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مدخل إلى الشعر الغزلي

يوسف فخر الدين
باحث فلسطيني سوري ،مدير مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية ،منسق البحث في
المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية ،شارك في –وأشرف على -سلسلة من األبحاث
والدراسات والتقارير وتحليل السياسات ،ومن إسهاماته «ورقة تفكير :في استراتيجية
ّ
ّ
ّ
السياسية» ،ومن الكتب التي شارك فيها :استراتيجية
السوري
المدني
مشاركة المجتمع
سلطة االستبداد في مواجهة الثورة (إعداد وتحرير يوسف فخر الدين ،تأليف مجموعة
كتاب) .أنتج مجموعة دراسات على شكل كتب ،منها بالمشاركة مع آخرين ،ومنها كان
َ
مدير مجموعة بحثية ،ومن هذه األعمال:
«الالجئون الفلسطينيون في المحنة السورية» ،و«سوريا :عصر أمراء الحرب وعودة
الشيعية» ،و«التكامل القاتل  -تنظيم القيادة ّ
ّ
العامة ولواء
الحمايات والوصايات ( )1الميليشيا
ّ
ّ
ّ
القدس» ،و«التوظيف في الصراعات الضدِ ية ( )1سلطة األسد وتنظيم الدولة اإلسالمية
في محافظة السويداء» ،ومقدمة في مناهج البحث العلمي االجتماعي ،جيش التحرير
الفلسطيني في الحرب السورية ،و«جريمة بعنوان :إعادة اإلعمار».

مدخل
الدهشــة هــي أول مــا يلفــت انتبــاه الباحــث فيمــا كُتــب عــن الشــعر الغزلــي
الــذي فــي مطلــع العصــر األمــوي [العصــر األمــوي 132 - 41( :هـــ) (- 662
 750م)] .وتُجمــع مجمعــات اللغــة علــى أن أصــل مصطلــح الغــزل مــن «ال َغـ ْـزل»
الــذي هــو مصــدر غــزل .فقــد جــاء فــي لســان العــرب ،والقامــوس المحيــط:
ِ
غزلــت المــرأة الصــوف؛ أي أدارتهمــا بالمغــزل .فالغــزل اســتعمال مجــازي
مأخــوذ مــن هــذه المــادة اللغويـــة -أي ال َغـ ْـزل -فكمــا تديــر الغازلــة مغزلهــا لتغزل
بــه الصــوف ،كذلــك يديــر الشــاعر مغــزل فنــه الســتمالة المــرأة واســتهوائها.
وغرضــا مــن أغــراض الشــعر التــي
ويعــدّ شــعر الغــزل فنًــا مــن الفنــون الشــعرية
ً
مارســها الشــعراء منــذ القديــم وحتــى وقتنــا الحاضــر ،ويكــون بوصــف الجمــال
والتغنــي بــه ،واالشــتياق للمحبوبــة والحــزن والبــكاء فــي حالــة الفــراق ،كمــا
يصــف المحبوبــة وجمالهــا ،ويقــوم علــى التركيــز علــى مواطــن التميــز فيهــا،
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واحتــواء مشــاعر الشــاعر وانفعاالتــه وأحاسيســه ،ويعكــس تجربــة الشــاعر الذاتيــة
والوجدانيــة الخاصــة ،وقــد انقســم إلــى ثالثــة أقســام:

الغــزل العــذري؛ وفيــه تصويــر لحــرارة حــب الشــاعر فــي التعبيــر ،ويتميــز هــذا
النــوع مــن الغــزل بــأن للشــاعر محبوبــة واحــدة فقــط ،إضافــة إلــى ميــزة العفــة
رواد هــذا االتجــاه الشــاعر قيــس بــن
وصــدق المشــاعر واألحاســيس .ومــن ّ
ـوح (مجنــون ليلــى) والشــاعر قيــس بــن ذريــح (قيــس لبنــى) ،والشــاعر عــروة
الملـ ّ
بــن حــزام العــذري (أحــب عفــراء).

الغــزل الصريــح؛ هــو الشــعر الــذي عبــر الشــاعر مــن خاللــه عــن حبــه لعدة نســاء،
ووصــف بصراحــة جمالهــن ،وتميــز برقــة األلفــاظ ووجــود الحــوار بيــن الشــاعر
والمحبوبــة .ومــن رواد هــذا االتجــاه الشــاعر عمــر بــن أبــي ربيعــة والشــاعر عبــد
اللــه بــن عمــر العرجــي والشــاعر الحــارث بــن خالــد المخزومــي.

الغــزل التقليــدي؛ وهــذا االتجــاه حاكــى القدمــاء فــي الوقــوف علــى الطلــل
والنســيب والتشــبيب بالمحبوبــة .ومــن أبــرز مــن عبــر عــن هــذا االتجــاه الشــاعر
همــام بــن غالــب بــن صعصعــة الدارمــي التميمــي (الفــرزدق) ،والشــاعر جريــر
بــن عطيــة الكلبــي اليربوعــي التميمــي ،والشــاعر غيــاث بــن غــوث بــن الصلــت
بــن طارقــة ابــن عمــرو (األخطــل).

وانقســم المدهوشــون بالشــعر الغزلــي بيــن ر ّدات فعــل متباينــة بينهــا اإلعجــاب
واإلشــادة والحفــظ والروايــة .وأبــرز هــؤالء القطــب الدينــي عبــد اللــه بــن عبــاس
الــذي عــرف عنــه حفظــه لقصيــدة عمــر بــن أبــي ربيعــة المســماة «الرائيــة»
أيضــا أبــو الفــرج
والــذي كان يســتزيد مــن شــعره بالســؤال عــن جديــده .ومنهــم ً
األصفهانــي فــي كتابــه «األغانــي» الــذي أورد مــا قيــل عــن شــعر عمــر بــن أبــي
ربيعــة ومنــه قــول الفــرزدق« :أنــت واللــه يــا أبــا الخطــاب أغــزل النــاس .واللــه
ال يحســن الشــعراء أن يقولــوا هــذا النســيب» ،وقــول حمــاد الراويــة عــن شــعر
ابــن أبــي ربيعــة« :ذلــك الفســتق الــذي ال ُيشــبع منــه» ،ووصــف الزبيــر بــن بــكار
رأي مــن يوقرهــم مــن رجــاالت قريــش بشــعر ابــن أبــي ربيعــة بالقــول« :أدركــت
مشــيخة مــن قريــش ال يزينــون بعمــر بــن أبــي ربيعــة أحــد مــن أهــل دهــره فــي
النســيب ،ويستحســنون منــه مــا يســتقبحونه مــن غيــره» .وقــول الزبيــر بــن بــكار:
«ابــن أبــي ربيعــة يبــرئ القــرح ،ويضــع الهنــاء مواضــع النًقــب».

بينمــا أخــاف الشــعر الغزلــي هــؤالء الذيــن كانــوا مشــغولين بقصــص الرســول
ورســالته ،ومــا رســموه مــن صــورة عــن المجتمعيــن الم ّكــي والمدينــي اللذيــن
حوياهمــا ،والصــراع مــن أجــل تثبيــت أركان اإلســالم كمــا أرادوه ،وتفاعلــه مــع
مجتمعــات الجزيــرة العربيــة دعــوة وحر ًبــا ،بــكل تفاصيلهــا الواقعيــة والمنســوجة
عمــا عداهــا كأن الحيــاة توقفــت بمســاراتها إال مســار
مــن الخيــال ،والتــي تعمــي ّ
الرســالة والرســول وشــؤونهما .فأتتهــم أخبــار الشــعر الغزلــي ،واللهــو المرافــق
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لــه ،صادمــة ،فأنكروهــا وك ّفــروا ،أو كادوا ،رمزهــا عمــر بــن أبــي ربيعــة ،كونــه
ـعرا ،ونس ـ ًبا ،وجــرأةً).
أبــرز الشــعراء الغزلييــن (شـ ً
مهاجمــا« :مــا دخــل علــى العواتــق فــي
فنجــد الفقيــه ابــن جريــج قــد قــال
ً
حجالهــن أضــر عليهــن مــن شــعر عمــر بــن أبــي ربيعــة» ،ونجــد هشــام بــن عــروة
محــذرا« :ال تــرووا فتياتكــم شــعر عمــر ،ال يتورطــن فــي الزنــا تور ًطــا» ،وأبــو
ً
متهمــا بالمعصيــة« :مــا عصــي اللــه بشــيء كمــا عصــي بشــعر
ـاري
ـ
األنص
ـوم
المقـ
ً
عمــر» .بينمــا منــع عبــد اللــه بــن مصعــب جاريــة عــن إدخــال دفتــر عليــه شــعر
عمــر لنســائه فــي بيتــه بقولــه لهــا« :ويحــك تدخليــن علــى النســاء بشــعر عمــر بــن
أبــي ربيعــة إن لشــعره موق ًعــا مــن القلــوب ومدخـ ً
ـعرا يســحر
ـال لطي ًفــا لــو كان شـ ً
لــكان هــو فارجعــي بــه».
والمالحظــة الرئيســة التــي أخذناهــا علــى مــا قرأنــاه عنــد مهاجمــي الشــعر
الغزلــي الصريــح فــي الزمــن المحــدود الــذي أتيــح لنــا ،وهــو ال يكفــي أبــدً ا
العتبــاره عينــة تمثيليــة كافيــة للنقــد األدبــي الــذي كُتــب عــن موضوعنــا (وهــو مــا
يحرضنــا علــى مزيــد مــن البحــث) هــو اندفــاع العقــل المنزعــج مــن نمــط حيــاة ال
يطابــق مــا رســمه لـ»مجتمــع الرســالة» ،فــي ســعيه لتفســير ظهــور شــعر الغــزل في
صــدر العصــر األمــوي فــي المدينــة ومكــة ،إلــى إخــراج اللهــو والحــب والغــزل
مــن «مجتمــع الرســالة» وجعلــه طار ًئــا أصابــه ،أو أصــاب الضعــاف فيــه ،بســبب
ثــروة أصابتــه مــن الفتوحــات ،وجـ ٍ
وتعرفــه عبرهــم
ـوار وعبيــد اســتجدوا عليــهّ ،
علــى الغنــاء وألحانــه والعيــدان والطنابــر والمعــازف ،وهــو مــا فعلــه كثــر مــن
النقــاد المتقدميــن وأخــذه عنهــم نقــاد متأخــرون .وهــو مــا ع ّبــر عنــه ابــن خلــدون
بقولــه:

«وكان أكثــر مــا يكــون منهــم فــي الخفيــف الــذي يرقــص عليهــا ويمشــى
بالــدف والمزمــار فيضطــرب ويســتخف الحلــوم وكانــوا يســمون هــذا الهــزج
وهــذا البســيط كلــه مــن التالحيــن هــو مــن أوائلهــا وال يبعــد أن تتفطــن لــه الطبــاع
مــن غيــر تعليــم شــان البســائط كلهــا مــن الصنائــع ولــم يــزل هــذا شــان العــرب
فــي بداوتهــم وجاهليتهــم فلمــا جــاء اإلســالم واســتولوا علــى ممالــك الدنيــا
وحــازوا ســلطان العجــم وغلبوهــم عليــه وكانــوا مــن البــداوة والغضاضــة علــى
الحــال التــي عرفــت لهــم مــع غضــارة الديــن وشــدته فــي تــرك أحــوال الفــراغ
ومــا ليــس بنافــع فــي ديــن وال معــاش فهجــروا ذلــك شــي ًئا مــا ولــم يكــن الملــذوذ
عندهــم إال ترجيــع القــراءة والترنــم بالشــعر الــذي هــو ديدنهــم ومذهبهــم فلمــا
جاءهــم التــرف وغلــب عليهــم الرفــه بمــا حصــل لهــم مــن غنائــم األمــم صــاروا
إلــى نضــارة العيــش ورقــة الحاشــية واســتحالء الفــراغ وافتــرق المغنــون مــن
الفــرس والــروم فوقعــوا إلــى الحجــاز وصــاروا موالــي للعــرب وغنــوا جمي ًعــا
بالعيــدان والطنابيــر والمعــازف والمزاميــر وســمع العــرب تلحينهــم لألصــوات
فلحنــوا عليهــا أشــعارهم وظهــر بالمدينــة نشــيط الفارســي وطويــس وســائب بــن
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جابــر مولــى عبيــد اللــه ابــن جعفــر فســمعوا شــعر العــرب ولحنــوه وأجــادوا فيــه
وطــار لهــم».

المشــكلة فــي هــذه األطروحــات هــي فــي تجاهــل الوجــود القديــم والمســتمر
(والمحايــث للرســالة اإلســالمية) للغــزل فــي الشــعر خــارج الرســم الــذي أقــروه
للقصيــدة (وعناصــر القصيــدة عندهــم هــي :المقدمــة التــي تتضمــن النســيب
والتشــبيب ،ثــم الـرحلــــة ،ثــم الغــرض) ،وتجاهــل ارتبــاط الشــعر العربــي
بالموســيقى .االرتبــاط الــذي يعــرض لــه شــوقي ضيــف (فــي كتابــه تاريــخ
األدب العربي-العصــر الجاهلــي) ومــن ذلــك قولــه «فنحــن ال نبعــد حيــن نزعــم
أن الشــعر الجاهلــي جميعــه غنائــي» وقولــه إن «أبــا الفــرج األصفهانــي يتحــدث
الســلكة وعلقمــة
الســليك بــن ُّ
عــن شــاعر جاهلــي تغنــى ببعــض شــعره مــن مثــل ُّ
بــن عبــدة الفحــل واألعشــى ،وكان يوقــع شــعره علــى اآللــة الموســيقية المعروفــة
باســم الصنــج ،ولعلــه مــن أجــل ذلــك ســمي صناجــة العــرب» .واألصــل عنــد
شــوقي ضيــف هــو أن الشــعر عنــد أوائــل العــرب غنــاء ،النخبــوي منــه أو الشــعبي
أو الدينــي ،فقــد غنّــوا أشــعارهم فــي عملهــم (حفــر اآلبــار ،وصيــد الســمك
والآللــئ ،والرعــي ،والحياكــة ،الــخ) وســمرهم وحزنهــم ومبــارزة األقــران
واســتصراخ القبائــل وفــي الدجــن وعنــد ظهــور الغيــم وفــي المآتــم وحيــن تقديــم
القرابيــن  ...وأن الشــعر الح ًقــا اســتقل بعــض االســتقالل عــن الغنــاء ،فظهــر
شــعراء ال يغنونــه إنمــا ينشــدونه ،واإلنشــاد منزلــة وســطى بيــن الغنــاء والقــراءة.
إال أن الناظــر فــي الشــعر يــرى اســتمرار أثــر الغنــاء وأبرزهــا القافيــة والــوزن فهــي
بقيــة العــزف فيــه ورمــز مــا كان يصحبــه مــن قــرع الطبــول ونقــر الدفــوف ،ومثلهــا
التصريــع فــي أول القصائــد ،والــكالم فــي هــذا يطــول .ومعنــى مــا تقــدم أن الشــعر
فــي الجاهليــة كان ُي َصحــب بالغنــاء والموســيقى ،فهــو شــعر غنائــي تــام ،ويظهــر
ـاذجا حينــذاك .ويقتــرن هــذا الغنــاء عندهــم بذكــر أدوات
أن الغنــاء لــم يكــن سـ ً
مختلفــة كالمزهــر ،والــدف ،وكانــا مــن جلــد ،وكالصنــج ،وكالبربــط وهــو آلــة
موســيقية وتريــة.

كمــا أنــه علــى الرغــم مــن صحــة حــدوث تغييــرات علــى مجتمعــي المدينتيــن
بســبب الفتوحــات ،بمــا جلبتــه مــن ثــروات إضافيــة وجـ ٍ
ـوار إضافيــة واحتــكاك
إضافــي للعــرب بمحيطهــمّ ،إال أنهــا ال تبــرر تجاهــل أنــه كان هنــاك ثــروة فــي
مكــة قبــل اإلســالم والفتوحــات ،فعمــر بــن أبــي ربيعــة ،وهــو أبــرز شــعراء الغــزل
الصريــح ،مــن عائلــة شــديدة الثــراء وذات مكانــة فــي الجاهليــة وفــي اإلســالم.
فقــد كان مــن ســادة بنــي مخــزوم ،ومــن أكبــر بيوتــات قريــش .وكان أبــوه يدعــى
بجيــرا ،فأطلــق النبــي عليــه اســم «عبــد اللــه» ،واســتعمله علــى واليــة الجنــد
ً
عامــال عليهــا إلــى مقتــل عمــر بــن الخطــاب
وســوادها فــي اليمــن ،فلــم يــزل
وقيــل :بــل امتــدت واليتــه إلــى عهــد عثمــان .وكان قبــل ذلــك قــد اشــتهر بيــن
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إبداعات ونقد أدبي
قريــش بلقــب ِ
العــدل ،ألنهــم كانــوا يكســون الكعبــة فــي الجاهليــة مــن أموالهــم
ســنة ،ويكســوها هــو مــن مالــه ســنة ،وهكــذا يعــدل ً
قريشــا كلهــا فــي كســوة
الكعبــة .وكانــت جدتــه لوالــده عطــارة يأتيهــا العطــر مــن اليمــن ،واســمها مخرمــة
(أو مخربــة فــي روايــة أخــرى) ،وقــد تزوجهــا هشــام بــن المغيــرة ،فولــدت لــه أبــا
الحكــم  -المعــروف بأبــي جهــل -والحــارث .وكان ســادة مكــة أنــداده وأنــداد
أهلــه ،فــي الثــراء والمكانــة.
وقــد كان لهــؤالء األثريــاء المكييــن جـ ٍ
ـوار ،وبعــض منهـ ّن متخصصــات بالغناء.
ويــروي الــرواة مثـ ً
ـال عــن قينتيــن فــي مكــة لعبــد اللــه بــن جدعــان جلبهمــا مــن
بــالد فــارس وكانتــا تغنيــان النــاس ،ويــروون عــن قينتيــن لرجــل يدعــى ابــن هطــل
كانتــا تغنيــان بهجــاء للرســول ،ويــروون أن أبــا جهــل قــال فــي غــزوة بــدر« :واللــه
ـدرا فنقيــم عليــه ثال ًثــا وننحــر الجــزر ونطعــم الطعام ونســقي
ال نرجــع حتــى نــرد بـ ً
الخمــور وتعــزف لنــا القيــان وتســمع بنــا العــرب».

إضافــة إلــى أنــه كان هنــاك اتصــال بيــن حواضــر كثيــرة فــي شــبه الجزيــرة
العربيــة ،ومنهــم أهــل المدينتيــن المقدســتين ،بالشــعوب شــر ًقا وغر ًبــا بداعــي
التجــارة .كمــا أن العــرب لــم يكونــوا قبــل الفتوحــات فــي مكــة والمدينــة
وحدهمــا ،فهنــاك إضافــة إلــى الباديــة الواســعة حواضــر منهــا ممالــك اليمــن
بثرائهــا وجواريهــا وغنائهــا وموســيقاها وتفاعلهــا الثقافــي مــع مــن تتاجــر معهــم.
ولــم ينحصــر وجــود العــرب فــي الجزيــرة العربيــة ،فقــد بنــى المنــاذرة والغساســنة
مملكتيــن فــي العــراق وبــالد الشــام األولــى علــى غــرار ملــك الفــرس واألخــرى
علــى غــرار ملــك الرومــان .ويقــص علينــا علقمــة بــن عبــدة أنــه وفــد علــى بــالط
الغساســنة ،فاســتمع عندهــم إلــى قيــان بيزنطيــات يضربــن علــى البرابــط .وشــبيه
بذلــك حديــث مراجــع عــن أنهــم كانــوا كذلــك فــي الحيــرة ،عاصمــة المنــاذرة،
يســتمعون إلــى القيــان وهــن يضربــن علــى اآلالت الموســيقية الفارســية .ويــرد
فــي كتــاب األدب العربــي -العصــر الجاهلــي لشــوقي ضيــف أن العــرب «أدخلــوا
كثيـ ًـرا مــن هــؤالء القيــان إلــى جزيرتهــم مــن مثــل خليــدة وهريــرة فــي اليمامــة
واألخيــرة هــي صاحبــة األعشــى التــي ذكرهــا فــي معلقتــه وأنــه يقتــرن هــذا
الغنــاء عندهــم بذكــر أدوات موســيقية مختلفــة كالمزهــر والــدف وكانــا مــن جلــد
وكالصنــج ولعلــه هــو نفســه اآللــة الفارســية المعروفــة باســم الجنــك ،وكالبريــط
وهــو آلــة موســيقية وتريــة شــاعت فــي بــالد اإلغريــق».

وفــوق كل ذلــك هنــاك حقيقــة أن شــبه الجزيــرة العربيــة كانــت لقــرون طويلــة
الخــزان البشــري لموجــات مــن الهجــرة ،كان منهــا البابليــون واألشــوريون
والكنعانيــون وغيرهــم (وهــي أربــع موجــات هجــرة كبيــرة كان المســلمون الهجرة
الكبيــرة األخيــرة بينهــا) ،وأنــه لــم يقطــع المهاجــرون صالتهــم بمــن تبقــى خلفهــم
وهمــا ســو ًيا فــي هــذه البقعــة الضيقــة مــن العالــم.
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بينمــا وجدنــا الســائد عنــد خصــوم الشــعر الغزلــي هــو استســهال تضخيــم
التحــوالت الناتجــة مــن الفتــح وأخذهــا علــى احتمــال واحــد :هــو انتشــار الدعــة
والرخــاء بعــد غنــى طــارئ .بينمــا االعتقــاد بالتنــوع يدفــع أكثــر باتجــاه االعتقــاد
أننــا بصــدد مجتمــع اعتــاد التنــوع مــن التديــن إلــى اإلباحــة ،وكان الشــعر مكو ًنــا
رئيســا مــن حياتــه اليوميــة بمــا فيــه الغــزل ،حيــث ال يتــردد شــخص بمكانــة
ً
الحســين بــن علــي مــن القــول فــي زوجــه وابنتــه:
َ
دارا
لعمـرك أنّنـي
ّ
ألحـب ً

أح ّبهما وأبـذل ّ
جـل مـالي

ّ
تـحل بهـا سكينـة والرباب

ولـيس لعاتب عندي عتاب

وال يتــردد خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة مــن القــول فــي زوجتــه رملــة بنــت الزبير
(كان قــد عشــقها وهــو يطــوف بالكعبة):
كل ل ْيلـة وفي ِّ
الشـوق في ِّ
أل ْي َس َي ِزيدُ َّ
كل َيو ٍم ِمـن َحبِي َبتِنـا ُقر َبـا؟
ٍ
ِ
الدهر ّإال ّفرجت عنّي الكربا
ساعـة تذكرانهـا من
خليلي ما مـن
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الها كل َبـا
ـب َبنـي
طـرا ل ُح ِّبها ومن أجل َها أح َب ُ
أخو َ
بت َ
َّ
أح ُّ
العـوا ِم ًّ
ً
ُ
خلخـاال يجـول وال قلبـا
تجول خالخيل النساء وال أرى لرملة

وكان عمــر بــن أبــي ربيعــة كثيــر التشــبيب بالنســاء قلمــا يــرى امــرأة إال ويتشـ ّبب
بهــا تشــبيب عاشــق .وكان يحــب زيارتهــن ،ويكثــر مجالســتهن ،فممــن شـ ّبب بهن
ســكينة بنــت الحســين ،فقــال (وهــو الــذي قيــل إنــه تغــزل بــكل النســاء الشــريفات
فــي مجتمعــه مــن دون اعتــراض ســمع عنهن):
الخــدَّ ِ
ِ
ارف منها على َ
ـــــــاب
ين والجل َب
قالت ُسكَينــ ُة
والدمـوع َذ َو ُ
ُ
المغيــري الذي لم أجـزه فيما أطــــال تص ُّيـــــدي وطِ َ
ـــالبي
ليت
َ
َّ
المـنَـى أيــــامــه أوال تلوم على هـــوى وتصـــابي
كانـت تــر ُّد لنا ُ
ِ
الفرات وطي ُبـــه ِمـنــي عــلى ظمـــأ وحب شــــراب
أسكَي ُن ما ما ُء
ُ
ِ
ِ
َّ
نـأيــت و َقـ َّلمــا تــر َعى النسـا ُء أمانـــ َة ال ُغيــَّــاب
منـك وقد
بألــذ
وش ّبب بفاطمة بنت عبد الملك بن مروان ،فقال:
افعلي باألسير إحدى ثــالث

وافهميهـ ّن ثم ر ّدي جوابــي

أو اقتدي فإنما النفس بالنفس

مفص ً
ـال في الكتــاب
قضـاء ّ

اقتليـه ً
مريحـا
سريحــا
قتـال
ً
ً

ً
تقر به العيــن
أو صليه
وصال ّ
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إبداعات ونقد أدبي
إال أن هــذا المجتمــع ُسـ ّلط الضــوء عليــه بشــدة نتيجــة تركيــز اهتمــام مجتمعات
الفتوحــات بمعرفتــه كونــه المجتمــع الــذي خرجــت منــه رســالة اإلســالم ووصفــه
الرســول بأبهــى الصفــات بمــا فيهــا «مــكارم األخــالق» ،وهــو مــا يحتــاج لتفســيره
فهمــا موضوع ًيــا للتغيــرات التــي حصلــت حينــذاك ،أي كمــا حصلــت وليــس كمــا
ً
يتناســب مــع حاجــات خارجــة عنه .وهــذا يحتــاج إلــى إدراك أثــر انتقــال الدين من
المجتمــع الــذي خاطبــه الرســول بالقــول «إنمــا ُبعثــت ألتمــم مــكارم األخــالق»،
فأنــزل عليهــم قــرآن بلغتهــم ثبــت أغلــب ما فــي المجتمــع من عــادات وســلوكيات
وأخــالق ،وكان ســهل عليهــم الفهــم منــه مــا الــذي يطلــب منهــم تعديلــه ،إلــى
مجتمعــات جديــدة دخلتــه قهـ ًـرا فــي أغلــب األحيــان واحتاجــت إلــى مــن يترجــم
لهــا المكتــوب فــي القــرآن ويفســره ،ثــم أن يعلمهــم مــا هــي «مــكارم األخــالق»
التــي ثبتهــا اللــه لـ»مجتمــع الرســالة» حتــى يتبعونهــا ...إن هــذه المتطلبــات الكبيرة
شــكلت ضغ ًطــا كبيـ ًـرا علــى «مجتمــع الرســالة» علــى مســتويات مختلفــة :فمــن
جانــب كانــوا يجــدون أنفســهم مدعويــن لمحــاكاة الصــورة التقليديــة ،والمثاليــة،
للمــدن المقدســة التــي تعرفهــا المجتمعــات التــي دخلــت حدي ًثــا فــي اإلســالم ،أو
مدعــوة لتفعــل؛ ومــن جهــة أخــرى ضغطــت الحاجــة إلــى تشــكيل وظيفــة الدعــاة
والفقهــاء التــي مــا كانــت فــي أصــل اإلســالم ،بــل كان يرفضهــا تما ًمــا بقولــه
«ال كهنــوت فــي اإلســالم» حينمــا كانــت حــدود اإلســالم هــي مــن يســتطيعون
فهــم كالم اللــه فــي القــرآن مــن دون كثيــر جهــد ويســتطيعون أن يتواصلــوا معــه
فــرادى عبــر الصــالة وتــالوة قرآنــه بســهولة .ومــا كان يمكــن ألحــد أن يقــوم بهــذه
الوظيفــة المســتحدثة إال أصحــاب الرســول ،حيــث ُفســر أنهــم مــن قــال القــرآن
فيهــم (ومــا يعلــم تأويلــه إال اللــه والراســخون فــي العلــم) .ومــن تالمذتهــم
نتجــت طبقــة «التابعيــن» التــي حملــت وظيفتهــم وتوســعت بهــا.

وعلــى الرغــم مــن أن عبــد اللــه بــن عبــاس ،وهــو أحــد أبــرز مــن أسســوا هــذه
ً
شــيوخا مــن قريــش
الوظيفــة ،قــد حفــظ مــن شــعر عمــر بــن أبــي ربيعــة ،وأن
بقيــت تؤكــد قبولهــا لعمــر وشــعره كمــا ســبق بيانــه ،إال أن الكثيــر مــن الطبقــة
التــي نتجــت عــن وظيفــة الفقــه (انقســم أفرادهــا تجــاه الســلطة األمويــة بيــن
معــارض ومــوال ومحايــد) ناصبــوا عمــر العــداء ،وازدادوا عــداء لــه ،وللشــعر
الغزلــي ،كلمــا بعــدوا زمن ًيــا عنــه ،وكلمــا ازدادوا فــي أســطرة «مجتمــع الرســالة»،
وكلمــا زاد الرخــاء فــي أوســاط مــن مجتمعهــم الــذي يعيشــون فيــه وانتقــل الشــعر
ـرورا بالعصــر العباســي
الغزلــي وغنــاؤه واألجــواء المرافقــة لهمــا إلــى البــذخ؛ مـ ً
الــذي عــرف «غــزل الغلمــان» ومــا شــاكل .وهكــذا ُرســمت صــورة لمجتمــع
الرســالة تتناســب مــع حاجــات الدعــوة ،ومــا عجــزوا عــن إخراجــه مــن هــذه
الصــورة التطهريــة ،إمــا بالســكوت عنــه أو إعــادة تأويلــه ،قامــوا بترذيلــه و َعــدّ ه
انحطا ًطــا مؤق ًتــا فــي مســيرة مقدســة.
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وهكــذا نخلــص إلــى أن الطــارئ علــى مكــة والمدينــة لــم يكــن قبــول الشــعر
الغزلــي ،وال غنــاؤه ،إنمــا ثالثــة أســباب ال تعــارض حقيقــة تزايــد ثروتهما واتســاع
تواصلهمــا مــع الثقافــات األخــرى ،بــل تتكامــل معهمــا :األول ،تغيــر مكانــة
المدينتيــن ونشــوء وظيفــة جديــدة لهمــا ولمجتمعهمــا ولنخبهمــا فــي اإلســالم
وتفرغهــم
االمبراطــوري الناشــئ؛ والثانــي ،تــرك شــعراء المدينتيــن للسياســة ّ
للغــزل نتيجــة الصراعــات الدمويــة التــي احتدمــت فــي البيــت القرشــي وأدت إلــى
كــوارث منهــا نشــوء الملــك علــى يــد األموييــن وقمعهــم لــكل مــن خالفهــم أو
نازعهــم عليــه بمــا فيهــم مجتمــع المدينتيــن .والثالــث ،مــا أشــار لــه يعقــوب بــن
أبــي إســحاق بقولــه« :كانــت العــرب تقــر لقريــش بالتقــدم فــي كل شــيء عليهــا إال
فــي الشــعر فإنهــا كانــت ال تقــر لهــا بــه حتــى كان عمــر بــن أبــي ربيعــة فأقــر لهــا
أيضــا ولــم تنازعهــا شــي ًئا» .إن الطــارئ هــو والدة شــاعر عظيــم
الشــعراء بالشــعر ً
غيــر مســبوق فيهمــا ،والدة الرجــل الــذي فهــم شــعره ،ونشــاركه فهمــه ،علــى أنــه
مديــح للنســاء ،وهــو مــا يقولــه ر ًدا علــى الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان عندمــا
ســأله :مــا يمنعــك مــن مدحنــا ،فأجابــه :إنــي ال أمــدح الرجــال إنمــا أمدح النســاء.
*****************
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