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مدخل:

يعنى هذا البحث بحياة ال�صاعر الأندل�صي عبا�ص بن نا�صح 
الثقفي اجلزيري، وحتقيق �صعره ودرا�صته، فكان اأن طّوفُت يف 
فجمعُت  و�صعره،  حياته  �صرية  تناولْت  التي  واملراجع  امل�صادر 
�صمن  ذلك،  درا�صة  يف  اجتهدُت  ثم  اأ�صعاره،  ومللمُت  اأخباره، 
مبحثني اثنني: تناولُت يف املبحث الأول منهما حياة عبا�ص بن 
نا�صح: ا�صمه ون�صبه، وعلومه ومناقبه، ورحلته يف طلب العلم، 

وروايته لل�صعر.

وقمت يف املبحث الثاين بجمع ما تناثر من �صعره يف بطون 
فيه  اجتهدت  علميًا،  حتقيقًا  وحققتها  الأدبي،  الرتاث  كتب 
اأ�صعاره مو�صوعيًا  بدرا�صة  ثم قمت  الغاية، ومن  اإىل  الو�صول 
الأندل�صيني  تاأثر  ق�صية  مبناق�صة  البحث  وختمت  وفنيًا،  
من  ومتخذًا  فيها،  عندي  الراجح  الراأي  مبديًا  بامل�صارقة 

ال�صاعر عبا�ص بن نا�صح اأنوذجًا على ذلك.

اأجد  مل  اأنني  اأهمها:  امل�صاعب،  من  جملة  واجهتني  وقد 
اأو  مدخاًل  ت�صلح  نا�صح،  بن  عبا�ص  ال�صاعر  عن  درا�صة  اأية 
بكرًا  درا�صتي  تكون  وبذلك  درا�صتي هذه،  اإليه  اأحاكم  مرجعًا 
بع�ص  تكرار  يف  متثلت  اأخرى  و�صعوبة  مو�صوعها،  يف  عذراء 
اإ�صافة تذكر، فكان  اأية  امل�صادر اأخبار عبا�ص بن نا�صح دون 
جمع املادة اأحيانًا ل يفيد �صوى تاأكيد خرب معلوم م�صبق لدّي، 
و�صعوبة اأخرى اأخرية وخطرية، وهي �صياع اأغلب �صعر عبا�ص 
البحث  هذا  ي�صدرها  التي  الأحكام  تبقى  وبذلك  نا�صح،  بن 
التي ميكن  بالأ�صعار  فيه، ورهينة  الواردة  الأ�صعار  اأمينة على 

اأن يك�صف عنها علم التحقيق يف امل�صتقبل.

املبحث الأول: حياة عّبا�س بن نا�صح الثـّقفّي اجلزيرّي 
اأوًل: ا�صمه ون�صبه) 1 (

يكنى اأبا العالء اأو اأبا املعلى) 2 (، وينت�صب يف ثقيف ، واأ�صله 
يلتيت بن قطري الأودي  يف الرببر، وهو عبا�ص بن نا�صح بن 
اأبوه قد رحل به وهو �صبي فن�صاأ مب�صر،  ثم امل�صمودي، كان 
وت�صرف باحلجاز طالبا للغة، ثم رحل به اأبوه اإىل العراق وقد 
ثم  الب�صريني،  علماء  من  وغريه  الأ�صمعي  فلقي  �صّنه  تعالت 

قدم الأندل�ص، وم�صكنه اجلزيرة اخل�صراء)3(. 

كان نا�صح والد عبا�ص عبدا ملزاحمة بنت مزاحم بن حممد 
الثقفي اجلزيري، ا�صمه يذرف، ا�صرتته مزاحمة يف �صنة خم�ص 
ال�ّصّباء، فا�صرتته  اأخذه  اأوربة)4(،  اأهل  و�صتني ومئة، وهو من 
اأعتقته وزّوجته وحب�صت عليه  ثم  نا�صحًا،  مولته هذه و�صّمته 

�صيعتها بقرية لنقيلة، فجاء بعبا�ص اأحوذيًا ن�صيج وحده.

املهري  قـَطـَن  بن  اإبراهيم  يهاجي  وقته  يف  عبا�ص  وكان 
اجلزيري)5( ويعار�صه، فيناق�صه اإبراهيم ذلك ويرد عليه يف 

اأ�صعاره ويوّري به يف اأبوته)6(.  

ولعبا�ص بن نا�صح ولد كثري ذو �صرف ونباهة وعلم، ينتفون 
�صال�ص، من  اأوربة  يذرف جّدهم من  اأّن  ويزعمون  الرّق،  من 

اأقوام يعرفون ببني عبد الرحمن)7(.

ه�صام  بن  احلكم  الأمري  نا�صح  بن  عبا�ص  مدح  وقد     
واجلزيرة،  �صذونة  ق�صاء  وّله  ثم  عطاء،  بعد  عطاء  فاأعطاه 
الوهاب  عبد  ابنه  ويّل  ثم  قا�صيًا،  مات  اأن  اإىل  عليهما  فبقي 

عّبا�ص بن نا�سح الثـّقفّي اجلزيرّي )ت بعد 230هـ(
حياته ��سعره

عالء الدين زكي

حما�صر يف جامعة الزيتونة الأردنية.
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عليهما اإىل اأن تويف، ثم ويّل حممد بن عبد الوهاب عليهما اإىل 
اأن تويف، فكانوا ثالثة ق�صاة �صعراء علماء اأدباء ذوو �صرف يف 

ن�صق واحد)8(. 

الرحمن  عبد  الأمري  اأيام  اآخر  يف  نا�صح  بن  عبا�ص  تويف 
للهجرة  واملئتني  الثالثني  بعد  ه�صام،  بن  احلكم  عبد  بن 

ال�صريفة)9(.

�صعراء  –اأحد  الكناين  عي�صى  بن  بكر  يقول  رثائه  ويف 
الأندل�ص–)10(: 

ـُم املتوّقلُ  نّبئُت اأّن اأبا العـاَلء اأ�صاَبـُه           ما مل َيفْتُه الأع�صَ
من بعد ما هطلْت غيوم �صمائهِ     علمَا ُتناُخ به املطيُّ وُتْرَحلُ 

 ثانيًا: علومه ومناقبه 

اأورد ابن حيان القرطبي طائفة من علوم عبا�ص  بن نا�صح 
ومناقبه – التي اأّهلته اإىل اأن يت�صل بالأمري احلكم بن ه�صام، 
بن  عي�صى  نقاًل عن  – فقال  الق�صاء  توليته من�صب  ثم  ومن 
به،  اأهل ح�صرته  وثوب  قبل  الأمري احلكم  اأحمد:«كان ع�صر 
من اأوثق اأع�صار اخللفاء املروانيني واأنبهها: ففيه ظهر العلماء 
الثقفي  نا�صح  بن  عبا�ص  مثل  والأدباء،  والبلغاء  وال�صعراء 
جميع  يف  املتفنن  الأندل�ص،  �صعراء  فحل  اجلزيري  ال�صاعر 
العلوم، البارع يف حفظ اللغة و�صبط الل�صان العربي ، احلاذق 
والنفاذ يف  والهند�صة،  والفل�صفة  احل�صاب  بدقائق  الب�صر  يف 
مطالعة الكواكب، والر�صوخ يف علم الآثار العلوية. له يف جميع 

ذلك اآثار معلومة، واأخبار �صائرة.

رفيعة.  ومنزلة  قريبة،  خا�صة  احلكم  بالأمري  له  وكانت 
الأمري  فيها  تثبت  عليه،  اأحفظته  �صعاية  ذلك  على  وحلقته 
املديح  يف  حمكمة  كثرية  اأ�صعار  فيه  فله  فانت�صله.  احلكم 
والعتذار وال�صكر على التثبت، والعتداد بج�صام الأيادي، هي 

يف اأيدي النا�ص باقية.

النية.  وكان عبا�ص يف ذاته عاقاًل، جميل املذهب، ح�صن 
الديانة،  �صبيل  على  احلكم  الأمري  اإىل  الن�صائح  يهدي  وكان 

ويذكره بالثغور، ويح�صه على اجلهاد عند الفرتة »)11(.

نخل�ص من هذا اإىل ان عبا�ص بن نا�صح كان عاملًا و�صاعرًا 
وبليغًا واأديبًا، ووا�صع العلم واملعرفة »املتفنن يف جميع العلوم«، 
وحافظًا للغة نحوها و�صرفها »البارع يف اللغة و�صبط الل�صان 
والفل�صفة  احل�صاب   : بها  حذق  التي  علومه  ومن  العربي«، 
�صاهدة  جتارب  اأو  تاآليف  �صاحب  هو  ثم  والفلك،  والهند�صة 
�صائرة  واأخبار   ، معلومة  اآثار   « فيها  له  اإذ  العلوم،  هذه  على 
ال�صعر  »، كما كان له حظ من فقه ورواية مل ينقل عنه لغلبة 
عليه)12(، ولعل هذا العلم الوا�صع هو الذي اأوغر �صدر اأقرانه 
عليه، فح�صدوه، وكادوا له عند احلكم بن ه�صام، فلم يفلحوا 
ب�صعيهم حلكمة احلكم، وحل�صن �صرية عبا�ص بن نا�صح، وقد 

�صدق ال�صاعر عبد الوهاب املالكي اإذ يقول:

ح�صدوا الفتى اإذ مل ينالوا �صعيه       فالكّل اأعداء له وخ�صومُ 

ك�صرائر احل�صناء قلـْن لوجهها        ح�صدا وبغيا اإنـّه لذميـمُ 

النف�صية،  اأما مناقب عبا�ص بن نا�صح احل�صنة، وف�صائله 
يقدم  النية،  وح�صن  املذهب،  وجميل  وعاقل،  عف،  فهو 
طلبًا  ول  للمال،  تك�ّصبًا  ل  اهلل،  وجه  ابتغاء  لالأمري  ن�صائحه 
الثغور،  بحفظ  احلكم  يذّكر  جنده  ولذلك  واحلظوة،  للجاه 
ال�صعرّي،  فّنه  ذلك  �صبيل  يف  م�صتثمرًا  اجلهاد،  على  ويحثه 

وهذا ما �صنتبينه لحقًا، عند احلديث عن �صعره.

اأمراء  »اأن  وهو  الن�ص،  هذا  من  ن�صتخل�صه  اآخر  واأمر 
بني اأمية اأظهروا رعاية بالغة لل�صعراء، وكانوا يغدقون عليهم 
اجلوائز والأعطيات ويجعلونهم وزراء و�صفراء وندماء، ويقيمون 
لهم جمال�ص ال�صعر ويح�صرون جمال�صهم وي�صاركونهم قر�ص 
يخلدون  ال�صعراء  من  حا�صية  منهم  كل  اتخذ  وقد  ال�صعر، 



104


اإجنازاته، وي�صاحبونه يف حله وترحاله وغزواته«)13(، وهذا 
من اأهم اأ�صباب ازدهار احلياة الأدبية يف ع�صر الإمارة .

ولبد من الإ�صارة هنا اإىل ح�صر ظهور العلماء وال�صعراء 
والبلغاء والأدباء، يف املّدة التي �صبقت قيام ثورة اأهل الرب�ص 
على احلكم بن ه�صام يف �صنتي 189هـ و202هـ ، مما يدل على 
اأن هذه الثورة قد اأثرت ب�صورة �صلبية على احلركة الأدبية يف 

الأندل�ص«)14(.

ثالثًا: رحلته يف طلب العلم 

�صبق اأن حتدثت عن ا�صطحاب والد عبا�ص ابنه عبا�صًا – 
حيث  العراق،  ثم  فاحلجاز  م�صر  – اإىل  �صبي  ذاك  اإذ  وهو 
التقى عبا�ص بالعلماء والأدباء واللغويني يف تلك الأ�صقاع)15(، 
العلمية  حياته  م�صرية  ويف  عبا�ص،  عقل  يف  اأثره  لذلك  وكان 

والأدبية فيما بعد.

دد، ينقل لنا الزبيدي رواية عن عبد الوهاب  ويف هذا ال�صّ
لل�صعر،  وع�صقه  والده،  عن  فيه  يحدث  نا�صح،  بن  عبا�ص  بن 
وتتّبعه لأخبار ال�صعراء، فيقول: »كان اأبي ل يقدم من امل�صرق 
اأتاه  قادم اإل ك�صفه عمن جنم يف ال�صعر بعد ابن َهْرَمة حتى 
رجل من التجار، فاأعلمه بظهور احل�صن بن هانئ وارحتاله من 
الب�صرة اإىل بغداذ، واملحل الذي حله من الأمني وبني برمك، 

فاأتاه من �صعره بق�صيدتني، اإحداهما قوله:

با طـَلَق اجُلموحِ )16( جريتُ  مع ال�صِّ

والثانية:

اأما ترى ال�ّصم�ص حّلتِ  احَلَمال)17(

فقال اأبي: هذا اأ�صعر اأهل اجلن والالإن�ص، واهلل ل حب�صني 
عنه حاب�ص، فتجهز اإىل امل�صرق. قال: فاأخربين، قال: ملا حللت 
ببغداذ نزلت منزلة امل�صافرين، ثم ك�صفت عن منازل احل�صن، 

فاأر�صدت اإليه، فاإذا بق�صر على بابه حفدة وخدام، فدخلت مع 
الداخلني، فوجدت احل�صن جال�صًا يف مقعد نبيل، وحوله اأكرث 
متاأدبي بغداذ، يجري بينهم املثل والتمثل والكالم يف املعاين، 
ف�صلمت وجل�صت حيث انتهى بي املجل�ص، واأنا يف هيئة ال�صفر، 
فلما كاد املجل�ص ينق�صي قال يل: من الرجل؟ قلت: باغي اأدب، 
قال: اأهاًل و�صهاًل، من اأين تكون؟ قلت: من املغرب الأق�صى، 
وانت�صبت اإىل قرطبة، فقال يل: دار القوم؟ قلت: نعم، قال يل: 
اأتروي من �صعر اأبي امَلخ�ِصّي �صيئًا الذي قاله عندكم؟ قلت له: 

نعم، فقال: فاأن�صدين، فاأن�صدته �صعره يف العمى، فلما بلغت:

نا را            ما فقاأت عينيَّ اإل الدُّ رى اإل الدُّ كنُت اأبا للدُّ

)ويف رواية اأخرى اأن�صده:)18((

عْت اأمُّ بناتي للِعدى اأْن ق�صى اهلل ق�صاًء َفَم�صى        َخ�صَ

ْرٌب بالع�صا      َوَراأْت اأعمى �صريرًا اإّنا   َم�صُيُه يف الأر�صِ  �صَ

َوْهَي حّرى بلغْت مّني امَلدى          فا�ْصتكاَنْت ثّم قالْت قولةً  

ما ِمَن الأدواِء داٌء كالعمى           ففوؤادي قرٌح ِمن قولها 

قال: هذا الذي طلبته ال�صعراء فاأ�صلته، ثم قال: ان�صدين 
الكنايّن،  لبكر  اأن�صدين  قال:  ثم  فاأن�صدته،  الأجرب،  لأبي 
فاأن�صدته، قال: �صاعر البلد اليوم عبا�ص بن نا�صح؟ قلت: نعم، 

قال: فاأن�صدين له: فاأن�صدته :

َفاأَْدُت القري�َص َوَمْن َذا َفاأَْد

فتلقيته،  اإيّل  فنه�ص  نعم،  قلت:  عبا�ص؟  اأنت  يل:  قال 
من  له  فقال  جمل�صه،  عن  يل  وانحرف  نف�صه،  اإىل  فاعتنقني 
بيت؟  ق�صيم  يف  اهلل  اأ�صلحك  عرفته  اأين  من  املجل�ص:  ح�صر 
قال: اإين تاأّملته عند اإن�صاده لغريه، فراأيته ل يبايل ما حدث يف 
ال�صعر من ا�صتح�صان اأو ا�صتقباح، فلّما اأن�صدين لنف�صه ا�صتبنت 

عليه وجمة، فقلت: اإنه �صاحب ال�صعر.
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قال عبا�ص: ثم اأمتمت ال�صعر، فقال: هذا �صعر الغرب، ثم 
نقلني اإىل نف�صه فكنت يف �صيافته عامًا« )19(.

ويف بع�ص روايات هذه الرحلة، اأن احل�صن بن هانئ – اأبا 
نوا�ص – ق�صى لعبا�ص بن نا�صح بالف�صل على نف�صه)20(، ويف 
هذا اإ�صارة اإىل مكانة عبا�ص العلمية، وم�صتوى �صاعريته، فلي�ص 
من ال�صهل اأن ي�صهد �صاعر فحل كاأبي نوا�ص لأحد باأنه اأف�صل 
بجدارة  املرتبة  تلك  ي�صتحق  ال�صاعر  ذلك  كان  اإن  اإل  منه، 

وا�صتحقاق.

نخل�ص من هذا الن�ص اإىل ا�صتنتاجات عديدة، اأهمها هنا، 
وموطن ال�صاهد فيها، قول عبا�ص بن نا�صح بعدما �صمع �صعر 
اأبي نوا�ص: »هذا اأ�صعر اأهل اجلن والإن�ص، واهلل ل حب�صني عنه 
حاب�ص«، ثم جنده يتجّهز لل�صفر اإىل امل�صرق ، فيتحّمل امل�صاق 
اأبي  �صيافة  يف  كاماًل  عامًا  يقيم  ثم  العلم،  يف  حّبًا  واملتاعب 

نوا�ص ، يتاأّدب باأدبه، ويرت�صف من رّيا �صربه.

وهذه رحلة اأخرى يقوم بها عبا�ص بن نا�صح، بتوجيه من 
الأمري عبد الرحمن بن احلكم اإىل العراق، وذلك يف التما�ص 
الكتب القدمية وانت�صاخها ، فجهز الأمري عبد الرحمن عبا�صًا 
هند  وال�صند  والقانون  الزيج  بكتاب  »فاأتاه  الالزمة:  بالأموال 
والأركـُند واملو�صيقا و�صائر كتب الفل�صفة واحلكمة وكتب الطب 
اأول من اأدخلها  وغريها من كتب الأوائل، فكان عبد الرحمن 
اإىل الأندل�ص، وعّرف اأهلها بها، ونظر هو فيها ويف غريها من 

الكتب الإ�صالمية«)21(.

نا�صح  بن  عبا�ص  الرحمن  عبد  الأمري  اختيار  كان  لقد 
لأداء هذه املهمة اجلليلة موؤ�صرًا على عّدة اأمور، اأهمها: الثقة 
العلمية بعبا�ص بن نا�صح، ومقدرته على انتقاء الكتب النافعة، 
العمدة يف مو�صوعها، الالزمة لأهل الأندل�ص، باعتبار غزارة 
قبوله  اإىل  بالإ�صافة  معارفه.  وتعدد  اطالعه،  و�صعة  علمه، 
مغرب  من  ال�صفر  م�صاق  فيتحمل  املرة،  تلو  املرة  الرتحال، 
بالده  على  ت�صرق  اأن  يف  اأماًل  م�صرقه،  اإىل  الإ�صالمي  العامل 

�صم�ص ذات نور جديد.

ازدهار  يف  بارز  دور  العلمية  الرحالت  لهذه  كان  لقد 
احلركة العلمية يف ع�صر الإمارة، اإذ اأّدى »ن�صاط حركة رحلة 
العلماء من الأندل�ص اإىل امل�صرق وبالعك�ص، مع ما يجلبه هوؤلء 
العلماء اإىل الأندل�ص من موؤلفات امل�صارقة يف خمتلف العلوم، 
من موؤلفات اأدبية ولغوية ودينية ودواوين �صعراء وغريها؛ اأّدى 
ذلك اإىل عناية الأندل�صيني باإن�صاء املكتبات اخلا�صة والعامة، 
اأقيمت  وكذلك  وامل�صاجد،  الأمراء  وق�صور  العلماء  منازل  يف 

املدار�ص وحلقات العلم يف امل�صاجد وغريها«)22(.

رابعًا: روايته لل�صعر 

اأخبار ال�صعراء، و�صعى  حر�ص عبا�ص بن نا�صح على تتبع 
تنمية  يريد  �صاعر  كل  داأب  وهذا  �صعرهم،  اإىل  ال�صتماع  اإىل 
مقدرته ال�صعرية، و�صقل ذوقه الفّنّي، واآية ذلك اخلرب الذي 
رواه عنه ابنه عبد الوهاب – وقد ذكرته يف الفقرة ال�ّصابقة -  
وكيف اأنه ا�صتن�صد اأحد التجار القادمني من امل�صرق ق�صيدتني 
لأبي نوا�ص، ثم اإعجابه بهما، ورحلته اإىل اأبي نوا�ص، واإقامته 
ال�صعر امل�صرقّي  اأن نقّدر مقدار  يف �صيافته عامًا كاماًل، ولنا 
اأثره  ثـَّم  العام، ومن  نا�صح يف هذا  ا�صتوعبه عبا�ص بن  الذي 
يف �صعره، و�صعر اإخوانه من ال�صعراء الأندل�صيني، بعد اأن نقله 

اإليهم ، وبّلغهم اإّياه.

ول يتوقف الأمر عند حّد اإعجاب عبا�ص بن نا�صح بال�صعر 
ل�صعراء  كثرية  اأ�صعارًا  يروي  جنده  بل  له،  وروايته  امل�صرقّي، 
الكنايّن،  وبكر  الأجرب،  واأبي  امَلخ�صّي،  اأبي  اأمثال  اأندل�صيني، 
اآخر على  نوا�ص نف�صه، ويف هذا دليل  اأبي  بناء على طلب من 
من  ال�صعراء  جتارب  من  واإفادته  نا�صح،  بن  عبا�ص  �صاعرية 
رًا فيما قّدموا واأبدعوا، واحلكمة ال�ّصائرة: اختيار  حوله، تب�صّ
املرء ن�صف عقله، نعرف اأثر ذلك عرب الق�صائد التي اختارها 
عبا�ص بن نا�صح لهوؤلء ال�صعراء، ثم رواها لأبي نوا�ص، فكان 

لها حظ يف اإكرام اأبي نوا�ص له ، وا�صت�صافته اإّياه.
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اأخبار  وتتبعه  بال�صعر،  نا�صح  بن  اأمثلة عناية عبا�ص  ومن 
ال�صعراء، واملو�صوعات التي قالوا فيها �صعرهم، ما يرويه ابن 
بعد  قدم   « قال:  املوؤّدب  النحوّي  املثّنى  بن  عثمان  عن  حّيان 
الوقعة – وقعة الّرب�ص – علينا عبا�ص بن نا�صح قرطبة، اأّيام 
لالأمري  �صعرًا  فا�صتن�صدين  احلكم،  بن  الّرحمن  عبد  الأمري 
احلكم بن ه�صام يف الهيج، فاأن�صدته اإّياه ، فلّما بلغ )23( اإىل 

قوله: 

َوَهْل زدُت اأْن وّفيُتهم �صاَع قر�صهْم

                                         فالَقوا منايا ُقّدرْت وم�صارعا

اأهل  بينه وبني  اأّن احلكم جوثي خل�صومة  لو  قال عبا�ص: 
الّرب�ص لقام بعذره هذا البيت« )24(.

بينه  اخل�صومة  كانت  »اإذا  عبا�ص:  قال  اأخرى  رواية  ويف 
يوم  عنه  ليحاجج  البيت  فاإّن هذا  اأجربته،  الّرب�ص  اأهل  وبني 

القيامة«)25(.

كان  نا�صح  بن  عبا�ص  اأّن  اإىل  الّرواية  هذه  من  نخل�ص 
اأنه يطلب ال�صعر وفق  اأ�صعارًا لالأمراء ال�صعراء، كما  ي�صتن�صد 
اأثر  نلم�ص  ثم  فيه،  قيل  الذي  الإطار  اأو �صمن  معنّي،  مو�صوع 
احلكم  اأن  وكيف  الأبيات،  اأحد  مل�صمون  نقده  يف  الفقه  علم 
اإّياه اأهل الّرب�ص، ف�صّد  اإل بالوفاء بالّدين الذي حّمله  ما قام 

دينهم منايا وم�صارع. 

وجندر الإ�صارة اإىل دللة الفعل »جوثي«)26(، وما يحمله 
من معنى جثّو كّل من اخل�صمني على ركبتيه يف جمال املنافرة 
ذكر  ودللة  بحجته،  منهما  كّل  اإدلء  ثم  ومن  املخا�صمة،  اأو 
املحاججة »يوم القيامة«، وهي معان م�صتمّدة من فقه القراآن 
الفقهية  نا�صح  بن  عبا�ص  ثقافة  من  جزء  هو  الذي  الكرمي، 
الدينية، نحو قوله تعاىل: »يوم ترى كّل اأّمة جاثية«)27( وقوله 
تعاىل: »ها اأنتم حاججتم فيما لكم به علم فلم حتاّجون فيما 

لي�ص لكم به علم واهلل يعلم واأنتم ل تعلمون«)28(.

املبحث الثاين: �صعر عّبا�س بن نا�صح الّثقفّي اجلزيرّي 

)جمع  اجلزيرّي  الّثقفّي  نا�صح  بن  عّبا�س  �صعر  اأوًل: 
وحتقيق(

به  �صهرته  وغّطت  نا�صح،  بن  عبا�ص  على  ال�صعر  غلب 
�صعراء  »فحل  الّرازي  جعله  وقد   ،)29( وروايته  فقهه  على 
ومن  بالعربية،  العلم  اأهل  »من  كذلك  وكان  الأندل�ص«)30(، 
�صعره  يف  ومذهبه  املكرثين،  الف�صحاء  املجّودين  ال�صعراء 
الغريب، ويهوى  اأ�صعارهم ، في�صرف  الأَول يف  مذهب العرب 
التقى  فعندما  امل�صرق،  اإىل  �صهرته  �صبقته  وقد  املتانة«)31(. 
نا�صح؟...  بن  عبا�ص  اليوم  البلد  �صارع   « �صاأله:  نوا�ص  باأبي 
التي  الطيبة  ال�صمعة  »)32(، ويف هذا دللة على  له  فاأن�صدين 
حظي بها عبا�ص بن نا�صح، واملكانة الأدبية التي احتلها �صعره 

ة، وعند امل�صرقيني عاّمة. بني الأندل�صيني خا�صّ

بن  عفري  ولده  بع�ص  عن  واأْخذه  �صعره  بجمع  اعتنى  وقد 
م�صعود، وكان عبد اهلل الأمري الأموّي يحفظه ويعرف ما قيل 
منه بامل�صرق، وما قيل بالأندل�ص، ويحكي من اأخبار عبا�ص ما 
اأمور  عن  يك�صف  الن�ص  وهذا  رواته)33(.  ول  اأهله  يحكيه  ل 
هاّمة، يتمثل اأولها يف اأن بع�ص �صعر عبا�ص ابن نا�صح قيل يف 
اأثناء ترحاله، وهذا له ميزاته الفارقة عن �صعره يف  امل�صرق، 
هناك  اأن  كما  ل�صعره،  رواة  وجود  ثانيها يف  ويتمثل  الأندل�ص، 
قد  نا�صح  ابن  عبا�ص  �صعر  جّل  اأن  ويبدو  بجمعه،  اعتنى  من 
اأثبتها وفق  اإل على ب�صعة وثالثني بيتًا،  اأعرث منه  �صاع ، فلم 

مو�صوعها كما ياأتي:

قال يف ال�صـِّعر)34(: )الطويل(

بكّفَي حّتى ) اآَب (خاويِه ) ِمْن ( َبْقري
                َبٌقْرُت بطوَن ) ال�ّصعِر ( فا�صُتفِرَغ احَل�َصا  

ويف رواية اأخرى للبيت نف�صه)35(:
بكّفَي حّتى ) عاَد ( خاويِه ) ذا ( َبْقرِ 

                           َبٌقْرُت بطوَن ) العلِم ( فا�صُتفِرَغ احَل�َصا
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وقال اأي�صًا )36(: ) الكامل (

ُرُجٌح مثّقفُة البناِء ِرزانُ     ُمتقارٌب ُمتباعٌد اأبياُتُه 

عْذٍب اأُغيَث بربده ظماآنُ     و�صماعهّن كطعم ماء بارٍد 

فتنّظمْت ي�صمو بها الُبنيانُ     ُبنيْت مباديها علىاأعجازها

ِلن�صالها قْدرًا وهّن متانُ    كِقداِح ُم�صَطِنعٍ  اأَعدَّ ِقذاذها 

ُذُلق ٌ كاأّن ُظباِتها ال�ّصهبانُ    ُمتلّظياتٍ  ما ُيَبّل َرِمّيها

وقال اأي�صًا )37(: ) املتقارب (

فاأْدُت القري�َص َوَمْن ذا فاأْد

وقال اأي�صًا )38(: ) ال�صريع (

هلِل فيها َوْهَو َن�صراين    ي�صهُد بالإخال�ِص ُنوتيُّها  

وقال يف مدح الأمري احلكم بن ه�صام )39(: ) الكامل (

ّمنْت اأّياُمُه   ِمْن اأْن يكوَن بع�صرِه ُع�ْصرُ      َنِكَد الّزماُن فاأُ

ِتلَك الكريهَة جوُدُه الَغْمرُ      َطَلَع الّزماُن باأزمٍة فجال

على  وحثه   ، اجلهاد  على  احلكم  الأمري  ح�ّص  يف  وقال 
مبادرة العابثني باأمن البالد )40(: )الب�صيط(

َمْن كان ِمْن ِربقِة الإ�صالِم ُمْنَخِلعا 

                                     فاأُْمْر باأمرَك فيهْم ُمو�ِصكًا واأَِخْف

ِمْن قبِل اأْن َيْرَحلوُه َنْحَونا َجَذعا 

ِفتنتهْم وا ِلَ ْل بالأفيِل اّلذي َربَّ                                      �صُ

 :)41( ه�صام  بن  باحلكم  وال�صتنجاد  ال�صتغاثة  يف  وقال 
) الطويل (  

اأُراعي جنومًا ما ُيِرْدَن تغوُّرا 

ْلمْلُت يف وادي احلجارِة ُم�ْصَهرًا                                   مَتَ

را ت�صرُي ِبَهّم �صاريًا وُمَهجِّ

ْيُت َمطّيتي                                          اإليَك اأبا العا�صي َن�صَ

را  فاإّنَك اأْحرى اأْن ُتغيَث َوَتْن�صُ

َرةٍ                                            َتداَرْك ن�صاَء العامَلنَي ِبُن�صْ

وقال يف الفتخار ب�صجاعته )42(: ) الب�صيط (

َعْن ِوْرِد ماءٍ  قريٍب غرِي ممنوع ِ 

                                         َوَقْد اأَُحّلئ نف�صي وْهَي �صادية ٌ

يف فتيةٍ  كم�صابيحِ  الّدجى ُرْوع ِ 

                                          واأْهِبُط اخَلْبَت مْل ُتوؤكْل اأِجّمُتهُ 

ما�صٍ  اإذا هّم �صامٍ  غريِ  مدفوعِ   

                                           بكّل اأ�ْصَعَث قْد َرّثْت ِعمامُتُه 

ول يظّل ُمطارًا عنَد َتْرويع ِ 

                                      يّتِخُذ ال�ّصيَف عنَد الَهولِ  َمْفَزَعهُ 

وقال ي�صف مغيب ال�صم�ص )43(: ) الطويل (

َكَعْذراَء تبغي يف احِلجالِ  الّتواريا 

                                       َو�صم�ُص الّنهارِ  قْد َهَوْت ملغيبها 

 :)44( الّنجوم  ومراعاة  وال�ّصهر  الليل  طول  و�صف  يف  وقال 
)الب�صيط (



108


َدعا   فال اأرى الليَل َعْن َمْرقاِتِه اْن�صَ

ْبحًا �ُصّد َمطِلُعُه                                          َفِبتُّ اأَْرُقُب �صُ

عا   رًا ُخ�صُ ْمتِ منها ُغوَّ َتْهوي على ال�صَّ

وُم الليلِ  قْد َجَعلْت                                            كاأّنُه َوجُنُ

عاِء ُيَزّجي �صائقًا ُهُبعا  اأُخرى الرِّ
ْرَمِتِه َث قْد اأَو�صى ِب�صِ                                         راعٍ  َتَلبَّ

اأَْبَرْحُتماين فاإْن مْل تـَْفَعال َفَدعا
ِبْح ويا �صبُح ا�ْصَترِتْ َفَلَقْد                                     يا ليُل اأَ�صْ

 :)45( وامل�صافرين  الإبل  و�صفات  املفاوز  قطع  يف  وقال 
)الكامل (

اَفُتها  ْدبِ          َوخَموَفةٍ  َتْنفي خَمَ َنْوَم الفتى ذي املّرةِ  النَّ

ْرب ِ         ِلْلِجّن يف اأَْجوازها َلَغط ٌ بالليلِ  ِمْثُل َتناُزعِ  ال�صَّ

اأَ�ْصَرْفَن كامَلْنهوَءِة اجُلْرب ِ        وترى بها َجْوَن الّنعامِ  اإذا 

وقال يف و�صف ال�ّصراب )46(: )الب�صيط (

َعْوَم ال�ّصفائنِ  ُتْزجيها َنواِتْيها
                                     َتُعوُم اأَْحداُجُهْم يف الآلِ  رافعةً  

وقال اأي�صًا )47(: )الطويل (

َة البْحرِ    اأَماِمْي َوَخْلفْي ، راكٌب جُلّ

                                       َقَطْعُت بها َخْرقًا كاأيّن ، واآُلُه 

وقال يف الّزهد )48(: )الب�صيط (

هِر والأّياُم ُتْفـنيها َكُمـّدِة الدَّ

                                     ما خرُي ُمّدةِ عي�صِ  امَلْرِء لو ُجِعَلْت 

واْبَتْع جناَتَك بالّدنيا وما فيها 

                                فارَغْب ِبَنْف�ِصَك اأْن َتْر�صى ِبَغرِي ر�صًا

وقال اأي�صًا )49(: )الطويل (

اإذا امَلْرُء مْل َيْعَدْم ُتقى اهلل والَكَرمْ 

                                   َلَعْمُرَك ما البلوى ِبعارٍ  ول الَعَدْم

ول ) حازمٍ  ( اإّل اّلذي ُخطَّ بالَقَلْم  

زٍ                                      جَتاَف عن الّدنيا َفما مِلَُعجَّ

وقال يف الغزل )50(: )اخلفيف (

ّدْك   ْت َقْلَبُه ِبَلوَعِة �صَ ل مُتِ

حيِم ِرْفقًا ِبَعْبِدْك                                      ُقْل ِلَعْبِد الرَّ

ـَنْيَك والَوْرِد ِمن �صقائقِ  َخّدْك 

                                    ِبِذماِم الهوى وبال�ّصحِر ِمْن َعْيـ

ـَك ول َتْق�ُص ِمثَل َق�ْصَوِة َنْهِدْك 

َريـ                                     ِرّق يل ِرّقًة ُت�صاِكُل َخ�صْ
)درا�صة  اجلزيرّي  الّثقفّي  نا�صح  بن  عّبا�س  �صعر  ثانيًا: 

مو�صوعّية وفّنّية(

اأّول ما اأتوقـّف عنده من �صعر عبا�ص بن نا�صح، قوله وا�صفًا 
�صاعرّيته، وبراعته، وتفّننه يف مذاهب القول)51(:

بكّفَي حّتى ) اآَب (خاويِه ) ِمْن ( َبْقري 

                            َبٌقْرُت بطوَن ) ال�ّصعِر ( فا�صُتفِرَغ احَل�َصا  
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ال�صعر يف قالب حيواين �صرف، ويف  اإىل جت�صيد  اإذ عمد 
�صورة ح�صية مادية، م�صحونة بدللت الفعل واحلركة )بقرت/
ا�صتفرغ/بكفي/اآب( قّدم دلياًل على مقدرته ال�صعرية، وبراعته 

الفنية.

هذه  مكونات  تركيب  يف  ال�صديد  التكّلف  نلم�ص  ونحن 
ال�صورة، فالبون �صا�صع بني رقة ال�صعر، وجودة ال�صبك، وروعة 
البيان، مقابل احل�صا، وما فيه من ننت يزكم الأنوف! ولعل هذا 
ما دفع بكر بن عي�صى الكنايّن الأديب، عندما �صمع هذا البيت، 
اأبا العالء  اأما واهلل يا  اأن ينقد عبا�ص بن نا�صح قائاًل: »  اإىل 
لئن كنت بقرت احل�صا، لقد و�ّصخت يدك بفرثه، ومالأتها من 
فا�صتحيا   ! بعرفه  اأنفك  وخ�ّصمت  بنتنه،  نف�صك  وخّبّثت  دمه، 

عبا�ص ومل يرّد عليه، واأفحم عن جوابه«)52(.

على  يقوم  فهو  نا�صح،  بن  عبا�ص  عند  ال�صعر  مفهوم  اأّما 
مباديه  يف  منّظم  رزين،  متما�صك،  بنيان  ال�صعر  اأن  اأ�صا�ص 

واأعجازه ، وهذا اآية �صمّوه ورفعته، يقول وا�صفًا �صعره )53(:

ُرُجٌح مثّقفُة البناِء ِرزانُ      ُمتقارٌب ُمتباعٌد اأبياُتُه 

عْذٍب اأُغيَث بربده ظماآنُ      و�صماعهّن كطعم ماء بارٍد 

فتنّظمْت ي�صمو بها الُبنيانُ      ُبنيْت مباديها علىاأعجازها

ِلن�صالها قْدرًا وهّن متانُ    كِقداِح ُم�صَطِنعٍ  اأَعدَّ ِقذاذها 

ُذُلق ٌ كاأّن ُظباِتها ال�ّصهبانُ     ُمتلّظياتٍ  ما ُيَبّل َرِمّيها

اإىل  ي�صري  نا�صح  بن  عبا�ص  اأن  الأبيات،  هذه  من  نلحظ 
مفهوم حقيقة ال�صعر، وكيف اأن ال�صعر املعترب يقوم على اأ�صا�ص 
منظم متني، ولي�ص جمرد م�صاعر مبعرثة ، ل يربط بينها رابط، 
اإنه يقرر وحدة الفكر وال�صعور، حتى ينتج ما ميكن اأن ن�صميه 

فّنـًا، ولعل هذه الأنظار متثل راأيًا مبكـّرًا يف نظرية ال�صعر!

يف  يبدو  كما  احلوا�ص  ترا�صل  اإىل  نلمع  اأن  هنا  يفوتنا  ول 
ذوقية  ب�صورة  �صعره،  �صماع  ل�صورة  جاء  اإذ  الثاين،  البيت 

حم�صة، متثلت يف حاجة الظماآن اإىل املاء البارد العذب، ويف 
)املا�صية  الذلقة   ، املتينة  )ال�صهام(  بالقداح  اأبياته  ت�صبيه 
مبخيلته،  وافتخاره  ب�صعره،  اعتداده  اإىل  اإ�صارة  النافذة( 
من  اإليه  ترنو  كانت  ما  فت�صيب  الأ�صعار،  هذه  يطلق  عندما 

معان ومقا�صد.

ولعل ق�صيدته التي األقاها بني يدي اأبي نوا�ص ت�صي ب�صيء 
اإلينا  من هذا الفتخار مبقدرته الفنية وال�صعرية ، ومل ي�صل 

منها �صوى �صطر البيت الأول )54(:

فاأْدُت القري�َص َوَمْن ذا فاأْد

واللفظ  فوؤاده،  اأ�صاب  فاأدًا:  يفاأده  فاأده  اللغة:  يف  والفاأد 
اأي  اخلبزة  فاأد  نقول:  اإذ  هامة،  دللة  يحمل  و�صعه  اأ�صل  يف 
�صواه )55(، وكاأن عبا�ص بن  اأي  النار  اللحم يف  وفاأد  �صواها، 
واأدركت  ال�صعر،  كنه  اأ�صبت  لقد  لنا:  يقول  اأن  يريد  نا�صح 
الهيئة  والبيان، على  ال�صورة  تامًا متكامل  به  واأتيت  حقيقته، 
نف�صه.  اإليه  تهفو  ما  وتبلغه  وتطربه،  �صامعه،  �صرت�صي  التي 
وانحرافه  نا�صح،  بن  عبا�ص  واعتناقه  نوا�ص،  اأبي  قيام  ولعل 
عن جمل�صه، دليل على ما قلت، ولالأ�صف مل ي�صل اإلينا �صيء 
اآخر من هذه الق�صيدة، ي�صلح لال�صرت�صال يف النقد، وجتلية 

موقف ال�صاعر الفني .

اأ�صوقها للحديث عن اعتناء عبا�ص بن نا�صح  وهذه رواية 
باللغة يف �صعره ، واإي�صاح اأثر ثقافته الفقهية يف األفاظه و�صوره، 
نِكرعلى عبا�ص بن نا�صح يف جمل�ص جودّي النحوّي قوله  اأُ  اإذ 

:)56(

   هلِل فيها َوْهَو َن�صراين           ي�صهُد بالإخال�ِص ُنوتيُّها  

   فلّحن حني مل ي�صدد ياء الن�صب، وكان باحل�صرة رجل من 
اإىل عبا�ص  ، ف�صاءه ذلك ، فق�صد  اأ�صحاب عبا�ص بن نا�صح 
– فلّما طلع على عبا�ص قال له: ما  – وكان م�صكنه اجلزيرة 
اأقدمك اأعزك اهلل يف هذا الأوان ! قال: اأقدمني حلنك ؛ قال 
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البيت،  القول يف  فاأعلمه مبا جرى من  ؟  وكيف ذلك  عبا�ص: 
قال: فهال اأن�صدمت بيت عمران بن حطان:

واإن لقيتُ  معّدّيًا فعدناين     يومًا مَيانٍ  اإذا لقيُت ذا مينٍ 

قال : فلما �صمع البيت كّر راجعًا ، فقال له عبا�ص : لو نزلت 
فاأقمت عندنا ! فقال : ما بي اإىل ذلك حاجة ، ثم قدم قرطبة، 

فاجتمع بجودّي واأ�صحابه فاأعلمهم )57(.

يف  نا�صح  بن  عبا�ص  علم  دقة  عن  الرواية  هذه  تك�صف 
اللغة، و�صعة روايته ل�صعر غريه، ومقدرته على الإتيان بالدليل، 
األفاظ  اأما  ويفحمه.  اخل�صم  ي�صكت  مبا  اللغوي،  ال�صاهد  اأو 
ي�صهد/الإخال�ص/هلل/  ( نحو   )58( نا�صح  بن  عبا�ص  بيت 

مل  كنت  واإن  الدينية،  الفقهية  ثقافته  اإىل  فاإ�صارة  ن�صراين( 
اأهتد اإىل املعنى املق�صود من هذا البيت على وجه التمام.

ومن املوا�صيع التي جندها يف �صعر عبا�ص بن نا�صح املدح، 
بالأندل�ص  »كانت  اإذ  ه�صام،  بن  احلكم  الأمري  به  خ�ص  وقد 
�صنة �صبع وت�صعني جماعة �صديدة، اأح�صن فيها الأمري احلكم 
موا�صاة اأهل احلاجة من النا�ص، فاأف�صى ال�صدقات الوا�صعة، 
وفّرق الأموال الكثرية يف ال�صعفاء وامل�صاكني وعابري ال�صبيل 
مات  الأندل�ص،  لأهل  عامة  �صديدة  وكانت جماعة  املنقطعني. 
كثري.  عامل  منهم  العدوة  اإىل  البحر  وعرب  خلق،  منهم  فيها 
وقد ذكر ف�صل الأمري احلكم فيها، عبا�ص بن نا�صح، فقال يف 

�صعره)59(:

ّمنْت اأّياُمُه   ِمْن اأْن يكوَن بع�صرِه ُع�ْصرُ          َنِكَد الّزماُن فاأُ

ِتلَك الكريهَة جوُدُه الَغْمرُ          َطَلَع الّزماُن باأزمٍة فجال

قد يكون هذان البيتان جزءًا من ق�صيدة مدح فيها احلكم 
وقت  يف  معروف  من  النا�ص  اإىل  اأ�صداه  ما  جزاء  ه�صام،  بن 
املجاعة، وقد يكونان مفردين م�صتقلني، وامللحوظ هنا هو مدح 
الرجل مبا فيه، من خ�صال اخلري والكرم، جريًا على مذهب 
وا�صحان  والفني  املو�صوعي  فال�صدق  اأ�صدقه،  ال�صعر  اأعذب 

جلّيان هنا، الأول و�صف لواقع احلدث، وما تف�صل به احلكم 
اأ�صالة  من  نابع  والثاين  وا�صعة،  �صدقات  من  النا�ص  على 
باألفاظه وتراكيبه النابعة من ذات  ال�صاعر عبا�ص يف تعبريه، 

نف�صه، فال�صاعر يعرب عن نكبة اأ�صابت بلده واأهله وخالنه.

على  التحري�ص  نا�صح  بن  عبا�ص  �صعر  موا�صيع  ومن 
اجلهاد، واحلث على مبادرة العابثني باأمن البالد، واخلوارج 
على احلكام، نحو ما حدث اأيام احلكم بن ه�صام، اإذ »ظهرت 
طائفة تدين براأي اخلوارج ، وتدعو اإليه، وترباأ من علي بن اأبي 
طالب وهوان اهلل عليه ومن تاله من الأئمة، وت�صيء ذكرهم، 
فكتب  اجلماعة.  قتال  على  وعملوا  عظيم،  جمع  اإليهم  تلفـّف 
عبا�ص بن نا�صح الثقفي ال�صاعر – وكان رئي�ص اأهل اجلزيرة، 
وعني الأمري احلكم فيهم – اإىل الأمري يعلمه باأمرهم، وحيث 
انتهى ت�صغيبهم ، يحر�صه عليهم، ويح�صه على مبادرتهم قبل 
اأن ي�صتفحل اأمرهم، وينت�صر �صرهم، و�صمن كتابه �صعرًا، فقال 

ق�صيدة طويلة من غّر ث�صائده: 

َمْن كان ِمْن ِربقِة الإ�صالِم ُمْنَخِلعا 

                                      فاأُْمْر باأمرَك فيهْم ُمو�ِصكًا واأَِخْف

ِمْن قبِل اأْن َيْرَحلوُه َنْحَونا َجَذعا 

ِفتنتهْم وا ِلَ ْل بالأفيِل اّلذي َربَّ                                       �صُ

فلما قراأ احلكم �صعره قال: اأي واهلل نفعل وكرامة، ثّم عّباأ 
جي�صه، وخرج فيهم بنف�صه حتىاأخذ باب اجلزيرة ، واأهلها ل 

يعلمون ، فحمل ال�صيف على اأكرثهم«)60(.

هذا  الكناية  اإخراج  يف  البيتني  هذين  يف  الراعة  ومكمن 
ناجم عن  الأعداء،  اإىل  فكان خروج احلكم  اللطيف،  املخرج 
وقوعه حتت تاأثري �صعر عبا�ص بن نا�صح، فالأفيل هو الف�صيل 
بامليالد، واجلذع اجلمل  العهد  الإبل احلديث  ال�صغري من  اأو 
الفتي، واملعنى: اق�ص يا حكم على هذه الفتنة وهي يف مبتدئها 

قبل اأن ت�صت�صري وت�صتفحل!
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ومن ذلك اأي�صًا ال�صتغاثة وال�صتنجاد باحلكم ، للذود عن 
حرمات امل�صلمني، واأعرا�صهم، وبالدهم، اإذ يروى »اأن العبا�ص 
ال�صاعر توجه اإىل الثغر، فلما نزل بوادي احلجارة �صمع امراأة 
تقول: واغوثاه بك يا حكم، لقد اأهملتنا حتى كـَِلَب العدّو علينا، 
من  مقبلة  كنت  فقالت:  �صاأنها،  عن  ف�صاألها  واأيتمنا،  فاأمّينا 
البادية يف رفقة ، فخرجت علينا خيل العدّو، فقتلت واأ�صرت، 

ف�صنع ق�صيدته التي اأولها:

اأُراعي جنومًا ما ُيِرْدَن تغوُّرا 
ْلمْلُت يف وادي احلجارِة ُم�ْصَهرًا                                      مَتَ

را  ت�صرُي ِبَهّم �صاريًا وُمَهجِّ

ْيُت َمطّيتي                                     اإليَك اأبا العا�صي َن�صَ

را  فاإّنَك اأْحرى اأْن ُتغيَث َوَتْن�صُ

َرةٍ                                     َتداَرْك ن�صاَء العامَلنَي ِبُن�صْ

الثغر  خوف  له  وو�صف  الق�صيدة،  اأن�صده  عليه  دخل  فلما 
باجلهاد  احلني  يف  ونادى  فاأنف  با�صمه،  املراأة  وا�صت�صراخ 
ومعه  احلجارة  وادي  اإىل  ثالث  بعد  فخرج  وال�صتعداد، 
العدّو  اأر�ص  اأي  من  اأغارت  التي  اخليل  عن  و�صاأل  ال�صاعر، 
وفتح  فيها،  واأثخن  الناحية  تلك  فغزا  بذلك،  فاأعلم  كانت، 
وادي  اإىل  وجاء  كثريًا،  عددًا  وقتل  الديار،  وخرب  احل�صون، 
احلجارة فاأمر باإح�صار املراأة وجميع من اأ�صر له اأحد يف تلك 
البالد، فاأح�صر، فاأمر ب�صرب رقاب الأ�صرى بح�صرتها، وقال 
للعبا�ص: �صلها: هل اأغاثكم احلكم؟ فقالت املراأة ، وكانت نبيلة: 
واهلل لقد �صفى ال�صدور، واأنكى العدّو ، واأغاث امللهوف، فاأغاثه 
اهلل، واأعز ن�صره؛ فارتاح لقولها، وبدا ال�صرور يف وجهه وقال:

على الُبْعِد اأقتاُد اخلمي�َص املظّفرا 

                                             اأَمْل تَر يا عّبا�ُص اأيّنْ اأَجْبُتها  

ونّف�ْصُت َمْكروبًا واأغَنيُت ُمْع�ِصرا 
                                            فاأْدرْكُت اأْوطارًا وبّردُت ِغّلةً 

وقّبل  امل�صلمني،  عن  خريًا  اهلل  جزاك  نعم،  عبا�ص:  فقال 
يده »)61(.

واإن يعجب املروؤ فعجب هذا التاأثري الذي يلقيه ال�صعر يف 
روع �صامعه، وكاأنه ي�صحره ، فيهب م�صرعًا لتمّثل ما �صمع، فهذا 
احلكم بن ه�صام  يجّهز جي�صًا فور �صماعه ق�صيدة عبا�ص بن 
اإل  البالد، ثم يعود مظّفرًا من�صورًا، وما ذاك  نا�صح، ويغزو 
�صرب من براعة الت�صوير، وروعة التخييل، ولو اأن الق�صيدة 
ي�صي  املوّفق ما  املطلع  لتبيّنا ذلك، ويف هذا  اأيدينا  كاملة بني 
ومنع  اأّرقه،  هّم  عن  يعرّب  فال�صاعر  اإليه،  ذهبنا  مما  ب�صيء 
وهتف  اجلّيا�صة،  بامل�صاعر  نف�صه  ففا�صت  عينيه،  عن  النوم 
– اأبي العا�صي -:  اأعماق احلكم بن ه�صام  ب�صوت عالٍ  هّز 
اأن تدارك ن�صاء العاملني بن�صرتك! واإن كان هذا املطلع ل يخلو 

من املبا�صرة والتقرير.

ب�صجاعته،  الفتخار  نا�صح  بن  عبا�ص  �صعر  موا�صيع  ومن 
تكون  ورمّبا  واملتاعب،  امل�صاق ّ  حتّمل  على  و�صربه  واأنفته، 

اأ�صفاره ورحالته اإىل ال�ّصرق دلياًل �صادقًا على قوله)62(:
َعْن ِوْرِد ماءٍ  قريٍب غرِي ممنوع ِ 

                                         َوَقْد اأَُحّلئ نف�صي وْهَي �صادية ٌ
يف فتيةٍ  كم�صابيحِ  الّدجى ُرْوع ِ 

                                         واأْهِبُط اخَلْبَت مْل ُتوؤكْل اأِجّمُتهُ 
ما�صٍ  اإذا هّم �صامٍ  غريِ  مدفوعِ   

                                         بكّل اأ�ْصَعَث قْد َرّثْت ِعمامُتُه 
ول يظّل ُمطارًا عنَد َتْرويع ِ 

                                       يّتِخُذ ال�ّصيَف عنَد الَهولِ  َمْفَزَعهُ 

الإقدام  بدللت  مفعمة  حركية،  ب�صرية  هنا  فالل�صورة 
والندفاع، دون خوف اأو وجل، ون�صتطيع تتّبع ذلك وفق الأفعال 
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/غري  /�صامٍ  )اأحّلئ/اأهبط/روع/ما�صٍ  الآتية:  الذبذبات  اأو 
مدفوع/ال�ّصيف/مفزعه/ُمطارًا/ترويع( .

هذه  اأن  هو  اإليه،  الإ�صارة  اأريد  اّلذي  النقدّي  وامللحظ 
التي قد   ، املقطوعة ت�صّج بالألفاظ والرتاكيب اجلزلة املتينة 
تكون غريبة بع�ص ال�صيء، من مثل: اأحّلئ، واخلْبت، واأجمته، 
للعلم،  اإظهارًا  عبا�ص،  قبل  من  مق�صود  هذا  ولعّل   ، وُمطارًا 

والرباعة يف النظم، ول غرو فال�صياق �صياق افتخار وزهو.

ومن موا�صيع �صعر عبا�ص بن نا�صح الو�صف، وقد جاء به 
دون تكلف، وفق ما ميليه عليه احل�ّص املرهف، واخليال الهادئ، 
والتاأمل الّرزين، فعندما اأعجب مبنظر الغروب، واأن�صت نف�صه 
اإليه ، اأراد اإ�صراكنا معه يف هذه املتعة، فقال متكئًا على الت�صبيه 

التمثيلي)63(:

 َكَعْذراَء تبغي يف احِلجالِ  الّتواريا 

                                          َو�صم�ُص الّنهارِ  قْد َهَوْت ملغيبها 

  وملّا هبط الليل، وخّيم الظالم ، و�صف عبا�ص بن نا�صح 
طول الليل، وال�ّصهر، ومراعاة النجوم،)64(:

َدعا    فال اأرى الليَل َعْن َمْرقاِتِه اْن�صَ

ْبحًا �ُصّد َمطِلُعُه                                              َفِبتُّ اأَْرُقُب �صُ

عا   رًا ُخ�صُ ْمتِ منها ُغوَّ َتْهوي على ال�صَّ

وُم الليلِ  قْد َجَعلْت                                              كاأّنُه َوجُنُ

عاِء ُيَزّجي �صائقًا ُهُبعا  اأُخرى الرِّ

ْرَمِتِه َث قْد اأَو�صى ِب�صِ                                             راعٍ  َتَلبَّ

اأَْبَرْحُتماين فاإْن مْل تـَْفَعال َفَدعا 

ِبْح ويا �صبُح ا�ْصَترِتْ َفَلَقْد                                      يا ليُل اأَ�صْ

وتك�صف  مكلومة،  نف�ص  خلجات  عن  تعرّب  املقطوعة  وهذه 
عا�صها  معاناة  �صورة  لنا  فتقّدم  مهمومة،  ذات  �صرخات  عن 
ليل  يا   « الليل  هذا  ينادي  اأن  اإل  جتاهها  ميلك  مل  ال�صاعر، 

اأ�صبح«، عّله ياأذن باإ�صراق فجر جديد.

لنا عبا�ص بن نا�صح يف قطع املفاوز،  اآخر يقّدمه  وو�صف 
و�صفات الإبل وامل�صافرين، فيقول)65(:

اَفُتها  ْدبِ           َوخَموَفةٍ  َتْنفي خَمَ َنْوَم الفتى ذي املّرةِ  النَّ

ْرب ِ         ِلْلِجّن يف اأَْجوازها َلَغط ٌ بالليلِ  ِمْثُل َتناُزعِ  ال�صَّ

اأَ�ْصَرْفَن كامَلْنهوَءِة اجُلْرب ِ         وترى بها َجْوَن الّنعامِ  اإذا 

من  فيها  وما  ال�صحاري  و�صف  نا�صح  بن  بعبا�ص  وحقيق 
اأخطار، وهو الرّحالة، املتنقل بني املغرب وامل�صرق، طلبًا للعلم، 
ولعّل هذا تف�صري لتقدمي الكّتاين له دون �صائر ال�صعراء يف اأّول 

باب و�صف املفاوز وامل�صافرين فيها.

بع�صها  ياأخذ  متدّرجة،  مرّتبة،  هنا  ال�صورة  جاءت  وقد 
برقاب بع�ص، فكان البيت الأول يف و�صف اأثر ال�صحراء على 
امل�صافرين، واأنها تزرع اخلوف يف نفو�صهم، فتنفي النوم عن 
عيني الفتى ال�صجاع الندب. وجاء البيت الثاين ليعّمق احلالة 
توّهم  وقد  ال�صوت،  عن�صر  على  الرتكيز  عرب  ال�صعورية، 
و�صو�صاءهم،  لغطهم  وتخّيل  اجلن،  �صوت  �صماع  ال�صاعر 
اأكوؤ�ص ال�صـّرب بينهم. ويف  فر�صم لهم �صورة القوم يتنازعون 
البيت الثالث انتقل اإىل عن�صر اللون، واأ�صرك حا�ّصة الب�صر 
وتتغرّي   ، الألوان  تتغرّي  اإذ  والفزع،  اخلوف  م�صاهد  تخّيل  يف 
تبعًا لذلك الأ�صكال والهيئات، وما جتي�صه يف النف�ص من اأوهام 

وت�صّورات.

اأّما و�صف ال�صراب فمنه قوله)66(:

َعْوَم ال�ّصفائنِ  ُتْزجيها َنواِتْيها 

                                       َتُعوُم اأَْحداُجُهْم يف الآلِ  رافعةً  
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وقوله)67(:

َة البْحرِ    اأَماِمْي َوَخْلفْي ، راكٌب جُلّ
                                         َقَطْعُت بها َخْرقًا كاأيّن ، واآُلُه 

وهنا تبني العالقة الوطيدة التي ين�صجها خيال ال�صاعر بني 
ال�صراب يف ال�صحراء، ونقي�صه املبا�صر ، املاء وجّلته يف البحر، 
ال�صحراء  مراكب  ت�صبيه  الو�صف،  يف  الإغراق  ي�صتدعي  ثم 
وامل�صري،  احلركة  حيث  من  )ال�صفن(  املاء  مبراكب  )الإبل( 
املن�صود،  املق�صد  حيث  اإىل  ي�صوقونها  حداًة  منها  لكل  واأن 
ولعّل القدرة على جمع املتناق�صات، والتاأليف بينها، مرّده اإىل 
اخليال اخل�صب، والقدرة على تفكيك اأجزاء الطبيعة، واإعادة 

بنائها من جديد، مبا يرتك اأثرًا جلّيًا يف نفو�ص املتلّقني.

ومن موا�صيع �صعر عبا�ص بن نا�صح الزهد، واأدّق تعريف 
له: اأن تكون الدنيا بني يديك، ل اأن تكون يف قلبك.

وقد مّر بنا اأن عبا�ص بن نا�صح عامل بعلوم �صتى، وفقيه، 
وقا�صٍ ، وهذا يعني اأّن ثقافته الدينية كانت وا�صعة، والقول يف 

الزهد اأمر نابع منها، نحو قوله)68(:

هِر والأّياُم ُتْفـنيها  َكُمـّدِة الدَّ

                                   ما خرُي ُمّدةِ عي�صِ  امَلْرِء لو ُجِعَلْت 

واْبَتْع جناَتَك بالّدنيا وما فيها 

                                 فارَغْب ِبَنْف�ِصَك اأْن َتْر�صى ِبَغرِي ر�صًا

اإىل  والدعوة  الوعظ،  يف  الديني  الأ�صلوب  هنا  نالحظ 
ر يف عواقب الأمور، رغبة يف اإ�صالح النف�ص واملجتمع،  التب�صّ
والزهد يف  التزّود لالآخرة،  بّد من  الإن�صان ق�صري، ول  فعمر 
الر�صا  يف  التوفيق  وعمدة  وملّذات،  متع  من  فيها  وما  الدنيا 
عطاء  ابن  يقول  كما  �صبحانه،  منه  الر�صا  وطلب  اهلل،  عن 
اهلل ال�صكندري يف اإحدى حكمه: ل ي�صل العبد اإىل الّر�صا اإل 

بالّر�صا!

الكاثرة  والكرثة  ال�صعراء،  اأغلب  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 
على  داأبوا  قد  وحديثًا،  قدميًا  واملغرب،  امل�صرق  يف  منهم، 
يعتقدون  لأنهم  بالقدر،  الر�صا  وعدم  الدهر،  من  الت�صّخط 
اأنهم ي�صتحقون اأكرث مما ح�صلوا عليه يف حياتهم، اأما عبا�ص 
بن نا�صح فقد حاز ق�صب ال�ّصبق يف تناوله فل�صفة الر�صا، يف 

تلك احلقبة املبكرة من تاريخ ال�صعر العربي.

غيث  بن  جابر  حكاه  ما  الزهد  يف  �صعره  اأمثلة  ومن 
النحوّي)69(، قال: » وفد اأبو العالء عبا�ص بن نا�صح اجلزيري 
على الأمري احلكم بقرطبة يف بع�ص اأيام وفادته اإليه، والأدباء 
عليهم  فمرت  اأ�صعاره،  وي�صتكتبون   ، اللغة  كتب  عليه  يقروؤون 

ق�صيدته امليمية، التي اأولها: 

اإذا امَلْرُء مْل َيْعَدْم ُتقى اهلل والَكَرمْ 

                                     َلَعْمُرَك ما البلوى ِبعارٍ  ول الَعَدْم

حتى انتهى القارئ اإىل قوله:

ول ) حازمٍ  ( اإّل اّلذي ُخطَّ بالَقَلْم  

زٍ                                         جَتاَف عن الّدنيا َفما مِلَُعجَّ

  فقال يحيى بن حكم الغزال – وكان يف احللقة، وهو اإذ 
وما  ال�صيخ،  – اأيها  القريحة  ذكّي  متاأّدب  نّظار،  حدث  ذاك 
يفعل مفّعل مع فاعل؟ فقال له: وكيف كنت تقول اأنت يا بنّي؟  

قال: كنت اأقول:

ول ) حازمٍ  ( اإّل اّلذي ُخطَّ بالَقَلْم  

                                        جَتاَف عن الّدنيا فلي�ص لعاجزٍ 

فما  ليايل  عّمك  طلبها  لقد  بني  يا  واهلل  عبا�ص:  فقال 
وجدها«)70(.

اأهم ال�صتنتاجات التي تفيدنا بها هذه احلكاية، اأن عبا�ص 
بن نا�صح كان يجل�ص لتعليم اللغة، واإمالء اأ�صعاره، واأن جمل�صه 
املجل�ص،  يف  يت�صّمح  كان  واأنه  وال�صغار،  الكبار  يح�صره  كان 
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وياأذن باملناق�صة والعرتا�ص، فقد اأذن ليحيى بن حكم الغزال 
- وهو حدث �صغري، نا�صئ يف طلب الأدب - اأن يخالفه ويعرت�ص 
الرتكيب  عن  التو�صل  عن  بالعجز  يعرتف  جنده  ثم  عليه، 
اللغوي الذي يتمم به البيت ال�صعري ، ويقّر ل�صبّي باإدراك ما 
فاته هو، ثم ياأخذ براأيه، وكل ذلك من �صفات العلماء الفقهاء 

الزاهدين، وعبا�ص بن نا�صح اأحدهم، بل يف الذروة منهم.

القراآن  معاين  ي�صتدعي  اإنا  البيتني  هذين  يف  وال�صاعر 
الكرمي، واألفاظ احلديث ال�صريف، فجاء يف البيت الأول ليوؤكد 
اأن كون الإن�صان معدمًا فقريًا ل يجلب عليه العار، مادام غري 
قوله  من  م�صتمّد  املعنى  وهذا  والكرم،  اهلل  تقوى  من  معدم 
تعاىل: » اإّن اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم«)71(. والبيت الثاين دعوة 
اإىل الزهد يف الدنيا والقناعة يف طلب الّرزق، فكل �صيء مقّدر 
بقدر اهلل، وهذا املعنى م�صتمّد من قوله �صلى  اهلل عليه و�صلم: 
اأكتب؟  ما  قال:  اكتب،  له:  فقال  القلم،  اهلل  خلق  ما  اأّول  »اإّن 

قال: اكتب القدر ما كان، وما هو كائن اإىل الأبد«)72(.

واآخر مو�صوعات �صعر عبا�ص بن نا�صح – وفق ما اجتمع 
جاء  وقد  باملذّكر!  الغزل  اإنه  اأّي غزل،  ولي�ص  – الغزل،  لدّي 
غزًل ح�ّصّيًا ي�صف �صحر العيون ، وجمال اخلدود املوّردة، ودقة 
اخلاطر  على  تاأتي  مبتذلة،  اأو�صاف  وكلها  ور�صاقته،  اخل�صر 
بخّفة و�صهولة، ثم تغادره ومل يعلق به �صيء منها، اإنها ل ترتك 
يف نف�ص املتلقي اأثرًا ل�صدق الهوى، ولواعج ال�صوق، يقول عبا�ص 

ابن نا�صح)73(:

ّدْك   ْت َقْلَبُه ِبَلوَعِة �صَ  ل مُتِ

حيِم ِرْفقًا ِبَعْبِدْك                                           ُقْل ِلَعْبِد الرَّ

ـَنْيَك والَوْرِد ِمن �صقائقِ  َخّدْك 

                                         ِبِذماِم الهوى وبال�ّصحِر ِمْن َعْيـ

ـَك ول َتْق�ُص ِمثَل َق�ْصَوِة َنْهِدْك 

َريـ                                          ِرّق يل ِرّقًة ُت�صاِكُل َخ�صْ

ولي�ص  والفكاهة،  التنّدر  قبيل  الغزل من  يكون هذا  ورمبا 
ماأخذ  ماأخوذًا  ول  والأحا�صي�ص،  امل�صاعر  �صدق  على  حمموًل 
اجلّد، ولي�ص يف اأيدينا �صيء ي�صري اإىل حياة اللهو واملجون يف 
حياة عبا�ص بن نا�صح، بل الأخبار عنه عك�ص ذلك متامًا، وقد 

اأف�صنا يف احلديث عن علومه ومناقبه .

وهكذا وجدنا اأن املو�صوعات التي عاجلها عبا�ص بن نا�صح 
يف �صعره ، تتوزع على الفخر، واملدح ، وال�صتغاثة وال�صتنجاد، 
عن  يعرب  كله  هذا  يف  وال�صاعر  والغزل،  والزهد،  والو�صف، 
انفعالته وم�صاعره، وي�صور حالته النف�صية، يف قالب من الفن 

الرفيع ، والت�صوير اجلميل. 

  خامتة:

الأندل�ص  يف  العربي  ال�صعر  اأن  جّرار  �صالح  الدكتور  يرى 
مالمح  يحمل   ، حمافظًا  كان  والولة  الفتوحات  ع�صر  يف 
تياران  فيه  الإمارة، فقد ظهر  اأما يف ع�صر  امل�صرقّي،  ال�صعر 
والثاين  امل�صرق،  يف  العربي  ال�صعر  يحاكي  حمافظ  اأحدهما 
مو�صوعاته  يف  الأندل�صية  البيئة  ا�صتلهام  يحاول  جتديدي 
واأ�صاليبه. فكان عبا�ص بن نا�صح يف �صعره على »مذهب العرب 
 ،)74(« املتانة  ويهوى  الغريب،  في�صرف  اأ�صعارهم،  يف  الأول 
ال�صعراء  الغزال من  وكان عبا�ص بن فرنا�ص ويحيى بن حكم 
املجّددين الذين مييلون اإىل الرقة، و�صال�صة اللفظ ، وا�صتلهام 

الطبيعة الأندل�صية)75(.

ونحن جند اعرتافًا �صريحًا من امل�صارقة، بتفوق الأندل�صيني 
يف بع�ص �صعرهم، على النحو الذي ذكرناه من ق�صة ارحتال 
عبا�ص بن نا�صح اإىل اأبي نوا�ص، ثم اإن�صاده �صعرًا لأبي امَلْخ�صّي 
يف العمى، فقال اأبو نوا�ص بعد �صماعه ذلك ال�صعر: »هذا الذي 
طلبته ال�صعراء فاأ�صلته«)76(، ويف بع�ص الروايات اأن اأبا نوا�ص 
�صهد لعبا�ص بن نا�صح بالتفوق عليه ، وهو من هو يف املنزلة بني 

�صعراء امل�صرق واملغرب)77(.
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الأندل�صيني  تقليد  اأن  مفاده  راأي  عبا�ص  اإح�صان  وللدكتور 
اأ�صباب،  لعّدة  حتمّيًا  يكون  يكاد  بل  طبيعّي،  اأمر  للم�صارقة 

اأهمها:

�صيا�صتها  امل�صرق يف  ا�صتقالًل عن  الأندل�ص مهما حُترز  • اأّن 
به  الثقافية  �صلتها  تنقطع  ومل  امل�صرق،  بنت  فاإنها  ونظمها 
امل�صرق  اإىل  العلمية  الرحلة  ظّلت  وقد   ، الأيام  من  يوم  يف 
تلك  ذلك  اإىل  اأ�صفت  اإذا  فكيف  والعرفان،  العلم  منبع  هي 
ت�صتهني  الأندل�صيني  وفود  جتعل  التي  القوية  الدينية  الرابطة 

بكل امل�صاعب الربية والبحرية يف �صبيل اأداء فري�صة احلّج؟!

اأرقى ح�صارة  لأنه  ؛  امل�صرق  اإىل  كانت بحاجة  الأندل�ص  • اأّن 
واأحفل باأ�صباب التقدم العمراين .

موروث  وجدنا  الأدبي  املوروث  اإىل  نظرنا  اإذا  اأّننا   •
اإنا   – عربية  ثقافة  ذوو  عرب  وهم   – الأدبي  الأندل�صيني 
متام،  اأبي  اأيام  حتى  اجلاهلية  منذ  واأدبهم  العرب  �صعر  هو 
ولي�ص من الطبيعي اأن َيُجذ ّ الأندل�صيون اأ�صباب ذلك املوروث، 
لأنهم يحملون لل�صرق كل تقدير واإكبار، زد على ذلك اأنه من 
الع�صري على الإن�صان اأن يطرح جانبًا املوؤثرات التي تلقاها يف 

ال�صغر ، ووجهت نظرته وطريقته يف التعبري.

واحدة  وامل�صارقة  الأندل�صيني  عند  التعبريية  الو�صيلة  اأّن   •
بكل ما فيها من مظاهر القدرة اأو العجز، والحتاد يف و�صيلة 
اأن الحتاد يف مواّد  ال�صكل، كما  اأو يقّرب �صور  التعبري يوّحد 

احل�صارة يوّحد املو�صوع ال�صعرّي )78( .

وكل هذه العوامل جندها ماثلة يف حياة عبا�ص بن نا�صح، 
مما ي�صّوغ له اّتباع �َصنن العرب يف �صعرهم، مع اأننا كنا ناأمل يف 

اأن يطلق لأدبه العنان، ولو فعل لأبدع اأميا اإبداع .

حياته  يف  نا�صح  بن  عبا�ص  فاإن  اأمر،  من  يكن  ومهما 
فقد  الأندل�ص؛  ال�صعراء يف  للفقهاء  رائعًا  مثاًل  يقّدم  و�صعره، 
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