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 الّشعر والفنون البرصّية

سة شعًرا ونقًدا واصطالًحا   قصيدة أيب نواس أنموذجاً  -بحث يف املدّونة املؤسِّ

 جابر حممد األمحري

 أستاذ البالغة والنقد املساعد، قسم اللغة العربية، الكلية اجلامعية بالقنفذة، جامعة أم القرى

 هـ(0/4113 /02 هـ، وقبل للنرش يف9/4110 /02  )قدم للنرش يف

  

 .الشعر، الفنون، الرسم، نصوص مؤسسة، أبو نواس املفتاحية:الكلامت 

يسعى البحث إىل دراسة عالقة النّصوص الّشعرّية باألعامل الفنّّية رساًم أو نقًشا، كام يناقش  :البحث ملخص

النصوص النّصوص الفنّية والنّقدّية املؤّسسة هلذه العالقة من خالل قصيدة )أيب نواس( الّسينّية، ويستعرض البحث 

املؤسسة يف ثالثة جوانب، أوهلا: النّص اإلبداعي تتبعًا له منذ العرص اجلاهيل حتى العرص العبايس، وصوالً إىل النص 

الشعري املؤسس عند أيب نواس. وثانيها: بحث وحتليل وتعليل تعليقات النّّقاد القدامى النص الشعري املؤسس، بام 

صواًل إىل إسهامني ممّيزين للناقدين: ابن األثري، والّصفدّي، احتفل فيه يكشف عن وجهة نظرهم يف هذا املوضوع، و

األّول بفكرة حفظ احلق الفنّّي للفنان الرسام عند استلهام الشاعر إلبداعه يف الفّن الّشعرّي، وأبان فيه الّثاين عن نظٍر 

رة املوضوعّية، وثالثها: بحث قضية املصطلح ناقد، ووعٍي راصد ألمهّية الّظاهرة يف شّقي املامرسة الفنّّية وتبلور الفك

النّقدّي وحماوالت النّّقاد املحدثني يف إطالق األسامء الواصفة للّظاهرة، ودعا البحث إىل إطالق مصطلح عريّب أصيل 

ا داالًّ عىل الّظاهرة، ويكون بدياًل عن االصطالح الغريّب  هو )االفتنان( بوصفه مصطلًحا علميًّا نقديًّ

 .( بشكل خاص، واملصطلحات األخرى املرتمجة والواصفة Ekphrasisسس)اإلكفري
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Abstract. This research aims to investigate the relationship between the poetic texts and the visual arts. It also 

investigates the critical and artistic texts which establish this relationship using Abu Nuwas’ poem. Three aspects 
have been investigated in this research. First, the poetic texts from Pre-Islamic era to the Abbasid era including 

Abu Nuwas’ fundamental poetic texts which gained different critical evaluations, from supporters or opponents. 

Second, there are two remarkable contributions in this context, one by Ibn Al-Athir who distinguishes between the 
artistic right of painters and poets, and another by Al-Safadi who glances at the phenomena in general. Third, in 

relation to terminologies used by different scholars as insignias. The author recommends using an original Arabic 

term called Iftinan to establish the relationship between poetry and visual arts, instead of Ekphrasis or other 
translated terms. 
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 مقّدمة:

جذور ظاهرة إملام الّشعراء ا البحث نستكشف هذيف  

بداياهتا يف نصوصهم الّشعرّية،  وُنفتّش عنبالفنون البرصّية 

والفنون البرصّية هي الفنون التي تعتمد عىل الرسم والتلوين 

والنقش والتشكيل، وُسّميت برصيًة نسبًة إىل احلاّسة التي هبا 

وجدناه من تعالق وسنقرص البحث عىل ما يكون إدراكها، 

ة، متخذين من قوشنامل واملرسومة أالّصور  وبنيالّشعر  بني

واالستكشاف قصيدة أيب نواس السينية حقاًل للبحث 

سة أثناء ذلك ، باحثني واملساءلة  للفكرةعن النّصوص املؤسِّ

وبخاصة  يف الرّتاث العريب القديم بشّقيه اإلبداعّي والنّقدّي 

، وصواًل إىل اجلهود العلمّية يف جمال ما دار حول هذه الفكرة

الّتسمية ووضع االصطالح، ومشريين إىل جمموعة 

ه الفكرة، ومقرتحني االصطالحات اّلتي أطلقت عىل هذ

املصطلح العلمّي اّلذي حيُسُن إطالقه عىل املفهوم والفكرة 

 قيد النّقاش. 

سة للقيمة الفنّّية إبداًعا وستحظى النّصوص  ونقًدا املؤسِّ

خاصة النّّص اإلبداعّي ببمزيد من البحث والّتحليل، 

س وهو نّص أيب نواس من قصيدته الّسينّية الّشهرية اّلتي  املؤسِّ

فضالً ليبّث فيها املعاين الّشعرّية ؛ ستثمر فيها رسوم الكأسا

نقله صور الكأس إىل القّراء، وهو النّّص اّلذي لفت نظر عن 

آراء وأفكارًا اّتسمت النّّقاد القدامى ودعاهم إىل أن يطرحوا 

وجهات نظر  إن تقاطعت مع، وباإلجيابية يف األعّم األغلب

نفسه، واحتفظ أصحاب أخرى قليلة مل تشاركهم االجتاه 

؛ اآلراء األخرية ألنفسهم بحقهم يف االختالف كام سنرى

تضمني  لظاهرة اً تأسيسيّ ًا ولكون هذا النّّص النوايس نّص 

فقد رأينا التفات أعامل الرسم والنقش يف النصوص الشعرية؛ 

النّّقاد والّدارسني املحدثني عرًبا وغربّيني ورشقّيني نحو هذا 

فراحوا يدرسونه باحثني عن موطن رّس مجاله ، النّّص حتديداً 

هذا النّّص إّن  القولمن وجهات نظر خمتلفة؛ وهلذا فإّنه يمكن 

 العتبة األوىللّظاهرة بوصفه يستحّق أن ُيعّد بداية النظر إىل ا

تشّكل النّظر النّقدّي الواعي جتاهها عند نّقاد العرب ل

عىل ما  واعتامداً  ، يف ظّل غياب نصوص سابقةٍ القدامى

يف هذا البحث، للفكرة سنكشف عنه عند الّتتّبع الّتارخيي 

مل يأِت مسهبًا ألبيات أيب نواس ومع أّن هذا النّظر النّقدّي 

 ،من تباشري البدايات إال أنهمعّلاًل مشبًعا لفضول االستزادة، 

سنبدأ متتّبعني  ومنها وطالئع األفكار يف هذا املوضوع،

ا القدامى حوهلا، طارحني يف هذتعليقات النّّقاد العرب 

أسئلًة عن أسباب اإلعجاب بأبيات أيب نواس؟ وأيُّ البحث 

معنًى هو ذلك املعنى اّلذي رّصح الّسابقون بأسبقية أيب نواس 

إليه؟ وهل كان ذلك املعنى هو وصف الّصور اّلتي كانت 

ا مرسومًة أو منقوشًة عىل الكأس فحسب؟  أو هو يشء آخر ملّ 

 نعرفه بعُد؟

هذا البحث  يفأهّم األهداف اّلتي يرجى حتقيقها من و

لفكرة استعانة الشعراء بأعامل الكشف عن البدايات الفنّّية 

فنية تشكيلية أو زخرفية نقشية قاموا بتضمينها يف أشعارهم، 

بالنّظر إىل وجود الفكرة يف نصوص من الّشعر اجلاهيّل 

اّلتي متّثل حجر  وصواًل إىل نّص أيب نواس من قصيدته الّسينّية

البحث عن اآلراء النّقدّية منها الّزاوية يف هذا املوضوع. و

ثّم تصنيف  ،النّّص اإلبداعّي الّرئيس التي قيلت عناملؤّسسة 

تلك اآلراء وحتليلها وتعليلها بام يكشف عن اجلهود النّقدّية 

بحث قضّية  أيضاً املبكرة يف هذا احلقل النّقدي البِكر. و

لمّي اخلاّص هبذا املوضوع يف حقل الّدراسات االصطالح الع

النّقدّية، ثم سيحاول الباحث وضع املصطلح فوق املفهوم، 

وذلك بفهم وجهة نظر النّّقاد القدامى، مع اإلشارة إىل 

املصطلح الغريّب استخدام حماوالت االصطالح احلديثة، مثل 

يف الّلغة اإلنجليزية، اّلذي طّبقه   Ekphrasisكفريسساإل

ومن ضمنها ، عض الّدارسني املحدثني عىل بعض النّصوصب

النّّص الّشعرّي حمّل النظر هنا، مشريين إىل مفهومه وتطبيقاته، 

ومفتشني عن املسّمى اّلذي يأيت االسم إشهاًرا له وداللًة 

عليه، باحثني عن االصطالح األوفق باملفهوم واأللصق 

، للّظاهرةتسميًة  "االفتنان"باملدلول، مقرتحني مصطلح 
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العلمّية واملنطقّية الّداعية إىل هذا  التسويغاتموردين 

 االختيار، ثّم اخلامتة مضّمنة النّتائج.

 

  :نصوص مؤّسسة يف املامرسة اإلبداعيّة

إن يكن الّتأصيل للقضايا أحد املشاريع املهّمة اّلتي تواجه 

هجوًما الذًعا بادعاءات الغيبوبة الفكريّة واجلمود عند 

ّن هذه االهّتامات تسقط عند فضيلة واحدة من فإأصحاهبا؛ 

فضائل البحث العلمّي اّلتي ربام تتمّثل يف تصحيح 

ّية، فكّل االدعاءات العلمّية، أو بيان االكتشافات واألسبق

ذلك ذو أمهّية يف تقّّص حيوات الظواهر األدبّية والنّقدّية 

وتتّبعها، وهو أشبه ما يكون بذلك الّسجّل الّصّحّي اّلذي 

يرصد كل التّغريات بأسباهبا ومسّبباهتا ومكتشفيها، حّتى 

زواهلا أو بقائها أو تطّورها وامتدادها، ولكن مهام كانت مهّمًة 

ايات ثّم النّمو والّتطّور واالمتدادات، بيانات اجلذور والبد

ّن ذلك ال ينبغي أن يشّكل خّط النهاية اّلذي تنتهي عنده فإ

 اجلهود.

وال نجانب الّصواب إن قلنا: إّن اجلهد اإلبداعّي يتقّدم  

الّتنظري بخطوة أو خطوات يف أغلب الّظواهر األدبيّة 

الّتارخييّة والبالغّية، وعليه فإّن هذا البحث يساير الطبيعة 

ألّننا نعتقد أّن هذا  ؛للّتطّور البحثّي والعلمّي هلذه الّظاهرة

املفهوم مل يشّذ عن هذه الفكرة العاّمة، فقد كان املنتج 

اإلبداعّي سّباقا إىل متّثل الّظاهرة بأبعاد عّدة، يف حني تسّمرت 

عجالت النّقد عن مسايرة املنجز اإلبداعّي يف هذا االجتاه، إال 

ض النّظرات العجىل، واإلشارات املوجزة، وكانت يف بع

اإلشارة الكربى هي إدخال هذا املفهوم حتت عباءة كلمة 

وهي كلمة  ،أخرى اّتسمت بشموليتها هلذا املفهوم ولغريه

، فقد كانت الكلمُة مسرتاًحا من الّتشعيب "الوصف"

يف موضوعات  ها القوموالّتفريع واالصطالحّية اّلتي مل يّدخر

نقدّية أخرى يف املقابل، وأعني هنا مصطلحات األخذ حقول 

 (. 0221 ،)سومي والّّسقة عىل سبيل الّتمثيل

وإن كان من غري املرّجح أن يكون هذا هو الّسبب الوحيد 

هلذه القضية؛ فإّننا قد وجدنا ثورة نقدّية عارمة يف جمايل 

اكتشاف األساليب الفنّية ووضع االصطالحات الّداّلة، وما 

قضايا الّتشعيب والّتفريع ووضع املصطلح فوق  كانت

املصطلح يف كتب البالغة املتأّخرة إال مثااًل واضًحا ملثل هذه 

القضّية، وتبقى قضّية اإلبداع الفنّي والّّسقات الّشعرّية هي 

هناك أسباب أخرى  -أيًضا-القضّية املثال يف هذا. ولكن 

رّية يف هذا املوضوع جعلت اجلهود أقّل من مثل قّلة املاّدة الّشع

 باً إذا ما قورنت بغريها من الظواهر، ونزوعها إىل الِقرص غال

ما جعلها أقّل حظوًة عند الّدارسني، وأقّل علوقًا بأذهان 

النّّقاد. وإن كانت ملحوظة يف تباشري كتابات النّّقاد العرب 

 الكبار مثل اجلاحظ.

وكذلك ليس من املستبعد أن يكون هناك أسباب أخرى 

تعود إىل الّشاعر نفسه من مثل أّنه كانت للّشاعر العريب 

القديم موضوعات بعينها حيب أن يدير كالمه حوهلا، 

وواقًعا  ،ًقا بمشاعرهلخاّصة ما كان منها متصاًل بقلبه ومعتبو

حتت عينيه، وهنا يبدو انرصافه إىل موضوعات أخرى 

ات خاصة إذا ما استصحبنا ظروف معيشته ومتطّلبب مسّوغًا،

حياته من ارحتال أو مدح، وال شّك أّن االنشغال 

بموضوعات أخرى تدّر املال كان أكثر حظوة عند الّشعراء، 

وإّنه ملن األجدى أن نبحث أّواًل عن وجود الّظاهرة يف الّشعر 

اجلاهيّل حّتى نستطيع تتّبع املسار الّتارخيّي هلا يف مستوى 

 –الحقًا -رس النّقدي اإلبداع الفنّي قبل الولوج إىل حقل الدّ 

 هذا املوضوع. يف

 

 الّشعر اجلاهيّل: 

مل يوّجه الّشاعر القديم عنايته املبارشة إىل وصف الفّن 

، وإن جاء ذكر عمٍل من رسٍم أو نقٍش أو خالفهام البرصّي 

 فنّي برصي فإّنام ُيذكر عرًضا، أو بمقدار ما خيدم غرض

ولذا فإّنه يمكن القول إّنه مل تكن ثّمة نصوص  ؛الكيّلّ  الشاعر

من الفنون  يتوّجه غرضها األساس إىل وصف عمل فنّي آخر
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؛ بل إّن هذا مل يكن ضمن دائرة الّضوء البرصية املشار إليها

الّشعرّية، فلن نجد مثاًل نتًفا من الّشعر قد ختّلصت هلذا 

لقيس الغرض، ولقد وجدنا جمموعة من الّشعراء مثل امرئ ا

وعبدة بن الّطبيب قد تناثرت يف أشعارهم بعض األبيات 

حول املوضوع وليس ثّمة قصدّية فنّّية، فرتى الفكرة ملحًة 

يسرية يف جزء من مشهٍد ما، وترى الفكرة مجلة وصفّية 

: يقول امرؤ القيس ما بني وصوفات أخرى فمثالً  معرتضة 

 ، واصفًا مالبس حمبوبته املطّرزة:(4521)

ّر َوراَءناَخَرج  "  ُت هبا أميش جَتُ

 

 

 

لِ  ٍط ُمَرحَّ َل ِمر  نا َذي   "عىل أَثَري 

 
 
 

 

 (.41)ص 

( موّضحًا الكلمة األخرية يف 0223) يقول الّزوزين

) ص  "املرّحل: املنّقش بنقوش تشبه رحال اإلبل" :البيت

(، وهذا الوصف فيه إشارة إىل عمل فنّّي يتضّمن صوًرا 402

يصف هذا الّرداء اّلذي فيه عالمات للّزينة، عىل املالبس، فهو 

واملرّحل اّلذي فيه ": (، قائاًل 4552) الّتربيزّي  يؤكد هذاو

عمل فنّّي ُوجد املُتيّقن منه أنه (، و39ص ) "صور الّرحال

، ونلحظ أن عىل تلك املالبس أو األكسية يف ذلك الوقت

إىل العمل الفنّّي نفسه، أو إىل  ةً مل تكن منصبّ  عناية الشاعر

 كان من 
ٍ
الّزينة نفسها، وإّنام كان ذلك وصًفا عابًرا لرداء

صفته بعض الّزينة اّلتي ُوجدت عليه، اّلتي اكتفى الّشاعر يف 

ل "بياهنا بكلمة واحدة موجزة هي كلمة  . ونحن ال "ُمَرحَّ

 نبتعد عن احلقيقة إذا ما قلنا: إّن دوران الفكرة يف العرص

اجلاهيل مل يكد يتجاوز الوصف العابر، فحضور الّظاهرة 

بالكاد ُيرى يف أكثر من بيتني من الّشعر املبارش للوصفّية، 

بن الّطبيب من المّيته الّشهرية تقّرر هذا الّرأي، اوأبيات عبدة 

 يقول فيها:فإنه 

نها"  َحّتى اِتَّكأنا َعىل ُفرٍش ُيَزيِّ

 ِدَرةً فيها الَدجاُج َوفيها األُسُد خُمـ

 

 ِمن َجيِِّد الَرقِم َأزواٌج هَتاويُل 

ـا مَتاثيـُل   ُيـرى فيه
ٍ
 "ِمن ُكلِّ يَشء

حيث أشار الّشاعر إىل رسومات (، 22، ص 4574) 

 جيدة الّرقم كان قد رآها، وقد أّكد أبو العالء املعّرّي 

كأوا ومتاثيل متغرّية تزّين فرًشا اتّ  ،صوٌر دارسة اأهّن  ،(4579)

جدت الّظاهرة يف هذا املستوى فقد وُ  ،ّل حالعليها. وعىل ك

 أهّنا ليست بذلك املستوى من الّتطبيقّي يف الّشعر القديم إاّل 

يف شعر هذا  وجدت شواهد أخرى قدالّذيوع واالنتشار، و

، وقد ختّففنا تشّكل اجّتاًها واضًحا والفًتا أهنا ال اّل العرص، إ

 . من ذكرها اختصاراً 

احلقل النّقدّي لنسأل سؤال املاهّية  فإذا ما انتقلنا إىل 

أعوزنا إجياد ذلك اجلواب، فلمّدة طويلة من  ،واالصطالح

الّزمن مل يكن هذا األمر شاغاًل للنّّقاد عىل وجه اخلصوص 

وإن شغل حّيًزا ضئياًل من تفكري الّشعراء كام أسلفنا، وما 

أضفى يقينّيًة عىل املوضوع هو عدم االهتامم هبذه النّصوص 

ّسابق ذكرها وال ما يامثلها ممّا كان يف موضوعها من قبل ال

النّّقاد العرب حّتى ُوجد النّّص الّرئيس املؤّسس، وال شّك أّن 

من  ورّبامممن سلف ذكرهم  عددًا من رّشاح الشعر ونقّاده

دّونوا األبيات الّسابقة وما كان هلا مشاهًبا، إال أهّنم  غريهم قد

ظر أو الّتعليق حول ما نحن بصدد مزيًدا من النّ  يولوهامل 

كام  -احلديث عنه هنا، يف حني أّن نّص أيب نواس املؤّسس 

من عبارات االستحسان  الفتةً قد حصد مجلًة  -سنرى 

عىل خالف ما رأينا من تعليقات عىل النّّصني  ،والّثناء

. وعىل ، ما جعلها حقيقًة بمزيد من الدرس والبحثالّسابقني

هذه الفكرة تطّورت فيام بعد تطّوًرا نجد أّن  ،كّل حال

مرور الّزمن وجدت النّصوص اّلتي أمّدت  متدّرًجا، ومع 

هذه الفكرة بمزيد من الّتفكري والنّظر والنّقد يف احلقل 

النّقدّي، وربام أّن ذلك ما كان ليكون لو مل يبدع أبو نواس 

 سينّيته الّشهرية.

 

 النّّص اإلبداعّي املؤّسس:

 (:0223)قال أبو نواس 

 َوداِر َندامى َعطَّلوها َوَأدجَلوا

 َمساِحُب ِمن َجرِّ الَزقاِق َعىل الثَرى

 َحبَسُت هِبا َصحبي فََجدَّدُت َعهَدُهم

            َومَل أَدِر َمن ُهم َغرَي ما َشِهَدت بِهِ 

 َأَقمنا هِبا َيوًما َوَيوًما َوثالًِثا

 هِبا َأَثٌر ِمنُهم َجديٌد َوداِرُس  

 َوَأضغاُث رحياٍن َجنِيٌّ َويابُِس 

 َوإيِّن َعىل َأمثاِل تِلَك حَلابُِس 

 ابُِس برَِشقَيِّ ساباَط الِدياُر البَس

ِل خاِمُس  حُّ  َوَيوًما َلُه َيوُم الرَتَ
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 ُتداُر َعَلينا الراُح يف َعسَجِديَّةٍ 

 َقراَرهُتا كِّسى َويف َجنَباهِتا                               

ت َعَليِه ُجيوهُبا                لَخمِر ما ُزرَّ
 َفلِ

 (.423، ص 3)ج

 َحبَتها بِأَلواِن التَصاويِر فاِرُس 

رهيا بِالِقِِسِّ الَفواِرُس   َمًها َتدَّ

 ما داَرت َعلَيِه الَقالنُِس 
ِ
 َولِلامء

 

يتكّون النّّص من ثالثة أفكار رئيسة عليها مدار وصف 

ختليد ذكراها، فأدار أبو نواس الّرحلة اّلتي ُطلب من الّشاعر 

احلديث يف املحاور الّرئيسة الّثالثة اّلتي ال ختلو رحلة منها 

واألحداث. فاملكان دار النّدامى اّلتي  ،والّزمان ،وهي: املكان

أقاموا فيها، اّلتي هبا آثاٌر قديمٌة وأخرى حديثة، من آثار 

هّيا سحب جرار اخلمر عىل األرض وبقايا أغصان الّرحيان، طر

اجلديد واليابس القديم، املكان اّلذي أرّص الّشاعر عىل 

أصحابه باملكوث فيه، فجّدد هو ورفاقه آثار أولئك القوم 

بآثار جديدة من صنعه ، جّددها الكرام الّسابقني اّلذين مضوا

هو ورفاقه. وأّما الّزمان فقد ذكره يف بيت واحد ُمشكل، 

اّلتي اخُتلف يف  ،ا الّرحلةوأشار فيه إىل األيام اّلتي استغرقته

أربعة  أقاموا هبا" :(4555) حتديد مّدهتا، فقال ابن األثري

( 4552)يرى ابن هشام  يف حني(، 495، ص 0ج  ) "أيام

أهّنم أقاموا ثامنية أيام. وأّما احلدث فقد أشار إليه يف األبيات 

الّثالثة األخرية، وأّنه مل يكن غري الّلهو والقصف والرّشب، 

كانت تدار عليهم الكؤوس املذّهبة املنقوشة يف قرارهتا وقد 

صورة كّسى، ويف جنباهتا صور مهاٍة خياتلها الّصّيادون، ويف 

 الكؤوس كثري من اخلمر وقليل من املاء.

فإذا أعدنا النّظر وبمزيد من الّتأمل يف األبيات الّثالثة 

دنا اّلتي تدور عليها فكرة إملام الّشاعر بالفنون األخرى، وج

الّشاعر يصف رشهبم اخلمر يف كؤوس مذّهبة، نقش الُفرُس 

ففي قعر الكأس صورة  ؛عليها عدًدا من املشاهد املصّورة

وعىل اجلوانب مشهٌد مصّوٌر ملهاٍة خياتلها  ،كّسى ملك فارس

الفرسان الصطيادها، ثّم يلتفت الّشاعر إىل كأسه قاصًدا 

، فيقول: إّن مخرها وصف مقدار مخرها بالنّسبة إىل ماء مزاجها

يصل إىل مقدار جيوب القمصان اّلتي يف الّصورة، واجليب يف 

القميص أعاله، ويقول: إّن ماء املزاج هو يف مقدار ما بني 

اجليب إىل القالنس بالنّسبة إىل الّصورة املنقوشة، أي قليل من 

املاء قد غّطى القالنس اّلتي ظهرت عىل رؤوس املُصّورين يف 

 مقارنًة بكمّية اخلمر. جنبات الكأس

نحن أمام نّص مل يستخدم فيه أبو نواس صورة بيانّيًة 

واحدة، ومل يستخدم شيًئا غري توظيفه الّلغة الواصفة بفعاليّة 

املشهد  :واستثامرها يف اجلمع بني ثالثة من املشاهد يف آٍن معا

الّرئيس وهو املشهد احلاضن جلميع املشاهد، وفيه صورة أيب 

ا مشهد الّرسم اّلذي نواس وأصح ابه تدار عليهم الّراح، ضامًّ

رسمه الفنّان الفاريس القديم عىل الكأس، فنقله الّشاعر من 

وجوده املاّدي الفاين إىل حّيٍز آخر لفظّي قويّل يف حقل الّشعر، 

 .فخلق له بذلك حياة جديدة استمّرت حّتى بعد فنائه املاّدي

بيان معنى من معاين ومشهد استثمر فيه أبو نواس الّصور ل

مقطوعته الّشعرّية اّلتي كان منهمكًا يف إنجازها، واملعنى 

يتعّلق بمقدار اخلمر إىل املاء، فقد استطاع هنا الّربط بني ذلك 

املشهد املصّور عىل الكأس وبني مشهد حاهلم اّلذي كان 

 يصّور منه هذا اجلزء املتعّلق بكمية الرّشاب بالنّسبة إىل املاء.

 

سة يف املامرسة  نصوص  :النّقدّية مؤسِّ

تتعّلق النّصوص النّقدّية املؤّسسة اّلتي ستكون حمّل النظر 

هنا بنّص أيب نواس اإلبداعّي املؤّسس الّسابق، وبعد البحث 

فإّنه ال يبدو أّن الفكرة الّشعرّية قيد الّدراسة قد  ،والّتقّّص 

جمايلني حُلظ هلا وجود سابق عند شعراء آخرين سابقني أو 

( 262فإّنه قد ُنقل عن اجلاحظ ) ؛أليب نواس، وتأكيًدا ملا سبق

ما زال الّشعراء يتناقلون املعنى قدياًم وحديًثا، إاّل "أّنه قال: 

، 4555 ،)ابن األثري "هذا املعنى فإّن أبا نواس انفرد بإبداعه

ورأي اجلاحظ هذا حول استحسانه ألبيات  .(326، ص4ج

عن رأيه الّشهري يف املعاين، وفهم رأيه أيب نواس ليس بمعزل 

هذا يمكن أن يساعد يف فهم وجهة نظره حول أبيات أيب 

واملعاين "(: 4532اجلاحظ ) إذ يقول ؛نواس يف هذا البحث

مطروحة يف الّطريق يعرفها العجمّي والعريّب، والبدوّي 

والقروّي واملديّن، وإّنام الّشأن يف إقامة الوزن، وختريُّ الّلفظ، 
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وسهولة املخرج، وكثرة املاء، ويف صّحة الّطبع، وجودة 

الّسبك، فإّنام الّشعر صناعة، ورضب من النّسج، وجنس من 

ويف نّص اجلاحظ  (.430-434، ص ص 3)ج "الّتصوير

الّسابق فكرتان مهّمتان تعنياننا هنا أشّد العناية، أوالمها: 

بضّم الّشعر تتعّلق بمراد اجلاحظ من املعاين، وأخرامها: تتعّلق 

إىل مفهوم الّصناعات األخرى وختصيصه النّسج والّتصوير 

من بينها، ففيام خيّص األّول فاّلذي ذهب إليه املحّققون من 

الّدارسني هو أّن مراد اجلاحظ باملعاين يف العبارة الّسابقة 

املعاين اّلتي يكون قائلها هو الّسابق إليها، ومقصوده بطرحها 

اك الاّلحقني يف اّدعائها كّلها أو بعضها يف يف الّطريق أي اشرت

نسوجهم الكالمّية، والّطريق هنا عند اجلاحظ هو جمال القول 

أو احلقوق وامللكيّة الفكرّية يف زمننا هذا، فإّن إخراج املعنى 

اخلاّص املبتَدع ونرشه هو بعبارة اجلاحظ إلقاؤه يف الّطريق 

وبدو وحرض،  أمام أعني الّشعراء وأفكارهم من عجم وعرب

ومن ثّم فإّنه يراه ويبرصه ورّبام يّدعيه البدوّي والعجمّي 

وحاصل  .(4555 ،والعريّب عىل حّد تعبري اجلاحظ )العامري

هذا أّنه ينظر إىل إبداع الّشاعر للفكرة أو املعنى الّشعرّي من 

ومن دون أن  ،غري اعتامد عىل غريه من الّشعراء الّسابقني

أخذ من سابق قوهلم. وأّما الفكرة يكون هذا املعنى قد 

األخرى فهي جعله الّشعر نوًعا من أنواع النسج والّتصوير، 

واجلاحظ هبذا يشري إىل أّن أسس اإلبداع الفنّي متامثلة يف 

الفنون مجيعها من دون افرتاق بينها، وال بّد أن يكون فيها 

مجيًعا أساس من القبول للّشكل اخلارجّي وللمضمون أيضا، 

 عنها بسهولة املخرج، وكثرة املاء، وصّحة الّطبع، وعرّب 

وجودة الّسبك، ومن دون طرحه مزيًدا من اإليضاح حول 

األسس الّضاّمة للصناعات والفنون فإّننا ال نعرف عىل وجه 

 ،الّدقة ما إذا كان اجلاحظ يشري إىل خطوط الّتامس بني الفنون

إىل واس نظره لفت نّص أيب نال نعرف عىل جهة اليقني إذا ما و

بخاصٍة يف ظل نصوص االستحسان التي نقلت  هذه الفكرة

 .عنه

( أبيات أيب نواس يف كتابه الكامل 252قد ذكر املرّبد )و

قال  ، "طرائف من تشبيهات املحدثني"ّبار هو حتت عنوان كُ 

 أّما قوله:": (،4553املربد )

 بنَي نا عىل كَِّسى َسامَء ُمدامةٍ 

 بن ساساَن ُروُحه فلَو  ُرّد يف كَِّسى

 

َلة ً حاَفاهُتا بنُجومِ   ُمَكلَّ

َطفاين دوَن كّل َنديمِ   إَذن  الص 

(، ومل 24، ص 0)ج "فإّنام كانت صورة كّسى يف اإلناء 

يذكر كبري تفصيل حول هذه األبيات، وإن كان قد وّضح أّن 

موضوع الّصورة املنقوشة هو املقصود يف األبيات األوىل اّلتي 

وأشار إىل  ،أبو نواس سامء من اخلمر عىل كّسىبنى فيها 

أتبع املرّبد هذا النّّص بنّص القصيدة الّسينّية  ، ثمصورة كّسى

إشارًة إىل اشرتاكهام يف  اّلتي هي حمّل البحث والنّقاش هنا

 . وصف الصور والنقوش

ومن الواضح أّن املرّبد يشري إىل املعنى الّتشبيهي الّطريف 

وما استتبعها من اإلبانة عن أّن هذه السامء يف أبيات أيب نواس 

اّلتي بناها عىل كّسى بن ساسان هي اخلمر اّلتي ُصّبت يف 

الكأس، وليس من الواضح يف النّّص الّشعرّي كيف للّشاعر 

أن يبني سامًء عىل ملك فاريّس قد قىض منذ مئات الّسنني، 

تي فبنّي املرّبد أّن الّشاعر يشري بذلك إىل صورة كّسى الّ 

سمت يف قعر اإلناء اّلذي يرشب فيه، وهذا قشت أو رُ نُ 

ذاكًرا النّّص اآلخر أليب ، املوضوع أّدى باملرّبد إىل االستطراد

وقد قال يف أخرى: ودار " فقال: ،قصيدته الّسينّية مننواس 

وهذه  .(20، ص 0ج، 4553) "... عّطلوها وأدجلوا ندامى

إىل موضوع الّتصوير ولكنّها مهّمة يشري هبا  ،كلامت يسرية

يف النّّص الّسابق، ومع هذا اإلدراك  اّلذي سبق أن ذكره

من دون مزيد من  عند املربد، إال أّنه أبقاهاللموضوع والفكرة 

اإليضاح؛ ولذلك تبقى هذه اإلشارات عىل أمهيتها غامضة 

اّلتي  مقتضبة ال تفصح عن أسباب االستحسان والّطرافة

طرائف من تشبيهات " ّسابقتفهم من عنوان املرّبد ال

 "رأي املرّبد هذا من كتاب آخر له هو ، وقد ُنقل  "املحدثني

يف سياق االستحسان أيًضا هلذه األبيات من دون  "الّروضة 

  (.4555، )ابن األثري مزيد من اإليضاح
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فاق اجلاحظ واملرّبد عىل والنّصوص الّسابقة تشري إىل اتّ 

فيه لصاحله باالنفراد استحسان نّص أيب نواس واحلكم 

باإلبداع كام قال اجلاحظ، وبالّسبق كام قال املرّبد، ولكن 

الّسؤال هنا هو أّي معنى ذاك اّلذي استدعى إعجاب الّرجلني 

بأبيات أيب نواس؟ وأّي معنى ذاك اّلذي سبق إليه أبو نواس 

قبله؟ أهو وصف الكأس املصّورة فحسب؟ أم هو  كّل أحدٍ 

ثم بيانه حّد مزاجها من املاء؟ أم هو  ،رّصفبيانه حّد اخلمر ال

اختاذه الّصور اّلتي نقشت يف الكأس مقياسًا لبيان املقدار؟  أم 

 هو يشء آخر ملّا نعرفه بعُد؟

( يف 531ومن اّلذين ذكروها أيضا ابن طباطبا العلوّي )

املعاين املشرتكة "حتت عنوان  "عيار الّشعر"كتابه 

تناول الّشاعر املعاين اّلتي قد ُسبق  وإذا "، قائاًل:")الّّسقات(

إليها فأبرزها يف أحسن من الكسوة اّلتي عليها مل ُيعب؛ بل 

(، ثّم 75، ص4520) "وجب له فضل لطفه وإحسانه فيه

يف مّثل عىل ذلك بأبيات أيب نواس: تدار علينا الراح 

 ثّم قال: ... ، عسجدّية

يّن الكاتب أخذه أبو احلسني حمّمد بن أمحد بن حييى اهلمذا

 فقال:

 وُمدامٍة ال يبتغي من َربِّهِ 

 

 

 َأَحٌد َحباُه هبا لديه مزيدا

 

 
 

 

 يف كأسها ُصَوٌر ُتَظنُّ حلسنها

 

 ُعُربًا برزَن من اجلناِن وغيدا

َمت   وإذا املزاج أثارها فتقسَّ

 

ا َتوأًما وفريدا  َذَهًبا وُدرًّ

ُنَّ َلبِسَن ذاَك جماسًدا   فكأهنَّ

 

 

 لنحورِهنَّ عقودا وَجَعلَن ذا

 
 

، 4520) فهذا من أبدع ما قيل يف هذا املعنى وأحسنه

 .(22ص

ويفهم من هذا اّلذي قّدمه ابن طباطبا أّنه ال يرى أّن أبا 

نواس قد رسق غريه من الّشعراء يف هذا املعنى، بل يمكن 

القول: إّن أبا نواس قد سبق إىل هذا املعنى، ولكنّه يرى أّن 

ور قد أبرز املعنى اّلذي سبقه إليه أبو نواس يف اهلمذايّن املذك

أحسن من الكسوة اّلتي وضعها عليه أبو نواس، فوجب 

يف هذه ه للهمذايّن فضل الّلطف واإلحسان كام يقول. وكالم

( 4520) قد قال ابن طباطبافاملسألة حيتاج إىل حتليل دقيق، 

 معقًبا: 

وتدقيق وحيتاج من سلك هذه الّسبيل إىل إلطاف احليلة، 

 النظر يف تناول املعاين واستعارهتا وتلبيسها حّتى ختفى عىل

نّقادها والبرصاء هبا، وينفرد بشهرهتا، كأّنه غري مسبوق إليها، 

فيستعمل املعاين املأخوذة يف غري اجلنس اّلذي تناوله منه، فإذا 

 وجد معنًى لطيًفا يف تشبيب أو غزل استعمله يف املديح

 .(75)ص

طباطبا بأمثلة يبنّي فيها كيف ُتنقل املعاين إىل غري فجاء ابن 

اجلنس اّلذي وجدت فيه أّوالً فتخفى وال يمكن اكتشافها، 

إال أّنه ال يطّبق هذه الفكرة اّلتي يقوهلا عىل أبيات اهلمذايّن 

املأخوذة من أبيات أيب نواس، فاألبيات للّشاعرين يف صفة 

ٌل للمعنى إىل غري اخلمر والكؤوس املصّورة، وليس هناك نق

ومن الواضح أّن اهلمذايّن أخذ املعنى  .اجلنس املستعمل فيه

من أيب نواس إذا ما استخدمنا تعبري ابن طباطبا اّلذي حتاشا 

فيه لفظ الّسقة، ولكن أّي أمٍر أو أّي معنًى جعل ابن طباطبا 

يستشهد بالقطعتني؟ وما أظنه خيفى عليه أهّنام يف الغرض 

وجهة يساعدنا يف فهم يف كالمه  تسويغاً نجد لعّلنا ونفسه، 

من أبدع ما قيل يف  أنه، ولنبدأ بقول ابن طباطبا السابق: نظره

، ما هو املعنى اّلذي يقصده هنا؟ أهو هذا املعنى وأحسنه

معنى بيان مقدار اخلمر من مقدار املاء يف الكأس؟ أم هو 

نقوشة يف معنى ذكر الّصور املنقوشة؟ أم هو استثامر الّصور امل

بيان اإلشارة إىل كمّية اخلمر ومقدار املاء؟ ويف احلقيقة فإنه 

ُيفهم من تعليقه الّسابق أّن هناك معنًى مشرتًكا بني القطعتني، 

وواضح جًدا أّن أبيات اهلمذايّن ال عالقة هلا بمعنى بيان 

مقدار اخلمر من مقدار املاء الوارد يف أبيات أيب نواس، وهو 

ال تتفق مع أبيات أيب نواس يف هذا املعنى، وأكرب ما يعني أهّنا 

الّظّن أّنه يقصد إىل معنى استثامر الّصورة املنقوشة يف إنشاء 

املعاين اّلتي تدور حول املوضوع، واملعنى اّلذي يف أبيات 

اهلمذايّن هو استثامر لون اخلمر وفقاعات الرّشاب، بجعل لون 

نقوش يف الّصورة، الرّشاب األمحر لوًنا للباس الفتيات امل

وتلك الفقاعات الفّضّية عقود الّلؤلؤ يف نحور الفتيات الاليت 

يظهرن يف الّصورة أيضا، فإذا تبنّي افرتاق املعنى اخلاّص بني 
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فإّننا نستطيع القول: إّن املعنى اّلذي يدور حوله  ؛القطعتني

استحسان ابن طباطبا هو استثامر الّصورة املنقوشة يف إنشاء 

 اّلتي تدور حول املوضوع، وليس املراد وصف الفّن املعاين

جمّرًدا من الّصنعة الفنّّية اّلتي  لياً تسجي وصفاً البرصّي املشاهد 

 ختلق معنًى جديًدا مبتكًرا.تستطيع أن ولربام  ،ختدم املعنى

 (4229ومن اّلذين استحسنوها أبو هالل العسكري )

: (4533املعاين )يف ديوان  فقد استحسن هذه األبيات ، قائالً 

وأّما فضول الكؤوس فأحسن ما قيل فيها قول أيب نواس: "

(، فسّجل إعجابه ومل يعّلل أو 344، ص 4)ج "قرارهتا...

( فنّبه يف باب 4263ثّم جاء ابن رشيق القريوايّن )حيّلل، 

من غرائب الّشعر وُمَلحه، وبالغة عجيبة "اإلشارة إىل أهّنا 

ملقدرة، وليس يأيت هبا إال الّشاعر تدّل عىل بعد املعنى وفرط ا

املربز، واحلاذق املاهر، وهي يف كّل نوع من الكالم ملحة داّلة، 

واختصار وتلويح، يعرف جمماًل، ومعناه بعيد من ظاهر 

(، ومن أنواعها: الّتفخيم، 322، ص 4، ج0222) "لفظه

واإليامء، والّتعريض، والّتلويح، والكناية والّتمثيل، والّرمز، 

ّلمحة، والّلغز، والّلحن أو املحاجاة، وذكر باب الّتتبيع وال

عىل أّنه من أنواع اإلشارة. اّلذي يعنينا أّن ابن رشيق ذكر 

وبالنّظر إىل  .أبيات أيب نواس عىل أهّنا من مليح الّرمز كام قال

تلك املصطلحات اّلتي رسدها نجد اجلامع هلا معنًى واحًدا 

ق معاٍن كثريٍة يف إشاراٍت خفّيٍة هو الّلمحة واإلجياز، واستغرا

ومن مليح الّرمز قول أيب ": (0222) موجزٍة، قال ابن رشيق

 نواس يصف كؤوسا ممزوجة فيها صور منقوشة:

 َقراَرهُتا كِّسى َويف َجنَباهِتا

ت َعلَيِه ُجيوهُبا  فَلِلَخمِر ما ُزرَّ

 

رهيا بِالِقِِسِّ الَفواِرُس   َمهًا َتدَّ

 ما داَرت 
ِ
 "َعلَيِه الَقالنُِس َولِلامء

ووجه االستدالل عند ابن رشيق  .(322، ص 4)ج 

بأبيات أيب نواس أّن الّشاعر أراد أن خيرب عن مقدار اخلمر 

الرّصف بالنّسبة إىل مزاجها من املاء، فقام بذلك عن طريق 

الّرمز إليها بمكاهنا من تلك الّصور يف الكأس، فقال شارًحا 

 :(0222) ومعّلًقا

ّن حّد اخلمر من صور هذه الفوارس اّلتي يف إ يقول: 

الكؤوس إىل الرّتاقي والنّحور، وزبد املاء فيها مزاجا، فانتهى 

الرّشاب إىل فوق رؤوسها، وجيوز أن يكون انتهاء احلباب إىل 

ذلك املوضع ملّا مزجت، فأزبدت، واألول أملح، وفائدته: 

دهم حّدها رصفا من معرفة حّدها ممزوجة، وهذا عن معرفة

 .(325، ص 4)ج مما سبق إليه أبو نواس

لكن أهو املعنى اّلذي رام فيه بيان مقدار اخلمر بالنّسبة إىل 

مقدار املاء يف الكأس؟ أم هو استثامر الّصورة يف بيان املقدار؟ 

 أم هو معنى اإلشارة إىل الّصور اّلتي يف الكأس؟

شارة اّلذي يظهر أّن ابن رشيق نظر إىل أّن الّشاعر أراد اإل

إىل مقدار اخلمر بالنّسبة إىل مقدار املاء يف الكأس، وهي 

الفائدة اّلتي ذكرها وعّقب عليها بام اشتهر من سبق الّشاعر 

إىل هذا املعنى، ولكن ابن رشيق ال يرى أّن هذا الّسبق 

املقطوع به أليب نواس سامل من املعارضة، وهذا دليل آخر عىل 

و اإلشارة إىل مقدار اخلمر أّن ابن رشيق يرى أّن املعنى ه

 بالنّسبة إىل املاء يف الكأس، فقد استدرك برأيه اخلاّص قائاًل 

(0222) : 

أّنام حتّلق عىل هذا املعنى من قول  - واهلل أعلم - وأرى" 

 امرئ القيس:

ِن نّصفُهُ  ح  ٍق، وال َكِدر   فلام استطابوا، ُصبَّ يف الصَّ  غرِي طَر 
ٍ
 َوَواََف بامء

، ص 4)ج "والرّشاب قسمني لقوة الرشابجعل املاء  

فابن رشيق هنا ينظر إىل املعنى اّلذي هو بيان مقدار . (322

اخلمر بالنسبة إىل املاء اّلذي ُمزجت به، وهذا وارٌد يف بيت 

ام يفيد أّن اخلمر كانت قويًة إىل به رُشح نّ إإذ  ،امرئ القيس

مألوا الّدرجة اّلتي جعلتهم يصّبون يف الّصحن نصفها ثّم 

(، وهذا يعني 4502 ،النّصف اآلخر بامء صاٍف )البطليويس

أّن امرأ القيس جعل املقياس اّلذي يبني به مقدار اخلمر من 

املاء هو الّصحن، أو نصفه عىل وجه الّتحديد، وعىل هذا 

الّرأي بنى ابن رشيق استدراكه عليهام بأّن أبا نواس حتّلق عليه 

ابن رشيق  حوله، يقول أي دار عليه أو ؛من امرئ القيس

فتسّلق احلسن عليه وأخفاه بام شغل به الكالم ": (0222)

من ذكر الّصورة املنقوشة يف الكؤوس، إال أهّنا رسقة طريفة 

ويفهم من هذا التعليق البن  .(322، ص 4)ج "مليحة

رشيق أّنه ال يرى كبري قيمة فنّّية يف ذكر الّصور املنقوشة، وإّنام 
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يف لفت األنظار عن املعنى املّسوق هي حيلة الّشاعر 

يمكن القول: إّن ذكر الّصورة املنقوشة إّنه لوالّتعمية عليه، و

هو األمر اّلذي كتب ألبيات أيب نواس اّلذيوع واالنتشار، 

ولوال الّصورة املنقوشة لكانت شهرهتا كشهرة بيت امرئ 

 القيس املذكور.

 سياق ويف، يف مثله السائر( 4035ثم جاء ابن األثري )

حديثه عن املعاين بنّي أهّنا تكون ما بني معاٍن ُمبتدعة يبتدعها 

املّؤلف من غري اقتداء بسابق، ويعينه عليها أمور مثل حكاية 

معايَن مبتدعة من غري  -أيضاً -حال حارضة مشاهدة، وتكون 

شاهد حاٍل متصورٍة وهي األصعب، فقال مستشهًدا بأبيات 

وناقاًل عن املرّبد واجلاحظ أيب نواس عىل القسم األّول 

ثّم قال معّلقًا عىل رأيي اجلاحظ واملرّبد السابقني  ،استحساهنام

وقد أكثر العلامء من وصف هذا املعنى وقوهلم فيه: إّنه  "

(، ثّم أبدى ابن األثري 326، ص 4، ج4555) "معنى مبتدع

ا خمالًفا من سبقه، فعّلق عىل ما سبق أن امُتدحت به  رأًيا نقديًّ

األبيات مستهجنًا ذلك اإلطراء، ومعتذًرا عن ذلك 

االستحسان من اجلاحظ واملرّبد، وبنّي أّنه إّنام يصّح ذلك 

املديح يف حالة واحدة، وهي أن يكون املقصود بذلك اإلطراء 

فصاحة الّشعر وليس براعة املعنى وتفرده، فهو يرى أّن 

 استحسان الّسابقني منصٌب عىل فصاحة الّشعر وليس إىل

إبداع املعنى وفرادته، وهو هبذا الرأي خيالفهم وينقض رأهيم، 

 : قائالً معلاًل ذلك 

ألّن أبا نواس رأى كأسا من الّذهب  فإّنه ال كبري كلفة فيه؛

من  تصاوير فحكاها يف شعره، واّلذي عندي يف هذا أّنه ذات

املعاين املشاهدة، فإّن هذه اخلمر مل حتمل إال ماًء يسرًيا، وكانت 

املاء فيها  تستغرق صور هذا الكأس إىل مكان جيوهبا، وكان

قلياًل بقدر القالنس اّلتي عىل رؤوسها، وهذه حكاية حال 

 (327- 326ص ص ، 4ج، 4555) مشاهدة بالبرص

ويف رأيه جدة وزاوية  ،وابن األثري متفّرد هبذا الرأي

ر أخرى من زوايا النظر، فإّنه يرى أّن املعنى اّلذي يريد الّشاع

قوله وإيصاله إىل املتلقني قد ُسبق إليه، واّلذي سبقه هو الفنّان 

الّرسام أو النّحات اّلذي وضع تلك الّصور عىل الكأس، 

وليس أليب نواس من فضل هنا كام يرى ابن األثري سوى 

حتويل املعاين اّلتي تضّمنتها تلك الّصور إىل كلامت شعرّية 

 أنيقة. 

حاول  ،إقناع القارئ بفكرته ويف إطار حماولة ابن األثري

إعجاب املرّبد واجلاحظ بالنّّص بأّن هذا اإلعجاب  تسويغ

وليس ما تضّمنته  ،سببه الفصاحة الّظاهرة ألبيات أيب نواس

ونظرة ابن األثري أّن النّّص ال كبري إبداع فيه وال  .من معانٍ 

نستطيع تفّهمها فقط إذا بحثنا عن زاوية النّظر اّلتي  ،كلفة

منها ابن األثري، وهي أّن الّشاعر هنا ليس هو الفنّان  ينظر

وإّنام هي من  ،املبدع ملوضوع الّصورة املنقوشة عىل الّزجاج

صنع فنّان آخر هو الّرسام أو النحات اّلذي نحتها يف كؤوس 

الّزجاج، وبشكل مبارش يرى ابن االثري أّن قيمة عمل الّشاعر 

فنّّي البرصّي يف وجهده تتمّثل فقط يف تسجيل العمل ال

 الّشعر، أّما اإلبداع الفنّّي يف الّرسم فهو عمل فنّان آخر. 

النّظر يف النّصوص اّلتي نقلت عن  نمعنوعندما 

يّتضح أّن ابن األثري قد حاد  ،طة ابن األثرياالّسابقني بوس

وغّض الطرف عن الّسبب اّلذي جعل النّّقاد يستحسنون 

االستحسان منصّب عىل  أبيات أيب نواس، فإّنه أعلن أنّ 

فصاحة الّشعر وليس عىل معانيه، وهذا اّدعاء مل ُيِقم عليه ابن 

ألهّنم قد رصحوا بأّن املقصود امتداح املعاين  ؛األثري الّدليل

املبتكرة عند اجلاحظ والّتشبيهات الّطريفة عند املرّبد، ولو 

نّص ابن األثري سّلمنا جدالً بصّحة هذا الّزعم فلامذا هاجم 

أّن املعاين بينام هو يعتقد أيب نواس وانتقده فيام خيّص معانيه؟ 

هنا هي معاٍن ابتكرها الّرسام أو النّحات وليس للّشاعر من 

 فضل سوى نقل العمل إىل القّراء. 

يرى ابن األثري أّن أبيات ، ويف موضع آخر من املثل الّسائر

شهد ملا فيها من اإلجياز، واست؛ أيب نواس تستحّق اإلعجاب

هذه  يفُضل  عرف شعراً يأّنه ال من بام روي عن اجلاحظ 

، ثّم قال معّلقا (4555)ابن األثري،  األبيات اّلتي أليب نواس

ولعمري إّن اجلاحظ عرف فوصف، "عىل رأي اجلاحظ: 
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، 4555ابن األثري، ) "وخرب فشكر، واّلذي ذكر هو احلّق 

وال شّك أّن أبا نواس يف هذا  .(449 – 441ص ص ، 0ج

النّّص قد بلغ الغاية يف اإلجياز، ويمكن أن يلحظ ذلك 

أحدها طّي املشاهد الطويلة املستغرقة  :عدة أمور بوساطة

لعّدة أيام، وإمجاهلا يف لغة واصفٍة بالدرجة األوىل مشتملة عىل 

وقابلة  ،كلامت مثقلة باملعاين، حمّملة باإلشارات املختلفة

، "ُتدار"يالت املتعّددة، فمثاًل الفعل املبنّي لغري املعلوم للّتأو

اّلذي هو اسم  "فارس"، واسم "أنواع الّتصاوير"والنّكرة يف 

جنس يقع علاًم عىل األّمة الفارسّية مجيعها، واألمر اآلخر هو 

فإّن هذا  ،"أنواع الّتصاوير"ذلك اإلمجال املشار إليه يف قوله 

األمر األخري اّلذي تبدو فيه بعض  إمجال سيتبعه بتفصيل هو

 الّتفاصيل اّلتي حوهتا املشاهد املرسومة عىل الكؤوس.

وهنا ننتهي من وجهة نظر ابن األثري بخصوص  

االستحسان هلذه األبيات بسبب ما فيها من اإلجياز اّلذي 

أشار إليه ناقاًل له عن اجلاحظ، ونعّقب عليه بإجياز فنقول: إّن 

كننا احلصول عىل نّص يدعم رأي ابن الصحيح أّنه ال يم

األثري يف أّن سبب استحسان اجلاحظ هو اإلجياز اّلذي ذكره 

هنا؛ بل إّن اجلاحظ قد استحسن النّّص بسبب املعنى، وليس 

بسبب اإلجياز وقد ذكر ابن األثري ذلك بنفسه يف النّصوص 

 .(4555)ابن األثري،  الّسابقة

حيث ذكر هذه (؛ 4363) ومن املتأّخرين الّصفدّي 

يقول بعد أن ذكر فيمتدحها،  "الوايف بالوفيات"القطعة يف 

 أبيات أيب نواس: 

َهِذه أبياٌت سار هلا ذكر وصاَر هلَا شكٌر بني األدباء أولعوا  

 هَبا وبمعاين أبياهتا، قال اجلاحظ: َنظرَنا يف شعر القدماء

ًضا ُيسرتق من  واملحدثني َفوجدنا املعايِن تقّلب ووجدناها بع 

َباب:  بعٍض إاِلَّ قول عنرتة يِف الذُّ

بَاب هبَا فَلَي َس ببارٍح   وخال الذُّ

 َهِزًجا حَيُكُّ ِذراَعُه بِِذراِعهِ 

 

اِرب املُرَتنِّمِ   غرًدا َكفعل الشَّ

 َقدَح املُكِبِّ َعىل الِزناِد األَجَذمِ 

ى   َ َوَقول أيب نواس يِف الكأس املصّورة قرارهتا كّس 

األبيات وأبيات عنرتة يِف األبيات... ، قلت: قد ذكرت َهِذه 

َكاَلم عىل َذلِك كتايب نرص ة الثائر َعىَل امل ثل السائر َوبسطت ال 

الصفدي، ) "َوذكرت َما ورد للشعراء يِف َذلِك من النََّظائِر

 (.422-475 ص ص ،40،ج0222

ّل هذا اّلذي ذكره الّصفدّي من عبارات االستحسان وك

والّتأييد آلراء القدماء يدخله يف زمرة النقاد اّلذين أعجبوا 

أّما يف يف هذا.  هلم إذ مل يذكر رأًيا خمالًفا ،بأبيات أيب نواس

فكان أكثر الّسابقني  "نرصة الثائر عىل املثل السائر"كتابه 

يث نظر فيه بمزيد من ح، األوائل تفصياًل هلذا املوضوع

البحث، ومجع ما دار من الّشعر حول موضوع الّتصوير، وقد 

-قّدم فيه ما مل ُيتح لسابقيه أن يقّدموه من املقّطعات الّشعرّية 

نّص ابن  وقد أورد يف هذا الكتاب  -وذلك فيام اّطلعت عليه

عن أبيات أيب نواس اّلذي سبقت  "املثل السائر"األثري يف 

عّقب ابن األثري فيام قال، ودافع عن رأي الّسابقني مناقشته، وت

يف استحساهنم ألبيات أيب نواس، ثم أورد قطًعا أخرى 

مل أورد " قائاًل: (4574) الّصفدّي  ثم عّلق، ملتأخري الّشعراء

هذه املقاطيع يف الكأس املصّورة والّذباب وأكثرُت منها إاّل 

ولعّل  ،األدب وغريب املعاين ألّن هذا املوضوع من حمّزات

 (.021ص ) "هذا القدر ما اجتمع ألحد فيهام

وللّصفدّي هنا إضافتان امتاز هبام عّمن سبقه من النّّقاد، 

األوىل يف مجعه لعدد كبري من األبيات الّشعرّية اّلتي قيلت إىل 

وقته فيام خيّص حديث الّشعراء يف أشعارهم عن الكأس 

وهذا يف حّد ذاته اهتامم جديد، وداللة املصّورة أو املنقوشة، 

واضحة عىل أّن املوضوع قد شغل حّيًزا كبرًيا من الّتفكري 

واإلضافة األخرى تكمن يف تعليق الّصفدّي  .النّاقد للّصفدّي 

مل ، إذ قبله عىل الفكرة بعمومها وإمجاهلا وهو أمر مل يقم به أحدٌ 

فكرة عاّمة،  يتكّلم أحد من النّّقاد قبله عن املوضوع بصفته

فكّل من حتّدث عن هذا األمر من الّسابقني أدار رأيه عىل 

أبيات أيب نواس، وحّلق حوهلا وحول ما قيل عنها، لكن أن 

يكون املوضوع كّله قائاًم بذاته، متصّورًا بشمولّيته يف عقل 

النّاقد ليقّدم رأًيا كليًّا فهذه مل توجد إال عند الّصفدّي، ونحن 

أّنه رأي متكامل صادر عن دراسة شاملة لكّل  ال نبالغ فنزعم

متفّرد عن الّسابقني، ونلمح رأٌي جوانب املوضوع، ولكنّه 
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هذا املوضوع "يف مجلتني عرّب هبام عن فكرته بقوله: إّن ذلك 

، ويعني أّنه مفصل من مفاصل األدب أو "من حمّزات األدب 

يف هذا  وال شّك أّنه ملح .باب عظيم من أبواب اإلبداع األديب

وهو أمر مل يكن  ،الباب اّتصاله الوثيق بفن الّرسم والّتصوير

منترًشا، وهذا يعني فتح باب جديد من أبواب األدب املغلقة 

وغريب "اّلتي مل تفتح بعد، ثّم قال اجلملة الثانية وهي 

، وال غرو أّن النّاقد استشعر غرابة املعاين اّلتي تنضوي "املعاين

بني فننّي  اً لك الوقت إذ إّن فيه مجعحتت هذه الفكرة يف ذ

 خمتلفني ومتباعدين.

وموضوع اخللق واالبتكار والغرابة يف املعاين الّشعرّية هو 

اّلذي شغل عقول النّّقاد العرب القدامى لفرتة طويلة، وهو 

أمر ممّيز يف حد ذاته، فقد كان األمر متعّلًقا بفكرة ابتكار الفنّان 

دقيق يف احتاملية تقليد الّشاعر وليس النّظر والبحث والتّ 

لشاعر آخر أو بمعنى آخر اسرتاق أفكار شاعر آخر، وهلذا 

إىل قضية وصف الّرسوم عىل الّزجاجة  -مثاًل -نظر ابن األثري 

يف الكأس أليب نواس عىل أهّنا وصف تسجييّل، ومل تكن 

عنايته منّصّبًة عىل فكرة أّن الّشاعر معجب بعمل فنّّي له قيمة 

وبراعة الّشاعر تكمن يف  .ثانياً  ّية أواًل ثم قيمٌة فنّّيٌة مقّدرةٌ تارخي

قدرته عىل استثامر قدرته الّشعرّية لتسجيل العمل الفنّّي 

ونقله، ثم ابتكار املعنى الّشعرّي اّلذي ُيثبت فيه لنفسه عماًل 

ا معجًبا مثل اّلذي رآه ونقله.  إبداعيًّا شعريًّ

تعريض أداء الفنان الناقل لقد كان ابن األثري مهتامًّ ب

ده بمقاييس حاّدة  ملرشط النّاقد اّلذي ينظر إىل فّن الّشعر وح 

جدًا مل تراِع فكرة أّن الّشاعر لديه احلق يف التّعبري عن إبداعات 

الفنّانني اآلخرين وكذلك الفنون األخرى وإبراز رأيه فيها، 

بأدواته وكذلك لديه احلق يف استثامر األعامل الفنّّية األخرى 

الفنّّية اخلاّصة والقادرة عىل خلق املعاين الّشعرّية اجلديدة 

وابتكارها، لقد وجد ابن األثري بكّل وضوح أّن الّشاعر الناقل 

املسجل مؤرخ مبتعد عن القدرات اّلتي يتطّلبها الّشعر من 

ولذلك مل يّتفق مع جودة  ؛االبتكار والّتخييل واخللق الّشعرّي 

أنه مل يقدم ه أبو نواس ووصفه بأّنه مقّلد، والعمل اّلذي قّدم

 اً هناك جديد  يرى أنّ مشاهدة، وال حلالٍ  جمّردٍ  وصٍف  أكثر من

وهنا تكمن املفارقة الكبرية بني نظرة  .يف العمل اّلذي قّدمه

النّاقد ابن األثري لتسجيل العمل الفنّّي وبني نظرة النّّقاد 

إىل أّن العمل الفنّّي اجلاحظ واملرّبد وابن طباطبا والّصفدّي 

خاّلق لعمل فنّّي آخر أو  استثامراّلذي قّدمه الّشاعر كان فيه 

هو إعادة تدوير لعمل فنّّي اختفى وُفقد من الوجود وحفظه 

، أو هو خلق عمل فنّّي جديد من وحي يف شعره أبو نواس

الفنون البرصية يف حقل  الفني وجد أصله مصّورعمل فنّي 

د أبدع الشاعر حينام اقتبس جذوة نّصه من ق، ورساًم أو نقشاً 

 . ء ذلك العملأضوا

وال شّك أّن فضيلة رأي ابن األثري تكمن يف تفريقه 

وأّن كاًل  ،الواضح واجليّل بني عمل الّشاعر وعمل الّرسام

منهام يستحّق الّتقدير الفنّّي لقاء عمله، وال جيوز ألحدمها أن 

يتسّلق عىل اآلخر فيسلبه ابتكاره، أو خيفي إبداعه، ويمكن أن 

ألّنه قد أشار إىل صاحب ؛ ُتدفع هذه التهمة عن أيب نواس

 العمل املنقوش عىل أّنه أحد فنايّن الُفرس.

 

سة للم  صطلح:اجلهود النّقدّية املؤسِّ

طوال احلقبة األدبّية العربّية القديمة أسهم النّّقاد يف 

عىل اخرتاع املصطلحات يف علوم العربّية وآداهبا مجيعها، و

قد كان ملوضوع الّّسقات الّشعرّية يف النّقد سبيل املثال ف

أحىص  دالعريّب القديم نصيب وافر من هذه املصطلحات، فق

ا تدور يف جمملها حول ( مصطلًحا نقديًّ 37أحد الباحثني )

(، ولكن 0241 ،براهيمإتعالقات النّصوص بعضها ببعض)

ا بموضوع  - لألسف – فإّن مصطلًحا نقديًّا واحًدا خاصًّ

أو يعرّب بشكل من األشكال عن تعّلق النّّص  ،وصف الفنون

اإلبداعي بعمل فنّي برصّي مل حيرض بأي شكٍل من األشكال 

 تلك النّصوص النّقدّية وحّتى يفاحلقبة الّسابقة،  طوال

املؤسسة اّلتي دارت فيها النّقاشات حول أبيات أيب نواس مل 

، مع أّن أو حتديدها يظهر املصطلح النّقدّي إلشهار الّظاهرة

نظرًة عابرًة إىل املنجز النّقدّي واالصطالحّي عىل مدى 
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الّتاريخ الفنّّي األديّب العريّب القديم ستكشف عن ذلك البناء 

حّي العظيم اّلذي أنجزه النّّقاد يف حقل الّدراسات االصطال

األدبّية، والنّقدّية الّشعرّية منها عىل جهة الّتخصيص، فقد 

رّكزوا عىل العالقات اّلتي يمكن أن تنشأ أو توجد بني 

النّصوص القولّية، وغنّي عن القول اإلشارة إىل مصطلحات 

ّسلخ هذا الباب الّشهرية من مثل: النّسخ واملسخ وال

واالنتحال واالختالس ويطول الباب لو تناوهلا البحث 

، وإّنام املراد اإلملاح إىل جوانب هذه القضّية ،بمزيد إيضاح

 .وتراجع يف أماكنها من أبواب الّسقات الشعرية

فعلم البديع مثال من  ،وفيام خيّص االصطالح البالغّي 

علوم البالغة العربية حظي بكّم هائل من املصطلحات، وقد 

استغرق الّدرس البالغّي العريّب قدياًم يف الكشف عن 

فيها مرتكًزا عىل عالقة  النظر ورحماملصطلحات اّلتي يكون 

اخرتاعها وتوليدها.  من ثمّ و ،النّّص القويّل بنّص قويّل آخر

قدّي العريّب القديم نجد نوًعا من ففي جانب الّدرس النّ 

عالقة النّّص القويّل بنّص قويّل أعني - اإلحالة إىل هذا املفهوم

وتصل إىل حّد  ،تستبطن االستهجان والغّض إحالة  -آخر

اإلدانة ممّثلة يف حقل الّسقات الّشعرّية، وهذه القضّية من بني 

د من قبل القضايا النّقدّية القديمة اّلتي استأثرت بوافر اجله

النّّقاد، فنجدها قد استحوذت عىل مؤّلفات خاّصة كمثل 

املنّصف للّسارق واملّسوق " املسّمى (4550) كتاب الّتنيِس

ونجد أيًضا أّن هذا احلقل قد عّج بعرشات ، "منه

دارت مجيعها يف فلك واحد مداره عىل التي املصطلحات 

وكانت معنى األخذ والّّسقة وما حتمله من إدانة لألديب، 

هذه املفهومات تتحاذى وتتجاور ولكنها ال تتجاوز فكرة 

القول عىل القول إىل فكرة القول عىل الفنون األخرى، 

عىل الّرسم  -أعني الشعر - ونقصد هنا القول الفنّّي 

، وبطبيعة احلال فيمكن أن أو الفنون البرصية والّتصوير

سيقا موالفنون السمعية واألدائية والتطبيقية، من تشمل 

كّل فّن غري  وغريها، وباملجمل نعني عامرةتصميم وقص ورو

ن يف فّن قويّل.   قويّل ُضمِّ

ونجد نوًعا آخر من اإلحالة اهتّم به البحث البالغّي 

من فكان سبيله حسنًا يف العموم خالًيا من اإلدانة، وقد يصل 

االبتكار واالخرتاع واالفرتاع، وهنا ب حّد وصفهإىل اإلطراء 

ًعا من املصطلحات اّلتي ال يفهم منها الغّض أو نجد نو

بل عىل العكس من ذلك، فقد يشري  ،اإلدانة كام يف األّول

املصطلح إىل مفهوم فيه إجيابّية نسبّية أو نوعيّة من وجهة نظر 

النّاقد، فمن االصطالحات الّشهرية اّلتي هذا سبيلها: 

 القتداروالترّصف وا واألخذ واالفتنانالّتضمني واالقتباس 

 (.4527 ،)مطلوب واحلّل والّتلميح وغريها كثريوالعقد 

 

 الفنون البرصّية وعالقتها بالفنون األدبّية:

سة يف حقل  إّن غياب املهاد النّظرّي واملؤّلفات املؤسِّ

الفنون البرصّية قد كان له أعظم األثر يف انعدام اآلراء الفنّّية 

والنّظرات النّقدّية العميقة حينام يكون هناك متاّس بني الفنون 

األدبّية وتلك الفنون البرصّية، وقد قرر بعض الباحثني 

الغربيني أنه ملّا يظهر تعريف اصطالحي للفنون البرصية يف 

التاريخ العريب كّله حّتى العرص احلديث، وذلك عىل يد 

ن (، وم0242 ،)آنكا وسارة( 4223)بطرس البستاين 

أّن غيابًا لذلك الّتأسيس هلذه املّدة الطويلة من عمر  املعلوم

الّتأليف الّزمنّي يف جمال الّتأطري النّظرّي لقضايا الفنون 

البرصّية، قد قابله ازدهار يف جمال آخر هو حقل الفنون 

القولّية عند املقارنة بني احلقلني، أيضًا فإّن ذلك األمر 

ّتعليل والتّفسري للنّصوص والظواهر انسحب عىل الّتحليل وال

الفنّّية عند النّّقاد، فحينام يكون هناك متاّس بني النّصوص 

اإلبداعية وتلك الفنون البرصّية فإّن الفعل النّقدّي يقف يف 

أحسن أحواله عند احلدود الفنّّية للفّن القويّل وال يعربها إىل 

األمر حال  حقل الفّن البرصّي. وأيًضا يمكن القول: إّن هذا

دون تعّمق الباحثني يف النّظر يف أطر هذه العالقة، ومتظهراهتا 

يف النّصوص اإلبداعّية، فقد رأينا أّن اآلراء النّقدّية تبلورت يف 

إطاٍر من االستحسان العام اّلذي جينح إىل االنطباعّية غري 

خاّصة إذا ما قيست عىل اآلراء أو النّظرات النّقدّية باملعّللة، 
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تعّمقة اّلتي ظهرت يف التآليف املعنّية بالّشعر والّلغة الفنّية امل

بدت أكثر نضًجا وتبلوًرا يف القرنني الثالث  اّلتيالعالية، 

 والّرابع اهلجريني.

ومن الواضح أيًضا إيثار النّّقاد العرب واملتأّدبني إطالق 

عىل العالقة اّلتي تكون بني  "النعت"أو  "الوصف"اسم 

ّية الواصفة ليشء ما وإن كان فنًا أو عماًل فنّيًّا، اللغة الّشعر

ا بصدد ظاهرة غريبة ومغرية يف ًة فإّننوهذا وإن كان يصّح لغ

نبحث عن كلامت نصف هبا هذا  ُرحنااآلن نفسه، حّتى وإن 

 "وصف"ن إىل حروف كلمة  وفإّننا ال حمالة عائد ،العمل

ىل وصف الّثالثة، وهذه الكلمة فضفاضة عاّمة يطلقوهنا ع

النّاقة والفرس والصحراء والّرحلة، ووصف الكؤوس 

، وهلذا مل يكن غريًبا جًدا أن تكون كلمة املصّورة أيًضا

يف  Ekphrasis كفريسساإلالوصف مذكورًة بجانب كلمة 

أحد أهّم عنوانات األبحاث احلديثة اّلتي طرقت هذا 

من املوضوع كام سنرى، وأيًضا عىل شّدة رغبتنا يف الّتحّرر 

ّننا سنجدها تفرض نفسها فرًضا يف فإ لعمومّيتها هذه الكلمة

أماكن من احلديث ال يغني سواها عنها وال يسّد غريها 

 مسّدها.

يف حني ظهرت هذه العالقة بشكل جيّل يف كتابات 

إليها بوضوح يف كتاب  قد ُأشريف ،الغربّيني يف العرص احلديث

 بواسطتهاحيث ُأبرزت جوانب خمتلفة يمكن  ،نظرّية األدب

 دبتناول هذا املوضوع بالّدرس والبحث يف حقل األ

االصطالح اّلذي أطلق عىل هذه (. و4596 ،)ويليك ووارن

عن هذا املوضوع يف  الّظاهرة يف الّدراسات الغربّية احلديثة 

مصطلح ، وهو Ekphrasisكفريسس الّشعر العريّب هو اإل

جود، وله يف األعامل األدبّية الغربّية كيان غريّب قديم الو

واضح ومعروف، وقد دارت حوله دراسات شّتى وتطبيقات 

خمتلفة يف األدب الغريّب، وقد ظهر هذا املصطلح يف األبحاث 

العلمّية احلديثة عن الّشعر اّلذي يصف األعامل الفنّية البرصّية 

ر العريّب يف األدب العريّب، وقد استخدمته يف دراستها للّشع

( يف كتاهبا املوسوم 0221بالّلغة اإلنجليزّية الباحثة سومي )

 بـالوصف يف الّشعر العريّب الكالسيكّي.

حيمل    Ekphrasisكفريسس( أن اإل4555) وتقّرر ويب

معنًى قدياًم أوسع بكثري ممّا قد يعتقده الباحث بالقياس إىل 

لوبًا لوصف معناه احلديث، وذلك ابتداًء من كونه أداة أو أس

كّل يشء تقريًبا حّتى االنتهاء إىل كونه وصًفا لألعامل الفنّيّة 

 " هو أنهالّتعريف القديم هلذا املصطلح فاحلّسّية، وعىل هذا 

الّتعريف األكثر حداثة اّلذي ، بينام نجد "الوصف الواضح 

كفريسس الباحثون يف هذا احلقل هو تعريفهم اإل يعتمده

Ekphrasis   :إعادة متثيل لفظية ألعامل فنية غري لفظية  بأّنه

 (.0221 ،)سومي

بشكل عاّم هو  Ekphrasis كفريسس ومما سبق فإّن اإل

 يأيت بمعنى الوصف الواضح املحّدد، ويف الفهم احلديث

متثيل الفنون مثل املوسيقا والغناء والّتصوير والنّحت والعامرة 

فنية غري قولية يف ، أو إعادة متثيل أعامل والّرقص يف فّن القول

ا موسيقيًّا ، وغني عن القول: إنه ال أحد يدعو مقطعً قوٍل فني

أو مقطًعا  معزوفةً  يقالمثال عىل أّنه نّص غري قويّل، ولكن 

  ،موسيقيًّا أو أغنية وكذلك الّلوحة الفنّّية والّتمثال واجلدارّية

ها فإّن كّل هذه الفنون وغريها ال تسّمى فنًّا غري قويّل، ولكنّ 

، فاألمر الفنّية األمّ  تسّمى بمسّميات أخرى معروفة يف حقوهلا

أّن لكلٍّ مصطلحاته اخلاّصة، ومن هنا تبدأ قضية تداخل 

الفنون، ووجود هذا الّتداخل هو العالمة األوىل إلثبات 

الّتاميز، وإاّل فكيف لنا أن نعرف الّتداخل بني الفنون لو كنّا 

فالنّظرة إىل الفنون  ،حال نعّدها شيًئا واحًدا. وعىل كّل 

األخرى من زاوية الفنون القوليّة هو ما جيعل الكاتب 

يستخدم النّّص بوصفه الكلمة )األيقونة( املعروفة للمنتج 

ولكنّنا هنا أمام منتجات فنّّية أخرى هلا مصطلحاهتا  ،األديب

اخلاّصة هبا يف حقوهلا الفنّّية املعروفة؛ ولذلك نصادف 

 يف للمصطلح.إشكاليات الّتعر

 كفريسسونعتقد أّن واحًدا من أهم األمور اّلتي متّيز اإل

Ekphrasis   هو أّنه حماولة من املتكّلم لنقل املستمع من حالة
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وقد نقل ذلك عن صحف التامرين  اإلنّصات إىل املشاهدة،

وال  (.0221)سومي،  القديمة لطاّلب اخلطابة اليونانّيني

شك أّن دّقة الوصف وبراعة املتكّلم يف اقتناص األلفاظ 

املحّملة بالّدالالت املرادة ستمّكن من إحضار تلك 

ومن  املوصوفات إىل القّوة املتخيّلة عند املستمعني أو القّراء،

سينقل املستمع إىل أفق آخر يعمل فيه العقل مستمتًعا يف  ثم 

ختزنة يف الّذاكرة إن كان حماولته استحضار الّصور الشبيهة امل

ثّمة صورة سبق أن رآها، فإن مل يستطع فهو ال حمالة سيجنح 

 إىل التخيُّل مؤّطًرا بوصوفات القائل أو الكاتب.

ويف األعامل العلمّية النّقدّية احلديثة نجد التفاتة مبرّشًة 

بمزيد من العمل جتاه هذه الّظاهرة يف جانبي املامرسة 

اوالت الّتسمية بمصطلحات تشري إىل والّتنظري، وتلحظ حم

هذه املامرسة الفنّّية املتمّثلة يف هذه الّتفاعالت بني الفنون 

(، 4527 ،قصيدة وصورة )مّكاوي اسم حتتفتظهر الفكرة 

(، واخلطاب املوازي 0229 ،والتقاء الفنون )عطّية

 ،حوار الفنون )درويش هي(، وتسمية أخرى 0227،)منرّص 

مجاليات  وأ(، 0244 ،والّتزامن )قدور(، والرّتاسل 0244

 ،(، والّتضايف األجنايس )بوغنوط0244، الّصورة )عبيد

 (. 0247 ،(، والّتأثر والّتأثري)عتيق0247

ا النّظر يف هذه الّتسميات احلديثة نجدها تصف عنّ موإذا أ

أكثر من كوهنا تسّمي، فهي جتنح الستخدام اإلضافة الّلغوّية 

تقع بعُد هذه  اّلذي يتطّلبه هذا املفهوم، وملّ للّتعبري عن املعنى ا

اجلهود عىل لفظ يشّكل عالمة مفردًة دقيقة وفارقة وذات 

إصابة مبارشة للمعنى املراد، وإن كنّا نرى أّنه يمكن أن ُتسمى 

هذه الّظاهرة الفنّية بمصطلح أصيل سبق إىل شغل حّيز الّلفظ 

، وأخّص منهم واملفهوم يف مدّونات بعض البالغيّني القدامى

عَن (، وإن كان هذا اللفظ مل يُ 4527 ،)مطلوب البديعّيني

ّنه مصطلٌح مصيب للمفهوم اّلذي فإبالّداللة اّلتي نعنيها هنا، 

عىل  "افتنان"وكلمة  "االفتِنان"نحن بصدده، وهو مصطلح 

من الفّن عىل مأخوذة  "افتنّ "من الفعل املايض  "افتعال"زنة 

هو معنى القّوة يف  "افتعل"املتأّصل يف واملعنى  "افتعل"وزن 

الفعل، وجتيء الصيغة عىل معاٍن أخرى مثل املطاوعة 

 ،)اجلرادات واالخّتاذ واملشاركة والّترّصف واالجتهاد

وال شّك أن هذه املعاين مجيعها تتضافر يف هذا املعنى  ،(0243

اّلذي نحن بصدده، ويأيت هذا االختيار مراعًيا عدًدا من 

فإّنه مصطلح يتكّون من كلمة واحدة، وأعىل  ،األسباب

درجات حسن اختيار املصطلح أن يكون كلمًة واحدًة سهلة 

االستخدام ومؤديًة للمفهوم بأيّس الطرق وأوجزها، 

اّلتي هي قطب  "الفنّ "واملصطلح كذلك مشتق من كلمة 

والصيغة تدّل عىل معنى االختاذ احلديث هنا وعليها املدار، 

مقصودة هنا إلفادة معنى التشارك بني الفنني،  واملشاركة وهي

ا اشتقاًقا وداللة،  فاملصطلح مرتبط باحلقل املقصود لغويًّ

وكذلك نحن ُنحيي مصطلًحا بالغيًّا أصياًل ونطّور داللته 

ليواصل سريورته يف احلقلني العلمّي النّقدّي والفنّّي 

 اإلبداعّي.

ابن أيب اإلصبع واالفتنان مصطلٌح ما أعرُف أّن أحًدا قبل 

ابن  عّرفقد املرصّي قد ذكره أو أشار إليه، فهو ُمبتدُعه، و

: بقوله( 4562) "بديع القرآن"أيب اإلصبع االفتنان يف كتابه 

أن يفتّن املتكلم فيأيت يف كالمه بفننّي إما متضاّدين أو خمتلفني "

حترير "(، ويعود إليه يف كتابه اآلخر 059ص ) "أو مّتفقني

أن يفتّن املتكلم " إّن االفتنان هو: فيقول (4563) "التحبري

فيأيت بفننّي متضادين من فنون الكالم يف بيت واحد أو مجلة 

ص ) "مثل النسيب واحلامسة واهلجاء واهلناء والعزاء واحدة

ومن الواضح أّن مبتدعه األّول قد حرصه يف اجلمع  .(922

من فنون "نّص عىل ذلك بقوله:بني فننّي قولّيني فقط حينام 

، والفّن هنا ُيقصد به املعنى واملوضوع ال ما اشُتهر "الكالم

عن الفّن حديثًا، ويقصد بالفننّي املعاين املتضاّدة أو األغراض 

يف الكالم من مدح وفخر وتعزية وهتنئة، إال أّن هذا املصطلح 

هبذا املفهوم قد بات نادر الورود عىل أسالت األقالم، مطويًّا 

تب، واختيارنا إّياه مصطلًحا للمفهوم اّلذي يف صفحات الك

نحن بصدده ينفخ فيه روًحا حُتييه، وفيه إشغاٌل ّللفظ بالّداللة 

املستقّرة املشتهرة لكلمة الفّن يف العرص احلديث، ومع إّن 
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هّنا تدور حول وجود العنرص اجلاميّل، فإتعريفات الفّن متعددة 

مجايّل فإّنه يمكن وقد قيل: إّن كل عمل متّيز بوجود عنرّص 

 (.0225 ،)شيلدز عّده عماًل فنّيًّا

قادر عىل محل املضمون  "االفتنان"وعىل كلٍّ فمصطلح 

مبنًى ومعنًى وداللة، وقادر أيًضا عىل القيام به دّقًة وإصابًة 

ترمجًة  "االفتنان"واختصاًرا، ولذلك ندعو إىل جعل مصطلح 

دياًل ، وأن تستخدم بEkphrasisكفريسس اإلملصطلح 

للمصطلح األجنبي بحروفه الالتينية أو حّتى برتمجته احلرفّية، 

اّلذي نحن بصدده  "االفتنان"وعىل هذا فإّنه يمكن القول: إّن 

حديث وهو: أن جيمع الفنّان بني فننّي أو أكثر يف  "افتنان"

عمٍل فنّي واحد، والفنّان هنا كّل من يصدق عليه هذا 

الفّن املبَدع هو كل فّن هذه الوصف شاعًرا أو غري شاعر، و

صفته، فيكون اجلمع بني فننّي أّوهلام: يعمل حاضنًا للفن 

اآلخر، ويمتاز بمعرفة الفنّان الوطيدة له، فهو ميدانه األول 

وحقل إبداعه الرئيس، وللفنّان معرفة خاصة بكل أدواته وما 

ا ضاُف أيًّ ستيمتاز به من تقنيات وآالٍت فنّية، وثانيهام: الفّن امل

كان نوعه ومن دون أّي استثناء جلنسه، ما دام احلاضن األول  

وسيط نقلِه واملعرّب عنه واملوّصف له بفنّياته وتقنياته هو 

كاملة، وإن أردنا أن نخّصص احلديث بام نحن فيه قلنا: إّن 

يف الّشعر هو: أن جيمع الّشاعر بني فننّي أو أكثر يف  "االفتنان"

عن القول: إن إمكانات الّشعراء  عمٍل شعرّي واحد، وغنّي 

تتفاوت ومقاماهتم يف الّشاعرية ختتلف، وهذا يشكل أحد 

مصادر التباينات بينهم، وزوايا النّظر اّلتي ينظرون من خالهلا 

أيًضا ختتلف، وبمقدار معرفة الفنّان بدقيق الفّن اآلخر 

 ؛وجليله ترى طرق معاجلات خمتلفة، وزوايا نظر متعّددة

نجد افتناًنا ال يتجاوز مساس الّسطح الّظاهرّي  وهلذا فقد

للعمل الفنّي فيكون شأنه شأن أبيات عبدة بن الّطبيب 

سّجلت عماًل فنّيًّا سحيًقا وحفظته من الضياع، وقد ينفذ 

العمل الفنّّي إىل ما مل يدر بخلد، وقد ينتج  عن طريقالّشاعر 

ّم تدور حوله شيًئا ما توقع أحٌد أن ُيرى أو ُيبرص مثله، ومن ث

 األفكار والعقول.

فيقول  "يفتنّ "وألّننا معنّيون هنا بالّشاعر فنقول: إّنه 

الّشعر يف النّحت والنّقش والّرقص والّتمثيل والّتصوير 

والعامرة والّتصميم واخلّط وكّل عمل فنّّي تضّمن عنرًصا 

 بفنّه الّشعرّي فيقول شعًرا عن الّشعر عاّمًة، "َيفتنّ "مجاليًّا، و

وقد يذكر شعره أو شعر غريه، وهذا الباب يطول، ولرّبام قال 

، والنّّص نّص "افتناًنا"شعرًا عن النّثر أيضا، فنسّمي كّل ذلك 

، "افتنانّية"ونصوص وحلظات  "ُمَفنّ "ونّص ، "افتناينّ "

لنّص املوصوف امؤلف ، والكاتب شاعًرا كان أو غري شاعر

وكلُّ ذلك ، "ُمفتنٌّ "ويوصُف بأنه  ،"ُمِفنّاً "بام سبق، ُيسّمى 

 ."افتنانٌ "

وللّتمثيل عىل العالقات وخمتلف مستويات الّتداخل اّلتي 

، يمكن أن تنشأ يف قول شاعر ما عن أحد األعامل الفنّّية

سأعمد إىل ذكر عدد من الوجوه اّلتي يمكن أن ُينظر فيها 

 وحينام يكون احلاضُن فنّ  ،"االفتنان"حينام نبحث عالقات 

( وهو Visual Artsالّشعر، ففي حقل الفنون البرصّية )

املسّمى بالّتصوير عند العرب قدياًم، أو فّن الّرسم والّتشكيل 

(Drawing and Painting)   حديًثا، فإن كان املحتضن أو

املستضاف من الفنون البرصّية رساًم تشكيليًّا، فالّشاعر يذكر 

قادحا، معجبا أو  فّن الرسم والتشكيل عاّمًة مادحا أو

مستنكرا، مقتنعا بجدواه أو منكرا لنفعه، ويذكر الفنّان 

الّرسام وُيشيد باسمه وبفنّه، وقد يذّم فناًنا باسمه، وجيعل فنّه 

ذريعًة لبغضه، ويذكر الّشاعر شيًئا عن الفنان وقدرته، 

واحرتافه، وحسن رسمه وتشكيله، أو قبحه وضعف قدرته، 

ولرّبام رأى الفنان وعرفه عن  .ده عنهاوقربه من احلقيقة أو بع

قرب فشهد بام علم وذكر ما عرف، ولرّبام أّنه مل يره عن كثب 

وإّنام هو  ،وهو إّنام يعرف فنّه، وقد يراه غري حمسن وال جميد

بالء عىل هذا الفّن فيصّوره بأبشع الّصور، وقد ينظر الّشاعر 

كلامت، إىل حمتوى الّرسامت والّلوحات فينظمها شعرا بال

ويدّقق يف أبعادها، وأطواهلا، وألواهنا، وأشكاهلا، ويضيف 

عىل ما رأى بعضا من خمّيلته الّشعرّية، ولرّبام مزج يف صورة 

شعرّية بني مرسوم أمام عينيه ومتخيّل يف عقله، وقد يستدعي 



 هـ(4113م/0204جامعة امللك سعود، الرياض ) (،4، ع )(31) ، مجاآلدابجملة 

 

79 

يف نّصه رساًم لفنّان آخر فُيدخل يف افتنانه افتناًنا آخر، وقد 

ّرسام وهو قليل يف شعرنا القديم، أو يذكر يذكر اسم الفنّان ال

عمله، وقد خيتلق يف عمله الفنّّي ما مل يبدعه الّرسام نفسه، 

وقد جيدها فرصًة سانحًة للحديث عن فنّانني آخرين أحياء أو 

وقد يفّضل أحدهم عىل اآلخر،  ،أمواتا، وقد يقارن بينهم

 وغري ذلك ممّا ال حيىص من األفكار.

أصحاهبا فتتضّمن فنوًنا  "يفتنّ "يًضا والفنون األخرى أ

أخرى قولّيًة أو غري قولّية، فالفنّان رّساًما أو خّطاًطا أو 

مصّوًرا قد يفتنُّ فريسم أو ينقش أو ينحت أو يصّور أو خيّط 

شعًرا قيل، أو يرسم شاعرا، أو يأيت بعمل فنّّي يعود يف أصله 

يف قصيدة، أو إىل الّشعر، وقد يرسم  بيتا من قصيدة، أو معنًى 

فكرًة تعود إىل قصيدة، فيصّورها بألوانه عىل لوحاته، أو 

ينحتها عىل جدرانه، وقد حُيسن إىل فكرة الّشاعر وقد يِسء 

إليها، ويف النّثر حينام يتضّمن عنارص مجالّيًة فيفتّن النّاثُر فيبدُع 

 فنّا عن كّل ذلك، وفيها حاالت كثرية متعّددة.

 

 اخلامتة:

نواس هي النّّص الّشهري اّلذي استقطب آراء سينّية أيب 

النّّقاد حول الفكرة، ونعتقد بعد فحص آراء النّّقاد حول رّس 

اإلعجاب هبا، أهّنم مل يكونوا ينظرون إىل وصف العمل الفنّي 

استثامر  فكرةشعًرا واصًفا خالًيا من الفنّّية، ولكنهم قصدوا 

خاّصة بمعاٍن عرّية شالّشاعر للعمل الفنّي يف خلق فكرة فنّّية 

 مبتكرة.

وبالنظر إىل ما سبق نعتقد أّن النظرة النّقدّية اّلتي توافق 

عليها أغلب النّّقاد فيام خيّص أبيات أيب نواس هي 

االستحسان واإلعجاب وقد رصحوا بأّن املعنى املبتدع هو 

متّكن الّشاعر من إخبار القارئ عىل مدى العصور الاّلحقة 

ياس إىل مقدار املاء يف الكؤوس، و يمكن أن بكمّية اخلمر بالق

يالحظ أيًضا أّن الفكرة اّلتي استطاع هبا جلب هذا االحتفاء 

أو النقش الذي كان بأبياته هي قدرته عىل استثامر الّرسم 

ألداء املعنى الّشعرّي املراد، ونعتقد أّن موجودًا عىل الكأس 

حلظوة، أبيات أيب نواس هذه ا وهبتهذه الفكرة هي اّلتي 

ونعتقد أّن النّّص املؤّسس أليب نواس حظي بذلك لسببني 

أّوهلام: القدرة الّلغوّية العالية يف وصف الفّن البرصّي، 

: استثامر املوصوف يف خلق معنى شعرّي يعلق يف واآلخر

وحيّقق الّتواصل مع الفّن  ،ذهن املتلّقي أو املستمع

ة الّشعرّية بل االندماج معه يف الّلحظة البرصيّ ،البرصّي 

 الّتخيلّية اّلتي ال تزال تعمل حّتى يومنا هذا بكفاءة عالية. 

تطّرقنا إىل ، ويف سبيل بحثنا عن اآلراء النّقدّية املؤّسسة

رأي ابن األثري املخالف، فإّنه نظر إىل أّن األحّق بالوصف 

باإلبداع الفنّّي هنا هو الّرسام أو النّحات اّلذي يرجع إليه 

الّصورة والنّقش، متجاهاًل أّن الّسابقني نظروا فضل مجال 

إليها مرتبطًة بفكرة الّشاعر حول كمّية اخلمر واملاء، ال بكون 

القصيدة واصفًة وصًفا تسجيليًّا للعمل الفنّّي البرصّي عىل 

الكؤوس، ورأي ابن األثري يقوم عىل أّن هذا االستحسان 

بتكر معاين الّصور وهو أّن أبا نواس مل يكن م: مبالٌغ فيه لسبب

املنقوشة وإنام هو حاٍك هلا، وهو ما يعني أن االبتكار كان 

هو النّحات أو الّرسام وليس الّشاعر، وال  صناعة فنّان آخر 

ينبغي هنا اخللط بني العملني، وال شك أّنه حُيمد البن األثري 

وجهة النّظر اّلتي تبنّاها، وكانت تقيس إبداع الّشاعر بمقياس 

يف املعاين، وُتعطي الفنان اآلخر حّقه الفنّّي،  و االبتكار اجلّدة 

يف زمٍن ال توجد فيه إشارات كثرية حول هذا الفّن 

الّتصويرّي، ومع كل هذا فمن اجلدير بالّذكر أّن الّشاعر مل 

بل إّنه نسبه إىل  ،جيرؤ عىل اّدعاء العمل الفنّي املنقوش لنفسه

ويقرتب من هذا  مجال.الفرس وهم من قاموا به عىل سبيل اإل

رأي ابن رشيق اّلذي يرى أّن إبداع أيب نواس ما هو إال نوع 

من أنواع الّّسقة ملعنى شعرّي آخر ورد يف شعر امرئ القيس، 

ولكّن أبا نواس شغل عنه الناس بقضّية الّصورة املنقوشة يف 

الكأس، وكانت إجابتنا أّن بيت امرئ القيس مل يكن ليخفى 

رّبد لو أّن املعنى املوصوف بالتفّرد هو نفسه عىل اجلاحظ وامل

ما يف بيت امرئ القيس، ويبقى من املتأّخرين صوت النّاقد 

الّصفدّي واضًحا ممّيًزا مدرًكا ألمّهية مثل هذا النّمط يف األدب 
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وتطّرق البحث ملصطلحات عّدة ظهرت يف الّدرس والّشعر، 

  Ekphrasis كفريسساإلالنّقدّي احلديث هلذه الّظاهرة مثل 

وغريه من املحاوالت اجلاّدة لوضع املصطلح، ثّم اقرتح 

ا عربيًّا "االفتنان"مصطلح  ، يصّح أن بوصفه مصطلًحا نقديًّ

 يأيت بياًنا عن املفهوم وتطبيًقا عليه، داعًيا أّوال: إىل اختاذه

ا به عنها، وثانيا: إىل  ً اصطالحًا داالًّ عىل الفكرة، وُمعربَّ

قد و، شموليًة واتساًعا هلذا املصطلح ومفهومهاستخداٍم أكثر 

 :اآلتيةالنتائج  خلص البحث إىل

إّن التصّور العام لفكرة مالبسة الّشعر لفّن التصوير  -

ا عند القدماء مل يسهم يف اكتامل املامرسة القاصدة  نظريًّ

املتوّجهة بالنّقد إىل العمل الفنّي، وعليه فإّن نّص أيب نواس 

ة الدائرة حوله هي نصوص املرحلة والنّصوص النّقديّ 

 الّتأسيسّية املبكرة هلذه الّظاهرة.

النّصوص النّقدّية املتميزة بوضوح الرؤية حول عالقة  -

النّّص الّشعرّي بالعمل الفنّّي البرصّي حمدودة وموجزة، 

 وأبرزها رأيان البن األثري والّصفدّي.

فاعه يتمّيز ابن األثري بإدراكه حقوق الفنّان الّرسام ود -

عنه بام حيفظ له إبداعه، حّتى ال يطغى فّن الّشاعر عىل فّن 

 الّرسام.

يتمّيز الّصفدّي بإدراكه أمهّية هذا الباب وترصحيه بأّنه  -

مفصل من مفاصل اإلبداع الفنّي، ومجعه لعدد من 

 املقطوعات الّشعرّية يف املوضوع. 

ال يوجد اصطالح عريّب قديم قد سبق إطالقه عىل  -

مع بروز عدد من املصطلحات الواصفة للّظاهرة يف  الّظاهرة،

 العرص احلديث ما بني معّرب ومبتكر.

إسهام البحث باقرتاح استعامل مصطلح أصيل يف حقل  -

ا  "االفتنان"املصطلحات العربّية هو  وعّده مصطلًحا نقديًّ

ا من اسم  ، "الفنّ "حيسن إطالقه عىل هذه الّظاهرة مشتقًّ

ومبنيًّا عىل املفهوم متوائاًم مع داللة االشتقاق املقصودة، 

 احلديث هلذه الّظاهرة. 
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