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 ملخص البحث
خلد التاريخ وعلى مر العصور اصواتًا شعرية لها آثار بارزة على واقع النص الشعري وكانت والزالت 
االصوات المتمردة من أهم االصوات التي دفعت النص الى المزيد من االبداع، بفضل ادراكها ألهمية الكلمة 

من ادراكها للواقع الثقافي العام. وربط لحظات االبداع بافاق المستقبل. ومن بين تلك  ووظيفتها انطالقاً 
االصوات صوت ابي نواس الذي تمرد على المقدمة الطللية واستبدلها بالخمرة، وتجاهل الكثير من القيم 

 اصحاب القصور. الحياة العامة واالبتعاد عن واالعراف االسالمية التي اعتاد عليها الناس، واالقتراب من
 

 
Abstract 

Over the centuries, history has been the spring for immortalizing poetic 

voices that produced huge impact on poetic text. As it was and as it is rebellious 

voices constitute the most important voice that have been pushing poetic text 

toward more creativity, on the ground that a rebellious voice focuses its attention 

on the value of the word and its function depending on the general education on 

one hand, and connects the moments of innovation with future prospects on the 

other hand. Indeed, Abu Nawas was a rebellious voice who rebelled against Atlal 

Introduction and replaced it with wine. Additionally, he ignored many Islamic 

values that people used to stick with. Further, he stepped to approach the public 

life leaving behind the owners of palaces. 
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 :مقدمة
شعرية لها آثار وبصمة بارزة على واقع النص االبداعي  اصوات  في التاريخ وعلى مر العصور 

بفضل ادراكها ألهمية الكلمة ووظيفتها االنسانية، وقد انطلقت تلك االصوات من خالل ادراكها للواقع الثقافي 
 العام، فضاًل عن عمق عالقتها بما حولها وربط لحظات االبداع بآفاق المستقبل.

عبر التاريخ االدبي أهم االصوات التي دفعت وحركت النص الى وكانت ومازالت االصوات المتمردة 
المزيد من االبداع واالنجاز الفني، لذلك انصب اهتمامي على موضوع التمرد، وبسبب كبر حجمه وسعة 

 مساحته أرتأيت أن اتناوله عند ابي نواس فقط.

عري الى المزيد من لقد كانت االصوات المتمردة والزالت من اهم االصوات التي دفعت النص الش
االنجاز عبر التاريخ، لذلك وقع اختياري على تمرد ابي نواس، مركزًا على الجوانب االسلوبية المعبرة عن 
صور واشكال تمرده. والمنطلقة من العالم النفسي للشاعر الذي هو صدى نزعته. المتمثلة في شعوره المتخيل 

 يه.الذي يريد ان يبلغ من االقناع مبلغًا يطمئن ال

فمن الضروري دراسة هذه الظاهرة التي هي من منابع القصدية التعبيرية الجمالية بصورها التجديدية 
المختلفة، ورأيت أن التفت اليها عند أبي نواس، فأدرس خلفيتها ونتائجها، وربط ذلك بالجوانب االسلوبية التي 

 ولدتها هذه النزعة.
مة ومبحثين. ففي المبحث االول تناولت االنفصال ولمعالجة هذا الموضوع جعلت دراستي على مقد

واالتصال في حياة أبي نواس وفكره، وفي المبحث الثاني تناولت التحول الحاصل في تمرده، ثم بخاتمة 
 أوجزت فيها نتائج الدراسة، وقائمة بمصادر ومراجع البحث.

ا اللغة والنقد والتاريخ وللتمكن من معالجة الموضوع كانت مصادر البحث متنوعة نسبيًا بين قضاي
واالسلوبية والعروض، بدًا بالدراسات االولى التي حاولت التعرف على فنون الشعراء، كما هو الحال في 
االغاني، والصناعتين، والمثل السائر، وغيرها، ثم االنتقال الى المصادر الحديثة التي عنيت باالسلوب 

 ، واالسلوبية الصوتية، والثابت والمتحول وغير ذلك. واالسلوبية مثل الفن ومذاهبه، والنقد المنهجي
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 المبحث االول
 االنفصال واالتصال في حياة ابي نواس وفكره

من المعروف، أّن العصر العباسي افرز الكثير من المستجدات االجتماعية، وكان الشعراء على 
ّن اغلب قصائدهم عبارة عن وثيقة تاريخية تكشف عن المستور في ذلك  دراية تامة بما يدور في عصرهم، وا 

 العصر. لذا جاء تمرد ابي نواس منسجمًا مع روح هذا العصر. بعد التحول الكبير في الحياة العباسية آنذاك.
العسكري أنه )سئل بعضهم عن أبي نواس ومسلم؛ فذكر أن  الهاللوفي كتاب الصناعتين ذكر ابو 

شعر وكثرة مذاهبه فيه. قال: ومسلم جاِر على وتيرة واحدة ال أبا نواس اشعر؛ لتصرفه في اشياء من وجوه ال
 .(1)يتغير عنها(

يشير العسكري الى االَساليب المتنوعة في الشعر، إذ إنه يعادي الطلل فإذا وافقها صار ذا وجهة 
فيها، ويقبل على الخمرية فيبدع في وصفها ثم الى الزهدية بعد ذلك فينال إستحسان محبيها بلفظ قريب 

جميل، والنزعة التمردية النواسية لم تأت عفو الخاطر، بل هي ثمرة التكوين الثقافي والعلمي له، سيما وانه قد و 
عاصر مختلف الشخصيات االدبية والعلمية التي أنارت العصر العباسي وحضارته الواسعة، فمن أبي عبيدة 

د، والرواية من خلف االحمر الراوية الشهير، أخذ ايام العرب واخبارهم، وغرائب اللغة وتوارد الشعر من أبي زي
 . إذ الزمه وأخذ عنه.(2)كما وله صلة بالشاعر والبه بن الحباب

وذكر شوقي ضيف أن العقاد ربط بين اتجاه الشاعر الى الخمر وما يعانيه؛ بسبب سيرة أمه المشينة 
 .(3)بالنسبة الى باقي السير

البة، فاالبيات الرثائية األتية تؤكد اعترافه بالجميل والحب لقد كان أبو نواس وفيًا الستاذه وصديقه و 
واالخالص، بالرغم من السمعة المشينة لهذا الشاعر، إذ إّن رثاءه يؤكد تلك النزعة التمردية المتأصلة في 

 نتاجه الشعري، فهو القائل:
 َبهْ ــفاضْت دموُعَك ساك

 قامْت بمـوِت أبـي أســا
 قامْت تُبُث من المــــكـا

 

 َجـــَزعًا لمصـــرِع واِلَبـــــهْ  
 َمَة، في الزقاق، النـــاِدبهْ 
 (4)ِرِم غيَر قيــِل الــكاذبــهْ 

 

فهو بهذا صاحب خلق لطيف تتسم به كل نفس حساسةة طبيةة، إذ هةو رثةاء فيةه قةدر موسةيقي واضة ، 
والتةةأثر بهةةا فةةي العصةةر  وروّيةةة هادئةةه تةةنم عةةن خفةةة صةةاحبها. وبسةةبب الحيةةاة الالهيةةة لةةدى الكثيةةر مةةن النةةاس

العباسةةي ظهةةرت محةةاوالت أبةةي نةةواس فةةي قلةةب بعةةض المفةةاهيم االجتماعيةةة والفنيةةة، وقةةد يظهةةر ذلةةك فةةي عةةدم 
استقراره على حّب واض  للعرب الذي يهجةوهم تةارة بشةكل جمةاعي، وتةارة يلجةأ الةى االنتقةاء والتقسةيط، فهةا هةو 

 يهجو عدنان ويفخر بقحطان:
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 ولنــــا   ،بل نحن أرباُب ناعط  
 وكان مّنا الُضّحاُك يعبدُه الـــ
 وداَن أدوانـُه البريُة مـــــــــن
       ـونحــــُن إذ فــارُس تدافُع بــه
 بالخيِل َشْعثًا على لواحــــــقَ 

 

 
 

 صنعاُء، والمسُك مــن محارِبهـــا
 خائُل والـــوحُش في مســـارِبها
 معترِها رغبـًة وراهــــــــــِبها
 رام َقَسطــَْنا على مرازِبــــــها
 (5)كاليداِن ُتْعِطي مدى ِمذاِهبها

 

 وقد هجا االعراب واألعرابيات وذم عيشهم منفصاًل عنهم ومتصاًل لذاته:
ـذي ُدَثــــــــرا  َدِع الَرســَم الَـّ
 َوُكْن  رجاًل  أضاع  العــــلم

 

 ُيقاســــي الريـــَح َوالَمــَطرا 
 (6)اللـــــّذاِت والـــَخَطرافـــي 

 

ففي ذلك تمرد على أهم تقليد فني مقدس عند القدامى، فضاًل عن تمةرده لمةا يحةث عليةه الةدين، إذ هةو 
يةةدعو الةةى اللةةذة مةةن غيةةر تمييةةز لحاللهةةا عةةن حرامهةةا، فالشةةاعر ينكةةر ويتمةةرد علةةى قةةيم ومفةةاهيم اعتةةاد عليهةةا 

تقلت اليهةا الفلسةفات مةن الحضةارات المجةاورة، وال عجةب ازن تمتةز  الناس آنذاك وهذا الشيء طبيعي في بيئة ان
 بعض المواضيع بمفاهيم الفن، السيما الخمرة التي ينكر ذاتها الدين انكارًا واسعَا.

ومن مظاهر االنفصال واالتصال عنةد ابةي نةواس تكمةن فةي الحةديث عةن الخمةرة، إذ تمةرد فةي وصةفها 
، فهةةي البةديل المناسةةب للةةدمن واتثةةار التةي كةةان الشةةاعر يبكيهةةا. فهةةو علةى قةةيم المجتمةةع الةةذي يعةيه فةةي كنفةةه

 يدعو الى عدم البكاء على االطالل فيقول:

 صــَِفُة الطلوِل َبالَغُة الِقــــدِم 
ذا َوصـَْفَت الّشـــيَء ُمّتبــعا  وا 

 

 فاجــــعْل صفاتَك البَنِة الكـــرمِ  
، وعن َوْهــــــمِ   (7)لْم تْخل عن َغَلط 

 

إذ يخالف سنة الشعراء في ذكر الديار والوقوف على االطالل، ويتمةرد عليهةا تمةردًا صةريحًا، ويةرى أن 
التمسةك بهةا سةبيل الةةى الةوهم وزيةف الشةعور وضةةبابية الرؤيةة، ويتفةقز مةع حقيقةةة يرضةاها فكةره ووجدانةه، فضةةاًل 

مختلفةة عةن سةابقه منبهةًا الةى  عن ذلك فهةو يشةير الةى سةابقة بالغيةة مةن خةالل اعالنةه بأنةه لكةل عصةر بالغةة
 امر في غاية االهمية.

لةةم يتمةةرد أبةةو نةةواس علةةى الطلةةل وحسةةب، بةةل عمةةد الةةى تحةةدي لغتةةه ذاتهةةا والتمةةرد عليهةةا. إذ أورد ابةةن 
األثير بيتين قال عنها الكثير أنهةا ملحونةة. ليتبةين فيمةا بعةد ان الشةاعر اتبةع المدرسةة الكوفيةة. أمةا البيةت االول 

 مد بن االمين قال فيه:فهو في مدح مح
 يا خيَر من كـــان وَمْن َيكونُ 

 

 إال النـــبيُّ الطـاهــُر الـــميمونُ  
 

. يبدو أن أبا (8)فالشاعر رفع االستثناء من الموجب، وحق الكالم النصب. إال النبي الطاهر الميمونا
 نواس يميل في شعره الى مذهب الكوفيين ولغتهم غير الرسمية يقول:
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 طَلٌل عاري المحّل، دفينُ لمْن 
 

 (9)َعَفـا عهدُه آَيـُه إاّل َخـواِلـُد ُجـونُ  
 

الشاعر يميل الى لغة الكوفيين غير الرسةمية إمعانةًا فةي التمةرد علةى الجةاهز المعهةود واالنفصةال عنةه. 
ل لجةةأت سةيما الرسةمي منةه. إذ إن تمةةرده منسةجمَا مةع شةعوبيته التةةي  تطةورت وتفةاخرت ولةم تكتةةف بالتفةاخر، بة

 .الى اإلثارة المباشرة والتمرد على ابسط االعراف
ولعةةل أبةةا نةةواس فةةي دعوتةةه لالسةةلوب الِصةةدامي تجةةاه المتلقةةي يهةةدف الةةى زعزعةةة الفكةةر المعهةةود فةةي 
النفس العربية. إذ يرى خليل الموسوي أن ماحدث فةي شةعر ابةي نةواس مةن تركيةز علةى اللةذة وترجمةة تفاصةيلها 

اعماقهةا، لةم يكةن إاّل تأكيةدًا للعالقةة المسةتورة التةي تعلةن عةن ذاتهةا فةي شةتى االدب والفنةون ومحاولة النفاذ الةى 
 ( 11)عبر العصور؛ إذ كل تفسير في انظمة الحياة يستدعي تغيرًا في أنظمة االدب

إن أبا نواس يتهكم بالشعر التقليدي مهما كان غرضةه وحةال صةاحبه، بمجةرد البةدء بةالنص الطللةي، إذ 
 باشياء تجسد عالم الّلهو الخاص الذي تبدو الخمرة فيه صاحبة الدور األساس: هو يؤثث

 أِدِر الكأَس حـــاَن أْن َتْسقيـنـا
 وَدِع الوصف للّطلوِل، إذا ما

 

 واْنقُــــر الــّدّف، إّنُه ُيْلهــِيَنـــــا 
 (11)َداَرِت الكـــأُس َيْســـَرًة وَيمينـا

 

مع شعوره الذي يؤكد هشاشة مكانتِه االجتماعية التي كانت مثارًا  وهذه النزعة التمردية متصلة
 فيه:( 12)لسخرية بعض الهجائين. يقول أبان بن عبد الحميد الالحقي

 ابـــو نـــواس بــــن هـــاني
 والناُس أفــــــطــــن شـــيء  
 إن زدُت بيتــــــا على ذي ما

 

 ( 11)وامــــــه     ُجــلُّبــــــــــــَانِ  

 الــــى حـــروِف الـــــمعــاني
 (14)عشــــُت فاقطـــع لســـــاني

 

ففةةي البيةةت الثالةةث وضةة  الشةةاعر هشاشةةة عةةرض أبةةي نةةواس وأمةةه، الةةذي اتخةةذه مفخةةرًا. حتةةى ان هةةذه 
 الهشاشة جعلته يكتفي بعدد قليل من االبيات ال يريد أن يزيد عليها حتى بيتًا واحدًا.

أبةةي نةةواس يبةةدو لةةي بسةةبب اندماجةةه فةةي الحيةةاة الشةةعبية العامةةة، فالشةةاعر لةةو إن تطةةاول الةةبعض علةةى 
 كان من الخواص لما تجرأ عليه أحد بهذا الشكل.

لقةةد اقتةةرب الشةةاعر مةةن الحيةةاة العامةةة والكلمةةة البسةةةيطة فةةي اللغةةة العباسةةية، والسةةيما عنةةد حديثةةه عةةةن 
ضةةور العناصةر الحياتيةة بشةكل مكثةف فةةي الغةرض الخمةري إذ هةو غةرض متصةةل بالحيةاة العباسةية، لةذا كةان ح

شعره، مناقضَا لمبدأ العناية الفنية، فةأبو نةواس كمةا يبةدو أمةام موضةوع علةى عالقةة قويةة بشةريحتين متناقضةتين 
مةةن المجتمةةع العباسةةي اال وهمةةا العامةةة وآل القصةةور، لكنةةه يجةةد نفسةةه امةةام لغةةة ال هةةي تقليديةةة وال هةةي مبتذلةةة 

 ا اسم لغة الفن والشعر لعامة العباسيين.عامية، يمكن أن نطلق عليه
ومةن مظةةاهر انفصةاله واتصةةاله َايضةةًا تكمةن فةةي الرسةالة وروح المحةةاورة إذ أصةةب  مةن الضةةروري ربةةط 
الرسالة والمحاورة الشعرية بالتغيرات التي لحقت اسةاليب الشةعر فةي العصةر العباسةي، إذ إن العالقةة جدليةة بةين 
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الرسالة كثير الحضور في العصر العباسي عامةة، وعنةد أبةي نةواس خاصةة. إذ إن الحياة وطريقة التعبير. وفن 
 يقول في أَبيات بعثها الى قينة:( 11)الفن قوي الصلة بطبعه ولين معشره

 اْكُتبي إْن كَتْبت ياُمـْنَيَةالّنفــــــ
 وُمّجيـ َكّثري السْهَو في الكتاِب،

 

ــََيـــانِ ـِس، ِبُنْصـــــح  َوِرقّـة     َوبـ
 (16)ــِه ِبـِريـِق اللّـســاِن ال بالـَبـَنـانِ 

 

إن محاورة أبي نواس للتراث تشكل صورة ايجابية. ويفهم ذلك من قول ابن االثير )وربما يظن بعض     
 الجهال إن قول الشماخ:

 إذا َبلّــْغِتني وحمــــــلِت رحلي
 

 َعرابـَة، فاَشــرقي بــــدِم الوتينِ  
 

 وقول ابي نواس:

ذا الَمِطيُّ ِبنا َبَلغـَن ُمَحــمَّداً   َواِ 
 

 َفـُظهوُرُهنَّ َعـلى الرِّجــاِل َحرامُ  
 

هةو مةةن هةةذا القبيةةل: قلةةب الصةورة القبيحةةة الةةى صةةورة حسةةنة، ولةيس كةةذلك، فةةإن قلةةب الصةةورة القبيحةةة 
واالخةةرى حسةةنة، فةةإن الحسةةن  الةةى صةةورة حسةةنة هةةو أن يؤخةةذ المعنةةى الواحةةد فيكسةةي عبةةارتين، احةةداهما قبيحةةة

 .(11)والقب  إنما يرجع الى التعبير ال الى المتعة فيه، وقول ابي نواس هو عكس قول الشماخ(

إن قوله: قول أبي نواس عكس قول الشماخ اليعنةي عةدم اتصةال المعنةى الثةاني بةالمعنى االول، إذ إن 
 ة دفعت ابن االثير الى هذا الحكم.براعة ابي نواس وعالقته بالتراث وقدرته على االضافة الهادئ

لقةةد اتسةةع اسةةلوب المراسةةلة واثةةر فةةي الشةةعر النواسةةي، واتخةةذ طابعةةَا جةةدليَا اسةةتجابة للموقةةف الحضةةاري 
الجديد الذي فرض عليه عةددًا مةن االلفةاظ والصةبغ، مثةل امتةزا  االلفةاظ الفارسةية بااللفةاظ العربيةة، فضةاَل عةن 

 خرو  ايضَا عن بداوة قد يطرحها نص آخر.خروجه عن بعض المعاجم العربية وال

ان هذا االمتزا  في ابسط صوره انعكاس لواقع الحياة العباسةية المدنيةة التةي كانةت فارسةية فةي جوانبهةا 
المادية وعربية في الجوانب االخرى. إذ يمكةن الحصةول علةى بعةض خصائصةها فةي نصةه الخمةري الةذي يتسةم 

 بالروح الحوارية:

 ـاء مالامالـك باكـر الصهب
 واشمــط رب حانوت تـــــراه
 دعوت وقد تخـــونه نعـــاس
 فقام لدعـوتي فزعـا مروعاً 
 وافــرخ روعه وافاد بشــــرا
 فلما بيـنتني النـــــار حـيـاً 
 عـددت بكفــه الــفا لشــــر
 اــفظلت لدى دسكاره عروس

 وان غالوا بها ثمنَا فـــــــــــقال 
 لـــــنفـــخ الزق مسـود السبـالِ 
 فوســــدة براحـــته الشــــــــمالِ 
 واسرع نـــــحو اشــعال الذبــــالِ 
 وهزهز ضاحكا جـذالن بــــــــالِ 
 تحية وامق لطــف الســــــــــؤالِ 
 بال شرط المــــقيل وال المــقــــاِل 
 بـــعــــذراوين مــــن خمـــر وآلِ 
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 كذلـــــــــك الزال ولم ازلــــه
 اجتمعنـــايالئمني الحرام اذا 

 

 ذريع الباع في دينــــــي ومالي
 (11)واجفو عن مالءمة الـــــــحاللِ 

 

لقةةةةد جسةةةةةد الشةةةةاعر فةةةةةي هةةةةذه االبيةةةةةات ثورتةةةةه وتمةةةةةرده علةةةةى الكثيةةةةةر مةةةةن القةةةةةيم االسةةةةالمية واالعةةةةةراف 
كأنمةا هةي معبةود البةد مةن االجتماعية. ففي البيةت االول حةرص الشةاعر علةى تعةاطي الصةهباء عنةد الصةباح، 

التقرب منه وارضاءه والتبارك به مبكرًا، ويختم ابياته بتوكيد مبةدأ اللةذة التةي جهةر بهةا ليصةور طبيعتةه المنحرفةة 
التي نشأت على المحرمات. إن أبا نواس في هذ الةنص ال يقةف وال يطيةل الطلةل. إذ هةو ينتقةل بعةد بيةت واحةد 

ة سلسةةلة سةهلة االبعةاد. والمالحظةةة إن الشةاعر فةي هةةذا الةنص اليكتفةةي الةى الخمةرة. ومةةن ثةم سةرد حكايةةة خمرية
 بإثم محدد، بل هو يجمع االثم الى قرينه فيقول:
 بعذراويـــــــــِن من خمر وآلِ     فّظلت لدى دساِكرُه عروَسا

 

الناس من فالشاعر خالف بهذا قيمًا واعراف اجتماعية. مجاهرًا بإثمه مصرًا عليه دون مراعاة مشاعر 
 حوله. حين جعل عروساه عذراوان احداهما الخمر واالخرى اتل.

وقد امعن الشاعر في النداء والطلب. إذ هو ينادي نديمه برقة، ثم يكرر ذلك مرخمًا بدءًا من البيت 
 االول معبرًا عن العالقة الحميمة ولهفته الى الخمرة مع نديمه مالك.

الشاعر قد تمرد وخر  عن اعراف المجتمع. فالنار تذكر ذكرًا  يتبين من خالل اختياره لالسماء  أن
كذلك اختار الشمال مكان اليمين في … محمودًا مع أنها مذمومة. قال: فلما بّينتني النار حيًا تحية وامق

 قوله:

 دعـــوُت وقد تخونه نــعاس
 

 فوســـده براحــــــــــة الشـمال 
 

محةةةض صةةدفة، انمةةةا كةةان متعمةةةدًا بقصةةد المخالفةةةة والتمةةرد علةةةى فالشةةاعر فةةي تخيةةةره للشةةمال لةةةم يكةةن 
المةألوف الةةذي كةان يعتةةد بةةاليمين. ويمضةي فةةي مخالفتةه مةةن خةةالل اسةتعمالة لكلمةةة عةروس. اذ ان الكلمةةة تةةدل 
علةى المةةذكر والمؤنةةث معةًا. منحرفةةًا انحرافةةًا جنسةيًا. ال يقةةع فيةةه اال الخمةارون، وهةةذا مةةا ينسةجم مةةع المعنةةى فةةي 

 الخير حين اشار الى مواءمة الحرام في اقصى درجاته السفلى.البيت ا
يتبةةين أّن المشةةاكلة هنةةا تقةةع علةةى فعةةل انفصةةالي قةةام بةةه الشةةاعر واوغةةل فيةةه، فكلمةةا كةةان متصةةاًل قبلةةه 
صار منفصاًل عنده، فهو الةذي يقتةرح النتةائج بةالنظر الةى السةمات التةي تشةركه بةاتخر، الةذي اليريةد أن ينتمةي 

يعبةر غالبةًا، عةن تحديةد موقفةه مةن الحيةاة الجديةدة التةي يعيشةها،  –اي الشةاعر  –اصةل معةه، ولكنةه اليةه أو يتو 
 ما يعطيه الطواعية والمرونة التي هي من صلب خصائص خطابه الشعري.
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 المبحث الثاني
 التجلي والتحول في شعر أبي نواس

اسةةةةلوبها المتمةةةرد فطبيعةةةةة وذوق إن التحةةةول وتجلياتةةةه عنةةةةد ابةةةي نةةةةواس تكمةةةن فةةةي المحةةةةاورة الشةةةعرية و 
المتلقةي قةةد يفرضةةان اجةةراءات اسةةلوبية. شةةأنها ارضةةاء الةةذوق الخةةاص بأهةةل القصةةور. فمةةن الطبيعةةي أن يكةةون 
تمةرده فةةي المةدح اخةةف لمةةا للمةدح مةةن عالقةةة بموقةف المةةواالة فةةي أغلةب القصةةائد المدحيةةة فةي الشةةعر العربةةي. 

 ظًا بهذه االجراءات في اغلب قصائد المدح.ومن المعلوم ان المقدمة الطللية هي االوفر ح
لقةد مةارس الشةةاعر مهمةة ثوريةةة تمةرد مةةن خاللهةا علةى المقدمةةة الطلليةة علةةى الةرغم مةةن محاصةرته بكةةم  

 واسع من التقاليد الشعرية، فقال مثاًل. في مدح محمد بن الفضل بن الربيع:

 لمن َطَلٌل لم أْشِجه وَشَجاِنــــــــي 
 للّصبـــا أْرَيحّيةبلى فاْزَدَهتني 

 

 وهـــاَج الَهَوى َاو هاَجـــــــــــُه األوانِ  
 (19)َيماِنَية إّن الّسمــــــــــــــاَح َيمـــَاِني

 

لقد ربط ابو نواس تجاهله للطلل بمعاناة الشاعر فشكا ذلةك، ثةم مضةى بعةد تجاهلةه للطلةل وشةكواه منةه 
 الى قصيدته فقال:

 من ِحباِل ُمـــَحّمد   أخـــــــــذُت بَحْبـــل  
 ُيـَجــــــلُّ َعن التّـْشـبيـِه ُجـوُد ُمـحّمـد  
ـــــهُ   ُيـغـّبــَك َمـْعـروُف الَســمـاِء وَكـفُـّ
ْن َشـبَّـِت الَحـْرُب العـــــــواُن َسما ـها  وا 
 فـال أَحـٌد أْســــخى ِبـُمـْهـَجـِة َنـفِســـهِ 

 ـــــــالح  َحِلْفَت ابا عثــــــماْن في كِل ص
 

 فـأْصـَبـَح َمـْمـدوحـًا بكّل ِلـســـانِ  
 إذا َمـِرَحـْت َكـفّـاُه بالَهــــــطــالنِ 
 َتجوُد بسّح الُعــْرِف كـــــــــلَّ أوانِ 
 بَصْوَلَة َليـــث  في َمضاِء ِسنــــــانِ 

 على الَمـْوِت منـُه، والَقـنـا ُمـَتـداِن      
 (02)ِبناَءَك بـــــانِ  وأْقـَسـْمـُت ال َيْبنـي

 

في هذا النص توجه  اصالحي واض  المعالم، وروح  ثائرة متمردة على الروح الفردية التي استبدت 
على غرض المدح زمنًا. وقد يكون هذا االصالح متأثرًا بالحياة العباسية عامة. إذ إن مثل هذه البدايات 

 الشعرية العباسية.التنسجم مع ظاهرة لها حضور متميز في الحياة 
لقد شاع في عصر أبي نواس التحيز للقديم، اال أن الجاحظ عده مجددًا مخالفًا لما يراه ابن رشيق، 

 ( 21)وابن المعتز الذي يرى أن شعره يتفاوت بين القديم والجديد على الرغم من اعترافه بقوة طبعه
ة. تكمن في التحدي الذي يواجهه إن االشارة الى التفاوت الشعري عند ابي نواس لها اهمية خاص

 الشاعر في االستمرار على نفس المستوى الفني.

ليس بعيدًا عن ذلك ما يراه محمد مندور في ظهور أبي نواس الذي )دعا الى تجديد الشعر ومع ذلك 
نها لم … لم تحتدم الخصومة حول دعوته إذن فدعوة أبي نواس لم تكن من الناحية الفنية ضرورة، وبخاصة وا 

تعد أن تكون محاذاة للشعر القديم والمحاذاة أخطر من التقليد، وذلك الزننا كنا نفهم أن يدعو الى نوع جديد 
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ن يدعو الى الحديث في موضوعات  ما أن يحافظ على الهياكل القديمة متبداًل ديباجة باخرى، وا  من الشعر، وا 
 ( 22)ة لشعر جديد(ال تستطيع ان تحرك نفوس الجميع فذلك ما ال يمكن أن يعتبر دعو 

ال ما  ن استفاد من انجازات سابقيه، وا  إن الذي تجدر االشارة اليه هو أن كل مبدع ادبي البد له وا 
ن االخذ من السابقين لم يكن بدعًا،  ن ارضاء الجميع غاية ال تدرك. وا  معنى تحريك نفوس الجميع، السيما وا 

من الشاعر والسيما ممن عاه في عصر أبي نواس ومطالبة الشاعر بمناقضة القدماء ليكون مجددًا اكبر 
 :هالذي حاول التغيير في بنية القصيدة ومعجمها انطالقًا من ثورة واضحة كما في قول

 أّيها العاِتُب في الخمـــــــــ    
 كنَت عـندي بســــــوى هـ 
 لو أَطْعـَنا ذا ِعتـــــــــاب  

        فٌاْصطـــِبْح كـــــأَس ُعـقار            
 إننــي عنَد َمـــالِم النــــّا

 

 ـِر َمَتى َصــــْرَت َســــــفيها؟   
ــُْصح َشبـــــيها  ـذا من الّنــ

ــَا اهلَل ِفـــــــيها                                 ألطْعـنــــــ
 يـا َنِديـــــــــمي وٌاْسِقــــنيها

 (01)ِس ِفيــــــــــَها أْشَتِهــــيَها
 

 

فابو نواس  يتخذ من الخمرة مجااًل للتحدي والتمرد على كل عتاب وعدم االستماع ألي نص . في 
 نظرة دينية تنطلق من انعدام التوسط بين اهلل وعبده.

إن أغلب خمريات ابو نواس عبارة عن حكاية، اذ لم تكن تصويرًا للخمرة ومجالسها وحسب. فالشاعر 
والحوار، والجو، والشخصية، والبطل. منطلقًا باسم جماعة الخمارين وفر لها جميع عناصرها: اللغة، 

وتفاصيل حالهم. وهكذا يبدو النص )صورة من صور االقصوصة في شعر ابي نواس، ويص  أن نعدها 
نموذجًا لمعظم قصائده االخرى، التي يصف لنا فيها مجالس اللهو و المجون وصفا قصصيًا يعتمد على 

عند عمر بن ابي ربيعة، والمحادثة التي حولها قصائده هي ذاتها تتكرر في كل  الحوار، كما هو الحال
 ( 22)مرة(

استعمل ابو نواس في هذه المحاورة المتحدية لغًة خاصًة، متكأة على صيغ الجمع. من خالل 
مجموعة ضمائر. اطعنا، الطعنا، أما خصمه فيستخدم معه صيغ القلة واالنفراد. العاتب، صرت، كنت. ثم 
يخاطب الخمارين. اصطب  كأس عقار يانديمي واسقنيها. فبعد افراد خصومه وجمع انصاره يبدأ بسرد مذهبه 
الخمري قائاًل: إنني عند مالم الناس فيها اشتهيها. وكثيرًا ما يتردد هذا المعنى المتمرد على النص  موغال في 

 :التصدي اْلي مالمة ووعظ كما في قوله
 وايتيفدعي المالم فقد اطعت غ

 ورايت إيثار اللذاذة والهــــــوى
 احرى واحزم من تنظر آجـــــــل
 إني بعاجل ماترين موكــــــــل
 ما جاءنــا احــد يــخــبــر انــه

 

 ونبذت موعظتي وراء جــــداري 
 وتمتعا من طيب هذي الـــــدار
 ظني به رجم من االخـــــــــبار
 وسواه إرجــــــــــاف من االثار

 (05)ي جنة من مات او في النـــــارف
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فالشةاعر فةةي هةةذا الةنص يتعةةدى الالئةةم بشةةكل فةردي. غةةوايتي، مةةوعظتي، جةداري، انةةي، ظنةةي. إال أنةةه 
 …ينهي النص بصيغة الجمع مشيرًا بذلك بأن له انصارًا، ماجاءنا أحد يخبر أنه في جنة

وتفةنن فيهةا. السةيما عنةد الحكايةات المثيةرة لقد اشتهر ابو نواس بالخمرة، واتسعت عنده وافاد من تراثهةا 
التي جعلته بطال الينافسه احةد. ونحةن هنةا )ملزمةون بعةدم االلتفةات الةى رفةض البالغةة القديمةة للكةالم المبتةذل. 
اذا مةةةانحن نظرنةةةا الةةةى الكةةةالم فةةةي الخمةةةر مبتةةةذال. كمةةةا كةةةان لةةةبعض شةةةأن البالغةةةة العربيةةةة فةةةي احتقارهةةةا للنثةةةر 

شةةعر. ذلةةك ان المعنةةى الشةةعري يسةةكن فةةي كثيةةر مةةن االحيةةان داخةةل قلةةب االبتةةذال ومنةةه السةةردي واحتفائهةةا بال
تنبثق جماليات القب ، وعلى صرح المألوف والعادي فةي نثةر العةالم قةد شةيدت فلسةفة تحليليةة موغلةة فةي التقنيةة 

 (  22)(ومخلصة إلرث الوضعية المنطقية، ويتعلق االمر هنا بفلسفة اللغة العادية
لفنةةي يجعةةل االمةةر العةةادي ذا قيمةةة جماليةةة، ويحةةول مةةا نةةراه سةةخيفًا مبتةةذال فةةي السةةلوك الةةى ان العمةةل ا

شيء خارق للعادة، فالمدح تملق، والفخر مباهاة، والرثةاء غايةة. فتلةك اللغةة وبتفجيةر امكاناتهةا تغةدو لغةة ازخةرى 
 ليست لها عالقة بالمعتاد، إال ذلك االداء ذو الغاية التواصلية المتواضعة.

م يكةةن التمةةرد علةةى المقدمةةة الطلليةةة ابتكةةارًا اصةةياًل فقبةةل أبةةي نةةواس تمةةرد عليهةةا الصةةعاليك، والكميةةت لةة
 :يقول في احدى هاشمياته( 21)الذي كان متحمسًا للدخول المباشر في مدح الهاشميين

 َطِربُت وما َشوقًا إلى الِبيض َأطَرُب    
 ولم ُيلِهِني داٌر وال َرسُم َمـــــــــنِزل  

 

 واَل َلِعَبًا مني وُذو الشَّيِب َيلَعــــبُ  
ــَبُ   (01)ولم َيَتَطرَّبِني َبنــــاُن ُمَخّضـــــــ

 

تجةةةدر االشةةةارة اليةةةه أن ْأبةةةا نةةةواس يعلةةةن تمةةةرده علةةةى االطةةةالل بشةةةكل مباشةةةر. فةةةي حةةةين كةةةان الكميةةةت 
علةى العكةس ( 22)فةي تمةرده يتعرض له، اال أنهما يتفقان  على نضال مشترك على الرغم من أن الكميةت متةردداً 

 من ابي نواس الذي اتخذ من تمرده على المقدمة الطللية رمزا للتمرد على نمط من التفكير المحافظ.
ومةةن تحوالتةةةه االخةةةرى تلةةةك التةةةي تكمةةةن فةةةي أسةةةلوب شةةةعره الخمةةةري الوصةةةفي والحكةةةائي. إذ إن للةةةنص 

 الخمري منهجًا دقيقًا يسير عليه، شأنه شأن اي غرض شعري آخر.
الحةديث عةةن أبةي نةةواس واسةةع إذ هةو اعطةةى الخمريةةة حقةًا مصةةحوبًا بمراجعةةة لمقةدمتها ومنهجهةةا. لقةةد و 

كةةان يتمةةرد ويواجةةه عةةادة شةةعرية جةةرت الشةةعراء الةةى الةةتحكم فةةي مسةةار االسةةلوب الشةةعري. متةةرددا حينةةًا محةةاواًل 
الطالةةة ليعةةود الةةى الخمةةرة، كسةةب الةةذوق الحكةةومي حينةةًا اخةةر، لةةذلك كثيةةرًا مةةا كةةان يبةةدأ بةةاالطالل متحةةرزًا مةةن ا

فيصفها ويطيل ويلة  فةي الةدعوة اليهةا، مشةيرًا الةى عةدم وجةود دواء لمعاناتةه فةي الطلةل. أنهةا فةي الخمةر ولةذتها 
 :يقول

 لَقْد طاَل في َرْسِم الّدياِر ُبكائي،
 كأّني ُمريٌغ في الـــّديار َطريدة،
 فَلّماَبدا لي اليأُس َعّدْيُت ناَقتي

 ال تهّر كالبــــــُهُ إلى بيِت حان  
 

 وقد طاَل َتردادي بها وَعنـــائي 
 أرَاها أَمامي َمـرًّة، َوَورائـــــي
 عن الّدار، واستْولى علّي َعزائ

 (12)َعلّي، َوال ُينِكْرَن ُطوَل َثَوائـــي
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فةةةالتردد الحاصةةةل فةةةي شةةةعره  تةةةردد اسةةةلوبي، وتلعةةةثم طةةةال الةةةى أبعةةةد مةةةا يكةةةون عنةةةد ابةةةي نةةةواس اثنةةةاء 
الةنظم.أن عصةر ابةي نةواس، الةذي عةج باالبةداع، يشةكل فضةاًء شاسةعًا لنقةل القصةيدة الةى عةالم الجمةال الممتةةع 
في اطار فني يسمو بهةا الةى اعلةى الةدرجات، والشةاعر كمةا هةو واضة  هنةا يبةدأ قصةيدته بالطلةل لينتقةل سةريعا 

 :الى الخمرة. فيتغنى بها ويطرح الطلل جانبا

 الّدَيــــاَرا، َدْع ِلــباكيـــــــــها
ــَْيت    َواْشَرَبْنـــــــها مْن ُكمــــ
 بْنُت عـــــــــْشر  لم ُتـــــعاِينْ 
 لـْم َتــَزْل فـي َقــعـــــْــِر َدّن،

 

 َواْنِف بــالَخـمــــــــِر الُخمـــــــــاَرا 
 َتــَدُع الــّلْيــــــــَل نــهـــــــــاَرا

 الشــّـمــِس نــــــــاَراغـْيـَر نــاِر 
 (11)ُمـْشــَعـر  ِزْفـتــًا وَقــــــــــاَرا

 

فالشةةاعر خصةةص للمقدمةةة الطلليةةة شةةطرًا واحةةدًا، وبةةاقي الةةنص للخمةةرة، متمةةردًا علةةى تصةةميم القصةةيدة 
 العام اواًل وعلى معانيها ثانيًا.

دمةةة التقليديةة لهةةا دور بةارز وكبيةةر أن المواجهةة التةي الةة  عليهةا أبةةو نةواس فةةي تمةرده علةةى القةديم والمق
في بناء ذهنه ومنهجه المتبع عند كتابة النص الشعري والتمكن من انجازه بفضةل اصةراره، ودعةم مةا ذهةب اليةه 

 بالكثير من الحجج كما في قوله:
 ُشــــُغٌل، مـــالي بــــدار  خَلــــْت مــــن أهِلهــــا

ـــــــــــِزَلة، ـــــــــــكي لَمْنــــ  وال ُرُســـــــــــوٌم، وال أبـ
ــِْفَرةً  ــَْعتها، بْيــــــــداَء مقـــــــ ـــــــ ـــــــــًا، فأنـــ  يْومــ

 وال َشـــــــَتْوُت بهــــــــا عـــــــــاًم فـــأدَركــــــــــني
ـــــًا، وال َشـــــَدْدُت بهـــــا مــــــِْن َخــــــــيَمة    ُطُنب

ــــُه، ــــرأي الَعــــيِن أْعِرُف  ال اْلَحــــْزُن منــــي ب
ــــــــُت الــــــــّروُض إاّل رأيـــــــُت بــــــــهِ   ال أنعــــ

 

 

 وال َشجاني لها شــَخٌص وال َطَلــلُ  
 ُمْنَتـَقلُ لألهل َعنهــا، وللجــيراِن 

 وال سـَرى بـي، فأحكيـِه بها،جـملُ 
 فيها الَمصيُف، فلي عن ذاَك مْرتَحلُ 
 جارى بها الّضبُّ والحْرباُء والــــَوَرلُ 
 وليَس يعِرُفني َسْهٌل وال َجــــــــَبلُ 

 (10)َقصرًا ُمنيفًا، عليِه الّنخُل مشَتِملُ 
 

التةي هةي فنةه المرغةوب، الةذي لةم يكةن سةببًا لشةةهرة لقةد تفةنن أبةو نةواس فةي المطةالع، وتفةنن فةي الخمةرة 
الشةعراء قبلةةه. إذ حقةةق صةةيتًا فيهةةا فضةةاًل عةةن الحكايةةة والمةدح وغيرهةةا. لقةةد حقةةق هةةذ الشةةاعر شةةعبية بعةةدد مةةن 
االغةةراض الشةةعرية واتقنهةةا  بقةةوة مةةةؤثرة. مكنةةت مذهبةةه وادبةةاء جيلةةه المجةةةددين مةةن االنتشةةار. إذ )اليكةةاد يةةةأتي 

ري حتةى تصةير دعةةوة ابةي نةواس مألوفةةة بعةد مةا انكرهةةا كثيةر مةن معاصةةريه، ولةذلك نجةد ابةةا القةرن الثالةث الهجةة
تمام والبحتري وابن الرومي يعنون في شعرهم بما عني به ابو نواس، فال يجدون مةن ينكةر علةيهم، بةل يتصةدى 

   (33)البحتري لنشر نظريته، حتى تكون دعامة قوية لدعوة ابي نواس ومتممة لها(
النقةةاد القةةدامى الةةى التجربةةة النواسةةية ونقلتهةةا الفنيةةة. فالثعةةالبي عنةةد حديثةةه عةةن التشةةبيه يقةةول: لقةةد تنبةةة 

)وهةذه طريقةة انيقةةة غلةب عليهةا المحةةدثون المتقةدمون، فاحسةنوا وضةةرفوا، ولطفةوا، وأرى ابةا نةةواس السةابق اليهةةا 
 في قوله:
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 نرجـــــــس   من تبكي فتلقي الــدر
 

 بعــــــــنـاِب  وتلـــــــطـــــم الورد 
 

… من غير أن يستعين بأداة… فشبه الدمع بالدر، والعين بالنرجس، والخد بالورد، واالنامل بالعناب
 وقد زاد ابو الفر  الواو على ابي نواس فخّمَس ماربّعه بقوله:

 وأمطرْت ُلؤلؤًا من نرجس  وسقتْ 
 

 (14)وردًا، وعضْت على الِعناِب ِبالبردِ  
 

هنا الى مسألتين على عالقة مباشرة باالسلوب او االسةلوبية. االولةى كثافةة التشةبيهات،  فالثعالبي يشير
والثانية االقتصاد بالحروف. كاستغنائه عن الواو. لقد ابتكر الشاعر في استعارته هةذه فضةاءات جماليةة ممتعةة 

وهةةو يشةةبه خمسةةة اشةةياء  مةةن خةةالل مةةواطن االلةةم والمعانةةاة. اذ ان جمةةال بيتةةه يكمةةن بالمفارقةةة فةةي هةةذا المشةةهد
 .بخمس  

ومةةن تحوالتةةه ايضةةًا فةةي روح معجةةم شةةعره المتمةةرد. إننةةا لةةو تتبعنةةا معجمةةه الشةةعري فةةي االغةةراض التةةي 
عالجها. لوجدنا كمًا من اسماء الحياة البسيطة في شعره، بعدما كانةت شةبه مغيبةة عةن لغةة االبةداع، وهةذا يعنةى 

ي مارسةةه قبلةةه اسةةتاذه ابةةو العتاهيةةة، سةةيما فةةي الزهةةد. إذ ادخةةل أن الشةةاعر قةةد اسةةتبدل الهامشةةي بةةالمركزي الةةذ
الفاظ العبادة والدين، وجعل الغرض الزهدي من روافد الشعر الجديد. يقول أبةو نةواس منتصةرًا للهةامه ومهمشةًا 

 للمركز:
 فهذا العيـــُش ال ِخـيــُم البــــوادي
 فأْيَن البـــْدُو من إيــوان ِكْســــَرى

 ْقُصري عن بْعِض لْومــيأعاِذَلتي ا
 َتعـــــّيبيـــن الّذنــوَب، وأّي حــر،

 

 وهذا العيُش ال اللـبن الحـليبُ  
ُروُب؟  وأْيَن مَن الَميـاديـــِن الـزُّ
 فراجي توبتي عـندي يــخيبُ 

 (15)ِمن الِفتياِن، ليـَس َلُه ذنـوبُ 
 

الشاعر، فبعد النفي واالثبات: هذا هذا االسلوب ارتبط بالتحدي االنشائي الذي هو سمة معاني 
وال اللبن الحليب، يهجم الشاعر بما اشبه السهام المتتالية: اين اين قصري؟ واي من … العيه ال خيم البوادي

الفتيان ليس له ذنوب؟ هذه التقنيات دفعت البحتري حين سئل عن مسلم وابي نواس )ايهما اشعر فقال ابو 
با العباس ثعلبَا ليس يطابقك على قولك، ويفضل مسلمًا فقال البحتري: ليس ذا نواس اشعر، فقال عبيداهلل ان ا

من عمل ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر دون عمله، انما يعلم ذلك من قد وقع في مسلك طرق 
فلقد شفيت من برمائي، … ورويت بك زنادي… الشعر الى مضايقه وانتهى الى ضروراته. فقال له عبيداهلل

 (32)وافق حكمك في ابي نواس ومسلم حكم اخيك بشار في جرير والفرزدق(وقد 
فالبحتري يقر بوجود معاناة مصاحبة للتجربة الشعرية عند تحولها الى جماليات االساليب المبتكرة، 

 وهذا ما يصبو اليه ابو نواس، وهو يفت  المجال دون حر  لتحاور االضداد والمتناقضات يقول: 
 مــــرِة بــآالِئهــــــااثِن علـــى الخ

 

 (17)وســــمِّهــا أحــَســــَن أسمـــــاِئها 
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فالشةةاعر فةةي هةةذا البيةةت يقةةدس الخمةةرة ويكةةاد يسةةب  لهةةا، وتتطةةور عالقتةةه بهةةا الةةى حةةد رفةةض االنسةةان 
 واستبداله بالخمرة  لعدم ثقته به يقول:

 َدِع الَربَع ما ِللَربِع فيَك َنصيــــبُ 
 َسَبتــني الباِبِليَُّة ِإنَّــهاَوَلِكـــــن 

نَّها  َجفا الماُء َعنها في الِمـــــزاِج أِلَ
 ِإذا ذاَقها َمن ذاَقها َحلََّقت ِبـــــهِ 

 

 َوما ِإن َسَبتني َزيَنٌب َوَكعــــــــوب 
 َلِمثِلَي في طوِل الَزماِن َسلوُب َخيالٌ 
 َخياٌل َلها َبيَن الِعظـــــــــاِم َدبــيبُ 

 (11)َلــُه َعقٌل ُيَعدُّ َأديــــــــبُ  َفَليَس 
 

فالمظةاهر القديمةةة مةةن طلةةل وربةع وقبيلةةة ليسةةت مةةن معجمةه بةةل الخمةةرة التةةي هةي عالمةةه الرحةةب، التةةي 
اعطاهةا كةل طاقاتةه ممةا اهلةه ان يكةون رائةدها االول إذ نسةةب اليهةا القداسةة، وأمعةن بلسةان صةري  فةي مواجهةةة 

ل سةةلوكه والنمةةاذ  الشةةعرية الدالةةة علةةى التقةةديس كثيةةرة، منهةةا مةةا يعمةةد فيهةةا العةةرف العةةام متمةةردًا عليةةه مةةن خةةال
 :(32) الى اسلوب ومعاني القرأن ثم يسقطها

 حتى اذا ذقتهــــا خــررت لهــا
 

 (42)بعد مجال الظنــــون منعفــــراً  
 

الحياة العباسية التي وهكذا فإن ابا نواس استثمر التراث الشعري سيما الخمرة، فضاًل عن استثماره 
 جعلت المجال مفتوحًا َامام الشاعر. للتعبير عن التحرر بأشكاله المختلفة.

ومن تحوالته ايضًا ما يمكن رصده في انسجام رؤيته وتناقضها. إذ إن أبا نواس باسلوب خاص 
 يجمع بين الكثير من الثنائيات الضدية ويؤلف بينها. يقول:

 ـا،اْسِقني، واْسـِق يوُســـــفَ 
 َدْع مـن العيِش كــــــّل َرا
 اْسِقِنيـــــَها ِمـــأًل وَفــــا،
ــِبـــــًا،  وَضِع الـــّزّق َجانـــ
ــَة  واْحــُس مــــن ذا ثالثــ
 خـْيـــــُر هــــذا بـَشـــّر ذا
 فلقــد فـــــاَز من َمحــــَا

 

 مــزَّة الّطـْعـِم، َقـْرَقـَفــــا 
ــََفاقـــ، وُخْذ مْنُه   ما صــــ

ـَفـــا  ال ُأريـــــــُد الُمـــَنـصَّ
 ومـــَع الـــّزّق مْصـَحـَفـــا
 واْتُل من ذاكـــَ أحــــــُرَفـا
 فــإذا الــلــــُه قـد َعـَفـــا

 (41)ذا ِبـذاعـنــُه، واْكــَتـَفــى
 

متعةةةال مةةةن خةةةالل  فالشةةاعر يريةةةد المشةةةاركة فةةةي المتعةةةة، اسةةةقني مةةةع يوسةةف لةةةيس لوحةةةدي، لكنةةةه يبةةةدو
اوامره. )اسق، دع، ضع، اتل( ال يقبةل االنصةاف والتةوازن. ومتلقةي هةذه االبيةات قةد يتةوهم باقبالةه علةى الخمةرة 
والدين بشكل متعادل. لعل تدينه يزيل خطايةاه، إال َان مةن يةتمعن بقةراءة هةذه االبيةات يجةد إنةه لةم يكةن متوسةطا 

؛ وذلةك ألنةه ذكةر االفعةال الدالةة علةى الخمةرة والشةراب فةي خمسةة بين الخمر والدين. بل كةان الةى الخمةرة اقةرب
أبيةةةات، فضةةةاًل عةةةن اسةةةتعمالة السةةةم االشةةةارة البعيةةةدة عنةةةد ذكةةةره للقةةةرأن الكةةةريم، واسةةةم االشةةةارة القريةةةب فةةةي ذكةةةره 

 للخمرة.
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وعلةةى الةةرغم مةةن حملةةة أبةةي نةةواس علةةى االطةةالل وجةةدنا بعةةض ابياتةةه تغنةةي بنةةوع جديةةد منةةه، مرتبطةةة 
الفرس ومجةدهم، والخمةرة وايةام لةذاتها، متفننةا فةي اختبةار مفرداتةه، محةاوال االبتعةاد عةن المقدمةة التقليديةة بتاريخ 

 كما في قوله:
 وداِر ندامى عطلوها وأدلجــــــــــوا
 مساحُب من جّر الزقاِق على الثـرى
 حبست بها صحبي فجّددت عهـدهم

 بــه ولم أدِر من هْم غيَر ما شهــدت
 ــا يوًما ويــــوًما وثالثــًاأقمنا بهــ

 

 بها أثٌر منــــــهم جديٌد ودارُس  
 وأضغـــاُث ريحان  جنيٌّ ويابــُس 
ّني على أمثاِل تلك لحــــابُس   وا 
 بشرقيِّ سابَط الّدياُر البســابُس 

 (40)ويوًما له يوُم الترحُِّل خامـــــُس 
 

أيامها الجميلة بشوق ولوعة؛ على الرغم وبهذا فهو يقف على االطالل. يحن على الديار، وماضي 
من ثورته عليه هذا ويرى محمد كّرو ان الثورة على االطالل كان قد قادها بشار قبل ابي نواس، وهو برأيه 

 واستشهد بقوله: (23)هذا قد حدد تأريخ نهضتها
 َكيــْــَف َيْبِكي ِلَمْحبــس  في َطـــــويل  

 َلَشْغــــــــالإّن في الَحْشـــــِر والِحَساِب 
 

 َمْن َسَيْبِكي َلحْبس يـوم  َطِويــــــل   
 (44)عـَـــْن ُوقوف  بكـــــِل رسم  محيـــــل  

 

إن هذا التحديد التأريخي للثورة على االطالل لم يكن دقيقًا، فهناك العديد من الشعراء دعوا اليها قبل 
ذي تجلى اطاللهم بالمعايشة الزمنية. إذ هي حقيقية بشار وابي نواس. مثل ذي الرمة، وعمر بن ابي ربيعة ال

ذاتية صادقة؛ ثم تطورت هذه الثورة بصوت خافت على حد تعبير حسين عطوان. تدعوا الى  ترك المقدمة 
 (21)الطللية لدى الكميت بن زيد، ثم لدى شعراء الخوار  عامة.

في التراث االدبي يكشف عن ومن تحوالته االبداعية في أصالة شعره المتمرد. إذ ان المتأمل 
 اتجاهات مختلفة في شعرنا العربي. تهدف الى االنسجام مع المتلقي والتأثير فيه.

وعلى الرغم من أصالة التراث وقوته وتمسك القدامى به، فقد تعددت تجارب التمرد على القيود 
ومن سار على نهجه المتمرد التقليدية في تاريخ شعرنا، بدءًا من صيحات الصعاليك وغيرهم. أما ابو نواس 
استطاعوا ان ينفذوا الى لغة … فقد قاموا بانجاز مهم )أنهم على الرغم من تقيدهم بكثير من تقاليدهم القدماء

يدعمها ذوق عارف باختيار العبارة والصياغة والسبك، وتنويع … شفافة مبسطة تقف بين االغراب واالبتذال
يجب ان ال تنظر الى جديد ابي نواس على انه ( 22)معاني الموروثة(المعاني، خاصة انه ال يقف بها عند ال

سلوك استعراضي. فسلوكه استجابة جوهرية للتفاعل بين حياته الخاصة والحياة العامة التي كانت ال تطمئن 
 الى المسلم به، الذي اصب  غايه مبالغة بحسب ما يرى التبريزي الذي استشهد بقوله:

 ـــــا فكأنمــــــاتوهمتها فـــــي كأسهــ
 فمـــا يرتقــي التكييف فيها إلى مــدى

 

 توهمت شيئا ليس يدركــه الــعـــــقـــل 
 (47)تَحـــّد بــــه إال ومـــن قــــبله قــــــــبل
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زي من هةذا القةول طبيعةي بسةبب وجهةة إبةي نةواس غيةر المألوفةة إذ اوغةل فةي التجريةد، يإن موقف التبر 
المعتةةاد. وهةةذا البعةةد التجريةةدي يرشةةدنا الةةى عةةدم الحكةةم الةةى او علةةى ابةةي نةةواس فةةي الخمةةرة او فةةي وابتعةةد عةةن 

معانيه التي تعصب فيها لقومه الفرس، فهو لم يبدع في الخمرة وحسب، بةل فةي فنةون الزهةد والمةدح وغيةر ذلةك 
س المةدني. الةذي اختةةرق مةن الفنةون الجةادة واالبةداع فةي الخمةرة يكمةن فةي عمةق الداللةة وقةوة الحضةور فةي الحة

 لغة ابي نواس ذاتها.
يبدو أن الوجهة التمردية عند أبي نواس واضحة. من خالل سةعيها الةى الةى هةدم مقدمةة طلليةة عايشةها 
ن جةذورها عميقةةة بحيةث )لةةم  الشةاعر التةي لةةم تكةن جةةزءَا مةن قصةةيدته وحسةب، انمةةا مةن وجدانةةه ايضةًا. سةةيما وا 

 (28)وايات(يعرف بالضبط متى بدأت إلضطراب الر 
إن التمةةرد والتحةةول علةةى المقدمةةة الطلليةةة واسةةتبدالها بالخمريةةة يطةةرح مسةةألة حساسةةة فةةي طبيعةةة تمةةرده 
بشةكل عةةام. وهةةي لمةةاذا يكتفةةي ابةةو نةةواس باسةةتبدال الطلةةل بةةالخمر وال يةةتخلص منهمةةا علةةى حةةد سةةواء؟ اننةةا لةةو 

ل شيء اسةمه مقدمةة، أمةا ابةو نةواس لةم يثةور قارنا بينه وبين الصعاليك الدركنا الفرق، فالصعاليك ثاروا على ك
ن غضةب؛ ألنةةه جةزءًا مةةن الحيةةاة العباسةية وانسةةاقها الفكريةةة واالجتماعيةة، لةةذا فلةن يعمةةد الةةى تغييةر أمةةر جةةاد  وا 
حتى اذ لم يرغبه. اذ يرى ادونيس أنه يبدئ شعره من ذاته وال يتكةأ علةى اسةس االقةدمين. يقةول: )هةذا يعنةى أن 

يؤسةس، وال يكمةةل بةل يبةةدأ؛ ألنةه ال يعةةود الةى االصةةل وانمةا يجةةد هةذا االصةةل فةي حياتةةه  أبةا نةةواس ال يةرث بةةل
ذاتها، وبدءًا من تجربته، فهةو ينغةرس فةي اللغةة واصةواتها ال فةي النةاطقين واصةواتهم، لةذلك ال يكةرر الخطةوات 

تشةةةكيل صةةةورة التةةةي مشةةةاها هةةةؤالء وانمةةةا يفةةةت  طريقةةةه هةةةو، ويخطةةةو خطواتةةةه هةةةو. انةةةه يعيةةةد بةةةدءًا مةةةن تجربتةةةه 
 ( 22)العالم(

ادونةةيس فةةي رأيةةه هةةذا ينطةةق عةةن حةةدس، ولةةيس حجةةة واضةةحة، وعلةةى الةةرغم مةةن ابتكةةار واصةةالة ابةةي 
 مكن الحد أن يقول ببدئه من ذاته.نواس، ال ي

إذا لقةةد انتقةةل ابةةو نةةواس الةةى المحةةاورة المجازيةةة المتعةةددة االطةةراف بعةةد هيمنةةة الصةةوت الواحةةد عليهةةا. 
رسةةمي الةةى الهامشةةي الشةةعبي. لةةذا فمةةن يتأمةةل شةةعره يةةدرك جديةةة طرحةةه الشةةامل، سةةيما فةةي انتقةةل مةةن المركةةز ال

خمرياتةه المشةةبعة بةةالتمرد علةةى اكثةةر مةةن بعةةد. ولةيس غريبةةا أن تسةةتحوذ علةةى احساسةةه ورؤاه. سةةيما وهةةي تأخةةذ 
 قوله: حيزًا كبيرًا في حياته وملجأ لذاته ونفسيته المكسرة السباب متراكمة كثيرًا ما شكاها في مثل

 ُدُموعْي َمَزَجْت كاِســــــــــي
 وقالـــــــوا فـــّي بالظَّـــــــِنّ 

 

 ومـــا أَظـــهْرُت وسواِســــــــي 
ــُْم راســــــــي ــْســُت لهـ ًفنكَّــ
(52) 

 

فةالنص كمةةا هةةو واضةة  ملةةا بالمعانةةاة، اعطةةى الخمةةرة بعةةدًا تمرديةةًا فيةةه اذالل وانكسةةار. اذ فةةي البيتةةين 
انكسةةارات عةةدة تتمثةةل فةةي حركةةة الةةنص المتمثلةةة بةةدموعي، كاسةةي، وسواسةةي، راسةةي. والةةذي يؤكةةد شةةدة انكسةةاره 

 وتردده الذي يفهم من خالل اكثاره الستخدام ياء المتكلم.
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إن الخمةرة ملجةةأ ومةةالذ أبةةي نةةواس، فةةال غرابةةة أن تكةةون جةةديرة بالثنةةاء مةةن لةةدن الشةةاعر، وال عجةةب أن 
ت متعددة االصوات. الراوي والساقي والشاعر، وهكذا فالتعدد الصوتي ينقل الةنص مةن تروى عن تناولها حكايا

الوصةف الةةى العةةرض. فضةةاًل عةن أعةةداد المتلقةةين ذهنيةةًا، إذ ينبغةةي أن يجيةدوا التعةةدد وفهةةم آراء  وقةةيم  متحةةاورة. 
ممتعةة، والسةةعي  أن عالقةة ابةي نةواس بةةالخمرة عكسةت ظةاهرة ميةةزت واقعةه، هةي اسةةتبدال قةيم الةدين بقةةيم اخةرى

الى تقديم الهامشي فةي الحيةاة علةى المركةزي وقةد أصةب  هةذا التغييةر ملفتةًا للنظةر، وبةات ظةاهرة بةارزة فةي فكةره 
 وحياته وفي االسلوب الذي ينظم نتاجه الشعري بشكل عام.
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 الخاتمة
اخلص الى القول بأن االصوات بعد هذه المحاولة المتواضعة لنزعة التمرد في القصيدة النواسية 
 المتمردة اصوات حرَّكت النص الشعري ودفعته الى المزيد من االنجاز الفني.

  لقد أبان البحث بأن الشاعر تمرد على اهم تقليد فني اال وهو االطالل، اذ ان التمسك به يفضي الى
 زيف الشعور وضبابية الرؤية.

  التقليدي مهما كان غرضه وحال صاحبه بمجرد البدء أوض  البحث عن تهكم ابي نواس بالشعر
 بالمقدمة الطللية.

  ابان البحث بأن مواجهة الشاعر للقديم وتمرده عليه سيما المقدمة الطللية لها دور كبير في بناء
 ذهنيته.

  اعطى الشاعر الخمرة حقًا مصحوبًا بمراجعة لمقدمتها ومنهجها، مما فت  الباب أمام التعبير
 والتحرر.

  في هذا المقام الحظنا بأن أغلب خمريات ابي نواس عبارة عن حكاية متكاملة العناصر، فالشاعر
 ربط محاوراته بالتغييرات التي لحقت اساليب الشعر، فالعالقة جدلية بين الحياة وطريقة التعبير.

 ا الناس االثر كان لتجاهل الشاعر للكثير من االعراف والقيم االسالمية واالجتماعية التي اعتاد عليه
 الكبير في النقلة النوعية لقصيدته الشعرية.

  تعرض البحث الى اقتراب ابي نواس من حياة العامة من خالل الكلمة البسيطة واستبداله المركزي
 بالهامشي.

  اشار الباحث الى أن نزعة أبي نواس التمردية وثورته، متصلة مع شعوره بهشاشة وضعه ومكانته
 االجتماعية.

 

 

 

 

 

 
 



17 
 

 هوامش البحث
كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، ابو هالل المحسن بن عبداهلل العسكري، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد ابو  .1

 .07الفضل ابراهيم، المكتبة العصرية صيدا بيروت لبنان، ص

ظر والبة بن الحباب ... شاعر غزل ظريف ماجن وصاف للشراب، من اهل الكوفة، وهو استاذ ابي نواس. بن .2
 .125، ص11،      ج0االغاني، ابو الفرج االصفهاني، تحقيق سمير جابر، دار الفكر، بيروت، ط

 .000، ص10ينظر الفن ومذاهبه في الشعر العربي، شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، ط .3

 .110، ص1191، 1ديوان ابي نواس، شرح محمود افندي واصف، المطبعة النموذجية بمصر، ط .4

 .155صالمصدر نفسه،  .5

 .164المصدر نفسه، ص .6

 .114المصدر نفسه، ص .7

هـ  617ينظر المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر، نصر اهلل بن محمد ابو الفتح ضياء الدين ابن االثير، ت  .8
 .16، ص1هـ، ج 1402تحقيق محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية للطباعة والنشر بيروت، 

، 5هـ، ج 1417، 1هـ، دار صادر، بيروت، ط 560الحسن بهاء الدين البغدادي، ت التذكرة الحمدونية محمد بن  .9
 .192ص

، 1991، 1ينظر الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، خليل الموسوي، مطبعة الجمهورية، دمشق، ط .11
 .111، 117ص

 .111، 110ديوان ابي نواس، شرح محمود افندي واصف، ص .11

من اهل البصرة شاعر مطبوع، قدم بغداد فاتصل بالبرامكة، وعمل لهم كتاب  هو أبان بن عبد الحميد بن الحق .12
هـ، شركة أمل،  115ابو بكر محمد بن يحى الصولي ت  –كليلة ودمنة. ينظر: االوراق قسم اخبار الشعراء 

 .1،ص1هـ، ج 1405القاهرة، 

الغليظة جلبانة. ينظر غريب الحديث:  ُجلبان: أوعية السالح بما فيه. سمي به لجفائه، ولذلك قيل للمرأة الجافية .13
هـ، تحقيق الدكتور: عبد المعطي القلعجي، دار  597جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي، ت 

 .164، ص1، ج1915، 1الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط

 .111، ص16تاريخ االدب العربي في العصر العباسي االول، شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط .14

 .70، ص1919ينظر الشعراء المحدثون في العصر العباسي، حسين درويش، الهيئة المصرية العامة للكتاب  .15

 .196ديوان ابي نواس، شرح محمود افندي واصف، ص .16

 .191، ص0المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر، ج .17

 .410، ص1994، 0ديوان أبي نواس، شرح علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط .18

 .96ديوان أبي نواس، شرح محمود افندي واصف، ص .19

 .556، 555ديوان أبي نواس، شرح علي فاعور، ص .21



18 
 

 .115ينظر فن الوصف وتطوره في الشعر العربي، ايليا حاوي، دار الكتاب اللبناني ودار الكتاب المصري، ص .21

 .71، ص1970، القاهرة، النقد المنهجي عند العرب، محمد مندور، دار نهضة مصر للطباعة والنشر .22

 .151ديوان أبي نواس، شرح محمود افندي واصف، ص .23

 .19، ص1911القصة الشعرية في العصر الحديث، عزيزة مردين، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  .24

 .107قضايا النقد االدبي، بدوي طباتة، المطبعة الفنية الحديثة، ص .25

، 0227، يناير مارس، 15، مجلد 1احمد يوسف، عالم الفكر، العدد السيميائيات التحويلية وفلسفة االسلوب،  .26
 .51ص

 .02ينظر مقدمة القصيدة العربية في العصر االموي، حسين عطوان، دار المعارف بمصر، ص .27

شرح هاشميات الكميت، تفسير ابي رياش احمد ابراهيم القيسي، تحقيق: الدكتور داود سلوم، والدكتور نوي حمود  .28
 .41، ص1916، 0النهضة العربية، بيروت، ط القيسي، مكتبة

 .01ينظر مقدمة القصيدة العربية في العصر االموي، ص .29

 .01،04ديوان ابي نواس، شرح علي فاعور، ص .31

 .024المصدر نفسه،  .31

 .100ديوان ابي نواس، شرح محمود افندي واصف، ص .32

 .45لقاهرة، مصر، صمقدمة القصيد عند ابي تمام والمتنبي، سعد اسماعيل شلبي، مكتبة غريب، ا .33

هـ، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار احياء  409فقه اللغة وسر العربية، عبد الملك ابو منصور الثعالبي، ت  .34
 .062، ص0220، 1التراث العربي، ط

 .045ديوان ابي نواس، شرح محمود افندي واصف، ص .35

 .14-11المصدر نفسه ص .36

 .10المصدر نفسه ص .37

 .41المصدر نفسه، ص .38

التيارات االجنبية في الشعر العربي في العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري، عثمان موافي، دار ينظر  .39
 .066، ص1996، 0المعرفة الجامعية، االسكندرية، ط

 .091ديوان ابي نواس، شرح محمود افندي واصف، ص .41

 .124المصدر نفسه، ص .41

 .122ديوان ابي نواس، شرح علي نافور، ص .42

 .47في االدب والنقد، محمد كرو، دار المعارف، سوسة، تونس، ص ينظر دراسات .43

ديوان بشار بن برد شرح محمد الطاهر بن عاشور، مراجعة محمد شوقي امين، مطبعة لجنة التاليف والترجمة  .44
 .150، ص4والنشر، القاهرة، ج



19 
 

 وما بعدها. 165، 02ينظر مقدمة القصيدة في العصر االموي، ص .45

 .5الضالع محمد الصالح، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، صاالسلوبية الصوتية  .46

، 1ينظر الكافي في العروض والقوافي، الخطيب التبريزي، تحقيق الحساني حسن عبداهلل، مكتبة الخانجي، ط .47
 .179، ص1994

 .71مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي، حسين عطوان، دار المعارف بمصر، ص .48

 .129، ص0، ج1919، 0ثابت والمتحول، ادونيس على احمد سعيد، دار االداب، بيروت، طال .49

 .111ديوان ابي نواس، شرح علي فاعور، ص .51

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



21 
 

 مصادر البحث
 االسلوبية الصوتية، الضالع محمد الصال ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة مصر. .1
 .2االصفهاني، تحقيق سمير جابر، دار الفكر، بيروت، طاالغاني، ابو الفر   .2

هة، شركة امل، القاهرة،  331االوراق قسم اخبار الشعراء، ابو بكر محمد بن يحي الصولي، ت  .3
 هة. 1221

 .12تاريخ االدب العربي في العصر العباسي االول، شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط .4

، 1هة، دار صادر، بيروت، ط 122ء الدين البغدادي، ت التذكرة الحمدونية، محمد بن الحسن، بها .5
 هة.1211

التيارات االجنبية في الشعر العربي في العصر العباسي، حتى نهاية القرن الثالث الهجري، عثمان  .6
 .1222، 2موافي، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، ط

 م.1282، 2الثابت والمتحول، ادونيس علي احمد سعيد، دار االداب، بيروت، ط .7

، 1الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، خليل الموسوي، مطبعة الجمهورية دمشق، ط .8
 م.1221

 دراسات في االدب والنقد، محمد كّرو، دار المعارف، سوسة، تونس. .9

 م.1222، 2ديوان ابي نواس، شرح علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط .11
 م.1828، 1افندي واصف، المطبعة النموذجية بمصر، طديوان ابي نواس، شرح محمود  .11

ديوان بشار بن برد، شرح محمد الطاهر بن عاشور، مراجعة محمد شوقي امين، مطبعة لجنة  .12
 التاليف والترجمة والنشر، القاهرة.

، يناير مارس، 31، مجلد 3السيميائيات التحويلية وفلسفة االسلوب، احمد يوسف، عالم الفكر، العدد .13
2111. 

شرح هاشميات الكميت، تفسير ابي رياه احمد ابراهيم القيسي، تحقيق: الدكتور داود سلوم، والدكتور  .14
 .1282، 2نوي حمود القيسي، مكتبة النهضة العربية، بيروت، ط

 م.1282الشعراء المحدثون في العصر العباسي، حسين درويه، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  .15

هة، تحقيق الدكتور:  121بو الفر  عبد الرحمن بن علي الجوزي، ت غريب الحديث، جمال الدين ا .16
 م.1281، 1عبد المعطي القلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط



21 
 

هة، تحقيق: عبد الرزاق المهدي،  222فقه اللغة وسر العربية، عبد الملك ابو منصور الثعالبي، ت  .17
 .2112، 1دار احياء التراث العربي، ط

 وتطوره في الشعر العربي، ايليا حاوي، دار الكتاب اللبناني ودار الكتاب المصري.فن الوصف  .18

 .12الفن ومذاهبه في الشعر العربي، شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، ط .19

 م.1288القصة الشعرية في العصر الحديث، عزيزة مردين، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  .21
 المطبعة الفنية الحديثة. قضايا النقد االدبي، بدوي طبانة، .21

الكافي في العروض والقوافي، الخطيب التبريزي، تحقيق الحساني حسن عبداهلل، مكتبة الخانجي،  .22
 م.1222، 3ط

كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، ابو هالل المحسن بن عبداهلل العسكري، تحقيق علي محمد  .23
 وت.البجاوي ومحمد ابو الفضل ابراهيم، المكتبة العصرية بير 

المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر، نصر اهلل بن محمد ابو الفت  ضياء الدين ابن االثير، ت  .24
 هة. 1221هة تحقيق محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية للطباعة والنشر بيروت،  231

 مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي، حسين عطوان، دار المعارف بمصر. .25

 ة عند ابي تمام والمتنبي، سعد اسماعيل شلبي، مكتبة غريب، القاهرة.مقدمة القصيد .26

 م.1212النقد المنهجي عند العرب، محمد مندور، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة،  .27
 


