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  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي
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صفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه ال -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  ملتن: بحرف / ا16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للبحوث ا
َ
ملتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

في ، ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البح
ً

و الرفض، فضال
َ
ث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في ال
َ
عنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 ي البحث.يغلب عليهن  التمايز ف (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 :ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها
َ
)مشكلة  يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 لغرض من تطبيقها.ا

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 خاصة بهذه املصادر .الببليوغرافية ال

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
تحكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

ف            
َ
ر جميع األ ِ

كار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ
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 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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  بي نواساستدعاء الشخصيات يف شعر َأ

 الزهرانّي  عطية مطري سعيد

10/4/2022 تأريخ القبول:       23/2/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

شعراء ال برزاستدعاء الشخصيات عند شاعر من أ  البحث إلى دراسة ظاهرة يهدف      
أ في شعره، وتثير في ذهن من يقر  شغلت هذه الظاهرة حيًزا ِإذالعباسيين ) أبو نواس(؛ 

معان نظر   ، جعل البحث همه تفصيلها واإلجابة عنها.  عديدة تساؤالتديوانه في تؤده وا 
، بحيث ينظر في النصوص األدبية نظرة تكاملية، وقد ارتسم البحث منهًجا تكاملًيا     

اج كل ما يتعلق يستخدم فيه المنهج االستقرائي الذي يقوم على استقراء المادة، واستخر 
بالشخصيات التي سبقت زمن الشاعر، سواء كان ذلك الزمن قريًبا من زمنه أم بعيًدا عنه، 
مع االستعانة بالمناهج األخرى للكشف عن النصوص األدبية وتحليلها تحليًًل علمًيا 
برازها، ثم التحليلي الذي يفك شفراتها  مناسًبا، كالوصفي الذي يقوم على وصف المادة وا 

وضح مقاصدها، ثم المنهج الفني، المعني بدراسة دور اللغة والخيال الشعري؛ وبتكامل وي
 هذه المناهج يحقق البحث أهدافه. 

أبا نواس اتخذ من استدعائه برهاًنا وشاهًدا إلى ما يرمي إليه،  ووصل البحث إلى أن       
ظهاًرا لقدرته الثقافية التي يتمتع بها ، وتبّين  أن أغلب الش خصيات التي لجأ إليها أبو وا 

نواس ذات صدى وتأثير في نفس المتلقي عبر االمتداد الزمني، وتنم عن وعي الشاعر، 
المديح والغزل ذا حضور كبير في توظيف الشخصيات التاريخية القديمة،  :وكان غرضا

وذلك؛ لقربهما من نفس أبي نواس بعد الخمريات، كما وردت بعض االستدعاءات في 
صورة كاريكاتيرية، محملة بدالالت السخرية؛ للتأثير في المهجو، وقد تمثل  هجائه في

االستدعاء عند أبي نواس في عدد من اآلليات، منها: استدعاء الشخصية باسمها مباشرة، 
أو عبر آلية األلقاب، أو آلية الكناية، أو فعل من أفعالها، أو الزمة من لوازمها، أو قول 

 من أقوالها.
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البحث أنه يجب على الدراسات الحديثة االستمرار في دراسة ظاهرة االستدعاء ويرى      
عند الشعراء بصفة عامة، وشعراء العصر العباسي بشكل خاص؛ لتكتمل الرؤية حول هذا 

بداعه ومبدعيه  .العصر وا 
 .أبو نواس ، استدعاء الشخصيات ، األدبية ، التاريخية ، الدينيةالكلمات المفتاحية:     
 قدمة: الم

الحمد هلل رب العالمين، والصًلة والسًلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
 المبعوث؛ رحمة للعالمين، وبعد، 

من أشهر شعراء الدولة العباسية، من يقرأ شعره، يتبي ن أن ه كان  (1)فيعد أبو نواس
لى استدعاء على قدر كبير من الثقافة، ومعرفة أخبار األمم  وأحوال رجالها؛ مما دفعه إ

الكثير منهم في شعره، كما كان عالًما فقيًها عارًفا باألحكام والفتيا، بصيًرا باالختًلف، 
صاحب حفظ ونظر، ومعرفة بطرق الحديث، يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه، ومحكمه 
ومتشابهه؛ حيث تأدب بالبصرة، وهي يومئذ أكثر بًلد اهلل علًما وفقًها وأدًبا، وكان أحفظ 

القدماء والمخضرمين وأوائل اإلسًلميين، وكان يجيد الفارسية إجادة، مكنته من ألشعار 
،  أول من نهج للشعر طريقته الجديدة،  وأخرجه (2)االطًلع على ثقافتهم وأفكارهم وآدابهم

ز شعره في الخمريات، من اللهجة البدوية، وقد نظم في موضوعات الشعر جلها، وأبر 
عراء  باللغة ف "هو للمحدثين كامرئ القيس للمتقدمين لو وكان أعلم الش ،والغلمانيات

 .  (3)أدرك الجاهلية ما قدم عليه أحد"
ن أبرز ما دفعني لهذا الموضوع شهرة أبي نواس وبلوغ أدبه مبلًغا عالًيا عند من  وا 
يريد أن يتم أدبه كما قيل عنه: "من طلب األدب فلم يرو شعر أبي نواس فليس بتام 

                                                 
أبو نواس: الحسن بن هانئ بن عبد األول بن صباح الحكمي، كان جده مولى للجراح بن عبد اهلل  - (1)

نوادره، شعره،  ينظر أخبار أبي نواس : تاريخه،أمير خراسان فنسب إليه، شاعر العراق في عصره. ينظر 
 . 12،ص1، ج1924مجونه، ابن منظور،ت: محمد عبدالرسول إبراهيم، مطبعة االعتماد، القاهرة، 

، )د.ت(،  3طبقات الشعراء، ابن المعتز ، ت: عبد الستار أحمد فراج، القاهرة، دار المعارف، ط  - (2)
 .            201ص 

نباري، كمال الدين ، ت: إبراهيم السامرائي، الزرقاء،  ينظر نزهة األنباء في طبقات األدباء، األ – (3)
 .65، ص1985، 3األردن، مكتبة المنار، ط
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شهرته هذه فقد جاء على شعره باحثون كثر ، إال أنني لمحت بين كل  . ومع(1)األدب"
هذا الكم فجوة صغيرة لم يأت عليها أحد من السابقين فرأيت أن أسدها ليكتمل عقد أدبه 

 ونقده.  
ومن القراءة المتأنية لشعر أبي نواس وجدت أن من بين الشخصيات، شخصيات 

، وبعض الصالحين، ومما أثار انتباهي أن  هذه صل ى اهلل عليهم وسلم -الرسل واألنبياء
الشخصيات قد استدعاها الشاعر في الكثير من خمري اته ومجونه، فكيف استدعاها بتلك 

 الطريقة ، وفي تلك الصورة ؟.  
ويهدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة استدعاء الشخصيات في شعر شاعر من أهم 

في  –ال بأس به  -يث شغلت هذه الظاهرة حيًزاشعراء الدولة العباسية ) أبو نواس(؛ ح
معان نظر.    شعره؛ التي قد تثار في ذهن من يقرأ ديوانه في تؤده وا 

 ويحاول البحث أن يجيب عن مجموعة من األسئلة اآلتية : 
أكان استدعاء أبي نواس شخصي اته من قبيل الصدفة، ومجرد ذكره ألسماء فقط ، أم 

الشخصيات باإليحاءات الكفيلة بالتأثير على المتلقِّي؛ حتى كان عن وعي بمدى غنى هذه 
يضفي نوًعا من الموضوعية واإلقناع على قصيدته؟ و كيف اختار أبو نواس شخصياته 
المستدعاه ؟ ، وهل تناسب تلك الشخصيات طبيعة تجربته الشعرية ؟ ، وكيف ربط أبو 

 ه ؟ .  نواس بين شخصي ات األنبياء والصالحين بمجونه وخمريات
وقد ارتسم البحث منهًجا تكاملًيا ، بحيث ننظر في النصوص األدبية نظرة تكاملية،      

نستخدم فيه المنهج االستقرائي الذي يقوم على استقراء المادة، واستخراج كل ما يتعلق 
بالشخصيات التي سبقت زمن الشاعر، سواء كان ذلك الزمن قريًبا من زمنه أم بعيًدا عنه، 

ستعانة بالمناهج األخرى للكشف عن النصوص األدبية وتحليلها تحليًًل علمًيا مع اال
برازها، ثم التحليلي الذي يفك شفراتها  مناسًبا، كالوصفي الذي يقوم على وصف المادة وا 
ويوضح مقاصدها، ثم المنهج الفني، المعني بدراسة دور اللغة والخيال الشعري؛ وبتكامل 

 هدافه. هذه المناهج يحقق البحث أ

                                                 
 .  84أخبار أبي نواس، ابن منظور ، ص  - (1)
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مشيًرا إلى أني اعتمدت في بحثي هذا على نسختين من ديوان أبي نواس، وكان السبب 
الرئيس في هذا الصنيع ، وضوح بعض األبيات في إحدى النسخ دون األخرى؛ فاعتمدت 
على: نسخة حققها وضبطها وشرحها أحمد عبد المجيد الغزالي، دار الكتاب العربي 

إسكندر آصاف، شرح غريبها محمود أفندي واصف،  بيروت ) د.ت( ) د.ط(، ونسخة
 م  كما سيتضح في أثناء البحث.    1898، 1ط

وقسم البحث إلى: مقدمة: بينت فيها مكانة أبي نواس بين شعراء عصره، ومدى 
، وأسباب اختيار الموضوع وأسئلة البحث وفرضي اته، انشغاله بظاهرة استدعاء الشخصيات

: شخصيات  م قسم البحث إلى ثًلثة مباحث : المبحث األولوأهداف البحث، ومنهجه، ث
 : الشخصيات التاريخية، والمبحث الثالث: الشخصيات األدبية.دينية، والمبحث الثاني

ثم خاتمة: رصدت فيها أهم ما وصل إليه البحث من نتائج، ثم ثبت بأهم المصادر 
 والمراجع.
 التمهيد: 

بعيدين عن التراث ، الذي يعد   -زمن الشعريعلى امتداد ال-لم يكن الشعراء العرب 
ة ، فًلبد ، وال يمكن ألحد أن يغفل عن تلك الثقافمن الحضارة الكلية لألمة العربيةجزًءا 

مصدر غني التراث " ن  أل   ؛المنبع الثر بالتجارب اإلنسانية، ذلك لهم من العودة لتراثهم
في شعرهم  (1)وا باستدعاء الشخصيات، فكثيًرا ما قامهام يتوجب عليهم أال يستغنوا عنهو 

                                                 
االستدعاء: مأخوذ من الفعل )استدعى( المشتق من الفعل )دعا(، التي تعني الدعوة والنداء، وتأتي  (1)

إليه، ويحمل االستدعاء تعريفات متعددة، منها: االستلهام،  بمعنى الترغيب في الشيء والتقرب
واالستحضار، والتوظيف، واألخذ، والتضمين، والتناص وغيرها، وكما جاء عند علي عشري بأن استدعاء 
الشخصية التراثية تعني : استخدامها استخداًما تعبيريًّا، لحمل بعد من أبعاد تجربة الشاعر، أي إنها تصبح 

يحاء في يد الشاعر يعبر من خًللها عن رؤاه المعاصرة، ينظر: معجم متن اللغة، رضا، وسيلة تعبي ر وا 
، وينظر: استدعاء الشخصيات  421-419ص  2، ج1958أحمد ،بيروت،  لبنان، مكتبة الحياة، 

التراثية في الشعر العربي المعاصر، زايد ، علي عشري ، طرابلس، منشورات الشركة العامة للنشر 
 .15، ص1978، 1يع، طوالتوز 
وفي النقد األدبي القديم كان هناك بعض اإلشارات ، التي تتقاطع مع مصطلح االستدعاء ،وأكثر ما    

كانت تلك اإلشارات في ما يسمى بالسرقات الشعرية ، والتي تحوي تحتها العديد من المصطلحات من مثل 
النسخ ، األخذ ، المسخ واإلحالة ... لًلستزادة  : االجتًلب، االصطراف، المواردة، االهتدام ، االشتراك ،
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شارات تنمي القدرة اإليحائية بغية توظيفها في بنية النص ، بما تحمله من دالالت وا 
للقصيدة ، فاستدعاء هذه الشخصيات تعتبر من أبرز التقنيات التي اعتمدها الشعراء في 

       (1)قصائدهم لتمنحهم حمولة فكرية ووجدانية ال تخفى عن المتلقي "
وأبو نواس اختار من التراث  ما يناسب تجربته الشعرية ، فاستدعى من الشخصيات 

؛ إذ لكل شخصية سمات، ومميزات ته حموالت وجدانية وفكرية ونفسيةما يمنح قصيد
مكاناته اللغوية والفكرية   -كما سيتضح –تميزها عن غيرها، ويريد كذلك أن يبرز قدراته وا 

دراكه داللتها، وتؤكد القدرة اإلبداعية لديه، فعبر من واستدعاؤه ينمُّ عن وعيه بإيح اءاتها، وا 
خًللها عن مواقفه وتجاربه، واتخذ منها برهاًنا وشاهًدا على ما يريد التعبير عنه، ويرمي 

 إليه من مدح أو هجاء، أو فخر، أو حت ى خمريات.

شعراء(، والشخصيات عند أبي نواس متعددة، الدينية ، واألدبية )خاصة شخصية ال
سهام فعال في  والتاريخية، وكان الستدعاء هذه الشخصيات أثر بالغ في بناء قصيدته، وا 
تقريبها إلى ذهن المتلقي، كشفت لنا عن قدراته اإلبداعية؛ حيث وظف أساليب شتى عمد 

 إليها في أثناء عملية االستدعاء. 

 ل : الشخصيات الدينية : وَّ المبحث الأ 
الطابع الديني أحد الينابيع الثرة في شعر الشاعر، استلهمها ، الشخصيات ذات  عدُّ ت  

ونهل منها بما يثري تجربته الشعرية  فقد استدعى أبو نواس الكثير من الشخصيات 

                                                                                                                         

وبيان مصطلحاتها ينظر : مصطلحات نقدية من التراث األدبي والعربي، عزام، محمد ، دمشق، منشورات 
 . 292-289، ص 1995وزارة الثقافة ، 

تشكلت أما في الفكر النقدي الحديث فإن هذه الظاهرة نالت عناية بالغة من كثير من الدارسين ، حيث 
تحت مظلة ما يعرف بالتناص ، الذي يعني : " أن يتضمن نص أدبي ما نصوًصا وأفكاًرا أخرى سابقة 
عليه ، عن طريق االقتباس أو التضمين أو اإلشارة أو ماشابه ذلك من المقروء الثقافي لدى األديب، 

يد واحد مكتمل" بحيث تندمج هذه النصوص واألفكار مع النص األصلي ، وتندغم فيه ليتشكل نص جد
 . 11، ص 1995ينظر : التناص نظرًيأ وتطبيقًيا ، الزعبي، أحمد ، عمان ، مكتبة الكتاني،

استدعاء الشخصيات التراثية في شعر يحيى السماوي ، بًلوي ، رسول ، مجلة األدب العربي،  -(1)
 . 56-55، ص 1435،  6، السنة  1جامعة طهران ، عدد 
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الدينية خاصة في مدائحه، وخمرياته، ففي مدائحه أتت هذه الشخصيات؛ تأكيًدا على علو 
فاستدعى  -صل ى اهلل عليه وسلم -منزلة ممدوحه، فًل يضاهيه أحد إال النبي محمد

بصفاتها التي ال تضاهى وما تحمله من  -محمد صلى اهلل عليه وسلم-شخصية النبي 
ر بأصل القيم وأنصعها،  دالالت القداسة في قلوب جميع المسلمين، فهو الينبوع المتفجِّ

 شبيه له، في مقام مدحه محمًدا األمين بن هارون الرشيد العباسي؛ ليؤكد أن ال  -وأبقاها
 : -صلى اهلل عليه وسلم-وال قرين له، وأنه خير من كان ومن يكون، إال النبي محمًدا 

يييييييييييييييا ل يييييييييييييييه ق يييييييييييييييِرين  ولييييييييييييييييُّ عهيييييييييييييييد  م 
    

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييِدين  يييييييييييييييييييييييييب ه  و ال  خ   و ال ل يييييييييييييييييييييييييه ش 
 

ون        أ ْسيييييييييييييييييييييت ْغِفر  اهلل  ب ليييييييييييييييييييييى ه يييييييييييييييييييييار 
 

ييييييييييْن ي يييييييييييييييييك ون  م  ييييييييييان  و  ييييييييييْن ك  ييييييييييير  م   ي ييييييييييا خ 
 

ييييييييييييييييييون  إ ْيم   ال  النبييييييييييييييييييي  الطيييييييييييييييييياهر  الم 
 

 (1)ذ ل يييييييييييييْت ليييييييييييييك  اليييييييييييييدُّْني ا و عيييييييييييييز  اليييييييييييييِدين 
 

صل ى اهلل  -لقد تآزرت قدرات الشاعر اإلبداعية مع استدعائه شخصية رسول اهلل        
فوظف داللة إيجاز  -الذي ال يخلو من مبالغة غير مقبولة-في مدحه  -عليه وسلم

)ولي عهد(، أي هو، ونعته بالجملة اإلسمية )ما له قرين(،  الحذف؛ مبادرة إلى المطلوب
وال يخفى ما في هذه الجملة من داللة القصر، وما يحمله من دالالت التوكيد والمبالغة، 
بتقديم الخبر شبه الجملة )له( على المبتدأ النكرة )قرين( وتكراره النفي )ما، ال، ال(، التي 

ن( واستدراكه بيييي )بلى هارون( ، واستثناؤه المثبت )إال نفى بها )القرين، والشبيه، والخدي
النبي الطاهر الميمون(، ليبرز الصورة المثالية لهذا الممدوح، وذلك يحدث إذا استدعت 

 وما تحمله من مثالية.  -صل ى اهلل عليه وسلم -ذاكرة المتلقي صفات الرسول الكريم

صلى  -تدعى شخصية النبي محمد، اس(1)وفي مدحه إبراهيم بن عبيد اهلل الحجبي
 يقول:  -اهلل عليه وسلم

                                                 
، 1898، طبع على نفقة إسكندر آصاف، شرح غريبه/ محمود أفندي واصف 1ديوان أبي نواس، ط - (1)

 .  117ص
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يييييييييييييييك م  و اْخط يييييييييييييييْرت م د ون  الن بييييييييييييييييِّ ن ف وس 
  

يييْن ك يييلِّ م ْجيييث مِ   يييْرب  ي زييييل  اله يييام  ع   (2)ِبض 
 

-ويؤكد الشاعر مدى عراقة وأصالة الممدوح وقبيلته، التي دافعت عن رسول اهلل
ر والهًلك ، فداللة  أفعل )أخطر( التي ، وعرضوا أنفسهم للمخاط-صل ى اهلل عليه وسلم

وال  -صلى اهلل عليه وسلم -تؤكد تعريض أنفسهم للمخاطر والهًلك؛ فداًء لرسول اهلل
باستحضار صورته الكريمة   -صل ى اهلل عليه وسلم -يخفى هنا داللة الرمزية لنبي اهلل

م  أتى المصراع الثاني الذي يبذل في سبيله الدماء، وت عر ض النفوس من أجله  للمهالك، ث
وكيف عر ضوا  -صلى اهلل عليه وسلم -من البيت ليوضح كيف كان الدفاع عن رسول اهلل

أنفسهم للمخاطر، فكان بضرب، ولكنه ليس كأي ضرب فهو ضرب يزيل الرأس عن 
الجسد، فنجح الشاعر في توظيف النعت بالجملة )يزيل الهام عن كل مجثم( ليوضح 

 الضرب الذي يوحي ببسالة وقوة هؤالء القوم.  ويبرز كيف كان هذا

 –صل ى اهلل عليه وسلم  -وفي دعوته إلى العباسيين، استدعى شخصية النبي
 بقداستها ومقامها الرفيع، مدلًًل من خًللها بأنهم أحق بالخًلفة: 

 ف ق لِّيييييييييييييد وه ا ب ِنيييييييييييييي الع ب ييييييييييييياِس؛ ِإن ه يييييييييييييم
       

ْييييييير  ِصيييييي  ييييييْنو الن بيييييييِّ و أ ْنييييييتم غ   (3)ْنوانِ ص 
 

؛ ل وصورته ) شبه كمال االتصال(اتكأ الشاعر في البيت السابق على وسيلة الفص     
 ، إنهموِلم  بنو العباس ؟ وأتت اإلجابة، ة ) فقلدوها بني العباس ( سؤااًل أثارت جمل ِإذ

صل ى اهلل عليه  -، فالمتلقي إذا استدعى صورته-صلى اهلل عليه وسلم -صنو النبي
 -صل ى اهلل عليه وسلم -ارع إلى تأييد العباسيين، فًل غرو فهم صنو رسول اهللس -وسلم

                                                                                                                         
إبراهيم بن عبيد اهلل الحجبي، عامل الرشيد على اليمن، ينظر ترجمته في: الفلك الدائر على المثل  - (1)

(، السائر، ابن أبي الحديد، ت: أحمد الحوفي، بدوي طبانة، القاهرة، دار نهضة مصر،)د.ط ( ، ) د.ت 
 . 141ص 

 .104ديوان أبي نواس، ) ت: محمود واصف ( ص  - (2)
 . 66ص  المرجع السابق - (3)



                                                                                                          الزهرانّيعطية مطري سعيد                                                                         استدعاء الشخصيات يف شعر أبي نواس 

 128 

وغيرهم غير صنوان، وال يخفى ما تحمله كلمة )صنوان( من داللة الشبه والنظير، فهم 
 .    -صل ى اهلل عليه وسلم -أشبه ما يكونون برسول اهلل

السًلم في مدحه األمين  ومن الشخصيات الدينية التي استدعاها شخصية )آدم( عليه
 مؤكًدا من خًللها أن األمين ورث السيادة كابًرا عن كابر: 

 أال  ي ييييييييييا أ ِمييييييييييين  اهلِل و اليمييييييييييي لك  الييييييييييِذي
         

ييييييييييييييييييييييييييياِبر    يييييا ب يييييد ا ت ْحب يييييو ِإِلييييييه اأْلك   إذ ا م 
 

ييييْلِب آ د م    ل بْسييييت  ِثي يييياب  الف ْخييييِر ِفييييي ص 
    

ييييييييييا ت ْنت    ف يييييييييياِخر  ف م  ِهييييييييييي إال  ِإلْيييييييييييك  الم 
(1) 

 
فالشاعر هنا استدعى شخصية سيدنا آدم الموغلة في القدم واألصالة؛ ليبرز للمتلقي 

 -في صلب آدم -مدى أصالة الممدوح وعراقته، فهو منذ أن كان في ضمائر الكون
ا دالالت تختار له اآلباء واألمهات، فالمفاخر ال تبدأ إال به، وال تنتهي إال إليه، موظفً 

االستعارة المكنية التي جسدت الفخر بثياب ال يلبسها إال الممدوح، متكًئا على أسلوب 
القصر، ووسيلته النفي واالستثناء )فما تنتهي إال إليك المفاخر( فهو بدايتها من صلب 

لك( آدم، وأن ه نهايتها، كما ال يخفى داللة النداء والعطف في البيت األول )يا أمين اهلل والم
وداللة الفعل المضارع )يحبو(، وما يحمله من دالالت الحرص، والسعي الدؤوب وراء 
الملك، فإذا كان األكابر على هذه الصورة الدؤوب الزاحفة إلى الملك بكل وسائلها، فإن 

 في أرضه على هذا الملك.   -تعالى-محمًدا األمين أمين اهلل

ا ال يرد على الخاطر من أخيلة، أو وفي خمرياته، اجتمع فيها من أوصاف الخمر م
 -معاني، ومما ال يرد على الخاطر من معان: استدعاؤه عدة شخصيات من أنبياء اهلل

وكأن  بنفسه تأنيًبا ولوًما، فأراد أن يخلع عليها نوًعا من القداسة؛ حت ى يبرر لنفسه  -تعالى
 ليه السًلم:ع -هذا الفعل المشين المحرم شرًعا، فاستدعى شخصية سيدنا نوح

ييييييتْ  ييييييا م ِزج  ب اب ييييييا ك ل م  ييييييْهب اء  ت ْبِنييييييى ح   ك أن ييييييييييييييييه ل ؤلييييييييييييييييؤ  ي ْتل ييييييييييييييييوه ِعْقي يييييييييييييييييييييييييييييييييييان    ص 

                                                 
 .  114المرجع السابق ص - (1)
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يييييِفْين ِته ْهيييييِد ن يييييْوح  ِفيييييي س  ل يييييى ع   ك ان يييييْت ع 

       
ييييييرِّ ش ييييييْحن ِته ا، و األ ْرض  ط ْوف ييييييان    ِمييييييْن ح 

(1) 
 

فهي )صهباء( مصنوعة من عنب أبيض  -ةفالخمرة عنده جمعت بين حسن الصور 
مختلط بصفرة، ال تشوبها الشوائب، فهي خمر مصف ى نقية، حبابها الذي يفور منها أشبه 

وحسن المخبر، بأصالتها، وعراق فهي منذ  -ما يكون باللؤلؤ الذي يتلوه الذهب الخالص،
كانت من ، وال يخفى داللة ) من شحنتها ( فكأن الخمر -عليه السًلم -عهد نوح

عليه السًلم؛ ومن هنا حملها على سفينته، فهي عنصر أصيل من  -المؤمنين بسيدنا نوح
 عناصر الحياة ومكون من مكوناتها بعد الطوفان.

وليته وقف عند هذا الحد، بل استدعى شخصية آدم؛ ليدل على عتقها وقدمها، 
 فالخمر ذخرت له  قبل خلقته: 

ييييييييييييييييييييييده ا م ر ازب ه ييييييييييييييييييييييا ييييييييييييييييييييييْفراء  م ج   ص 
         

ث يييييييييييييييلِ   يييييييييييييييْن النُّظ ييييييييييييييير اِء و اْلم  ل يييييييييييييييْت ع   ج 
 

ْت آِلد م  ق ْبييييييييييييييييييييييل  ِخْلق ِتييييييييييييييييييييييه  ذ ِخيييييييييييييييييييييير 
         

ييييييييييييييييييييييل  ْطييييييييييييييييييييييوِة اْلِقب  ْتييييييييييييييييييييييه ِبخ  ف ت ق د م 
(2) 

 
على أن يجمع للخمر الحسنيين: حسن الصورة، فهي صفراء  -أيًضا -ألح الشاعر

يؤكد من خًلل األبيات قدم مصف اة، جلت عن النظير والمثل، واألصالة والعراقة، فهو 
عليه  -الخمر وعتقها، فقد ذخرت آلدم قبل خلقته، فهي سابقة في الوجود على آدم

 وبالتالي فهي أقدم من الحياة.  -السًلم

فهي منذ عهد  -أصالة الخمر وعراقتها-وفي موطن آخر يؤكد على هذا المعنى 
 يقول:  -عليه السًلم -آدم

                                                 
ديوان أبي نواس ) الحسن بن هانئ ( ، حققه وضبطه وشرحه أحمد عبدالمجيد الغزالي ،  بيروت ،  - (1)

 .343لبنان ، دار الكتاب العربي ،) د،ط( ، )د،ت(، ص 
 .311ص ) ت: محمود واصف (ديوان أبي نواس  - (2)
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ييييييييْم ذ   ييييييييأ ْلت  ت اِجر ه ييييييييا: ك   ا ِلع اِصيييييييير ه ا؟س 
      

ييييييْن هييييييذ اك إحصييييييائي  يييييير  ع   ف ق ييييييال  ق ص 
 

ْير ه يييييييييييييا يييييييييييييدِّي ت خ   أ ْنبْئيييييييييييييت  أن  أ ب يييييييييييييا ج 
          

ييييو اءِ    (1)ِمييييْن ذ ْخييييِر آ د م أ ْو ِمييييْن ذ ْخييييِر ح 
 

 فالبيتان قائمان على حوار بين الشاعر، وعاصر الخمر، محاوال معرفة بدايتها
 -ا؟( فقال: قصر عن ذاك إحصائي، فهي من ذخر آدمسألت تاجرها كم ذا لعاصره)

وأرى أن  )أو( في البيت تفيد اإلضراب فهي بمعنى بل، أي بل من ذخر  -عليه السًلم
 حواء؛ وذلك ليربط بين الخمر، والنساء. 

وفي موضع آخر، يؤكد قدمها بوصفه إياها بامرأة عجوز عاصرت األخبار منذ  
 يقول:   -عليهما السًلم-عهد آدم وحواء

يييييييييع  ِشييييييييييِثه يييييييييْمط اء  ت يييييييييذكر  آدًميييييييييا م   ش 
    

يييييييييييو اءِ   يييييييييييْن ح  ت ْخّبييييييييييير  اأْل ْخب يييييييييييار  ع  و 
(2) 

 
اتكأ الشاعر على إيجاز الحذف بإخباره عنها بأنها امرأة عجوز )شمطاء( أي هي 
شمطاء عجوز عاصرت األخبار القديمة من عهد آدم وحواء، وابنهما شيث، وال تخفى 

 طاء( وما تحمله من داللة الحكمة والرزانة، والعتق واألصالة.داللة وصفها بييي )شم

 -عليه السًلم -ومن الشخصيات التي حظيت بعناية الشاعر شخصية يوسف
 وحضرت في أكثر من مواطن شعره، فيقول:

ييييييييييييييْقت  ر س ييييييييييييييوِلي لق ييييييييييييييدْ   ق ال ييييييييييييييْت ت ع ش 
      

اِجْيييييييييييييييييب     ب ييييييييييييييييدْت ل ن ييييييييييييييييا ِمْنييييييييييييييييك  اأْلع 
 

ييييييييييْن ي ييييييييييْأم ِن الييييييييييذِّئب   ْعييييييييييز ة  م  ل ييييييييييى م   ع 
    

 أ ه ييييييييييييييييييييييييل  أِلْن ي ْخِفيييييييييييييييييييييييير ه الييييييييييييييييييييييييذِّْيب   
 

                                                 
،  وفي نسخة الديوان بتحقيق الغزالي ) زاد الهاء على ) ذاك ( كما هو في 236المرجع السابق  - (1)

 .  701البيت أعًله. ص 
 . 237ديوان أبي نواس ) ت: محمود واصف ( ص - (2)
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ِفييييييييييييي ت ييييييييييييؤ د ة    ف ق ْلييييييييييييت  ِفييييييييييييي ِرْفييييييييييييق  و 
      

 م ق الييييييييييييييية  ق يييييييييييييييْد ق يييييييييييييييال  ي ْعق ييييييييييييييييييييييييييييييييوب   
 

 اليييييييييييييييييييييييييذِّْئب  ال  ي يييييييييييييييييييييييييؤمن  ل ِكن يييييييييييييييييييييييييه
            

ْكيييييييييييييييييييذ وب    ِلْيييييييييييييييه ِفييييييييييييييي ي وسييييييييييييييف  م   ع 
 

بِّييييييييييه ييييييييييوا ي وسييييييييييف  ِفييييييييييي ج   ه ييييييييييْم ط ر ح 
      

ان ييييييييييييه الييييييييييييذِّْيب    قييييييييييييا ل وا: خ  ْمييييييييييييًدا و  ع 
(1) 

 
وقد جاءت األبيات في سياق حواري مع محبوبته )جنان(، متكًئا على: المفارقة 
األسلوبية ونبرة الصوت، وعلى صورة الذئب عند كليهما، فصوتها نبرته حادة، يحمل 

تها؛ مما أحدث هزة دالالت التوبيخ والتأنيب، وكان هذا من جراء إعجاب أبي نواس بجاري
في العًلقة العاطفية بينهما، واعتمدت في حوارها على آلية االستعارة التصريحية )الذئب( 
وما تحمله من دالالت الخسة والندالة، والطمع فيما ليس له،  فالذئب عندها جان،كما 
وظفت داللة االستعارة التمثيلية التصريحية، حيث شبهت حال أبي نواس مع جاريتها 

.كح  ال الذئب مع المعزة، فًل يؤمن على أي حال 
أم ا هو فصوته فيه رفق وتؤدة، متخًذا من الذئب محوًرا يتكئ عليه في التعبير عن 
الحال، وجاء الذئب في حواره مجنًيا عليه، متكًئا على المرجعية الدينية، بوصفها وسيلة 

أبوه يعقوب عليهما من وسائل اإلقناع، مستحضًرا شخصيتين دينيتين، هما: يوسف و 
السًلم، وجاء استحضارهما بقصتهما دليًًل يقدمه الشاعر على براءته من القيام بالفعل مع 
جاريتها، ويؤكد على أنه مغلوب مغصوب، بريء من ذلك براءة الذئب من دم يوسف، 
وأن أخوته هم الذين لم يحفظوه، وقاموا بتوجيه االتهام إلى الذئب، كما هي الحال مع أبي 
نواس الذي وقع ضحية لجاريتها التي دبرت وتآمرت لإليقاع والوشاية به عند سيدتها، 
فالطرفان اتخذا من الذئب ما يؤازر موقفه، ويعضده، فعندها الذئب جان  )ال يؤمن(، أما 
عنده فالذئب مجنيٌّ عليه، وقد نتساءل لم وصف نفسه بالذئب؟ مع ما تحمله دالالته من 

قد يكون ذلك مجاراة لوصفها إياه في حوارها، وقد يكون اعتراًفا منه معاني الخسة؟ أقول: 
 بأن ه من هؤالء الذئاب، إال أن ه هذه المرة بريء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب.   

                                                 
 بتحقيق الغزالي إال البيت األول . . ولم يرد في نسخة الديوان  363، صالمرجع السابق - (1)
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رمًزا للجمال والحسن،  -عليه السًلم -وفي موطن آخر يستدعي شخصية يوسف
اج من جارية من أهل بيته؛ ليرتدع عن وجاء ذلك االستدعاء حينما أرغمه أهله على الزو 

 أفعاله، لكنها مع جماله لم تعجبه، وطلقها وأنشأ يقول: 

ْسيييِن ك ان يييْت ك ي وِسيييف   ل يييو أ ن ه يييا ِفيييي اْلح   و 
      

ييييييييطِّ ِمث ييييييييالِ    (1)ِوِبْلِقيييييييييس  أ ْو ك ان ييييييييْت كخ 
 

-مال يوسفموظًفا داللة )لو( التي تفيد االستحالة، فمن المستحيل أن تكون في ج      
، أو بلقيس، ولو كانت، ومن الغريب هنا استدعاؤه شخصية يوسف في هذا  -عليه السًلم

فحسنه حسن  -عليه السًلم -المقام، وأرى أن  هذا االستدعاء ال يليق بمقام يوسف
رجولي، يطمع ويغري النساء، ال أنثوي يطمع ويغري الرجال، ولكن يبدو أن غزله بالمذكر 

و من تولى كبر هذا الباب في الشعر العربي، حتى أصبح مقترًنا به، فًل ال ينفك عنه، فه
 يذكر في شعر إال ويذكر معه.

عليهم  -وقد استدعى الشاعر في مقام غزلي شخصيات متعددة من أنبياء اهلل
، موظًفا أسلوب المزج؛ ليستعير من كل شخصية على حدة بعدها اإليحائي، إال -السًلم

 شكل مباشر، لكنه أتى بلوازم اقترنت بهما، فيقول:  أنه لم يعبر عنهما ب

يييييييييييييمى   اليييييييييييييِذي ك ل يييييييييييييم  اللييييييييييييييي  ي يييييييييييييا س 
      

 ييييييييييييييييييييه  و أ ْدن يييييييييييييييييييى م ك ان يييييييييييييييييييه ت ْقِرْيبيييييييييييييييييييا 
 

ييييييييِبْيه  الييييييييِذي ت ل ب ييييييييث  ِفييييييييي السِّْجييييييييييييي ش   و 
    

ييييييييييييان  ب ييييييييييييرًّا ن ِجْيبييييييييييييا  ك  يييييييييييينْين ا و   يييييييييييييييييِن س 
 

يييييا أ ْنييي يييييا ك م   يييييييوابييييين  ق ييييياِري القيييييرآِن غ ضًّ
         

 (2)ييييييييييِزل  ق يييييييييْد سيييييييييْمت  ق ْلِبيييييييييي الت ْعيييييييييِذْيب ا 
 

قال هذه األبيات في سياق غزلي، ولكنه الغزل في المذكر) في شخص اسمه 
موسى(، مازًجا بين مجموعة من األنبياء: شخصية موسى عليه السًلم، استدعاه بآلية 

                                                 
 .  312) ت: محمود واصف (ص ديوان ابي نواس  - (1)
 . 410المرجع السابق ص - (2)
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ول اهلل موسى، إشارة إلى ذكر فعل من أفعاله، والزمة من لوازمه )كليم اهلل( فهو سمي رس
(، 164: }وكلم اهلل موسى تكليًما{)النساء -تعالى -قيمته المعنوية في استحضار قوله

ذكره أيًضا بآلية حادثة السجن )الذي تلبث في السجن( إشارة إلى  -عليه السًلم -ويوسف
مستمدتين قيمته الجمالية، التي كانت وراء تلبثه في السجن فالمتغزل فيه جمع بين قيمتين 

من رسولين كريمين: قيمة معنوية، وقيمة جمالية، وباستدعائه هاتين الشخصيتين يعود 
المتلقي، ويستحضر قصة هذين النبيين الكريمين، ومكانتهما، مما يفضي إلى استيعاب 
رؤية الشاعر في المتغزل فيه، ومكانته عنده، وقد نجح الشاعر في توظيف أسلوب النداء 

(، وال تشبيه )وشبيه الذي( للمزج بين هاتين الشخصيتين  أي إن ه إذا أخذ االسم )يا سمي 
عليه  -بث في السجن يوسفوالمكانة من كليم اهلل، فإن ه أخذ الجمال والوسامة ممن تل

   .السًلم

 فيقول:  ،عليه السًلم -و نواس شخصية موسىوفي سياق المدح يستدعي أب

ِتيم ن ْحييييييتك م ي ييييييا أ ْهييييييل  ِمْصيييييير  ن ِصيييييييْ   ح 
       

ييييييييييذ وا ِمييييييييييْن ن اِصييييييييييح  ِبن ِصييييييييييْيب   أ ال  ف خ 
 

يييييييييف اةِ  ثْيييييييييب  السُّ و ال  ت ِثب يييييييييوا و 
 ف ت ْرك ب يييييييييوا (1)

         
ك يييوبِ   يييير  ر  ييياِمي الظ ْهيييِر غ  يييدِّ ح  ل يييى ح   ع 

 
ييييييون  ب اِقيييييييا  ف ييييييإْن ي ييييييك  ِفييييييْيك م ِإْفييييييك  ِفْرع 

         
ِصييييييْيبِ   ييييييفِّ خ  ييييييى ب ك  ييييييا م وس   ف ييييييإن  ع ص 

 
ييييييييييييا م  ي ييييييييييييية  ر   ك م أميييييييييييييير  الميييييييييييييؤمنين  ِبح 

               
ْوبِ   يييييييييير  ِد ش  ي يييييييييياِت اْلييييييييييِبًل   (2)أ ك ييييييييييْول  ِلح 

 
وظف الشاعر كل ما أوتي من وسائل اإلبداع واإلقناع؛ لتحذير المصريين من 
الخروج على الخصيب، والثورة عليه، فًل يخفى داللة )منحتكم( وما تحمل من دالالت 

رشاد، وداللة النداء وأداته التي المنح والعطاء، ولكنه  ليس عطاًء مادًيا، إنما هو نصح وا 

                                                 
 بالضم: الحية. - (1)
 .  103ص ) ت: محمود واصف (ديوان أبي نواس  - (2)
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هي للبعيد )يا أهل مصر(، وتقديمه على المفعول به )نصيحتي( هذا التقديم الذي ال يخلو 
من تشويق، فماذا منح المصريين؟ منحهم نصيحة، ثم وظف أداة الحض والحث )أال( مع 

ناصح( وتوظيفه أسلوب )النهي( الذي آزره التشبيه داللة الفعل األمر )خذوا( مع تنكيره )
البليغ الذي جاء عل صورة المفعول المطلق )وال تثبوا وثب السفاة( ثم االستعارة التمثيلية 
التصريحية في البيتين اآلخرين، مع كل هذه القدرات والوسائل اإلبداعية استحضر  قصة 

جمع السحرة لمعارضة موسى مع فرعون، ذلك الطاغية الذي  -عليه السًلم -موسى
عز  وجل أيده بتأييده،  -وتحديه في السحر، فإن تغلبوا عليه، فسيتم القضاء عليه، لكن اهلل

 وصير عصاه حية عظيمة، تلقف كل ما تراه. 
ن كانوا من نسل فرعون، وفيهم بقية متأصلة موروثة  ويحذر أبو نواس المصريين، وا 

ما هو بمثابة عصا موسى التي لقفت  (1)الخصيب من ظلمه وعدوانه وتجبره، فإن في يد
فك فرعون، وكذلك شقت البحر، وأغرقت الطاغية وجنوده، وكذلك  إفك السحرة، وا 

 الخصيب في مقدوره واستطاعته القضاء على فتنة المصريين.  
وقد أبرزت الصورة في هذه األبيات المصريين في فتنتهم وثورتهم في شكل فرعون 

، وعلوه واستكباره، وشبه الخصيب في مقدرته على حسم األمور بجبروته وطغيانه 
خمادها بهيئة موسى الذي استطاع  -عليه السًلم -واستقرارها، والقضاء على هذه الفتنة، وا 

 بعصاه أن يهلك فرعون ويذيقه الخسارة وبئس المصير.
في معرض  -عليه السًلم -ومن الشخصيات التي استدعاها أبو نواس )يونس(

 عز وجل، يقول:  -عن التوبة، وطلب العفو من اهلل حديثه
ط يييييل   يييييان  ِميييييْن خ  يييييا ك  ل يييييى م   ف ق يييييْد ن يييييِدْمت  ع 

       
ْكت ييييييييييييييوِب اْلم و اِقيييييييييييييييتِ   ِة م  يييييييييييييياع  ِمييييييييييييييْن ِإض   و 

 
يييييييا ان ك الل ه يييييييم  ف ييييييياْعف  ك م  يييييييوك  س يييييييْبح   أ ْدع 

      
ييْوتِ   يياِحِب اْلح  ييْن ص   (2)ع ف ييوت  ي ييا ذ ا الع ييًل ع 

 

                                                 
 قصيدة. الخصيب: أحد والة العباسيين على مصر، وهو الذي قصده أبو نواس بالمدح في هذه ال - (1)
 .40ص  ) ت: أحمد الغزالي  (ديوان أبي نواس  - (2)
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صية سيدنا يونس عن طريق آلية الكناية )صاحب الحوت( وفي هذا واستحضر شخ
رجوع إلى قصة االبتًلء الذي حل  به " حين جاءت القرعة عليه فألقي في البحر فالتقمه 

أن يمن   -سبحانه-، وهذا االستدعاء جاء في سياق ندمه وتوبته، فهو يرجو اهلل(1)الحوت"
من ظلمات  -تعالى -ى يونس، حين أنجاه اهللعليه بالعفو، كالعفو الذي من   به عل

 ثًلث. 
وصور أبو نواس حاله، وقد ضاقت به الدنيا، وأبدى من نفسه الندم، وأظهر منها 
التوبة، وطلب العفو من اهلل، ناظًرا بعين التفاؤل إلى رب العالمين الذي أنجى يونس من 

 لغفور الرحيم. الظلمات الثًلث أن يرزقه بعفو من كل خطاياه وذنوبه؛ فهو ا
لقد رسم الشاعر صورة مفعمة حزينة، مصدرة بقد والفعل الماضي )فقد ندمت(، متكًئا 
على التشويق، بتوظيفه الفصل بشبه كمال االتصال، بين )فقد ندمت( التي تثير سؤااًل في 
نفس المتلقي؟ على أي شيء هذا الندم؟ فجاءت اإلجابة )على ما كان من خطل...(، 

ة التشبيه الذى أراد من ورائه أن يكشف للمتلقي نفسه القلقة المضطربة الحزينة موظًفا دالل
وال يتأت ى هذا إال باستدعاء شخصية مضطربة   -تعالى -على ما اقترفته في جنب اهلل

حزينة، شخصية يونس عليه السًلم، فمن أراد أن يكشف ما بصدره من ضيق وحزن، 
يونس وهو في قلب الحوت، عندئذ يدرك نفسية فعليه أن يرجع بذاكرته ويستدعي قصة 

 أبي نواس الملتاعة الحزينة، مما جعل المتلقي يتجاوب معه، ويحس به.  
وفي هجائه أبان بن عبد الحميد الًلحقي استدعى شخصيتين نبويتين )عيسى 

 (:-عليهما السًلم -وموسى

بِّييييييييييييييييييييييييييييي ان  ر   ف ق ْلييييييييييييييييييييييييييييت  س ييييييييييييييييييييييييييييْبح 
       

ييييييييييييييييييييييييياِني  ان  م  ف ق يييييييييييييييييييييييييال  س يييييييييييييييييييييييييْبح 
(2) 

 

                                                 
قصص األنبياء، القرشي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ،ت: محمد أحمد عبد العزيز،  - (1)

 . 215، ص1993األردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 
ن المسيطران على الوجود والنور ماني رجل فارسي له مذهب يقول بالنور والظلمة ، وهما العنصرا -(2)

مبعث الخير ، كما أن الظلمة مبعث الشر ، ويدين بمذهب ماني كثير من أبناء الفرس ولكنهم انقرضوا . 
   . 543) ت: أحمد الغزالي  ( ص ديوان أبي نواس 
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ييييييييييييييييييييييييييى ر س ييييييييييييييييييييييييييول    ف ق ْلييييييييييييييييييييييييييت  ِعْيس 
       

 ف ق يييييييييييييييييييييييييييييييال  ِميييييييييييييييييييييييييييييييْن ِشيييييييييييييييييييييييييييييييْيط انِ  
 

ييييييييييييييييييييييييييييى ّنِجيييييييييييييييييييييييييييييُّ   ف ق ْلييييييييييييييييييييييييييييت  م وس 
         

ن يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييانِ    الم ه يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْيِمِن اْلم 
 

ْقييييييييييييييييييييييييييييييي بُّييييييييييييييييييييييييييييييك  ذ و م   ف ق ييييييييييييييييييييييييييييييال  ر 
 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياِني  ِلس  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل ة  إًذا و 
(1) 

 
موظًفا األسلوب الحواري )قلت، وقال(، مؤكًدا من خًلله كفر وزندقة هذا المهجوِّ ، 

فإذا قلت سبحان اهلل، قال سبحان ماني، وهو أصل الزندقة، مستدعيًّا  -تعالى -اكًرا اهللذ
شخصية كليم اهلل التي وظفها بطريقة معاكسة إليحائها، فإذا كانت دليًًل عند المؤمنين 
على علو ومنزلة مكانة موسى عند ربه، فإنها برهان وشاهد على ما يؤمن به هذا 

من جنس البشر ذو عين ولسان، فإذا كان استدعاء الشخصيات  المهجو، إن هذا اإلله
النبوية، يدعو إلى التدبر والعظة، وزيادة اإليمان، فإنه عند أبان هذا، يدعو إلى الكفر 
-والزندقة، فأبدع الشاعر من خًلل توظيفه هاتين الشخصيتين النبويتين )موسى وعيسى

 زندقة في قلب هذا المهجو.  ( في إبراز مدى تمكن الكفر وال-عليهما السًلم

 : (2)ومن الشخصيات الدينية التي استدعاها شخصية )الحسن البصري(     

ِبييييييِع ألزْمت ِنيييييي النُّْسيييييييك    أ ْنيييييت  ي يييييا ابييييين  الر 
         

ييييييييييييييييييييييييييييييياد ه  ْيييييييييييييييييييييير  ع  دتِنييييييييييييييييييييييه و اْلخ   و عو 
 

ييييييييييير  ْحْبييييييييييييييييِلي  ف ييييييييييياْرع وى ب ييييييييييياِطِلي و أ ْقص 
       

ت ب ييييييييييييييييييييييييد    ِزه ييييييييييييييييييييييييييييييييييياد هو   لْت ِعف ييييييييييييييييييييييييًة و 
 

ييييييين اْلب صيييييييْري س  يييييييْرت  لْلح   ل يييييييْو ت ر اِنيييييييي ذ ك 
      

يييييييييييييييْمِتِه أ ْو قتي ييييييييييييييييييياد ه  سيييييييييييييييِن س   ِفيييييييييييييييي ح 
 

ييييييييييييييييييييف   يييييياِبيح  ِفييييييي ِذر اِعييييييي و الم ْصح  د ه  الم س  كييييييييييييييييان  الِقيييييييييييييييييييييييييًل   ِفييييييييييييييييي ل ب ِتييييييييييييييييي م 
                                                 

 . 180ص ( ت: محمود واصف) ديوان أبي نواس  - (1)
هي، ينظر ترجمته في: 110توفي -رضي اهلل عنه -فة عمرولد الحسن البصري لسنتين بقيتا من خًل - (2)

 . 289، ص 2، ج2009التاريخ الكبير ، البخاري، دار الكتب العلمية،)د.ط(، 
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يييييييييييًلِة ِبو    ْجييييييييييييِهيت ييييييييييير  أ ثيييييييييييًرا ِمييييييييييين  الص 

         
 ت يييييييييييوِقن  الييييييييييين فس  أ ن ه يييييييييييا ِميييييييييييْن ِعب ييييييييييياد ه 

 
لِكيييييييييييييينْ  ييييييييييييِقْيت  و  ييييييييييييا ش  ل ق ييييييييييييْد ط ييييييييييييال  م   و 

      
ييييييييييعا د ه  ل ييييييييييى ي ييييييييييدْيك الس  ك ْتِنييييييييييي ع  أ ْدر 

(1) 
 

اعتمد الشاعر في األبيات السابقة على المفارقة بين طورين من أطوار حياته؛ ليبرز 
هذه المفارقة مطية لمدحه، موظًفا دالالت استدعائه أثر ممدوحه الطيب عليه، وجعل من 

شخصية الحسن البصري، فقبل معرفته ممدوحه، وتأثره به لم يعرف النسك، اتسم بالفحش 
والمجون، ال يلبس إال القًلئد، كان شقًيا، أما بعد تأثره بممدوحه، فانقلب كل هذا وتغي ر، 

وزهًدا، فمن يره يستدع صورة الحسن فارعوى باطله، وقصر حبله، وكل هذا تبد ل عفة 
البصري في وقاره ونسكه، وعفته، وحيائه، فالمسابيح بأصابعه، والمصحف في يديه ال 
ينفك عنه، وأثر الصًلة ظاهر للعيان على وجهه، فسيماه في وجهه من أثر السجود، فبعد 

 السعادة. -بسببه وعلى يديه -شقائه، أدركته
استدعاء شخصية الحسن البصري قيًما إنسانيًة وروحية لقد قد م أبو نواس من خًلل 

راسخة في وعي الشاعر، هذه القيم تحقق السعادة لمن افتقدها من )ذكر، وقراءة قرآن 
قامة الصًلة، وعفاف، وزهد( كل هذا اتسمت به الشخصية المستدعاة )الحسن  كريم، وا 

يحاءات لها دور في البصري(، وهذا ما منح تجربة الشاعر طاقات تعبيرية واسعة،  وا 
 التاثير على المتلقِّي من خًلل تقديمه نماذج لها القداسة في قلوب ووجدان األمة. 

 المبحث الثاني: الشخصيات التاريخية: 

الشخصيات التاريخية أحد الموارد المهمة التي اعتمد عليها أبو نواس في بلورة 
من شخصيات )ملوك،  تجربته، إذ عمد إلى النص التاريخي من خًلل ما يعرضه

وزعماء، وأجواد، وفرسان، وصعاليك(، شخصيات ذات حضور وهيبة؛ ليقدم لنا المادة 
 الخصبة التي تسهم في إثراء نصه الشعري. 

 ومن الشخصيات التاريخية التي استدعاها شخصية قارون، فيقول: 
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يييييييييييييياِحب  أ ْخل ييييييييييييييف  ظ نِّييييييييييييييي ِبييييييييييييييه  و ص 
      

يييييييييييييييييياِحِب م ْظن يييييييييييييييييي  ْييييييييييييييييييير  ِبالص   ون  و اْلخ 
 

ت يييييييييييييييييييييى إذ ا ييييييييييييييييييييام ل ِني ِبييييييييييييييييييييالق ْوِل ح   ج 
      

ت ْمِكييييييييييييييييييْين    ييييييييييييييييييال  و  ييييييييييييييييييار  ل ييييييييييييييييييه م   ص 
 

ِوي ييييييييييييييا ِشييييييييييييييْدق ه نِّييييييييييييييي ال   أ ْعيييييييييييييير ض  ع 
       

ون    ْفِر ق يييييييييييييييار  ك أن يييييييييييييييه ِفيييييييييييييييي اليييييييييييييييو 
(1) 

 
يوجه أبو نواس في األبيات السابقة نقًدا لبعض العًلقات التي سادت مجتمعه آنذاك، 

ن قيمها، وأصبحت محكومة بالمصالح المادية، ولذلك حيث تخلت تلك المجتمعات ع
 جاءت اإلشارة التاريخية في البيت الثالث محملة بالسخرية، فيقول: 

ِوًييييييييييييييييا ِشيييييييييييييييْدق ه نِّيييييييييييييييي ال   أ ْعييييييييييييييير ض  ع 
       

ون     ك أن ييييييييييييييييييه ِفييييييييييييييييييي الييييييييييييييييييوْفِر ق ييييييييييييييييييار 
 

فهو يحاول من خًلل تشبيه صاحبه بقارون أن يتهكم ويتندر من صاحبه، وأن 
عراضه عنه، فقد بلغ من االستكبار والتيه مع قلة ماله مبلغ قارون يستنكر  تصرفاته، وا 

على وفرة ماله، فاتخذ من قارون، إيضاًحا لمدى غضبه وثورته على هذا الصاحب، 
 ويبدو أن  أبا نواس قد ناله من أصدقائه سوء وشر كبير، فمجاملتهم أقوال، ال أفعال: 

يييييييييييييييييية   اج  يييييييييييييييييياءِني ِفييييييييييييييييييي ح   وأخ  إْن ج 
      

يييييييييييييييياِز ِمْنييييييييييييييييي و اثًقييييييييييييييييا  ييييييييييييييييان  باإلْنج   ك 
 

أت ييييييييييييييييييييييييه ِفييييييييييييييييييييييييي ِمْثِله ييييييييييييييييييييييييا ذ ا ف اج   وا 
 

اِذًقييييييييييييييا  دِّ ب ِصييييييييييييييْيًرا ح  ييييييييييييييان  بييييييييييييييالر   (2)ك 
 

فقام  -مدح األمين مستدًرا عطفه؛ حت ى يعفو عنه -وأبو نواس في محبسه 
باستحضار أكثر من شخصية من أسرته؛ ليبرز أنه ورث المحامد والمفاخر كابًرا عن 

ر، موظًفا أسلوب المزج، فمزج بين عدة شخصي ات بحيث تعضد إحداهم األخرى؛ كاب
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ليستعير من  كل األطراف أكثر من بعد داللي ال يتوفر في واحدة من هذه الشخصيات، 
 فتصبح أكثر مًلءمة لتجربته وأعمق إيحاء: 

ل ْييييييييك  اليييييييدُّر  ي يييييييا د ر  ه اِشيييييييم   ن ثْيييييييِري ع   و 
       

يييييييْن ر أ ى  ل يييييييى اليييييييدُّرِّ ي ْنثييييييير   ف ي يييييييا م   د رًّا ع 
 

 أ ب يييييوك  اليييييِذي ل يييييْم ي ْمليييييْك األ رض  ِمْثل يييييه
      

يييييييييييى ِصيييييييييييْنوه الم ت خي ييييييييييير     يييييييييييك م ْوس   و ع مُّ
            

ييييييييييِقْيق ه ش  ْهييييييييييدي اله ييييييييييد ى و  ييييييييييد اك  م   و ج 
       

ْعف يييير    ييييك األْدن ييييى أ ب ييييو الف ْضييييِل ج   أ ب ييييو أ مِّ
 

ْيك  م   ييييور  ييييا ِمْثييييل  م ْنص  م  ييييور  ه اِشييييم  و   ْنص 
      

يييييييير    ييييييييد  م ْفخ  ييييييييور  ق ْحط ييييييييان  إذ ا ع  م ْنص   و 
 

ييييييْهم ْيك  ِفييييييي ييييييْن ذ ا الييييييِذي ي ْرِمييييييي ِبس   ف م 
 

؟    الو ر ى و ع ْبد م ن اف  و اليد اك  ِوِحْمي ير 
(1) 

 
فالشاعر هنا استدعى عدة شخصيات مرتبطة بالممدوح ) أبوه، وأجداده من 

ال يوجد من يماثله من الملوك، وعمك شبهه ونظيره، وجدك الناحيتين، وأعمامه(، فأبوك 
المهدي مهدي الهدى، وأبو أمك أبو الفضل جعفر، موظًفا داللة االستفهام االستبعادي ) 
فمن ذا الذي يرمي بسهميك في الورى؟ (، الذي استبعد من خًلله أن يرمي أحد من 

الشاعر قدمت مادة خصبة  الورى بسهامه، فالشخصيات التاريخية هنا التي استدعاها
الستعطافه، وأتت تمهيًدا لطلبه العفو، والصفح عنه؛ فمن كان بهذه األوصاف، وهذا 

 األصل العريض من الناحيتين )أبيه، وأمه( فجدير بالعفو والصفح : 

ييييييى أ ن ييييييا اْمييييييرؤ ييييييْأم ون  ي ْرج  ْييييييير  م   أ ي ييييييا خ 
         

ْقِبيييييييير    وِنك م   أ ِسييييييييْير  ر ِهييييييييْين  ِفييييييييي ِسييييييييج 
 

ِبْسيييت  ث ًلث ييية  م   يييْذ ح  يييْت ِليييي ش يييه ور  م   ض 
      

يييييييا ل يييييييْيس  ي ْغف ييييييير    يييييييأن ي ق يييييييْد أ ْذن ْبيييييييت  م   ك 
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 ف ييييييإْن ك ْنييييييت  ل ييييييْم أ ْذِنييييييْب ف ِفيييييييم  ت ع نُّت ييييييي؟
       

ْن ك ْنييييييت  ذ ا ذ ْنيييييييب  ف ع ْفيييييييوك  أ ْكب ييييييير    و اِ 
(1) 

 
 .وال غرو فأنت ابن األكرمين الكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس

وألح على هذا االستدعاء ) استدعاء عدة شخصيات( باستدعائه آباء وأجداد الممدوح  
حين مدح إبراهيم بن عبيد اهلل الحجبي، مؤكًدا من خًلل  -عليه السًلم -إلى آدم

استدعاء شخصياته بأنه من نسل أسياد وليست السيادة أمًرا مستحدثًا له، فإن كان هو 
 -ك جده قبل أبيه، وهكذا إلى نزار بن معد الجد الثامن للرسولسيًدا، فأبوه من قبله، وكذل

 عليه السًلم:  -ثم إلى المبتدي آدم -صلى اهلل عليه وسلم

يييييييييياد  أ ب ييييييييييوه يييييييييياد  ثييييييييييم  س  ييييييييييْن س   ق ييييييييييْل لم 
    

يييييييييييييييد ه   ق ْبل يييييييييييييييه ث يييييييييييييييم  ق ْبيييييييييييييييل  ذ ِليييييييييييييييك  ج 
 

ييييييييييييييييياد  إل يييييييييييييييييى أ نْ  يييييييييييييييييدِّه ف س   و أ ب يييييييييييييييييو ج 
       

م ع يييييييييييييييييييييييييييدُّ    هي ت ًلق يييييييييييييييييييييييييييى نيييييييييييييييييييييييييييز ار ه و 
 

 ث ييييييييييييم  آب يييييييييييياؤه إلييييييييييييى الم ْبت ييييييييييييد ى ِميييييييييييينْ 
      

 (2)آد م  ال  أب  و أ مٌّ ت ع يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدُّه 
 

فقد استعمل الشاعر أسلوب المزج؛ ليمنح النص دالالت مختلفة، وذلك بالتحام هذه 
 -عليه السًلم -الرموز، وتداخلها من خًلل خيط تاريخي، فأبوه وجده، وأبو جده إلى آدم

 ة في قلب المتلقي.   سادة، مما يبعث الهيب

وفي مدحه األمين استدعى )بني العب اس( حتى يتصورهم المتلقِّي واحًدا تلو اآلخر 
في ذهنه، ويوازن بينهم، فعندئذ يدرك أن األمين من أ ْنف ِسهم، فإن كانوا هم حصا بني 

 العباس، فهو ياقوتها، وجوهرها: 

يييييييياه م ييييييييد  ح ص  ييييييييييييييد  ي اق وت ه ييييييييييييييا المسييييييييييييييتخلص    ف ييييييييإذ ا ب ن ييييييييو الع ب يييييييياِس ع  فمحم 
(1) 
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وأداته )إذا( التي تفيد التحقيق  -يعتمد الشاعر في البيت السابق على أسلوب الشرط

 -والقطع، وفعله المحذوف الدال عليه )عد(، وجوابه الجملة اإلسمية )فمحمد ياقوتها(
ها( وال يخفى ما في داللة بمؤازرة التشبيه البليغ المحذوف ) الوجه واألداة( ) فمحمد ياقوت

هذا التشبيه من دعوى اتحاد بين المشبه والمشبه به، فمحمد حًقا ياقوت، كما وظف 
 التكميل بوصفه الياقوت بيييي )المستخلص( فهو ليس أي ياقوت، فهو ياقوت مستخلص.

وقد أكد  على هذا النوع من االستدعاء، فإذا خلصنا من االستدعاء السابق بأن 
األمين ياقوت بني العباس، فإنه في هذا االستدعاء يؤكد أنه فوقهم، وال يدانيه أحد، من 

 إنس  أو جان، فقال: 

يييييييييييييييء   يييييييييييييياك ل ة  ِلش  ِلْقييييييييييييييت  ِبييييييييييييييًل  م ش   خ 
       

 ف أ ْنيييييييييييييييييييت  الف يييييييييييييييييييوق  و اليييييييييييييييييييث ق ًلن  د ْون   
 

ييييييييل  شيييييييييًئا ييييييييأن  اليييييييييم ْلك  ل ييييييييْم ي ييييييييك  ق ب   ك 
      

إل يييييييييييى أ ْن ق يييييييييييام  ِبالييييييييييييم ْلِك اأْلِميييييييييييين   
(2) 

 
موظًفا إيحاءات ال النافية للجنس المبطل عملها بدخول حرف الجر عليه )بًل 
مشاكلة(، فًل يشاكله أحد ، وأتى الشطر الثاني بمثابة الدليل على الشطر األول متكًئا فيه 

القصر بتعريف الطرفين )فأنت الفوق( أما الثقًلن من إنس أو جان، فدونك؛ على أسلوب 
كما اتكأ على الطباق بين الفوقية، والدونية؛ ليبرز المعنى، ويوضحه في ذهن السامع، 
وكأن ه استدعى الثقًلن من إنس وجان واحًدا تلو اآلخر، فوجد أن  الجميع دونه، 

المستدعى الثقًلن من إنس وجان، فًل يشاكلك  فالمستدعى هنا ليس شخًصا بعينه، بل
( وما تحمله من معانى الشك في من ملك قبله،  أحد، وفي البيت الثاني وظف داللة )كأن 

 فكأنه لم يك شيًئا، حتى قام به األمين. 

 أكد أن ه أطيبهم وأعفهم: -أيًضا-ومن خًلل هذا النوع من االستدعاء
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ييييياء  ِمييييي  ْن آِل ه اِشيييييم  ل يييييك  الطِّْين ييييية  الب ْيض 
    

ْن ط يييياب وا -و أ ْنييييت    ييييفُّ و أ ْطي ييييب   -و ا   (1)أ ع 
 

ن طابوا (؛ ليؤكِّد أن ه من أطايب الناس وأعفهم،         ونلحظ االعتراض باالحتراس )وا 
 إال أنه أطيبهم وأعفهم. 

ومن خًلل هذا النوع من االستدعاء أك د أن األمين جمع محاسن الخلفاء، فأخذ من 
 يفة حسنته: كل خل

ب يييييييييْذالً  يييييييييْوًدا و  ْهيييييييييدي ج  يييييييييِبيه  الم   ي يييييييييا ش 
         

يييييييييْمتًا  س  يييييييييوِر ه يييييييييْدًيا و  ييييييييِبيه  الم ْنص  ش  و 
(2) 

 
ففي جوده وبذله، أشبه ما يكون بالمهدي، أما سمته وهديه، فأشبه ما يكون 

 بالمنصور، ثم خلص بعد كل هذا إلى أنه إلى المنصور أقرب: 

ن   يييييان  ِميييييْن ه يييييارو  ييييياب ه  ل يييييِئْن ك   ِفْييييييك  م ش 
       

يييييبِه أ ْقييييير ب    يييييوِر ِبالش  ْنيييييت  إل يييييى الم ْنص   أل 
 

يييييييييييييد ا ف إن ميييييييييييييا يييييييييييييد اك  عُّ  ألن يييييييييييييك، إن ج 
         

ْييث  ت ْنس يب    يوِر ِميْن ح   ت ِصير  إل ى الم ْنص 
 

يييييييييا اِنبْييييييييييه ِكِليِهم   ن يييييييييراك  ابن يييييييييه ِميييييييييْن ج 
         

اِنيييييب  أ ب    ِميييييْن ج  يييييدٌّ و  اِنيييييب  ج   (3)ِفِميييييْن ج 
 

 فهو إلى الخليفة المنصور أقرب في سمته وهديه.      

 وفي مدحه عثمان بن عثمان ألح  على هذا االستدعاء وقال: 

ييييْدن ان  ِإْن ن ِسييييب وا ْييييير  ب ِنييييي ع  ون  خ   ه ييييار 
       

ييييييان    ييييييان  بيييييين  ع ث م  ْييييييير  ق ْحط ييييييان  ع ْثم   و خ 
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يييييير   يييييياد اِت ِمييييييْن م ض  ون  إن ييييييك للس   ه ييييييار 
       

يييييييييْيف ك  ِميييييييييْن أ ْبن ييييييييياِء ق ْحط يييييييييان  و    ن  س   (1)ا 
 

فإذا كان هارون خير بني عدنان، فعثمان هذا خير قحطان، فاستدعاء المتلقي 
 قحطان واحًدا تلو اآلخر، مع إجراء الموازنة بينهم؛ ليخلص إلى أن عثمان أخيرهم،  فقال: 

ييييييييييييييييياِزم   ْيييييييييييييييييير  ِبِنيييييييييييييييييي ح  ييييييييييييييييية  خ  ْيم  ز   خ 
         

ْييييييييييييييييييييييييير    يييييييييييييييييييييييياِزم  خ   ب ِنييييييييييييييييييييييييي د اِرمِ و ح 
 

يييييييييييييييييييييييييا م  ْيييييييييييييييييييييييييير  ت ِمييييييييييييييييييييييييييم  و  د اِرم  خ   و 
         

 (2)ِمْثيييييييييييييييل  ت ِمييييييييييييييييم  ِفيييييييييييييييي ب ِنيييييييييييييييي آد مِ  
 

فاستدعى أبو نواس صورة خزيمة فهي خير بني حازم، وصورة حازم، وصورة بني 
 دارم بتسلسل تاريخي، حتى وصل إلى مبتغاه وهدفه، وهو أن تميم خير بني آدم.   

عر ض بأخيه المأمون؛ ليدل على علو نسبه من ناحية أمه،  وفي مدحه األمين أيًضا
فأمه عربية، مستدعًيا شخصية جدتيه )أم موسى والخيزران( وهما أصلهما غير عربي 

 وكانا من الجواري والسبايا:

ييييييييييييييييييييى دتيييييييييييييييييييييه أمِّ م وس  ل ييييييييييييييييييييْيس  ك ج   و 
       

ر انِ   ْيز  يييييييييييييييييييييييييييييييالخ   إذ ا ن ِسيييييييييييييييييييييييييييييييب ْت و ال  ك 
 

يييييييييييينِ  ِضييييييييييييْين ا ِبيييييييييييياأْلِميِن ع  يييييييييييياِن  ر  م   الز 
      

ييييييييور  الم غ يييييييياِني  ْعم  ى اليمييييييييي ْلك  م  ييييييييح   ف أض 
 

يييييييييييييين   ذ و ر ع  يييييييييييييد اِن، و  ْبيييييييييييييد  الم   ل يييييييييييييه ع 
       

يييييييييييياِني  ييييييييييييب  ي م  ال يييييييييييييه م ْنت خ  ِكييييييييييييًل خ 
(3) 

 
ففي البيت األول عر ض بالمأمون، ونسب أمه وأخواله غير العرب فهم من بًلد  

وهما من أشراف  (2)وذو رعين (1)ن فعبد المدانفارس؛ ألن  أمه فارسية، أما أخوال األمي

                                                 
 . 125ص(  ت: محمود واصف) ديوان أبي نواس  - (1)
 نفسه .  المرجع السابق - (2)
 . 115، 114، صالمرجع السابق - (3)
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اليمن وأسيادها   ومن هنا رضينا باألمين ذي األثر الذي ال يخفى على العيان، اعتمد 
الشاعر على المفارقة بين نسبين باستدعاء شخصيات أسرتين: فارسية متمثلة في نسب أم 

خًلعة والمجون، وأسرة عربية المأمون وأخواله، وما تحمله من دالالت الكفر والزندقة، وال
متمثلة في نسب أم األمين، وما تحمله من دالالت السيادة والشرف على مر العصور، 
فالعًلقة بين أسرة أبيه وأمه وطيدة، والملك فيهم أصيل، وموروث،كابًرا عن كابر، وكان 

أهله، يرمي أبو نواس من وراء هذا بعث الهيبة في قلوب الرعية؛ حت ى يرضوا بالملك و 
 والوصول إلى الطاعة التامة للخليفة في أمره، أو نهيه. 

وفي مدحه العباس بن عبيد اهلل بن أبي جعفر المنصور ألح  على هذا المعنى ) كرم 
 العنصر واألصل (، من ناحيتي األب واألم باستدعاء شخصية الخال والعّم : 

ييييييييييييييييين   ييييييييييييييييياِل ِميييييييييييييييييْن ي م  يييييييييييييييييِريم  الخ  ك   و 
      

يييييييييييييييِريم  الع يييييييييييييييمِّ   ك  يييييييييييييييِره و  ِميييييييييييييييْن م ض 
(3) 

 
مقدِّما في البيت الخال على العم، ولم يكن التقديم اعتباًطا؛ ألن في العصر العباسي 
كثرت الفارسيات في قصور الخلفاء، والكثير من الخلفاء أمهم فارسية، فقدم الخال من 
 باب المسارعة إلى المطلوب، فمن البدهي أن الخليفة كريم األعمام، ولكن الكثير منهم

 ليس كريم األخوال.

وفي مدحه عبد الوهاب بن مايسان وكان من أشراف الفرس، استدعى شخصية 
تاريخية اتسمت بالعدل والسيرة الطيبة، حت ى صار مضرب المثل في السيرة، فقيل )سيرة 

                                                                                                                         
عمرو بن الديا، وهو يزيد بن قطن بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب الحارثي من -(1)

مات قبل اإلسًلم، ينظر: األعًلم ، الزركلي، بيروت، دار العلم مذحج، جد جاهلي من أشراف اليمن، 
 .135، ص 4، ج1992، 10للمًليين، ط

أحد أقيال اليمن، نسب إليه خلق كثير، ينظر: وفيات األعيان، ابن خلكان، ت: إحسان عباس،  - (2)
 . 72، ص4،ج1978بيروت ، دار صادر ،

  .69ص ( ت: محمود واصف) ديوان أبي نواس  - (3)
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ملك الفرس، وكان من خواصه جد الممدوح )أبرشام( والناس على دين ملوكها،  (1)أزدشير(
مضرب المثل في العدل والسيرة الطيبة، فخواصه من البدهي أن يكونوا  فإذا كان الملك

من طينته، فاستدعى أبو نواس أزدشير، واتخذ من هذا االستدعاء وسيلة للتعبير عن مدى 
عراقة وأصل هذا الممدوح، ومنزلته عند الملوك، فقد كان يرون آباءه بأعين، ليست كأي 

ل وضعوه على رؤوسهم، فهو يحاول أن يذكر عين، بل عين كحلت بمراود األعظام، ب
 الممدوح بأمجاد أجداده، وآبائه باستدعاء صورتهم وصورة ملوكهم.     

 إن  الم لييييييييييييييييوك  ر أ وا أبيييييييييييييييياك  ب ييييييييييييييييأْعين  
         

ْعظ ييييييييييييييامِ   يييييييييييييير اوِد اإْلِ ل ييييييييييييييت ِبم   ق ييييييييييييييْد ك حِّ
 

ييييييييييييييييييان ه م ِتْمث ال ييييييييييييييييييه  واْسييييييييييييييييييتود ع وا ِتْيج 
         

ييييييييييييييييييييييييع    ييييييييييييييييييييييييه م   اأْلْقييييييييييييييييييييييييو امِ  واهلل  ي ْعل م 
 

ْلِكيييييييييييه  ِمييييييييييْن ل يييييييييييد ْن أ ييييييييييييِد أ ْزد ِشيييييييييييير  ِبم 
          

 (2)حت ييييييييييييييى تلْتييييييييييييييه د ْول يييييييييييييية  اإلْسييييييييييييييًلمِ  
 

فاستدعاء )أزدشير( يعود للمعرفة الواعية للشاعر بمًلمح، وسمات تلك الشخصية، 
وأبعادها الداللية؛ ليعبر عما يريد، وليؤكد من خًللها أصالة وعراقة ذلك الممدوح، 

 شخصية المستدعاة خير دليل، وشاهد على تلك األصالة والعراقة  فال

                                                 
، 1،1994ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، الثعالبي، ت: إبراهيم صالح، دار البشائر، ط - (1)

 .178ص
لهذه األبيات قصة مشهورة عند الفرس: استودع أزدشير  أبرشام هذا أم سابور زوجته عند خروجه  - (2)

تصًرا، قال: لو كان لنا ولد ، إلى حرب مللك الجرامقة، وكانت زوجته هذه حامًل دون أن يعلم، فلما عاد من
فقال له أبرشام: أيُّها الملك: إن  لك ابًنا عندي قد ترعرع، وقد سميته شاة، ففرح الملك فرًحا شديًدا، وقال 
له: سوف أقعدك بعد على رأسي، وأمر بتصوير صورة أبرشام على حريرة، وسماها أبرشام، فلبسها تحت 

) إلى أن جاءت دولة العرب وسيرة اإلسًلم، ينظر ديوان أبي نواس تاجه، ولبسها ملوك بني ساسان بعده، 
 .  111ص ( ت: محمود واصف
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استدعى شخصية جده هاشم بن عبد المطلب، وسيدنا  -أيًضا -وفي مدحه العباس
العباس جد الممدوح، وسيدنا عبد اهلل بن العباس، معتمًدا على أسلوب المزج؛ ليعطي أكثر 

يحائي:   من بعد داللي وا 

 لع ب يييييييييييييييييييأ ن يييييييييييييييا ِفيييييييييييييييي د ْني يييييييييييييييا ِمييييييييييييييين  ا
 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياِس أ ْغييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد و و أ رْوح   
 

ْبيييييييييييييييييييييييييييد ليٌّ ِعْنيييييييييييييييييييييييييييي  ه اِشيييييييييييييييييييييييييييميٌّ ع 
      

ييييييييييييييييييييييييييييِدْيح    ييييييييييييييييييييييييييييييييد ه ي ْغل ييييييييييييييييييييييييييييو الم 
(1) 

 
فالشاعر يغدو ويروح في سعادة وبشر، وال غرو فهو في ظل بني العباس، كريم 
العنصر، فهو هاشمي عبدلي، فكل شخصية عضدت أختها؛ لتعطي للمتلقِّي لوحة كاملة 

 صر هذا الممدوح. عن كرم عن

 وفي مدحه أيًضأ يقول : 

ييييييييييور  ه اِشييييييييييم   ييييييييييور  م ْنص   و أن ييييييييييك  ل ْلم نص 
 

يييييييييييارِ   ايييييييييييية  لف خ  يييييييييييا ب ْعيييييييييييد ه ِميييييييييييْن غ  م   و 
 

ْييييييييير  ق ْحط ييييييييان  و اِحييييييييًدا ييييييييدُّك ه ييييييييذ ا خ   ف ج 
      

ْيييييييييير  نيييييييييزارِ   يييييييييد  خ  يييييييييا ع  و ه يييييييييذ ا إذ ا م 
(2) 

 
نزار(؛ ليتخذ من  -انقحط -هاشم -فاستدعاء الشاعر هنا عدة شخصيات )منصور

يحاء، يخلص من خًلله أنه خيرهم جميًعا.    كل واحدة منها صفة وا 

في موضعين من  (3)ومن الزعماء الذين استدعاهم: حاجب بن زرارة التميمي
 قصائده، يقول في الموضع األول: 

                                                 
 .70، صالمرجع السابق - (1)
 . 436ص  ( ت: أحمد الغزالي) ديوان أبي نواس  - (2)
حاجب بن زرارة بن ع د س التميمي، ينظر:الحيوان، الجاحظ ، ت: عبدالسًلم هارون،  مصر  - (3)

 .  382، ص 4،  ج 1966، 2ى البابي الحلبي، ط،مكتبة مصطف
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اجييييييبِ  ييييييف ا أ ْسييييييلْمت م ر ْهييييييط  ح   ويييييييوم  الص 
      

 (1)الوثيبِ  ك أن كم من الِكْنف اِن أوضع  مين   
 

 ويقول في الموضع اآلخر: 

ْجييييييييييييييييييييييييييد  ل ه ييييييييييييييييييييييييييا و آِخيييييييييييييييييييييييييير ه ل  م   أ و 
         

اِجبه يييييييييا  ِإْن ذ ِكييييييييير  المجيييييييييد  ق يييييييييوس  ح 
(2) 

 
هذان البيتان جاءا في هجاء قبيلة تميم، حيث يشير البيت األول إلى التقليل من 

م حاجب بن زرارة، مفاخرهم ومكانتهم االجتماعية، فلجأ يذكرهم بحادثة أسر سيدهم وفارسه
 وكيف كان خذالنهم له، فلم ينصروه؛ لضعفهم وقلة هيبتهم في نفوس أعدائهم.

في حين جاء البيت الثاني مستحضرا قصته التاريخية التي جرت مجرى المثل ) 
قوس حاجب(، وذلك أن "حاجًبا وفد على كسرى يوم منع تميًما من ريف العراق، طالًبا 

، فاستأذن عليه، فأوصل إليه: أسيد  العرب أنت؟ قال: ال، قال: إليه أن يسمح لهم بالبقاء
فسيد مضر؟ قال : ال، قال: فسيد بني أبيك ؟ فقال: ال، ثم أذن له، فلما دخل عليه، قال 
له: من أنت ؟ قال: سيد العرب، قال: أليس قد أوصلت إليك: أسيد العرب؟ فقلت: ال، 

ل له: أيها الملك: لم أكن كذلك حتى حتى اقتصرت بك على بني أبيك، فقلت ال ؟ قا
دخلت عليك فصرت سيد العرب، قال كسرى : آه، املؤوا فاه درًّا، ثم إن كسرى أجابه على 

  (3)طلبه بعد أن رهن قوسه، وقد وفى به، فضرب به المثل "

إن  هذا االستدعاء يحمل في طي اته كثيًرا من المعاني، ويكشف من خًلله حموالت 
الت الظاهرة إلى مستويات أكثر عمًقا، فهم قوم ضعاف قليلي الحيلة مكتوفي تتعد ى الدال

األيدي عن الوثب، أول مجدهم وآخره قصة صاحبهم مع كسرى، مما يتضح معه رؤية 
 الشاعر لهؤالء القوم المختبئة وراء تلك األحرف، وذلك االستدعاء.  

                                                 
 . 512ص ( ت: أحمد الغزالي) ديوان أبي نواس  - (1)
 . 509، صالمرجع السابق - (2)
 . 541، ص2005، 2موسوعة أمثال العرب، إميل، يعقوب ، بيروت، لبنان، ط - (3)
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، (1)شخصية حاتم الطائي ومن الشخصيات التي رسخت في الذاكرة، وتناقلتها األلسن
الشخصية المعروفة بالكرم والعطاء، حتى أصبح مضرب المثل في الجود والكرم "أجود 

، وقد وظفها أبو نواس في سياق افتخاره بقبيلة قحطان، التي يعود نسب حاتم (2)من حاتم"
الطائي إليها، كما استدعى شخصيات أبطالها، موظًفا أسلوب المزج، لتعضد كل شخصية 

 ختها، فلكل شخصية مًلمحها؛ مستعيًرا منها أكثر من بعد داللي، يقول: أ
ْييييييييييييير  م ْكت ِئييييييييييييبِ  ْر ِبق ْحط ييييييييييييان  غ   ف ييييييييييياْفخ 

         
يييييييييييييييوِد ِميييييييييييييييْن م ن اِقِبه يييييييييييييييا  ييييييييييييييياِتم  الج   ف ح 

 
 و ال  ت يييييييييييييييييييييير ى ف اِرًسييييييييييييييييييييييا ك ف اِرِسييييييييييييييييييييييه ا

              
يييييييييييييْن م ن اِكِبه يييييييييييييا   إْذ ز اليييييييييييييْت اله يييييييييييييام  ع 

 
ق ييييييييييييييييييْيس   و و  ْميييييييييييييييييير  و األ ْشييييييييييييييييييترانِ  ع 

(3)  
          

يييييييلِ   ييييييد  اْلخ  ز  و 
 أ ْسييييييد  ل ييييييد ى م ًلِعب هييييييا (4)

 
يييييياِعِثه ا يييييييِد ِمييييييْن أ ش  ييييييْل ِمييييييْل إلييييييى الص   ب 

      
يييييييييييياد ِة الغ ييييييييييييرِّ ِمييييييييييييْن م ه اِلِبه ييييييييييييا  والس 

(5) 
 

ال شك أن الشاعر يفخر بقحطان، ويطلب ممن ينتسبون إليها أن يشهروا مفاخرها، 
أن يكون حاتم الطائي أحد أفرادها، فهو واحد من أولئك الذين خلدوا فيكفى قحطان شرًفا 

ذكرها بكرمه وجوده، وأبو نواس هنا استدعى أهم شخصية في قبيلته، بلغ ذكرها اآلفاق، 
وكتب لها الخلود، وضربت بها األمثال، ليؤكد أن كرم حاتم نابع من قبيلته التي طبعت 

ة متأصلة فيهم، وهي صفة الكرم، التي عضدتها عليه، فأخذ باستدعائه حاتم الطائي صف
صفات أخرى )الفروسية، والشجاعة والسيادة( المستوحاة من استحضار شخصيات تلك 

 القبيلة كييي ) عمرو، قيس، األشتران، زيد الخيل(.  
                                                 

ينظر ترجمته في: الزركلي، حاتم الطائي: فارس وشاعر وجواد في الجاهلية، يضرب بجوده المثل،  - (1)
 . 151ص2األعًلم ،ج

 . 326ص 1مجمع األمثال، الميداني، ج - (2)
 مالك بن الحرث النخعي الشاعر التابعي وابنه إبراهيم.  - (3)
 ابن مهلهل من طيء ، وكلهم من قحطان.  - (4)
 . 508ص ( ت: أحمد الغزالي) ديوان أبي نواس  - (5)
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 المبحث الثالث : الشخصيات الدبية: 
اء تجاربهم، ومما ال تعد الشخصيات األدبية من أهم المنابع التي يستقي منها الشعر 

شك فيه أن تكون شخصية الشعراء من الشخصيات القريبة من فكر ووجدان الشاعر، 
ومن الشخصيات التي استدعاها ابو نواس: السموأل مضرب المثل في الوفاء،  معرًضا 

 من خًلل ذلك االستدعاء بمهجوِّه، فيقول: 
يييييييام  ِبيييييييه يييييييم وأِل إْذ ط ييييييياف  اله م   أْو كالس 

      
ييييِب األصييييواِت يييييرتجس  ِفيييي  ْحف ييييل  ل ج   ي ج 

 
ت ار  ث ْكًًل ولْم يغدْر ِبذم ته إْذ ِقْيل  أ شرْف ت ر  اأْلْود اج  ت ْنبِجس    ف اخ 

(1) 
لقد جاء هذا االستدعاء في سياق هجاء ابن جديح، حيث يستدعي تلك الحادثة 

فائه المرئ القيس، التاريخية التي اشتهر بها الشاعر الجاهلي، والتي تتعلق بأمانته وو 
حين استودعه سًلًحا ودروًعا، لكنه مات قبل أن يسترد  أمانته، فلما علم ملك كنده 
الحارث بن أبي شمر خبر تلك األسلحة، بعث في طلبها، لكن السموأل رفض أن يسلمها 
إياها، وأغلق حصنه؛ فحاصر ملك كندة السموأل، وفي أثناء حصاره كان للسموأل ابن 

في صيد، فلم ا رآه ملك كندة، ساومه وفاوضه على ابنه مقابل الدروع، إال  خارج الحصن
أن  السموأل رفض، وبقي مصرًّا على رأيه، واختار الوفاء باألمانة على ولده، فقتله 

، وارتكز أبو نواس في (2)الحارث، ورجع خائًبا، فضربت العرب المثل بالسموأل لوفائه
مة الوفاء التي كانت تغيب عن المجتمع الذي يعيش استدعائه شخصية السموأل على قي

فيه، موضًحا مدى غضبه على الوضع في عصره واتخذ من ابن جديح نموذًجا لنقد 
المجتمع العباسي، معتمًدا على أسلوب التلميح، ليعبر من خًلله عما يدور في نفسه، 

ن   ما هي فضيلة إنسانية ويبين للمتلقي أن القيم اإليجابية، ليست مختصة بدين دون آخر، وا 
 تتعاضد مع مجموعة القيم األخرى، لتخلق نظاًما مجتمعًيا خًلًقا ومتكامًًل. 

                                                 
  .557المرجع السابق ص - (1)
، 1977،  3الشعر والشعراء ، ابن قتيبة، ت: أحمد محمد شاكر، القاهرة، دار المعارف، ط -(2)
 .  119ص1ج
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وفي مدحه العباس بن عبيد اهلل بن أبي جعفر المنصور، استدعى الشاعر عدة 
يحائي ال  شخصيات شعرية، يعضد بعضها البعض؛ ليستعير منها أكثر من بعد داللي وا 

منها؛ فتصبح تجربته أعمق إيحاًء، وأكثر داللة، فاستدعى  يتوفر في شخصية متفردة
( عن (1)شخصيات ) الحطيئة، وكعب، والنابغة، والخليل بن أحمد الفراهيدي، وقطرب

طريق ما اشتهروا به من أسماء مباشرة وألقاب كييي )جرول( اسم الحطيئة، و)المزني( لقب 
دحه في غاية الدقة واإلحكام، فأخذت كعب، و )زياد( اسم النابغة، ليبرز أن قصيدته في م

من الخليل أوزانه، ومن الحطيئة دقته، ومن النابغة إحكامه، ومن كعب رشاقة ألفاظه، 
 ومن قطرب تجويده وتهذيبه : 

ييييييييةً   ف ييييييييد ون ك ه ا ي ييييييييا ف ْضييييييييل  ِمنِّييييييييي ك ِرْيم 
       

ْطًفييييييييا ب ْعييييييييد  عييييييييزِّ ِقي ييييييييادِ    ث نييييييييْت ل ييييييييك  ع 
 

ْزِنه يييييييييييييييا ِليِلي ييييييييييييييية  ِفيييييييييييييييي و   ق ْطرِبي ييييييييييييييية   خ 
            

 ن ظ اِئر ه ييييييييييييا ِعْنييييييييييييد  الم لييييييييييييوِك عت يييييييييييياِدي 
 

ييييييييييْرول     يييييييييير ه ا أْن ال  ت ع ييييييييييدُّ ِلج  ييييييييييا ض  م   و 
    

ْعيييييييييييييييب و ال لِزي يييييييييييييييادِ   ْزِنيييييييييييييييي ك  و ال الم 
(2) 

 
موظًفا داللة اسم الفعل المنقول من الظرف )دونكها(، والنداء المقصود به التعظيم 

الجار والمجرور ) مني( على المفعول )كريمة(، كما ال يخفى )يا فضل(، والقصر بتقديم 
ما في التعبير عن القصيدة بيي )كريمة( من إيحاء بقداستها، وال غرو فهي في مدحك، 
يجاز الحذف  في )خليلية...( أي هي خليلية للمبادرة إلى المطلوب، كما أن نظائرها  وا 

 من الكريمات عدتي وعتادي عند الملوك. 

ه )محمد بن إسماعيل( استدعى شخصية الشاعرة الخنساء، وبكاءها على وفي هجائ
 أخيها صخر:

ِلييييييييييييييه     يييييييييييييى ع  يييييييييْخر  إذ ا ف ق يييييييييييييد  الر ِغييييييييييييييف  ب ك  ييييييييياِء إْذ ف ِجع يييييييييْت ِبص  ْنس  يييييييييا الخ   ب ك 
                                                 

أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد البصري، واشتهر بمثلثات قطرب، ينظر: تاريخ بغداد،  - (1)
 .480ص4، ج2002البغدادي، ت: بشار عواد ، دار الغرب اإلسًلمي ، بيروت ،

 . 74ص  ( ت: محمود واصف) ديوان أبي نواس  - (2)
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د ون  ر ِغيِفييييييييييييييييييييييه ق لييييييييييييييييييييييع  الث ن ايييييييييييييييييييييييا        و 

       
ْقع ييييييِة ي يييييْوِم ب ييييييييييييييي  يييييْرب  ِمْثيييييل و   (1)يييييييييْدرو ح 

 
بأسلوب تهكمي ساخر، اتخذ أبو نواس من صفة البخل محوًرا للهجاء، وحتى يكمل 
الصورة عاد إلى الزمن القديم، مستحضًرا حادثة موت صخر؛ ليضمنها الصورة المرسومة 
التي أرادها، وهو يدرك تماًما مدى الفجيعة التي لحقت بالخنساء عند موت أخيها صخر، 

التشبيه البليغ الذي أتى على صورة المفعول المطلق المبين للنوع، فبكاؤه متكًئا على داللة 
لفقد رغيفه كبكاء الخنساء على فقد أخيها صخر، والتشبيه المجمل )وحرب مثل وقعة يوم 
بدر(  فالمتلقي إذا استدعى شخصية الخنساء وصورة حرقتها على أخيها المتوفى، وصورة 

أدرك مدى حرقة ذلك المهجو وحرصه على رغيفه، وال غزوة بدر، وما فيها من كر وفر، 
يخفى ما في البيتين من مبالغة، وما فيهما من صورة فريدة لبخل ذلك الرجل، وحزنه 
الكبير من أجل رغيفه، وهي صورة أبعد ما تكون عن ذهن المتلقِّي غير أن  الشاعر عبر 

 يلته.   هذا التوظيف جعلها قريبة من ذهن المتلقِّي، وجسدها في مخ

ومن الشخصيات الشعرية المستدعاة في شعر أبي نواس: الشاعر )عروة بن حزام      
، ويقصد من وراء استدعائه أن يكشف معاناته من العشق الذي يكابده، كتلك (2)العذري(

المعاناة عند عروة بن حزام مع ابنة عمه عفراء، التي أحبها حًبا أضناه، أودى بحياته، 
المتلقي مدى معاناته من هذا العشق، فاالستدعاء هنا يحمل  دالالت، وأن يقرب لذهن 

 تصور حاله، وما آل إليه من مآل صعب كمآل عروة، فيقول: 

                                                 
 . 191ص المرجع السابق  - (1)
عروة بن حزام هو أحد العشاق الذي قتلهم العشق، وصاحبته عفراء بنت مالك العذرية، وكان عروة  - (2)

فه إلى أن  يتيًما في حجر عمه، حت ى بلغ فعلق عفراء، ونشأ مًعا فسأل عمه أن يزوجها إي اه، فكان يسوِّ
خرج في عير ألهله إلى الشام، وخطب عفراء ابن عم لها من البلقاء فتزوجها، فحملها إلى بلده، وأقبل في 
عيره راجًعا، حت ى إذا كان بتبوك، نظر إلى رفقة مقبلة من ناحية المدينة، فيها امرأ على جمل أحمر، فقال 

ذكر عفراء على كل حال، فلم يرع إال ألصحابه: واهلل لكأنها شمائل عفراء، فقالوا: ويحك ما تترك 
 .607ص2بمعرفتها، فبئس قائما ثم انصرف إلى أهله باكًيا محزوًنا، ينظر الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ج
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ييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييذ ا ك   لييييييييييييييييييييت  ِشيييييييييييييييييييْعِري ه ك 
 

يييييييييييييييييروة ي ْلق يييييييييييييييييى   (1)ييييييييييييييييييان  أ ِخيييييييييييييييييي ع 
 

ويوحي بتضامن كبير من قبل الشاعر مع قصة عروة، ويتعاطف معها، كما يريد أن 
 في صورة أن ه يلقى معاناة مماثلة كتلك التي كان يعانيها صاحبه.  يضع المتلقي

وفي هجائه داود بن زرين الشاعر،  استدعى شخصية بشار بن برد أستاذ أهل 
 عصره من الشعراء : 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد  د اود         إذ ا أ ْنش 
 

يييييييييييييييييييييييييييييييار    ييييييييييييييييييييييييييييييين  ب ش   ف ق ييييييييييييييييييييييييييييييْل أ ْحس 
 

 ل يييييييييييييييييييييه ِميييييييييييييييييييييْن ِشيييييييييييييييييييييْعِره الغيييييييييييييييييييييثِّ   
 

ييييييييييييييييييييييييييييياء  أ ْشيييييييييييييييييييييييييييييع    يييييييييييييييييييييييييييييا ش   ار  إذ ا م 
 

يييييييييييييييييييييا ِمْنه يييييييييييييييييييييا ل يييييييييييييييييييييه ِشييييييييييييييييييييييء       م   و 
 

أال  ه ييييييييييييييييييييييييييذ ا ه ييييييييييييييييييييييييييو الع ييييييييييييييييييييييييييار   
(2) 

 
وداود هذا كان من رواة بشار، معرًضا بسرقته الشعرية، فإذا أنشد فقل أحسن بشار، 
وال تقل أحسن داود؛ فما له من شعره شيء إال سرقته، كما أن  في األبيات تعريًضا ببشار 

عره الغث( من الواضح أنه يعود على بشار، أي من وشعره، فالضمير في قوله: )له من ش
شعر بشار الغث، والدليل على ذلك النفي في البيت التالي )وما منها له شيء(، وكأن ي 
بأبي نواس باستدعائه بشاًرا، يضع المتلقي في موازنة بينه وبين بشار، فشعره غث ردئ، 

 المروي عنه.  فلم يكن المقصود بالهجاء إًذا هذا الراوي، بل المقصود

وهناك نوع آخر من االستدعاءات، وهو االستدعاء غير المباشر، الذي يعنى بيي " 
توظيف قول يتصل بالشخصية، ويدل عليها في آن واحد بحيث تصبح وظيفة القول 

                                                 
 .  490ص  ( ت: أحمد الغزالي) ديوان أبي نواس   -(1)
 . 180ص(  ت: محمود واصف) ديوان أبي نواس  -(2)
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وظيفة مزدوجة، التفاعل الحر مع النص، واستحضار صورة الشخصية في ذهن 
 . (1)المتلقي"

ذلك في شعره بشكل ملفت، وذلك " بأن يضمن شيئا من شعر وقد استعان أبو نواس ب
، ويأتي ذلك التضمين؛ ليزيد من تأكيد المعنى الذي يصبو إليه الشاعر، ويقويه، (2)غيره"

 ومن األمثلة على ذلك االتجاه، قوله: 

 ه ْيف ييييييييييياء  ت ْسيييييييييييِمع ن ا و الع يييييييييييود  ي ْطِرب ن يييييييييييا
      

ْكيييييييييييب  م رْ   ْيييييييييييير ة  إن  الر  دِّْع ه ر   (3)ت ِحيييييييييييل  و 
 

 وفي موضع آخر يقول: 

ل يييييييى ط ييييييير ب       ف ق يييييييال  ه ييييييياِت و أ ْسيييييييمْعن ا ع 
    

ْكيييييييييييب  م ْرت ِحيييييييييييييييييييييل    ْيييييييييييير ة  إن  الر  دِّْع ه ر   و 
 

ْم م و اِقع ييييييييه      يييييييين ْت ِفْيييييييييه لييييييييْم ت ْخيييييييير   ف أ ْحس 
    

ْوِفه يييياِ حل ييييل     و الكييييْأس  ِفييييي ي ييييِده ا، ِفييييي ج 
 

يييييييْت  يييييييه    ث يييييييم  اْست ه ش  يييييييْوت  ت ْمّلح   إليييييييى ص 
    

 (4)إن ييييييا محيِّييييييوك، فاسييييييلْم أيُّهييييييا الطلييييييل   
 

يتمتع أبو نواس بعاطفة اصطبغت بألوان الحياة الًلهية، وتأثيراتها؛ مما انعكس على 
استجًلئه للمحاسن والمتع والتناغم مع كل جمال، ومن هنا أتى هذا االستدعاء عبر آلية 

 (5)ن: األعشى، وقوله: )ودع هريرة إن الركب مرتحل(ذكر شطرين من قصيدتين لشاعري
                                                 

في توظيف الشخصية التراثية، أحمد مجاهد، القاهرة، الهيئة  أشكال التناص الشعري، دراسة - (1)
 . 155، ص1988، 1المصرية العامة للكتاب، ط

استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر السعودي، السويكت، عبد اهلل خليفة، السعودية، دار  - (2)
 . 571، ص2009، 1المفردات، ط

 .  84ص( ت: أحمد الغزالي ) ديوان أبي نواس  - (3)
 .  116ص ،المرجع السابق - (4)
، 1ديوان األعشى الكبير، تحقيق محمد إبراهيم الرضواني، الدوحة، قطر، وزارة الثقافة والتراث، ط  - (5)

 .203، ص 1، ج 2010
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،الذي قام بوظيفتين: استحضار (1)والقطامي، وقوله: ) إنا محّيوك فاسلم أيها الطلل (
 القائل وهو القطامي وهو من أحسن الشعراء ابتداءات في مطالع قصائده، واألعشى

جربته الغزلية، فالغزل صناجة العرب( وصورته وهو يتغنى بشعره، وهو اختيار يناسب ت)
في حاجة إلى طرب، واستحضار القصيدة بأجوائها المليئة بالخمر واللذة والمجون. 
فتتضح الصورة الكلية في ذهن المتلقي بعناصرها الفنية، وخطوطها الجزئية  )الطرب(، 
ونسمعه في )تسمعنا، وأسمعنا، صوت، محيوك(، و)الخمر( الدال عليها فعل األمر 

 الحسناوات( نراها في )هيفاء، الضمير المستتر في استهشت(.    )هات(، و) 

 الخاتمة: 
تتعدد الشخصيات عند أبي نواس ما بين دينية ، وأدبية )خاصة شخصية الشعراء(، 
سهام فعال في  وتاريخية، وكان الستدعاء هذه الشخصيات أثر بالغ في بناء قصيدته، وا 

دراته اإلبداعية؛ حيث وظف أساليب شتى عمد تقريبها إلى ذهن المتلقي، كشفت لنا عن ق
 إليها في أثناء عملية االستدعاء.

 وقد وصل البحث إلى مجموعة من النتائج كالتالي :
لم تكن عودة أبي نواس إلى موروثه القديم عبثًا؛ بل جاءت بفعل دوافع منها : دوافع  .1

حيث يعد التراث منبًعا فنية؛ تمثلت في حاجته إلى وسائل تعينه على إتقان عمله األدبي، 
ثًرا، ومعيًنا ال ينضب، يمده بالطاقات التعبيرية والتصويرية ذات اإليحاء والتأثير . ومنها: 
دوافع سياسية واجتماعية تبًعا لما يتقلب فيه الشاعر من أجواء سياسية واجتماعية سواء 

ها أبو نواس في شعره كانت إيجابية أو سلبية، وأخيرا الدوافع الثقافية والنفسية ، وقد كرس
مستعرًضا ثقافته؛ خدمة ألغراضه الفنية، وألثره النفسي، الذي يرجو من خًلل ذلك 

   االستدعاء أن يصنع عالًما موازًيا يلجأ إليه .
أغلب الشخصيات المستدعاة في نصوصه الشعرية لها ذيوع، وانتشار كبير في  .2

لى نماذج لها صدى وتأثير في نفس الساحة األدبية، أو التاريخية؛ إذ لجأ أبو نواس إ
 المتلقي، تنم عن وعي الشاعر. 

                                                 
 .23، ص1960، 1ديوان القطامي، ت: إبراهيم السامرائي، وأحمد مطلوب، بيروت، دار الثقافة، ط - (1)
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كان لغرضي المديح والغزل حضور جيد في توظيف الشخصيات التاريخية القديمة،  .3
 وذلك؛ لقرب هذين الغرضين من نفس أبي نواس بعد الخمريات. 

ة وردت بعض االستدعاءات في هجائه في صورة كاريكاتيرية، محملة بدالالت السخري .4
ذالله وتجريده من الفضائل، ولكنه لم ينحدر به إلى  والتهكم؛ للتأثير في المهجو، وا 

 حضيض الفحش وهتك األعراض.  
أخذ االستدعاء عند أبي نواس عدة آليات، منها: استدعاء الشخصية باسمها مباشرة،  .5

أو الزمة  أو استدعاء عبر آلية األلقاب، أو عبر آلية الكناية، أو آلية  فعل من أفعالها،
 من لوازمها، أو قول من أقواله. 

 
 

Evoking the Characters 

in the Poetry of Abu Nawas  
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Abstract 

        This research aims to study the phenomenon of recalling 

personalities by one of the most important Abbasid poets (Abu 

Nawas); Where this phenomenon occupied a space in his poetry, 

and raises in the minds of those who read his book in his 

deliberation and careful consideration of several questions, making 

the research his concern to detail and answer them. 

     The research adopted an integrative approach, so that it looks at 

literary texts in an integrative way, using the inductive approach that 

is based on extrapolating the material, and extracting everything 

related to the personalities that preceded the poet’s time, whether 

that time was close to his time or far from it, with the use of other 

methods to reveal On literary texts and their appropriate scientific 

analysis, such as the descriptive, which is based on describing and 

highlighting the material, then the analytical, which decodes its code 

and clarifies its purposes, and then the artistic method, which is 
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concerned with studying the role of language and poetic 

imagination; By integrating these approaches, the research achieves 

its objectives. 

     The research concluded that Abu Nawas took his summons as a 

proof and witness to what he aims at, and to demonstrate his cultural 

ability that he enjoys. Spinning has a large presence in the 

employment of ancient historical figures, and that; Because they are 

close to the same Abu Nawas after the Khmeriyat, as some 

supplications were made to his satire in the form of a caricature, 

loaded with connotations of irony; To influence the spelled, and the 

summoning was represented by Abu Nawas in a number of 

mechanisms, including: calling the character by his name directly, 

or through the mechanism of nicknames, or the mechanism of 

metonymy, or one of its actions, or a necessary of its requirements, 

or one of its words. 

     The research believes that modern studies should continue to 

study the phenomenon of summoning among poets in general, and 

poets of the Abbasid era in particular. To complete the vision about 

this era and its creativity and creators. 
Key words: Abu Nawas, evoking characters, literary, historical, religious 

 


