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 التعبري اإلبداعي بني تداعيات اخلمر

 بي حمجن الثقفيونرجسية البطولة والفخر يف شعر َأ

 أ.م.د. ديلم كاظم      


  أ.م.د. مالذ ناطق     

26/5/2019 تأريخ القبول:       25/2/2019 تأريخ التقديم:     
 المقدمة:

 اطعة في بناء  سعندما يأخذ الشاعر بزمام اإلبداع، ليصنع منه حلّية تعبيرية 
لنص، يكون قد خرق المألوف وجاء بالمنشود البعيد المنال؛ ليحقق بذلك غاية الجمال 

 والجودة.
ولعل أبا محجن الثقفي هو شاعرنا المنشود الذي سار على جادة اإلبداع، 
فصدح صوته مؤثرا  في محيط قلق، شهد تصادم حاد من أجل الوجود، وتعزيز المبادئ 

 ليها اإلسالم.الحقة التي أكد ع
كل ذلك دفع بنا نحو تذوق فنه وسبر أغوار صنعته، وتسليط الضوء على 
معاييره اإلبداعية في بناء نصه لتبيان طبيعتها ومقوماتها، فشكل عمله تركيبا  فنيا  ذا 
خصوصية برزت واتضحت بصورة أشمل كونه رجل وفارس شاب سلوكه منحى يؤثم عليه 

 اقب عليه القضاء اإلسالمي في زمانه.الدين االسالمي الحنيف، ويع
فكان شاعرنا باب معطاء للفروسية والفداء من أجل الدين واألرض والعرض، 
وفي الوقت نفسه كان مثار جدل لسلوكه المنافي للدين االسالمي وتعاليمه السمحاء، وقد 

ودراسة حيثياته جسد شعره ناحيتي حياته تجسيدا  حّيا  مميزا  فكان ِلزاما  علينا تصفح ديوانه 
 ألنه مّثل بصمة مميزة، ومفارقة أدبية عمالقة في ساحة الشعر العربي الكبيرة.

 
 

                                                 

  بغدادجامعة . 
 جامعة النهرين . 
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 نسبه:
هو أبو محجن بن حبيب بن عمرو بن ُعمير من بني َعقدة ابن َعنزة بن عوف بن ثقيف. 

 .(1)وكان شاعرا  شريفا ، قد َفّضلت أبياته القافية على كل شعر قيل في معناها
 -المعالجة:

لقد جاءت المعالجة في ثالثة محاور رئيسة وضح كل محور منها ناحية معينة 
 -من حياة الشاعر ونشاطه اإلنساني، من خالل آليته الشعرية المميزة، وهي:

 اواًل: التجسيد اإلبداعي في شعر البطولة والفخر.
الوقوف على شعر البطولة والفخر عند أبي محجن الثقفي يفتح احتماالت متعددة 
تقيدها العالقات الشكلية بين األبعاد الداللية والتداولية المؤطرة بظاهرة خطابية تواصلية 
ملفتة لإلحساس ومحفزة للفكر، وموجهة المتلقي نحو الوقوف والبحث في حيثيات هذه 
النصوص للتعرف على األشكال التعبيرية وسياقاته في نسج األلفاظ داخل اإلطار 

خاصة و"إنه واقع تحت تأثير المتغير الشخصي كما يراه  اإليقاعي المعروف للشعر،
في عملية اتخاذ القرارات البطولية وتجسيدها عمليا  على أرض  –شرب الخمر  –البعض 

الواقع، ومن ثم صنع الخطاب الشعري ضمن مفهوم تشكيلي معماري مميز ووفق قيمة 
 معيارية عالية.

ري عند أبي محجن الثقفي، إذ لذا جاء بحثنا في سبر أغوار هذا الغرض الشع
 -قال مخاطبا  امرأته:

 (2)وسائلي القوَم عن ديني وَعْن ُخُلقي ال تْسألي الناَس عن مالي وكثرته
لم يغادر الشاعر التقليد المعروف في بناء مطلع القصيدة العربية، إذ نجده 

 يخاطب امرأته، ليخبر العالم من خاللها كيف هو دينه وخلقه.
 
 

                                                 

ه وقّدم له: الدكتور ديوان أبي محجن الثقفي، صنعه أبي هالل الحسن بن عبد اهلل العسكري، نشر  (1)
 .15، ص م1970 –لبنان، الطبعة األولى  –صالح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت 

 .15ديوان أبي محجن الثقفي، ص (2)
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 -ه قائال :ويواصل نظم
 (1)إذا سما بصُر الرِّعديدة الَفِرقِ   قد يعلُم الناُس أّنا من سراتهُم 

يؤكد الشاعر إنهم من أخيار الناس وساداتهم، فهم الثابتون في الحروب 
المدافعون عن األرض والعرض، في يوم يفزع فيه الناس، وخاصة الجبان منهم الرعديد، 

معانا  لجبن الجبان. الذي يشخص ونراه أضاف حرف الهاء الى نهاية ال لفظة للمبالغة وا 
 بصره يوم الوقيعة.

 وقال ايضا :
 (2)وعامَل الُرْمح أرْويِه من الَعلقِ   ُأعطي السِّنان غداَة الَرْوع غنَلتهُ 

الِنْحلة العطية وفي العرق تقليد كريم، إذ يعطي رجٌل رجال  ناقة ينتفع بمنافعها ثم 
طاء أبي محجن للسنان من هذا التقليد، إذ أعطاه وأرواه من يعيدها الى صاحبها. فكان ع

 العلق، وهو كثرة الدم العالق في فم الُجرح.
 وقال أيضا :

 (3)َتْنفي المسابيَر باإلْزَبِاد والَفَهقِ   وأطعُن الطعنَة الَنْجالء عن ُعُرض  
 –يخبرنا الشاعر كيف إنه يتحين الفرصة ليختلس طعنة الى ناحية خصمه 

فتكون طعنته واسعة كثيرة  –الفرصة ألخذ ناحية مناسبة محمودة عند العرب  وتحين
النزف، غزيرة الدم، ال يعرف غورها إال المتمرس الُمجيد في القتال، وتسمى عند ذاك 

 بالنجالء.
 -ونتابع قوله أيضا :

ْن ُظِلْمُت شديُد الحقِد والَحَنقِ   َعفُّ اإلياَسِة عما لسُت نائله  (4)وا 
شاعر عن صفاته التي ُعرف بها، فهو عفيف اليد والقلب، راجح العقل، يخبر ال

ال يطمع في شيٍء ال يمكنه الحصول عليه، وهذا ال يشعرُه باليأس أو التذمر من قدره 
 ونصيبه في الحياة إزاء عجزه عن الحصول على أمانيه.

                                                 

 .16ديوان أبي محجن الثقفي، ص (1)
 .17المصدر السابق نفسه، ص (2)
 .18ديوان أبي محجن الثقفي، ص (3)

 .19المصدر السابق نفسه، ص(4) 
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 وقال أيضا :
 (1)ربُة الُعُنقِ وأكتُم السرَّ فيه ض  وأكِشُف المأزَق المكروَب ُغّمُتهُ 

هو الفارُس الذي حضوره يكشف كروب المعارك ويزيل الغم والهّم عن ناسه في شداتهم 
 ومأزقهم، فهو رجل الملمات والشدائد تشهُد له بذلك الوقائع والواقع.

 ثم يردُف قائال :
 قددد يقتددر المددرء يومددًا وبددو ذو حسدددب  
 قدددددد يكثدددددُر المدددددال يومدددددًا بعدددددد قلتددددده

 بدددددذٍ فنددددد   وقدددددد أجدددددود ومدددددا مدددددالي 
 

 

 وقدددددد يثدددددوب سدددددواُم العددددداجز الحمدددددقِ 
 ويكتسدددي العدددود بعدددد الجددددب بدددالورقِ 
 (2)وقددددددد أكددددددرُّ وراء المحجددددددِر البددددددرقِ 

 
فييي األبيييات المتقدميية ُيعطييي الشيياعر صييورة لحييياة النيياس الحقيقييية وتقلبييات الييدهر 

حمييق فييهم. فقييد ُيعيدم المييال او يقيل عنييد رجيٍل كييان ابيين عيز وجيياه، ويكثير فييي ييد الفقييير األ
 الذي ال يعرف قيمة ما في يده.

وقد يكون المرئ كريما  جوادا ، لكنه ال يملك ما ال ُييذكر، والجيود كميا ييراه الشياعر 
نمييا حقيقيية الجييود بييالنفس وقييت المعييارك والشييدائد التييي  ال يقتصيير علييى المييال واإلنفيياق، وا 

لخطير الُمحيدق تشُخص فيها األبصار ويحار عندها الرجال، حيث ضييق الواقيع والصيدر وا
 من كل جانب، فإذا بالجواد الكريم يقود المعارك، ويأتي بالنصر، وينقذ األرض واألهل. 

هيييذه األبييييات تجسيييد مفارقييية حياتيييية قدريييية حقيقيييية لواقيييع النييياس وحيييياتهم فيييي كيييل 
 عصر وزمان، وقد أجاد الشاعر في إبرازها المعة  ساطعة مدوية.

 وختم قائال :
 (3)وأترُك القوَل ُيْدنيني الربقِ   ب  ومنقصة  وأبجُر الفعَل ذا ُحوْ 

                                                 

 .19، ص ديوان أبي محجن الثقفي(1) 
 .21 -20المصدر السابق نفسه، ص(2) 
 .22ص المصدر السابق نفسه، (3)
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يخبرنا الشاعر إنه ينفر من كل فعل قيد ييأتي بياإلثم والنقيصية وسيوء السييرة، وكيل 
قييول يصييدر عنييي قييد ُأوصييف بسييببه بييالحمق وخبييث الطبيعيية، ويقربنييي ميين كييل مييا ترفضييه 

 السجية االنسانية السليمة، والعادات العربية األصيلة.
جين الثقفيي كميا يصيف نفسيه، وتؤكيد المصيادر انيه صيادق القييول هيذا هيو أبيي مح

 والفعل.
ولعييييل وجييييود مثييييل هييييذا اليييينص الييييذي يتصييييف بييييالجودة واألصييييالة والتييييألق وعمييييق 
المييروءات والشييهامة العربييية فييي ديييوان شيياعٍر ُعييرف عنييه تعيياطي الخميير والمجييون يجعلييه 

بيل إنيه أشيعر النياس. وميا  مثار بحث وتساؤل، فهو نيص يؤهليه ليكيون شياعرا  فحيال  ممييزا ،
ذكرتييه المصييادر عيين الخليفيية عمييير بيين الخطيياب )رض( يؤكييد ميييا تقييدم ميين قولنييا، إذ انيييه 
)رض( كييان "يفضييل هييذه األبيييات وتهيييم رأيييه فيهييا فييال يييذكر ذلييك، إلييى أن قييال لعلييّي )كييرم 
اهلل وجهييه(: ميين أشييعر النيياسل قييال: الييذي أحسييَن الوصييَف، وأحكييم الرصييَف، وقييال الحييق. 

. قييال: (1): وَمييْن هييول قييال: أبييو محجيين فييي قولييه: "ال تسييألي النيياس عيين مييالي وكثرتييه"قييال
أّيدتني يا أبا الحسن أّيدك اهلل. فمازلت مؤيدا  في كيل خيير. وهيذا أول ميا قييل أّييدك اهلل. ثيم 
قييال لييه: قييد صييدق فييي كييل مييا ذكيير، لييوال آفيية كانييت فييي دينييه ميين حبييه الخميير، ولقييد تركهييا 

، (2)من الكيرم، والكيراُم مين اإليميان، لقوليه تعيالى: رإن أكيرمكم عنيد اهلل أتقياكم آنفا ، واألنُف 
 .(3)فقال عمر رضي اهلل عنه: يأبى اهلل يا بني هاشم إال أن يسودكم في الدين والدنيا"

ممييا تقييدم يؤكييد التجسيييد الفعلييي لإلبييداع الشييعري فييي نييص شيياعرنا المميييز، الييذي 
 لحي فتى ال يحفظ هذه األبيات فُتعُد له مروءة".قال عنه الشعبي: "فلم يكن في ا

لذا من السليم جدا  نرى انيدفاع العقيل البشيري الصيحيح والفطيرة النقّيية فيي أثير هيذا 
النص لما جسده من قدرة على إثارة األحاسييس والعواطيف وتحرييك القليوب عين مواضيعها، 

طرائيييق تعيييالق ألفاظهيييا، فألفاظهييا تتمييييز بخوصييييتها وجمالييية وقعهيييا فيييي األسيييماع، كمييا إن 

                                                 

 .22، ص ديوان أبي محجن الثقفي(1) 
 .13سورة الحجرات: آية  (2)
 .22ديوان ابي محجن الثقفي: ص (3)
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واتسييياق اجيييراس حروفهيييا فيييي اهذان، جعيييل منهيييا ألفاظيييا  معبيييرةن عييين وظائفهيييا ومقاصيييدها 
 حاضنة المكون النحوي التركيبي، والمكّون البالغي الداللي في الوقت نفسه.

لييذا فهييو عيين جييدارة نييص يمثييل وعيياء المييروءة العربييية األصيييلة والفكيير اإلسييالمي 
بييي حاجييات المجتمييع العربييي اإلسييالمي فييي زمانييه وفييي كييل زمييان. النقييي، كمييا إنييه نييص يل

 وهذه المروءات هي هويتنا كما هي لغتنا. 
فيييالنص تتجيييدد فييييه وظيفييية الداللييية عنيييد القيييراءة المتكيييررة، ألنهيييا وظيفييية حاجويييية 
اجتماعية قد تتخذ مسارا  تكامليا  في مفهوم داللة معينة أخالقية عربية أصيلة، تتواصيل ميع 

وسيييلوكيات اإلنسيييان، فهيييو نيييص مفتيييوح عليييى الميييدرك األخالقيييي العربيييي، والميييدرك  الحيييياة
األخالقييي االسييالمي وعالقتهمييا مييع الشييريعة االسييالمية والقييوانين الوضييعية، ويجسييد جدلييية 
العالقييية بيييين الييييدين وميييا وجيييد بالفعييييل عليييى أرض العيييرب ميييين سيييلوكيات وأخالقييييات قبييييل 

 .(1)اإلسالم
ن الخطاب )رض( نقم عليه ُشربه الخمر، فسيّيره اليى وجاء في األغاني إن عمر ب

َحَضْوضييى، وهييي جزيييرة فييي البحيير، وبعييث معييه ابيين جهييراء، فييرا  منييه علييى شييط البحيير 
 ولحق بسعد بن أبي وقاص. وقال حينها:
ددددددددددداِني َوَخّلَصدددددددددددِني  اْلَحْمدددددددددددُد ِللَّدددددددددددِه َنجَّ

 معترضددداً  (2)َمدددْن َيْرَكدددِب اْلَبْحدددَر َواْلُبوِصددديُّ 
 ْيَك َأَبددددددددا َحْفدددددددد   ُمَغْلَغَلددددددددًة َأْبِلددددددددْ  َلدددددددددَ 

 

 

 ِمددددَن اْبددددِن َجْهددددرَاَء َواْلُبوِصدددديِّ َقددددْد َحَبَسددددا
ددداِحُب اْلَتَمَسدددا  ِإَلدددَ َحَضْوَضدددَ َفِبدددْئَس الصَّ
 (3)َعَبدددددَد اإِلَلدددددَه ِإَذا َمدددددا َغددددداَر َأْو َجَلَسدددددا

 
 إّندددددددي أكدددددددرُّ علدددددددَ ا ولدددددددي إذا فزِعدددددددوا
َُ وتغشدددددداني ُمضدددددداعفُة   أغشددددددَ الصدددددديا

 
 

 تحددددددَت الرايددددددة الفرسددددددا يومددددددًا واحسددددددبُ 
 (4)مددددن الحديدددددِد إذا مدددددا بعُضدددددهم خنسدددددا

 
                                                 

 .289، ص14األغاني: ج (1)
 البوصري: المركب، وهي لفظة فارسية معّربة. (2)

 .24ديوان ابي محجن الثقفي: ص(3) 
 .26ص المصدر السابق نفسه،(4) 
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في األبيات الثالثة األولى ُيعرف الشاعر بحالته في رحلة النفي التي أمر بها 
عمر بن الخطاب )رض(، ثم ينتقل لوصف حاله يوم الوقيعة وكّرُه على األعداء مهما 

نخبة الرجال المقاتلين، فإذا  كانت ضراوة الحرب، هو في مقدمة كتيبة الفرسان التي تضم
فزع الناس يوم اللقاء، تبقى الراية تحت وصايته مرفوعة خفاقة؛ لفروسيته ومقدرته في 

قتداره في منازلة الفرسان.  الحرب وا 
يؤثر في صياح العركة وهياجها، ويتلبس ذلك الصياح المخيف لشجاعته وقد 

لمتانة وجودة الصنع، ويخوض ارتدى درعا  ُصنعت حلقاته بصورة مزدوجة زيادة في ا
 الوقيعة التي يتأخر الناس عن خوضها؛ لبسالته.

تسمع في كلماته صوت اإلرادة، الفردية، صوت الثبات في المعارك واالنتماء الى 
حالة الفروسية المطلقة، وهو نقيض الباطل، ونرى الشاعر الفارس ينتمي لمجموعة قواعد 

تيب عالقاته مع السلطة والناس بطريقته الخاصة. ملزمة، تنظم سلوكه وحياته وُتعيد تر 
 حتى لو استدعى األمر عصيان أوامر السلطة.

وعندما تواقع القوم في القادسية، وكان أبو محجن في محبسه، نظر الى حالة 
 -الناس، وقد أشرفوا على الهزيمة، فقال:
 َكَفددددَ َحَزًنددددا َأْن ُتْطَعددددَن اْلَخْيددددُل ِباْلَقَنددددا

 اِني اْلَحِديددددددُد َوُأْغِلَقددددددتْ ِإَذا ُقمددددددَت َعنَّدددددد
خددددددوة    وقددددددد كنددددددُت ذا مددددددال  كثيددددددرة وا 
 فددد ْن ُمدددتُّ كاندددت حاجدددًة قدددد قضددديُتها

 

 

 َوُأصددددددددددبُح َمْشددددددددددُدوًدا َعَلدددددددددديَّ َوثَاِقَيددددددددددا
 مصددددددارُع ِمددددددْن ُدوِنددددددي ُتِصددددددمُّ اْلُمَناِدَيددددددا
 فأصددددددبحُت مددددددنهم واحدددددددًا ال أخددددددا ليددددددا

 (1) وَخّلقددددددددُت َسددددددددْعدًا وحددددددددَد  وا ماتيددددددددا
 

ر لحظات ال يستطيع لمسها بطريقته التي تنمُّ عن الفروسية يصُف الشاع
والبسالة، وال يستطيع العيش بداخلها مدة أطول مما عاشها، ألن المعركة هي المكان 

 الوحيد القادر على إحياء وجوده بنضارة وجمالية ال نجدها عند أحد غيره.
من األحزان تلك اللحظات الموصوفة في مقطعته المتقدمة الذكر تشع بفيٍض 

محبس  –واهمال، لدرجة ُتعمي قلوبنا بفعل جنون اإلحساس الذي يؤطرها، فهو في كمين 
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منعه من ملء صخب المعركة بلمسته المعهودة، التي ُتطيح برؤوس األعداء، وتكتم  –
 أنفاس األصدقاء، هنا تكمن كارثيته في الالوعي والوعي في آٍن واحد.

ن كان في الحبس، وذلك لتطرفه شاعر أقدامُه راسخة في أرض ال معركة وا 
ْن لم يكن فيها، والخروج عنها إن خاضها  وفردانيته في خوض المعركة، والشعور بها، وا 

 منتصرا  مفتخرا  بأرومته وعقيدته.
ويالكمية الغرابة التي تصطدم بها، عند كل لحظة شعورية شعرية مرتدة عن 

يغمرنا في كل لفظة نقرأها، فالنص وما منسوبها العاطفي العالي، وكمية الوجع الذي 
ينبعث عنه من مشاعر فياضة وأحزان مريرة تتحدث بصوٍت عاٍل عن شهامة هذا الفارس 

 ومروءته تجاه قضايا أمته ومصيرها الذي كان على المحك في هذه األثناء.
ونختم مبحثنا هذا بمقطعة تفيض شجاعة وشهامة، وهي تشع إجادة وسحرا ، 

كالسيكية راقية وفخمة من الفخر والجود، تتحدث عن نفسها، وتحفر بألفاظها ففيها إطاللة 
 مكالنا  في األسماع والقلوب.

 الشاعر:قال 
 لمدددددددددددددا رأيندددددددددددددا خدددددددددددددياًل محجلدددددددددددددًة 
 طرنددددددددددددا إلدددددددددددديهم بكددددددددددددل سددددددددددددلهبة  
 وكددددددددددددددددددددل عراصددددددددددددددددددددة  مثقفددددددددددددددددددددة  
 وكدددددددددل عضدددددددددب  فدددددددددي متنددددددددده أثدددددددددر  
 وكدددددددددددددددل فضفاضدددددددددددددددة  مضددددددددددددددداعفة  
 لمددددددددددا التقينددددددددددا مددددددددددات الكددددددددددالم ودا 

 لي  صدددددددددددددددداحبه فكلنددددددددددددددددا يسددددددددددددددددت
 إن حملددددددددددوا لددددددددددم نددددددددددرم مواضددددددددددعن 

 
 

 

 وقدددددددددددوم بغدددددددددددي  فدددددددددددي جحفدددددددددددل  لجدددددددددددبِ 
 وكددددددددددددددل صددددددددددددددافي ا ديددددددددددددددم كالددددددددددددددذببِ 
 فيهدددددددددددددددا سدددددددددددددددنان  كشدددددددددددددددعلة اللهدددددددددددددددبِ 
 ومشدددددددددددددددددرفي كدددددددددددددددددالملح ذٍ شدددددددددددددددددطبِ 
 مدددددددددددددن نسددددددددددددد  داود غيدددددددددددددر م تشدددددددددددددبِ 
 ر المدددددددددوت دور الرحدددددددددَ علدددددددددَ القطدددددددددبِ 

 عدددددددددن نفسددددددددده والنفدددددددددوس فدددددددددي كدددددددددربِ  
ن حملنددددددددددا جثددددددددددوا علددددددددددَ الركددددددددددبِ    (1)وا 
 

                                                 

 .51ديوان أبي محجن الثقفي: ص (1)



 
 م2020/هـ1441                                 (                        80العدد ) –                          

 

 
143 

 ثانيًا:
 الشعٍر في صناعة الخمريات اإلبداع

كان من المهم أن نعالج البصمة اإلبداعية في شعر الخمريات ألبي محجن 
الثقفي، ألنها تمثل ركيزة مهمة من ركائز ديوانه وعمله اإلبداعي كما إنه الغرض الذي 
ُسلط الضوء عليه أكثر من غيره، وأثار ضوضاء كبيرة، لدرجة أصبغ الشاعر بصبغة 

  يقوى على مفارقة الخمر، وال ُيجيد إاّل القول في الخمر.الرجل الذي ال
والحقيقة يشهد هذا الغرض عند الشاعر بصمة استثنائية تتمثل في لقاء الصورة 
اإلبداعية مع التحفيز لريادة شعر الخمريات في زمٍن يرفض الخمر وُيجرم من يتعاطاه، 

ناحية، واالنسجام مع الواقع  فمّثل مبادرة رائدة انسجاما  مع خصوصياته الشخصية من
العقائدي المعاش من ناحية اخرى، فجاء بمفارقة اجتماعية واقعية أغنت تجربته الشعرية 

 في هذا المجال، وأدعمت وجوده اإلبداعي المتألق على الرغم من تحفظ المتحفظين.
وقال في مقطعته التي مثلت مركزية الجدل في شعره بصورة عامة والخمريات 

 اصة:بصورة خ
 إذا ُمدددددددت فدددددددادفّني الدددددددَ أصدددددددل كْرمدددددددة  
 وال تدددددددددددددددددددفنّني بددددددددددددددددددالفالة فدددددددددددددددددد نني 

 
 

 تدددددددرٍو عظدددددددامي فدددددددي التدددددددراب عروُقهدددددددا
 (1)اخددددددددداُف إذا مدددددددددا ُمدددددددددتُّ أْن ال أذوقهدددددددددا

 
ال أروع من هكذا تزاوج لفظي، أوجد لنا تصوير عشقي، لطيف اإلحساس، متين 

 عند النسج. الوصل، بألفاٍظ بسيطة سلسة متداولة، إال إّنها عميقة الغور
 

فالموت عند الشاعر ليس نهاية العالقة بينه وبين الخمر، بل إّنُه وصل دقيق من 
نوع آخر، فهو بموته قد عاد الى أصله التراب الذي بدوره يضم جذور الكرمة وأصلها، 
فهو عاشق لرفقة هذه الكرمة. نافر من الدفن في البرية البعيدة التي ال زرع فيها وال 

 ي هجر في هجر، وهو ال يقوى على الهجر حتى في مماته.مصاحبة، بل ه
 -وقال أيضا :
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 أُباِكُربددددددددددا عنددددددددددد الشددددددددددروق  وتددددددددددارةً 
 وللكددددددددددأِس والصددددددددددهبْا حددددددددددق  مددددددددددنعِِّم 

 
 

 ُيعددددددددددداجلني بعدددددددددددد العشدددددددددددّي َغُبوقهدددددددددددا
 (1)فمددددددن َحقهددددددا أْن ال َتضدددددداَع حُقوُقهددددددا

 
أو  موضعه عند جذور الكرمة وأصلها يمكنه من شرب الخمرة ساعة يشاء غداة

 عشية. ألن لكأس الخمر حٌق على مْن يعاقرها وال يحق له تضييُع تلك الحقوق.
 -وقال أيضا :

ُمها ِزّقًا بحقٍّ بذاكمُ   (2)ُيساُق إلينا تْجُربا ونسوُقها  أقوِّ
فاإلبل التي تحمل زق الخمر، صغيرة السن ال تتجاوز الثالث سنوات، يسوقها مالكوها 

 دهم ربحا .إلينا، ألننا كرام معهم ونزي
 -وقال:

 وعندددددددٍ علددددددَ شددددددرب الُعقدددددداِر َحفظيددددددة  
 وأْعِجلددددددددَن عددددددددن شدددددددددٍّ المدددددددد زر ولهدددددددداً 
 وأمندددددددددُ  جددددددددداَر البيدددددددددت ممدددددددددا ينوبدددددددددهُ 

 

 

 إذا مدددددددا ِنسددددددداُء الحدددددددّي ضددددددداقْت ُحُلوُقهدددددددا
 ُمفّجعددددددددة ا صددددددددوات قددددددددد جددددددددفَّ ريُقهددددددددا
 (3)وأكدددددددددددِرُم أضددددددددددديافًا ِقرابدددددددددددا ُطروُقهدددددددددددا

 
ن شرب شاعر الخمر، لكنه مازال على عاداته العربية األصيلة فهو المدافع  وا 
الجسور عن حمى القبيلة واألهل عند الغارة، كما إنه محافظ على عرضه وداره من أي 

ن كان ليال .  شر قد يتربص به، كريم مضياف مع أضيافه، في أي ساعة جاءوا وا 
جام نفسي عند الشاعر على أرض استراتيجية التوازن الدقيقة هذه، تمثل انس

 الواقع، وهي تمثل ناحية معينة من حياته كأنهما قانون عمل أو قانون حياة.
وقد تلتبس األفكار وتختلط، كيف جاء الشاعر بهذا المزيج المتناقض من معاقرة 
الخمر من جهة، والرجولة والشهامة من جهة أخرى، إاّل إن االلتفات الى السياق وخاصة 

 المقامي لأللفاظ من ناحية، ومقام الشاعر في قبيلته ومجتمعه من ناحية أخرى.السياق 
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فالوقوف على الجملة دون تسليط الضوء على الملفوظ من كل زوايا يجعل 
الداللة المقصودة منتمية الى الواقع االجتماعي المعاش والمعاناة النفسية للشاعر أكثر من 

 انتمائه الى النظرية.
فتح لنا نوافذ احتماالت متعددة تخضع للمقام الداللي للفظة مقدما  فاأللفاظ هنا ت

عالقات شكلية بين االشارات النصية والُبعد التداولي للفظة المستعملة، فنص الشاعر 
مالئما  للبعد التواصلي بين الشاعر والمتلقي من ناحية، وبين المتلقي والنص من ناحية 

في نصه بين المكون النحوي التركيبي والمكون أخرى، فكان الدمج الذي قدمه الشاعر 
البالغي خاضع لنشاط الشاعر النفسي، ورغباته الملحة، وتمكنه من ناحية اإلبداع التي 
أفرزت سياقات تعبيرية ذات مسار متكامل من حيث المقصود الداللي، والبعد التواصلي 

تقان محوري للف كرة التي أفرزت للنص، فجاء النص ذات صو  مطواع وتكتيك عالي وا 
 مواجهة حتمية مع المجتمع والواقع المعاش.

فالتشكيل المعماري لمفهوم الخطاب الشعري الذي جاء به الشاعر كان حضاريا  
 وذو قيمة نظرية نقدية، وأسلوب صياغة يبقى محط نظر للقارئ والباحث على حٍد سواء.

 -طيه:وقال أيضا  في الخمر، وما فرضه اإلسالم من تحريم على تعا
 إن كاندددددت الخمدددددر قدددددد عدددددزت وقدددددد ُمنعدددددتْ 
 فقددددددددددددددددد أباكربددددددددددددددددا ِريددددددددددددددددًا وأشددددددددددددددددرُبها
 وقدددددددددددد تقدددددددددددوم علدددددددددددَ رأسدددددددددددي مغنّيدددددددددددة
 فدددددددددتخفض الصدددددددددوت أحياندددددددددًا وتخفضدددددددددُه 

 

 

 وحددددددال مددددددن دونهددددددا اإلسددددددالم والحددددددر ُ 
 صدددددددددددرفًا واطدددددددددددرَب احياندددددددددددًا فدددددددددددامتز ُ 
 فيهدددددددا إذا رفعدددددددت مدددددددن صدددددددوتها غدددددددن ُ 

 (1) كمددددددا يطددددددن ذبدددددداب الروضددددددة الهددددددز ُ 
 

ن خالل مقطعته، إّن الخمر قد تقل وتمنع من التداول في يخبرنا الشاعر م
المحال واألسواق لتعاليم اإلسالم، ويصبح َمْن يتعامل بها في حرج أمام المجتمع ونبٍذ من 

 أفرادِه.
ن  فهو ال يبالي بكل ذلك، ويأخذ في شربها باكرا ، وتكون عند ذاك حرفه، وا 

لسكر، في جٍو غنائي، تؤدي فيه المغنية وصل حد الطرب مزجها بالماء، حتى ال يداخله ا
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بصوتها المثير المميز أغنية ُتعرُف ضوابط إيقاعاتها فهي تارة ترفع صوتها، وتارة أخرى 
 تخفضه، وكأّنه طنين ذباب وهو تشبيه غير مناسب جاء في نهاية مقطعته.

طالق لرغباته من عنانها بصورة مبتكرة،  أسلوبه مّثل اندماج لتحدي السلطة، وا 
 جريٌء، معاصر لزمانه، فائق التألق، لوال التشبيه األخير.

فألفاظه تخبرنا بأنه ليس من عشاق الخمر على وجه التحديد، بل فكرة فرض 
ضوابط وقوانين عليه، وهو رجٌل حرٌّ في داخله وظاهره وهذا ما يفسره سلوكه، أمر يثير 

أبى ألمٍر غير ما يصدر عن اهتمامه ويستفزه لتحدي ضوابط المجتمع، وكأّنه مراهق ال ي
ذاته، وربما تحديه للسلطة لم يكن جديا  في بادئ األمر وما أفرزته األحداث من أمور 

معاقبته من قبل الخليفة عمر بن الخطاب )رض( وعلنا  أمام الجمهور هزه  –بشكل عفوي 
يسَع لم  –الشاعر  –عزز من شغفه بالخمر والجهر بشربها تحديا  لسلطة الخليفة فهو  –

ليكون عالمة فارقة في عالم تعاطي الخمر، بقدر ما أراد أن يكون عالمة فارقة في عالم 
الحرية والرجولة وبشكل تلقائي عفوي؛ ألنه في حقيقة األمر هو شخص مجبول على 
الشجاعة والشهامة والصخب في إطاللة الوجود اإلنساني، وخاصة في الحرب، ولم تكن 

ن  ما شغف حقيقي ينبع من سويداء القلب نفسه.إطاللته رياء  وزينة  وا 
فهناك الكثير الطيب من حيثيات وجوده فلماذا يكون التركيز على شرب الخمر 

بوقا  مدويا  لتحدي سلطة  –شرب الخمر  –ولفت النظر لهذا السلوك فقطل لذا جعل منه 
 سلوك شخصي بحت من وجهة نظره. –أي شرب الخمر  –القانون والدين، باعتباره 

فمقطوعته تنطوي على الفن والهندسة الصياغية المميزة باالضافة الى شغف 
 الحضور من خالل تحدي السلطة فجاء بمقطوعة تنطوي على اإلبداع والتألق الفني.

 -ولعل أبياته اهتية تؤكد ما ذهب اليه إذ قال:
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 أال سدددددددددقِّني يدددددددددا صددددددددداُ خمدددددددددرًا فددددددددد نني
 وُجددددددددْد لددددددددي بهددددددددا ِصددددددددْرفًا  زداد مأثمددددددددداً 

 نددددددددددداُر إاّل أنندددددددددددي نلدددددددددددُت لدددددددددددذةً بدددددددددددي ال
 

 

 بمدددددا أندددددزَل الدددددرحمُن فدددددي الخمدددددر عدددددالمُ 
 ففددددددددي شددددددددربها ِصددددددددْرفًا تَددددددددِتمُّ المدددددددد ثمُ  

ن الم الئددددددددددمُ   (1)وقّضددددددددددْيُت أوطدددددددددداٍر وا 
 

وفي حوار لشاعرنا مع القائد سعد بن ابي وقاص، عقب واقعة القادسية، يؤكد 
"واهلل ألعاقبنك  -ه عنه:وجهة نظرنا في األمر، إذ قال سعد ألبي محجن بعد سؤاله أمرأت

 .(2)وأنا واهلل ال أشربها أبدا ، إنما كنُت أشربها إذ كنتم ُتطّهرونني" -على الخمر أبدا . فقال:
 -وقال شاعرنا في ذلك:

 ألدددددددم ترندددددددي ودعدددددددت مدددددددا كندددددددُت أشدددددددربُ 
 وكنددددددددددت أرٍو بددددددددددامتي مددددددددددن عقاربددددددددددا
 فلمدددددددددددا َدَرْوا عندددددددددددي الحددددددددددددود تركتهدددددددددددا

 وقدددددددددال لدددددددددي النددددددددددمان لمدددددددددا تركتهدددددددددا 
 ا عجيددددددددب  تركددددددددَك اليددددددددوم قهددددددددوًة وقددددددددالو 

 سددددددددددددددددددددددأتركها   ثددددددددددددددددددددددم أذمهددددددددددددددددددددددا
 
 

 

 مدددددن الخمدددددر إذ رأسدددددي لدددددك الخيدددددر أشددددديبُ 
ذ أنددددددددددددا أضددددددددددددربُ   إذ الحددددددددددددد مددددددددددددأخوذ وا 
 وأضدددددددمرت فيهدددددددا الخيدددددددر والخيدددددددر يطلدددددددبُ 
 أألجيدددددددددددُّ بددددددددددذا منددددددددددَك أم أنددددددددددت تلعددددددددددبُ 
ٍَ أجددددددددددددددربُ   كدددددددددددددأّني مجنددددددددددددددون وِجلددددددددددددددد
 (3)وأبجُربددددددددا فددددددددي بيتهددددددددا حيدددددددد  تشددددددددربُ 

 

راع جنوني من وجهة النظر الموضوعية، ولكنه من هنا مّثل شربه الخمر ص
صراع نفسي وطاقة في حالة غليان ال يمكن كبتها بالمدِّ والزجر أمام المأل من أجل سيادة 

 الضبط والقانون في المجتمع على حساب شخصه من وجهة نظره.
فروحه المزمجرة الثائرة، فرضت نفسها على المتلقي على الرغم من مرور األيام 

ن، فما كان إال أن يتصدى لتلك البودقة البركانية في نفسه وينفثها شعرا  دراميا . فال والسني
دراما بال صراع، وكان صراع شاعرنا مع السلطة وما تفرضه من عقوبة على سلوكه 

                                                 

 .37ديوان أبي محجن الثقفي: ص (1)
 .40المصدر نفسه: ص (2)
 .41-40ص المصدر السابق نفسه، (3)
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والذي يراه أمرا  شخصيا  بحت، وال يحق للسلطة التدخل في خصوصياته، وحيث ان 
إنه يتحتم ان تسبق هذه النقطة مقدمات، فكانت صراعه الصراع البد أن ينشأ من نقطة، ف

مع السلطة من جانب وتمسكه بشرب الخمر من جانب آخر، مقدمة ومعادلة صراع جامح 
أثمرت خمرياته الرائعة والتي حملت اشكاال  فلسفية وموضوعات كبرى متعددة الدالالت، 

 لشعري على حٍد سواء.فكانت محركا  لتعدد وجهات النظر في سيرة الشاعر، ونتاجه ا
 ترصي  ا بيات الشعرية بألفاظ  قرآنية ثالثًا:

رصدنا في بعض مقطعات ديوان أبي محجن الثقفي، وعلى الرغم من قلة ابيات 
هذه المقطعات ألفاظا  قرآنية واضحة، وهذا يدلل على إنُه رجٌل أعاد النظر أكثر من مرة 

تعاطى مع الخمر تعاطيا  شعريا  اكثر منه  في النص القرآني. وهذا ما يؤكد رأينا من إنه
 واقعيا . ونجد ذلك في قوله 

 (1)إذا سما بصُر الَرعديدة الَفِرقِ   قد يعلُم الناُس أّنا من َسراِتهمُ 
فالتركيب اللفظي )سما البصر(، وهو إْن يشخص بصر المرء من الفزع والخوف، 

(: رليوٍم تشخُص 42إبراهيم )آية  مبهوتا  ال ِحراك فيه قد أخذه من قوله تعالى في سورة
 فيه األبصار .

 -ونجد ذلك أيضا  في قوله:
 (2)وقد َيُثوُب سواُم العاِجِز الحِمقِ   قد ُيقِتُر المرُء يومًا وبو ذو َحَسب  

فلفظة يثوب، تعني النهوض والتجمع والكثرة حوله، وهي مأخوذة من قوله تعالى 
ذا جعلنا125في سورة البقرة )آية   البيَت مثابة  للناس . (: روا 

 -وأيضا  قوله:
 (3)وقد أُكرُّ وراًء الُمْجَمِر الَبِرقِ   وقد أجوُد ومالي بذٍ فَن   

تركيبة الجملة )المجمر البرق( والذي يقصد بها ضيق األمر أو الشيء على 
ما البرق فهي بمعنى الشاخص البصر ألمٍر  المرء، وهنا الضيق والشدة في الحرب، وا 

                                                 

 .16ديوان الشاعر: ص (1)
 .20ديوان الشاعر: ص(2)  
 .21ديوان أبي محجن الثقفي: ص (3)
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حيرة المرء في أمٍر ما، وهي تركيبة ُأخذت عن قوله تعالى في سورة القيامة )آية جلٍل، أو ل
 (: رفإذا َبِرَق البصُر .7

 -وقوله أيضا :
 (1)وأترُك القوُل ُيْدنيني من الرََّبقِ   وأبُجُر الفعّل ذا ُحْوب  وَمنقَصة  

ة لفظة )الحوب( في هذا البيت مأخوذة عن قوله عز وجل في سورة النساء )آي
 (: رإنه كان ُحْوبا  كبيرا  ، وهي بمعنى اإلثم.2

 -وقال:
َُ وتغشاني مضاعفة    (2)من الحديد إذا ما بعُضهم َخَنسا  َأغشَ الصيا

رفال  -(:15هنا لفظة )َخنسا( مأخوذة عن قوله تعالى في سورة التكوير )آية 
ه عّما في رقبته من أقسم بالُخّنس . وقصد بها الشاعر في بيته المتقدم تأخر الرجل وتباطئ

 مسؤولية.
 -وقال في ذات اإلطار:

 وكيددددددددف وقددددددددد أعطْيددددددددُت رّبددددددددي مواِثقدددددددداً 
 سدددددددددددددددددأتُرُكها مذمومدددددددددددددددددًة ال أذوُقهدددددددددددددددددا

 
 

 أعددددددددوُد لهددددددددداش واُ  ذو العدددددددددرِ  شدددددددددابدٍ
ن َرِغمدددددددددْت فيهدددددددددا أندددددددددوُف حواسددددددددددٍ  (3)وا 

 
لفظة )َرِغَمْت( في البيت الثاني مأخوذة عن قوله تعالى في سورة النساء )آية 

 رُمراغما  كثيرا  وَسَعة . وهي بمعنى رغم أنفه إذا ُذل وسقط في عيون الناس. -(:100
لقد قدم الشاعر في أبيات هذا المحور صور تشكيلية متألقة، عّبرت عن ذاته 
المبدعة من خالل إنتاج صور حسية واستعمال لغة تصويرية كان لها األثر في تحديد 

خياله وحسن استثمار هذا الخيال في النص من  طبيعة الشاعر الحساسة وعالقتها بروعة
 جهة وعالقته بمشكالته االجتماعية وما يتعلق بالفهم الخاطئ لشخصه من جهة أخرى.

                                                 

 .22ص،  ديوان أبي محجن الثقفي(1)
 .26المصدر نفسه: ص (2)
 .36ص المصدر نفسه، (3)
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وتكمن في أبياته قوة الشخصية المبتكرة ومالءمتها لصنعته الشعرية التي هي في 
لنصرة الخمر حالة تألق من حيث الفروسية والشجاعة، وفي الوقت نفسه هي بين حالة مد 

 وشرب الخمر مرة، ومد التوبة عنها ونبذها ونبذ من يتعاطها مرة أخرى.
فقدرته الشعرية تتجسد في تعبيراته العاطفية الصادقة وقوة سبكه، الذي يتمتع 
بضياء الجمال الخاّلق واإلبداع الذي ُيشار إليه بالبنان، فليس بالغريب أن يستدعي خياله 

 ن الكريم، وهو الشاعر الُمبدع المؤثر في واقعه.الفاظا  وصورا  من القرآ
 الخالصة:

لقد حاولنا من خالل هذا البحث إزالة اللبس الذي صبغ سيرة شاعر مجيد وفارس 
ضاءة لما قدمه من  مغوار، ليكون دفاعا  موضوعيا  عن رؤيا الشاعر في مفردات حياته، وا 

ر اإلسالمي الذي تميز بمحدودية إبداع شعري مميز، وقدرة تعبيرية متألقة في عالم الشع
أغراضه، ومحاولة تأطير إبداع الشاعر وما يتوافق والدين االسالمي الحنيف، مما يحُد 

 من تألق الصنعة الشعرية، ويضعف قدرة الشاعر اإلبداعية.
لكن الشاعر أبو محجن الثقفي خرق قيود المجتمع وتقاليده، فجعل من اللغة 

يع بعذوبة وطرب، فبنى بها أفكاره بطريقة هندسية مبتكرة عبيرا  ُمشاعا  يتنفسه الجم
وبإيماءات دالة، ألن لغته كانت لغة الخيال واالنفعاالت النفسية الموحية والتي خرجت 
بصورة ملونة وبإيقاعات موسيقية مدوية، فدفع بإجادته لهذه الصنعة النص الشعري نحو 

المجازية والداللية والتركيبية الى صور  قمة الفن الرفيع، وحول بتمكنه اللفظة وعالقاتها
 فنية تتعادل فيها الحقيقة والمجاز، وخرج باللغة الى محيطها الفني الواسع.

فلقد عّبر عن أفكاره ومشاعره ورفضه لفرض السلطة على سلوكه بمعايير خياله 
المتفجر بصورة مستمرة، فخياله مّثل قوة تركيبية سحرية فرضت وجودها على النص، 

 لى المتلقي في آن واحد.وع
وهذا ال يتأتى إال لصاحب الخيال المبدع، ألن الخيال بطبيعته "يكشف لنا عن 
ذاته في خلق التوازن أو التوافق بين الصفات المتضادة أو المتعارضة.. بين اإلحساس 
بالجدة والرؤية المباشرة والموضوعات القديمة المألوفة، بين حالة غير عادية من االنفعال 
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ودرجة عالية من النظام، بين الحكم المتيقظ أبدا  وخبط النفس المتواصل والحماس البالغ 
 .(1)واالنفعال العميق"

فالشاعر صور تجربته التي خاضها مع السلطة وما ساد في المجتمع من 
ضوابط وتعاليم إسالمية عن طريق الخيال الذي "يحملنا على التأثير لتجربته ومعايشة 

الوقوف منها موقف المتفرج، فوظيفة الشعر ما هي اال أن يكسبنا قوة أحاسيسه دون 
 .(2)الخيال التي نتصور بها التجارب ذات المغزى العميق"

لذا جاء البعد االستعمالي أللفاظه وتراكيبه مثيرا  وداعيا  لإلقناع فدالالته جاءت 
ته اإلنسانية من من منظار مقامي مقاصدي، وبلغ حد التكامل في عملية الكشف عن فلسف

خالل أنساق معينة في المكون البنائي، وكانت موسيقاه في النص موحية مؤدية بصورة 
 مؤثرة في المتلقي. وظهرت أهميتها في إبراز وكشف الدالالت والمقاصد في النص.

فكانت عنايته واضحة في لغة خطابية تواصلية جميلة، ونتاجه شاهد على 
بداعه وتألقه في عال م أدبي محدود لذا كان البد لنا من دراسة ألفاظه وسياقاته نشاطه وا 

 التعبير ألنها فرضت وجودها في عالم الشعر واإلبداع.
ونرجو أننا قد أنصفنا هذا الشاعر الكبير، وقمنا بواجبنا اتجاهه واتجاه أدبنا العربي 

 العظيم.
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The creative expression between the fallouts of alcohol and the 

narcissism of heroism and pride in poetry of Abi Muhjn  Al-

thaqafi 

Dr.Dailam kadhim sahal                       Dr.Malathion Natiq Alwan 

Abstract 

          Abo- Muhajin Al-thaqfi walked the path of creativity and 

loud his voice saw a sharp of collision fot the unity of humanity and 

promote the principles of islam , his poetry come in that era artistic 

work. 

         The privacy brought together equestrian and redemption for 

religion and the homeland  , and the inviolation of the shara through 

the wine abuse and to explain it. 

           From here he made his poetry a giant  library paradox 

indivinity poetry and courage the languages characterized by     

 


