قػػػػػػػػائالن مػػػػػػػػف ذا , كال مػػػػػػػػاذا..  
 

   

فصفكة الٌشاعر كأحبابو مف شرار الٌناس , يجمعو بيـ الفعؿ الحٌر , كاإلرداة التي ال تخضع لعبكدٌية 
ال تقريع كال عتاب , فيـ بخبلؼ اآلية األعراؼ كالتٌقاليد , فيعيش بينيـ بكامؿ حرٌيتو , فبل لكـ ك 

الكريمة الٌسابقة متٌفقكف عمى الشٌر , متكاصكف بترؾ الٌبر , إاٌل أنيـ كما يرل الٌشاعر نخبةن تستحٌؽ 
 .   4االحتراـ كالتٌقدير 

 ؛ كوـ اهلل , كجاىر بفسكقو كتيتٌ ؿ ما حرٌ كاجترأ أبك نكاس عمى أحكاـ الحبلؿ كالحراـ , فحمٌ    
و ال يبالي بعظـ العقكبة التي تحكؿ دكنو كأنٌ  , و ال يخضع إال لعبثو كما تنطكم عميو لذتوليثبت أنٌ 

ـي اٍلكىًذبى ىٰىذىا " ا عمى قكلو تعالى :كدكف رغباتو كشيكاتو . فتراه منقمبن   كىالى تىقيكليكا ًلمىا تىًصؼي أىٍلًسنىتيكي
رىاـه  ؿه كىىٰىذىا حى الى  فيقكؿ : "  5   حى

 } الكافر { 
 لىٍيمىػػػػػػػػةو قػػػػػػػػد بػػػػػػػػتُّ أىٍلييػػػػػػػػك ًبيػػػػػػػػا كػػػػػػػػـ

ًىػػػػػػػػػػػػػػػي   ـى ذاؾ الم ٍيػػػػػػػػػػػػػػػكي لال   لػػػػػػػػػػػػػػػٍك دا

   
 حر مىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اهللي , كحم ٍمتييىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

6فكيػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػػػػػػػػػالعٍفًك مػػػػػػػػػػػػػػػػػفى اهللً   
 

   
ن  , يا حرمات يستكجب اقترافيا إقامة الحدٌ عمى الرغـ مف اعترافو بأنٌ   :فيقكؿ في تحميؿ الخمر مثبلن

                                                 
 ( 3: ) اآلية  سكرة العصر 1
 . 3968, ص  6ـ  في ظالؿ القرآف ,قطب , سٌيد :  2
 . 27, ص  الديكاف أبك نكاس : 3
 . 124, ص أبك نكاس بيف العبث كاالغتراب كالٌتمرد ينظر : الزعيـ , أحبلـ :  4
 ( 116) اآلية :  سكرة النحؿ 5
 . 623, ص  الديكافأبك نكاس :  6
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 } الكامؿ {
ـي أٌننػػػػػػػػػيفأشػػػػػػػػػربيا ًصػػػػػػػػػٍرفنا , كأىعٍ   مىػػػػػػػػػ

زي فييػػػػػػا بالٌثمػػػػػػانيف فػػػػػػي ظيػػػػػػًرم   ػػػػػػز  1أيعى
 

   
نٌ  ؛كر القرآنية بعض السٌ فكاتح كما استحضر أبك نكاس أسماء ك  ما ليعظـ ال ليعظـ مف شأنيا , كا 

ف بادلتو العشؽ بالسٌ   مكاف , فيقكؿ : شأف محبكبتو , كليؤكد عمى أنو لف ييجرىا كا 
 } المجتث {

ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًزؿي طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى   كاهلل مي

 كًر كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ اًرياتً كالطُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

   
 آلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر صو كؽو 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتً     كالحٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر كالمٍرسى

   
رىب  ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدو كنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفو   كى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً     كالنُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًر كالن ازًعى

   
 الى رٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىًؾ ًحب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

ـٍ تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًتي   ٍف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كا  2حى
 

   
ات خصيا ألسماء بعض األنبياء , كبعض الشٌ يمحظ المتأمؿ في شعر أبي نكاس تكظيفن  أفٍ  كال بدٌ    
ٌنما أراد الٌشاعر مف خبللو إثبات كظيؼ مف باب آخذ العبرة كالعظة ينية . كلـ يكف ذاؾ التٌ الدٌ  كا 

ا كآدـ قبمو , يقكؿ :  تفٌكؽ خمرتو كتميزىا , فيي منسكبة إلى األزؿ , رافقت نكحن
 } الكامؿ {

ـى قٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى ًخٍمقىًتػػػػػػػػػػػػػػػػػوً   ذيًخػػػػػػػػػػػػػػػػػرىٍت  د

طػػػػػػػػػػػػػػػػػكىًة القىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً    ٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػوي بخى فتقد مى
3

 

   
 ؿ :كيقك 

 } الكافر {
ػػػػػػػػػًمطىٍت كشػػػػػػػػػابىتٍ  ػػػػػػػػػا , كقػػػػػػػػػد شى  رأٍت نيكحن

كننػػػػػػػا قبػػػػػػػؿ نػػػػػػػكحً    كقػػػػػػػد شػػػػػػػيدٍت قيري
4

 

   
 كسمعت بذم القرنيف , بؿ كأدركت مكسى عميو الٌسبلـ , كصاحبو الخضر , فيقكؿ :

 } الطكيؿ {
كًجػػػػػػػو ري ػػػػػػػًمعىت بػػػػػػػذم القىػػػػػػػٍرنىٍيًف قبػػػػػػػؿ خي  سى

ػػػػػػى قبػػػػػػؿ صػػػػػػاحًبو الًخٍضػػػػػػرً     كأدرٍكػػػػػػتي مكسى

   
م ػػػػػػػػػػٍدتي فيػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػكىٍنتيوي كلػػػػػػػػػػك أٌننػػػػػػػػػػ  ي خي

5إلػػػػػػػػػى أف ينػػػػػػػػػاًدم ىػػػػػػػػػاتؼ اهلًل بالحٍشػػػػػػػػػرً   
 

   

                                                 
 . 114, ص  الفكاىة كاإلتناس. ك أبك نكاس :  691,  679, كينظر : ص  36ص  الديكافأبك نكاس : 1
 . 68, ص  الفكاىة كاإلتناس . كينظر : أبك نكاس : 227, ص  : مصدر السابؽال 2
 . 42, ص  الديكافأبك نكاس :  3
 . 684. كينظر : ص  164ص  ,الديكاف :أبك نكاس 4
 . 690ص  : مصدر السابؽال5
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 كاختمرت في الخكابي , كحٌجبت في الٌدناف مف عيد طالكت , كفي ىذا يقكؿ :
 } البسيط {

ًجبىػػػػػتٍ   قمنػػػػػا ليػػػػػا : كػػػػػـ ليػػػػػا فػػػػػي الػػػػػد ٍف مػػػػػٍذ حي

ٍيػػػػػًد طىػػػػػالكتً    1قالػػػػػت : قػػػػػد اتًُّخػػػػػٍذتي مػػػػػف عى
 

   
ي عبثو كتماجنو , إذ يتأٌثر بقصص األنبياء تأثرنا معككسنا, كيستحضرىا في كيغالي أبك نكاس ف    

 مكضعو غير مكضعيا ؛ ليثبت صحة مكقفو المنقمب , فيقكؿ :
 } المنسرح {

ػػػػػػػبُّ الغىػػػػػػػكاًني ًمػػػػػػػفى الر شػػػػػػػاًد كلىػػػػػػػكٍ   حي

ًمػػػػػػػوٍ     يكػػػػػػػادى ييػػػػػػػدًني الميًحػػػػػػػب  ًمػػػػػػػٍف أىجى

   
ٍسػػػػػػػػػػػف يكسػػػػػػػػػػػفنا ككػػػػػػػػػػػذا  فىػػػػػػػػػػػتف  بالحي

ًمػػػػػػػػػػوٍ داكدى حتٌػػػػػػػػػػى     بىغىػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػى رىجي

   
تىػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػي يحػػػػػػػػػػػكزى نىٍعجى  فاغتالىػػػػػػػػػػػوي كى

 كالفى ًلمحػػػػػػػػػػػػػػػػٌب ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػدى ميٍقتىبمػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ميحٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىنا ينبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىٌيمى  كزى

ًلػػػػػػػػوٍ     فبػػػػػػػػافى زيػػػػػػػػد ككصػػػػػػػػارى مػػػػػػػػٍف بىدى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػا قىصػػػػػػػػػػػػػػػػػبنا ر اهللي آدمن صػػػػػػػػػػػػػػػػػك   كى

ٍمػػػػػػػوٍ    إلػػػػػػػى الغىػػػػػػػكاًني ككيػػػػػػػف  ًمػػػػػػػٍف أىمى
2

 

   
باع الغكاني كاإلذعاف لحٌبيـ , ألـ يتبعيـ األنبياء حيث يرل الٌشاعر الٌرشاد في اتٌ   

المعصكمكف ؟ فكيؼ لئلنساف غير المعصكـ أف يمنع نفسو مف عشقيـ ؟! كال يخفى عمى القارئ 
 ما قصده أبك نكاس مف استيزاء باألنبياء , كعبثو بأخبارىـ .

 كفي قكلو :     
 } البسيط {

 صػػػػػػٌمى اإللػػػػػػو عمػػػػػػى لػػػػػػكطو كشػػػػػػيعتو

 ةى قيػػػػػػػػػػػػٍؿ بػػػػػػػػػػػػاهلًل آمينىػػػػػػػػػػػػػاأبىػػػػػػػػػػػػا عبٍيػػػػػػػػػػػػدى   

   
 فأنػػػػػػػت عنػػػػػػػدم بػػػػػػػال شػػػػػػػؾ  بقٌيػػػػػػػتييـٍ 

ػػػػػػبًعينىا   3منػػػػػػذ احٍتمٍمػػػػػػتى , كقػػػػػػد جػػػػػػاكٍزتى سى
 

   
يكرد الٌشعر الصبلة عمى لكطو عميو الٌسبلـ , كيثني عمى شيعتو كقكمو تماجننا ؛ فميس قكـ لكطو ممف 

, كنبٌييـ برمء منيـ , كلكٌف أبا  يستحقكف الصبلة عمييـ كال الٌدعاء ليـ , ألٌنيـ ممعكنكف في القرآف
ميقيـ في مجتمعو , فاتخذى مف قيٍبح أفعاليـ كصفنا ييجك بو  نكاس ذكرىـ لما رأل مف شيكع خي
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. كفي بيتو آخر يتفاخر الٌشاعر بانتمائو إلى قـك لكط , مستخفنا بما ألحقو اهلل بيـ مف  1خصكمو
 عذاب , فيقكؿ :

 } الكافر {
ػػػػػػػػػػػارناأىرل تىػػػػػػػػػػػٍرؾى المٌػػػػػػػػػػػكاًط ع  مػػػػػػػػػػػي  عى

2ألن ػػػػػػػػػي كاحػػػػػػػػػده ًمػػػػػػػػػٍف قىػػػػػػػػػٍكـً ليػػػػػػػػػكطً   
 

   
ميقٌية يدعك إلى       كيخالؼ الٌشاعر كصايا لقماف الحكيـ , كيجعؿ مف كصاياه المنقمبة قكاعد خي

ا عنيا , مستييننا بالحساب يكـ القيامة , فيقكؿ :  تطبيقيا , عكضن
 } مجزكء الكامؿ {

 أكصػػػػػػػػػػػػي أيخػػػػػػػػػػػػٌي إلػػػػػػػػػػػػى الن ػػػػػػػػػػػػديـ

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـٍ ًبخػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًؼ ليقٍ     مػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى الحى

   
 ال تىٍبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  ًليالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾو 

 ال تحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـٍ   

   
ٍيتي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن   كتىحس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا زى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفراءى فايحػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى الن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـٍ     صى

   
ػػػػػػػػػػػدنا مىصػػػػػػػػػػػيرؾ فػػػػػػػػػػػي الًحسػػػػػػػػػػػا  كغى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػريـٍ   ب إذا كفٍدت   3عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الكى
 

   
مألكؼ , فيما كيحيؿ أبك نكاس ألفاظنا التصقت بمعافو دينية محددة إلى معافو أخرل , تخالؼ ال     

 تطابؽ منطقو كتؤٌيد انقبلبو , كمثاؿ ذلؾ ألفاظ الٌطكاؼ , كالٌسعي , كالٌتمبية , كالعبادة , في قكلو :
 } الكافر {

ؿه  ػػػػػػػػػػمكي ػػػػػػػػػػافيةه شى  فأطيػػػػػػػػػػبي منػػػػػػػػػػو صى

ػػػػػػػػػاؽو أىديػػػػػػػػػبي    4يىطػػػػػػػػػكؼي بكٍأًسػػػػػػػػػيىا سى
 

   
محٌرمة , كيخمع عمى حيث يساكم خمر اآلخرة التي كعد اهلل بيا عباده المتقيف , بخمر الٌدنيا ال

الغمماف الخمعاء الذيف يقدمكف كؤكس الٌشراب صفاتو اختيٌص بيا كلداف الجٌنة , منقمبنا عمى قكلو 
كىٍأسو م ف م ًعيفو تعالى : "  م ديكفى * ًبأىٍككىابو كىأىبىاًريؽى كى ـٍ ًكٍلدىافه مُّخى مىٍيًي . كيقكؿ في صكرةو  5 ر يىطيكؼي عى

 أخرل :
 } الكافر {

ـٍ فػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ  يػػػػػػػػكـو أطيػػػػػػػػك   ؼي ًبقىٍصػػػػػػػػركي

ًمػػػػػػػػػػؽى الط ػػػػػػػػػػكاؼي    ـٍ خي  كػػػػػػػػػػأف  ًلقىٍصػػػػػػػػػػًركي
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 أنىػػػػػػػػػػا العىٍبػػػػػػػػػػدي الميقػػػػػػػػػػرُّ ًبطػػػػػػػػػػكًؿ ًرؽ  

ٍبػػػػػػدو ًخػػػػػػالؼي    ميػػػػػػًؾ ًمػػػػػػٍف عى 1كلػػػػػػيسى عى
 

   
ذعانىو ليا , دكف أف يعبأ  فيختص  الٌشاعر قصر محبكبتو بالٌطكاؼ , كيجعمو دليبلن يقر  بو عبكديتىو كا 

 اؼ حكؿ الكعبة المشٌرفة , بكصفو ركننا مف أركاف الحٌج .بقدسٌية الٌطك 
جيجي في المشاعر المقٌدسة , كيجعميا نداءن يستعطؼ      كتراه مستيترنا بالٌتمبية التي ينادم بيا الحى

 بو المحبكب , فيقكؿ :
 } البسيط {

ٍبػػػػػػػػػػدىٍيؾى   العبػػػػػػػػػػدي عٍبػػػػػػػػػػديؾى , كاٍبػػػػػػػػػػفي عى

 فكيػػػػػػؼ يعصػػػػػػيؾى عبػػػػػػده طػػػػػػٍكعي كىفيٌٍػػػػػػؾى   

   
 ٍف قػػػػػػػاؿى لىبٍيػػػػػػػؾ لػػػػػػػـ تىٍقنىػػػػػػػع بكاحػػػػػػػدةو إ

2حتٌػػػػػى ييضػػػػػيؼى إلػػػػػػى لب ٍيػػػػػؾى سػػػػػػٍعدىٍيؾى   
 

   
ًلم ًو  كيرل أٌف لمخمر أسماءن حسنى األٍكلى أف تيدعى بيا , فيقكؿ متماجننا عمى قكلو تعالى : "   كى

ٍسنىى فىاٍدعيكهي   : 3"  ًبيىا اأٍلىٍسمىاءي اٍلحي
 } السريع {

ٍمػػػػػػػػػػػػًر ب الئً   يػػػػػػػػػػػػاأىثٍػػػػػػػػػػػػًف عمػػػػػػػػػػػػى الخى

ػػػػػػػػػػػػػػػفى أىسػػػػػػػػػػػػػػػماًئيىا   ػػػػػػػػػػػػػػػم يا أىٍحسى 4كسى
 

   
ٌنما إلى الخمر المقٌدسة , فيبدك في قٌمة  كما يجعؿ مف الٌسجكد عبادةن ال يتقرب بيا إلى اهلل , كا 

 الخضكع كالٌضراعة ليا , فيقكؿ :
 } المنسرح {

 قمػػػػػػػػػتى شػػػػػػػػػعاعه ؛ فكيػػػػػػػػػؼ أشػػػػػػػػػربيا

 لػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػاف خمػػػػػػػػػرنا ألبػػػػػػػػػرزت كػػػػػػػػػدىرىا  

   
ػػػػػػػػػػررٍ   تي لىيػػػػػػػػػػاحتٌػػػػػػػػػػى إذا ذيٍقتييػػػػػػػػػػا خى

بعػػػػػػػػػػد مجػػػػػػػػػػاًؿ الٌظنػػػػػػػػػػكف مٍنعىًفػػػػػػػػػػرىا  
5

 

     
   

 كيشبو الٌشاعر خمرتو بماء الككثر , شرابي المؤمنيف العذب في الجٌنة , فيقكؿ  :
 } المتقارب {

 عقيمػػػػػػػػػػةي شػػػػػػػػػػٍيخو مػػػػػػػػػػف المٍشػػػػػػػػػػركيفى 

6أتىتنىػػػػػػػػػػػا تىيػػػػػػػػػػػادل مػػػػػػػػػػػف الكػػػػػػػػػػػٍكثىرً   
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ٍف يصٌر عمييا ؛ كقد منحتو مف الٌمذة ما ال ككأٌف خمرتو تيمٌخص نعيـ الدٌنيا كاآلخرة , كلذا ال عجب أ
 يعٌكض , كأسبغت عميو مف الٌنعيـ ما يجعمو أسيرى قيكدىا .

 كاقتبس أبك نكاس أحاديث نبكٌية , ككٌظفيا لغير مرادىا , فيقكؿ :     
 } البسيط {

ـي مػػػػػػػػػػا تىٍرًكػػػػػػػػػػي ًزيػػػػػػػػػػارىتىكيـ  اهللي يىٍعمىػػػػػػػػػػ

رٌاًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي    إاٌل مخافىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداًئي كحي

   
ـي كلػػػػػػك قػػػػػػد  ٍرنىا عمػػػػػػى اإلتيػػػػػػاًف جٍئػػػػػػتيكي

ٍشػػػػػػينا عمػػػػػػى الػػػػػػراسً    ػػػػػػٍعينا عمػػػػػػى الكٍجػػػػػػًو أك مى  سى

   
قىػػػػػػٍد قىػػػػػػرىٍأتي ًكتابنػػػػػػا فػػػػػػي صػػػػػػحائفكـٍ   كى

ـى الٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسً    ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحـي اهللي إاٌل راحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1

 

   
ـً الٌناس ال يىرحٍمو اهللي حيث ضٌمف الٌشاعر قكؿ الٌرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ : "   ,2"  مىٍف ال يىٍرحى

جدم عطؼى محبكبو , كيستميحو عذرنا عمى ما بدر منو مف تأٌخرو عف زيارتو . كفي مكضعو ليست
 ر األىركاحي جنكده مجٌندةه , ما تعارىؼى منوآخر , ينثر أبك نكاس قكؿ الٌرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ : 

 , في قكلو مخاطبنا أحد الغمماف : 3"  ائتمىٍؼ , كما تىنافرى ًمٍنيا اٍختىمىؼ
يط {} البس  

ػػػػػػديث ر بمػػػػػػا ػػػػػػا تىػػػػػػٍرًكم ر الحى مػػػػػػيًح , أمى  قيػػػػػػٍؿ ًلممى

ػػػػػحؼي    ػػػػػاءٍت بػػػػػو الصُّ قىػػػػػٍد جى الٍفػػػػػتى فيػػػػػًو كى  خى

   
 .. إف  القيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبى ألٍجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاده ميجن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىةه 

 هلًل فػػػػػػػػػػػػػي األٍرًض بػػػػػػػػػػػػػاألٍىكاء تٍختىًمػػػػػػػػػػػػػؼي   

   
 فمػػػػػػػػػػػػا تىعػػػػػػػػػػػػارىؼى مٍنيػػػػػػػػػػػػا فىٍيػػػػػػػػػػػػكى ميٍؤتىمػػػػػػػػػػػػؼه 

ػػػػػػػػػا تىنػػػػػػػػػاكىرى مٍنيىػػػػػػػػػا فىيػػػػػػػػػٍك ميٍختًمػػػػػػػػػؼي    كمى
4

 

   
صراره    إذ يٌدعي الٌشاعر أٌف ذاؾ الغبلـ خالؼ ما جاء في الحديث الشريؼ بتنٌكره ليكاه , كا 

 عمى جفائو .
اة الحديث , كعبثنا بمجالس كيعمد أبك نكاس إلى تكظيؼ أحاديث ضعيفة , استيزاءن برك     
 ,كمف ذلؾ قكلو : العمـ

 } مجزكء الرمؿ {
لىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كي   نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايٍ كى ٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رى كى

ػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػ عيدو عػػػػػػػػػػػػػػف سى  هٍ تػػػػػػػػػػػػػػادى قى  فٍ عى
   

                                                 
 . 265, ص  الديكافأبك نكاس :  1
 , ضبطو ككضع شرحو كصنع فيارسو : منيؿ الكارديف شرح رياض الٌصالحيفالنككم , محيي الديف بف يحيى بف شرؼ :  2

 . 205ـ , ص  1977لبناف ,  –, دار العمـ لممبلييف , بيركت  5صبحي الٌصالح , ط 
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 ىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ أى  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً  ةى رارى عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف زي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    هٍ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادى عي  دى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى عٍ أٌف سى

   
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ...... حبيبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 عادهٍ بالس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

   
ذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات مي   حب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكا 

 يادهٍ الش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ري ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أى   

   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يٍ فى لٍ كالٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم يجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع إً 

 اإلرادهٍ  فً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حي ًف   

   
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـه ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذاؾ حى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى زى    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تٍ مى 1هٍ ادى رى ذاؾ جى
 

   
كىتىـى , كعىؼ  , كماتى ؛ فيك شييده حيث يبتذؿ الحديث الذم ينص عمى : "   , 2"  مف عىًشؽى , كى

كيبدك متيٌتكنا إذ يزعـ أٌف ) سىٍعدى بف عبادة ( ىك مف ركل الحديث , كحاشا لمف شيد العىقىبة مع 
 . 3الٌسبعيف مف األنصار , كشيد أيحدنا كالخندؽ كغيرىا أف يفعؿ ذلؾ 

 لتناص التٌاريخي ا -ب
سار أبك نكاس في استميامو شخصياتو تاريخٌية عمى نيجو في استحضار بعض الٌشخصيات      

الٌدينٌية , حيث كجد في تمؾ الٌشخصيات , كما يحمموي مكقفيا التٌاريخٌي مف دالالت فرصةن تتيح لو 
رل كقيصر ؛ صيتي كسالتٌأكيد عمى أمجاد خمرتو , كأصالة جذكرىا , فتراه ييكثر مف تكظيؼ شخ

 المعتٌقة , فيقكؿ : ليدٌلؿ عمى عراقة راحو
 } المتقارب {

 ذىخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائري كٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل ألٍكالًدهً 

 كغػػػػػػػػػػػٍرسي كػػػػػػػػػػػراـً بنػػػػػػػػػػػي األىٍصػػػػػػػػػػػفىرً   

   
 خيػػػػػػػػػػكالن لكػػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػػد أىتىػػػػػػػػػػٍت فير ىنػػػػػػػػػػا

رً     فمػػػػػػػػٍف بػػػػػػػػيف أٍحػػػػػػػػكىل إلػػػػػػػػى أحػػػػػػػػكى

   
ـٍ : .... إٌنمػػػػػػػػػا خٍيمينىػػػػػػػػػا  فقػػػػػػػػػالكا ليػػػػػػػػػ

4سػػػػػػػػػػػػالفةي كػػػػػػػػػػػػٍرـً بنػػػػػػػػػػػػي قىٍيصػػػػػػػػػػػػرً   
 

   
ا تقادـ عيدىـ , كأٌكؿ حضكرىـ بما يضيؼ أبعادنا جديدةن لتجربتو       كاستدعى أبك نكاس أقكامن

 الٌشعرية , فيقكؿ :
 } الطكيؿ {

 شػػػػػيدتي ثمػػػػػكدنا حػػػػػيف حػػػػػؿ  بيػػػػػا الًبمىػػػػػى

ػػػػػا لعٍمػػػػػرًك بػػػػػف عػػػػػامرً    كأدركػػػػػت أي امن
5

 

   
                                                 

 . كجراده : امرأةه فاسقة كانت بالبصرة , ينتابيا الفٌساؽ . 107, ص  ممحؽ األغانيابف منظكر :  1
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 كيقكؿ : 
 } الكامؿ {

ُـّ بشػػػػػػػػػػػٍيًخيىا  لٌمػػػػػػػػػػػا كرٍدنىاىػػػػػػػػػػػا نيًمػػػػػػػػػػػ

1 و , يحػػػػػد ثي عػػػػػٍف مىصػػػػػاًنًع عػػػػػادً ًعٍمػػػػػ  
 

   
فقد غدت عاد , كثمكد معادالن زمانينا تتحقؽ بو جكدة الخمر , كتتحقؽ معو لٌذة الٌشاعر المفتكف 

, عمى الٌرغـ مف أٌنيا لـ تخٌمد إاٌل ألخذ العبرة كالعظة , فقد أفسد أكلئؾ  2بالحضارة الخالدة العظيمة 
 بعذابو , كجعميـ آيةن لعظمة اهلل كجبركتو في البطش بكٌؿ مف أنكر األقكاـ في ببلدىـ , فأىمكيـ اهلل

الٌرسؿ , كعصى أكامر الحٌؽ . كلكٌف أبا نكاس يتغٌنى بأمجادىـ , كيشيد بحضارتيـ , ألٌنيا تناسب 
 مكقفو الخمرم , كتٌتحد مع انقبلبو المعرفٌي .

يستعيف بيا عمى كصؼ معشكقو كفي مكضعو آخر يستحضر أبك نكاس شخصٌية الٌسامرٌم ؛ ك       
 مف الغمماف , فيقكؿ :

 } الكافر {
ًمٍعػػػػػػػػػتي كلػػػػػػػػػيس يٍمًمػػػػػػػػػؾي رد  راًسػػػػػػػػػي  خى

 كال ييػػػػػػػػػػػػػػػػٍدني بأٍطمػػػػػػػػػػػػػػػػاعو كيىػػػػػػػػػػػػػػػػاسً   

   
ػػػػػػػػػػاًمًرم    بميػػػػػػػػػػتي مػػػػػػػػػػف الش ػػػػػػػػػػقىاًء بسى

ػػػػػػػػػػاسً     يعػػػػػػػػػػامميًني الغػػػػػػػػػػداةى بػػػػػػػػػػال ًمسى

   
ػػػػػػػػا عميػػػػػػػػو مػػػػػػػػس  ثىػػػػػػػػٍكًبي رىجن  يىػػػػػػػػرل حى

ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػاه بكػػػػػػػػػػػػػػػػػاسً     كأف أيٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػقىى كا 

   
ـى ال يكٌممنيػػػػػػػػػػػػػػػػػي ثالثنػػػػػػػػػػػػػػػػػاك  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أىٍقسى

 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ًتًيف  إاٌل كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػك نػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسً   

   
 فمػػػػػػػػػػف ذا ييٍبمػػػػػػػػػػَ الخػػػػػػػػػػاٌلؼى عٌنػػػػػػػػػػي

3يقػػػػػػػكؿ لػػػػػػػو : ًفػػػػػػػداؾى أبػػػػػػػك نيػػػػػػػكاسً   
 

   
حيث يجعؿ نفسىو فداءن لغبلـو يرفض أٍف يمٌسو , كأف يقترب منو , كما كاف الٌسامرم  اٌلذم عاقبو اهلل 

 .4ا لقكـ مكسى , فمـ يمٌسو أحده , كلـ يممس أحدنا حٌتى مات بالكحدة ؛ لتصييره عجبلن مف ذىب إلين 
سرافنا في  ٌنما تيينا كدالالن , كا  عمى أٌف غبلـى أبي نكاس ال يرفض أٍف يمٌسو أحده لمرض أصابو , كا 
شقائو , فحٌكر الٌشاعر صكرة مرض الٌسامرٌم مف صكرةو سمبٌية مقيتة , إلى صكرة  تعذيب عاشقو كا 

 جابو بالغبلـ المتمٌنع الرافض .إيجابٌية تظير إع
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 الٌتناص األدبي  -جػ
 أك أمثاالن برع الٌنكاسٌي في تضميف أشعاره أبياتنا مف قصائد سابقيو , أك أجزاءن مف تمؾ األبيات ,    

مستندنا عمى ما حفظو , كفيمو , كاستكعبو مف الٌتراث القديـ , متحٌدينا قدرتو الفنٌية في اختيار ما 
, كينسجـ مع مكاقفو الٌرافضة مف أشعار سابقيو , كحرص في تضمينو عمى إظيار  يبلئـ انقبلبو

شخصيتو المستقٌمة , كأسمكبو الخاص ؛ فمـ يأت تأثره بغيره مف الٌشعراء تأٌثرنا مكافقنا لمعافو قصدكىا 
ٌنما كاف تأثرنا مغايرنا نسؼ مف خبللو القيكد , كتيٌكـ عمى التقاليد الفنيٌ  بل ف  . 1ةفي أشعارىـ , كا 

 يعني تضميف أبي نكاس لمشطر األكؿ مف مطمع قصيدة زىير بف أبي سممى :
 } الكافر {

ـي  ػػػػػػػػػػػػة ال يىػػػػػػػػػػػػرًي ػػػػػػػػػػػػف طىمىػػػػػػػػػػػػؿه ًبرامى  ًلمى

ـي    ػػػػػػػػػال لىػػػػػػػػػوي عيػػػػػػػػػده قػػػػػػػػػدي فػػػػػػػػػا كخى عى
2

 

   

 في قكلو :
 } الكافر {

ػػػػػػػػػػػػػػٍبًح عٌنػػػػػػػػػػػػػػا  كلٌمػػػػػػػػػػػػػػا الحى ضػػػػػػػػػػػػػػٍكءي الصُّ

ـي  كحر      ؾى عػػػػػػػػػػػػػػػكدىهي بػػػػػػػػػػػػػػػٍدره كسػػػػػػػػػػػػػػػي

   
 ؛ فيػػػػػػاجى شػػػػػػكقي بصػػػػػػٍكًت أخػػػػػػي الحجػػػػػػازً 

ـي    ػػػػػػػػػػف طمػػػػػػػػػػؿه برامػػػػػػػػػػةى ال يىػػػػػػػػػػرًي 3رر لمى
 

   

أٌف الٌشاعر كقؼ عمى أطبلؿ محبكبةو ظعنت , فأخذ يتأٌمؿ آثارىا التي عفت كاندثرت , أك أٌنو بات 
منتظرنا أف يمكح خياليا , فبكاىا في شعره ؛ ألٌف الخمر التي شغفت قمبو تأبى أف تحٌممو ىمنا , فيي 

 . 4اءه لمعميؿ , كعركسه تبعث الفرح بالٌطرب كالغناء دكاءه لمكميـ , كشف
 كيختتـ أبك نكاس قصيدتو التي مطمعيا :     

 } البسيط {

ػػػػػػؿي  ـٍ أٌييػػػػػػا الٌرجي ؾى , كاٍنعىػػػػػػ ػػػػػػبيكحى  بػػػػػػادٍر صى

5كاٍعػػػػػًص الػػػػػذيف بجٍيػػػػػؿو فػػػػػي اليىػػػػػكل عػػػػػذىليكا  
 

   

                                                 
 . 75,  60,  52, ص  داللة الٌتضميف في خكاتـ قصائد أبي نكاسكم , إبراىيـ : ينظر : سنجبل 1
 . 206, الدار القكمٌية لمطباعة , القاىرة , ص  الديكاف زىير بف أبي سممى : 2
 . 158, ص  الديكاف أبك نكاس : 3
الديكاف . كينظر : أبك نكاس ,  61,  60, ص  داللة الٌتضميف في خكاتـ قصائد أبي نكاسينظر : سنجبلكم , إبراىيـ :  4
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 حيث يقكؿ : 1"  كد ٍع ىريرة إف  الٌرٍكبى ميٍرتىًحؿي بتضمينو مطمع معٌمقة األعشى " 
 } البسيط { 

 ىٍيفػػػػػػػاءي تيٍسػػػػػػػًمعينا , كالعيػػػػػػػكدي يٍطربنىػػػػػػػا

ر   ر كد ٍع ىريػػػػػػػػرة إف  الٌرٍكػػػػػػػػبى ميٍرتىًحػػػػػػػػؿي
2

 

   
كلـ يكف لشاعر دأب عمى المخافة كأبي نكاس أف يستكحي ذاؾ المطمع عبثنا , كال سيما أنو كرره 

 في مكضع آخر فقاؿ :
 } البسيط { 

 ا عمػػػػػػػػى طىػػػػػػػػرىبو فقػػػػػػػػاؿ : ىػػػػػػػػاًت كأٍسػػػػػػػػًمٍعنى 

ر   ر كد ٍع ىريػػػػػػػػػػرة إف  الٌرٍكػػػػػػػػػػبى ميٍرتىًحػػػػػػػػػػؿي
3

 

   
فإذا كانت ) ىريرة ( محبكبة األعشى التي لـ يطؽ كداعيا , كطفؽ يسترجع لحظة ارتحاليا بحزف 
كأسى , فيي في نظر أبي نكاس ماض ذىب ببل عكدة , كحمت محٌمو الخمر , بما تحممو مف 

قكؼ عمى أطبلؿ محبكبة ابتعدت كىجرت , إذا كانت الخمر سعادة كطرب كانتشاء , فمماذا الك 
 محبكبة ال ترحؿ , بؿ كتمنح شاربيا مف الٌمذة , كدعة العيش ما يجعمو في سركر ال ينقطع . 

 كقد عبث أبك نكاس بقكؿ الحطيئة :    
 } البسيط {

كاًزيىػػػػػػوي  ـٍ جى ػػػػػػًؿ الخٍيػػػػػػرى ال يىٍعػػػػػػدى ػػػػػػٍف يىٍفعى  مى

4اهلًل كالن ػػػػػػػػاسً ال يىػػػػػػػػٍذىىبي الٍعػػػػػػػػٍرؼي بػػػػػػػػيفى   
 

   
خراجو مف سياقو الحكمٌي إلى سياؽو ىزلي  ؛ فضربو مثبلن لكصؼ غبلـو ساؽو يحث  كؤكس الخمر كا  

 عمى الٌندماء , كيطربيـ بعذب الغناء , فيقكؿ :
 } البسيط {

,  يػػػػػػػػػديريىا ىاشػػػػػػػػػمي  الط ػػػػػػػػػٍرًؼ, معتػػػػػػػػػدؿه

ػػػػػػػى مػػػػػػػف طاقىػػػػػػػًة ا سً     أىٍبيػػػػػػػى إذا مػػػػػػػا مشى

   
ـى  ػػػػػػػدا ػػػػػػػث  المي  , كغن انػػػػػػػا عمػػػػػػػى طػػػػػػػرىبو  حى

ػػػػػػػرى الٌنػػػػػػػاسً     ر ا ف طػػػػػػػاب اليػػػػػػػكل يػػػػػػػا معشى

   
ػػػػػػػػثالن   فقمػػػػػػػػتي أضػػػػػػػػربي فػػػػػػػػي معٍركًفػػػػػػػػو مى

 لعػػػػػػػػػادةو قػػػػػػػػػد مضػػػػػػػػػٍت مٌنػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػى ا سً   

   
                                                 

 يقكؿ األعشى : 1
 } البسيط {

 كد ٍع ىريرة إف  الٌرٍكبى ميٍرتىًحؿي 

 كىؿ تطيؽ كداعنا أٌييا الرجؿي   

   
 . 17لبناف , ص  –, تح : فكزم عطكم , الشركة الٌمبنانٌية لمكتاب , بيركت  الديكافاألعشى : 

 . 84, ص  الديكاف أبك نكاس : 2
 . 116ص  : المصدر السابؽ 3
 . 109ـ , ص  1967, شرح : أبي سعد الٌسكرم , دار صادر , بيركت ,  الديكاف:  , جركؿ بف أكس الحطيئة 4
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كاًزيىػػػػػػوي  ـٍ جى ٍيػػػػػػرى ال يىٍعػػػػػػدى ػػػػػػًؿ الخى ػػػػػػٍف يىٍفعى  ر مى

1ال يىػػػػػػػػٍذىىًب العيػػػػػػػػػٍرؼي بػػػػػػػػػيفى اهلًل كالن ػػػػػػػػػاًس ر  
 

   

 تتـ أبك نكاس قصيدتو التي مطمعيا : كفي ذات السياؽ الٌساخر , اخ
 } الكافر {  

 تعػػػػػػػػاًتبيًني عمػػػػػػػػى شيػػػػػػػػٍرًب اٍصػػػػػػػػًطبىاحً 

ػػػػػػباحً    2ككٍصػػػػػًؿ الم ٍيػػػػػًؿ مػػػػػف فىمىػػػػػًؽ الص 
 

   

 بقكؿ جرير : 
 } الكافر { 

ًكػػػػػػػبى المىطايىػػػػػػػا ػػػػػػػٍف رى ٍيػػػػػػػرى مى  أىلىٍسػػػػػػػتيـٍ خى

3كأىٍنػػػػػػػػػػػػدىل العػػػػػػػػػػػػالىميفى بيطػػػػػػػػػػػػكفى راحً   
 

   

ى نيج القصيدة السابقة بكزنيا كقافيتيا , كمضمكنيا كال سيما أنو حيث أكىـ القارئ بأنو سار عم

 كظؼ بيتنا آخر منيا في كسط قصيدتو , فيقكؿ : 
 } الكافر { 

ك أـ فػػػػػػػؤادؾ غيػػػػػػػر صػػػػػػػاحو   ر أتىٍصػػػػػػػحي

كىاًح ر   ـ  صػػػػػػػػٍحبيؾى بػػػػػػػػالر  4عًشػػػػػػػػي ة ىىػػػػػػػػ
 

   

خراجو مف جديتو , ليفاجئ فمـ يمتطي الشاعر ناقتو و في نياية قصيدتو بنسفو الٌسياؽ القديـ , كا 

نما رافقو ندماؤه األشراؼ  كحيدنا كسط حٌر اليجير ليبدأ رحمة تخمص بو إلى الخميفة الممدكح , كا 

كقصدكا جميعنا حانات الخمر , كما يحيط بيا مف كركـ معرشة , كسقاة كراـ , كتمٌكنكا مف بمكغ 

عمى تماجف الٌشاعر كصحبو غايتيـ كاصطباح خمرتيـ , كما كاف البيت األخير إال تأكيدا 

كتيكميـ , كتبياننا لمكقؼو سخر فيو مف التٌقميد , كمف الٌسمطة المتمثِّمة بالخميفة الذم استبدلو بغبلـ 

 . 5رشأ رخيـ 
 كال يمكف تفسير تناص أبي نكاس مع مطمع قصيدة ذم الٌرمة الذم يقكؿ :    

                                                 
 . 75, ص  الديكافأبك نكاس :  1
 . 169ص  : المصدر السابؽ 2
 . 77ـ , ص  1964بيركت ,  صادر , , دار الديكاف:  بف عطية جريرالخطفي ,  3
 . 76, ص  الديكافك جرير :  . 169,  الديكاف :أبك نكاس  4
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 } الطكيؿ {
ػػػػػػػػدكًر الٌركاًحػػػػػػػػؿ ػػػػػػػػا مػػػػػػػػف صي  خميمػػػػػػػػي  عيكجى

ػػػػػػٍزكىل فابكيػػػػػػا فػػػػػػي المنػػػػػػاًزؿً بجي    1ٍمييػػػػػػكًر حي
 

   
 أك تكظيفو لمطمع قصيدة أخرل يقكؿ :

 } الطكيؿ {
ػػػػػػي  عمػػػػػػى البمػػػػػػى  أال يىػػػػػػا اٍسػػػػػػمىًمي يػػػػػػا دارى مى

كال زاؿ مػػػػػػػػػنيال  بجرعاتػػػػػػػػػؾ القىٍطػػػػػػػػػري   
2

 

   
عراء؛ بمعزؿو عف ذات الٌشاعر الثائرة عمى الٌتراث كاألعراؼ الجاىمٌية التي سار عمييا سابقكه مف الشٌ 

فما استحضاره لتمؾ األبيات في إطار حديثو عف الخمر كريحانيا , كتمٌطؼ لكنيا , كفعميا في 
ا لمكقفو الٌرافض لمحرماف , البٌلىث كراء متع الحضارة الجديدة  شاربيا , ككصؼ ندمائيا ؛ إاٌل دعمن

ٌرمة , كينفي سياقيا التي تمٌيد سبؿ الغكاية , كتفتح آفاؽ الٌسركر . فيك بذلؾ يرفض أبيات ذم ال
القديـ , كيقمب تجربة الٌشاعر القائمة عمى الحزف كالبكاء , كاالنتظار كاألمؿ , إلى تجربة أخرل 

 . 3زاخرةو باإلشباع كاالستمتاع اٌلذم تكٌفره مجالس الخمر 
كيقؼ المتأمؿ في ديكاف أبي نكاس عمى أشعارو تناٌص فييا الٌشاعر مع نفسو , متحٌدينا سمطة     

المنع كالحرماف , مكاجينا ثكابت الٌتحريـ التي فرضتيا المؤسسات الدينية , كالمجتمعٌية , كمثاؿ ذلؾ 
, 4تمٌرده عمى لكـ البٌلئميف , كزجر العاذليف ؛ ألٌنو لف يزيد الٌشاعر إاٌل إصرارنا عمى معاقرة معشكقتو

 فيقكؿ :
 } البسيط {

ُـّ بنػػػػػػا  كػػػػػـ قػػػػػػد تغٌنػػػػػػت , كال لػػػػػػكـه يمػػػػػػ

ؾى لػػػػػػػٍكًمي ؛ فػػػػػػػ ٌف الم ػػػػػػػٍكـى إغػػػػػػػراءي ر دٍع عنػػػػػػػ  
 ر5

   
ا غائبنا يقكؿ فيو :  مستحضرنا نصًّ

 } البسيط {
ٍنػػػػػػػؾى لػػػػػػػٍكًمي , فػػػػػػػ ٌف الم ػػػػػػػكـى إغػػػػػػػراءي   دىٍع عى

كداًكنػػػػػي بػػػػػػاٌلتي كانػػػػػػٍت ًىػػػػػػيى الػػػػػػد اءي   
6

 

   
                                                 

قدمو كعٌمؽ عمى حكاشيو : سيؼ الديف الكاتب , كأحمد عصاـ الكاتب , منشكرات  , الديكاف:  , غيبلف بف عقبة  ذك الرمة 1
   . 186, ص الديكاف كأبك نكاس :  , 78ص  , لبناف –دار مكتبة الحياة , بيركت 
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 كتراه يضٌمف جزءنا مف بيتو يقكؿ فيو :
 } البسيط {

 ال تىٍبػػػػػػػًؾ ليمػػػػػػػى , كال تىٍطػػػػػػػرىٍب إلػػػػػػػى ىنػػػػػػػدً 

ٍمػػػػػراء كػػػػػالكٍردً    كاٍشػػػػػرىٍب عمػػػػػى الػػػػػكٍرًد ًمػػػػػف حى
1

 

   
 في قكلو :

 } البسيط {
حػػػػػػػػي  ال تىٍحفىمىػػػػػػػف  ًبقىػػػػػػػػكًؿ الز اًجػػػػػػػػًر الال 

 مىشػػػػػػمكلىًة الػػػػػػر احً  ر كاٍشػػػػػػرىٍب عمػػػػػػى الػػػػػػكٍرًد ر ًمػػػػػػف  

   
ا مذىبو مبدينا رفضو الزٌجر الذم يدعكه إلى التٌقميد بالبكاء عمى المحبكبة أك الٌتغني بذكرىا , مؤكدن 

الفنٌي الجديد الذم يتغٌنى بالخمر ؛ بكصفيا معشكقةه تتفٌكؽ بصفاتيا , كأفعاليا عمى المرأة التي 
رضائيا .  أرىؽ الٌشعراء أنفسيـ في الٌتغٌزؿ بيا , كاالجتياد في كصميا كا 

ذا كاف الٌشاعر قد بدا معجبنا " بدير حٌنة " متغٌنينا برىبانو في قصيدة و مطمعيا :       كا 
 } البسيط {

ٍيػػػػػػراحً  ن ػػػػػػةى ًمػػػػػػٍف ذاًت األيكى ٍيػػػػػػرى حى  يػػػػػػا دى

ػػػػػػاًحي   ػػػػػػٍف يىٍصػػػػػػحي عٍنػػػػػػؾى فػػػػػػ ن ي لىٍسػػػػػػتي بالص  مى
2

 

   
, 3فإٌنو بات منقمبنا عمى حياتيـ , مكٌظفنا التناص الٌذاتي ليظير رفضو خكفيـ , كمعاناتيـ كتقٌشفيـ 

 فيقكؿ :
 } البسيط {                                                                                    

ػػػػػػػكاًلفيوي  قىػػػػػػػٍد مالىػػػػػػػت سى  حتٌػػػػػػػى تىغىٌنػػػػػػػى كى

ٍيػػػػػرىاًحر   ن ػػػػػةى يػػػػػا ذاتى األيكى ٍيػػػػػرى حى ر يػػػػػا دى
4

 

ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاًحر األيكى
4

 

   
 .5حيث أكرد الٌشاعر بيتو الٌسابؽ في سياؽو خمرم  غزلي ماجف , مناقضو لزىد الٌرىباف كتعففيـ 

اٌل حرنا يعيش عمى ىكاه , كلذا فيك يأبى ما فرضو الٌرىباف فيك ال يطيؽ القيكد , كال يرل نفسو إ
 عمى حياتيـ مف اعتزاؿو لممتع , ككبحو لشيكاتو أباحيا لنفسو , كأحٌميا لذاتو .

                                                 
 . 27, ص  الديكافأبك نكاس :  1
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كقد ألفى أبك نكاس في تكظيؼ بعض األمثاؿ الفارسٌية ما يكافؽ رؤيتو الٌتجديدية , كيعكس     
 افتتانو بالحضارة األعجمٌية , فيقكؿ :

المنسرح { }  
ٍنًبيػػػػػػػػػػا أيزاًحمييىػػػػػػػػػػا  أٍمًشػػػػػػػػػػي ًإلػػػػػػػػػػى جى

ٍمػػػػػػدنا كمػػػػػػػا فػػػػػػػي الط ريػػػػػػػًؽ ًمػػػػػػػٍف ًضػػػػػػػيؽً     عى

   
ث مىػػػػػػػػػػػػوي   كىقػػػػػػػػػػػػٍكًؿ ًكٍسػػػػػػػػػػػػرل فيمػػػػػػػػػػػػا تىمى

ةي الٌسػػػػػػػػكؽً    ػػػػػػػػج  ػػػػػػػػًة الم ػػػػػػػػًص ضى 1ًمػػػػػػػػٍف فيٍرصى
 

   
 
 التناص العممي -د

 نية كريمة , أك حديثو نبكمو كلـ يقتصر تناص أبي نكاس عمى اقتباس لفظو أك آية قرآ
, أك تضميف شعرم  أك مثمي , أك استحضار شخصية تاريخٌية , بؿ تعٌداه ليشمؿ تكظيؼ شريؼ

مصطمحاتو عممٌية كفمكٌية اكتسبيا عف اليند كالركـ ؛ ليٌؤكد مف خبلليا تفٌرد خمرتو , كتمٌيزىا , فيك 
, ثـٌ خمؽ الحركة حينما يقكؿ مستندنا عمى معرفتو بالٌنظرٌية التي تقكؿ : " إٌف اهلل خمؽ الٌنجكـ أكالن 

 : 2دفع الٌنجكـ في مداراتيا " 
 } مخمع البسيط {                                                                               

ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػؼه   تيًخي ػػػػػػػػػػػػػػػػرىٍت , كالنُّجػػػػػػػػػػػػػػػػكـي كى

ـٍ يىػػػػػػػػػػػػػتىمىك ٍف بيػػػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػػػداري    لىػػػػػػػػػػػػػ
3

 

   
, كلذا فيي أزلٌية القدـ . كىي شمسه ترٌبعت في  فالخمر كانت قبؿ الحركة كما يزعـ أبك نكاس

 منازليا مؤذنةن بقدكـ الٌربيع , كبكالدةو جديدة لمٌزماف , فيقكؿ :
 } السريع {

ػػػػػػػػػػػػػػف قىتٍ   كأٌنيػػػػػػػػػػػػػػا الٌشػػػػػػػػػػػػػػمس إذا صي

ػػػػػػػػػػػػػػػٍبشي أك الحػػػػػػػػػػػػػػػكتي    ٍنًزلييىػػػػػػػػػػػػػػػا الكى  مى

   
 أك دارىةي البىػػػػػػػػػػػػٍدًر إذا مػػػػػػػػػػػػا اٍسػػػػػػػػػػػػتىكل

ـ  ًلٍمعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  المىكاًقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي    كتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
4

 

   
 كيقكؿ :

 } المنسرح {
ػػػػػػال مى م ػػػػػػٍت الحى ػػػػػػا تىػػػػػػرل الش ػػػػػػٍمسى حى ٍزفي الز مػػػػػػػػػػػػػػاًف فاٍعتىػػػػػػػػػػػػػػدىالى  أمى ـى كى  كقػػػػػػػػػػػػػػا
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 فاٍشػػػػػػػرىٍب عمػػػػػػػى ًجػػػػػػػد ًة الز مػػػػػػػاًف فىقىػػػػػػػدٍ 

ٍقتىػػػػػػػػػػبالى    ٍجػػػػػػػػػػوي الز مػػػػػػػػػػاًف مي 1أىٍصػػػػػػػػػػبىحى كى
 

   
 كيصفيا في مكضعو آخر مكٌظفنا مسائؿ حسابٌية ظريفةو , فيقكؿ :

 } الكافر {
 ميٍشػػػػػػػػػػًرؽه , بىػػػػػػػػػػٍدره ًلًتٍسػػػػػػػػػػعو  ًىػػػػػػػػػػالؿه 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت كًلمىٍيمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفً     كثالىثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه خى

   
 ييػػػػػػػديري ًمػػػػػػػٍف المدامػػػػػػػة بٍنػػػػػػػتى ًتٍسػػػػػػػعو 

ػػػػػػػػػػػٍت بىٍعػػػػػػػػػػػدى اٍثنىتىػػػػػػػػػػػٍيفً    كاًحػػػػػػػػػػػدةو مىضى  كى

   
 أىقػػػػػػػػكؿي لىػػػػػػػػوي , كقػػػػػػػػد طػػػػػػػػردٍت كىرانىػػػػػػػػا

تىٍيفً    2أىًدٍرىىػػػػػػػػػػػػػػػػا كاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػًقنىا بػػػػػػػػػػػػػػػػالر احى
 

   
 , فيقكؿ : 3لشدة اختفائيا كلطافتيا  كتأٌلقت خمرة أبي نكاس فبل يكاد يحصييا نكره ؛

 } الٌسريع {
ػػػػػػػػػػػوي  مىٍييىػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػد ٍىري أي امى  طػػػػػػػػػػػكل عى

قػػػػػػػػػػػػػػػػػاًديري    ٍنيىػػػػػػػػػػػػػػػػػا المى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت عى  كعيم 

   
ػػػػػػػػٍكىىره  ـٍ جى ـٍ يىقيػػػػػػػػ ػػػػػػػػركحو لىػػػػػػػػ  جػػػػػػػػاءىٍت كى

4ليٍطفنػػػػػػػػػػػا ًبػػػػػػػػػػػًو أىٍك ييٍحًصػػػػػػػػػػػًو نيػػػػػػػػػػػكري   
 

   
ا ماديًّا زائبلن بؿ ىي جكىره  ٍمر ًلقداستيا ال تعٌد عرضن كركح , كلذلؾ تتعالى عمى الماء ألٌنيا ال " فالخى

 يي أكثر مف الٌمادة رٌقةتبلئمو لطافةن , كىي تجفكه ألٌف طبيعتيا ليست مف طبيعتو , ف
 .يقكؿ :5" كشفافية 

 } البسيط {                                                                                     
ػػػػػػػاًء حى  ػػػػػػػف المى  تٌػػػػػػػى مػػػػػػػا يالًئمييىػػػػػػػارق ػػػػػػٍت عى

ػػػػػاءي    ػػػػػٍكًميىا المى ػػػػػٍف شى فىػػػػػا عى جى  لىطىافىػػػػػةن , كى

   
يىػػػػػػػػػػا  فىمىػػػػػػػػػػٍك مىزىٍجػػػػػػػػػػتى ًبيىػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػكرنا لمازىجى

ل ػػػػػػػػػػػدى أىٍنػػػػػػػػػػػكاره كأىٍضػػػػػػػػػػػكاءي    ت ػػػػػػػػػػػى تىكى حى
6

 

   
فالخمر مسؤكلة عف الٌنكر , كتتكٌلد منيا األضكاء , كلعٌؿ أبا نكاس استمٌد ىذا المعنى مف قكلو 

ةو  الم وي " : تعالى  اجى نيكري الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض مىثىؿي نيكرًًه كىًمٍشكىاةو ًفييىا ًمٍصبىاحه اٍلًمٍصبىاحي ًفي زيجى
ٍرًبي ةو يىكى  ٍيتيكنىةو الى شىٍرًقي ةو كىالى غى رىةو ميبىارىكىةو زى ةي كىأىن يىا كىٍككىبه دير م  ييكقىدي ًمٍف شىجى اجى ٍيتييىا ييًضيءي الزُّجى ادي زى

لى  مىى نيكرو كى ـٍ تىٍمسىٍسوي نىاره نيكره عى , فتغدك الخمر معادالن مكضكعينا لمٌزيت اٌلذم يكاد كىجو  7"  ٍك لى
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يشٌع بالٌنكر , كينشر الضكء , كىذا التكظيؼ ليس بريئنا ؛ إذ إٌف الٌشاعر غٌمب خمره عمى الٌزيت 
يـ بيا , كيبدكف عاجزيف عف قدسٌية تيدم الٌشاربيف إلييا , فتتعٌمؽ أركاح المبارؾ ليضفي عمييا
 إقصاء نفكسيـ عنيا .

 الحكار كاألسمكب القصصي  -2
اتكأ أبك نكاس في إبداع قصائده عمى أساليب شعرٌية متنكعة , ككاف ألسمكب القٌص كالحكار       

حضكره بارز في أشعاره كتحديدنا في قصائد الخمرية التي بدت حكايا تركم قٌصة الخمر كاممة مف 
. كال يخفى عمى الباحث ما حققو  1ى نيايتيا بطريقةو فنٌية في غاية اإلثارة كالٌتشكيؽ بدايتيا إل

ا الشاعر في تكظيؼ الحكار كاألسمكب القصصي مف رفض لتقاليد فنٌية سار  عمييا الشعراء ردحن
, فقد كجد مٌتسعنا  2مف الٌزمف , حيث تحٌمؿ مف كحدة البيت كاٌتجو إلى كحدة القصيدة  غير قميؿو 

قناعو بمذىبو المجاىر بالخطيئة , كالعبث  لمتعبير عف أفكاره االنقبلبية , كمجاالن لجذب المتقمي كا 
 بالٌندماء , كالغمماف الٌسقاة , كالجكارم الغانيات في أجكاء تعبؽ بالٌمذة كرحيؽ الخمر .

كلـ يغفؿ الٌشاعر في قٌصتو الخمرٌية أٌم عنصر مف عناصر القٌص الذم يضفي عمى 
 حركة كحيكٌية تحيمو إلى لكحةو نابضةو بالحياة ,  ففي قكلو : النٌص 

 } الكامؿ {
تػػػػػػػػػػػػادً  يػػػػػػػػػػػػري عى ؾى فىٍيػػػػػػػػػػػػك خى ػػػػػػػػػػػػبكحى  بػػػػػػػػػػػػاًكٍر صى

 كاٍخمىػػػػػػػٍع ًقيػػػػػػػادىؾى , قػػػػػػػد خمعػػػػػػػتي ًقيػػػػػػػاًدم  

   
 ال تػػػػػػػػػػػػٍنسى لػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػٍكـى العيركبىػػػػػػػػػػػػًة كٍقعػػػػػػػػػػػػةن 

ػػػػػػػػػػػػادً     تيػػػػػػػػػػػػكًدم بصػػػػػػػػػػػػاحًبيىا بغيػػػػػػػػػػػػًر فسى

   
ػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػرٍبتي , كأٍنػػػػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػػػػػي قيٍطربُّػػػػػػػػػػػػؿو   يكمن

 خمػػػػػػػػػػػػػػػػرنا , تفػػػػػػػػػػػػػػػػكؽي إرادةى الميٍرتىػػػػػػػػػػػػػػػػادً   

   
ُـّ بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًخيا  لىٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كرٍدنىاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نيًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػادً     ًعٍمػػػػػػػ ه , يحػػػػػػػد ثي عػػػػػػػٍف مىصػػػػػػػاًنًع عى

   
ـي   قيٍمنىػػػػػػػػػا ر الس ػػػػػػػػػالـ عميػػػػػػػػػؾى ر قػػػػػػػػػاؿ : ر عمػػػػػػػػػيك

 مٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػالـي تحٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػةو , ككدادً   

   
ـى ر فقػػػػػػاؿ ر قػػػػػػد ػػػػػػدا  ر مػػػػػػا ريٍمػػػػػػتيـي   ر قمنػػػػػػا ر المي

 ي لرشػػػػػػػػػػػػاًد ريػػػػػػػػػػػػا إخػػػػػػػػػػػػكت –كف ٍقػػػػػػػػػػػػتيـي   

   
ٍيػػػػػػػػػػػػػديىىا ـى عى ـه قػػػػػػػػػػػػػد تقػػػػػػػػػػػػػاد ػػػػػػػػػػػػػدا  عنػػػػػػػػػػػػػدم مي

ـٍ يىٍشػػػػػػػعيٍر ًبيىػػػػػػػا أىٍجػػػػػػػداًدم   لىػػػػػػػ  عيًصػػػػػػػرىٍت كى

   
 فىأدارىىػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػدىدنا ثالثنػػػػػػػػػػػػػػػػا ؛ فاٍنثىنىػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ 

 ًمٌنػػػػػػػا النفػػػػػػػكسي , كلػػػػػػػيس منيػػػػػػػا صػػػػػػػادً   

   
 حتٌػػػػػػػػػػػػػػى إذا أخػػػػػػػػػػػػػػذت بكجنػػػػػػػػػػػػػػًة صػػػػػػػػػػػػػػاحبي

 كفػػػػػػػػػػػػػػػػؤاًدًه , كبػػػػػػػػػػػػػػػػكجنتي كفػػػػػػػػػػػػػػػػؤاًدم  
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 الػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػرضى إبمػػػػػػػػػػػيس الظ ريػػػػػػػػػػػؼ فعالنػػػػػػػػػػػ
1 حتٌػػػػػػػػػػػى أعػػػػػػػػػػػاف فسػػػػػػػػػػػادنا بفسػػػػػػػػػػػاًد   

 

   
يراكح أبك نكاس بيف أسمكبي الحكار كالسرد ؛ ليكضح بأٌف المداـ التي راميا كندماءه مداـه عتقت مف 

 عيد عاد , كفييا مف اإلشراؽ كالبياء ما يزيؿ سكاد الٌميؿ المظمـ .
ت عمى لساف صاحب الخٌمارة كال يتكانى أبك نكاس عف إظيار فساده , كالمجاىرة بفسكقو ؛ فيثب    

أٌف الخمر ىي طريؽ الٌرشاد , كأٌف إبميس شخصه ظريؼه يسعى جاىدنا إلسعاد ندماء الخمر 
 بإعانتيـ عمى الفساد . 

كيستند الٌشاعر عمى األسمكب القصصٌي في أكثر مف مكضعو ليصؼ الخمر المعتٌقة , كليضفي    
 . 2تبلفيـ عف غيرىـ عمى ندمائو مف الٌشمائؿ ما يميزىـ , كيثبت اخ

ا بالسمطة التي كانت تبلحؽ الخٌماريف كطٌراقيـ,       كيظير أبك نكاس في مكاضع أخرل معٌرضن
,  3كىذا يبدك جميًّا في كصفو ألصحاب الحكانيت مذعكريف مف أصحاب الٌشرطة, كمباغتاتيـ 

 فيقكؿ :
 } الطكيؿ {

ػػػػػػػػػػػػػرٍيتي بفٍتيػػػػػػػػػػػػػةو   كلٍيمػػػػػػػػػػػػػًة دىٍجػػػػػػػػػػػػػفو قػػػػػػػػػػػػػد سى

ػػػػػػػػػػػػداـً قمػػػػػػػػػػػػكبي  تنازًعييػػػػػػػػػػػػا نحػػػػػػػػػػػػك    المي

   
ػػػػػػػػػػػػػػػارو , كدكف مىحم ػػػػػػػػػػػػػػػوً  م   إلػػػػػػػػػػػػػػػى بٍيػػػػػػػػػػػػػػػًت خى

 قصػػػػػػػػػػػػػكره مًنيفىػػػػػػػػػػػػػاته لنػػػػػػػػػػػػػا , كدركبي   

   
 ففيػػػػػػػػػػػػػز عى مػػػػػػػػػػػػػف ًإٍدالًجنىػػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػػد ىىٍجعىػػػػػػػػػػػػػةو 

 كلػػػػػػػػيس سػػػػػػػػكىل ًذم الكٍبريػػػػػػػػاًء رقيػػػػػػػػبي   

   
 تنػػػػػػػػػػػػػػػػاكـى خكفنػػػػػػػػػػػػػػػػا أٍف تكػػػػػػػػػػػػػػػػكفى ًسػػػػػػػػػػػػػػػػعايىةن 

ًجيػػػػػػػػػػػػبي    دهي بعػػػػػػػػػػػػد الرُّقػػػػػػػػػػػػاًد كى  كعػػػػػػػػػػػػاكى

   
ػػػػػػػػػػػػا دعٍكنػػػػػػػػػػػػا باٍسػػػػػػػػػػػػًمًو   طػػػػػػػػػػػػار ذيٍعػػػػػػػػػػػػرهي كلم 

 كأٍيقىػػػػػػػػػػف أف  الر ٍحػػػػػػػػػػؿى منػػػػػػػػػػو خًصػػػػػػػػػػيبي   

   
 كبػػػػػػػػػػػػادرى نحػػػػػػػػػػػػػك البػػػػػػػػػػػػػاب سػػػػػػػػػػػػػٍعينا ميمىب ينػػػػػػػػػػػػػا

 لىػػػػػػػػػػػػوي طىػػػػػػػػػػػػرىبه بػػػػػػػػػػػػالز ائريف عًجيػػػػػػػػػػػػبي   

   
ػػػػػػػػػػب  سػػػػػػػػػػاجدنا  فػػػػػػػػػػأٍطمىؽى عػػػػػػػػػػف نابٍيػػػػػػػػػػًو , كاٍنكى

 لنػػػػػا , كٍىػػػػػك فيمػػػػػا قػػػػػد يظػػػػػفُّ ميًصػػػػػيبي   

   
ي يػػػػػػػػػتيـي مػػػػػػػػػف عصػػػػػػػػػابةو   كقػػػػػػػػػاؿ : ر ادخمػػػػػػػػػكا حي

ـٍ سػػػػػػػػػٍيؿه     لػػػػػػػػػدم  , رحيػػػػػػػػػبي ر فمنػػػػػػػػػزلكي

   
 فقمنػػػػػػػػا : ر أرىٍحنىػػػػػػػػا... ىػػػػػػػػاًت إف كنػػػػػػػػتى بائعنػػػػػػػػا

ر   ٍمًكػػػػػػًو سػػػػػػيًغيبي ى عػػػػػػف مي فػػػػػػ ف  الػػػػػػدُّجى
4
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كتظير المفارقة في قكؿ الٌشاعر في رسـ صكرتيف متناقضتيف لمخٌمار ؛ فيجعمو في قٌمة الخكؼ 
صكرةو مغايرةو تمامنا , يبدك مف كالفزع عندى سماع الٌطراؽ ليبلن خكفنا مف الٌشرطة , فيما ينقمو إلى 
, اٌل أف يسرع مستبشرنا لفتح البابخبلليا في قٌمة الٌسعادة , لدل معرفتو بيكٌية زائريو , فمـ يممؾ إ

 . 1كأف ينكٌب ساجدنا ألبي نكاس كرفقائو , فيـ خير عصابة , كمطمبيـ خير مطمب 
ذا كاف الٌشعراء الٌسابقكف قد أشادكا ببطكالتيـ كش      جاعاتيـ , كصٌكركا أنفسيـ في مياديف كا 

الكغى يديركف رحى المعارؾ , فإٌف ميداف الٌشاعر يتمخص في قصصو الخمرٌية , حيث يظير 
نفسو كرفقاءه مغامريف , يتحدكف مخاكؼ الٌميؿ , كيجتازكف الٌصعاب لمكصكؿ إلى معشكقتيـ , 

ف اضطركا إلى رىف أنف  . 2سيـ مستعديف إلنفاؽ أمكاليـ في سبيميا , كا 
كلعٌؿ في تمؾ البطكلة المضادة ما يظير سخرية الٌشاعر ممف شغمكا أنفسيـ عف الخمر ,      

 كالحياة الحضارٌية المترفة , كليثكا كراء سراب الماضي ممجديف بطكالت الحركب كالمعارؾ .
رنا إبميس كلـ تخؿي حكارات أبي نكاس مف ظرافةو كدعابة ممتزجة بالعبث كالمجكف , فيقكؿ محاك     

 إذ استعصى عميو إخضاع غبلـو ثمؿو في مجمس خمر :
 } المنسرح {

ػػػػػػػػفي مػػػػػػػػف كٍقفػػػػػػػػةو عمػػػػػػػػى طمىػػػػػػػػؿو   أىٍحسى

 كػػػػػػأسي عيقػػػػػػارو , تىٍجػػػػػػًرم عمػػػػػػى ثىمػػػػػػؿً   

   
ره , بػػػػػػػػػػػػو ىىيىػػػػػػػػػػػػؼه   يػػػػػػػػػػػػديريىا أٍحػػػػػػػػػػػػكى

ٍمػػػػػػػػػًؽ , راجػػػػػػػػػح الكفىػػػػػػػػػؿً     معتػػػػػػػػػدؿي الخى

   
ـٍ عنػػػػػػػػػػػػػده مداعبػػػػػػػػػػػػػةن   فػػػػػػػػػػػػػ ٍف تػػػػػػػػػػػػػري

ػػػػػ    ؿً قػػػػػاؿ لػػػػػؾى ر اٍحػػػػػذىٍر مػػػػػف ذلػػػػػؾ العىمى
   

ـٌ قمػػػػػػػػتي لىػػػػػػػػو :  دعػػػػػػػػكتي إبمػػػػػػػػيسى ثػػػػػػػػ

زٍتنػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػذاىبي الًحيىػػػػػػػػػػؿً     قػػػػػػػػػػد أٍعجى

   
ٍبًمػػػػػػػي , كحٍبػػػػػػػؿي الػػػػػػػذم كىًمٍفػػػػػػػتي بػػػػػػػو  حى

 عمػػػػػػػػػػػػى تىداًنيػػػػػػػػػػػػًو غٍيػػػػػػػػػػػػري مت صػػػػػػػػػػػػؿً   

   
ػػػػػػػػػػػعيكبىتوً   فػػػػػػػػػػػرد هي الش ػػػػػػػػػػػٍيخي عػػػػػػػػػػػف صي

ؿً    3كصػػػػػػػػػػػار قك ادىنىػػػػػػػػػػػا , كلػػػػػػػػػػػـ يىػػػػػػػػػػػزى
 

   

 تمٌنعو .فأحاؿ أمر ذاؾ الغبلـ إلبميس الذم أخضعو كرٌده عف 
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كما استقى أبك نكاس قكاعد تمٌرده عمى األعراؼ , كالتٌقاليد الدينية كالمجتمعٌية مف إبميس الذم     
رنا باألخبار كاألحكاؿ , فيقكؿ في قصيدةو حكارٌية  قد أتى ذكر بعض  –غدا في نظره فقيينا متبصِّ

 : -أبياتيا في أكثر مف مكضعو مف مكاضع ىذا البحث 
 } الكامؿ {

ٌمػػػػػػػػػػػػارً قػػػػػػػػػػػػؿ   لمعػػػػػػػػػػػػذكًؿ بحانػػػػػػػػػػػػة الخى

 كالٌشػػػػػػػػٍربي عنػػػػػػػػد فصػػػػػػػػاحًة األٍكتػػػػػػػػارً   

   
 إٌنػػػػػػػػػي قصػػػػػػػػػٍدتي إلػػػػػػػػػى فقيػػػػػػػػػوو عػػػػػػػػػالـو 

ٍبػػػػػػػػػػرو مػػػػػػػػػػف األٍحبػػػػػػػػػػارً    ػػػػػػػػػػؾو , حى  متنس 

   
ػػػػػػػػػػػػؽو فػػػػػػػػػػػػي دينػػػػػػػػػػػػو , ميتىفىق ػػػػػػػػػػػػوو   متعم 

ػػػػػػػػػػرو فػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػـً كاألخبػػػػػػػػػػارً     متبص 

   
 قمػػػػػػػت : الٌنبيػػػػػػػذ تيحمُّػػػػػػػو   فأجػػػػػػػاب : ال

إاٌل عيقػػػػػػػػػػػػػػػػارنا تىٍرتىمػػػػػػػػػػػػػػػػي بشػػػػػػػػػػػػػػػػرارً   
1

 

   
كقد بسطت الٌركح القىصصية سيطرتيا الكاضحة عمى أشعار أبي نكاس , مستندةن عمى عنصرم 
الحركة كالحكار , كساىمت في تسجيؿ كاقعو نفسي  كاجتماعي  أراد الٌشاعر أف يطمع عميو المتمقي 

مةو , مكسيقى , كيترؾ أثرنا في نفسو بما فاض بو شعره مف تعابير سي 2ليشيد لو بتمٌيزه كاختبلفو 
متناغمة , كألفاظو كأكزافو رىشيقة , كقافيةو عذبةو 

3 . 
 
 التكرار  -3

برز التكرار في شعر أبي نكاس بأشكاؿو مختمفة , ظير مف خبلليا الٌشاعر ممعننا في الٌتمرد ,    
ت مصرًّا عمى مكقفو الٌرافض , كالمتجاىؿ لخطاب البٌلئميف , عازفنا عمى إيقاع الٌذات الفردية كصك 

 4األنا المتعالية عمى الٌذات الجماعية المناىضة ألقكلو كتصٌرفاتو 
ثارة القارئ     , كقد رأل في  5فقد مزج أبك نكاس بيف الٌتكرار الٌمفظي كالمعنكم ؛ لتأكيد المعنى , كا 

اعتنائو بيذا األسمكب ما يؤٌيد مكاجيتو لمجتمعو طالما أكجعو بالعذؿ كاالتيامات . كحشد مف ألفاظ 
 لٌمكـ كالعذؿ ما يدٌلؿ عمى رفضو المطمؽ ألٌم أمرو أك نصيحة . فيقكؿ :ا
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 } الكافر {
ػػػػػػػػبيؿي   أعػػػػػػػػاذؿي مػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى مٍثًمػػػػػػػػي سى

 كعػػػػػػػػػٍذليؾى فػػػػػػػػػي المداًمػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػتحيؿي   

   
 أعػػػػػػػػػػاذؿي ال تميٍمًنػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي ىكاىىػػػػػػػػػػا

1فػػػػػػػػػػػػ ف  عتابنىػػػػػػػػػػػػا فييػػػػػػػػػػػػا يطػػػػػػػػػػػػكؿي   
 

   
 كيقكؿ في مكضعو آخر :

 } الكافر {
 تػػػػػػػابً أعػػػػػػػاذؿى قػػػػػػػد كبػػػػػػػرتي عػػػػػػػف الع

 كبػػػػػػػػػػافى األٍطيىبػػػػػػػػػػاًف مػػػػػػػػػػع الش ػػػػػػػػػػبابً   

   
 أعػػػػػػػػػاذؿى عٍنػػػػػػػػػًؾ مٍعتىبىتػػػػػػػػػي كلىػػػػػػػػػٍكًمي

 فمثمػػػػػػػػػػػػػػػػػًي ال يقػػػػػػػػػػػػػػػػػر عي بالًعتىػػػػػػػػػػػػػػػػػابً   

   
 أعػػػػػػػػػػػاذؿى لػػػػػػػػػػػيس إٍطراًقػػػػػػػػػػػي ًلعػػػػػػػػػػػي  

ػػػػػػػكابً    ػػػػػػػف الجى 2كىػػػػػػػٍؿ مٍثًمػػػػػػػي يًكػػػػػػػؿُّ عى
 

   
عية إلى " فالعاذؿ ىنا معادؿه رمزمه لصكت الجماعة , كسمطة المؤسسة الدينية كاالجتماعية الٌدا

 . 3ترؾ سمكؾ البطالة , كالمجكف كالٌسكر " 
كما كاف لسياسة تمؾ الٌسمطة أف تركؽ ألبي نكاس يكمنا , كلذا سعى لمرآتيا مضمرنا في سٌره       

 خبلؼ ما يظير , فيقكؿ :
 } الكافر {

ػػػػػػػػػػػاؽً   أعػػػػػػػػػػػاذؿى ال أمػػػػػػػػػػػكتي بكػػػػػػػػػػػؼ  سى

مىػػػػػػػػػػػى مًمػػػػػػػػػػػًؾ العػػػػػػػػػػػراؽً     كال آبىػػػػػػػػػػػى عى

   
 نىيػػػػػػػػاًني ىجػػػػػػػػٍرتي لػػػػػػػػو التػػػػػػػػي عنيػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػاؽً    ٍمًسػػػػػػػػػكىًة الر مى  ككانػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػي كمي

   
 كقػػػػػػػػد يغػػػػػػػػديك إلػػػػػػػػى الحػػػػػػػػانكًت ًزق ػػػػػػػػي

ٍفػػػػػػػػػػػػكىهي قبػػػػػػػػػػػػؿ الٌزقػػػػػػػػػػػػاؽً     فيأخػػػػػػػػػػػػذي عى

   
 ككيػػػػػػػػػػػػػف  إذا نىػػػػػػػػػػػػػزىٍعفى إلػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػداهي 

ػػػػػػػػػبى الٌسػػػػػػػػػبىاؽً     حػػػػػػػػػكىل قػػػػػػػػػد اميا قىصى

   
ػػػػػػػػٍرتي عمػػػػػػػػى مشػػػػػػػػيبو   فأصػػػػػػػػبٍحتي اٍعتىجى

ًنػػػػػػػػػي الخميفػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف ًنزىاًقػػػػػػػػػي   ككق رى
4

 

   
 .إرضاءن لمخميفة كنزكالن عند أمرهأبك نكاس أف يمبس العمامة بعد مشيبو , كلكٌنو فعؿ ذلؾ فمـ يشأ 

                                                 
 . 184ص ,  الديكاف أبك نكاس : 1
 . 55,  24,  22,  7. ك ينظر : ص  708ص ,  الديكاف أبك نكاس : 2
 . 226,  225, ص  الٌتناص الٌداخمي في شعر أبي نكاسالشارني , بٌساـ :  3
 , قكلو : 22. كينظر في ذات الٌسياؽ , ص  56, ص  الديكاف أبك نكاس : 4

 } الكامؿ {
ـى , كأٍعتىبىا  أعىاًذؿى أعتٍبتي اإلما

مير , كأٍعرىبىاكأٍعرىبٍ     تي عم ا في الض 

   
 كقمتي لسىاقينا أىٍجزًىىا فمـ يكيفٍ 

 ليٍأبىى أميري المؤمنيف كأٍشربىا  
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كتحٌدل الٌشاعر أكلئؾ العٌذاؿ تحدينا سافرنا , فخمع كٌؿ األقنعة , كأشير سبلح المجكف في كجو كٌؿ 
 مف بغى تكبتو , فيقكؿ مخاطبنا عاذلتو :

 } الكامؿ {
ػػػػػػػػػةو فػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػٍذًؿ ذاًت نصػػػػػػػػػي  حةو كميمح 

ػػػػػػػػػػػكفو مػػػػػػػػػػػارؽً     ترجػػػػػػػػػػػك إنابػػػػػػػػػػػةى ًذم مجي

   
ػػػػػػػػرٍت تبٌصػػػػػػػػريًني الٌرشػػػػػػػػادى كشػػػػػػػػيمًتي  بكى

ػػػػػػػػٍذىًبي كخالئًقػػػػػػػػي   غيػػػػػػػػري الٌرشػػػػػػػػاًد , كمى
1

 

   
 كتراه يدعكىا إلى اليأس المطمؽ في قكلو :

 } الكافر {
ػػػػػػػًرم عػػػػػػػف بعػػػػػػػًض لػػػػػػػٍكًمي ػػػػػػػاًذًلتي أٍقصي  أعى

 فىراًجػػػػػػػػػػي تىػػػػػػػػػػٍكبًتي عٍنػػػػػػػػػػًدم يخيػػػػػػػػػػبي   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  تىعيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذنيكبى   كأمُّ حي

 مػػػػػػػػف الفتيىػػػػػػػػاًف لىػػػػػػػػٍيسى لىػػػػػػػػوي ذينػػػػػػػػكبي   

   
لجٍجػػػػػػػػػػػػًت فييػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػًرٍرًت بتػػػػػػػػػػػػٍكبىًتي كى  غي

فشيػػػػػػػػػق ي اليػػػػػػػػػكـى جٍيبىػػػػػػػػػًؾ ال أتيػػػػػػػػػكبي   
2

 

   
كال يخفى عمى القارئ تكرار أبي نكاس لمفظتي الٌذنكب كالٌتكبة , كىما لفظتاف متناقضتاف , فالٌذنكب 

ف يسمكو شاعره انغمس في عشؽ الخمر , كاستعذب معصية تستكجب الٌتكبة , كالٌتكبة طريؽه ل
 الحراـ , كاثقنا باستحقاقو الغفراف , فيقكؿ :

 } مجزكء الرمؿ {
ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى الغفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف إال    خي

3اًلٍمػػػػػػػػػػػرئو فػػػػػػػػػػػي الٌنػػػػػػػػػػػاس خػػػػػػػػػػػاًطي  
 

   
تكراره صيغنا لغكية مرٌكبة حشدىا في مقدمات قصائده مفاضمة  ؿكيعرضي أبك نكاس مف خبل     

ثٌية التي رفضيا , كالقيـ البديمة التي طرحتيا " أنا " الٌشاعر ؛ لتمفت المجتمع إلييا في بيف القيـ الترا
إطار حثٌو عمى اغتناـ الٌمذات , كاستبداؿ الٌنمط الحضارٌم المنصكح بو بالٌنمط البدكٌم التقميدٌم 

نية نصٌية حديثة المنيٌي عنو , األمر الذم حٌمؿ خطابو الٌشعرم  سمات الٌتجديد , كجعمو تأسيسنا لب
شعارىا نقض القديـ , كالتٌفكؽ عميو . فيراكح الٌشاعر في تكرار صيغ األمر كالٌنيي , كصيغ 

 , فيقكؿ مكررنا صيغ األمر : 4الٌتركيب الٌنحكم المتمثؿ في ) أفعؿ التفضيؿ ( 
                                                 

 . 318ص  :  المكٌشح . كينظر : المرزباني , 219,  218ص ,  الديكاف أبك نكاس : 1
 .12ص, الديكافأبك نكاس :   2
 . 730,  620,  126. كينظر : ص  181ص  ,الديكاف :أبك نكاس 3
 2009, المجمس األعمى لمثقافة , القاىرة ,  1, ط  شعر أبي نكاس قراءة أسمكبيةينظر : محمكد , عبد الٌناصر حسف :  4

 . 218 – 216, ص  التناص الٌداخمي في شعر أبي نكاس. ك الشارني , بٌساـ :  238 -233ـ , ص 
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 } البسيط {
قػػػػػػػػػػػكؼى عمػػػػػػػػػػػى رٍسػػػػػػػػػػػـو كأٍطػػػػػػػػػػػالؿً   دع الكي

ػػػػػػػػػحيًؽ اليٍمنػػػػػػػػػةش البػػػػػػػػػاًلي    كًدٍمنىػػػػػػػػػةو كسى

   
ػػػػػػػٍ  بنػػػػػػػا نٍصػػػػػػػطىًبٍح صػػػػػػػٍفراءى , كاقػػػػػػػدةن   كعي

ٍمػػػػػػرىًة الن ػػػػػػاًر , أك فػػػػػػي رق ػػػػػػًة ا ؿً    فػػػػػػي حي
1

 

   
 كيقكؿ في سياؽو آخر :

 } السريع {
 اٍتػػػػػػػػػػريًؾ الٌربػػػػػػػػػػع , كسػػػػػػػػػػممى جانبنػػػػػػػػػػا

2كاصػػػػػػػػطبح كىرىًخي ػػػػػػػػةن مثػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػبٍس   
 

   

 كيقكؿ مكررنا صيغ النيي :
 } الخفيؼ { 

 ال تعػػػػػػػػػػػػػػػر ٍج بػػػػػػػػػػػػػػػدىارًس األىٍطػػػػػػػػػػػػػػػالؿً 

3كاٍسػػػػػػػػػػػػػػًقًنييىا رقيقػػػػػػػػػػػػػػةى الٌسػػػػػػػػػػػػػػٍربىاؿً   
 

   

 كيقكؿ : 
 } المنسرح { 

 ال تٍبػػػػػػػػػػًؾ رىٍسػػػػػػػػػػمنا بجانػػػػػػػػػػب الس ػػػػػػػػػػندً 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػرىدً    ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد بالػػػػػػػػػػػػػػػػػدمكًع لٍمجى  كال تجي

   
 كال تيعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ٍج عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ميعىط مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو 

 كال أثػػػػػػػػػػػػػػػاؼو خمىػػػػػػػػػػػػػػػٍت , كال كتػػػػػػػػػػػػػػػدً   

   
ػػػػػػػرىؼو  مىػػػػػػػى شى ٍجًمػػػػػػػسو عى  كًمػػػػػػػٍؿ ًإلىػػػػػػػى مى

ػػػػػػػػػديًؽ ميٍعتى    ػػػػػػػػػدً بػػػػػػػػػالكىٍرًخ بىػػػػػػػػػٍيفى الحى مى
4

 

   

 كفي تكرار صيغة ) أفعؿ التفضيؿ ( يقكؿ : 
 } المنسرح { 

ٍقفىػػػػػػػػةو عمػػػػػػػػى طمىػػػػػػػػؿً  ػػػػػػػػفي ًمػػػػػػػػٍف كى  أىٍحسى

5كػػػػػػأسي عيقػػػػػػارو , تىٍجػػػػػػًرم عمػػػػػػى ثىمػػػػػػؿً   
 

   

 كيقكؿ : 
 } الكافر { 

ػػػػػػػػػػػبُّ إلػػػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػػػف كٍخػػػػػػػػػػػًد المطايػػػػػػػػػػػا ـي  أحى ػػػػػػػػػػػػاةو يتيػػػػػػػػػػػػوي بيػػػػػػػػػػػػا الظ ًمػػػػػػػػػػػػي  بمٍكمى

                                                 
 . 110,  31,  11,  6. كينظر : ص  680, ص  الديكاف أبك نكاس : 1
 .  670,  687,  637,  168,  119. كينظر : ص  134ص  ,الديكاف أبك نكاس : 2
 .  97ص :  المصدر السابؽ 3
 .  520,  189,  133,  113,  27. كينظر ص  172ص  ,الديكاف :أبك نكاس 4
 .  147: ص  المصدر السابؽ 5
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ٍبػػػػػػػػعو   كمػػػػػػػػف نٍعػػػػػػػػًت الػػػػػػػػٌديار , ككٍصػػػػػػػػًؼ رى

ـً الٌرسػػػػػػػػكـي     تمػػػػػػػػكحي بػػػػػػػػو عمػػػػػػػػى الًقػػػػػػػػدى

   
 ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضه بالش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاًئًؽ ميكًنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتو 

ـي    1تكػػػػػػػػػػن فض نىٍبتىيػػػػػػػػػػا نىػػػػػػػػػػٍكره عمػػػػػػػػػػي
 

   
 السخرية -4
بحث أبك نكاس عف األساليب كالطرؽ الفنية التي تصكر الحقيقة كتقدميا إلى المتمقي بصكرة    

ة جديدة بتطرقو إلى مكاضيع اختمؼ بيا مغايرة لمٌصكرة التٌقميدية , كعمد إلى انشاء عبلقات لغكي
, انطبلقنا مف قناعتو بحٌرية الفناف في التعبير عما يمميو عميو الفف , كما  2عف غيره مف الشعراء 

 .  3تفرضو عميو ذاتو الٌرافضة 
 فقد فاضت شخصية أبي نكاس عف اليامش الذم خٌطتو الٌسمطة الٌسياسٌية , كالٌدينية كالمجتمعية    

, مف كؿ ما يتخفى فيو كيتحصف كراءهفي الٌسخرية كالٌرمز ما يعينيا عمى تعرية الكاقع ككجدت 
كمياجمتو بقصد سمب أسمحتو التي يضيؽ بيا الخناؽ عمى األصكات الثائرة في كجيو كالتي ترمي 

 . 4إلى إظيار حقيقتو 
المألكؼ , كالدعابة فغدت الخطيئة رمزا لمحرية كالخبلص , كالمجكف رمزا لمخركج عف السائد      

 .  5كالظرؼ أسمكب لمكاجية المجتمع , ككشؼ ما يخفيو تحت أستاره 
ذا كانت البطكلة ال تتحقؽ في عرؼ أبي نكاس إال مف خبلؿ المخالفة كالمكاجية , فبل بٌد       كا 

ف طالت تمؾ الجرأة  مف امتبلؾ الجرأة التي ترفض الحياد , كتتحدل النفاؽ , كتأبى الخضكع , كا 
 رؤكس السمطة , كفي ىذا يقكؿ : 

 } مخمع البسيط { 
ػػػػػػػػػػػعٍ   ىػػػػػػػػػػػذىا زىمػػػػػػػػػػػافي القيػػػػػػػػػػػركًد فاٍخضى

ـٍ سػػػػػػػػػػػػاًمعنا ميطيعىػػػػػػػػػػػػا   ككػػػػػػػػػػػػف ليػػػػػػػػػػػػ
6
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حيث يغمؼ الٌشاعر رفضو لمسٌمطة الحاكمة بمغة الٌرمز , كيجترأ عمى جعميا سمطة دكتاتكرية تجبر 
في االنحبلؿ مسبمة عمى نفسيا ستار رعيتيا عمى الٌسمع كالٌطاعة فيما تستأثر بالٌنعيـ , كتتمادل 

ال فبماذا يفسر كصفو لكلي العيد ) األميف ( في قكلو :  1العفة كالطيارة   , كا 
 } السريع { 

 يػػػػػػػػػا فرحػػػػػػػػػةن جائػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػع العيػػػػػػػػػد

 كفىػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػذم أٍىػػػػػػػػػػػكىل بمٍكعػػػػػػػػػػػكدً   

   
 جػػػػػػػػػػاءى مػػػػػػػػػػفى األعػػػػػػػػػػييًف مٍسػػػػػػػػػػتىٍخًفينا

 مػػػػػػػػػػػػػٍف بعػػػػػػػػػػػػػد إٍخػػػػػػػػػػػػػالؼو كتىٍنكيػػػػػػػػػػػػػدً   

   
ػػػػػػػػػػػ  رىت بينىنػػػػػػػػػػػاحتػػػػػػػػػػػى إذا الػػػػػػػػػػػر احي جى

ٍمػػػػػػػػػػػػؼو كتٍرديػػػػػػػػػػػػدً     أًمٍنػػػػػػػػػػػػتي مػػػػػػػػػػػػف خي

   
ٍطبىػػػػػػػػػةو   ظػػػػػػػػػٌؿ كلػػػػػػػػػٌي العٍيػػػػػػػػػًد فػػػػػػػػػي خي

 كظٍمػػػػػػػػػػػػتي بػػػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػػػر اًح كالعيػػػػػػػػػػػػكدً   

   
نىا أباريقىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى ميصػػػػػػػػػػػػػػػػػػال   صى

 كنٍحرينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى العنىاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً   

   
 لمٌنػػػػػػػػػػػػاًس عيػػػػػػػػػػػػده عم يػػػػػػػػػػػػـ كاحػػػػػػػػػػػػده 

2كصػػػػػػػػار لػػػػػػػػي عيػػػػػػػػداًف فػػػػػػػػي ًعيػػػػػػػػدً   
 

   

اشدا لذتو مستخفيا عف أعيف الناس فيما كاف ينيى الشاعر فقد جاء األميف إلى مجمس الخمر ن
عنيا كييٌدده بالسجف . فاألمير يخضع تحريـ الخمر ألىكائو , فتارةن يمنعيا فيعاقب عمى شربيا , 

 كتارة يبيحيا , يقكؿ أبك نكاس :
 } الطكيؿ {

 أعػػػػػػػاذؿى بعػػػػػػػتي الجيػػػػػػػؿ حيػػػػػػػث يبػػػػػػػاعي 

 كأبػػػػػػػػػػرٍزتي رأسػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػا عميػػػػػػػػػػًو قنػػػػػػػػػػاعي   

   
ػػػػػبانىيػػػػػاًني   أميػػػػػري المػػػػػؤمنيف عػػػػػف الص 

 كأمػػػػػػػػػػػػػػر أميػػػػػػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػػػػػػؤمنيف مطػػػػػػػػػػػػػػاعي   

   
 كليػػػػػػػػػػػػكو لتأنيػػػػػػػػػػػػًب اإلمػػػػػػػػػػػػاـً تركتيػػػػػػػػػػػػوي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػمىاعي    هو منظػػػػػػػػػػػػػػػره كسى  كفيػػػػػػػػػػػػػػػو ًلػػػػػػػػػػػػػػػػالى

   
 قصػػػػػػػٍرتي عميػػػػػػػو الػػػػػػػن ٍفسى دكف مدامػػػػػػػةو 

ىػػػػػي اليػػػػػٍكـى حػػػػػربه , كٍىػػػػػي أمػػػػػًس ًشػػػػػياعي   
3

 

   
شرة , كيعرض لمكجة الٌنفاؽ العاـ كلذلؾ تراه يكٌظؼ صكرنا ىزلية يياجـ بيا الكاقع بطريقة غير مبا

في مجتمعو , كيسخر مف الخميفة كحاشيتو إذ أكدعكه الٌسجف لمجاىرتو في شرب الخمر فيما كانكا 
 , يقكؿ :  4يشربكنيا في الخفاء 
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 } الخفيؼ {
ٍدتًنيو ر بيع أٍلزىٍمتىًني النٍُّسؾى ك أٍنتى يا اٍبفى ال  عادىهٍ  ك الخٍيري عك 

 اٍقصػػػػػػػرى حٍبمػػػػػػػي فػػػػػػػاٍرعىكىل بػػػػػػػاطمي ك

 كتبػػػػػػػػػػػػػػػػد ٍلتي عف ػػػػػػػػػػػػػػػػةن ك زىىىػػػػػػػػػػػػػػػػادىهٍ   

   
ٍسًف سىٍمًتو أك قتادىهٍ    لك تراني ذكرتى لمحسًف البىٍصرمٌ   في حي

 

 المسابيحي في ذراعي  كالمٍصحىؼي 
 

دىهٍ   في لب ًتي مكافى الًقالى
 

ذا ًشػػػػػػػػػػػػػػػٍئتى أٍف تػػػػػػػػػػػػػػػرلى طيٍرفىػػػػػػػػػػػػػػػةن   كا 

ػػػػػػػبي منيػػػػػػػا مميحػػػػػػػةن مٍسػػػػػػػتفادىهٍ     تٍعجى

   
ـى مٍثمػػػػػػيفػػػػػاٍدعي بػػػػػػي   ال عػػػػػػدمتى تقػػػػػػكي

 كتفط ػػػػػػػػػػػػٍف لمكضػػػػػػػػػػػػػًع الٌسػػػػػػػػػػػػػٌجادىهٍ   

   
ػػػػػػػػالة بػػػػػػػػكٍجًيي  تػػػػػػػػر أثٍػػػػػػػػرنا مػػػػػػػػف الص 

 تيػػػػػػكقف الػػػػػػن ٍفسي أٌنيػػػػػػا مػػػػػػف ًعبػػػػػػادىهٍ   

   
ػػػػػػػا  لػػػػػػػك رآىػػػػػػػا بعػػػػػػػضي المػػػػػػػرائيفى يكمن

 الٍشػػػػػػػػػػػػػتىراىىا ييًعػػػػػػػػػػػػػٌدىىا لمٌشػػػػػػػػػػػػػيىادىهٍ   

   
 كلقػػػػػػػػٍد طػػػػػػػػاؿى مػػػػػػػػا شػػػػػػػػًقيتي كلكػػػػػػػػػفٍ 

1أدركٍتًنػػػػػػػي عمػػػػػػػى يػػػػػػػديؾى الٌسػػػػػػػعادىهٍ   
 

   
كلؾ أف تتخيؿ أبا نكاس الماجف العابث الخميع يختاؿ في رداء الٌنساؾ الكاعظيف , كتعمك جبينو 
سمات التكبة كاإلنابة , يمسؾ المسابيح في ذراعو كيتقٌمد المصاحؼ , كيسير بيف الٌناس كأحد 

ت الٌناس عميو الصالحيف محاكالن إرضاء الحٌكاـ المتكقريف , كالٌتخمص مف الٌرقباء المارقيف بتياف
 . 2ليستفيدكا مف كعظو عمى أٌنو الحسف البصرم أك قتادة الفقيو 

كيبدك عنصر السخرية جمينا في معرض حديث أبي نكاس عف الٌديف كالعباداًت كاألخبلؽ ,    
 فيتيٌكـ ممف يمكمو عمى شرب الخمر الٌصافية قائبلن : 

 } البسيط { 
مػػػػػػراءى صػػػػػػافيةو  مػػػػػػى حى  يػػػػػػامىٍف يىمػػػػػػكـي عى

ٍر فػػػػػػي الًجنىػػػػػػاًف , كدٍعًنػػػػػػي أٍسػػػػػػكف الن ػػػػػػارىاًصػػػػػػ  
3

 

   
 كيقكؿ مستخفنا بحكـ تحريميا : 

 } مجزكء الرمؿ { 
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه الممنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعي منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ُّ عٍنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
ـي فػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػٌدفٍ   ماليػػػػػػػػػػػػػػا تىٍحػػػػػػػػػػػػػػري

4يىػػػػػػػػػػػػػا , كفػػػػػػػػػػػػػي الجنػػػػػػػػػػػػػة منيػػػػػػػػػػػػػا  
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 كيستيزء بشير الصكـ ألنو يمنع العقار , كيشبيو في السجف , فيقكؿ :
 } مجزكء الرمؿ {  

 كبىقينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػجكًف اؿٍ 

ـ  أيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىل   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـً ًلٍميىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ص 
1

 

   
 كينكر أبك نكاس مسممات تثبتيا الرساالت السماكية قائبلن :

 } السريع {     
ميػػػػػًع الٌػػػػػذم ػػػػػح  ًعٍنػػػػػًدم مػػػػػف جى  مػػػػػا صى

ييػػػػػػػػػػػػػػػػٍذكىري إال المػػػػػػػػػػػػػػػػكتي كالقىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػري   
2

 

   
كتقاليدىـ االجتماعية كالفنيو فضاء أطمؽ منو كتعٌد سخرية أبي نكاس مف عادات العرب      

ا محقرنا لكؿ ما لـ ينسجـ مع نفسيتو الخمرية انو كجبركتو , مزدرئن الشاعر سيامو عمى القديـ بسمط
الماجنة فيحكؿ دكنو كدكف لذتو , معادينا لكؿِّ ما يمنع نزكعو نحك الحري ة كالت جديد , كقد كقؼ ىذا 

 . 3ح مكقؼ الٌشاعر في ىذا الًمٍضمار البحث عمى مكاطف كثيرة تكضِّ 
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 الخاتمة
ا لمثكرة , كمنبرنا لمتمٌرد , كفي المطمقة , فكاف  س نحك الحرٌيةنزع أبك نكا ىذه الٌدراسة خاتمة عممن

مت إلييا , كأىٌميا :  كاف ال بٌد مف الكقكؼ عمى أبرز النتائج التي تكص 
كرة أفكاره , فقد استقى العمـ عمى يد أبرز كاف لنشأة أبي نكاس دكره في صقؿ مكىبتو , كبم .1

ا عمماء عصره , كخالط طكائؼ المتكٌمميف , كأبدع في فنكف القكؿ , إاٌل أٌنو خٌط ل نفسو منيجن
ا رفض فيو القيـ , كا  لثكابت .خاصن

كشفت الدراسة عف بكاعث االنقبلب المعرفي كالمكاجية الثقافية في شعر أبي نكاس , حيث  .2
في شذكذه , فقد عانى مف فراغ األمكمة , كافتقد حماية األسرة كرعايتيا ,  كاف لطفكلتو أثره 

فاٌتجو نحك الٌشذكذ , كرافؽ المٌجاف الخمعاء فتفٌكؽ عمييـ , كغمبيـ بمجكنو كفٌنو , فرفضتو 
محبكبتو جناف , عمى الٌرغـ مف أٌنو أحبيا حبًّا صادقنا إاٌل أٌنو آثر االنحراؼ عمى أف يقٌيد 

 . بحب امرأة
كٌضحت الٌدراسة كاقع الحياة الدينٌية في العصر العٌباسٌي األكؿ , فقد قيٌسـ الٌناس إلى فريقيف  .3

أحدىما الهو عابث , يميث كراء المجكف , مت بعنا الفرؽ الخارجة عف جاٌدة الحٌؽ كالٌصكاب , 
 كآخرىما فريؽه زاىد نأل بنفسو عف متاع الٌدنيا الزائؿ في سبيؿ إرضاء اهلل .

رجحت شخصية أبي نكاس بيف تٌيارات الٌظرؼ كالمجكف , كالٌزندقة كاإللحاد , كالٌزىد تأ .4
كالٌتصكؼ , فجمعت بيف التٌناقضات , ككٌكنت رؤية دينٌية خارجةن عف المألكؼ , فممخمر 
قداسة تحيميا إلى معبكدة متفٌردة , فيصمي ليا , كيسٌبح بأسمائيا , كيعادم الٌصكـ لئبٌل يحـر 

 حج  إلى خٌماراتيا , كحكانيت بيعيا .منيا , كي
, كانغمس بالممٌذات ,  أبي نكاس مف الخطيئة , فقد مدحيا كزٌينيابٌينت الٌدراسة مكقؼ  .5

كاستباح الحرمات كاثقنا بعفك اهلل , عمى يقيفو بالمغفرة كقبكؿ التكبة , ككقفت عمى أشعارو 
ب الصفح مف اهلل بعد إغراؽو انقمب الٌشاعر فييا عمى ذاتو , فدعاىا إلى اإلنابة كطم

 بالمعاصي كالٌذنكب .
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صكت الٌشاعر عمى أصكات السمطة الٌسياسٌية كالمجتمعٌية , كتحٌدل قكانينيا , كاجترأ  طغى .6
كشؼ ريائيا , حيث إٌنيا ضيقت الخناؽ عمى الٌشاعر فيما كانت الىيةن ك عمى تعرية زيفيا , 

 تيا ؛ لينجك مف عذابيا .مراءابثةن بالمحٌرمات , فاضطر إلى  بالمسٌرات , عا
رفض أبك نكاس التٌقميد الخاضع لسطكة القديـ بأشكالو كصكره , كقٌدس أفانيف الحضارة  .7

الفارسٌية , كحٌقر العادات العربٌية , كحمؿ نظرةن جديدة لبعض المفاىيـ االجتماعية  
ييا , في مقابؿ كالحضارٌية , فثار عمى األنساب العربية , كسخر مف األطبلؿ كالكاقفيف عم

 إكباره لممدنٌية , كدعكتو إلى الٌتحضر كاالنفتاح .
رفض أبك نكاس المرأة , فمـ تكف في عرفو سكل صكرة لمخيانة كالعبث , كاستبدؿ الغمماف  .8

بيا , كرأل في عشقيـ , كتتٌبعيـ , بؿ كالٌتذلؿ ليـ لٌذة ال يمكف أف تعٌكضو بيا امرأة ذات 
, ففاضت أشعاره بغزؿو  بالغبلمٌيات إاٌل ألٌنيٌف يقمدف الغممافكلـ يكف غزلو  حسفو كجماؿ ,

 رقيؽ , عرض فيو لحسف غممانو كغبلمٌياتو , ككصؼ دالليـ كتمٌنعيـ .
ألقت ثكرة أبي نكاس بظبلليا عمى لغتو , كأسمكبو الشعرم , فجاءت لغتو مكافقة لتمٌرده  .9

 مبتغاه الفني .مطكاعة النقبلبو , منسجمةن بشكميا كمكسيقاىا مع ىدفو ك 
ي , كالتٌناص خاٌصة التٌناص الدينكبظير التٌناص جميًّا في أسمكب أبي نكاس الٌشعرم ,  .10

ا مكافاألدبٌي , ك  ٌنما قنا لمنصكص المقتبسة أك المضٌمنةالتٌاريخي , إاٌل أٌنو لـ يكف تناصن , كا 
 الٌتجديدية.تناص منقمبه يخضع فيو الٌنص الغائب إلى رؤية الٌشاعر المخالفة , كنزعتو 

كاجو أبك نكاس المجتمع , كتحٌدل ساستو , كانقمب عمى أعرافو , فاعتمد أسمكبي الٌسخرية  .11
كالٌتكرار , ككٌظؼ أسمكبي القٌص كالحكار , ليقنع المتمقي بنظرتو الرافضة , ك يثبت أسمكبو 

 الٌشعرم المختمؼ .
ٌممات الٌدينية كالٌسياسٌية خمص البحث إلى أٌف أبا نكاس شاعره رفع لكاء الٌثكرة عمى المس .12

 , ال يعبأ بسخطو أك قبكؿو مف أحد . كالمجتمعٌية , كأرسى قكاعد مذىبو فني  حرٌ 
ـٌ بكٌؿ ما قيؿ كدرس في ىذا المكضكع , كلكٌني كفي الختاـ ,  ال يمكف ليذا الجيد المتكاضع أف يم

ا لكجو اهلل الكريـ , كأسألو سبحانو   الٌرضا كالتكفيؽ .أرجك أف يككف ىذا العمؿ خالصن
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 المصادر كالمراجع
 المصادر 

 القرآف الكريـ  -
,) د. ط ( , دار صادر , الكامؿ في التاريخ ابف األثير , عز الديف أبك الحسف عمي :  -

  1982, بيركت
ياة , دار دار مكتبة الح) د . ط ( , ,  األغاني: عمي بف الحسيف  فرجالاألصبياني , أبك  -

 . 1956الفكر , بيركت , 
 . 1992,  دار الكتب العممية , بيركت ,  2, طاألغاني   -
 –, تح : فكزم عطكم , الشركة الٌمبنانٌية لمكتاب , بيركت  الديكافاألعشى , مأمكف بف قيس :  -

 لبناف .
سمسمة األحاديث الٌضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيء في األلباني , محمد ناصر الٌديف :  -

 ـ .  2000رؼ لمنشر كالتكزيع , الرياض , , مكتبة المعا 2, ط األٌمة
, تحقيؽ عبد الٌسبلـ ىاركف , ) د. ط ( الييئة  خزانة األدبالبغدادم , عبد القادر بف عمر :  -

 ـ . 1979المصرٌية العامة لمكتاب , 
, مكتبة الخاجي بالقاىرة ,  3, ط  , تح : كماؿ مصطفى نقد الشعرابف جعفر , قدامة :  -

 .ـ  1978
, إبراىيـ , تح : مصطفى السقط الكزراء كالكتٌاب:  , أبك عبد اهلل محمد بف عبدكس مالجييشار  -

 ـ . 1938,  مطبعة البابي الحمبي  كأكالده , القاىرة , 1ط األبيارم , عبد الحفيظ شمبي ,
, المعٌرب مف الكالـ األعجمي عمى حركؼ المعجـ:  مكىكب بف أحمد  الجكاليقي , أبك منصكر -

 .ـ  1990, دار القمـ , دمشؽ ,  1, طد الٌرحيـ تح : ؼ . عب
, دار صادر ) د. ط ( , , شرح : أبي سعد الٌسكرم , الديكاف:  , جركؿ بف أكس الحطيئة -

 ـ .  1967, بيركت
دار اآلفاؽ  ) د . ط ( , , شذرات الذىب في أخبار مف ذىبالحنبمي , عبد الحي بف العماد :  -

 ـ . 1971, الجديدة , بيركت 
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 . 1964,) د . ط( , دار صادر , بيركت , الديكاف  في , جرير بف عطية :الخط -
, دار الكتاب العربي ,  تاريخ بغداد:  , الحافظ أبك بكر أحمد بف عمي الخطيب البغدادم -

  , ) د . ت ( . لبناف –بيركت 
, , تح : إحساف عباس , دار الثقافةكفيات األعياف ابف خٌمكاف , شمس الديف بف محمد :  -

 , ) د . ت ( .لبناف  -بيركت 
, مؤسسة الحمبي كشركاه لمنشر  1, ط  جميرة المغة:  , أبك بكر محمد بف الحسف ابف دريد -

 , ) د . ت ( .كالٌتكزيع , القاىرة 
, كأحمد ؽ عمى حكاشيو : سيؼ الديف الكاتب: قدمو كعمٌ  الديكاف:  , غيبلف بف عقبة  ذك الرمة -

 , ) د . ت ( . لبناف –كتبة الحياة , بيركت عصاـ الكاتب , منشكرات دار م
  لبناف,)د.ت(-الزبيدم, محمد مرتضى :تاج العركس ,)د.ط(, منشكرات مكتبة الحياة , بيركت -
 (.ت, )د.لبناف –دار العمـ لممبلييف, بيركت  ) د . ط ( , , األعالـالزركمي , خير الديف :  -
. ط ( ,  دار إحياء التراث العربي , بيركت , الطبرم , ابف جرير : تاريخ األمـ كالممكؾ , ) د  -

 ) د . ت ( .
: شكقي بكر , تؽ, تح : محمد فتحي أبك  سراج الممكؾالطرطكشي , محمد بف الكليد الفيرم :  -

  .ـ  1994, الدار المصرية المبنانية , القاىرة ,  1ضيؼ , ط
 .ـ 1952قاىرة , , ال 2, ط  العقد الفريد:  , أبك عمر أحمد بف محمد ابف عبد رٌبو -
, تح : عمي محمد البيجاكم ,  الٌصناعتيف العسكرم , أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ : -

 ـ . 1952 دار إحياء الكتب العربية , , 1ط كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ ,
 )د,ط( , ,, تح : أحمد محمد شاكر الشعر كالشعراء:  , أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ ابف قتيبة -

 , ) د,ت(التراث العربي لمطباعة  دار 
,  1, تح : محمد محي الديف عبد الحميد , ط العمدة :  أبك عمي الحسف القيركاني , ابف رشيؽ -

  . 1934مطبعة حجازم , القاىرة , 
د. ) , تح : إحساف عباس , دار الصادؽ , بيركت فكات الكفياتالكتبي , محمد بف شاكر :  -

  .ت (
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( د. ت, )المحيط , بيركت , 2, ط  معجـ المغة العربيةكف , المحيط : الٌمجمي , أديب , كآخر  -
دار الكتب  ط (د.) , تح : محمد حسيف شمس الٌديف , المكٌشحالمرزباني , محمد بف عمراف : 

 ـ 1995لبناف ,  –العممية , بيركت 
 ت ( د., )قاىرة الدار القكمٌية لمطباعة , ال ) د . ط ( , الديكاف زىير بف أبي سممى :المزني :  -
, لبناف –الكتاب المبناني , بيركت , دار  1, ط  مركج الٌذىب كمعادف الجكىرالمسعكدم :  -

 .ـ  1982
,  4, تح : عبد الٌستار فراج , ططبقات الشعراء :  , أبك العباس عبد اهلل بف محمد ابف المعتز -

 , ) د . ت ( .دار المعارؼ , القاىرة 
, تحقيؽ كشرح عائشة عبد  رسالة الغفراف:  بف عبد اهلل التٌنكخيٌ  أحمد المعٌرم , أبك العبلء -

 .ـ  1977, دار المعارؼ , القاىرة ,  6الرحمف , ط 
 .. ت(د, بيركت )دار صادر ,) د . ط ( , لساف العرب:  , جماؿ الديف أبك الفضؿابف منظكر -
 –, بيركت ب العممية, دار الكت2, طممحؽ األغاني: , جماؿ الديف أبك الفضؿابف منظكر -

,  , مف التراث العربي2, طفي تاريخو كشعره كعبثو كمجكنو أبك نكاسـ  1992, لبناف
 .ـ 1969

, حققو كضبطو كشرحو : أحمد عبد المجيد ديكاف أبي نكاس :  , الحسف بف ىانئ أبك نكاس -
  . 1982لبناف ,  –دار الكتاب العربي , بيركت  ) د . ط ( , الغزالي ,

 ىػ.1361,القاىرة,1ط, فكاىة كاإلتناس في مجكف أبي نكاس ال
, ضبطو  منيؿ الكارديف شرح رياض الٌصالحيفالنككم , محي الديف بف يحيى بف شرؼ :  -

لبناف ,  –, دار العمـ لممبلييف , بيركت  5ككضع شرحو كصنع فيارسو : صبحي الٌصالح , ط 
 ـ  1977

تح : محمد فؤاد عبد  ) د . ط ( , , صحيح مسمـ النيسابكرم , مسمـ بف الحجاج القشيرم : -
 ) د . ت ( .الباقي , دار إحياء التراث العربي , بيركت, 

تح : عبد الٌستار  ) د . ط ( , , أخبار أبي نكاس: , عبد اهلل بف أحمد الميزمي  أبك ىفاف  -
 , ) د . ت ( فراج , مكتبة مصر
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ة الٌناس لزمانيـ كما يغمب عمييـ في كٌؿ مشاكماليعقكبي , أحمد بف أبي يعقكب بف جعفر :  -
 .( ت, )د.عالـ الكتب , القاىرة ,) د . ط (  تح : محمد كماؿ الديف عز الديف , ,عصر 

 
 المراجع 

تاريخ النقد األدبي عند العرب في العصر الجاىمي إلى القرف الرابع إبراىيـ , طو أحمد :  -
 ) د. ت ( . ناف ,لب –دار الحكمة , بيركت  ) د . ط ( , ,اليجرم 

 دار العكدة , بيركت , ) د , ت ( .,  3 ,  ط مقدمة لمشعر العربيأدكنيس ,   -
 . 1983, ) د . ط ( , دار العكدة , بيركت ,  زمف الشعر

دار النيضة العربية ,  ) د . ط ( , ,في األدب العباسي الرؤية كالفف إسماعيؿ , عز الديف :  -
   . 1975بيركت , 

 . 1934, مطبعة االعتماد ,  2, ط  ضحى اإلسالـ أميف , أحمد : -
, ثقافة لمطباعة كالٌنشر , القاىرةدار ال ) د. ط ( , , بناء القصيدة العربٌيةبٌكار , يكسؼ :  -

1979 . 
كالتكزيع, ,  دار األندلس لمطباعة كالنشر  2, ط  اتجاىات الغزؿ في القرف الثاني اليجرم

 .    1981بيركت , 
 . 1983لبناف ,  -, دار األندلس , بيركت  3, ط  الصكرة في الٌشعر العربيالبطؿ , عمي :  -
كزارة األكقاؼ  , 1,  ط التٌيار اإلسالمي في العصر العباسي األكؿبيجت , مجاىد مصطفى :  -

 .  1982 كالشؤكف المالية , بغداد ,
ة غريب , القاىرة , ط ( , مكتب القصيدة العربية قضايا كاتجاىات , ) د .التطاكم , عبد اهلل :  -

 د . ت ( .)
 .1960لبناف ,  –دار الثقافة , بيركت  ) د . ط ( , ,فف الشعر الخمرم حاكم , إيميا :  -
دار المعارؼ ,  ) د . ط ( ,  , معالـ الشعر في العصر العباسي األكؿحجاب , محمد نبيو :  -

 .  1972القاىرة , 
 , ) د . ت ( . رؼ بمصر , دار المعا 12, ط  حديث األربعاءحسيف , طو :  -
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 .  1979,  , دار العمـ لممبلييف , بيركت 9, ط  خصاـ كنقد -
 .1999, مكتبة مدبكلي , القاىرة ,  2, ط  مكسكعة الٌطب الٌنفسيالحنفي , عبد المنعـ :  -

           , مكتبة 2, ط  مكسكعة الفرؽ كالجماعت كالمذاىب كاألحزاب كالحركات اإلسالمية
 .  1999مدبكلي , 

, دار نيضة مصر لمطباعة  3, ط  تٌيارات ثقافية بيف العرب كالفرسالحكفي , أحمد محمد :  -
 , ) د . ت ( . كالٌنشر , القاىرة

, مؤسسة الرسالة , بيركت ,  1, ط حركة الشعر العباسي في مجاؿ التجديدخريس , حسيف :  -
1994  . 

 .  1994الرسالة , بيركت , , مؤسسة  1, طحركة الشعر العباسي في مجاؿ التقميد , 
, دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر,  1, ط الحياة األدبية في العصر العباسيخفاجي , محمد :  -

 . 2004اإلسكندرية , 
, دار الثقافة لمطباعة كالنشر, القاىرة,  تاريخ الشعر في العصر العباسيخميؼ , يكسؼ :  -

1981. 
 ., )د.ت(, القاىرةدار غريب لمطباعة ,د , ط()  ,في الشعر العباسي نحك مني  جديد

, شركة  1, ط  السياسي في القرف الثاني اليجرم شعر الٌصراع: , إبراىيـ شحادةالخكاجة -
 .  1984كاظمة لمنشر كالتكزيع , الككيت , 

, يةالخكسيكي , زيف كامؿ : في األدب العباسي كاألندلسي ,) د . ط (,دار المعرفة الجامع -
2006  

, دار المسيرة  1, ط  قراءات في تمرد الشعراء العباسييف عمى السمطةيؿ , ياسيف عايش : خم -
 . 2011األردف , -لمنشر كالتكزيع , عماف 

, المؤسسة الجامعية لمدراسات  1, ط الزندقة كالزنادقة في األدب العربيداكد , جرجس داكد :  -
  . 2004لبناف ,  –كالنشر كالتكزيع , بيركت 

, المجمس األعمى  2, ط ظاىرة الزمف في الشعر العربي القديـنضاؿ األميكني : دكاش ,  -
 . 2009لمثقافة , القاىرة , 
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دار جرير لمنشر  ) د . ط ( ,  , جماليات األسمكب كالٌتمقي دراسة تطبيقيةربابعة , مكسى :  -
  . 2008كالتكزيع , 

, دار ك الكفاء لمطباعة  1, ط شبيات حكؿ العصر العباسي األكؿرشيد , مؤٌيد فاضؿ :  -
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Abstract 

This study sheds light on the locales of cognitive inversion and cultural 

confrontation in Abu Nawwas’s poetry wherein the study takes a critical, 

analytical approach. Abu Nawwas excelled in inverting facts and concepts, 

he revolted against costumes and traditions that his society had abided by, 

and alsointerpreted them in a way that concurs with hisinverted logic and 

harmonizes with the rebellious self of his, which all made his art of a novel, 

unfamiliar color.  

This paper consists of three chapters where the first covers the 

manifestations of cognitive inversion and cultural confrontation in Abu 

Nawwas’s poetry particularly in the subject of religion.  The second chapter 

deals with the manifestations of cognitive inversion and cultural 

confrontation in political and social subjects. Chapter three is specified to 

discuss the implications of cognitive inversion and cultural confrontation in 

Abu Nawwas’s language and his poetic color. 

The study finally came out as an introduction, a preface, three chapters and 

a conclusion. 

 
 

 
 




