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االبتيار في شعر عمر بن أبي ربيعة :أسبابه ومظاهره
د .هند بنت عبدالرزاق املطيري

*

al-adeeebah000@homail.com

امللخص:
تتناول هذه الدراسة املعنونة بـ(االبتيار في شعر عمر بن أبي ربيعة :أسبابه ومظاهره) ملمحا
بارزا من مالمح شعر عمر بن أبي ربيعة ،رائد الغزل الحس ي في الثقافة العربية ،لم يحظ بعناية
الدارسين من قبل ،بالرغم من قدم اإلشارة إليه في كتب األخبار .ذلك امللمح هو ما اصطلح أبو
ّ
خص صاحب األغاني عمر بن أبي ربيعة بهذا
الفرج األصفهاني على تسميته بـ(االبتيار) .وقد
املصطلح ،الذي ّ
عرفه بأنه :أن يفعل اإلنسان الش يء فيذكره ويفتخر به .وقد سعت الدراسة إلى
مناقشة هذا امللمح املميز في شعر الشاعر ،الذي لم يتنبه إليه دارسو شعر عمر ،متتبعة أسبابه
وبواعثه؛ من حياة الشاعر وأخباره من جهة ،ومن مواضعات الثقافة العربية من جهة أخرى .ثم
قصدت الدراسة -بعد ذلك -استجالء مظاهر هذا االبتيار في نماذج من شعر عمر بن أبي ربيعة،
منتهية إلى أن هذا االبتيار كان ابتيارا نفسيا ال واقعيا.
الكلمات املفتاحية :االبتيار؛ الشعر؛ الثقافة؛ عمر بن أبي ربيعة.
* أسـتاذ الشـعر العربــي القـديم املســاعد  -قسـم اللغـة العربيــة وهدابهـا  -كليــة اادا  -جامعـة امللـك ســعود  -اململكـة العربيــة
السعودية.
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The Ibtiyar in the Poetry of ʿUmar Ibn AbīRabīʿah: Its Causes and
Manifestations
Dr. Hind AbdulrazaqAL-Mutairi*
al-adeeebah000@homail.com

Abstract:
The current study in its title "The Ibtiyar in the Poetry of ʿUmar Ibn AbīRabīʿah: Its
Causes and Manifestations" deals with a prominent feature of the poetry of ʿUmar Ibn
AbīRabīʿah, the pioneer of sensory Ghazal in classical Arabic literature. However, this
feature has not been studied carefully, despite the old reference of it in some classical
narrative books. This feature was called by Abū al-Faraj al-IṣbahānīIbtiyar in
describing, particularly the Poetry of ʿUmar Ibn AbīRabīʿah, and he defined this term as
"when a person does something, mentions it, and be proud of it". This study seeks to
discuss this distinctive feature of the poet’s poetry since those who have studied Umar’s
poetry did not notice it. It will trace its causes and motivations from the life of the poet
himself and from the anecdotes that were narrated about him on the one hand, and
from the traditions of the Arab culture on the other hand. Then, the study will try to
clarify the manifestations of this poetic feature through analyzing samples of ʿUmar Ibn
AbīRabīʿa's poetry, concluding that this feature of Ibtiyar was psychological, rather than
a realistic one.
Key Words: The Ibtiyar, Poetry, Culture, ʿUmar Ibn AbīRabīʿah.
*

Assistant Professor of Classic Arabic Poetry. Department Of Arabic Language and Literature, College Of Arts, King Saud

University., Saudi Arabia.
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املقدمة:
يعد عمر بن أبي ربيعة املخزومي رائد الغزل الصريح في الشعر العربي القديم دون منازع،
وهي ريادة لم تتأت من التميز الشعري أو الخروج على متعارف العر في أشعارها؛ ّ
فنيا
وموضوعيا ،إنما جاءت من اشتغال الشاعر بهذا النوع من الشعر دون سواه ،وابتكاره فيه
ألساليب لم تعرف عند السابقين من شعراء الغزل.
َ
تلك الريادة لم تكن أبدا موضع خالف بين الدراسين ،الذين جعلوا ابن أبي ربيعة َعل ًما
لهذا الغرض الشعري .يأتي ذلك منذ أقدم الدراسات التي تناولت الشاعر وشعره ،وهي دراسات
أخذ بها الباحثون املتأخرون بعدهم .لكن تلك الدراسات –على كثرتها -لم تعن بالبحث عن
األسبا الشخصية والخاصة جدا ،التي أدت إلى تلك الريادة املطلقة في هذا البا  .ومن ذهب
يبحث عن تلك األسبا فقد ذهب إلى الحديث عن أسبا عامة ،تتعلق بالعصر األموي وبظروف
البيئة الحجازية ،مما يتفق فيه الشاعر مع هخرين من عصره ،اشتهروا مثله بهذا النوع من الغزل،
لكنهم لم ينالوا الريادة التي نالها ،كاألحوص والعرجي ،أو بحث في أسبا أخرى خاصة ،تتعلق
بثراء أسرة الشاعر ومكانتها ،وهي مما خضع له شعراء هخرون ،منهم املتقدم في حديث الغراميات
مثل امرئ القيس بن حجر ،واملعاصر مثل العرجي.
وشعر عمر بن أبي ربيعة يتميز عن شعر هؤالء جميعا ،مثلما تميزت أخباره الغرامية ،التي
شكك بعض الباحثين في صدقها الواقعي( ،)1ما يجعل شعره الذي ُيحاكيها واقعا بين زاويتي االبتيار
واالبتهار ،على ما ورد عند أبي الفرج األصفهاني الذي تناول أخبار عمر بن أبي ربيعة ،وذكر أنه كان
(يبتار) في شعره ،أي أنه يفعل ثم يقول ما فعل .هذا االبتيار هو ما يعني الدراسة ،وما تحرص على
تفسيره ،وتحديد الزاوية الخاصة به ،وهي زاوية شخصية ينفرد بها عمر بن أبي ربيعة عن سابقيه
ومعاصريه.
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إن البحث في أسبا هذا االبتيار ومظاهره في شعر عمر بن أبي ربيعة هو ما تسعى الدراسة
إلى استجالئه؛ مستعينة باملنهجين االستقرائي والوصفي ،بحيث تتبع الظاهرة في األخبار واألشعار،
ثم تصف مظاهرها وتجلياتها في الشعر خاصة ،مع االسترشاد–في أثناء ذلك -بالدراسات النفسية
لألد ؛ ملا لها من االختصاص في دراسة أحوال الشخصية ،وما يعترضها من املؤثرات.
البتيار :املصطلح والشتهار النقدي
ورد مصطلح (االبتيار) وصفا لشعر عمر بن أبي ربيعة في رواية ألبي الفرج األصفهاني في
األغاني ،بقوله" :أخبرني الح ْرمي بن أبي العالء قالّ :
حدثنا الزبير بن بكار قال :أدركت مشيخة من
ِ
قريش ال ِيزنون بعمر بن أبي ربيعة شاعرا من أهل دهره في النسيب ،ويستحسنون منه ما كانوا
يستقبحونه من غيره من مدح نفسه والتحلي بمودته واالبتيار في شعره .واالبتيار :أن يفعل
اإلنسان الش يء فيذكره ويفتخر به ،واالبتﻬار :أن يقول ما لم يفعل"(.)2
ولم ترد مفردة ابتيار في مادة ( و ر) في املعاجم العربية ،لكن ابن منظور يذكر االبتيار في
مادة ( هـ ر) ،يقول" :وبهرها ُببهتان :قذفها به .واالبتهار :أن ترمي املرأة بنفسك وأنت كاذ ،
وقيل :االبتهار أن ترمي الرجل بما فيه ،واالبتيار أن ترميه بما ليس فيه" .ثم عاد -معلقا على حادثة
لغالم ابتهر امرأة ،في عهد عمر بن الخطا  ،فرفع أمره إلى عمر فلم يوجد الثبت فدرأ عنه الحد-
قائال" :قال أبو عبيدة :االبتهار أن يقذفها بنفسه فيقول( :فعلت بها) كذبا ،فإن كان صادقا قد
فعل فهو االبتيار على قلب الهاء ياء؛ قال الكميت:
ٌ ْ َ
َ
قبيح بمثلي ن ْع ُت الف َتا

ةّ ،إما ْاب ِتهارا ّ
وإما ْاب ِتيارا"

() 3

ويالحظ على ما أورده صاحب اللسان أنه يضطر اضطرابا كبيرا في املصطلحين،
فـ(االبتيار) يأتي مرة موافقا ملعنى الكذ ؛ في قوله" :االبتيار أن ترميه بما ليس فيه" ،ومرة موافقا
ملعنى الصدق ،في قوله" :فإن كان صادقا قد فعل فهو االبتيار على قلب الهاء ياء" .ثم يضطر
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ابن منظور في داللة االبتهار أيضا ،إذ يقول" :وقيل :االبتهار أن ترمي الرجل بما فيه" ،ثم يقول نقال
عن أبي عبيدة" :االبتهار أن يقذفها بنفسه فيقول( :فعلت بها) كذبا" .ويقول في موضع هخر:
ُ
"االبتهار قول الكذ والحلف عليه ،واالبتهار ادعاء الش يء كذبا ،...وابتهر فالن بفالنة :ش ِه َر بها" .ثم
يقول معلقا على قول عمر بن أبي ربيعة:
ُْ
ُّ
ُ
َ َ
َ َ َ ّْ
ّ
ثم قالوا :ت ِح ُّبها؟ قل ُتَ :ب ْه ًرا
عدد الرم ِل والحص ى والترا ِ
"وقيل :معنى َب ْهرا في هذا البيت َج ًّما ،وقيلَ :ع َجبا" .فالبهر هنا في البيت ليس الكذ  ،بل
الصدق في وصف فرط الحب ّ
(جما) ،وهو العجب الذي قد يدل على معنى اإلعجا  ،كما يدل
على معنى التعجيب واإلتيان بالعجائب.
وعلى هذا املعنى األخير يأتي قبله تعليق ابن فارس على بيت عمر بن أبي ربيعة السابق ،إذ
يقول في مادة (بهر)" :فقال قوم :معناها بهرا لكم ،وقال هخرون :معناها ُح ًّبا قد غلب َوب َهر .وقال

ابتهر فالن بفالنة إذا اشتهر بها .ويقال ُ
هخرون :معناه قلت ذلك ُم ْعلنا غير كاتم له .قال :ومنه ُ
ابتهر
ُ
بالش يء ش ِهر به وغلب عليه .ومنه القمر الباهر ،أي الظاهر"(.)4
فاالبتهار،فيما رواه ابن فارس ،ليس الكذ بل االشتهار بالش يء ،وهو الحب الغالب على
الشخص حتى يصير شهرة له .ومن املعلوم أن شعراء الغزل العذري ،الذي يشكل االتجاه املعاكس

التجاه عمر بن أبي ربيعة ،يشتهرون بمحبوباتهم ويعرفون بهن ،ولم يقل قائل في هذا االشتهار أنه
رمى املرأة بما ليس فيها ،أو أنه من الكذ .
ويزيد الزبيدي في تاج العروس في مادة ( و ر) داللة (االختبار) ،بقولهَ :
"والب ْو ُر (االختبار)
ََ َ
واالمتحان( ،كاالبتيار)َ ،وب َاره َب ْو ًرا ْ
وابتاره ،كالهما اختبره .ويقال للرجل إذا قذف امرأة بنفسه أنه
َ
ٌ
افتعال منُ :ب ْر ُت
ف َج َر بها ،فإن كان كاذبا فقد ابتهرها ،وإن كان صادقا فهو االبتيار ،بغير الهمزة،
الش يء ُأب ُ
ور ُه :اختبرته" .ثم يأتي الزبيدي ببيت الكميت الذي أورده سابقوه:
ٌ ْ َ
َ
ةّ ،إما ْاب ِتهارا ّ
وإما ْاب ِتيارا"
قبيح بمثلي ن ْع ُت الف َتا
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ويقول معلقا عليه" :يقو ُلّ :إما بهتانا ،وإما اختبارا بالصدق؛ الستخراج ما عندها"(.)5
"و(ب ُ
وره ْبو ًراَ :
ويقول الزبيدي أيضاَ :
(ج َّرَبه) ،واختبره ،ومنه الحديث" :كنا َن ُب ُ
اره) َي ُب ُ
ور
َ
(ع َر َ
بح ّب علي رض ي هللا عنه"( ،و) من املجاز :بار َّ
ورها َب ْو ًرا ،إذا َ
ُ
(الناقة) َي ُب ُ
ضها على الف ْح ِل
أوالدنا ِ
ُ
َ َ
َ
ِل َي ْنظ َر :أال ِق ٌح) هي (أم ال؛ ألنها إذا كانت ال ِقحا َبالت في وجهه) ،أي الف ْح ُل ،إذا تش ّم َمها"( .)6ويذكر
َ
َ
ُ
وابتارها ،إذا
(الفحل الناقة)
الزبيدي قبلها ،من املجاز أيضا (ابتارها) إذا نكحها( ،)7ثم يذكر" :بار
ّ
(تشم َمها ،ليعرف ِلقاحها من ِحيالها)"(.)8
وجاءت مادة (بهر) عند الزبيدي بزيادة على املعنى الذي ورد عند ابن منظور وابن فارس
أيضا .ونخص هنا من املادة ما له صلة ببيت عمر بن أبي ربيعة السابق ،إذ يقول في مادة (بهر):
َْ ُ َ ْ ُ
ُ
َ ْ
ُ
"والب ْه ُر ُ
بةَ .
َ
والب ْه ُر الفخ ُر،
الح ُّب ،هكذا في النسخ ،والذي نقل عن ابن األعرابي أنه قال :والبهر الخي
وأنشد بيت عمر بن أبي ربيعة ...،وبيت عمر بن أبي ربيعة الذي أشار إليه هو قوله:
ُْ
ُّ
ُ
َ َ
َ َ َ ّْ
ّ
ثم قالوا :ت ِح ُّبها؟ قل ُتَ :ب ْهرا
عدد الرم ِل والحص ى والترا ِ
وقيل :معنى َ(ب ًهرا) في هذا البيت ّ
جما ،وقيلَ :ع َجبا .قال أبو العباس :يجوز أن كل ما قاله

ُ ُ
مر ،وأحسنها العجب"( .)9ثم قالَ :
َ
الب ْهر أن يكون معنى ملا قال ُع ُ
"والب ْه ُر
ابن األعرابي في وجوه ِ
ْ
الرجل ّ
والبهتان) ،يقال :بهرها ببهتان إذا َق َذ َفها به"(ْ .)10
ُ
(القذ ُف ُ
(ادعى كذبا) ،...قالوا:
"(واب َت َه َر)
االبتهار قول الكذ  ،والحلف عليه .وفي املحكمْ :
االب ِت ُ
هار :أن ترمي املرأة بنفسك وأنت كاذ ،...
ُ
فعلت بها ،كاذبا ،فإن كان صادقا قد َف َع َل فهو ْ
قالْ :
االب ُ
تيار،
االب ِت َه ُار أن تقذفها بنفسك فتقول:
على قلب الهاء ياء ،...،قيل( :ابتهر) إذا (رماه بما فيه)ْ ،
واب َت َأر إذا رماه بما ليس فيه"(.)11
والزبيدي فيما سبق من تأصيله للمادتين ،يزيد على معنى (االبتيار) داللة االختبار ،التي
تقض ي بالتحقق من صدق املرأة في الحب ،واختبار األبناء في محبة علي رض ي هللا عنه ،واختبار
الفحل للناقة .كما يزيد عليها أيضا داللة النكاح ،الذي يكون للبشر أيضا ،ويكون بعد اختبار
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املحبة أو اختبار صحة النسب وغيرها مما يسبق النكاح .كما يزيد الزبيدي على داللة االبتهار
معاني :الحب ،والخيبة ،والفخر ،والعجب ،ويذهب إلى استحسان األخيرة ،على أنها ما قصده عمر
بن أبي ربيعة في جوابه ملن سأله عن الحب (قلت َب ْهرا).
تلك الزيادات في مادة (بهر) وردت عند الفيروزهبادي قبله ،إذ يقول في مادة بهر ُ :
"الب ْه ُر
بالضم ...البعد والحب والكر والقذف والبهتان ّ
والتكليف فوق الطاقة َ
والع َجبُ ،وبهرا له أي
تعساَ ،وب َه َر القمر كمنع ،غلب َ
ض ْو ُ
ؤه الكواكب"( .)12ويورد صاحب القاموس االختبار في مادة
ُ
(بور) ،يقولَ :
"الب ْو ُر األرض قبل أن تصلح للزرع أو التي ت َج ُّم لتزرع من قابل ،واالختبار كاالبتيار
والهالك ،وأباره هللاَ ،
وكس ُاد السوق كالبوار فيهما"(.)13
إن داللة االختبار في مادة (بور) كانت قد وردت عند ابن فارس أيضا ،مع أنه لم يذكر
(االبتيار) في تلك املادة -وهو ما فعله ابن منظور من بعده -إذ يقول" :الباء والواو والراء أصالن:
أحدهما هالك الش يء ،وااخر ُ
ابتالء الش ِيء وامتحانه"(.)14
وخالصة القول في الداللة املعجمية ملفردة (االبتيار) أنها تدل على االختبار ،وعلى الهالك
والفساد والكساد ،الذي قد يكون ناتجا عنه ،كما تدل على صدق املختبر فيما وصل إليه علمه
من حقيقة الش يء أو عدمها .كما أن (االبتهار) يدل على املشقة ،التي قد يكون الحب والبعد
والتكلف والعجب والشهرة بالش يء سببا لها ،كما قد يكون القذف والبهتان سببا هخر ،ملا فيهما
من مشقة االدعاء ،ومشقة دفع هذا االدعاء.
هذا ما يخص الداللة املعجمية ،أما االشتهار النقدي ،فقد بدا للباحثة أن النقد القديم لم
يعن بتحديد املصطلحين ،ولم يأت على ش يء منهما في حديث النقاد عن الصدق والكذ في
الشعر خاصة(.)15
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وهنا يمكن القول :إن صاحب هذين املصطلحين ،وصفا للشعر ،هو أبو الفرج األصفهاني،
الذي تكفل بتعريفهما ،فجعل (االبتيار) :أن يفعل اإلنسان الش يء فيذكره ويفتخر به ،أما
(االبتﻬار) فهو :أن يقول ما لم يفعل.
وقد خص األصفهاني باملصطلح األول شعر عمر بن أبي ربيعة ،فعمر يبتار في شعره ،أي
يقول ما فعل ،فما معنى (بهرا ) في بيت عمر بن أبي ربيعة؟
يبدو للباحثة أن َ(بهرا) هنا تعني كذبا وفق مصطلح األصفهاني ،ليس ألنه ذهب إلى أن عمر
كان يفعل الش يء فيذكره ويفتخر به فحسب ،بل ألن الشاعر في البيت يجعل من العدد وصفا
ّ
بالكم والعدد ،بل بالكيف ،وهو ما ال يظهر
لحبه (عدد الرمل والحص ى والترا ) ،والحب ال يقاس
في شعر عمر ،الذي درج في شعره على أن يكون معشوقا ال عاشقا ،إال أن يكون قد أراد بهذا
الوصف عدد قصائده التي نظمها في النساء ،فإنه في هذا يكون صادقا.
وعامة ،فإن بيت عمر هذا معيب عند القدماء ،جاء في األغاني" :قال إسحاق :قال
ٌ
األصمعي :عمر ُح ّجة في العربية ،ولم يؤخذ عليه إال قوله:
ُْ
ُ
ّ
ثم قالوا :ت ِح ُّبها؟ قل ُتَ :ب ْه ًرا

ُّ
َ َ
َ َ َ ّْ
عدد الرم ِل والحص ى والترا ِ

وله في ذلك مخرج ،إذ قد أتى به على سبيل اإلخبار .قال :ومن الناس من يزعم أنه قال:
ُْ
ُ
ُّ
(أتحبها) ،وهذا خطأ فاحش،
ِق ْي َل لي َه ْل ت ِح ُّبها قل ُتَ :ب ْهرا"( .)16وقال املبرد في الكامل" :وقالوا :أراد
إنما يجوز حذف األلف إذا كان في الكالم دليل عليها"(.)17
وبعيدا عن هذا الجدل النحوي ،فإنه مادام النظر قد خلص إلى األخذ بمصطلح األصفهاني
في وصف شعر عمر بن أبي ربيعة ،وأنه يبتار في شعره ،فقد بقي السؤال عن حدود هذا االبتيار،
وهل كل ما قال عمر بن أبي ربيعة من الشعر كان ابتيارا؟
202

اإلجابة عن هذين السؤالين هي ما تسعى إليه الدراسة ،وذلك بالكشف عن أسبا االبتيار
ومظاهره في شعر عمر بن أبي ربيعة ،على ما سيأتي بيانه في محاور هذه الدراسة تباعا.
أسباب البتيار في شعر عمر بن أبي ربيعة:
الحديث عن أسبا االبتيار في شعر عمر بن أبي ربيعة ليس حديثا عن أسبا انتشار
الغزل الصريح في البيئة الحجازية؛ ألن ذلك مما تكفل به الدارسون من قبل .وقد سبق أن
ُ
وصفت الدراسة تلك األسبا التي أتى عليها الدارسون بالعمومية والبعد عما هو شخص ي
وخاص .وألن الدراسة الحالية تسعى إلى استجالء الجوانب التي لم يقف عندها الدارسون ،فإنها
ستحرص على تجنب املذكور واملكرور في سبيل البحث عن الخاص والفريد ،ومنه:
 -1ازدراء الثقافة العربية لبعض القيم بحسب الجنس
لقد كان من طبيعة العر امليل إلى تقسيم الفضائل واملحاسن التي تمجدها الثقافة
العربية ،ويحتفي بها الشعر ،بحسب الجنس الذي تكون وصفا له ،فما يمتدح به الرجل عادة قد
يكون مما يعا عند وصف النساء به ،يقول الحصري في زهر اادا " :والتصرف في النساء ضيق
النطاق ،شديد الخناق ،وأكثر ما يمدح به الرجال ّ
ذم لهن ،أال ترى أن الجود ،والوفاء بالعهود،
والشجاعة والفطن ،وما جرى في هذا السنن ،من فضائل الرجال ،ولو مدح النساء به لكان عيبا
عليهن ًّ
وذما لهن"( .)18ولذا فمن البديهي القول بأن أضداد بعض القيم التي احتفى بها العر في
جنس من الجنسين ،كانت مما يستهجنونه ويزرون على من اتصف به من غير جنسه.
وقد نهض الوعي العربي بتحديد قيم املفاخرة التي تكون للرجل دون املرأة ،وهي قيم ترتبط
بوظيفته في املجتمع؛ لذا "كانت قوة البنية العنصر الحس ي األبرز في تقويمه ،ملا لذلك من عالقة
بمهام القتال ،أما بقية عناصر تقويمه فمرتبطة ،بهذا الشكل أو ذاك ،باملهمة الخطيرة التي
تتجسد في الدفاع عن القبيلة ،وتأمين وجودها"( .)19ومن هنا كانت أصول الفضائل التي يمدح بها
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الرجال عند قدامةبن جعفر" ،على ما عليه أهل األلبا من االتفاق في ذلك إنما هي العقل
والشجاعة والعدل والعفة"( .)20وقد أفاض قدامة في فروع تلك املعاني التي يمتدح به الرجال،
وهي معان نفيسة ،من مدح بها فقد أصا

ومن مدح بغيرها فقد أخطأ .ويبدو أن الفخر

واملفاخرة داخلة في با املديح عند قدامة الذي جعل أغراض الشعر التي يحوم حولها الشعراء
ويرومونها :املديح والهجاء والنسيب واملراثي والوصف والتشبيه()21؛ فكيف تكون الحال مع الحسن
والجمال ،حين يروم الرجل االفتخار بها؟
لقد قصرت الثقافة العربية الوصف بالجمال على الطبيعة واملرأة .و"إنما كان حظ املرأة
من إعجابهم أعظم جدا من حظ الطبيعة ،ولذلك اتخذوها للجمال رمزا"( .)22وقد نأت الثقافة
العربية بشدة عن وصف الرجل بالحسن ،أو حتى بالحرص على طلبه بالتزين والتدهن والتطيب،
ألن ذلك من شأن النساء .يقول الشنفرى الصعلوك ،نافيا عن نفسه أن يكون متشبها بالنساء في
طلب الزينة:

َ
وال َخ ِال ٍف َد ِارّي ٍة ُم َت َغ ِز ٍل

َ
َُ ُ ْ
وح َو َيغدو َد ِاه ًنا َي َتك َحل
ير

ُ ()23

فالشاعر ،وهو صعلوك جاهلي متمرد على قيم املجتمع ،مازال يتبنى املواضعات االجتماعية
املتعلقة بالفرق بين الجنسين في النظر إلى تجمل الرجل وتزينه .ثم يأتي عمرو بن معدي كر
ليؤكد الوعي العربي اإلسالمي بمفهوم الجمال ،حين يقول:
ْ َ ََ ُ ْ
فاعلم وإن ُر ّد ْي َت ُب ْر َدا
ال ِب ِمئ َز ٍر
ليس الجم
َ
ْ
ٌ ْ َ َ َ ْ َ ()24
ّإن َ
الج َم ـ ـ َ
َو َم َنـا ِقب أورثـن مجدا
ال َم َع ـ ِـاد ٌن
ُ
فالرجل يتزين بالفضائل الخلقية واملناقب الحميدة التي تورثه الذكر الحسن ،أما جمال
الوجه فال يزيد في رجولته وال ينقص .هذا ما كانت عليه الثقافة العربية عامة في موقفها من
جمال الوجه للرجل وللمرأة ،فالجمال والحسن من صفات النساء؛ لذا ال يحمد للرجل أن يتغنى
بحسنه وجمال وجهه أبدا.
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وإذا أراد الرجل أن يجتذ النساء فالبد أن يختار من الصفات ما يجذبهن إليه ،وهنا
يحدد قدامة بن جعفر ما يكون مقبوال في الغزل ،إذ يقول" :والذي يميلهن إليه هو الشمائل
الحلوة واملعاطف الظريفة والحركات اللطيفة واملزاح املستغر "( .)25فقدامة هنا ال يذكر جمال
الوجه والوسامة والحسن فيما يجذ النساء إلى الرجال.
لكن القرهن الكريم يذكر ذلك ويجليه في قصة يوسف عليه السالم ،فزليخة؛ امرأة العزيز
تعلقت يوسف لجماله وبهائه وحسنه ،ونساء املدينة وجدن ذلك عذرا مقنعا ،حين جمعتهن
لينظرن ّ
بأم العين َّ
أي ُح ْس ٍن وقعت عليه عيناها؛ فوقع قلبها في شركه .يقول ابن كثير في شرح
َ َ َّ َ ْ َ
ْ َّ
َ َّ
َ
األ ْب َوا َ َو َق َال ْت َه ْي َت َل َك ۚ َق َ
ال َم َعاذ الل ِه ۖ
قوله تعالى[َ :و َر َاو َدت ُه ال ِتي ُه َو ِفي َب ْي ِت َها َع ْن ن ْف ِس ِه وغلق ِت
َّ ُ َ ّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ ْ ُ َّ
الظاملُو َن]( .)26وذلك أنها أحبته ّ
حبا شديدا لجماله وحسنه
ِإنه رِبي أحسن مثواي ۖ ِإنه ال يف ِلح
ِ
وبهائه"( .)27وقد أثبتت زليخة تلك الفتنة التي وقعت فيها بسبب جمال يوسف لنسوة املدينة
اش ِل َّل ِه َما ََٰه َذا َب َش ًرا إ ْن ََٰه َذا إ َّال َم َل ٌك َكر ٌ
الالتي رأينه وأكبرنه وقطعن أيديهن[َ ،و ُق ْل َن َح َ
يم ](.)28
ِ
ِ
ِ
وقد اتخذت الثقافة اإلسالمية –فيما بعد -موقفا سلبيا من جمال الرجل ،فتشدد الفقهاء
في الدعوة إلى تجنب صحبة املردان من الرجال ،وعلى ّ
كفهم عن حضور املجالس ،حتى مجالس
الذكر منها ،حتى ال يفتتن بهم .وقد ذهب ابن تيمية إلى أنه قد "قدم وفد عبد القيس على النبي -
صلى هللا عليه وسلم -وفيهم غالم أمرد ظاهر الوضاءة ،فأجلسه النبي -صلى هللا عليه وسلم -وراء
ظهره وقال :كانت خطيئة داوود في النظر"(.)29
وكان غزل املرأة بالشا الجميل ّ
مجرما عند الخلفاء الراشدين ،فقد بلغ عمر بن الخطا
"أن شابا يقال له (نصر بن حجاج) تغنت به امرأة فأخذ شعره ،ثم رهه جميال فنفاه إلى البصرة،
وقال" :ال يكون عندي من تغني به النساء"( .)30وهذا املصير هو ما صار إليه عمر بن أبي ربيعة –
َّ َ
أيضا -حين ّ
الد ْهلك"(.)31
"سيره عمر بن عبد العزيز إلى
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وقد كان عمر بن أبي ربيعة جميال حسن الوجه ،أيضا ،يقول أبو الفرج في أخبار الشاعر:
ً
أمية يقال لها ُأ ّم َ
ّ
الح َكم ،فقدمت قبل أوان ّ
"حجت امرأة من بني ّ
معتمرة ،فبينا هي تطوف
الحج
ِ
ََ
ٌ
على بغلة لها إذ ّ
جلوس يتحدثون ،وقد
مرت على عمر بن أبي ربيعة في نف ٍر من بني مخزوم وهم
ً
ً
ً
وعارضة وبيانا"( .)32وكان عمر فوق حسنه ًّ
جماال َ
معنيا بحسن
وبهرهم شارة
فرعهم طوال وجهرهم
هندامه وطلته ،يقول صاحب األغاني" :وكان عمر َي ْقدم فيعتمر في ذي القعدة ُوي ُّ
حل ،ويلبس تلك
ّ
ُ َ َْ
الحلل
والوش َي ،ويركب النجائب املخضوبة بالحناء عليها القطوع والديباجُ ،وي ْس ِبل ِملته ،ويلقى
العراقيات .)33( "...إن هذا الربط بين جمال عمر ولقاءاته بالنساء يأتي في غير موضع من األغاني،
فما سره إن لم يكن هو ّ
لب العناية وأصل الفتنة؟
وكان عمر -فوق ذلك مفتونا -بالحسن والجمال في الرجال يتتبعه ،حتى في سني هرمه
وشيبته ،وقد وردت أخبار تدل على ذلك في األغاني ،منها -على سبيل املثل ال الحصر -لقاؤه وقد
ّ
أسن بمصعب بن عروة بن الزبير وأخيه عثمان في مكة بعد الطواف ،وما دار بينهم من حديث،

جاء فيه" :إني رأيتكما فراقني ُحسنكما وجمالكما ،فاستمتعا بشبابكما قبل أن تندما عليه"(.)34

ومنه أيضا ما رواه صاحب األغاني نقال عن املغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه" :حججت مع أبي وأنا
ُ
غالم وعلي ُج ّمة ،فلما قدمت مكة ُ
فسلمت عليه وجلست معه ،فجعل
جئت عمر بن أبي ربيعة،
يم ّد الخصلة من شعري ثم ُيرسلها فترجع على ما كانت عليه ،ويقول :واشباباه! حتى فعل ذلك
مرارا"( .)35ومنه أيضا" :رأى عمر بن أبي ربيعة رجال يطوف بالبيت وقد بهر الناس بجماله وتمامه،
فسأل عنه فقيل له :هذا مالك بن أسماء بن خارجه ،فجاء فسلم عليه وقال له :يا أخي ،ما زلت
أتشوقك .)36("...ومنه ما ورد في رواية عن الحرمي عن أبي عصيدة قال" :ذكر ُ
ابن الكلبي أن عمر
بن أبي ربيعة كان ُيساير عروة بن الزبير ُويحادثه ،فقال له :وأين ُ
زين املواكب؟ يعني ابنه محمد بن

عروة ،وكان يسمى بذلك لجماله ،فقال عروة :هو أمامك؛ فركض يطلبه ،فقال له عروة :يا أبا
ْ
ً
أكفاء ِكراما ملحادثتك ومسايرتك ،فقال :بلى بأبي أنت وأمي! ولكني ُمغرى بهذا
الخطا  ،أولسنا
الجمال أتبعه حيث كان ،ثم التفت إليه وقال:
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ّإني ْامرؤ ُم ْو َل ٌع ُ
بالح ْسن ْأت ُ
بع ُه
ِ

ّ
منه إال َل َّذ ُة ّ
حظ لي ُ
ظر"
الن
ال
ِ

()37

والشاعر في هذه األخبار إنما ّ
يحن إلى شبابه ،وما كان عليه من الحسن والجمال .هذا ما
تؤكده األخبار السابقة في تركيزها على الجمال بطريقة مباشرة ،سواء كان بلفظه أم بذكر بعض
لوازمه ،مثل ّ
الجمة والخصلة من الشعر ،وهي أخبار تؤكد شعور عمر بن أبي ربيعة بتميزه في هذا
الجانب على أقرانه .وألنه ال يستطيع ،وال يملك –بحكم معايير املفاخرة الذكورية املحمودة في
الثقافة العربية -أن يقول شيئا عن نفسه في هذا البا فقد جعل املرأة تتكلف في شعره ما ال
تتكلفه النساء عادة من الثناء عن حسن الرجل وجماله .وفي أخبار مواعدة النساء للشاعر ما يدل
على اشتغالهن بحسنه عن كل شاغل هخر من فروسية ،وفتوة ،وقوة جسدية ،وغير ذلك مما هو
في العادة ضالة املرأة فيمن تقع في حبه ،على ما يظهر في شعر الفرسان في مختلف العصور.
ويبدو أن القدماء كانوا قد عابوا عمر في حديثه عن ولع النساء بحسنه وجماله ،وعدم
جريانه على سنة الشعراء في الغزل ،فقد روى صاحب األغاني نقال عن ابن أبي عتيق تعليقا على
أبيات له في النسيب" :أنت لم تنسب بها ،وإنما نسبت بنفسك"( .)38وجاء في الكامل للمبرد تعليق
على أبيات أخرى لعمر" :أردت أن تنسب بها َفن َس َ
بت في نفسك ،أهكذا يقال للمرأة؟ إنما توصف
َ
ممتنعة"( .)39ومثله قول بديح في خبر طويل في األغاني" :وهللا ما بالى ُ
ابن أبي
بالخفر ،وأنها مطلوبة ِ
ربيعة أوقع عليهن أم وقعن عليه"(.)40
وألن عمر يشبه النساء في حسنه ودله ،فقد "كان عمر جميال ،حببه جماله إلى قلو
ُ
اسا حسن ّ
النساء وساعده في الوصول إليهن ،وكان ّلب ً
الزي والشارة ،إذا لبس ثوبا شهر به"( ،)41وقد
أحس ذلك في نفسه ،إال أنه لم يشع عند العر غناء الرجل بجماله وحسنه مباشرة ،أو مفاخرته
ألقرانه بأنه األجمل واألصبح واألبهى ،فقد اضطر إلى أن يجري ذلك على ألسنة النساء اللواتي
تشكل قيمة الجمال محور عنايتهن وبؤرة نظرهن(.)42
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وهنا يمكن القول :إن املرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة كانت وسيلة يخفي خلفها ما يحسه
من إعجا بحسنه وجماله ،بعد أن اضطرته املواضعات الثقافية في معايير املفاخرة الذكورية إلى
هذا النوع من اإلعالن عن جماله وحسنه على لسان النساء ،فكان غاية ما يظهرن عند ذكره،
هذا الحسن ا لذي اشتهر به .وهذا هو ما ذكره صاحب األغاني في خبر االبتيار في شعر عمر ،حين
قال رواية عن مشيخة قريش" :ويستحسنون منه ما كانوا يستقبحونه من غيره من مدح نفسه
والتحلي بمودته".
وفي أخبار عمر في األغاني ما يشبه قصة يوسف مع زليخة ،إذ كانت النساء يجتمعن
لرؤيته ،ويحتلن لذلك الحيل ،وأدل ش يء على ذلك ما رواه صاحب األغاني عن عمر ملا ّ
أسن
مر يوما بعجوز وقد ّ
وتقدم به العمر ،ومازالت النساء يتعشقنه ويفتتن به ،وفي ذلك أنه ّ
أسن

وضعف ،وكانت ِإلفا له في املاض ي ،فجلس عندها يحادثها ،وبينا هما كذلك إذ أطلعت رأسها من
البيت ،وقالت :يا بناتي ،هذا أبو الخطا عمر بن أبي ربيعة ،فإن ُك ّ
نتن تشتهين أن ترينه فتعالين.
فجئن إلى مضر قد حجزن به دون بابها فجعلن يثقبنه ويضعن أعينهن عليه يبصرن(.)43
وهكذا كانت فتنة عمر بن أبي ربيعة في نفسه وفي غيره طاغية ،تشهد عليها أشعاره
وأخباره ،وكالهما يؤكد أن عمر كان جميال ،وكان يقول إنه جميل ،وهذا من االبتيار.
 -2نشأة عمر بن أبي ربيعة بين النساء وأثر ذلك على شخصيته
ولد عمر بن أبي ربيعة في مكة( ،)44أل مخزومي قرش ي موسر ،هو عبد هللا بن أبي ربيعة،
وهو من أكثر قريش ماال ،وكان متجره في اليمن ،وألم حضرمية ،يقال لها َ(م ْجد) ( .)45وكان عمر قد
ولد في نهاية خالفة عمر بن الخطا  ،رض ي هللا عنه ،وقيل يوم مقتله تحديدا ،حتى قيل في ذلك:
"أي ّ
حق ُرفع وأي باطل وضع؟"( .)46وكان عبد هللا بن أبي ربيعة مشغوال عن تربية ابنه عمر
بتجارته وواليته على الجند؛ منذ عصر النبي ،صلى هللا عليه وسلم ،إلى عهد عثمان ،حيث كانت
وفاته(.)47
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وألن الوالد مشغول دائما ،فقد تحملت األم مسؤولية تربية ابنها الوحيد" ،فبالغت في
االهتمام به وتدليله وتزيينه ،وترك الحبل له على الغار كما تفعل ّأم شابة غنية بوحيدها
(،)48

الصغير الجميل"

وقد أثرت هذه التربية األنثوية على عمر بن أبي ربيعة ،فطبعته بش يء من

طابعها ،يسر له سبيل ما كان عليه من التفرد في الغزل ،والريادة فيه ،يقول العقاد في ذلك:
"وربما رشحه للسبق في هذه الصناعة جانب أنثوي في طبعه يظهر للقارئ من أبياته الكثيرة ،التي
تنم عن ولع بكلمات النساء واستمتاع بروايتها واإلبداء واإلعادة فيها ،مما ال يستمريه الرجل
الصارم الرجولة ،وأدل من ولعه بكلمات النساء على الجانب األنثوي في طبعه أنه كان يشبههن في
تدليل نفسه وإظهار التمنع لطالباته"(.49
وقد كان عمر -في طفولته -محاطا بالنساء من كل وجهة ،حيث "تعاونت أمه مع جواريها
الالتي امتأل بهن البيت لتهب طفلها ما يحتاج إليه من راحة ،وحياة هادئة مستقرة منعمة مترفة،
ُ
فح ِمل على كفوف الراحة واستشعر الدالل منذ صغره ،وعملت الجواري على استرضائه ،والتقر
إليه؛ ألن في ذلك ما يقربهن إلى أمه ويعزز مكانتهن في البيت"( .)50وفي بيته كان يلتقي عمر
بصواحب أمه ،أو يذهب إلى بيوتهن برفقتها ،فـ"إلى جانب الجواري جماعات أخرى من النساء
الفارغات اللواتي كن يحضرن إلى بيت عمر ليستمتعن بقضاء أوقات فراغهن مع أمه ،فيتبادلن
معها أطراف الحديث والحكايات ،ومما ال شك فيه أن عمر كان يجلس في أحضان أمه حينا،
وصاحباتها حينا هخر"(.)51
وقد طبعت تلك التربية األنثوية الشاعر بطابعها ،من حيث االهتمام بالزينة ،واالفتتان
بالجمال والحسن ،على ما كان في سيرته ،وامليل إلى مجالسة النساء واألنس بحديثهن ،يقول علي
عطوي" :ولعل هذا التحنان الزائد من قبل األم ،والحرص على حياته قد أثر في شخصية عمر
تأثيرا كبيرا ،فأصبح بحكم مالزمته ألمه يأنس بمجالسة النساء ،أكثر من مجالسة الرجال ،وهذا
هو السر الكامن في نفسيته املخنثة"(.)52
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إذن فهؤالء النسوة الالتي يصفهن الشاعر في شعره ،وال يمكن القطع بأنهن محبوباته ،هن
صواحب أمه ،وجليسات طفولته ،من األسر املنعمة ،ومن بنات األشراف ،اللواتي كان يدخل
عليهن ،فيدللنه ويثنين على وسامته وحسنه .ومن الطبيعي أن تنعكس صورتهن ،التي اختزنتها
ذاكرته الطفولية ،على نساء قصائده ،فتأتي صورهن في شعره حين ّ
شب واكتملت شاعريته ،أو
لعلهن صورته الجميلة في أحاديثهن املختزنة في ذاكرته ،فهو بوصفه لهن إنما يصف نفسه على
ألسنتهن.
لقد اختص عمر بن أبي ربيعة في شعره طبقة النساء املترفات املنعمات" ،فاملرأة في شعره
هي دائما تلك االرستقراطية املترفة املنعمة ،التي تبالغ في العناية بجمالها وزينتها ،والتي ُي ّس ْ
رت لها
أسبا الحياة ،بل أسبا الترف والنعمة"( .)53وليس من طبيعة الحب أن يعترف بالطبقية ،فلو
أحب الشاعر جارية ما منعه مانع من أن يتغزل بها ويظهر كلفه بها وتشوقه إليها ،ولعل في (بشار
بن برد) وصاحبته (عبد) خير شاهد على ذلك .وهذا يعني أن عمر لم يكن يتغزل بالنساء ،كما ظن
الباحثون ،إنما كان يصف مكنونات من طفولته املخزونة في الالوعي ،بعد أن بدأت في التشكل في
ذاكرته الشعرية" ،وكأنما كان عمر يستمد من واقع حياته مادة خصبة غنية ،يدفها إلى مخيلته
القصصية البارعة ،لتخرج منها ألوانا من القصص ،فيها ش يء من الواقع وش يء أكثر من
الخيال"(.)54
وقد تنبه كثير من الباحثين إلى ما تميز به غزل عمر بن أبي ربيعة من تصوير للمرأة
الحجازية ،ليس على مستوى املالحظة الخارجية ملا يظهر للرجال األجانب ،أو ُيعلم بالرواية
والنقل ،في مجتمع مسلم تلتزم فيه املرأة بضوابط الدين ،بل على مستوى تصوير الشعور
والهواجس ،مما البد فيه من الخبرة واملصاحبة .وقد "ساعده في ذلك اتصاله باملجتمع النسائي في
عصره ،وما أتاحه له من فهم نفسية املرأة املعاصرة له فهما دقيقا ،والخبرة القريبة بعواطفها
وأحاسيسها ،وما يدور في أعماقها من نزعات ،وما يسيطر على حياتها من دوافع وأهواء ،وما يجري
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على لسانها من عبث ومجون" .والباحثون يرجعون ذلك إلى االختالط في املجتمع الحجازي في
العصر األموي ،ويغالون في وصف هذا االختالط ،حتى ليظن ظان أن املرأة الحجازية الحرة ،في
عصر الشاعر كانت متهالكة غاية التهالك(( ،)55ال يضبطها دين ،وال تسترها ّ
عفة ،وال يمنعها حياء.
فكيف لو أن هذا الشعر في وصف الجواري واإلماء؟ هل كان سينتهي إلى غاية إال انتهاك
املحظورات الدينية والعرفية؟.
مثل هذا االعتقاد ،مخالف ومناف لطبيعة املرأة العربية الحرة ،منذ جاهليتها ،فكيف وهو
يصور نساء الخلفاء وعقيالت األسر العربية العريقة ،وفي زمن من أزمنة اإلسالم األولى ،حتى لقد
تعجب العقاد في كتابه عن عمر بن أبي ربيعة من هذا الغزل بين الرجل واملرأة ،في أخبار ذلك
العصر؛ ألنه بلغ من السهولة ما تستغر أن تراه في حاضرة من حواضر العصر الحديث(.)56
والحق أنه ليس لهذا الغلو ،في وصف حال االختالط في املجتمع الحجازي ،مبرر إال الرغبة
في فهم ما يدور في الشعر من أحداث ،وما يذكره الشعراء من قصص ،يجتهد الرواة في البحث
عن مكان له في الواقع ،وكأنه حقيقة محضة ،ال خياالت شعراء.
وعمر حين يتحدث عن مجالس النساء بذاك القدر من املعرفة ،إنما يتحدث عن النساء في
ذاكرته الطفولية ،إذ ليس من املستبعد ،أن تختزن ذاكرة الطفل الصغير املدلل ،الذي يرافق أمه
إلى مجالس سيدات املجتمع ،أحاديث كثيرة عن الرجال والحب وخطرات النفس والهوى ،ثم تكون
تلك الحكايات واألحاديث واملسامرات مادة لشعره الحقا" .يقول مورينو :ليس بين الحقيقية
والخيال صراع ،فكالهما عنصر ّ
فعال في مجال أوسع هو عالم األشياء واألشخاص واألحداث،
ذلك العالم الدرامي النفس ي"( .)57وعليه فإنه حين يقول عمر بن أبي ربيعة إن النساء قلن عنه
كذا وكذا ،فإن ذلك قد حصل بالفعل ،لكن في طفولته ،ال في شبابه ،فاختزن الوعيه ذلك ،فظهر
في شكل حوارات ومطارحات غرامية ،بعد أن تدخلت ملكة الشاعر في صياغته وإعادة تشكيله.
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وإذا كانت حوارات هؤالء النسوة قد تسربت إلى ذاكرة الطفل الغضة فصنعت كل تلك
الحكايات ،فإن ثناءهن على وسامته وحسنه قد علقت أيضا في ذاكرته وأثرت على نفسيته؛
فخلقت عنده تلك النرجسية العالية التي يتردد صداها في شعره ،وهي نرجسية تتعلق بالجمال
والحسن أيضا .والحسن من أوصاف النساء ،مثلما النرجسية ،التي كانت في أول ظهورها
االصطالحي تدل على املرأة دون الرجل" ،ورد في كتابات هاينز كوهت ( (Kohut1981-1913عن
النرجسية وسيكـولـوجيـة الـذات  psychology Selfذكـر وصف املرأة في مرحلة الشعور بتعاظم
الذات"(.)58
َ
و"ن ْر ِجسية  Narcissismاالشتقاق هنـا من األسطورة اإلغـريقية حـول نرجس Narcissus
الشـا الذي وقع في غـرام صورته الـتي رهها مـنعكسـة من سطح املياه ،واستخدم فرويد تعبير
النرجسية  Narcissismملفهوم الحب املرض ي لـلذات ،واضطـرا

الشخصـية النـرجسيـة يعني

األنانية"( .)59فالنرجسية –بحسب فرويد -حب مرض ي للذات ،يؤدي إلى بها إلى األنانية ،التي تظهر
في شعر عمر بن أبي ربيعة في صورة قصص فضائحي لسيدات املجتمع ،وإن كان ِمن الباحثين َمن
ذهب إلى أن هذا السلوك كان مشفوعا بدوافع سياسية ،وأن "الغزل عنده كان نوعا من
التعويض ،وأنه كان صورة أخرى للسياسة التي أهملته ،وأنه حين فاته أن يكون عبد امللك في
الشام ،فلم ْ
يفته أن تكون له على هؤالء النسوة تلك السيطرة التي يحلم بها"( .)60وذهب هخر إلى
أبعد من ذلك ،فظن أن مفاخرة عمر بمغامراته النسائية وحديثه عنها بعد انتهائها مباشرة ،يدل
على أنه "حقق مراده باالنتقام من خصومه السياسيين باختراق بيوتهم ،ووصوله إلى نسائهم في
عقر دارهم ،وهم غافلون ،وبيان ما كانت عليه هذه النسوة من رغبة فيه ،ورضاهن عن كل ما
يأتيه من أجل مزيد من تبكيت الخصم وإحراجه"(.)61
واألمر على خالف ذلك ،فقد تعاظمت نفسه بفعل إطراء النساء عليه في طفولته ،فصارت
تلك الصورة من مخزونات ذاكرته تتراءى له كلما نظر إلى وجهه في املرهة ،فرأى ذاك الفتى الجميل
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الذي تثني النساء على حسنه وجماله ،فتتعاظم صورته في نفسه ،فتظهر نرجسيته" ،ومن هنا
كان يمكن الزعم أن عمر بن أبي ربيعة كان من هؤالء الشعراء املصابين بتلك العقدة النفسية
التي طبعت شعره بشكل ذاتي ،فكان غزله يدور في الغالب على نفسه"(.)62
وهنا –أيضا -كان عمر يبتار في شعره فيقول إنه قد قيل له كذا وكذا ،وما ذاك إال مخزون
ذاكرة الطفل ملا بدا على السطح في شبابه ،فكان صورة ملا كان يرى عليه نفسه من الجمال
والحسن في ثناء النساء عليه ،في هذا الجانب بالذات ،حين كان طفال.
هكذا "فتن عمر بنفسه ،وقض ى حياته مشغوال بصورته الجميلة التي كانت تعكسها عيون
صاحباته املشغوفات به ،كما عكستها من قبلهن عينا أمه التي قضت حياتها مشغولة به
وبجماله"(.)63
مظاهر البتيار في شعر عمر بن أبي ربيعة:
بعد أن خلصت الدراسة إلى أن عمر يبتار في شعره ،فيقول فعلت أو قيل لي ،وقد حصل
ذلك بالفعل ،بقي سؤال عن مظاهر االبتيار في شعره .وهنا ستحرص الدراسة على البحث عن
الجديد ،وأال تتقاطع مع سابقاتها ،إال فيما يض يء هذا الذي خرجت به .وهنا يمكن الوقوف عند
مظهرين من مظاهر االبتيار في مضامين شعره ،هما:
 -1البتيار في املضامين
لعل مما ال يخفى على أي متتبع لحياة عمر بن أبي ربيعة كثرة القصص التي ترافق نصوصه
وتالزمها مالزمة السبب للنتيجة ،حتى جاء معظم شعره مسبوقا بأخبار تؤكد مناسبة القول
ّ
فمخيلة القصاص لعبت -منذ
وتشهد له بالصدق" ،ولعل هذا ما جعل القصص يكثر حول عمر،
حياة عمر نفسه -بأخباره؛ ومن هنا كثر القصص عن عمر واختلطت صورته على الرواة القدماء
أنفسهم كما اختلطت على الباحثين املحدثين"( .)64ولعل أكبر دليل على الوضع في مضامين هذا
القصص ما يالحظ عليه من االشتراك في عدد من املقومات ،منها ،فيما يخص االبتيار تحديدا:
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أ -جمال النساء الالئي يتغزل الشاعر بهن
وقد لفت هذا املنحى نظر الباحثين ،فذهب أحدهم إلى "أن أكثر النساء اللواتي وصفهن ال
يختلفن الواحدة عن األخرىّ ،
فهن متشابهات في أوصافهن يصلحن جميعا أن يكن مثال الجمال
املرغو عند العر "(.)65
واملتتبع ألخبار عمر وصواحبه في األغاني يثيره هذا اإلصرار عند رواة األخبار على جمال
أولئك النسوة ،وكأن عين الشاعر ال تقع إال على الجميالت الحسان ،تستوي في ذلك املجهوالت
ٌ
من النساء ،في مثل" :قدمت امرأة مكة وكانت من أجمل النساء ،فبينا عمر بن أبي ربيعة يطوف
إذ نظر إليها فوقعت في قلبه"( ،)66ومثل" :بينما عمر بن أبي ربيعة يطوف بالبيت إذ رأى امرأة من
ُ
أهل العراق فأعجبه جمالها"( ،)67ومثل" :يا أبا الخطا ّ ،
مرت بي أربع نسوة قبيل العشاء ُيردن
ْ
مث ّ
لهن في بدو وال حضر"( ،)68واملعروفات أيضا ،ومنه ،في خبر غزله بزينب
موضع كذا وكذا ،لم أر
ْ
الجمحية" :أن ابن أبي عتيق وصفها عنده يوما فأطراها ،ووصف عقلها وأدبها وجمالها"( ،)69ومنه:
"حج أبو األسود ُّ
الدؤلي ومعه امرأته وكانت جميلة ،فبينا هي تطوف بالبيت إذ عرض لها عمر بن
ّ
أبي ربيعة"( ،)70ومنه عن إسماعيل بن أمية في بغوم املغنية -بعد أن أسنت -قوله ملسعر ِبن ِكدام:
"هذه (بغوم) عمر بن أبي ربيعة ،...انظر كيف صارت ،وما كان بمكة أجمل منها"( .)71وغير ذلك كثير
في أخباره املبثوثة في األغاني ،وكأنما "أدرك القدماء حب عمر للجميالت ،فكانوا إذا ذكروا نسيبه
وأخباره ،مع النساء اللواتي تغزل بهن ،ذكروا قبل كل ش يء عن املرأة أنها جميلة ،رهها عمر فراقه
جمالها فتبعها وتغزل بها"(.)72
وال شك أن هذا اإلصرار يلفت االنتباه ويثير الذهن ،فعمر عاشق للجمال ،ال تفوته جميلة
ولو كانت زوج رجل نسيب حسيب ،وهذا ما ال يمكن تصوره في مجتمع عربي قديم أو حديث ،إال
إن كان مما يتزيد فيه اإلخباريون إلزجاء بضاعتهم ،وتحقيق مقومات التشويق واإلثارة فيها" ،ومن
يقف على مدى ما صنعه الرواة في أخبار عمر من تلفيق ألسماء فتيات ونساء تغزل فيهن يعرف
إلى أي حد تصا الرواية األدبية في كتا األغاني باالضطرا "(.)73
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هذا الجمال الذي يصفه الرواة ،ويصوره الشاعر في شعره ،هو –في الواقع -صورة ملا
حفظته ذاكرته من كلمات اإلطراء على الطفل الجميل املدلل؛ تحولت بمرور الزمن إلى تغزل
بالذات وإعجا بها ،فعمر "لم يختلف عن غيره من شعراء الغزل إال بتصريحه بهذا الحب
لنفسه ،وإعجابه بها"(.)74
وهذا في الواقع أثر من هثار شخصيته النرجسية املتعالية ،التي تضع مقاييسها الخاصة
لألشياء واألشخاص وال تقبل التنازل عنها .هكذا يبدع عمر بن أبي ربيعة في صناعة صورة ااخر
في شعره" ،فهو ينتقي ااخر كما يحب ويشتهي ،فاملرأة لوحة يرسمها بعد أن يختارها وفقا لحالته
النفسية"()75؛ لتغدو صورة موافقة للمقاييس املثالية للجمال الذي يرتضيه في نفسه وفي األشياء
واألحياء من حوله.
إن هذا اإلصرار على جمال النساء ،يجعل من شعر عمر لوحة جميلة للمرأة العربية ،من
رأسها إلى أخمص قدميها .وعمر في هذا كله يبتار أيضا ،ألنه يصف انعكاس جماله وأنوثته على
هؤالء النسوة الالتي يمتزن بالجمال دائما ،ومنه في جمال الثغر ،قوله [بحر املتقار ]:
َ ْ َ
ْ
ْ َ
َ
َُ
ِلذ ْي ـ ـ ِـذ املـق َّب ـ ـ ِـل َع ـ ــذ ٍ خصـ ـ ِـ ْر
ـضـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ُك ع ـ ـ ــن ن ّـيـ ـ ـ ـ ٍـر
وإذ ِه ـ ـ ــي تـ
َ ْ َ
َّ
ُ ُ ْ ()76
َك ـ ـ ُـد ّر َت ـنَـ ّ
َ ْ
ـض ـ ـ ـ َـد ِف ْـي ـ ــه أش ـ ـ ــر
ـات
ش ـ ِتي ِت املر ِاكـ ــز ،أحـ ـ َـوى اللـث ـ ِ
ٍ
وفي جمال ّ
القد واستواء الخلقة واكتناز األرداف ،وجمال الجيد والعين ،وفي التنعم والرغد
[بحر الطويل]:
صـ ْـفـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر ُاء َم ْه ُ
ومـ ـ ـ ـ ُـة َ
ُم َت َّب َل ـ ـ ـ ٌـة َ
ض َ
الح ـ ـ ـ ــشا
َ َََْ ْ َ ّ ْ ُ ْ ُ ْ َ
ض ِن َبان ٍـة
النصف ِمن غ
ق ِد اعتدلت ف ِ
َ
َُ ّ ٌ ْ َ ََ
الج ْـيـ ـ ـ َـد شـ ـ ـ ـ ِـاد ٌن
منعـم ـ ـ ـ ــة أه ـ ـ ـ ــدى لهـ ــا ِ

َ ْ
َغ ـ َـذاه ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُس ـ ـ ـ ـ ـ ُـر ٌ
ور َدا ِئ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـم َون ِعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ُم
َ ْ ٌ
ـف َك ِث ْي ـ ـ ـ ٌـب َل َّب َد ْت ـ ـ ـ ُـه َس ُـج ـ ـ ـ ُ
ـوم
و ِنص ـ ـ ـ
َ ُ َ َ ُ ُ ()77
َوأ ْهـ َـدى َل َهــا َ
العـ ْـي َن القتــول بغــوم
215

وغير ذلك كثير ال يمكن حصره ،وكأنما ّ
قسم عمر صورة جماله املثالية في جسوم كثيرة،
فغدا علما على الجمال والتغزل بالذات ،وهذا ما منح شعره تلك الخصوصية التي امتاز بها عمن
سبقه ومن أتى بعده من الشعراء .فاملرأة التي يصفها عمر بن أبي ربيعة في شعره ليست املرأة
الواقعية ،إنما هي أنموذج فريد من صنعه ،وضع فيه كل املحاسن التي وصفها شعره ووقف
عندها دارسوه بالشرح ،معتقدين أنه يقصدها على سبيل التحقيق ،فتحدثوا عن جمالها الباذخ
الذي ال يمكن أن يكون المرأة من لحم ّ
ودم( .)78وذهب بعضهم إلى إحصاء أسماء النساء في شعره،
فإذا (هند) أكثرهن حضورا من األخريات ،في إصرار على االعتقاد بالصدق التاريخي ملا قاله الشاعر
عن هؤالء النسوة( .)79والحق أن من يسمع إطراء عمر لنفسه في األغاني( ،)80ال يشك في أن تلك
املرأة الحسناء التي وصفها هي ذاته هو .وهذا –أيضا -ضر من االبتيار ،لكنه ابتيار نفس ي
بالدرجة األولى.
ب -نوال الشاعر من النساء في كل حادثة
ال يمكن أن يتصور الطفل املدلل أن يطلب شيئا وال يحصل عليه ،فالطفل املدلل أو
الوحيد الذي يلقى من العناية أكثر مما يجب ،يكون مستغرقا في اهتماماته وأموره الخاصة ،بما
يجعله عاجزا عن االهتمام بمشاعر ااخرين وشؤونهم ،عاجزا عن تقدير األمور واألشياء من وجهة
نظر الغير ،بل من وجهة نظره وحده .وتنشأ هذه الظاهرة من اعتقاده أنه مركز الكون والعالم
بأسره ،وأن كل ش يء خلق من أجله( .)81وهذا هو ما حصل مع عمر بن أبي ربيعة في طفولته،
وتجسد في غزله الحقا ،فالنساء وإن َّ
تمن َّ
عن فإنهن ينتهين إلى ابتذال أنفسهن وإجابته ملا يطلب؛
ألن أحدا ال يمكن أن يقول له( :ال) .وذلك أثر من هثار تربيته وتنشئته ،فعمر بن أبي ربيعة "ليس
من السهل أن يوجد مرارا ،إذ ال بد للشاعر من ظروف كثيرة تحوله من عالم العاشقين إلى عالم
املعشوقين ،والبد أن يكون له ثراء عمر ،وأن تكون له أمه التي عاشت له ،وعاشت تعشقه"(،)82
وتلبي كل ما يطلب.
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تلك التربية القائمة على الدالل جعلت من عمر نرجسيا ،متضخم األنا" ،وحسب "نيميا"
يتصف األفراد النرجسيون بأن لديهم طموحات وأهدافا غير واقعية ،وال يتحملون مواقف الفشل
وال يتقبلون عيو ذواتهم ،ولديهم رغبة حادة ال تشبع في أن يكونوا موضعا لإلعجا "( .)83وهو ما
يظهر في أخبار عمر بن أبي ربيعة ،وفي قصائده ،فهو مرغو دائما ،تسعى إليه الفاتنات ،فتعاون
إحداهن األخرى على تحقيق مآربه وتلبية مطالبه.
وتشيع في شعره لذاك حوارات فيها البطلة ومعاوناتها ،قلما يخلو منها نص من نصوص
الديوان ،يقول [بحر الطويل]:
َ
ََ ْ ُْ
أع ْينـ ـ ـ ــا علـ ـ ـ ــى ف ـ ـ ـ ـ َت ًى
فقالـ ـ ـ ــت ألخ ْتيهـ ـ ـ ــاِ :
َ ََ
ََْ َ
ْ َ َ ُ
تاعـت ـ ـ ـ ـ ـ ـا ،ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـم قـالـ ـ ـ ـ ـ ـ َـتا:
فأق َـبلـ ـ ـ ـ ـ ــتا ،فار

َ ْ َ
ََ
أت ـ ـ ـ ــى َزا ِئ ـ ـ ـ ـ ًـرا ،واألم ـ ـ ـ ـ ـ ُر لأل ْم ـ ـ ـ ـ ِـر ُي ْق ـ ـ ـ ـ َـد ُر
َ ّ َ
َّ
َ ْ ُ ْ َ ُ ()84
أ ِقلــي َعل ْيـ ِـك اللـ ْـو َم فالخطــب أيســر

ويقول [بحر الطويل]:
َ
َ َ
ْ ّ
َْ
َوقال ـ ـ ـ ْـت ألتـ ـ ـ ـرا ٍ ل َه ـ ـ ــاْ :اب ـ ـ ـ ُـرز َن ،إنن ـ ـ ــي
َ
َ
َ ُ
ق ِرْيب ـ ــا َعل ـ ــى َس ـ ـ ْـم ٍت ِم ـ ـ َـن الق ـ ـ ْـو ِم ت ّتق ـ ــى

ُ
َ
الخ ّطـ ـ ــا ّ
منـ ـ ــا ب َم ْح َ
ضـ ـ ـ ِـر
أظـ ـ ـ ُّـن َأبـ ـ ــا
ِ
ِ
َ
()85
ُع ُيـ ُـون ُه ـ ـ ـ ُـم ِم ـ ـ ـ ْـن طا ِئ ِف ـي ـ ـ ـ َـن َو ُس ّـمـ ـ ـ ــر

ويقول [بحر الطويل]:
َ َ
َ ُ ْ
َْ
وقال ـ ـ ـ ْـت ألت ـ ـ ـرا ٍ ل َه ـ ـ ــا تش ـ ـ ـ ِـب ُه ال ـ ـ ـ ُّـد َمى:
َ
َ ّ
َ
وقلـ ـ ـ ـ ْـت ل ُهـ ـ ـ ـ ّـنْ :ارَب ْعـ ـ ـ ـ َـن ِشـ ـ ـ ـ ًـيئا ل َع ـ ـ ـ ــلني

والد ُمـ ـ ـ ـ ـ ُ
َت َن َّك ْبـ ـ ـ ـ ـ َـن َش ـ ـ ـ ـ ْـيئا ُّ
ـوع ُس ـ ـ ـ ـ ُـج ْو ُم
ْ َ
َ
ْ ُ ()86
وإن ال َم ِن ـ ـ ــي ِف ْيم ـ ـ ــا ْارت ْأي ـ ـ ـ ُـت ُم ِلـيـ ـ ـ ـم

وعمر في حواراته ينجح في تصوير مشاعر املرأة" ،إذ كشف عن خفايا نفسها ،وما يعتلج في
صدرها نحو الرجل ،فهو لم يكن معنيا بتصوير عواطفه ،ولواعج حبه قدر عنايته بتصوير جوى
املرأة ،وفرط افتتانها به"(.)87
وعمر بن أبي ربيعة في غزلهُ ،يصور امرأة مستجيبة مجيبة دائما ،وهذا ما تسنده األخبار
واملرويات أيضا ،فكلثم بنت سعد املخزومية ،تضر رسول عمر إليها ،وترده عدة مرات ،وتمتنع
عن قبول رسائله ،ثم تستسلم لسحره وتجيبه ،يقول واصفا كتابها إليه [بحر الكامل]:
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َ َ َ ْ
َ
َولقـ ـ ْد ق َرأ ُت ِك َتــابــها ففــهم ُـته
َ َ
َع َج َم ْت َعل ْيه ِبك ِف َها َو َب َن ِان َهـ ـا

َْ َ َ َْ َ َ ْ
ـان غيـ ُر ِكتـ ِابها ل ْم أف َه ِم
لو ك
َ َ
ُ ْ َ ()88
ِم ْن َم ِاء ُم ْقل ِت َها ِبغ ْي ِر املعج ِم

وكلثم في الخبر ،تنتهي -بعد مماطلة -إلى استقبال عمر والتزين له ،وحبسه في بيتها شهرا ،ال
يدري أهله أين هو( .)89أما الثريا بنت علي بن أمية األصغر فتدخل إلى فراشه مليعاد كان بينهما،
فتجد أخاه الحارث مستلقيا في فراشه ،وقد خرج هو إلى املسجد مع املغر  ،فتلقي بنفسها عليه
تقبله ،ال ّ
ّ
تشك في أنه عمر( .)90ومع أن الثريا تتزوج من رجل هخر في نهاية القصة ،إال أن عمر
يستمر في مراسلتها ،وتجيبه ،تقول مجيبة وواصفة رسالة وصلتها منه [بحر الطويل]:
َ
ْ
َ ٌ َ ْ َ َ ّ ُ َْ
ُ َّ َ ُ
وم ْس ـ ـ ـ ـ ـ ٍـك َوعنـ ـ ـ ـ ـ ـ َب ِر
ـاس ِمثل ـ ـ ـ ُـه
أت ـ ـ ــاني ِكت ـ ـ ــا ل ـ ـ ــم ي ـ ـ ــر الن ـ ـ ـ
ـور ِ
أم ـ ـ ـ ـ ِـد ِبـ ــك ــافـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ُ
ٌ
ُ
ب ْ
َ َ ْ َ ()91
الي ُاق ِ َ
عق ٍد م َن َ
َوق ـ ـ ْـرط َـ ُ
اف وجـوه ِر
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه ق ْو ِه ـ َّـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة َو ِر َب ــاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
وت ص ٍ
ِ
ِ
ِ
وغير ذلك من األخبار التي ال يتدخل في تجريم محتواها وتحريمه عرف وال دين وال دولة،
وكأنها حق مشروع للشاعر وصواحبه دون غيرهم.
وعمر في شعره ينال –أيضا -ويحقق ما يصبو إليه من صواحبه ،يقول [بحر الكامل]:
ُ
ّ
ُ
ْ
ُ َ
َح َت ـ ـ ــى َإذا ُأ ِم ـ ـ ـ َـن ّ
ـداء
الر ِق ْي ـ ـ ـ ـ ُـب َون ّـو َمـ ـ ـ ـ ْـت
عن ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ُي ـ ـ ـ ـ ـ ــون س َـو ِاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـر األع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
َ
َ
ّ
َ ْ
َ
ـأط ُر ف ـ ــي َثـ ـ ــالث َكـ ـ ـ ُّ
ـية األ ْد َم ـ ـ ـ ــاء
ـالدمى
خ َرج ـ ـ ْـت ت ـ ـ
ٍ
ْتمشـ ـ ـ ـ ـ ي ك َمشـ ـ ـ ـ ـ ي الظ ْبـ ـ ـ ـ ـ ِ
ّ َ
ْ
ج ـ ـ ـ َـاء َ
الب ِشي ـ ـ ـ ُـر بأنـه ـ ــا ق ـ ـ ـ ْـد أق ـ َـب ـل ـ ـ ْـت
ّ ْ
َ َ
َ َ ُ
قالـ ـ ْـتِ :ل َرّب ــي الشـكـ ـ ـ ُرَ ،ه ـ ـ ِـذي ل ْيل ــة

ويقول [بحر الطويل]:
ّ
َ
ُْ َ ّ
ـدة الث ـ ـ ْـديي ـ ـ ـ ِـن قل ـ ـ ـ ُـت ل َهـا:ات ـ ـ ـ ِـكي
ون ِاه ـ ـ ـ ـ ِ
ْ ُ َ َ َ ٌ
ََ ْ َ
ْ
اعــة
هللا ،أمــرك ط
فقالــت :علــى اسـ ِـم ِ
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ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـح َله ـ ـ ـ ـ ـ ــا َأ َر ٌج ب ُك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل َفـ ـ َ
ـض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـاء
ر
ِ
ِ
َ
َ ْ َُ
()92
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ ًرا أؤ ِ ّديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه ِب َـوفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

َ َ َ
َع َل ـ ــى ّ
الر ْم ـ ـ ـ ـ ِـل ِم ـ ـ ْـن َج َّبان ـ ـ ٍـة ل ـ ـ ْـم ت َو َسـ ـ ـ ِـد
َ ُ
ُّ
ْ ُ
وإن ك ْن ـ ـ ـ ُـت قـ ـ ـ ْـد كل ْف ـ ـ ُـت َم ـ ــا ل ـ ـ ْـم أعـ ـ ـ َّـو ِد

َ ْ َ
َ ْ
َ ّ
ف َمـ ــا زل ـ ـ ُـت ِف ـ ــي ليـ ـ ـ ٍل طـوي ـ ـ ـ ٍـل ُم ــل ـ ـ ــث ًما
ْ َ ُ َ
ّ
اح قال ـ ـ ْـت فضحتـ ــني
فلم ــا َدن ــا اإلص ــب

َ ُ َ َ
َلذ ْي ـ ـ ـ ـ ـ َـذ ُ َ
ض ـ ـ ـ ـ ــا ِ ا ِمل ْسـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـك كامل ـ ـ ـ ـ ــتش ِه ِد
ر
ِ
َف ُقـ ْـم غيـ َـر َم ْطـ ُـرودْ ،
ْ َ َ َ ()93
وإن ِشــئت فــازد ِد
ٍ

والحوارات بين الشاعر وصاحبتيه في النصين تصور الشاعر مرغوبا مطلوبا ،فاملرأة في
األبيات األولى تشكر ربها أن حقق أمنيتها بلقائه ،وتقسم أن تفي بنذر النوال الذي كانت قد عقدته
إن أجابها إلى مرادها منه .وفي الثانية تستجيب ألمره طائعة ،وتذكر اسم هللا على ما متعها به من
نوال األمنية وتحقق الحلم.
وعمر في شعره يتحدث عن وقوعه في املحظوراتً ،
معلنا غير كاتم ،ومع ذلك لم تقف ضده
كل مؤسسات املجتمع الشعبية والرسمية ،فلم ُي َقم عليه ّ
حد القذف في األعراض ،ولم ُيجلد
ُُ
البلس ،مثلما حصل ملعاصره األحوص( ،)94وكأنما صدق فيه وحده حكم القاض ي
ويوقف على
الجرجاني للشعراء ،حين أعلن أن "الدين بمعزل عن الشعر"( ،)95وهذا في حد ذاته مثير للتساؤل.
ويمكن أن نرد هذا املوقف املتهاون من السلطة تجاه الشاعر إلى ما أدركه القدماء من حب
عمر بن أبي ربيعة لنفسه ،فصار حديثه عن عشق النساء له حديثا عن ّ
حبه لنفسه ،ال حكاية
لواقع تاريخي محدد ،فالشاعر حين ينظم في حدث ،ال يصور حقيقة الفعل بل تصوره له ،مما
يحقق ضربا من اللذة الفكرية التخييلية ،تغني عن اللذة الجسدية الحقيقة .وهذا ما يظهر في
كثير من الصور الشعرية في شعر عمر ،إذ "يعتمد على املخزون الالشعوري ،وفي هذه الحالة يكون
من الخطأ التعامل مع الصورة على أساس داللتها الظاهرة املباشرة"(.)96
وعمر بن أبي ربيعة ّ
يصرح في غير موضع من أخبار األغاني بأنه ما وقع في حرام وال ارتكب
محظورا ،وأنه على سنة الشعراء الذين يقولون ما ال يفعلون( .)97وقد ّ
حفزت هذا النوع من الغزل
نرجسية عمر ورغبته في املخالفة التي تجعله مختلفا عن غيره من الشعراء ،مشارا إليه بالبنان
دائما" .وقد شكل الوعي و(الالوعي) عند الشاعر مادة غنية لنقل تلك األحداث وتوظيفها في
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نصوصه األدبية ،فالعواطف املخزونة في (الوعي) الشاعر يمكن أن ينقلها إلى الوعي بكيفيات
ّ
كثيرة"( ،)98هي ما ولد هذا القصص وتلك الحوارات التي ظهرت في شعره.
هنا تأتي نرجسية عمر لتصنع هذا النوع من االبتيار الذي يقول فيه إنه قد فعل ،وإنما
فعله شعر ّي ال واقعي؛ ألنه ببساطة يبحث عن التميز باملباينة واملفارقة واملخالفة ،فلن يكون عمر
الذي يتحدث الناس عنه وعن شعره ومغامراته لو لم يكن قال ما قاله.
 -2البتيارفي الشكل
شكلت مضامين غزل عمر بن أبي ربيعة– على ما اتضح سابقا -أنموذجا جديدا يختلف
عن الغزل في عصره وفي العصور السابقة له .وإذا كان من الباحثين من ّ
عد عمر بن أبي ربيعة ،في
حواراته الغرامية وقصصه الشعري ،وريثا ملدرسة امرئ القيس ،وأنه "قد تقدم بسبب من رقيه
الزمني ،وتوفر أسبا الحضارة له حتى سبق أستاذه وتفوق عليه" ( ،)99فإن عمر قد تجاوز أستاذه
الجاهلي كثيرا ،فأتى بما لم يأت به األوائل ،ساعده على ذلك اعتماد أساليب جديدة في الوصف
والحوار لم تعهد عند سابقيه .ومع أن شعر عمر بن أبي ربيعة ال يتميز بمعجم خاص متفرد ،إال
أنه تفرد بلغة خاصة في الغزل؛ لغة يغذيها االبتيار النفس ي ،الذي عرف به الشاعر ،فإذا هي مزيج
من مخزونات الطفولة ومكتسبات التربية .ويمكن الوقوف عند مظهرين من مظاهر االبتيار
النفس ي في لغة عمر بن أبي ربيعة ،هما:
أ -اختيار لغة األنوثة بدل من لغة الفحول
َ
ُ
يقول العقاد معلقا على قول عمر بن أبي ربيعة" :كنت وأنا شا أعشق وال أعشق"(:)100
"وهذا حديث من هو عاشق لنفسه قبل أن يكون معشوقا لغيره ،ففيه خليقة املرأة أن تشعر
بجنسها مطلوبة وال تشعر بجنسها طالبة ،وما من شا يبلغ من العمر أن تعشقه املرأة إال قد بلغ
من العمر أن يعشقها ،ما لم يمنعه مانع من عرف أو زهادة ،فإن لم يكن هذا املانع ففي انتظاره
أن ُيطلب معشوقا قبل أن يطلب عاشقا أنوثة ال ترضاها طبائع الفحول"(.)101
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وعمر فيما يبدو ليس من أولئك الفحول األقوياء ،فقد نشأ في كنف ّأمه مدلال منعما،
بعيدا عن قسوة األ التربوية ،وعليه فليس يستغر أن يصير على هذه الصورة األنثوية الرقيقة.
ففي في حواراته –مثال -يتلذذ عمر بذكر اسمه وتكراره على لسان صواحبه ،يقول العقاد في هذا
امللمح" :ولعل جانب األنوثة فيه ال يظهر من ش يء كما يظهر من تدليل اسمه بين تلقيب وكناية
وتسمية ،كما ُيعهد في أحاديث النساء ،فهو تارة أبو الخطا  ،وتارة املغيري ،وتارة عمر الذي ال
يخفى كما ال يخفى القمر ،وأشباه ذلك من األنثويات التي يقار بها املرأة في املزاج ويسايرها في
الحديث"(.)102
والواقع أن األنوثة هنا تظهر في تلذذ العاشق بذكر اسم محبوبته ،على عادة الشعراء ،لكن
املحبوبة هنا مختلفة ،إذ هي (أناه) التي عشقها كما لم يعشق امرأة قط .هذه األنا املتضخمة هي
التي يتكرر ذكرها وتحضر في كل مكان ،وكأنما تمثل للعاشق في كل سبيل .يقول [بحر البسيط]:
ََْ َ َُُ ُْ َ َ
الع ْي ِـن ت ْسبِـ ُقها
وقوِلها ودمــوع

َ
القلب ِم ْن ُع َم ِر
ِفي ن ْح ِر َهاَ :د ْي ُن َهذا
ِ

()103

ويقول [بحر الطويل]:
َ ْ ُ َ
َ
ِق ِفي فانظ ِري أ ْس َم ُاء َه ْل ت ْع ِر ِف َنه

َ
ُ ْ ّ
َ َ ْ َ
ـان ُيذكـ ــر
أ َهـذا امل ِغيـ ِري الـذي ك

ويقول [بحر البسيط]:
َ
ْ
َ َ ُْ
َوقال ْت ألختيها :اذ َهبا في َح ِفظ ٍة

َ
َ َ
ّ
َ
ف ُزو َرا أ َبا الخـطا ِ ِس ًّرا َو َسلما

ُ ()104

()105

وقد أسعفه في خلق تلك اللغة املؤنثة دخوله مجالس النساء في طفولته األولى ،وداللهن
وممازحتهن له ،فصار يتحدث بلسان طفولته عن شبابه؛ فإذا هو األعطر واألشهر ،ال األشد وال
األقوى ،يقول واصفا نفسه على لسان صواحبه [بحر الكامل]:
َ ْ َ
ُ
َ ّ َ ُ
َ ّ َ ْ َ َ ()106
َورك َوب ُه ال شك غير ِمراء
الت :أ ُبو الخطا ِ أ ْع ِرف َزّيه
ق
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ويقول [بحر الرمل]:
ْ
َْ
َو ُر َ
ضـا ُ ا ِملسـ ِك فـي أث َـو ِابه

عليه َف َن َ
َم ْـر َم َر امل َـاء ْ
ضر

()107

فعمر ال يعنيه أن يشتهر بقوة أو حمل سالح ،مثلما هي حال الكثيرين من شبا بني أمية
في زمانه ،وحال شبا العر في عصورهم املختلفة؛ ألن نفسه ال تنطوي على مطامع سياسية،
ولم يجد من الشظف ما يكلفه العناء واملشقة؛ لذا تجده يقنع من الشهرة بأن يشتهر بالجمال
والوسامة والتأنق ،وإن تجاوز ذلك فليشتهر باملغامرة ،لكن مغامراته ال تكون إال في عالم النساء،
"وكلها ،عند هذا الفتى القرش ي ،في حياته الهازلة ،ذات معنى سلبي يقابل معاني الحياة الجادة
عند أولئك الذين كانوا يبنون الحياة ويصوغون املجتمع"( .)108ولعل قصيدته الرائية وحدها تكفي
للكشف عن هذا الجانب ،فعمر فيها يصور اقتحامه لليل وتجشمه مشقة مواجهة الحي والحراس.
وعمر في مغامراته يحقق النصر دائما ،فهو في الرائية -مثال -ينتهي إلى سرير (نعم) ويقض ي منها ما
جاء طالبا له .تلك املغامرة -في الواقع -ال قيمة لها حين تقاس بمقاييس املغامرات البطولية التي
ينجو الشاعر فيها بنفسه من األعداء املترصدين .يقول واصفا تلك املغامرة [بحر الطويل]:
ُ
ُ
ْ َ
َول ْيلـ ـ َـة ِذي َد ْو َر َان َج ّشـ ــمني ُّ
يجش ـ ـ ُـم َ
السـ ـ َـرى
اله ـ ـ ْـو َل املح ـ ـ ُّـب امل َغ ـ ـ َّـر ُر
وق ـ ــد
ُ ُ َْ ُ
َ ُّ َ ْ ً ّ َ
َ َ
ُأح ـ ـ ــاذ ُر ْ
من ـ ـ ـ ُـهم َمـ ـ ـ ْـن َيط ـ ـ ــوف َوأنظـ ـ ـ ُـر
ـاق َع ـ ــلى ش ــف ـ ــا
ِ
ف ِـب ـ ــت ر ِقـيـ ـ ـ ــبا لل ِـرف ـ ـ ـ ِ
..........
َ
ُ ْ
َ
ُ
الص َ
َم َ
َف ّلما َف َق ْد ُت ّ
صابي ـ ـ ـ ـ ُـح شـ ـ ـ ـ ّـب ْت بال ِعشـ ـ ـ ـ ِـاء وأ ْنـ ـ ـ ـ ُـو ُر
ـوت م ْـن ُهم وأط ِفئ ْـت
َ َر ّ َ ُ ْ َ ٌ َ
َغـ ـ ــا َ ُقميـ ـ ـ ْـ ٌر ُكن ـ ـ ْـ ُت ُ
أرج ـ ـ ـ ــو َ
ـان َون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـو َم ُس ّـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـر
و وح رع ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
غي ـ ـ ـ ـ َـاب ُه
.........
ـادت ب َم ْخ ُفــوض ّ
َوكـ ْ
ـاج ُأتـه ـ ـ ـ ـ ــاَ ،وت َـو َله ـ ـ ـ ـ ـ ْ
َ ْ َ ُ ()109
َف َح ّي ـ ـ ـ ـ ـ ْـت إذا َف َ
التحيـ ِـة تجهــر
ـت
ِ
ِ
ومن أنثويات عمر التي لم يسبق إليها أنه جعل املرأة -البطلة في مغامراته الغرامية -عاشقة
له" ،إذ قلما يشكو من هجر أو يتألم َ
لص ّد ،فقد تحول بشعره يمأله تيها بنفسه ،ويقال إنه كان
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جميال ،وكأنما انعكست فيه صورة الحب ،فهو ال يشكو الغرام والعشق ،بل محبوبته هي التي
ُ
تشكو من ذلك"( .)110فنساء عمر ّ
ّ
ويتحين له الفرص ،ثم
هن اللواتي يتمنين لقاء املغيري املشهر،

ّ
هن–بعد ذلك -يتأملن ويبكين فراقه وهجره ،في صورة هي عكس الصورة النمطية للغزل ،حيث
يسعى الرجل في طلب املرأة ويبكي فراقها .يقول واصفا جوا امرأة ،كان قد وعدها بزيارة أرضها
[بحر الرمل]:
َ
ُ ٌ
فــأ َجـ َـاب ـ ـ ْـتَ :ه ـ ِـذ ِه أ ْمـ ِن ـ َـي ــة

َ ْ َ
َ
َ
ل ْـي ـ َـت َّأنا نش ـتـ ِـر َيها ِبث َم ْن

()111

ويقول في تشوق أخرى للقائه ،بعد عقده العزم على هجرها [بحر الخفيف]:
َ
َ َ َ
ُ
َْ َ
َْ
()112
ف لي َ
باله ْج ِر ق ْب َل ْأن َيلقاني؟
ِسل
الي ْو َم ْأن أ َرى ُع َم َر املر
كي ِ
ويقول واصفا بكاء ثالثة لفقده ،وطول تشوقها له [بحر املتقار ]:
ْ ُ ()113
َ ّ ْ َ
ََ َ ّ َ َ َ
اإلث ِمد
ـوابـ َـق ِم ْـن َع ْبـ ٍـرة
عـلـى الخ ِـد جال ِبها ِ
وكف ـت سـ ِ
ويقول على لسان رابعة ،كان قد فارقها على وعد باللقاء [بحر الكامل]:
َ
ْ
َ
َال َكـ َ
َ ْ ()114
ـان َهــذا َ
هخر العه ِد
اذ َهـ ْـب ف َد ْي ُتـ َـك غ ْيـ َـر ُم ْب َتع ِـ ٍد
والشواهد سوى ذلك كثيرة ،وهي تؤكد في مجملها ،أن عمر لم يكن ّ
معنيا بالحفاظ على
صورة الرجل الذي ترتضيه الثقافة العربية ،الرجل األنموذج ،الذي ال يتجمل وال يحفل بالزينة،
ّ
وال يدلل نفسه ويملح اسمه كالنساء ،والذي يبكي ويتألم دائما؛ ألنه يعاني من أجل املرأة ،حاميا
ّ
ومتوجدا متوجعا من عشقه لها مرات ومرات .بل لعل الصورة التي تعني عمر،
ومدافعا عنها مرة،
ِ
هي تلك التي حاولت الثقافة طمسها وتعمية العين عنها ،صورة الرجل الجميل الوسيم األنيق.
وألنه ال يستطيع أن يعترض بشكل مباشر سافر على تلك املواضعات الثقافية ،فقد ترك االعتراض
عليها ّ
لفنه وشعره ،فجاء بتلك األساليب األنثوية ،ليؤكد احتفاء الشاعر بهذا الجانب من جوانب
شخصيته.
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هكذا يبتكر عمر في غزله لغة خاصة ألداء املضامين الخاصة التي ابتدعها ابتداعا .وهو في
ذلك يخالف عرف الغزليين من الشعراء الذي جعلوا من فروسيتهم وقوتهم وجسارتهم على
األعداء سبيال لكسب محبة النساء.
ب -التحول من ضمير املفرد إلى ضمير الجمع
لقد درج شعراء الغزل في كافة عصورهم على استخدام ضمير املفرد في أثناء حديثهم عن
املرأة ،لكن عمر يخالف في هذا العرف ،على عادته في مخالفة السائد والقار ،فيتحدث عن
النساء بلغة الجمع ،على ما ّ
مر سابقا ،يقول عن أحاديث النساء الجماعية في الحب [بحر
الخفيف]:
ثم قالت لسربها سائليه

()115

أيريد الرواح أم هو غادي؟

ويقول واصفا جمعا من الجميالت [بحر املتقار ]:
ْ َ ُ
َ
()116
الخرْي ـ ـ ـ ـ ف أخ ْ
َف ُح َ ْ َ
رج َن َي ْم ِشي َن مش ًيا قطوفا
ِ
ٍ
ور ك ِمث ِل ِظب ِاء ِ
وليس ذلك كل ش يء ،بل إنه ليتحول من ضمير املفرد إلى ضمير الجماعة كثيرا ،إذ "قلما
تعرف له قصيدة ال يضطر فيها إلى تحويل الضمير إلى الجمع"( ،)117ومن ذلك قوله [بحر الخفيف]:
ُ َ َ
َ
َ َّ
َ
َ
َ َ ْ ()118
ال ت ُـز ْرنا وال نـ ُـزورك سـبـتـا
َسك َن ْت ُمشرف الذ َرى ،ث ّم قال ْت:
وقوله [بحر البسيط]:
َ َ
َ ْ ُ
عال ُج ُه
قال ْت ِ:ب َدا ِئ َك ُم ْت ،أوع
شت ِ

َ َ َ
َ َ
ف َما ن َرى ل َك ِف ْي َما ِع ْن َدنا ف َر َجا

وقوله [بحر الكامل]:
ْ َ
ُ
ْ
َيا ُسك ُن ُح ُّبك إذ ك ِل ْف ُت ِب ُح ّبـكم

َ
ّ َ
َع َرضا أ َر ُاه َو َر ِ ّ َمكة ُم ْم ِرض ي

()119

()120

وقوله [بحر املنسرح]:
َ
ْ َ ْ َ ُ ()121
َ ُ ْ َ ْ َُْ َ ْ
َ
اس ِدين لم تز ِر
ـاش ـ ـ ـ ــح ،والح ِ
حذر ال ـ ك ـ ـ ـ ـ ـ ِ
تقول :إن لم نزرك ِمن ِ
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وقوله [بحر الطويل]:
ْ َ ٌ
و ِفـي َج ْـو ِف ِه ِم ّـني إلـيـ َك ت ِـحيـة

َ ُ
ُ
َف َق ْد َط َ
يامي ِبكم َو َتذكري
ال ِت ْه ِ

()122

تلك الحوارات ،التي ال نكاد نجد لها مثيال في ثقافة العر الغزليةّ ،
تدل على ما سبق أن
خلصت إليه الدراسة من أن ذاكرة الشاعر الطفولية كانت قد حفظت تلك األحاديث الجماعية
للنساء في مجالس طفولته ثم عادت لتبتكر منها حوارات غزلية جماعية ،لم تكن مما اعتاده
الشعراء ،إذ ليس من عادتهم الحديث عن معشوقاتهم بضمير الجمع.
هكذا كانت لغة عمر بن أبي ربيعة؛ لغة فيها ضر من االبتيار النفس ي ،يكشف رواسب
شخصيته التي خلقتها تربيته ،ورفدتها بالغته وموهبته ،فصار يستعير لسان النساء ليصف
نفسه ،وليصنع نساء قصائده؛ متمثال في ذلك واقعا كان قد حصل بالفعل ،في نفسه ووجدانه،
ال في زمانه ومكانه.
الخاتمة:
اشتغلت هذه الدراسة على ظاهرة االبتيار في شعر عمر بن أبي ربيعة ،متتبعة هذا املصطلح
في القواميس واملعاجم اللغوية .ثم بحثت عن أسبا

االبتيار وبواعثه من حياة الشعر ومن

مواضعات الثقافة ،منتهية إلى الكشف عن بعض مظاهره في شعر عمر بن أبي ربيعة ،على مستوى
املضمون والشكل ،وخلصت إلى عدد من النتائج ،منها:
 .1أن االبتيار مصطلح يدل على ما يفعله الشخص ثم يصرح به مفاخرا ،على ما هو ظاهر في
كثير من نصوص الشاعر واألخبار التي ترافق تلك النصوص ،صحيحة كانت أو متخيلة.
 .2أن االبتيار في شعر عمر بن أبي ربيعة كان وسيلة ملخالفة السائد والقار في الثقافة العربية
عامة ،وفي الثقافة الشعرية خاصة .وقد لجأ إليه الشاعر رغبة في املباينة واالختالف.
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 .3أن االبتيار في شعر عمر بن أبي ربيعة نفس ي وليس واقعيا ،نتج عما أحسه في نفسه من
التميز على املستويين الشخص ي واالجتماعي.
 .4أن تنشئة الشاعر لعبت دورا كبيرا في تعاظم إحساسه بتميزه ،مما أدى إلى تميز أشعاره
وأخباره بهذا االبتيار الذي عرفت به.
 .5أن الحديث عن جماعات النساء في شعر عمر بن أبي ربيعة إنما كان انعكاسا ملا كان
يحصل في مجالس طفولته ،ما أدى إلى هذا الحديث الجماعي ،الذي انعكس بدوره على
الضمائر في شعره.
 .6أن عمر بن أبي ربيعة يبتار في شعره ،بحسب وصف األصفهاني ،لكن بكيفيات أخرى
ّ
صورها خياله الشعري ،وال عالقة لواقعه الحقيقي في شبابه ،بكثير مما جاء في شعره.
أخيرا ،فإن الدراسة وهي تنتهي إلى تلك النتائج ،التي ال تجزم بصحتها ،فإنها تفتح البا
أمام قراءة جديدة لألد العربي القديم ،تتجنب السائد واملكرور في الدراسات السابقة ،وتبحث
عما لم يحظ بالبحث ،في سبيل الكشف عن غنى الشعر العربي بالدالالت ،مع اإلفادة مما طرحته
العلوم اإلنسانية األخرى ،من النظريات ،ال سيما علم النفس.
الهوامش واإلحالت:
()1
()2
()3
()4
()5

ينظر :يوسف خليف ،في الشعر األموي  -دراسة في البيئات ،مكتبة غريب ،القاهرة ،د .ط ،د.ت.160 :
أبو الفرج علي بن الحسين األصفهاني ،كتا األغاني ،دار صادر ،بيروت :د .ط ،د.ت.94/1 :
أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ،لسان العر  ،دار صادر ،بيروت ،د.ط ،د.ت،
مادة :هـ ر.
أبو الحسن أحمد بن فارس ،مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم هارون ،دار الفكر للطباعة والنشر،
بيروت ،د .ط.308/1 :1979 ،
محمد مرتض ى الحسيني الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق :إبراهيم الترزي ،املجلس
الوطني للثقافة والفنون واادا  ،الكويت ،د.ط.253/10 :1972 ،
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()6

املرجع السابق.257/10 :

()7

املرجع السابق.256/10 :

()8

املرجع السابق.258 /10 :

()9

املرجع السابق.262-261 /10 :

( )10املرجع السابق.162/10 :
( )11املرجع السابق.268/10 :
( )12مجد الدين محمد بن يعقو

الفيروزهبادي ،القاموس املحيط ،تصحيح :الشيخ محمد التركزي

الشنقيطي ،دار الفكر ،بيروت ،د.ط.378/1 :1978 ،
( )13املرجع السابق.377/1 :
( )14ابن فارس ،مقاييس اللغة.316/1 :
( )15ينظر :أحمد مطلو  ،معجم النقد العربي القديم ،دار الشؤون الثقافية العامة ،القاهرة ،ط،1
1989م .89-88/2 :فقد ذكر مقوالت النقاد القدماء في الصدق والكذ  ،ولم يرد (االبتيار ،واالبتهار)
وصفا للشعر عند أحدهم .وينظر -أيضا -كتا أول املشتغلين بالقضية من القدماء ،أعني محمد بن
أحمد بن طباطبا العلوي ،عيار الشعر ،تحقيق :عباس عبد الساتر ،طبعة دار الكتب العلمية ،بيروت،
د.ط ،2005 ،حيث ذكر الصدق في أصول املثل األخالقية عند العر  ،ثم جعل التنزه من الكذ
واالستكثار من الصدق فروعا لتلك الخالل املحمودة في الشعر ،ولم يذكر (االبتيار واالبتهار).18 :
()16
()17
()18
()19

أبو الفرج األصفهاني ،األغاني.72/1 :
أبو العباس محمد بن يزيد املبرد ،الكامل في اللغة واألد  ،تحقيق :أبو الفضل إبراهيم ،املكتبة
العصرية ،بيروت ،ط.466/2 :1997 ،1
أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري ،زهر اادا وثمر األلبا  ،تحقيق :زكي مبارك ،دار الجيل،
بيروت ،د.ط ،د.ت.404/2 :
فؤاد املرعي ،الوعي الجمالي عند العر قبل اإلسالم ،دار األبجدية ،دمشق ،ط.91 :1989 ،1

( )20أبو الفرج قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،مطبعة الجوائب ،قسطنطينية ،ط1302 ،1ه.20 :
( )21املرجع السابق.17 :
( )22كمال اليازجي ،في الشعر العربي القديم :األضداد الخلقية ،دار الكتا اللبناني ،بيروت ،د.ط ،د.ت:
.104
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( )23الشنفرى األزدي ،ديوانه ،تقديم :طالل حر  ،دار صادر ،بيروت ،ط .57 :1996 ،1الخالف :املتخلف
عن القتال .يتغزلّ :
يحدث النساء ُوير ّ
اودهن.دارية :مالزما داره .الداهن :الذي يدهن نفسه بالطيب.
الزبيدي ،شعر عمرو بن معدي كر ّ
( )24عمرو بن معديكر ّ
الزبيدي ،جمع :مطاع الطرابيش ي ،مجمع
ِ
ِ
اللغة العربية،دمشق ،د.ط.80-79 :1985 ،
( )25قدامة بن جعفر ،نقد الشعر.43 :
( )26سورة يوسف ،ااية.23 :
( )27أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرش ي الدمشقي ،تفسير القرهن العظيم ،املكتبة العصرية ،بيروت ،ط،1
.431/2 :1998
( )28يوسف ،ااية.31 :
( )29لتفاصيل أكـثر حول املوضوع ،ينظر :أحمد بن تيمية ،مجموع الفتاوى ،جمع وترتيب :عبد الرحمن بن
محمد بن قاسم وابنه محمد ،مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة املنورة ،ط،1.
بيروت.377/15 :2004 ،
( )30املرجع السابق.252-251/35 :
( )31عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ،الشعر والشعراء ،تحقيق :حسن تميم ،محمد عبد املنعم العريان ،دار
إحياء العلوم ،بيروت ،ط.371 :1994 ،5
( )32أبو الفرج األصفهاني ،األغاني.212/1 :
( )33املرجع السابق.153/1 :
( )34املرجع السابق.71/1 :
( )35املرجع السابق.71/1 :
( )36املرجع السابق.113/1 :
( )37املرجع السابق.113/1 :
( )38املرجع السابق.95/1 :
( )39أبو العباس محمد بن يزيد املبرد ،الكامل في اللغة واألد .404/2 :
( )40ينظر الخبر بتمامه في األغاني.77/1 :
( )41عمر فروخ ،ابن أبي ربيعة املخزومي وفصل في تطور الغزل والنسيب في الشعر العربي ،دار لبنان
للطباعة والنشر ،بيروت ،د.ط.70 :1983 ،
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( )42ذكر صاحب األغاني أخبارا تدل على افتتان النساء بجمال الرجال .ينظر مثال ترجمته لوضاح اليمن،
وعشق أم البنين له؛ لجماله ،154/6 :وترجمته ليزيد بن الطثرية ،حيث قال" :كان من أحسن من
مض ى وجها وأطيبه حديثا ،وأن النساء كانت مفتونة به".114/8 :
( )43ينظر الخبر بتمامه في األغاني.127-126/1 :
( )44اختلف في مكان والدته أهو مكة أم املدينة أم الجند ،حيث كان والده ،فرأى الدكتور جبرائيل جبور
أنه ولد في املدينة .ينظر :جبرائيل جبور ،عمر بن أبي ربيعه :حياته ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط،3
1981م .24/2 :في حين رجح الدكتور شوقي ضيف أنه ولد في مكة .ينظر :شوقي ضيف ،العصر
اإلسالمي ،دار املعارف ،القاهرة ،ط ،29د.ت.349 :
( )45ينظر :أبو الفرج األصفهاني ،األغاني.64-62/1 :
( )46ينظر :املرجع السابق.67/1 :
( )47للتفاصيل ينظر :جبرائيل جبور ،عمر بن أبي ربيعة :حياته.16/2 :
( )48يوسف خليف ،في الشعر األموي :دراسة في البيئات.152 :
( )49عباس محمود العقاد ،شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،القاهرة،
د.ط.25 :2013 ،
( )50خليل محمد عودة ،صورة املرأة في شعر عمر بن أبي ربيعه ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط ،1د.ت:
.42
( )51املرجع السابق.43 :
( )52علي نجيب عطوي ،عمر بن أبي ربيعة شاعر الغزل الصريح في العصر األموي ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،د.ط ،د.ت.35 :
( )53يوسف خليف ،في الشعر األموي :دراسة في البيئات.155 :
( )54يوسف خليف ،تاريخ الشعر العربي في العصر اإلسالمي ،دار الثقافة للطباعة والنشر ،القاهرة ،د.ط،
1976م.83 :
( )55ينظر مثال :كتا يوسف خليف ،في الشعر األموي  -دراسة في البيئات ،152 :وكتابه :تاريخ الشعر
العربي في العصر اإلسالمي ،76 :وما بعدها .وشوقي ضيف ،العصر اإلسالمي ،347 :وما بعدها ،وكتابه:
الشعر والغناء في املدينة ومكة لعصر بني أمية ،دار املعارف ،القاهرة ،ط ،4د.ت ،89 :وما بعدها.
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وجبرائيل جبور ،عمر بن أبي ربيعه :حياته 127/2وما بعدها ،وكتابه :عمر بن أبي ربيعه :حبه وشعره،
دار العلم للماليين ،بيروت ،ط ،33/3 :1981 ،3وما بعدها .وشكري فيصل ،تطور الغزل بين الجاهلية
واإلسالم من امرئ القيس إلى عمر بن أبي ربيعة ،دار العلم للماليين ،بيروت،ط1986 ،7م ،339 :وما
بعدها .وغيرها من الكتب التي وصفت االختالط في مجتمع الحجاز في عصر بني أمية.
( )56عباس محمود العقاد،شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة.18 :
(ّ )57
عز الدين إسماعيل ،التفسير النفس ي لألد  ،مكتبة غريب ،القاهرة ،ط ،4د.ت.36 :
( )58لطفي الشربيني ،عادل صادق ،معجم مصطلحات الطب النفس ي ،مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
ومركز تعريب العلوم الصحية ،الكويت ،ط ،4د.ت.114 :
( )59املرجع السابق.119 :
( )60شكري فيصل ،تطور الغزل بين الجاهلية واإلسالم من امرئ القيس إلى عمر بن أبي ربيعة.404 :
( )61أمل طاهر محمد نصير ،التفسير السياس ي لشعر عمر بن أبي ربيعة :قراءة جديدة .املجلة العربية
لآلدا  ،وهي مجلة علمية محكمة تصدر عن كليات اادا في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات
العربية ،املجلد الثالت ،العدد األول.109 :2006 ،
( )62جبرائيل جبور ،عمر بن أبي ربيعه :حبه وشعره.430/3 :
( )63يوسف خليف ،تاريخ الشعر العربي في العصر اإلسالمي.87 :
( )64شوقي ضيف ،الشعر والغناء في املدينة ومكة لعصر بني أمية.250 :
( )65جبرائيل جبور ،عمر بن أبي ربيعة :حبه وشعره.393/3 :
( )66أبو الفرج األصفهاني ،األغاني.71/1 :
( )67املرجع السابق.127/1 :
( )68املرجع السابق.129/1 :
( )69املرجع السابق.81/1 :
( )70املرجع السابق.114/1 :
( )71املرجع السابق.123/1 :
( )72جبرائيل جبور ،عمر بن أبي ربيعة :حبه وشعره.389/3 :
( )73شوقي ضيف ،الشعر والغناء في املدينة ومكة لعصر بني أمية.257 :
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( )74جبرائيل جبور ،عمر بن أبي ربيعة :حبه وشعره.430/3 :
( )75أحمد ياسين ،النرجسية في شعر عمر بن أبي ربيعة .مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية:
سلسلة اادا والعلوم اإلنسانية ،املجلد ،36العدد.96 :2014 ،4
( )76عمر بن أبي ربيعة املخزومي ،شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة ،دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع،
بيروت ،ط1988 ،4مّ .177 :
النير :أراد به فمها .الخصر :البارد .الشتيت :املتفرق ،أراد أن أسنانها
ليست متالصقة .أحوى :فيه سمرة .األشر :تحزيز في األسنان.
ُ
( )77املرجع السابق .221 :امل ّتبلة :التامة الخلق .صفراء :أراد أنها تكون في هذا اللون وقت العش ي ،وهذا مما
تمدح فيه النساء .مهضومة الحشا :ضامرته .اعتدلت :تساوت ،فنصفها األعلى كغصن البان ،ونصفها
األسفل ككثيب الرملّ .لبدته :ألزقت بعضه في بعض .السجوم :املطر .الجيد :العنق .الشادن :الظبي.
البغام :صوت الظباء .أراد أنها أشبهت الظباء في طول الجيد وجمال العين.
( )78ينظر مثال :خليل محمد عودة ،صورة املرأة في شعر عمر بن أبي ربيعه ،وفيه فصل عن املرأة في شبابه
(صواحبه) 45 :وما بعدها ،وفصل عن مظاهر الجمال في املرأة في شعر عمر ،102 :وما بعدها.
( )79ينظر :رفيقة بن رجب ،أنموذج الجمال في شعر عمر بن أبي ربيعة :دراسة أسلوبية إحصائية .مجلة
العلوم اإلنسانية بجامعة البحرين.العدد.215 :2014 ،23
ُ
( )80من ذلك قوله في األغاني" :كنت وأنا شا أعشق وال أعشق".70/1 :
( )81ينظر :أحمد عزت راجح ،أصول علم النفس ،دار القلم ،بيروت ،د .ط ،د.ت.523-522 :
( )82عبد القادر القط ،في الشعر اإلسالمي واألموي .دار النهضة العربية ،بيروت ،د.ط.169 :1987 ،
( )83عبد الرقيب أحمد البحيري،الديناميات الوظيفية للشخصية النرجسية ،مكتبة اإلنجلو املصرية،
القاهرة ،ط.22 :2007 ،1
( )84عمر بن أبي ربيعة املخزومي ،شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة.100 :
( )85املرجع السابق .107 :األترا  :جمع تر وهي اللدة املساوية في السن .طائفين :أراد بهم الحراسّ .
سمر:
الذين يسمرون ويتحدثون.
( )86املرجع السابق .222 :الدموع سجوم :منهملة منسكبة .اربعن شيئا :اكففن ،أو انتظرن ،أو ارفقن.
( )87أحمد عمارة ،الحوار في القصيدة العربية إلى نهاية العصر األموي ،التركي للكمبيوتر وطباعة األوفيست،
طنطا ،ط1993 ،1م.63 :
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( )88عمر بن أبي ربيعة املخزومي ،شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة .206 :عجمت عليه :من (عجم فالن
الكتا ) إذا نقطه ُليفهم وتسهل قراءته.
( )89ينظر خبره مع الثريا في األغاني.146/1 :
( )90ينظر :عبد هللا بن مسلم بن قتيبه ،الشعر والشعراء.374 :
ّ
قوهية :قطعة قماش من صنع قوهستان.
( )91ذكر األبيات أبو الفرج األصفهاني في األغاني.161/1 :
( )92عمر بن أبي ربيعة املخزومي ،شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة .468 :تأطر :أصله تتأطر ،أي تتثنى
وتتبختر.
( )93املرجع السابق.490 :
ُُ
ُ
( )94ينظر أخبار األحوص في :األغاني .167/4 :والبلس :غرائر كبار تحش ى بالتبن ويجعل عليها من يراد التنكيل
والتشهير به.
( )95أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني ،الوساطة بين املتنبي وخصومه .شرح وتصحيح :أحمد عارف
الزين .مطبعة العرفان ،صيدا ،د.ط1331 ،ه.58 :
( )96سعد عماد وادي ،أثر الوعي والالوعي في اإلفصاح عن اللذة في شعر عمر بن أبي ربيعة ،مجلة العلوم
اإلنسانية بكلية التربية للعلوم اإلنسانية في جامعة بابل ،املجلد ،23العدد2016 ،1م.23 :
( )97ينظر :أبو الفرج األصفهاني ،األغاني.71/1 :
( )98سعد عماد وادي ،أثر الوعي والالوعي في اإلفصاح عن اللذة في شعر عمر بن أبي ربيعة.22 :
( )99أحمد عمارة ،الحوار في القصيدة العربية إلى نهاية العصر األموي.52 :
( )100أبو الفرج األصفهاني ،األغاني.70/1 :
( )101عباس محمود العقاد ،شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة.26 :
( )102املرجع السابق.25 :
( )103عمر بن أبي ربيعة املخزومي ،شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة.118 :
( )104املرجع السابق.93 :
( )105املرجع السابق .213 :الحفيظة هنا التحفظ واالختفاء عن أعين الرقباء.
( )106املرجع السابق.468 :
( )107املرجع السابق.151 :
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( )108شكري فيصل ،تطور الغزل من الجاهلية إلى اإلسالم ،من امرئ القيس إلى عمر بن أبي ربيعة.408 :
( )109عمر بن أبي ربيعة املخزومي ،شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة.92 :
( )110شوقي ضيف ،العصر اإلسالمي.351 :
( )111عمر بن أبي ربيعة املخزومي ،شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة.280 :
( )112املرجع السابق.288 :
( )113املرجع السابق.310 :
( )114املرجع السابق.324 :
( )115املرجع السابق.313 :
( )116املرجع السابق.471 :
( )117عباس محمود العقاد ،شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة.36 :
( )118عمر بن أبي ربيعة املخزومي ،شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة .458 :مشرف الذرى :مرتفع األعالي .سبتا:
أي قطعا.
( )119املرجع السابق.469 :
( )120املرجع السابق.478 :

ُ
( )121املرجع السابق .146 :الكاشح :املبغض الكاره.
( )122املرجع السابق .150 :والبيت من قصيدة يصف فيها كتابا جاءه من إحدى صواحبه.

قائمة املصادر واملراجع:
 )1أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري ،زهر اادا وثمر األلبا  ،تحقيق :زكي مبارك ،دار الجيل،
بيروت ،د.ط ،د.ت ،ج.2/
 )2أبو الحسن أحمد بن فارس ،مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم هارون ،دار الفكر للطباعة
والنشر ،بيروت ،د.ط ،1979 ،ج.1/
 )3أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني ،الوساطة بين املتنبي وخصومه ،شرح وتصحيح:
أحمد عارف الزين .مطبعة العرفان ،صيدا ،د.ط1331 ،هـ.
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 )4أبو العباس محمد بن يزيد املـبرد ،الكامل في اللغة واألد  ،تحقيق :أبو الفضل إبراهيم ،املكتبة
العصرية ،بيروت ،ط ،1997 ،1ج.2/
 )5أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرش ي الدمشقي ،تفسير القرهن العظيم ،املكتبة العصرية،
بيروت ،ط،1998 ،1ج.2/
 )6أبو الفرج علي بن الحسين األصفهاني ،كتا األغاني ،دار صادر ،بيروت ،د.ت ،د .ط ،ج.1/
 )7أبو الفرج قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،مطبعة الجوائب ،قسطنطينة ،ط1302 ،1هـ.
 )8أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ،لسان العر  ،دار صادر ،بيروت ،د.ط،
د.ت.
 )9أحمد بن تيمية ،مجموع الفتاوى ،جمع وترتيب :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد،
مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة املنورة ،د.ط ،2004 ،مجلد.15
 )10أحمد عزت راجح ،أصول علم النفس ،دار القلم ،بيروت ،د .ط ،د.ت.
 )11أحمد عمارة ،الحوار في القصيدة العربية إلى نهاية العصر األموي ،التركي للكمبيوتر وطباعة
األوفيست ،طنطا ،ط.1993 ،1
 )12أحمد مطلو  ،معجم النقد العربي القديم ،دار الشؤون الثقافية العامة ،القاهرة ،ط،1
 ،1989ج.2/
 )13أحمد ياسين ،النرجسية في شعر عمر بن أبي ربيعة ،مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات
العلمية :سلسلة اادا والعلوم اإلنسانية ،املجلد ،36العدد.2014 ،4
 )14أمل طاهر محمد نصير ،التفسير السياس ي لشعر عمر بن أبي ربيعة :قراءة جديدة ،املجلة
العربية لآلدا  ،وهي مجلة علمية محكمة تصدر عن كليات اادا في الجامعات أعضاء اتحاد
الجامعات العربية ،املجلد الثالث ،العدد األول.2006 ،
 )15جبرائيل جبور ،عمر بن أبي ربيعه :حياته ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط ،1981 ،3ج.2/
 )16جبرائيل جبور ،عمر بن أبي ربيعه :حبه وشعره ،دار العلم للماليين ،ط ،1981 ،3ج.،3/
234

 )17خليل محمد عودة ،صورة املرأة في شعر عمر بن أبي ربيعه ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط،1
د.ت.
 )18رفيقة بن رجب ،أنموذج الجمال في شعر عمر بن أبي ربيعة :دراسة أسلوبية إحصائية .مجلة
العلوم اإلنسانية بجامعة البحرين .العدد.2014 ،23
 )19سعد عماد وادي .أثر الوعي والالوعي في اإلفصاح عن اللذة في شعر عمر بن أبي ربيعة .مجلة
العلوم اإلنسانية بكلية التربية للعلوم اإلنسانية في جامعة بابل .املجلد ،23العدد.2016 ،1
 )20شكري فيصل ،تطور الغزل بين الجاهلية واإلسالم من امرئ القيس إلى عمر بن أبي ربيعة ،دار
العلم للماليين ،بيروت ،ط.1986 ،7
 )21الشنفرى األزدي ،ديوان الشنفرى ،تقديم :طالل حر  ،دار صادر ،بيروت ،ط.1996 ،1
 )22عباس محمود العقاد ،شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،
القاهرة ،د.ط.2013 ،
 )23عبد الرقيب أحمد البحـيري ،الديناميات الوظيفية للشخصية النرجسية،مكتبة اإلنجلو
املصرية ،القاهرة ،ط.2007 ،1
 )24عبد القادر القط ،في الشعر اإلسالمي واألموي ،دار النهضة العربية ،د.ط.1987 ،
 )25عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ،الشعر والشعراء ،تحقيق :حسن تميم؛ محمد عبد املنعم
العريان ،دار إحياء العلوم ،بيروت ،ط1994 ،5م.
ّ )26
عز الدين إسماعيل ،التفسير النفس ي لألد  ،مكتبة غريب ،القاهرة ،ط ،4د.ت.
 )27علي نجيب عطوي ،عمر بن أبي ربيعة شاعر الغزل الصريح في العصر األموي،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،د.ط ،د.ت.
 )28عمر بن أبي ربيعة املخزومي ،شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة ،دار األندلس للطباعة والنشر
والتوزيع ،بيروت ،ط.1988 ،4
 )29عمر فروخ ،ابن أبي ربيعة املخزومي وفصل في تطور الغزل والنسيب في الشعر العربي ،دار لبنان
للطباعة والنشر ،بيروت ،د.ط.1983 ،
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الزبيدي ،شعر عمرو بن معدي كر ّ
 )30عمرو بن معديكر ّ
الزبيدي ،جمع :مطاع الطرابيش ي،
ِ
ِ
مجمع اللغة العربية ،دمشق ،ط.1985 ،2
 )31فؤاد املرعي ،الوعي الجمالي عند العر قبل اإلسالم ،دار األبجدية ،دمشق ،ط.1989 ،1
 )32كمال اليازجي ،في الشعر العربي القديم :األضداد الخلقية ،دار الكتا اللبناني ،بـيروت ،د.ط،
د .ت.
 )33لطفي الشربيني ،عادل صادق ،معجم مصطلحات الطب النفس ي .الكويت :مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي ومركز تعريب العلوم الصحية ،د .ط ،د.ت.
 )34مجد الدين محمد بن يعقو الفيروزهبادي ،القاموس املحيط ،تصحيح :الشيخ محمد التركزي
الشنقيطي ،دار الفكر ،بيروت ،د.ط ،1978 ،ج.1/
 )35محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ،عيار الشعر ،تحقيق :عباس عبد الساتر ،طبعة دار الكتب
العلمية ،بيروت ،د.ط2005 ،م.
 )36محمد مرتض ى الحسيني الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق :إبراهيم الترزي،
الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واادا  ،د.ط ،1972 ،ج.10/
 )37يوسف خليف ،تاريخ الشعر العربي في العصر اإلسالمي ،دار الثقافة للطباعة والنشر ،القاهرة،
د.ط.1976 ،
 )38يوسف خليف ،في الشعر األموي :دراسة في البيئات ،مكتبة غريب ،القاهرة ،د.ط ،د.ت.
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