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امللخّص
ال شك فـي أنّ األدبني العربـي والفارسـي مبقوماهتما العريقة ورجارهبما اخلصبة ،قد تأثرا بعضهما بالبعض منذ
القدمي ،والشعر اخلمري الذي ابتدعه أبونؤاس (196ق) ،شاعرٌ عبقري من عباقرة األدب العريب ،صار منوذجاً مثالياً
للشعراء يف األدبني العريب والفارسي ،منهم حافظ الشريازي (792ش) امللقّب بـ"لسان الغيب" ،من كبار الشعراء
الفرس .هذا البحث يرمي إىل دراسة عددق من السلبيات االخالقية -االجتماعية الشائعة املشتركة يف جمتمعي
الشاعرين أيب نؤاس وحافظ الشريازي من خالل أشعارمها ومقارنتها يف شعر هذين الشاعرين الكبريين معتمداً على
املنهج الوصفي -التحليلي ومستعيناً باملدرسة األمريكية يف األدب املقارن ،وتظهر أمهية هذه الدراسة يف مقارنة
اإلنتاجات األدبية هلذين الشاعرين العبقريني ـ الذينِ قد اغترفا من ينبوع األدبني العريقني؛ العريب والفارسي من
حيث األبعاد االجتماعية ـ األخالقية وكذا مواقفهما الشعرية إزاءها .إن رياء الناس وتسترهم ،البخل ،ولوم الالئمني
وعيب العابني هي تعدّ من أهم القضايا االجتماعية الشائعة يف هذين اجملتمعني اللّذين تطرق إليهما الشاعران يف
تراثهما الشعرية .وامللحوظ أن ردّ عمل الشاعرين الرئيسي يتلخّص يف بيان اخللل اخللقية -االجتماعية عرب مقدرهتما
األدبية والفكاهية يف تعبري كثري من القضايا اجلادة املرّة ،وهو فنٌ ال يتمكنه كلّ أديب أو شاعر مضافاً إىل أهنما من
وجهة نظر الباحث يعدّان شاعران ملتزمان يهمّهما ما جبري يف اجملتمع من األحداث ،غري أنّ أبانؤاس قد اهتمّ بتحلّل
اخللقي بينما حافظ الشريازي فهو حالفه احلظ إذ اآلراء متيل إليه ،حيبونه الناس اخلاصة منهم والعامة.

الكلمات الرئيسة
القضايا األخالقية -االجتماعية ،األدب املقارن ،أبونؤاس ،حافظ الشريازي.
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* الكاتب املسؤول

Email: azade.montazeri@yahoo.com
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مقدمة
إنّ التاريخ األديب أو التاريخ اإلنساين مل يعرف التقاء أكثر غىن ومشوالً من التقاء العرب
واإليرانيني على مستويات عديدة ومتنوّعة ،وهذه العالقات الوطيدة اليت تعود جذورها إىل
أقدم العصور ،قد برزت منذ البعثة احملمّدية واستمرّت حتّى عصرنا احلاضر .ومثة كثري من
االيرانيني الذين اهتمّوا باللغة العربية يف ابداعاهتم وانتاجاهتم األدبية منهم أبونؤاس حسن
بن هانئ يف القرن الثاين ومشس الدين حممد املعروف بـ" خواجة حافظ الشريازي" يف القرن
الثامن للهجرة .هذه املقالة ترمي إىل مقارنة شعر هذين الشاعرين الكبريين يف األدب
الفارسي واألدب العريب واستقصاء أبني اخللل االجتماعية وأ هرها اليت رجلّت يف غضون
أشعارمها رغم بون زمين شاسع بينهما ،وتسلّ الضوء على أهمّ القضايا املشتركة يف
جمتمعي شاعرين أيب نؤاس وحافظ الشريازي كما تقوم بتحليل ومقارنة ردّ عمل الشاعرين
األديب إزاء ما شاهداه يف اجملتمع من السلبيات واخللل األخالقية وهذا ال يعين أن القضايا
االجتماعية يف شعر الشاعرين تنحصر هبذه الثالثة بل هذه من أهم املشتركات ونطاق البحث
فيها أوسع وأمشل.
والذي البدّ من ذكره هنا أن هذه الدراسة ال ترمي إىل إثبات التأثري والتأثر فيما بني
الشاعرين كما شرطت املدرسة الفرنسية لألدب املقارن بل تريد أن تربز اخلطوط الكلية من
التشابه واالختالف بني الشاعرين كما تراه املدرسة األمريكية لألدب املقارن (عوض)2012 ،
وتظهر أمهية هذه الدراسة يف مقارنة اإلنتاجات األدبية هلذين الشاعرين العبقريني الذينِ قد
اغترفا من ينبوع األدبني العريقني؛ العريب والفارسي من نواحي االجتماعية -األخالقية وكذا
مواقفهما إزاءها حيث تنوي املقالة اإلجابة عن السؤالني التاليني مها عبارة عن:
 .1ما هي القضايا االخالقيه -االجتماعية املشتركة يف جمتمعي الشاعرين؛ حافظ
الشريازي وأيب نؤاس من خالل شعرمها؟
 .2ما هي مواقف حافظ الشريازي وأيب نؤاس الشعرية إزاء اخللل االخالقية -االجتماعية
الشائعة يف جمتمعيهما؟
وجدير بالذكر أنّ أمثال هذه األحباث تقتضي أن تُبىن على صلة عميقة بني األدب
واالجتماع ،واحلق أن األدب إىل جانب كونه غذاءً للروح ينعشها ،وفنّاً للذوق يرهفه ،ومتعة
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للنفس يبهجها ،قد يكون صورة واقعية لبعض جوانب اجملتمع الذي وُضع فيه .واألدب كلّما
كان أبعد عن قصور امللوك وتصوير حياهتم ،وأقرب من الشعب وتصوير حياته،كان أبعد عن
الكذب والرياء وأقربُ إىل الصدق والواقع .وال شك أن العالقة بني األدب واجملتمع عالقة
جذرية متماسكة ،وال ينتج أدبٌ إلّا يف اجلماعة واليستمد الشاعر صوره ويقتبسها إال من
البيئة ومن الثقافة اليت تلقّاها منذ الصغر (ابوشقراء ،)24 :2005 ،فال ريب أن للنوعية اجملتمع
والسلطة دور هام يف حتديد القضايا األدبية وما تستوعبه كما وجدته هذا البحث يف دراسة
القضايا االجتماعية يف شعر أيب نؤاس وحافظ الشريازي واملقارنة بينهما.
ومن أهمّ الكتب واملقاالت اليت قامت بدراسة بعض القضايا االجتماعية يف شعر أيب نؤاس
وحافظ الشريازي :هي كتاب "أبونؤاس بني العبث واالغتراب والتمردّ" لـ"الزعيم" (1981م) ،كتاب
"حركة الشعر العباسي يف جمال التجديد بني أيب نؤاس ومعاصريه" لـ"خريس" (1994م) وكذا
مقالة "أبونؤاس بني مؤيديه ومعارضيه" لـ"خريية" (2007م) املطبوعة يف جملة العلوم االنسانية؛
هذه املصادر كما تبدو تعاجل شعر أيب نؤاس من نواحي التجديد وغريه يف شعره ويف شعر
معاصريه ،وقلّما يسللم الضوء على األبعاد االجتماعية -االخالقية يف إنتاج أيب نؤاس الشعري ،وإن
" لـ"خرمشاهي" (1368ش) الذي قام
لعبت دورا هاماً يف توجيه املقالة ،ومن مثّ كتاب "
بكتابة مقاالت مستقلة عن حافظ الشريازي؛ من أمهها يف هذا اجملال" :
و"

"

" ،كما ال يفوتنا اإلشارة إىل مقالة متميزة عن تطبيق شعر هذين العبقريني هي

موتيف "الظرف" و"رندي" يف شعر أيب نؤاس األهوازي وحافظ الشريازي قراءة مقارنة لـ"أكربي"
" لباقري خليلي
1392ش وكذا مقالة "
(1387ش) اليت تعتين بعددق من القضايا االجتماعية العامة يف شعر حافظ الشريازي من منظار
خمتلف عن هذه املقالة؛ فال يكاد يوجد ما يركزّ االهتمام على القضايا االجتماعية يف شعر حافظ
الشريازي ال سيما على وجه املقارنة بني شعره وبني شعر أيب نؤاس.

نبذة ح أيب نؤاس وحافظ الشرياز
أبونؤاس أو احلسن بن هانئ (195-139ق) هو شاعر فارسي من أشهر شعراء العصر
العباسي األول بل من كبار شعراء األدب العريب وعباقرته على اإلطالق ،قد قضى معظم حياته
يف بغداد حتت حكم اخللفاء العباسيني ،هارون الرشيد واألمني العباسي .عاش الشاعر يف
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عصر ضجّ بالريبة والشك واالضطراب ،وشهد صراعا بني املذاهب والديانات إذ تسللت
الفلسفات الفارسية واهلندية واليونانية إىل اجملتمع العريبّ وأثرّت فيه تأثريا بالغاً كما تسرّب
الفرس إىل صميم اجملتمع والسلطة ،ومن خالل اقتراب أيب نؤاس من اخلليفة وبطانته
استطاع أن يقف على التناقض الكبري بني ما تُمارسه السلطة أمام العامة وبني ما متارسه أمام
اخلاصة والندماء ،ووقف على التشوّه الكبري والتحلّل اخللقي الفاح يف حياة جمتمعه ممّا
أدّاه بتمثيل تلك القضايا السياسية واالجتماعية وغريها يف شعره ال سيما يف مخرياته«،فإن
أبانؤاس شاعر اخلمر بال منازع ،واخلمر عروس شعره؛ فيها رجلت عبقريته اجملددة اليت
رفعته فوق السابقني والالحقني» (الزعيم ،)72 :1981 ،مضافاً إىل أنّه ثار على النهج الشعري
القدمي الذي كان ميثّل سيادة الزنعة األرستقراطية العباسية على األدب ،وغدا معظم شعره
السيما مخرياته أقرب إىل الشعبية والدميوقراطية منها إىل األرستقراطية.
وحافظ الشريازي (791-726ق) امللقّب بـ"لسان الغيب وترمجان األسرار" هو من أعظم
الشعراء يف األدب الفارسي بل األدب العاملي الذي تأثر باملدرسة اخلمرية اليت ابتدعها
أبونؤاس يف العصرالعباسي األول ،فمعظم شعره يدور على املعاين الغزلية واخلمرية واليت ال
ختلو من اإلشارات اللطيفة إىل العاهات االجتماعية واألخالقية .عاش الشاعر يف شرياز يف
عصر مضطرب أشد اإلضطراب حيث فاجأها تيمور لنك يف هناية القرن الثامن بغزواته
وفتوحاته املدمرة ،وحوصرت مدينة شرياز حنو مخس مرات وتداول حكمها األمراء وامللوك
من تلك األسر ،فكانت احلياة االجتماعية فيها بني مدّ وجزر وشدة ويسر تتعرض حيناً لوابل
من الدماء وترخر تارة باحملافل واالعياد وتتراخي العادات واألعراف فيها طوراً ،ويسودها
التقشف والزهادة طوراً آخر ،ووقعت فيها شرياز يف أيدي مجلة من حكام تنازعوا على
القدرة واستباحوا ألنفسهم ما توصلهم إىل السلطة واجلاه والشوكة والعظمة مهما كان
(اليايف11 :1409 ،؛ ضيف.)498-496/5 :1980،

السلبيات األخالقية -االجتما ية
قد اتّسمت بغداد يف العصر العباسي األول بشيوع بعض الرذائل والقبائح األخالقية -االجتماعية
يف الطبقات احلاكمة والفئات األوىل من اجملتمع من الرياء والنفاق ،البخل و ،..وكان هلا تأثري
سليب كبري مل يقتصر على كل شخص بوحده بل عمّ يف نواح أخرى من اجملتمع\ إذ يكون
اإلنسان كائناً اجتماعياً ال مفرّ له من العالقات االجتماعية بينه وبني اآلخرين من أفراد جمتمعه،
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كما صارت مدينة شرياز ،اليت كانت قد مسيت بـ"برج األولياء" ألجل األبرار فيها (خرمشاهي،

 ،)19 :1361يف عصر احلافظ الشريازي حم ّ الفساد واإلمث والرياء؛ «إذ إن املبادئ األخالقيه-
االجتماعية تنح ّ يف جمتمع يتوىل زمام احلكم أشخاصٌ سيئو طباع ال يليقون به ،فإهنم يهينون
الفضائل األخالقية ويشيعون صنوفاً عديدة من العاهات االجتماعية؛ منها الفساد والكذب
والرياء والسرقة وعدم املباالة باملكارم اإلنسانية وما إىل ذلك» (صفا .)80/1 :1332 ،فال غرو إذ
نلمس إشارات من هذه القضايا وأمثاهلا يف ابداعات الشاعرين العبقريني رغم الضغوط
االجتماعية والسياسية يف جمتمعهما آنذاك ،فهما قاما بتعبري عدد من الباليا األخالقية-
االجتماعية يف شعرمها بأساليبهما اخلاصة؛ فإنّ اإل هار هو التغيري.
رياء الناس وتستّرهم:
رياء مصطلحٌ يطلق على من يتظاهر باملعروف ويترك اإلخالص يف العمل كي يتمكن من قلوب
الناس ويسمو مبزنلته عندهم (سجادي« .)437-436 :1362 ،وعن رسُولَ اهللِ صلَمى اللَمهُ علَيههل
وسلَمم قَالَ :إِنَم أَخهوف ما أَخافُ علَيهكامه الشلمرهكُ الأَصهغرُ قَالاوا :وما الشلمرهكُ الأَصهغرُ يا رسُولَ اهللِ؟
قَالَ :الرِمياء ،يقاولا اللَمهُ عزم وجلَم لَهُمه يوهم القليامةل إِذَا جُزِي النماسُ بِأَعهماللهِمه اذهبُوا إِلَى الَمذلين
كانهتُمه تُراءونَ فلي الدُمنهيا فَانهظارُوا هل تجِدُونَ علنهدهُمه جزاءً» (اجمللسي.)295/7 :1392 ،
ومن وجهة علم االجتماع اإلسالمي إن من الدواعي والبواعث الرئيسية لنشوء الرياء يف
اجملتمع هو اإلحلاح املافرط على أعمال الناس وتقوميها باملوازين الدينية إىل أن متحو مظاهر
الصدق والصداقة يف اجملتمع وتقوم مقامها الرذائل األخالقية (باقري خليلي.)5 :1387 ،
يكره أبونؤاس هؤالء الناس ،السيما العلماء واملذهبيني ،الذين يتظاهرون باخلري واملعروف،
ويقومون باملنكر ،وهم يف خلواهتم:
أَال فَاسقلين خمراً وقاـل يل هلـي اخلَمـرُ
وال تس ـ ــقني منـ ـ ــها املـ ـ ــرائني قط ـ ــرةً

وال تسـ ـ ـقلين سلـ ـ ـرّاً إِذا أَمكَ ـ ــن اجلَهـ ـ ـرُ
ألن ريـ ــاءَ النـ ــاس عنـ ــدي هـ ــو اهلج ـ ـرُ
(أبونؤاس)133/3 :2002 ،

ويردّ فعلهم هذا باختاذ موقف اجلهرية إزائهم ،فيجهر مبا هم يسترونه تعذيباً هلم قائالً:
فَبِح بِاسمِ من تهوى ودعين ملـن الكلـىن
وال خـ ـ ــري يف فَت ـ ـ ـكق بِـ ـ ــدونل مُجان ـ ـ ـةق

فَ ــال خ ــري يف اللَــذّاتل مل ــن دونِه ــا سل ــترُ
وال يف مجـ ـ ـ ــونق لَـ ـ ـ ــيس يتبعُ ـ ـ ــهُ كاف ـ ـ ــرُ
(أبونؤاس)133/3 :2002 ،
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وإذا ما أردنا أن نقرأ هذين البيتني األخريين قراءة اجتماعية دون االكتراث بالوحدات
األخرى من البنية االجتماعية والبنية الشعرية للنص النؤاسي فال نسنتج منهما إلّا أنه
انسان فاجر فاسق كافرٌ ماجن ال يعنيه اقتراف الكبائر وجماهرته هبا ،وأمّا تلك األبيات
وأمثاهلا ،وإن تنفك بعضها من البعض يف هذه املقالة ،فهي تنضوي حتت لواء الرؤية الكلية
النؤاسية إىل اجملتمع وقضاياه ،وتقارب على ذلك السياق الرؤيوي ،إذ أن الشعر النؤاسي
كشعر أيّ شاعر آخر يتميز من األعمال األدبية األخرى ببنية داللية كلية تدلّ على رؤيته إىل
العامل واإلنسان ووعيه باجملتمع وحوائجه .وهذه البنية ال تعثر عليها الّا من خالل دراسة
معظم شعره وحتليله ،وهذا ما ال يتسع يف هذه املقالة ،فنغترف منها جبرعة.
أو حينما يقول ساخراً من السرية اليت يغلف هبا الناس أفعاهلم:
فلــداؤُك نفســي قَــد طَرِبـتُ إِىل الكَــأسِ
فَه ــل لَ ــك يف أَن نجعـ ـلَ الي ــوم نُسـ ـكَنا

وتُق ـ ـ ـ ـتُ إِىل شـ ـ ـ ــم البنفسـ ـ ـ ــجِ واآلسِ
ونش ــربها يف البيـ ـتل سلـ ـرّاً مل ــن الن ــاسِ
(أبونؤاس)22/1 :1987 ،

وشرياز مدينة حافظ الشريازي صارت آنذاك متجر الرياء يف الطبقات الفوقية من
اجملتمع من رجال احلكومة وحىت معظم رجال الدين:
(حافظ)383 :1380 ،

ـ وليلة األمس محلوا من جادة احلانة على اكتافهم
"إمام البلدة" الذي كان حيمل السجادة على أكتافه (حافظ)204 :1999 ،
أو
(حافظ)270 :1380 ،

 هؤالء الواعظون الذين يبدون مثل هذا القدر من التجلي فوق املنرب وأمام احملرابحينما يذهبون إىل اخللوة ،يفعلون أمراً آخر يستوجب اجلزاء والعقاب( !...حافظ)90 :1999 ،
إنّ حافظ هو من ألدّ أعداء الرياء وأشدمهفي خمتلف العصور واألدوا ،وقلماّ جند اديباً
أو مثقفاً كحافظ يعزم على استئصال عقدة الرياء من الثقافة االسالمية وتطهري ساحاهتا
من لوثها (خرمشاهي:)35 :1361 ،

القضايا األخالقية -االجتماعية :دراسة مقارنة في نماذج من شعر أبي نؤاس وحافظ الشيرازي
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وإن يعرف أنه إذا ما ال يستحيل لكنه يصعب للغاية:
(حافظ)308 :1380 ،

 لن يكن هذا الكالم سهالً يسرياً على "واعظ البلدة"فإنّه ما دام يصطنع الريا والنفاق فلن يكون مسلماً (حافظ)165 :1999 ،
وميتنع حافظ من االستماع إىل حديث من يعظ الناس باملكارم وينهاهم عن املعاصي
بينما هو اليعمل مبا يقوله فيتوجّه رجاه دار الشراب.
(حافظ)535 :1380 ،

ـ وسأترك هذا اجمللس وأثىن عناين إىل دار الشراب
فمن الواجب ألّا أستمع إىل وعظ من ال عمل هلم(حافظ1999،م،ص)281
ومن أسباب شيوع الرياء بني معظم رجال الدين واحلكومة اليت حيصيها حافظ حافظ،
هي العثور على حمبة امللك واحلاكم:
(حافظ)309 :1380 ،

وماذا حيدث...؟ إذا كان واعظ البلدة قد اختار حبّ امللك واحلاكم!!...
وامللحوظ يف شعر حافظ الشريازي هو إكثاره من استخدام الـ"حمتسب" إىل جانب
األلقاب األخرى يف اجملتمع:
(حافظ)272 :1380 ،

واشرب اخلمر ..فإن "حافظا" و"الشيخ" و"املفيت" و"احملتسب"
مجيعهم ـ إذا أمعنت النظر ـ يزّورون وميوّهون احلقائق( !!...حافظ)91 :1999 ،
ومأثورٌ فيه إن الشاعر أراد بـ"احملتسب" "امري مبارز الدين حممد بن مظفر" رجالً غليظ
الطبع ،مُرائياً وقاسياً يف القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر والذي قام بقتل "شاه شيخ
أبواسحاق" يف سنة (758ق) الذي شهد عصره ازدهاراً يف العلم واألدب (صفا.)1083 :1332 ،
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والطريف يف هذا املقال أنّ شاعرنا حافظ الشريازي مل حيذر أن ال جيعل نفسه جبانب
األخرين املذمومني بل يف سبيل اإلرشاد واإلفشاء مل يألا جهداً وهو بذل قصارى سعيه.
والشاعر قد أدرك نتائج شيوع الرياء ،هذه الظاهرة املهلكة يف اجملتمع حيث يقول:
(حافظ)553 :1380 ،

 يا حافظ !...إن نار الزهد والرياء ستحرق بيدر الدينفاستمع إىل نصحي ...وطوح هبذه اخلرقة الصوفية ...واذهب إىل حالك( !!...حافظ،
)301 :1999

وكأنّه يف هذا البيت خياطب الناس يف عصره ومجيع األعصار بأن الزهد من شأنه أن
يكون خالصاً صافياً من أيّ دناءة وتلوّث وأن ال جيتمع بالرياء وليس من شأن الزاهد أن
يكون مرائياً ،وإلّا حيترق بيدر الدين بنار رياء الزهد والزاهد املارائي ،إذ إن الزاهد املارائي
جيعل الدين ومقدسات اإلسالم شبكة للتزوير والتزييف ووسيلة لنيله من غاياته الدنية
والرذيلة:
(حافظ)14 :1380 ،

ـ أمّا أنت يا "حافظ" فاشرب اخلمر وعربد ،واهنا باالً ،ولكن
ال رجعل القرآن ـ مثل اآلخرين ـ شبكة للتزوير والتمويه( !!..حافظ)8 :1999 ،
البخل
إن البخل من إحدى الرذائل االجتماعية اليت تنشأ من الكفر (نراقي.)310 :1371 ،
ويقترن بالكفر كما قال اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه احلكيم﴿ :الذين ي بخلون ويأمرون الناس
بالبخل ويكتمون ماآتاهم اللّه من فضله وأعتدنا للكافرين عذاباً ُّمهيناً﴾ (النساء.)37/
والبخل كثرياً ما ذكره أبونؤاس يف أحوال هؤالء الذين تنعموا بالثروة الباذخة واملكانة
االجتماعية الراقية ،منهم امساعيل بن أ سهل نيبخت ،وهو من األشراف والسادة ،يهجوه
أبونؤاس لبخله قائالً:
علـ ــى خُب ــزِ إِمساعي ــلَ واقلي ــةا البُخ ــلِ

فَقَـ ــد ه ـ ـلَّ يف دارِ األَمـ ــانل ملـ ــن األَك ـ ـلِ
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وم ـ ــا خُبـ ــزُهُ إِلّ ـ ــا كَ ـ ــآوى يُ ـ ــرى ابنُـ ــهُ
ومـ ـ ــا خُب ـ ـ ـزُهُ إِلّـ ـ ــا كَعنقـ ـ ــاءِ مُغ ـ ـ ـرِب
يُحــدثا عنــها النــاس ملــن غَ ـريِ رُؤي ـةق
وم ـ ــا خُبـ ـ ـزُهُ إِلّ ـ ــا كالَيـ ـ ـبُ بـ ـ ـنُ وائل ـ ــل
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ولَـ ـ ــم يُـ ـ ــر آوى يف حُـ ـ ــزونق وال سـ ـ ــهلِ
تُص ـ ــوَّرُ يف بُس ـ ــ ل املالـ ـ ــوكل ويف املاث ـ ــلِ
سلـ ــوى صـ ــورةق مـ ــا إِن تُم ـ ـرَّ وال تُحلـ ــي
وم ــن ك ــانَ يحم ــي علــزُّهُ منبِــتُ البقلل ــه
(أبونؤاس)54/2 :2002 ،

وإن خبله يتمثل يف صيانته اخلبز من أن يظهره للناس ،فهو يكتمه دائما عن أنظار
الناس ،وهذا التمثيل ،وإن ال خيلو من املبالغة ،لكنه يدّلنا على أنّ اخلبز كان قاعدة املواد
الغذائية وأمهّها يف تلك الفترة ،واألبيات التالية تأييدٌ على هذا الرأي إذ يصوّر أبونؤاس أحد
البخالء قائال:
رغيـ ــفُ س ـ ــعيدق علن ـ ــدهُ عل ـ ــدلا نفسِ ـ ــه
ويُخرِجُـ ـ ـ ـ ـهُ مل ـ ـ ـ ــن كلمـ ـ ـ ـ ـهل فَيشلـ ـ ـ ـ ـمَّهُ
وإِن جائَ ـهُ املَســكنيُ يطلا ـبُ فَض ـلَهُ يكل ـرُّ
علَي ـ ـ ـهل السـ ـ ــوطا ملـ ـ ــن كا ـ ـ ـلِّ جانِـ ـ ــب

يُقَلِّبُـ ـ ـ ـ ـهُ طَـ ـ ـ ـ ــوراً وطَ ـ ـ ـ ــوراً يُالعلبُـ ـ ـ ـ ــه
ويُجللسـ ـ ـ ـ ـ ـهُ يف حلجـ ـ ـ ـ ـ ـرِهل ويُخاطلبُ ـ ـ ـ ـ ــه
فَقَ ـ ـ ـ ـ ــد ثَكَلَتـ ـ ـ ـ ـ ـهُ أامُّـ ـ ـ ـ ـ ـهُ وأَقارِبُ ـ ـ ـ ـ ــه
وتُكس ـ ـ ــرُ رِجـ ـ ـ ــالهُ ويُنت ـ ـ ــفُ شـ ـ ـ ــارِبُه
(أبونؤاس)158/1 :1987 ،

ومثّة ستة منا ر يف هذه االبيات الكوميدية اليت تُظهر ذروة البخل بني بعض الفئات
االجتماعية أوالً :منظر "سعيد" وهو يقلب رغيفه تقليب احلريص املعجب الذي يقلب جوهرة
مثينة .ثانياً :منظره وهو يالعبه مالعبة األم لطفلها الوحيد ،واملنظر الثالث وهو خيرجه من
كمّه بني تارة وأخرى ليشمّه فق ال ليأكله ألنه يبخل به حىت على نفسه .واملنظر الرابع وهو
جيلسه يف حجره وحيدثه ويناجيه مناجاة احملبّ الواله ،واملنظر اخلامس ثورته كما يثور
اجملنون حني يأيت املسكني بطلب لقمة منه ،واملنظر السادس وهو يكرّ عليه بالسوط ويالحقه
يف الطريق حىت يكسر رجله ،وال يكتفي بذلك بل ينتف شاربه أيضاً!
ويف موضع آخر يشدّد على خبل امساعيل بن أيب سهل نيبخت قائالً:
خُب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزُ إِمساعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلَ كَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالوش
عجب ـ ـ ـ ـ ـ ـاً ملـ ـ ـ ـ ـ ــن أَثَ ـ ـ ـ ـ ـ ـرِ الصنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
إِنَّ رفّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءَك ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا
وإِذا قاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلَ بِالنِصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
يُلصلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقُ النِص ـ ـ ـ ـ ـ ــف بِنِصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفق

يِ إِذا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا النشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقَّ يُرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــةل في ـ ـ ـ ـ ـ ــهل كَيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف يخفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
أَح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذَقُ األمَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةل كَفّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
فل ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اجلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردقِ نِصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفا
فَ ـ ـ ـ ـ ـ ــإِذا قَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار أَلفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
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أَلطَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنعةَ حتّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
ملثلَم ـ ـ ـ ـ ـ ــا ج ـ ـ ـ ـ ـ ــاءَ مل ـ ـ ـ ـ ـ ــن التن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ال تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ملغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز إِشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفى
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورِ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر حرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
(أبو نؤاس)56/2 :2002 ،

«فذكر بونيبخت أن أبا نؤاس كان ينادم امساعيل بن أيب سهل ويؤاكله فرأى يوماً على
اخلوان رقاقة يف جانبها خرقٌ قد ضُمّ فرفعها بإحدى يديه ونقرها باألخرى فانفرجت فقال
با بين نيبخت خبزكم مرفو وهو يضحك مث قال هذه القصيدة» (أبونؤاس.)56/2 :2002 ،
وهذه صورة فكاهية مضحكة رسم أبونؤاس من خالهلا بعداً اجتماعياً من أبعاد جمتمعه،
وواجهه كناقد بصري يعي القضايا االجتماعية بالدقة وحيللّه.
وينصح أبونؤاس البخالء بشرب اخلمر حىت يتحلّوا بفضيلة اجلود والندى ،وينافسون
القوم بعضهم بعضاً يف السماحة واإلكرام:
وإذا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ذاقهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
مسُحـ ـ ـ ـ ــوا حـ ـ ـ ـ ــىت تـ ـ ـ ـ ــرى القـ ـ ـ ـ ــو

بُ وإن ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانوا شل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاحا
م يبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارون السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماحا
(أبو نؤاس)104/3 :2002 ،

وعلى الظن األقوى ،ما أراد أبونؤاس من اخلمرة تلك اخلمرة املادية اليت يشرهبا
الشاربون ويسكرون هبا ويفقدون وعيهم ،بل هي رمز خلمرة هتب شاربه الوعي والسماحة
واخلصال احلسنة حيث متكنه من أن ينافس القوم.
وفرّق أبونؤاس بني البخل والفقر قائالً:
ولَيس جوادٌ مُعدمٌ كَبخيلِ (أبو نؤاس)233/3 :2002 ،
ويرى حافظ الشريازي البخل واإلمساك كفراً باهلل العظيم حيث يقول:
(حافظ)405 :1380 ،

ـ وأهل النار ،وأهل اجلنة ،واآلدمي ،واملالك
مجيعهم على مذهب واحد ...وهو أن الكفر يف اإلمساك( !!...حافظ)218 :1999 ،
وهو يكره البخالء كرهاً شديداً حيث ال يريد أن يتفوّه هبم:
(حافظ)582 :1380 ،
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ـ وأعطين رطالً ثقيال ...أشربه على ذكرى «حامت طيّ»
فربّما استطعت أن أطوي به سجل البخالء األسود( !!...حافظ)315 :1999 ،
وهو يعتقد أن االنسان البخيل بعيدٌ عن اهلل سبحانه وتعاىل ،ولن يشمّ رائحة احلق،
فالشاعر يقترح عليه بأن جيود ويبذل:
(حافظ)58 :1380 ،

ـ فإن البخيل ...يا حافظ !...اليدرك معىن الكرمي الوهّاب
فتناول الكأس ...وجد عليّ به ...والضمان عليّ( !!...حافظ)344 :1999 ،
أو ينصحه بأن يصرف ماله يف سبيل العي واحلياة الرغيدة دون أن يدخّره كـ" قارون":
(حافظ)617 :1380 ،

ـ وكن كالوردة البهيجة ...إذا حصلت على نقد صغري فأنفقه يف املتعقة والشراب
فالرغبة يف مجع الذهب سببت لـ"قارون" كثرياً من األخطاء والغلطات( !!...حافظ)344 :1999 ،
لوم الالئمني وعيب العائبني
إنّ من يشتغل مبعايبة اآلخرين يف اجملتمع بينما هو يغفل عن عيوبه نفسه فعمله هذا
يؤدي إىل شيوع الرذائل والقبائح يف اجملتمع كما يقدح يف عرض اآلخرين .وقال اإلمام علي
عنه":من عاب عليب ،ومن شتم ااجيب (منتخب ميزان احلكمة.)420 ،
ويكره أبونؤاس شيوع هذه الظاهرة يف اجملتمع ويرفضها إذ يراها تضييقاً حلريته
الشخصية وبالتايل احلريات االجتماعية ،فال ينصرف عمّا يتابعه من اجملون أو حبّه باخلمر
وما يالزمها على اإلطالق:
ال يصـ ـ ـرِفَنَّك ع ـ ــن قَصـ ـ ـفق وإِص ـ ــباءِ

مجم ـ ـ ـ ــوعُ رأيِ وال تش ـ ـ ـ ــتيتُ أَه ـ ـ ـ ــواءِ
(أبونؤاس)23/3 :2002 ،

حىت إذا آخذه اخلليفة األمني العباسي بشرب اخلمر وأمره بتركه ،فاكتفى منها بشمّ
رائحتها ونسيمها ،ورؤيتها واستماع إىل أحاديثها يف جمالس اخلمر دون تذوّقها ومل يلبث
طويالً حىت عاد إليها ،تغاضياً عن أمر اخلليفة ولوم الالئمني.
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أيهـ ـ ـ ــا الرائحـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ــاللوم ،لومـ ـ ـ ــا
نـ ـ ـ ـ ــالين بـ ـ ـ ـ ــاملالمِ فيهـ ـ ـ ـ ــا إمـ ـ ـ ـ ــامٌ
فَاص ـ ـ ـ ـ ـرِفاها إِىل سلـ ـ ـ ـ ــواي فَ ـ ـ ـ ـ ـإِنّي
كا ـ ـ ـربُ حظّـ ـ ــي ملنـ ـ ــها إِذا هلـ ـ ــي دارت

ال أذوق املا ـ ـ ـ ـ ـ ــدام إلّ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مشيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً
ال أرى يل خالفَ ــه مس ــتقيما لَسـ ـتُ إِلّ ــا
علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى احلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديثل نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدميا
أَن أَراه ـ ـ ـ ـ ــا وأَن أَشُـ ـ ـ ـ ـ ـمَّ النس ـ ـ ـ ـ ــيما
(أبونؤاس)306/2 :1987 ،

مث إنّه قد أوقف الئميه على النتائج العكسية ملعاملتهم هذه ،وهي أنّ كثرة اللوم والنهي
قد يغري اإلنسان باإلصرار على ما هو فيه من اخلطأ ،أكثر من أن يفيده ،وهكذا كان حال
أيب نؤاس مع الئميه حني يطلب إليهم أن يكفّوا عن لومهم إياه ،ألن ذلك ربّما أغراه مبا
يريدون صرفه عنه كما قيل " :كلّ ممنوع متبوع" ،وكأنّه يذكر الئميه مبنهج تربوي-
اجتماعي:
دع عنـ ــك لَـ ــومي فـ ــإنّ اللـ ــوم إغـ ــراء

وداوين ب ـ ـ ــاليت كان ـ ـ ــت ه ـ ـ ــي ال ـ ـ ــداء
(أبونؤاس)15/3 :2002 ،

و
فَم ـ ــا زادين الالحـ ـ ــونَ إِلّ ـ ــا لَجاج ـ ــةً

علَيهـ ـ ــا لل ـ ـ ـأَنّي مـ ـ ــا حيي ـ ـ ـتُ رفيقاهـ ـ ــا
(أبونؤاس)223/3 :2002 ،

مث إن اللوم يقود إالنسانَ إىل املنهي عنه ،أكثر من أن حيذّره منها ،وهذا أبونؤاس يهرب
من لوم الالئمني إىل ما يالم فيه:
هُن ـ ـ ـ ــاك ال تتخطّ ـ ـ ـ ــى األذنَ الئلم ـ ـ ـ ــة

والت ـ ــرى ق ـ ــائلالً م ـ ــن ذا؟ وال :م ـ ــاذا؟
(أبونؤاس)131/3 :2002 ،

وكمظهر للرفض والتحدي واإلصرار ،جعل أبونؤاس ما هو يعترب عند الئميه داءٌ (اخلمر)،
دواءاً عنده ،وهكذا ينددّ أبونؤاس بلومهم ذلك ،باعتباره ممثّالً فاعالً لشعبه يف اجملتمع العباسي.
ومع أنّ الئميه مل يهملوا من أيّ ايذاء وايالم له لكنّه ما تراجع عن هذا املوقف الرفضي
والتمرّدي إزائهم ،إذ أنه ميلك دستوراً اجتماعياً صُدر من عنده يبني له أوامره ونواهيه دون
اعتبار املعايري االجتماعية الثابتة حلسن سلوكه وقبحه:
أَعـ ـ ـ ــاذللَ إِنَّ اللَـ ـ ـ ــوم ملن ـ ـ ــكل وجي ـ ـ ــعُ

ويل إِمـ ـ ـ ــرة أَعصـ ـ ـ ــي بِهـ ـ ـ ــا وأاطي ـ ـ ـ ـعُ
(أبونؤاس)101/2 :1987 ،
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إضافة إىل أنّه مع ذلك كلّه ،ال يبيع عرضه للناس وال يذللّه ،بل هو يصونه ويعززّه:
أَعـ ـ ــاذللَ مـ ـ ــا عل ـ ـ ــى وجهـ ـ ــي قات ـ ـ ــومُ
يُفَضـ ـ ـ ــلاين عل ـ ـ ـ ــى الفلتي ـ ـ ـ ــانل أَنّ ـ ـ ـ ــي
أَع ـ ـ ـ ــاذللَ إِن يكا ـ ـ ـ ــن بُ ـ ـ ـ ــرداي رثّ ـ ـ ـ ــا

وال علرض ـ ـ ـ ــي للـ ـ ـ ـ ـأَوَّلِ م ـ ـ ـ ــن يس ـ ـ ـ ــومُ
أَبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتُ فَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال أاالمُ وال أال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم
فَـ ـ ـ ـ ــال يع ـ ـ ـ ـ ـدلمك بينهُمـ ـ ـ ـ ــا كَـ ـ ـ ـ ــرميُ
(أبونؤاس)275/3 :2002 ،

إن أبانؤاس اليقف يف موقف دفاعي فحسب ،بل قد يهاجم تلك األفكار البالية املتزمتة
اليت هيمنت على اجملتمع العباسي رغم مظاهر احلضارة املدنية احلديثة يف اجملتمع
العباسي آنذاك ،إذ يسمّى لومهم إياه بدعة ،ومعروف أن هذا العصر كان عصر بدع وأفكار
ومدارس ومذاهب فكرية كثرية من سنة وشيعة وزنادقة والنصارى واليهود وما إىل ذلك،
وكلّ هذه املذاهب والفرق اختلفوا فيما جيوز وما ال جيوز ،وكان طبيعياً أن تكثر البدع
واالجتهادات حىت وجدنا أبانؤاس يسمّى اللوم بدعة ،وكأن ذلك ثورة على املألوف عنده
(تعاطي اخلمرة) وهي بدعة كإحدى الكبائر اليت تدخل صاحبها الناّر:
والح لَحـ ـ ــاين كَـ ـ ــي يجـ ـ ــيءَ بِبِدع ـ ـ ـةق
لَحـ ــانِي كَـ ــي ال أَشـ ــرب الـ ــراح إِنَّهـ ــا

وتللـ ـ ـ ــك لَعمـ ـ ـ ــري خُطَّـ ـ ـ ــة ال أاطيقاهـ ـ ـ ــا
تُ ـ ـ ــورثا وِزراً فادلحـ ـ ـ ـاً م ـ ـ ــن ي ـ ـ ــذوقاها
(أبونؤاس)223/3 :2002 ،

وميزج أبونؤاس رفضه للوم الالئمني بإعزازه للخمر طالباً إىل الئميه بأن ال يشينوا
امسها بتلفّظهم وأن ال يقبّحوها:
عـ ـ ـ ـ ــاذليل يف املاـ ـ ـ ـ ــدامِ ال أارضـ ـ ـ ـ ــيكا
ال تُس ـ ـ ــم املا ـ ـ ــدام إِن لام ـ ـ ــت فيه ـ ـ ــا

إِنَّ جه ـ ـ ـ ـالً مُـ ـ ـ ــالمُ مـ ـ ـ ــن يعصـ ـ ـ ــيكا
فَتش ـ ـ ـ ــني المسه ـ ـ ـ ــا املَل ـ ـ ـ ــيح بِفيك ـ ـ ـ ــا
(أبونؤاس)226/3 :2002 ،

ومعروف أن أبانؤاس يف غري هذا املكان خلع على اخلمر من ألقاب وأمساء وصفات اإلجالل
والتمجيد ما مل خيلعها على أجلّ ممدوحيه وأعظمهم شأناً ،وإذا جاز لنا املقارنة يف هذا اجملال
بني اخلمر وبني ممدوحيه قلنا إن اخلمر هي أعظم ممدوحيه شأناً وأرفعهم مكاناً عنده ألنّ
مدحيته إياها كان خالصاً لوجه املمدوح وال شيئاً سواه ،بينما مدائحه لآلخرين ال ختلو عن
أغراض وأسباب أخرى ،إضافة إىل أنّ احلديث عن اخلمر وما ميتّ بصلة إليها صارت له مبثابة
رمز احلرية االنسانية يف اجملتمع العباسي ،ومبا أنه يقدّس احلرية فيقدّس اخلمرّ ويعظّمها طبعاً:
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أَث ـ ـ ـ ـ ـنِ علـ ـ ـ ـ ــى اخلَم ـ ـ ـ ـ ـرِ بِآالئلهـ ـ ـ ـ ــا

وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمها أَحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أَمسائله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
(أبونؤاس)23/1 :1987 ،

إن فهم أيب نؤاس من اخلمر يبتعد عن فهم الئميه بُعد الثرى من الثريا إذ هم ال
يعرفون اخلمر كنه املعرفة ،بل يعرفون اهرها دون باطنها ،فهو يدعو الطرفني ،إياهم وإياه
بأن يسكتوا عما يعرفون عنها:
أَع ـ ـ ــاذللا م ـ ـ ــا عل ـ ـ ــى ملثل ـ ـ ــي س ـ ـ ــبيلا
أَع ـ ـ ـ ـ ــاذللا ال تلام ـ ـ ـ ـ ــين يف هواه ـ ـ ـ ـ ــا
كلالن ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـدَّعي يف اخلَمـ ـ ـ ـرِ عللمـ ـ ـ ـاً

وع ـ ـ ـ ـ ــذلاك يف املادامـ ـ ـ ـ ـ ـةل يس ـ ـ ـ ـ ــتحيلا
فَ ـ ـ ـ ـ ـ ـإِنَّ علتابنـ ـ ـ ـ ـ ــا فيهـ ـ ـ ـ ـ ــا يطـ ـ ـ ـ ـ ــولا
فَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدعين ال أَقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولا وال تقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولا
(أبونؤاس)252/3 :2002 ،

أو كما يقول:
ال تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذاال يف ال ـ ـ ـ ـ ـ ــراحِ إِنَّكام ـ ـ ـ ـ ـ ــا

يف غَفلَـ ـ ـ ـةق ع ـ ـ ــن كانـ ـ ـ ـهل م ـ ـ ــا تُس ـ ـ ــدي
(أبونؤاس)124/3 :2002 ،

إن رفض أيب نؤاس للوم الالئمني ليس رفضاً عشوائياً بل هو رفض بصري مقرون
باإلصرار ،وباحلجّة ومبواطن اللوم وأسباب الدفاع ،لذلك خلق مسوّغات لإلصرار على اخلمر
وعللّ عدم انصرافه عنها أو عدم رفضه هلا تعليالً طريفاً ميثل معظم جوانب جمتمعه منها:
 ورود ذكر اخلمر يف القرآن الكرمي" :أَأَرفاضُها واللَهُ لَم يرفاضِ امسها" (أبونؤاس)223/3 :2002 ، يتعاطيها أمري املومنني ،اخلليفة األمني العباسي" :وهذا أَمريُ املاؤملنني صديقاها" (أبونؤاس، .)223/3 :2002وأليس هذا نقداً الذغاً للخليفة الذي مسّى نفسه بأمري املؤمنني ،وكان من
املفروض أن يكون أسوة حسنة ملن يعي يف ل حكومته ولكنّه عدل عنها وصار يعمل مبا
ينهى الناس عنه ويالمون ألجله؟!
 إنّه ال ينبع من صفاء الودّ بل نابعٌ من احلسد والبغض:يـ ــا عـ ــاذليل قَـ ــد أَتـ ــتين ملنـ ــك بـ ــادلرة
لَوكـ ــانَ لَومُـ ــك نُصـ ــحاً كان ـ ـتُ أَقبلا ـ ـهُ

فَـ ـ ـ ـإِن تغمَّ ـ ـ ــدها عف ـ ـ ــوي فَ ـ ـ ــال تعُـ ـ ـ ـدل
لَكلـ ــنَّ لَوم ـ ــك محم ـ ــول عل ـ ــى احلَسـ ـ ـدل
(أبونؤاس)117/3 :2002 ،

ومن مثّ التناقض بني ما يبدون الناس له من الود والنصيحة املشفقة وبني ما يضمرونه
من احلسد والبغض
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 اخلمرة قبل تكونّه كانت حالالً وهذا احللّ يذهب باحلرام:وإن عـ ـ ــذل العـ ـ ــواذلا لس ـ ـ ـتُ ممّـ ـ ــن
ح ـ ـ ـ ـ ــرامٌ ك ـ ـ ـ ـ ــان أولّ ـ ـ ـ ـ ــه ح ـ ـ ـ ـ ــالالً

جيانـ ـ ـ ـ ــبُ لـ ـ ـ ـ ـ ـذّةً حل ـ ـ ـ ـ ــذر اإلم ـ ـ ـ ـ ــامِ
فخـ ـ ـ ـ ـلِّ احلـ ـ ـ ـ ـلَّ ي ـ ـ ـ ــذهبُ ب ـ ـ ـ ــاحلرامِ
(أبونؤاس)288/3 :2002 ،

وبيدو أن هذا التعليل منبعث من رغبة أيب نؤاس يف إثارة سخ فقهاء البالط الذين
حيكمون بصاحل اخللفاء وبطائنهم ،وقد يبتعدون عن األصول واملباين مسافةً طويلةً ألجل
مصاحلهم.
 فساد البيئة:ق ــالوا تنسَّ ــك بع ــد احلَ ــج؟ قال ـتُ لَهُ ــم
أَخش ـ ــى قاض ـ ــيب كَ ـ ــرم أَن يُن ـ ــازِعين
فَ ـ ـإِن س ـ ـللمتُ ومـ ــا قَلـ ــيب علـ ــى ثلقَ ـ ـةق
اأَبع ـ ــد النُس ـ ــك مل ـ ــن قَل ـ ــب تقَسَّ ـ ــمهُ

أَرج ـ ـ ــو اإلِلَ ـ ـ ــه وأَخش ـ ـ ــى طيزناب ـ ـ ــاذا
رأس القطـ ـ ــار وإِن أَسـ ـ ــرعتُ إِغـ ـ ــذاذا
ملـ ـ ــن السـ ـ ــالمةل لَـ ـ ــم أَس ـ ـ ـلَم بِبغـ ـ ــذاذ
قاطربُّ ـ ـ ـ ــل فَقا ـ ـ ـ ــرى بنّ ـ ـ ـ ــى فَكلل ـ ـ ـ ــواذى
(أبو نؤاس)131-130/3 :2002 ،

البيئة أو اجملتمع االنساين هي من أهم األسباب يف تكوين االنسان وتوجيهه إىل اخلري أو
الشر ،وهي مبثابة أرض تنبت فيها البذور البشرية ،وأمّا البيئة النؤاسية املعروفة بفسادها
وتلوّثها األخالقي قلّما ختطو خطاها يف سبيل تربية وتنشئة أفراد مهذبني ،وإذا ال نقول بأنّه
يستحيل لإلنسان يف مثل هذا اجملتمع أن يستعصم من مجيع تلك املفاسد واملفاتن اليت تلمّ
به من مجيع اجلهات من اجلمال واللذة والشهوة ،فنقول إنه يصعب عليه للغاية..
 صبوته إياه وندمائه إىل اخلمر هي من صُنع اهلل سبحانه وتعاىل:أَال ال تلامـ ـ ـ ــين يف العُقـ ـ ـ ــارِ جليسـ ـ ـ ــي
لَقَ ـ ــد بسـ ـ ـ َ ال ـ ــرمحنُ ملنّ ـ ــي م ـ ــودَّةً
تعشَّـ ـ ــقَها قَل ـ ـ ــيب فَ ـ ـ ــبغَّض علشـ ـ ــقاها

وال تلحـ ـ ـ ـ ــين يف شُ ـ ـ ـ ـ ــربِها بِعُب ـ ـ ـ ـ ــوسِ
إِلَيه ـ ـ ــا ومل ـ ـ ــن قَ ـ ـ ــوم لَ ـ ـ ــديَّ جُل ـ ـ ــوسِ
إِلَ ـ ـ ــيَّ ملـ ـ ـ ــن األَمـ ـ ـ ــوالِ كا ـ ـ ــلَّ نفـ ـ ـ ــيسِ

(أبونؤاس)190/3 :2002 ،

وال يستلزم للنواسي أن يعتقد مبثل هذه التعليالت من صميم قلبه ،لكنه قد يتظاهر هبا
عامداً وهو يوجّه نقده الالذع إىل شيوع هذه الظاهره السلبية يف جمتمعه آنذاك.
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وأما حافظ الشريازي فقد اتفقت اآلراء فيه بأنه من اتباع الطريقة املالمتية ،1إحدى
الفرق الصوفية ،اليت تقوم على مالمة النفس يف كل األحوال .ومن أصول املالمتية عند حافظ
هو إخضاع نفسه للوم الالئمني دون أن ينضجر أو يرعب منهم (خرمشاهي:)71 :1361 ،
ومن دأيب الوفاء واحتمال اللوم واإلحساس بالرضاء
ألن الغضب يف طريقتنا هو عني الكفر والبالء (حافظ)337 :1999 ،
وهذا ال يعين أنّه يسكت أمام هؤالء الذين من دأهبم لوم اآلخرين بل يف مقاطع من
شعره يوّجه سهام نقده رجاهم ألسباب منها:
الالئم بلومه مينع االنسان من حريته:
(حافظ)116 :1380 ،

ـ فقل للواعظ« :ال تعب حافظا إذا ابتعد عن الصومعة»!!...
وكيف ميكنك أن تقيد أقدام احلر الطليق ،وهو إذا ذهب ...فقد ذهب؟! (حافظ)64 :1999 ،
الالئم ال فضل له بالقياس إىل من يلومه:
(حافظ)253 :1380 ،

ـ فانظر ،...فليس كمال سرّ احملبة هو النقص يف الذنوب
ولكن حيثما استقر «من ال فضل له» فال ينظر إلّا إىل العيوب( !!...حافظ)85 :1999 ،
هو ال يعرف شيئا عن كنه األسرار اإلهلية وحقائقها إذ هو يبقى يف قيود واهر األمور
ولن يتعداها إىل بواطنها:
(حافظ)607 :1380 ،

ـ ويا أيها الشيخ ...تنبّه ...وال تتحدث بالسوء عن املعربدين
 .1لالستزادة يراجع كتاب "

" خرمشاهي .ص83- 70
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فإن إن فعلت ...فإمنا حتارب حكم رب العاملني( !!...حافظ)336 :1999 ،

لوم الالئم لآلخرين دليل على عجبه وزهوه
(حافظ)357 :1380 ،

ـ فيارب! إذا كان هذا الزاهد املزهو ال يستطيع أن يرى غري املعيوب
فألق على مرآة إدراكه دخان تأوهات القلوب( !!...حافظ)189 :1999 ،
القاء اللوم على اآلخرين ليس عمالً حسناً:
(حافظ)515 :1380 ،

ـ ومن السوء أن نعيب «الدروي » أو «الغين» يف قليل أو كثري ومن املصلحة الّا نعمل
السوء على اإلطالق( !!...حافظ)253 :1999 ،
والشاعر ينصح من أصيب هبذا الداء املهلك بأن يبذل جهده يف ستر عورات اآلخرين
وذلك ال يتحقق إلّا من وراء صفاء القلب ونور البصر:
(حافظ)357 :1380 ،

ـ وبعيدة جداً عن طلعة احلبيب ،هذه العني املبتالة بالنظر
ولكن ألق بنظرة واحدة على وجهه من خالل هذه املرآة الصافية( !!...حافظ)189 :1999 ،
إذن هو يتأكد على أن اإلنسان إذا عاش عيشة رخية يسرية ،وكذا ما عاب اآلخرين فهو
يستحق مجيع املواهب والنعمات اإلهلية:
(حافظ)661 :1380 ،

وأين أنصحك نصيحتني ...فاستمع إليهما ...وأمحل معك مئات الكنوز
فأقبل على اللهو حيثما كان ...وحذار أن تطأ بأقدامك طريق العيوب( !...حافظ)324 :1999 ،
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النتائج
رياء الناس وتسترهم ،البخل ولوم الالئمني وعيب العابني هي من أهم القضايا االجتماعية
الشائعة املشتركة يف هذين اجملتمعني اليت تطّرق إليها كال الشاعرين يف شعرمها ،فهما
قاما بكشف اللثام عن تلك احلقائق املرّة يف اجملتمع بقلم أديب رصني جوهره الفكاهة:
إن أبانؤاس يدين اهرة الرياء دون أن يتصّرح بألقاب أصحاهبا ومناصبهم يف اجملتمع،
لكنه يبدو من شعره كله أنّ قصده من املرائيني هم بعض العلماء واملذهبيني املشددين ،ولكن
حافظ الشريازي ينصّ على رياء إمام البلدة ،واعظ البلدة ،الشيخ ،املفيت واحملتسب مضافاً
إىل أنّ نقده الذع وأبني من نقد أيب نؤاس إذن الالفت للنظر أن الرياء يف شعر الشاعرين قد
تعقّد بالدين واصحاب الدين يف اجملتمع وهذه القضية اكثر شهوداً يف شعر حافظ الشريازي.
 قام أبونؤاس بتصوير ماديّ فكاهي مُضحك لظاهرة البخل والبخيل وتوصيفهما يف
شىت األبيات وال يكاد يتعدّى إىل صور غري مادية ،ولكن البخل من وجهة نظر حافظ
الشريازي هو كفر باهلل العظيم كما جاء يف سورة النساء آية .37
 يف رؤية الشاعرين ال يتمّ خالص البخيل من داء البخل إلّا عن طريق تعاطيه اخلمر وجوده
هبا على اآلخرين .ومما ال شك فيه أن الشاعرين مل يقصد هبذه اخلمر ،يف كثري من
األحيان ،اخلمر املادية فحسب بل هي قد تكون رمزاً خلمر هتب شاريه الوعي والسماحة أو
قد تكون تعبرياً عن املفاهيم االنتزاعية أمثال احلب اهلي ،احلرية االنسانية وما إىل ذلك.
 وأما لوم الالئمني فيقف أبونؤاس ازاء الالئمني ،ال يستمع إىل أوامرهم ونواهيهم،
ويعمل أو يتظاهر مبا ينهى عنه ،ويذكرهم بأن اللوم إغراء وحتريض لقيام مبا يريدون
تركه .وقد يربرّ بعض التعليالت إلثبات عدم صحة دعواهم وحافظ الشريازي مع أنّه
خيضع نفسه للوم االئمني باعتباره تابعاً من أتباع الفرقة املالمتية لكنّه يذمّ شيوع هذه
الظاهرة يف جمتمعه أيضاً ويذكرّ الالئم بأن اللوم مينع االنسان من حريته.
 والطريف يف هذا املقال أن الشاعرين كليهما يعرفون ويذكرون بأن لوم الالئم ال ينبع
من صفاء الود بل هو منبعث عن حسده ،عجبه وزهوه مضافاً إىل عدم اطالعه على
باطن اخلمر ،كنهها وحقيقتها.
 وامللحوظ أن رد عمل شاعرين الرئيسي يتلخّص يف بيان اخللل اخللقية -االجتماعية عرب
مقدرهتما األدبية والفكاهية يف تعبري كثري من القضايا اجلادة املرّة ،وهو فنٌ ال يتمكنه
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كلّ أديب أو شاعر مضافاً إىل أهنما من وجهة نظر الباحث يعدّان شاعران ملتزمان
يهمّهما ما جبري يف اجملتمع من األحداث غري أنّ شاعرنا أبونؤاس قد اهتمّ بتحلل
اخللقي مستنداً إىل شعره وما قيل عن حياته الفردي واألديب وكما قيل" :أحسن شعر
أكذبه" وقال اهلل سبحانه وتعاىل يف آية من  226سورة الشعراء ﴿وأنهم يقولون ما ي فعلون﴾،
فمن السذاجة أن يعتمد على اهر الشعر مقروناً مبا قيل عن الشاعر سواء صدقا أو
كذباً ،فيصدر الرأي األخري بتحلل اخللقي للشاعر ،فحرام شاعرنا أبونؤاس!!! ولكن
حافظ الشريازي فهو حالفه احلظ إذ اآلراء متيل إليه ،حيبونه الناس اخلاصة منهم
والعامة حيث يتفألون بشعره ويؤوّلون شعره على ما يريدونه ،هذا مضافاً إىل أفكاره
الصوفية وآراءه العرفانية اليت جعلت شعره أثرى وأغىن فنياً ومضموناً.

692

مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة الحادية عشر ،العدد الرابع ،شتاء 1437



املصادر واملراجع
.1
.2
.3
.4

.5

القرآن الكرمي
أبوشقراء ،حميي الدين يوسف (2005م) .مدخل إىل سوسيولوجيا األدب العريب .بريوت:
املركز الثقايف العريب.
أبونؤاس ،احلسن بن هانئ (2002م) .ديوان أيب نؤاس .شرح محزه إصفهاين ،حتقيق
غريغور شولر .بريوت :دار املدى.
أبونؤاس ،احلسن بن هانئ (1987م) .شرح ديوان أيب نؤاس إيليا احلاوي .بريوت:
منشورات الشرك العاملية للكتاب.
اكربي موسى آبادي ،مرمي (2013م) .دراسة موتيف "لظرف" و"رندي" يف شعر أيب نؤاس
األهوازي وحافظ الشريازي قراءة مقارنة .فصلية اإلضاءات النقدية ،السنة  ،3العدد ،11
صص.207-185
باقري خليلي ،علي اكرب (1387هـ).
 .مشاره  ،25صص.48-27

.6
.7
.8
.9
.10
.11

حافظ شريازي ،مشس الدين حممد (1380هـ) .ديوان حافظ شريازي .شرح وحتقيق
خليل خطيب رهرب .طهران :صفي عليشاهي.
حافظ الشريازي ،مشس الدين حممد (1999م) .ديوان حافظ الشريازي .ترمجة بالعربية
ابراهيم امني الشواريب .طهران :مهراندي .
خريس ،حسني (1994م) .حركة الشعر العباسي يف جمال التقليد بني أيب نؤاس ومعاصريه.
بريوت :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.
خرمشاهي ،هباء الدين (1361هـ) .ذهن وزبان حافظ .طهران :طرح نو.
الزعيم ،أحالم (1981م) .أبونؤاس بني العبث واالغتراب والتمرّد .بريوت :دار العودة.
 .ط .3طهران:
سجادي ،سيد جعفر (1362هـ).

طهوري.
 .12صفا ،ذبيح اهلل (1369هـ) .تاريخ ادبيات در ايران .طهران :انتشارات فردوس.
 .13ضيف ،شوقي (1980م) .تاريخ األدب العريب .مصر :دار املعارف.
 .14عوض ،إبراهيم (2012م) .األدب املقارن تعريفه وميادينه .تاريخ  ،2012/5/2املوقع
االلكتروين.http://ibrawa.coconia.net :

القضايا األخالقية -االجتماعية :دراسة مقارنة في نماذج من شعر أبي نؤاس وحافظ الشيرازي

.15
.16
.17
.18
.19

693

عجرش ،خريية (2007م) .أبونؤاس والكفر بني معارضيه ومؤيديه .جملة العلوم اإلنسانية،
السنة ،4العدد ،14صص.116-101
حممدي ري شهري ،حممد (1381هـ) .منتخب ميزان احلكمة .قم :دار احلديث.
اجمللسي ،حممد بن باقر (1392ق) .حبار األنوار .طهران :إسالمية.
نراقي ،أمحد (1371هـ) .معراج السعادة .طهران :هجرت.
اليايف ،عبد الكرمي (1409ق) .حافظ الشريازي والتراث العريب :أسرار اإلبداع يف شاعريته.
التراث العريب ،العدد  ،36-35صص.26-7

