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ل، َحْمدًا كثيرًا يوافي ِنَعَمه ويكافئ مَزيده، والصالة والسالم على  الحمُد هللا على ما أنَْعَم وتفض
سيدنا محمد النبي األمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد؛ فقد َخّطت وزارة األوقاف والشــؤون الدينية لنفســها خطة منهجية، في ســبيل تطوير 
أهدافها والوصول إلى غاياتها في إطار مجاالتها المتخّصصة.

وأْولَــت الجانب الثقافي اهتمامــاً أبرز، تمثل في صور شــتى، منها على ســبيل المثال: طباعة 
المنشــورات بأشــكالها المتعددة من كتيبات ومطويات وإرشــادات دينية، وإقامــة الملتقيات العلمية 

والندوات الفقهية، وبث الخطب والدروس والمحاضرات.
وإكماالً لمشــروعاتها في هذا الجانب رأت أن تواصل مســيرتها في إخراج الندوات التي قامت 
بتنظيمها واإلشــراف عليها، حتى ال تقتصر فائدتها على حضورها وتســجيلها، إنما تصل إلى القراء 
والباحثين في قالب مطبوع ميّسر، يشــكّل إضافة جديدة للمكتبة الُعمانية الحافلة بنتاجها في سائر 

العلوم والفنون.
وهــذا الكتاب الذي نقدمه اليــوم هو إحدى ثمــرات الثقافة، ويجمع بين دفتيــه فعاليات ندوة 
الخطاب الديني في شــعر أبي مســلم البهالني الرواحي؛ المنعقدة خالل الفتــرة من 3 ذي القعدة 
1423هـ/ 6 ينايــر 2003م، وحتى 5 ذي القعدة 1423هـ/ 8 ينايــر 2003م؛ في قاعة المحاضرات 

بجامع السلطان قابوس األكبر.
لقد كانت تجربة الشــاعر الُعماني البــارز تجربًة غنيًة تســتحق االعتبار والتقدير، وتســتحق 

االقتداء واإلفادة.
نسأل اهللا التوفيق والسداد في إخراج هذا الِسْفر، مع سائر األعمال المقبلة بإذنه تعالى.
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مساعد عميد كلية التربية بالرستاق ـ سلطنة ُعمان

…ô©°ûdG  »fÓ¡ÑdG  º∏°ùe »HCG  ÜÉ£N »a ژ  ∫ƒ°SôdG  IQƒ°U
…ƒÑædG  íjóªdG Ió«°üb á«æH Aƒ°V »a

استأثر الشعر الديني بما يزيد على نصف مجموع شعر أبي مسلم(1) الموجود في ديوانه المطبوع، 
ففي هذا المجموع الذي يزيد على تســعة آالف بيت نجد الشــعر الديني «يجاوز نصيبه خمسة آالف 
ومائتين وثمانين بيتاً ببضعة أبيات»(2). وقد كان للمديح النبوي موقعه في هذا الشعر الديني، ولصورة 

النبي ژ مكانها الخاص فيه، وهذا ما تود هذه الدراسة أن تعرض له بشيء من التفصيل
ا ال مراء فيه أن نظرة أبي مســلم إلى النبي ژ منطلقة مــن منطلق اإلعجاب واالنبهار  ه ِممإن
بشخصيته العظيمة وبمقامه السامق، ويتجلى إعجابه هذا في الصفات الكثيرة التي أطلقها عليه ژ ، 

وأهمها أنه:

هو الشــاعر الُعماني أبو مسلم ناصر بن سالم بن عّديم بن صالح بن سالم بن محمد بن عبد اهللا البهالني الرواحي، ُولد في   (1)
قرية محرم إحدى قرى وادي محرم التي تبعد عن العاصمة مســقط حوالى مائة وخمســين كيلومترًا، وذلك ســنة 1273هـ أو 
سنة 1277هـ. كان من أســرة معروفة بالعلم والفضل، فأبوه كان قاضياً على نزوى في عهد اإلمام عزان بن قيس وكذلك كان 
أحــد أجداده (عبد اهللا بن محمد) قاضياً في وادي محرم في عهد اليعاربة. انتقل شــاعرنا إلى اإلقامة في زنجبار في شــرقي 
أفريقيا، حيث نال حظوة كبيرة في نفوس ســالطينها فتقلد منصب القضاء ثم منصب رئاســة القضاء، وهناك تفتقت قريحته 
الشــعرية فصار يطلق عليه «شاعر العرب» و«شاعر العصر». توفي في اليوم الثاني من شهر صفر 1339هـ (=1920م)، وُدفن 

في زنجبار. ُطبع ديوان الشاعر طبعات عدة، بعضها محقق وبعضها ليس كذلك. للمزيد حول الشاعر، انظر:
ـ أحمد بن سعود السيابي: أبو مسلم البهالني الرواحي، في: محمد علي الصليبي (محرر):

ـ قراءات في فكر البهالني الرواحي، المنتدى األدبي، مسقط 1998م، ص 41 - 52.
ـ محمد صالح ناصر: أبو مسلم الرواحي حسان ُعمان، مكتبة مسقط، مسقط 1995م، ص 8 - 13.

ـ أحمد درويش: مدخل إلى دراسة األدب في ُعمان، دار األسرة، مسقط 1992، ص 152 - 167.
ـ  محمد بن راشد الخصيبي: شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء ُعمان، ط 3. وزارة التراث القومي والثقافة، 

مسقط 1994م، ج 2، ص 346 - 357.
ـ سعيد بن محمد الصقالوي: شعراء ُعمانيون، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 1996م، ص 325 - 335.

صالح رزق: ديوان أبي مســلم البهالني (عرض ودراسة)، الموسوعة الميســرة للتراث الُعماني، وزارة التراث القومي والثقافة،   (2)
مسقط 1995م، ص 17.
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أ ـ نور اهللا 8 ، وهذه الصفة تتردد في غير موقع من ديوان الشاعر، كقوله مثًال(1):
الشـــفيع موالنا  اهللا  نـــور  الرفيعبجـــاه  مقامه  فـــي  يزاحم  لم  من 
ومطيـــع مطـــاع  خيـــر  مـــن اســـتمـد النـــور مـــن هداهمحمـــد 

اهللا إال  ــــــه  ٰ إل ال  بـــحـــق 

ب ـ الظاهر المنتصر بالسيف والحجة، كما في قوله(2):
وحجًة ســـيفاً  الغالب  القاهـــر  هـــو المجتبى المختـــار لألكرميةهو 
وكلمة نـــوراً  البرهان  الباهــــر  الشـــريعِةهو  روح  اآليات  البّيــــن  هو 
مؤيد بعـــزم  الســـاطي  القائـم  هو الفاتح المنصـــور في كل وجهةهو 

وهذا القرن هنا بين الســيف والحجــة فيه ـ على الرغم من وجازتــه ـ داللة ظاهرة على وعي 
الشاعر بنهج اإلســالم الســوي الذي يلجأ إلى اإلقناع وإلى القوة، ولكّل مقامه وداعيه. ولئن كانت 
الصياغة الشــعرية قد ألجأت الشــاعر إلى تقديم الســيف على الحجة في البداية، فقد عاد وقّدم 
الحجة على الســيف فــي البيتين الالحقين؛ لئال يظن ظــان أو يتوهم متوهم أنه يــرى اللجوء إلى 

السيف مقّدماً على اللجوء إلى الحجة والبرهنة.

جـ ـ أصل الكائنات البديعة، وهذا يتجلى في قوله(3):
كلهم خلقـــك  بيـــن  من  البديعةوآثرتـــه  الكائنـــات  أصـــل  كان  بأن 

د ـ الرحمة العظمى، وفي هذا قال(4):
الذي األكــــرم  الســـيد  بجاه  هو الرحمــــة العظمى لكل الخليقِةإلٰهي 
حريصـــاً علينـــا بيـــن بـــر ورأفِةمحمـــد البـــر الرحيم الـــذي أتى

وقال أيضاً(5):
يا مظهر اللطف في األرواح والصورِيـــا رحمة اهللا يـــا مبعـــوث رأفته

أبو مسلم الرواحي: ديوانه، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط 1987م، ص 196.  (1)
المصدر السابق، ص 113.  (2)

المصدر السابق نفسه.  (3)
المصدر السابق، ص 114.  (4)
المصدر السابق، ص 260.  (5)
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هـ ـ األول بعد اهللا تعالى واآلخر، وهذا في قوله(1):
مبتدعاً اهللا  بعـــد  الـــكل  أول  الخطريـــا  فـــي  اهللا  عند  الـــكل  وأول 
مرتبة ال تأخيـــر  الرســــل  آخر  وإنمـــا الســـر مطوي عـــن الفـكريا 

وقوله(2):
هو اآلخـــر المقصود فـــي كّل رتبِة هو األول المكنـــون في أبحر الخفا

و ـ غوث الوجود وســـّره، وهاتان صفتان من مجموعة صفات متقاربة تشترك في كونها مضافة 
إلى «الوجود» وهي: غوث الوجود، وســر الوجود، ونور الوجــود، وروح الوجود، وأنس الوجود، وأمن 
الوجود، وعين الوجود، وعز الوجود. وقد ذكرها جميعاً في بداية قصيدته «في مدح الرسول ژ »(3):

سّر الوجود استلمني من يد الخطِرغوث الوجود أغثني ضاق مصطبري
بصيرتـــي في ظالم العيـــن واألثرنـــور الوجود تداركنـــي فقد عميت
من جهلها بين سمع الكون والبصرروح الوجـــود حياتـــي إنهـــا ذهبت
وفي العظيم  الكرب  دهى  الوجود  الحصرروح  المخرج  روح  روحك  أنفاس 
وأنت أنســـي في وردي وفي صدريأنس الوجود قد استوحشت من زللي
ما مخاوف  من  أجرني  الوجود  الحذرأمن  في حمى  منها  نفسي  أحرزت 
ونازلتي بؤســـي  ترى  الوجود  وفـــي محالك إنقاذي مـــن الضررعين 
لها أنـــت  اهللا  بعـــز  الوجـــود  أثـــريعز  أعيانهـــا  درســـت  فواقـــر 

ز ـ الوسيلة والشفيع، كقوله مثًال(4):
كلهم خلقـــك  بيـــن  من  وســـيلةوآثرتـــه  اهللا خير  عنـــد  كان  بـــأن 

وقوله أيضاً(5):
وســـيلتيتوســـلت ملتـــاذاً بســـلطان قربـــه يكون  أن  وحســـبي  إليك 
محمد بالرســـول  يتوســـل  يـــالِق المنى من عيـــن كل رغيبةومـــن 

المصدر السابق، ص 260.  (1)
المصدر السابق، ص 113.  (2)
المصدر السابق، ص 259.  (3)
المصدر السابق، ص 113.  (4)
المصدر السابق، ص 114.  (5)
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 وقوله كذلك(1):
ننـــال بها الغفـــران عـــن كل زلةوشـــفعه يا ذا الجود فينا شـــفاعة
ورحمـــةوشـــفعه فينـــا وارَض عنـــا بجاهه بفـــوز  يتلقانـــي  رضـــا 

ح ـ خير الرسل واألنبياء، وفي هذا المعنى قال(2):
في واألنبياء  الرســـل  مزايـــا  نقطة فكل  حكـــم  شـــأنه  مزايا  بحـــار 
نســـبِةوما طمع األمالك والرســـل مطلقاً مع  مقـــداره  يبلغـــوا  بأن 

ا ال يضفى  لقد توقف بعض الدارســين المعاصرين لدى بعض هذه الصفات ومثيالتها فرآها ِمم
إال على اهللا 8 ، وأنها مســتمدة من التصوف الفلسفي ذي النظريات الغريبة عن اإلسالم وبساطته 
ووضوحه، وأنها ال ُتفهم إال بعرضها على ما جاء عن محيي الدين بن عربي(3). والواقع أن أبا مســلم 
لم يكن خالياً من التأثر بالتصوف (الســلوك) ذي النزعة الفلســفية، فقد كان ينتمي إلى المدرسة 
الجاعدية أو البونبهانية التي تقوم على أســس منها التعمق في علم الكالم والفلســفة والمنطق(4)، 

غير أن هذا الواقع ينبغي أّال يقودنا إلى إغفال المالحظات اآلتية:
1 ـ ورود جملة من هذه الصفات في األحاديث واألخبار المروية عن الرســول ژ نفسه، وهذه 

نماذج منها:
«رأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام»(5). –
«إن اهللا تعالى بعثني رحمة مهداة، وبعثني برفع قوم وخفض آخرين»(6). –
«كنت أول الناس في الخلق وآخرهم في البعث»(7). –
«كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد»(8). –
«أتاني جبريل فقال: يا محمد، لوالك ما ُخلقت الجنة، ولوالك ما ُخلقت النار»(9). –

المصدر السابق، ص 114.  (1)

المصدر السابق، ص 113.  (2)
محمد صالح ناصر: أبو مسلم الرواحي، حسان ُعمان، ص 80 - 84.  (3)

أحمد بن سعود السيابي: أبو مسلم البهالني الرواحي في: محمد علي الصليبي (محرر): قراءات في فكر البهالني الرواحي، ص 49 - 50.  (4)
عالء الدين علي المتقي الهندي: كنز العمال في ســنن األقوال واألفعال، تحقيــق: محمود عمر الدمياطي، دار الكتب العلمية،   (5)

بيروت 1998م، مج 6، ج 11، ص 173، الحديث 31829.
المرجع السابق، مج 6، ج 11، ص 190، الحديث 31982.  (6)
المرجع السابق، مج 6، ج 11، ص 184، الحديث 31913.  (7)
المرجع السابق، مج 6، ج 11، ص 184، الحديث 31914.  (8)
المرجع السابق مج 6، ج 11، ص 194، الحديث 32022.  (9)
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«شفاعتي يوم القيامة حق، فمن لم يؤمن بها لم يكن من أهلها»(1). –
«أنا سيد النبيين وال فخر»(2). –

إن ورود تلك الصفات في هذه األخبار لقمين بجعلنا نتــردد ـ في أقل تقدير ـ في اإلقدام على 
الجزم بارتباط الصفات بنظريات غريبة عن اإلسالم، فمن المحتمل جدًا أن يكون اّطالع أبي مسلم 
على الســنة النبوية مصدرًا من المصادر التي صدر عنها في حديثــه عن صفات النبي ژ ، إن لم 

يكن هو المصدر األول.

2 ـ وجود مثل هذه الصفات في تراثنا من قصائــد المديح النبوي، فقد قال كعب بن زهير في 
قصيدته المعروفة (بانت سعاد)(3):

به يســـتضاء  لنـــور  الرســـول   وصـــارم من ســـيوف اهللا مســـلولإن

وقد تكرر وصفه ژ بأنه نور في مواضع مختلفة من ديوان حسان بن ثابت، كما في قوله(4):
بـــه ويوقُدبهـــا حجـــرات كان ينزل وســـطها من اهللا نور يســـتضاء 

وقوله(5):
يهتِدنـــوراً أضـــاء علـــى البريـــة كلها المبـــارك  للنـــور  ُيهـــَد  من 

وقوله(6):
بعد اإللـــه وكان الســـمع والبصرا كان الضيـــاء وكان النـــور نتبعـــه

د في بردته صفات كثيرة للنبي ژ ، منها قوله(7): أما البوصيري فقد عد
من الدنيا ضرورة  إلى  تدعو  العدموكيف  من  الدنيـــا  تخرج  لم  لواله 
والثقلـ الكونيـــن  ســـيد  عجممحمـــد  ومن  عرب  من  والفريقين  ين 

المرجع السابق، مج 7، ج 14، ص 171، الحديث 39053.  (1)

المرجع السابق، مج 6، ج 11، ص 195، الحديث 32036.  (2)
هذه رواية، والرواية األخرى: «لسيف يستضاء به». انظر: ديوان كعب بن زهير، صنعة أبي سعيد العسكري، تقديم: حنا نصر   (3)

الحتي، ط 2، دار الكتاب العربي، بيروت، 1996م، ص 40.
حسان بن ثابت: ديوانه، شرح أ. مهنّا، ط 2، دار الكتب العلمية، بيروت 1994م، ص 60.  (4)

المرجع السابق، ص 65.  (5)
المرجع السابق، ص 102.  (6)

البوصيري: الكواكب الدرية في مدح خير البرية المعروفة ببردة المديح المباركة، شرحها وعلق عليها محمد عارف عطية، دار   (7)
غريب، القاهرة، 2002م، ص 24 - 26.
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وقوله أيضاً(1):
النبيين في خلـــق وفي خلق كرمفـــاق  وال  علـــم  فـــي  يدانوه  ولـــم 
ملتمس رســـول اهللا  مـــن  الديموكلهـــم  من  أو رشفاً  البحر  من  غرفاً 

وبلغ به األمر أن قال(2):
واحتكمدع مـــا ادعته النصـــارى في نبيهم فيه  مدحاً  شئت  بما  واحكم 
ذاته ما شئت من شرف إلى  وانسب إلى قدره ما شئت من عظموانسب 
بفمفـــإن فضـــل رســـول اهللا ليس له ناطـــق  عنـــه  فيعـــرب  حـــّد 

إن وجود هذا النسق من الخطاب الشعري الممتد قروناً من الزمن قبل أبي مسلم(3)، ليجعل من 
المستســاغ أن ُيدعى إلى وضع أشــعاره في ســياقها الفني العام وعدم قراءتها بمعزل عن كل هذا 
التراث الشــعري الذي تقدمها، ففي هذا التراث ما يصلح ألن يعلل ورود كل ما ورد في خطاب أبي 
مسلم الشــعري من صفات للرســول ژ ، ال ســيما إذا الحظنا الدعوة المطلقة المغرية التي تقدم 

نقلها عن البوصيري:
«وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف».

3 ـ يجدر بنا ونحن نتعامل مع شــعر أبي مســلم البهالني أّال ننســى نوع الرؤية التي يصدر 
الشاعر في شعره عنها، فهي رؤية دينية إسالمية ترى أن الكون كله بما فيه من كائنات ومخلوقات 
ـ ، وأن القيمة الحقيقة لهذا الوجود بأكمله ِإنَما تتمثل في مدى  ما وجد إال لعبادة اهللا ـ جــل وعز 
د ژ قائد البرية  ا كان النبي ُمحم القرب من الباري ســبحانه، ومدى اتباع هديه ورســاالته. ولَم
في سيرها في الخط اإللٰهي المقدس، كان بدهياً وصفه بأنه سّر الوجود وروحه وعزه ونوره... إلى 
غير ذلك من صفات، فهي كلها صفات تســتقي داللتها ـ أو جانباً عظيمــاً من هذه الداللة ـ من 
هذه الرؤية الدينيــة التي تجعل الوجود كله متمحــورًا حول خاتم األنبياء ژ مــن منطلق موقعه 
الرســالي في هداية اإلنســانية إلى ســر وجودها والغرض من خلقها، ال من منطلق نظرية وحدة 
الوجود أو غيرها من نظريات التصوف الفلســفي التي كثيرًا ما توصف بالبعد عن اإلسالم وروحه 
ا ال ســبيل إلى  الواضحة الســهلة، على ما في هذا الوصف من مجال كبير لالختالف والنقاش ِمم

الخوض فيه هنا.

المرجع السابق، ص 26 - 28.  (1)

المرجع السابق، ص 28 - 30.  (2)
لمزيد مــن التفصيالت حول الصفات التي تضمنتها قصائد المديح النبوي في تاريخهــا الممتد، انظر: زكي مبارك: المدائح   (3)

النبوية في األدب العربي، شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، القاهرة، 1935م.
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وخالصة القول: إن تأثّر أبي مسلم ببعض االتجاهات السلوكية ال يدعونا بالضرورة إلى تفسير 
الصفات التي أطلقها على النبي ژ في ضوء نظريات التصوف الفلســفي، فثمة مجال لفهم هاتيك 
الصفات بنجوة من هذه النظريات، ال ســيما إذا تذكرنا أننا نتعامل هنا مع خطاب شعري، والشعر 

أساساً يقوم على اإليحاء ولغة الرمز والمجاز وليس على الداللة القريبة المباشرة.
بنية قصيدة المديح النبوي لدى أبي مسلم:

أول ما يمكن أن يلحظه المرء وهو يقرأ شــعر أبي مســلم في المديح النبوي هو اشــتراك هذا 
الشــعر مع الشــعر الذي تقدمه عند الشــعراء الســابقين في الميدان نفســه في كثير من المعاني 
والتعبيرات والصــور، وفي األمثلة المتقدمة غنى عن الســعي إلى تقصي أمثلة جديدة. وليســت في 
القضية غرابة؛ فشعراء المديح النبوي المتأخرون ما برحوا يدورون في فلك ما سنه لهم متقّدموهم 
ـ ال سيما البوصيري في بردته ـ يكررونه ويعيدون صياغته وإخراجه في أثواب قد تختلف في قليل أو 

كثير عن األثواب السابقة لكنها ال ُتباينها تماماً.

بيد أن هذا ال يعني أن مديح أبي مســلم كان نسخة طبق األصل مكررة من مدائح سابقيه، ففي 
هذا المديح مالمح تتبدى فيها شــخصية الشــاعر الواضحة الخاصة به التــي تجعل لمديحه قيمته 

الحقيقية وطابعه المميز. ومن هذه المالمح:

1 ـ ال يستهل أبو مسلم مديحه بالنســيب، وال يشتمل هذا المديح على لوحات أو شرائح متميزة 
المعالم، وهذا مخالف لما كان معهودًا في مدائح سالفيه من الشعراء، فقد كانوا يفتتحون قصائدهم 
المديحية بالنســيب، وكانت قصائدهم مقسمة إلى شــرائح متنوعة، حتى لقد ذهب بعض الدارسين 

المعاصرين(1)إلى أن بردة البوصيري مكونة من عشر شرائح مختلفة.

وهنا ينبغي أن نلحظ أمرين قد يكونان مفيدين في تفسير هذا الملمح في مديح أبي مسلم:

األول: هو أن معظــم مديحه جاء خاتمة لذكر اهللا 4 ، وكأن هــذا الذكر ال يتم في نظر 
شــاعرنا ِإال عندما ُيختتم بمدح النبي ژ حتى إنــه حين لحظ خلو قصيدة: «ســموط الثناء» 
مة ســعيد بن خلفان الخليلي من التذييل بالصالة على النبي ژ قال: «تجاسرت  لشــيخه العال
، ال تالفياً لتقصير أعتّده  تجاسر العبد على مواله بأن نظمت لها صيغة صالة وفاءً بالواجب علي

على ذلك القطب»(2).

عمر موسى باشا: تاريخ األدب العربي (العصر المملوكي)، دار الفكر، دمشق، 1999، ص 650.  (1)
أبو مســلم البهالنــي: ديوانه، تحقيق: علي النجــدي ناصف، وزارة التراث القومــي والثقافة، مطابع الهيئــة المصرية العامة   (2)

للكتاب، القاهرة، 1980م، القسم األول، ص 154. والشواهد الالحقة ستكون من الطبعة المذكورة سابقاً.
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ومن الجلي أن الذكر اإللٰهي ينأى بالمديح تماماً عن النسيب وعن أية شرائح شعرية أخرى قد 
ال تتواءم وال تنسجم مع الجو الروحي الخاص الذي يتطلبه الذكر ويستدعيه.

واألمر اآلخر: أن شاعرنا يهتم كثيرًا في مدائحه ـ كما سيأتي قريباً ـ بعالقة الحب التي تربطه 
بالنبــي ژ . وواضح أن الحب الصادق يدعــو المحب إلى أّال يرى لغير محبوبــه وجودًا، فال معنى 
عندئــذ ألن يقبل على النســيب بغيره أو على الحديث عن شــرائح أو لوحات متنوعــة قد تبعده عن 

التوجه القلبي التام إليه.

2 ـ ال يعتّد أبو مسلم في مديحه باألوصاف البدنية الخارجية للنبي ژ ، ال بل هو يتجنّب ذكر 
هذه األوصاف تماماً. وهذا ملمح آخر يخالف ما كان معهودًا في مدائح ســابقيه، فحســان بن ثابت 

مثًال اشتهر قوله(1):
عيني قـــط  َتَر  لم  منك  وأجمـــل منـــك لـــم تلد النســـاءوأحســـن 
عيـــب كل  مـــن  مبـــرأً  تشـــاءخلقـــت  كما  خلقـــت  قـــد  كأنـــك 

والبوصيري كان قد قال(2):
متسمأكـــِرم بِخلـــق نبـــي زانـــه ُخُلـــق بالبشـــر  مشـــتمل  بالحسن 
صدف في  المكنـــون  اللؤلؤ  ومبتســـمكأنما  منه  من معدنـــي منطق 

هنا أيضاً قــد يكون األمران المذكوران في الملمح الســابق مفيدين؛ فارتبــاط المديح بالذكر 
اإللٰهــي داٍع إلى أن يقتصر الشــاعر علــى ذكر تلكم الصفــات التي لها مزيد صلــة ووثيق ارتباط 
بالتقرب إلى اهللا ســبحانه والتزلف إليــه، كما أن ارتبــاط المديح بالحب يســتدعي إبراز هاتيك 
الصفات التي كانت ســبباً لهذا الحب ودافعة نحــوه، وهي الصفات المتعلقــة بمزاياه ژ الروحية 

والخلقية واإليمانية في المقام األول.

3 ـ العاطفــة الغالبة في عالقة الشــاعر بالنبي ژ هي المحبة، فكل الصفــات العظيمة التي 
يتصف بها الرسول األكرم تتكاثف وتتجمع في بؤرة مركزية واحدة هي كونه «الحبيب»، وهذه الصفة 

هي منطلق التذرع به، كما في قول الشاعر(3):
ذريعتيووجهت وجهي نحـــو وجهك ضارعاً والحبيـــب  ذكري  واســـمك 

حسان بن ثابت: ديوانه، ص 21.  (1)
البوصيري: الكواكب الدرية، ص 32 - 34.  (2)

أبو مسلم: ديوانه، ص 114.  (3)
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والمالحظ أن هذه العاطفة ليست الوحيدة البارزة في قصيدة الشاعر «في مدح الرسول ژ »، 
فقبلها تبرز عاطفة الخوف من العاقبة نتيجة ما قارفته النفس من ذنوب واجترحته من آثام(1):

وأنت أنســـي في وردي وفي صدريأنس الوجود قد استوحشت من زللي
ما مخاوف  من  أجرني  الوجود  الحذرأمن  في حمى  منها  نفسي  أحرزت 

هذا الخوف يجد الشــاعر منه مهرباً، ويعثر على كهف حصين يقيه منــه حين يالحظ المحبة 
الوثيقة المستولية على قلبه(2):

انطبعت قـــد  قلبي  في  حبك  القمرأنوار  في  الشـــمس  كانطباع  جبلة 
يخامرها روحـــي  في  حبك  زال  حتى تجردت عـــن عيني وعن أثريما 

والمحبة هنا بلغت قوتها حدًا جعل الشــاعر يذهل عن كل شــيء، وجعل روحــه تحلق في عالم 
مثالي من الصفاء البعيد عن كدورات العالم المادي، وذلك بعد أن اكتوت هذه الروح بنار الحب(3):

بيـــن الصفـــو والكدرذهلت عن كل شـــيء مـــذ علقت به أفـــرق  فال 
خلقت أنهـــا  إال  الروح  أحســـب  من الهوى فاختفت عن عالم الصورال 
إذا أصيبت بســـهم الحـــب عن قدرفال عـــالج لها من أصـــل فطرتها
في مصارعه يا حب ال تبق مـــن روحي وال تذروجدت روحي صريعـــاً 
للبشـــرنـــار المحبـــة نـــار ال يقـــام لها بالحـــب  قســـماً  لواحـــة 

إنه ذلك الحب الذي ال يكون سوى الموت دليًال على صدقه(4):
ما للهوى دون حسو الموت من قدرال يصدق الحـــب إال من يموت به

لكن المشــكلة الحقيقية هنا هي أن الشــاعر ليس على ثقة تامة من ثباته على حبه، فنفســه 
تجتمع فيها دواعي الهوى التي قد تصرفه عــن حبه الصادق. وهنا تدخل عاطفتا الحب والخوف في 
ســجال مرير، حين يغزو الخوف الحب في عقر داره ويتهدده من أساسه، فال يبقى لدى الشاعر أي 
ا يخــاف ويحذر، فهو المعين المؤمل  منجى يلوذ بــه إذ ذاك. بيد أنه يعتمد على محبوبه إلنقاذه ِمم

قبل حلول الخطر(5):

المصدر السابق، ص 259.  (1)

المصدر السابق، ص 260.  (2)
المصدر السابق نفسه..  (3)
المصدر السابق نفسه..  (4)
المصدر السابق نفسه..  (5)
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من نصبها للهـــوى طوراً على وطرولست في الحب من نفسي على ثقة
الخطرإن كان حبـــي معلـــوًال فأنـــت لها في  األخذ  قبل  عليلك  أدرك 

4 ـ كثيرًا ما يعتمد الشــاعر في صوره الفنية على التشبيه القائم على مالحظة وجوه االشتراك 
المألوفة في خطاب المديح النبوي، كما في قوله(1):

شـــؤونها عد  مثـــل  وســـلم  المطـلقيـــةوصل  تأثيـراتــهـــا  وأكـــوان 
فيوضها ســـيب  مثل  وســـلم  ـــةوصل  ـــي وقـــــوة إدراكــــاتــــهــــا األزل
ــل إمـــداداتـــهـــا كـــل قـــوةوصل وســـلم مثـــل بحـــر مدادها ــزي ــن وت

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã  ﴿ :ويظهــر في البيت األخير تأثره بقوله تعالــى
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴾ [الكهف، اآلية 109].

وتكون صوره أقوى إيحاءً وأشد صلًة باإلبداع الشــعري الحقيقي عندما ينحو بها نحو االستعارة 
التي تهدف إلى التشخيص والتجسيد، كما في قوله(2):

إذا أصيبت بســـهم الحـــب عن قدر فال عـــالج لها من أصـــل فطرتها
في مصارعه يا حب ال تبق مـــن روحي وال تذروجدت روحي صريعـــاً 
للبشـــرنـــار المحبـــة نـــار ال يقـــام لها بالحـــب  قســـماً  لواحـــة 

لكــن هذه الصور ـ علــى كثرتها وتنوعها ـ تشــترك في كونهــا ظاهرة مفهومــة، ال تقوم على 
اإلدهاش والمفاجأة، وال ترمي إلى اإلغراب أو التعقيد، وهذا كلــه متوقع بعد كل ما تقدم عن صلة 
المديح النبوي لدى أبي مسلم بالذكر اإللٰهي الذي يقصد به التقرب قبل أن يهدف به إلى أي شيء 
ذي صبغة مختلفة. وما قيــل هنا عن الصور يمكــن أن يقال مثله عن األلفاظ المســتعملة واألوزان 

والقوافي كذلك.

المصدر السابق، ص 112.  (1)
أبو مسلم: ديوانه، ص 260.  (2)
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لم يتح لي من قبل أن أطلع على شيء من شعر أبي مسلم البهالني، ولم أكن أعرف من أخباره إّال 
ما قرأته ـ من غير تنبه إلى منزلته ـ في «ديوان الشعر العربي في القرن العشرين» لراضي صّدوق(1).

وقد جاءت مشــاركتي في هذه الندوة مناسبة طيبة ال لالطالع على شــعر أبي مسلم وحده، بل 
ألفتح نافذة على األدب في هذا الركن القصي من الجزيرة العربية.

وقد ســعيت إلى االطالع على بعض ما تناول شعر أبي مســلم من دراسات عبر شبكة المعلومات 
(اإلنترنت)، وال أزعم أن ما وصلت إليه يشفي الغليل، ولكنه أعطاني صورة عن المنزلة التي تبوّأها 
أبو مسلم في مســيرة الشــعر الُعماني؛ ال في جيله فحســب بل في األجيال التالية. وقد ساعد على 
انتشار شــعره في المدة األخيرة تحويله إلى أناشــيد يؤديها عدد من أصحاب األصوات الجميلة في 
ُعمان وغيرها(2). وقد اطلعت من قريب على قرص مدمج (CD) للفنان التونسي لطفي بو شناق ينشد 

فيه األسماء الحسنى (الوادي المقدس في أسماء اهللا الحسنى).
ولم يكن أبو مسلم شاعرًا إيمانياً فحسب؛ بل كان رائدًا في جوانب متعددة من الحياة في ُعمان، 
في الصحافــة والدعوة إلــى التعليم، كما كان منغمســاً في الحيــاة غير معتزل لها؛ فهو الشــاعر 
والقاضــي والصحافي(3). بل إنه رائد الشــعر الُعماني الحديث، ورأس مدرســة اإلحياء في الشــعر 

الُعماني؛ شأنه شأن محمود سامي البارودي في مصر(4).

انظر: ج 1، ص 118.  (1)
محمد المحروقي: أبو مسلم البهالني رائد الشعر الُعماني الحديث، ص 1.  (2)

المرجع السابق، ص 2.  (3)
المرجع السابق، ص 2 - 3. وانظر: أحمد الفالحي: أبو مسلم شاعر ُعمان المتميّز، ص 1.  (4)
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الحظ بعض الدارســين أن الصبغة الدينية تكاد تصبغ معظم شعر البهالني، ويكاد يصل شعره 
الديني واإللٰهي والصوفي إلى ثلثي شعره(1). ولكن الذي يلفت النظر في هذا الشعر الديني أن أكثره 
موجه إلى اهللا تبارك وتعالى، وهذا المنهج الذي سار فيه ـ في ما أعلم ـ غير مسبوق. فالمألوف في 
الشــعر الديني: المدائح النبوية أو شعر المناجاة والتضرع، أو شــعر التوبة، ولكن ليس مألوفاً أن 
يخصص شــاعر ديواناً أو قســطاً كبيرًا من شــعر هللا تبارك وتعالى في التأمل في أسمائه الحسنى 
وتدبر صفاته العليا. ولعل أقرب الشــعراء السابقين إلى منهج أبي مســلم هو عبد الرحيم البرعي، 
ولعلنا نســتطيع أن نقول: إن البهالني قد خط في تاريخ الشــعر الديني منهجاً جديدًا أو متفردًا هو 

شعر األسماء الحسنى(2).

:º∏°ùe  »HCG  ô©°T  »a  »¡dE’G  ÜÉ£îdG

الخطاب اإللٰهي ســمة بارزة في شعر أبي مسلم، وإن شــئت قل: المدائح اإللٰهية. وكأن قلب أبي 
مســلم كان متعلقاً باهللا تعالى، سابحاً في أنوار األسماء الحسنى، وكان عقله سائحاً في تجلياتها في 
الوجود، ويتجلى ذلك في أنه جعل شــعره ذكرًا(3). وإن النظر في هذه األذكار/ األشــعار يوقفنا على 

عدد من الظواهر التي يمكن أن نستكشف من خاللها مالمح الخطاب اإللٰهي في شعر أبي مسلم:

1 ـ اإللهام الرباني:
صّرح أبو مسلم البهالني في مطالع األشعار/ األذكار في أكثر من موضع أنها إلهام رباني جرى 
على لســانه، أو هبة من اهللا تعالى أخرجها من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. وقد يثير هذا األمر 
إشكاالً حول المسؤولية الفنية والفكرية لهذا الشعر، ونسبة أبي مسلم هذه األشعار إلى اإللهام يدل 
على أنه نظمها في حالة روحية وفكرية وشعورية استغرق فيها في الذكر إلى الحد الذي جعله يحّس 

أنها إلهام، وهذه بعض أقواله في نسبة شعره إلى اإللهام:
قال في حديثه عن شــروط الذكر األول: «فإن مفيض النور جل جالله وتقدســت أسماؤه ببركة 
أســمائه وصفاته أفاض على لسان عبده العاجز منظوماً يحتوي أســماءه الحسنى الواردة بها السنّة 

الفالحي، ص 4.  (1)
نشــير هنا إلى ديوان «مع اهللا» للشــاعر الحلبي عمر بهاء الدين األميري الذي خصصه للتجربــة اإليمانية، ولكن منهج أبي   (2)

مسلم يختلف الختصاصه باألسماء الحسنى.
جاءت األذكار األشــعار ألبي مســلم في الجزء األول من ديوانه، كما صدرت في كتاب خاص هو «النفس الرحماني في أذكار   (3)
أبي مسلم البهالني» مع شيء من االختالف بين الديوان والنفس الرحماني في ترتيب األذكار وعددها، والديوان أكثر ضبطاً، 

والنفس الرحماني أوفى من الديوان.
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ا زاد على الوارد به أصح األحاديث النبوية. ولفيض  المطهرة، ثم على ما ورد به القــرآن العزيز ِمم
شعابه باألنوار واألســرار والبركات لما تّم بوهب اهللا وهدايته ســميته الوادي المقدس»(1). وقال في 
شروط الذكر الثالث «قال أبو مســلم: نزلت بقضاء اهللا وقدرته نازلة لم أجد للخالص منها سبيًال 
حتــى تداركني اهللا برحمتــه ولطفه، فوهبني هــذا الذكر بأن أخرجــه من عالم الغيــب إلى عالم 

الشهادة إجراءً على لساني»(2).
وليس شعر أبي مسلم وحده هو الفيض الرباني، بل كذلك رأى شعر سلفه من أهل الطريقة فهو 
يرى أن ما صدر عن الشــيخ «القطب الجليل العارف باهللا سعيد بن خلفان الخليلي» من شعر أو نثر 
«برهان قاطع على أن علمه كشــفي وهبي ال يطيق أداءه إّال من أكرمــه اهللا بالوصول، وأقامه مقاماً 

رفيعاً من المدد والفتح، ومن جملة ما أفاضه اهللا عليه هذه القصيدة الجليلة …»(3).

2 ـ التعلق باألسماء الحسنى:
اتخذ الشــعراء ســبًال متعددة في أشــعارهم اإليمانيــة أو الدينية؛ فمنهم مــن تخصص بمدح 
الرســول ژ كأبي بكر الصرصري والبوصيري، ومنهم من اتخذ حــب اهللا تعالى ميداناً تجري فيه 
خيول فنّه، ولكن بطريق العشــق الذي يتخذ إلى ذلك رمزًا، كابن عربي في ترجمان األشواق، وابن 

الفارض في كثير من شعره. وشاع لدى كثير من الشعراء التبتل واإلنابة والتوبة ورجاء المغفرة.
ولم أجــد في ما وصل إليــه علمي من جعل األســماء الحســنى ميداناً لفنــه، وإن يكن أقرب 

الشعراء إليه هو عبد الرحيم البرعي(4)وإن يكن البهالني قد تميّز بوضوح المنهج.
وقد خص البهالني األسماء الحسنى بالنصيب األوفى من أشــعاره/ األذكار. فالذكر األول وهو 
أطول األذكار: «الوادي المقدس في أسماء اهللا الحسنى(5)»، وقد بلغت األسماء الحسنى التي شملتها 
القصيدة مئة وأربعة وعشرين اســماً، خص كل اســم منها بجزء من القصيدة التي بلغ عدد أبياتها 

ألفاً وخمسمئة وسبعة وتسعين بيتاً.
والذكر التاســع عنوانه: «الناموس األســنى باألسماء الحســنى»(6) وعدد أبياته مئتان واثنان 

وستون بيتاً.

النفس الرحماني، ص 33. وديوان أبي مسلم البهالني، القسم األول، ص 6.  (1)
النفس الرحماني، ص 193 ولم يرد هذا الذكر في الديوان. وانظر كذلك: الذكر الرابع في النفس الرحماني، ص 214. ولم   (2)

ترد هذه المقدمة في الديوان والذكر التاسع في النفس الرحماني، ص 310 ولم ترد مقدمة الذكر في الديوان.
النفس الرحماني، ص 293 ولم يرد هذا الذكر في الديوان.  (3)

للبرعي عدد من القصائد حول أسماء اهللا الحسنى، انظر: ديوانه، ص 5، 7، 8، 10.  (4)
النفس الرحماني، ص 31 - 183 وفي الديوان من، ص 3 - 118.  (5)

النفس الرحماني، ص 117 - 136. وديوان أبي مسلم، ص 137 - 145.  (6)
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والذكر العاشــر: النفحة الفائحة في التوســل بأســماء الفاتحة، والمقصود بذلك أســماء اهللا 
تعالى الواردة في الفاتحة(1).

والذكر الثالث عشر: «المعرج األســنى في نظم أسماء اهللا الحسنى»(2) وعدد أبياته مئة وأربعة 
عشر بيتاً.

هذه األشعار األذكار تجلت األسماء الحسنى في عناوينها، وتتجلى األسماء الحسنى في األشعار/
األذكار األخرى في مضمونها وســياقها. ففي الذكر الثاني: «الشــجرة المباركــة»(3) نجد محورين: 
الوجود اإللٰهي، ويتجلى في عــدد من األبيات التي تبدأ بقوله: (وجب الوجــود له..) والمحور اآلخر 

التجليات اإللٰهية.
وفي الذكــر الثالــث: «مفاتيح المــدد»(4) حضور للصفــات اإللٰهية، في كل مقطــع من مقاطع 

القصيدة، فالشاعر في مقام المنيب المستغفر المستجير بأسماء اهللا تعالى في القسم اآلخر منها.
وفي الذكر الحادي عشــر: «الباقيات الصالحات»(5) تســبيح وتحميد وتهليل وتكبير، وكل ذلك 

مرتبط باألسماء الحسنى.
وإلى جانب القصائد التي خصصت لألســماء الحســنى نجد قصائد التبتــل والتضرع التي لم 

تخصص لألسماء الحسنى ال في عناوينها العامة أو الجزئية، ولكن هذه األسماء حاضرة فيها.
ومن ذلك الذكر الرابع «مقدس النفوس»(6)، وقصيدة: «الكلم الطيب»(7) وهي رباعيات مختومة 
بالزمة مســتقلة هي (بحق ال إلٰه إال اهللا)، كما يســيطر على القصيدة االســتغفار والتوبة والتوســل 

بأسماء اهللا تعالى.

3 ـ بين التصريح والرمز الصوفي:
تنوع األســلوب الشعري ألبي مســلم بين التصريح الذي يقول ما يقول من غير تصوير موٍح 
بل بمباشــرة ال تحتاج إلى طول توقف، والرمز الموحي الذي اتخــذ من المصطلحات الصوفية 

قناعاً.

النفس الرحماني، ص 335 - 344. وديوان أبي مسلم، ص 146 - 152.  (1)
النفس الرحماني، ص 401 - 412. المرجع السابق، ص 137 - 145.  (2)
المرجع السابق، ص 185 - 191. المرجع السابق، ص 266 - 271.  (3)

المرجع السابق، ص 192 - 212، ولم يرد في الديوان.  (4)
المرجع السابق، ص 345 - 393. وديوان أبي مسلم، ص 237 - 266.  (5)

المرجع السابق، ص 213 - 234. المرجع السابق، ص 177 - 206.  (6)
المرجع السابق، ص 235 - 257. المرجع السابق، ص 207 - 236.  (7)
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والتمثيل لألسلوب الصريح كثير نجده في معظم النصوص الشعرية، ومن ذلك:
وهللا إخالصـــي وفـــي اهللا نزعتي(1)هو اهللا باســـم اهللا تســـبيح فطرتي
وثروتيهو اهللا باسم اهللا ذي الطول والغنى واتســـاعي  وَطْولـــي  غناي 
ُتزغ ُحّجتي(2)هو اهللا باســـم اهللا يـــا رب ال  العرض  ولقّني مع  َجناني، 

ومن ذلك قوله:
ــر ــاه ــق ال ـــز  ـــزي ـــع ال اهللا  ــاطــراهللا  ــف ال ــط  ــي ــح ــم ال اهللا  اهللا 
نــظــائــر ال  ال مـــثـــل  ــه  ــحــان مــظــاهــرســب ال  ال أنــــــداد  ضــــّد  ال 
اهللا إال  إلـٰــــــــــه  ال  ــّر  ـــ ــســـ ـــ اْلــَمــَدْدب عـّجل  أْســمــائــك  وســـــر 

القريب(3) والفتـــح  والتفريـــج  والنصـــر 
ومن ذلك:

ـــك الـــلـــهـــم يــــا ربــــاه ـــران ـــاهغـــف ـــن دع ـــا ســامــعــاً دعـــــاء م ي
جنــــاه بَِمـــا  بـــاء  قـــد  فاغفــــر لـــه مـــا كســـبت يـــداهعبـــدك 

اهللا إال  إلٰــــــــــــــه  ال  ــق  ـــ ـــ ـــ ــحـــ ب

وفي مقابل هذا الوضوح الصريح الذي يتجلى في كثير مــن القصائد نجد صورًا موحية ورموزًا 
صوفية، تحتاج إلى وقوف طويل عنــد دالالتها، ومن أجمل هذه الصور والرمــوز ما ورد في مقدمة 

األذكار:
معلماً الذكر  نّيـــر  من  لهم  مغنمانصبت  الذخـــر  أنفع  مـــن  وبّوأتهم 
بها هام أهل اهللا في األرض والسماوصّيـــرت نفســـي خادمـــاً لطريقة
هلّم اشـــربوا هـــذا المغنـــي ترّنمافيـــا لرجال الحب والـــكأس مفعم
فموتوا بها ســـكراً فما السكر مأثماعصرت لكم مـــن خمرة اهللا صفوها
هّيمالقد هـــام أهـــل االســـتقامة قبلنا الخليفـــة  بين  فانتشـــوا  بها 
فهمهم الجمع  ينشر  سكارى  العمىتراهم  أبحر  في  الفرق  نور  ويطويه 
مرّوقا شـــراباً  دنـــّي  لكـــم  أعجما(4)مألت  فأنطقـــت  أوتاري  وحركت 

النفس الرحماني، ص 37. وديوان أبي مسلم، ص 10.  (1)
المرجع السابق، ص 41. المرجع السابق، ص 13.  (2)

المرجع السابق، ص 194.  (3)
المرجع السابق، ص 30. المرجع السابق، ص 3.  (4)
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ومن ذلك قوله:
ــيمـــن كمثلي َوذا الشـــراب شـــرابي ــان ــدم ــم ن ــه ــل والـــنـــبـــيـــون ك
وموســـى الخليل  بـــه  قبلـــي  القـــرآنهام  وصاحـــب  عيســـى  ثـــم 
مقامـــي وهـــذا  حالتـــي  فاعرفونـــي أو أنكـــروا عرفانـــي(1)هـــذه 

 وقوله:
المقدس الـــوادي  وذا  النـــار  فاخلـــع النعليـــن والذلـــة فالبسهذه 
قبســـاً أو  هـــدى  أنـــت  عســـعس(2)واجـــد  الليل  هذا  إن  تجاوز  ال 

ومن ذلك:
أغنامـــيطنبت في الـــوادي المقدس خيمتي شـــعوبه  بيـــن  ورعيـــت 
الحاميقـــل للذئاب الكاســـرات تفّســـحي وأعـــّز منـــه  الحمى  عـــّز 

 ـ ـ ـ ـ
ملكوتها فـــي  األســـماء  فحجبـــت عن فهمي وعـــن أوهاميســـترتني 
ذوقها شـــربة  األســـرار  فعجـــزت عـــن تعبيـــره بكالمـــيوســـقتني 
ذاكري الحقيقة  في  هو  من  مقاميوذكرت  وهـــي  ال شـــيء  وحقيقتي 
األصنـــاموحقيقتـــي أنـــي محـــوت حقيقتي مـــن  ثْبُتهـــا صنـــم  إْذ 
مكنـــت فـــوق رؤوســـهم أقدامي(3)لما محوت اســـمي باســـم محققي

4 ـ غنائية الشعر/ قابلية اإلنشاد:
إذا تذكرنا أن أبا مســلم نظم أشعاره لتكون أذكارًا، وأن تلك األذكار تنشد في مجالس الذكر؛ 
فإننا سنجد الغنائية أو القابلية لإلنشاد سمة بارزة في كثير من هذه األشعار. ومما ساعد على ذلك 
اســتخدام بعض البحور القصيرة مثل الرجز، مع اســتخدام الرباعيات وما فيهــا من تنوع للقوافي، 

ووجود الزمة تتكرر بعد كل رباعية أو سداسية.
ومن أمثلة ذلك:

ــادر ـــ ــق ال ــر  ـــ ــدي ــق ال اهللا  اآلخـــراهللا  المميـــت  المحيـــي  األول 

النفس الرحماني، ص 30. وديوان أبي مسلم، ص 3 - 4.  (1)
المرجع السابق، ص 32. المرجع السابق، ص 4.  (2)

المرجع السابق نفسه. المرجع السابق من، ص 4 - 5.  (3)
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الغافرســـبحانه النـــور البديـــع الظاهر الغفـــور  الحـــق  الباطـــن 
اهللا إال  إلـٰــــــه  ال  اْلَمَدْدبِـــَحـــــــق  عجـــل  أْســـَمائك  وَمجــــد 

والنصـــر والتفريـــج والنصـــر القريب(1)

ومن ذلك:
محترفعبـــدك للذنـــب العظيـــم مقترف الثقيـــل  للـــوزر  عبـــدك 
حقـــق لـــه التوبـــة عـــن هـــواهعبـــدك عبد الســـوء رّبـــي معترف

اهللا(2)  إال  ــه  ـــ ـــ ـــ ٰ إل ال  بـــــحـــــــــــق 

 وتتجلى الغنائية والقابلية لإلنشاد في عدد من القصائد أو المقاطع التي تتكرر فيها القافية، كما 
يتكرر في مطلع عدد من األبيات مقطع معين مثل قوله:

اهللاســـبحان ذي اللطف باسم اهللا باهللا مـــن  حلهـــا لطف  كربـــة  كم 
اهللاسبحان ذي المّن لم أرفع إليه يدي ِمـــَن   َمن يغننـــي  فلـــم  فقراً 
فقـــام بالعدل لي نصـــر من اهللا(3)سبحان ذي النصر كم ظلم منيُت به

وشبيه بهذه األبيات األبيات المحبوكة التالية:
هللا الحمـــد  حـــق  هللا  هللالحمـــد  الحمـــد  بحـــق  يقـــوم  بمـــا 
أمـــٍد بـــال  إطالقـــاً  قبـــل الوجـــود وجـــوب الحمد هللالحمـــد هللا 
أزل في  الحمـــد  أهـــل  هللا  الحمد هللا(4)الحمد  مّنـــا  قبل اإلضافـــات 

وليست الغنائية أو قابلية اإلنشــاد مقصورة على نص دون غيره فمعلوم أن أوزان الشعر العربي 
كلها قابلة للغناء على تفاوت بينها.

5 ـ التكرار:
من الظواهر البارزة في شعر أبي مســلم التكرار الذي يأخذ أشكاالً مختلفة، وأساليب متنوعة، 
وهو عنصر آخر يمكن أن يضاف إلى عناصر الغنائية أو القابلية لإلنشاد. ويمكن أن نرصد األساليب 

التالية للتكرار:

النفس الرحماني، ص 194.  (1)
المرجع السابق، ص 237. وديوان أبي مسلم، ص 207.  (2)

المرجع السابق، ص 346. المرجع السابق، ص 237.  (3)
المرجع السابق، ص 253. المرجع السابق، ص 241 وفيه (بما به قام حق..).  (4)
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أ ـ تكرار كلمة في مقطع عدد من األبيات:
ومن أمثلة ذلك تكرار «إلٰهي» في األبيات التالية:

تفضـــًال الجميـــل  أظهـــرت  قبيحـــةإلٰهي  كل  غفـــار  يـــا  وســـترت 
األلوهةإلٰهي ما في القبـــح كالذنب بارزت جـــالل  مخلوق  نفـــس  به 
خاطئـاً عاش  ما  العبد  يعيش  إلٰهـــي ســـاتر للخطّيـــة(1)إلٰهي  وأنـــت 

ب ـ تكرار جملة فعلية: والمثال عليه قوله:
ال لبداية الـــذات  عظيـــم  وال أجـــل يقضـــي علـــى العظميةعظمت 
فـــال منتهـــى كنـــه وال درك ُنهيةعظمت عظيم الشـــأن والجّد والثنا
والفنا والجّد  المقـــدار  عن  رؤيـــةعظمت  وإدراك  أغيـــار  وتعظيـــم 
عظموته فـــي  القهر  عظيم  فطرة(2)عظمت  تســـبيح  األشـــياء  تسبحك 

جـ ـ تكرار جملة اسمية:
ومن أمثلة ذلك ما نجده في األبيات التالية:

ترى ال ُتـــرى ما غاب مثقـــال ذّرٍةإلٰهـــي شـــهيد حاضر غيـــر غائب
للقضيِةإلٰهـــي شـــهيٌد لألمـــور بأســـرها شـــاهد  ربـــي  بـــك  كفى 
ونصبها الكائنـــات  بوضع  على العـــدل والتوحيـــد والصفتّيِةشـــهيد 
شاهد موالي  الموجود  لك  األزليـــِة(3)شـــهيد  الوحـــدة  بشـــأن  مقّر 

د. تكرار شبه جملة:
من ظواهر التكرار البدء بشبه جملة متعلق بمحذوف يقّدر وفق السياق، ومن ذلك قوله:

يـــا علـــي ورفعةبســـلطانك األعلى بما َلك من ُعال ومجـــٍد وشـــأن 
شامـخ كل  على  األعلى  حجة(4)بســـلطانك  كل  علـــى  العليا  بحجتـــك 

هـ. تكرار المنادى مع حرف النداء: ومن أمثلته:
لها الســـلب والتقدير فـــي كل ذرةويـــا قابض األشـــياء قبضـــة قوة

النفس الرحماني، ص 61. وديوان أبي مسلم، ص 28 والبيت الثالث (ما عاش عاصيا).  (1)
المرجع السابق، ص 80. المرجع السابق، ص 43.  (2)
المرجع السابق، ص 97. المرجع السابق، ص 55.  (3)
المرجع السابق، ص 83. المرجع السابق، ص 45.  (4)
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مســـتقره في  اإلبداع  قابـــض  نظامـــاً علـــى غاياتـــه الحكميـــةويا 
بحمده فهـــي  األكوان  قابـــض  فطرةويا  تسبيح  القبض  في  مســـبحة 
قربه أهل  مـــن  األلباب  قابض  عن البســـط في األغتـــار والتبعيةويا 
البشرية(1)ويا قابض األســـرار من حيث علمه في  التطوير  يقتضي  بما 

و ـ تكرار فعلين معطوفين:
ومن أبرز المواطن التي نجد فيها هذا األسلوب مواضع الصالة على النبي ژ . ومن أمثلة ذلك:

ما كل  أســـرار  عـــّد  وســـلم  لذاتـــك من اســـم بـــدا أو بخفيةوصل 
جاهها أســـرار  عـــّد  وســـلم  والعظميـةوصل  الشـــأن  في  ومقـدارهـا 
نورها أســـرار  عـــّد  وســـلم  وأضوائهـــا يا نـــور فـــي كل رتبةوصل 
من الجوهر المكنون عن أي فطرة(2)وصل وســـّلم عـــّد ما فـــي بحارها

ز ـ تكرار الالزمة:
نجد في أكثــر من قصيدة الزمة تكــررت بين مقاطعهــا، ومن أوضح ذلك ما جــاء في الذكر 

الثالث «مفاتيح المدد» حيث نجد الالزمة هي الشطر التالي:
والنصـــر والتفريـــج والنصـــر القريب(3)

مع مالحظــة أنه التزم في البيت الثالث شــيئاً مــن الالزمة مع تغيير طفيــف، يبدو ذلك في 
النماذج التالية من البيت الثالث من أكثر من مقطع:

اهللا  ِإال ــه  ـــ ـــ ـــ ٰ إل ال  ــّق  ـــ ــحـــ وحـــق أســـمائك عجـــل المـــدد(4)ب
وجاء في المقطع الثاني:

اهللا إال  إلٰـــــــــــه  ال  المـــددبســــــر  عجـــل  أســـمائك  وســـّر 
وجاء في المقطع الثالث:

اهللا إال  إلٰــــــــــه  ال  المـــدد(5)بــعــــــز  أســـمائك عجـــل  وعـــّز 
وهكذا يغيّر الشاعر الكلمة األولى من الشطرين فقط.

النفس الرحماني، ص 67. وديوان أبي مسلم، ص 33.  (1)
المرجع السابق، ص 76. ديوان أبي مسلم، ص 113 - 114.  (2)

المرجع السابق، انظر: ص 194 وما بعدها.  (3)
المرجع السابق، الصفحة نفسها.  (4)

المرجع السابق، ص 236 وما بعدها. وديوان أبي مسلم، ص 207.  (5)



نـدوة الخطـاب الدينـي28

وكانت الالزمة في الذكر الخامس الشطر:
اهللا إّال  إلــــــــــــه  ال  بــــحـــــــــق 

وهناك أشكال أخرى من التكرار، منها: تكرار نداء لفظ الجاللة مرتين في نهاية الشطر األول 
وبداية الشطر الثاني:

اهللا يا  الســـّر  مانـــح  البـــّر  وُذّلـــيفاتح  وجهـــي  هـــاك  اهللا  يـــا 
اهللا يا  الضّر  كاشـــف  الشـــر  يـــا اهللا قـــد علمـــت فكـــن لـــيدافع 
اهللا يا  للقيامـــة  النـــاس  يـــا اهللا اجمـــع شـــتاتي وشـــمليجامـــع 
األذلدائم الملـــك ثابت المجـــد يا اهللا لعجـــزي  انظـــر  اهللا  يـــا 
اهللا يا  العـــّز  شـــامخ  القهر  يـــا اهللا يـــا عز قهـــرك حبلـــي(1)غالب 

إن هــذا التكرار لم يأت عفــو الخاطر وبخاصة أنه أخذ أشــكاالً متنوعة، وأنه جاء في ســياق 
األشعار/ األذكار. ويمكن أن نرجع هذا التكرار إلى أسباب، أهمها سببان في ما أرى:

1 ـ التلذذ بذكر اهللا، بأسمائه وصفاته، وذكر اهللا تعالى يحلو بالتكرار، والذاكر العابد يترقى 
في معــارج األنوار وهو يكرر أســماء اهللا وصفاته، ولذلك نجد تكرار اســمه تعالى: إلٰهي أو اســم 
الجاللة كما يتكرر الحمد والتســبيح والتكبير، وكذلك الصالة على النبي ژ ، وهذه الصالة بوابة 

خير لقائلها.

2 ـ اإللحــاح في الدعاء: اســتغفارًا أو طلبــاً، أو رجاءً، أو اســتعاذة، واإللحــاح مدعاة لتحقق 
الطلب، واعتراف بقصور العبد، ورجاء تحقق المدعوّ به.
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لم يقتصر أبو مسلم في األذكار/ األشعار على البعد الذاتي، مع كونه الغالب في هذه األشعار، 
بطلب المغفرة والتقّرب إلى اهللا تعالى، بل كان الهــّم الجماعي نصب عينيه في عدد من المواضع، 

بالدعاء لإلسالم والمسلمين، والدعاء على الكافرين.
ومن ذلك دعاؤه على الكافرين في ظالل اسم اهللا «المذل»:

القدمّيِة(2)إلٰهي مـــذل الكافـريـــن بكفرهـــم فـــي  الكفر  فعل  بعلمك 
بــاألغــلــبــّيــِةإلٰهي تعّدى خصمـك الحـّد واعتدى اهللا  حــرمــات  عــلــى 

النفس الرحماني، ص 315. وديوان أبي مسلم، ص 122.  (1)
النفس الرحماني، ص 72. وديوان أبي مسلم، ص 37.  (2)
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مســـيطر ربي  باألعـــداء  غيـــرةوعلمـــك  أعظـــم  اللهـــم  وغيرتـــك 
وذلـــةوما عـــّزة الطاغـــي وإن جّد جدها لخـــزي  إّال  بصائـــرة 
قواصف مـــّذل  يـــا  عليه  لعنةفأرســـل  ســـرابيل  وســـربله  النكيـــر 
وقالباً قلبـــاً  الـــذل  عليه  وفـــي جاهـــه والمـــال والتبعيـــةوُصـــّب 
حياتـــه يختبطـــن  ُذٍل  المفّتِت(1)مصائـــب  الّدريس  حطم  ويحطمنه 

ويكاد يصّرح بالدعاء على المســتعمرين الذين استعبدوا خير أمة، ففي ظالل الحديث عن اسم 
اهللا «المنتقم» يقول:

أمِةإلـــى اهللا أشـــكو وهو منتقـــم يداً خيـــر  واســـتعبدت  وبغت  عتت 
ونازعت االنتقـــام  ذا  آســـفت  فُشـــّلِتيـــٌد  الكبرياء  حـــّق  الويل  لها 
عياله فـــي  فعلها  أشـــكو  اهللا  غيـــرِةإلى  أعظـــم  للحـــق  وغيرتـــه 
البســـيطةوقد حّل باإلســـالم ما لسَت راضياً فوق  العاتين  الفئة  من 
بأخذهم وأنـــت  العليـــا  نقمةوكلمتـــك  أعظـــم  اإلمالء  وفـــي  جدير 
ظهورهم واقصم  باألخـــذ  بذلِةفعاجلهم  منهـــم  اإلســـالم  أصبح  فقد 
قواهـــم بوهـــن وابتدرهم بســـطوٍةَتَجـــّل عليهـــم باســـم منتقم وخذ
ورّدهم االنتقـــام  شـــديد  وذلـــِة(2)أبدهـــم  خزي  بيـــن  وبيًال  مـــرّداً 

ونجد قلب أبي مسلم متعلقاً باإلسالم والمسلمين، ولذلك يكثر من الدعاء لهم:
ــة ــرام ــك ــال ــجــد واالســتــقــامــةوأّيــــــد اإلســــــالم ب ــم والـــعـــّز وال
أعالمـــه أضـــداده  علـــى  َواالهوارفـــع  ومــــن  الـــشـــرك  ـــس  ونـــّك
اهللا إال  إلٰــــــــه  ال  معجـــالبـــحــــــق  أعدائـــه  قـــوى  واكســـر 
مذّلـــال شـــأفتهم  مبتلىمســـتأصًال  فيهـــم  اإلســـالم  متى  حتى 
غوثاه يـــا  غوثـــاه  يـــا  اهللانصـــرك  إال  إلــــــــــه  ال  بـحــــــّق 

وكما دعا الشاعر على أعداء اإلسالم نجد له دعوات خاصة وجهها على أعدائه، ويبدو أن ذلك 
ن نافسه في الحياة، أو نافس عليه ما أنعم  الدعاء كان على بعض من كاد له وســعى إلى إيذائه، ِمم

اهللا عليه من نعم ظاهرة وباطنة.

النفس الرحماني، ص 72 - 73. وديوان أبي مسلم، ص 37.  (1)
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ومن ذلك قوله:
وُفّلهـــم عّنـــي  األعـــداء  بـــه  األعاديـــاوُرّد  أرّد  أن  جليـــداً  فلســـت 
ال تذر منك  غضبة  عليهم  على الدهر منهم في البسيطة باقياوســـّلط 
نقمٍة صمصام  منـــك  عليهم  والتراقيـــاوجّرد  أكبادهـــم  بـــه  تحـــّز 
غصة الحق  على  مســـاعيهم  فيا قاصم اقصم من سعى والمساعيا(1)وتلك 

ومن ذلك قوله:
إذ نصرتـــي  أدركـــي  اهللا  النصـــر من قريـــب وخّلغـــارة  عّزنـــي 
وشـــكواي ظلمت  قـــد  اهللا  ذّليغـــارة  ويســـمع  يـــرى  مـــن  إلـــى 
نقمته مـــن  بالصواعق  اهللا  ــيغـــارة  فــاحــصــبــي الـــعـــدى واســتــهــّل
النصيـــر نصيـــري ونبليرب ســـلطانك  ســـيوفي  الدعـــا  وخلـــوص 
قهري أنصـــار  األســـماء  وَطْولي(2)وجنـــود  كنـــزي  األســـماء  وكنوز 
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اختلفت القصائد الدينية لدى أبي مســلم في فنيتها، ففي بعضها نجده يحلّق في آفاق الفن، 
ونجد الصور الموحية، والتعبير الشعري، ونجده في كثير من هذه القصائد يقدم شعرًا هو أقرب 
إلى النظم العقلــي، ولعل ذلك راجــع إلى كون هذه األشــعار أذكارًا، وكان عقل الشــاعر فيها 
مســتيقظاً، ومظاهر اســتيقاظ العقل وغلبته تبدو في التخطيط للقصائد، بوضع عنوان للقصيدة 
وتقســيمها إلى مقاطع، واتخاذ عنوان لكل مقطــع. ولكثير من القصائــد / األذكار مقدمة نثرية 
ا جعــل الديني يطغى على الفني فــي مواضع من هذه  تتحدث عن الذكر وأهميته وشــروطه، ِمم

األذكار / األشعار.
ــا يلفت النظــر كذلك أن أبا مســلم البهالني ذو نفس شــعري طويل، ولعــل طول النفس  َوِمم

الشعري سبب من أسباب تراجع المستوى الفني، وإن يكن ليس سبباً رئيساً.
ومن المواضع التي يقترب فيها الشعر من النظم قول أبي مسلم:

إنني حيـــث  من  اهللا  يـــا  نشـــأتيتعلقـــت  مبدئ  خـــّالق  يا  عرفتك 
إنني حيـــث  من  اهللا  يـــا  رأيـــت لك اآليـــات فـــي كل فطرةتعلقـــت 
إنني حيـــث  من  اهللا  يـــا  والمبدعيـــةتعلقـــت  بالتكويـــن  علمتـــك 

النفس الرحماني، ص 343. وديوان أبي مسلم، ص 150 - 151.  (1)
النفس الرحماني، ص 331. وديوان أبي مسلم، ص 134.  (2)



ار د. مأمون فريز محمود جر † في شعِر أبي ُمسِلمٍ الَبْهالني 31الِخطاُب اإللَِهي

يحـــق لـــك التوحيد فـــي كل ذرةتعلقـــت يـــا اهللا مـــن حيـــث إنه
بتدبيرك األشـــياء من غير شركة(1)تعلقـــت يـــا اهللا مـــن حيـــث إنه

ومن ذلك قوله كذلك:
أحــــــد اهللا  هـــــــو  اهللا  الــصـــــمـــــــــــداهللا  اهللا  ــو  ـــ ـــ ه اهللا 
أحدســـبحانه عـــن والـــد وعـــن ولد كفـــواً  لذاتـــه  يكـــن  ولـــم 
اهللا إال  إلٰــــــــه  ال  اْلَمـــَدْدبـــحـــــق  عجـــل  أســــمائك  وحـــق 

القريب(2) والفتـــح  والتفريـــج  والنصـــر 

ومن مظاهــر النظم في بعض القصائــد الحجاج العقلي الــذي يتجلى في قصيدة: «الشــجرة 
المباركة»، ومما جاء فيها:

مخلـوقاتـــهســـبحان من وجب الوجـــود لذاته كــوجـــود  ال  للـــذات 
وصفاتـه(3)وجـــب الوجود لـــه بما هـــو أهله أســـمائـه  مقتضى  مـن 
موجوداتهوجب الوجود لذي الجالل بشرط ال بوجـــود  انجلـــى  ولـــو 
مقدساً الجالل  لذي  الوجود  عن شـــائبات النقص في سبحاته(4)وجب 

وإلــى جانب هذا النظم الــذي غلب عليه الفكر نجد شــعرًا يدل على شــاعرية راقية لدى أبي 
مسلم عندما يبرز الشــاعر فيه فيرتقي إلى مصاّف الشــعراء الصوفيين الكبار كابن الفارض وابن 
عربي. ومن أمثلة ذلك ما ورد في مقدمة األذكار، وقد ســبقت اإلشــارة إليهــا من قبل وال أعيدها، 

ومما تجلى فيه الفن قوله:
البقاءأقمـــت لعـــّز وجهـــك ذّل نفســـي لـــك  النفـــس فيك  فأفـــنِ 
ُملـــح شـــوق  يســـوقها  لهـــا حـــداءإليـــك  الصفـــات  وأصـــوات 
وهـــي نضـــو العزائـــم  وتحـــت عزائـــم النفـــس العـــالءأجّشـــمها 
حتـــى األهـــواء  مـــن  ــاءأجّردهـــا  ــصــف ــك ال ــت ــّن ــم ــا ب ــره ــاش ــب ي
صفاتي األعلـــى  باســـمك  ــاءأمـــّزق  ــا أش ــن صــفــاتــك م ــس م ــب وأل
وليس كـنـــور وجهـك لي ســـناء(5)أبيـــت ســـوى جاللك لـــي جالال

النفس الرحماني، ص 46. وديوان أبي مسلم، ص 16.  (1)
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ومن النصوص التي حلّق فيها أبو مســلم ما ورد فــي مدحة نبوية في الذكر الســادس «الفتح 
القريب بالمصطفى الحبيب» ولعل هذه القصيدة من أجمل الشعر اإليماني لدى أبي مسلم، ويتجلى 

فيها أثر الشعر الصوفي:
خلقت أّنهـــا  إّال  الروح  أحســـب  مـــن الهـــوى فاختفت عـــن عالمال 
وجدت نفســـي صريعاً في مصارعهفال عالج لها من أصل فطرتها الصور
نـــار المحبـــة نـــار ال يقـــام لهاإذا أصيبت بســـهم الحـــب عن قدر
وال تذر روحي  مـــن  بهيا حب ال تبق  ُبليت  الهـــوى حتى  أهل  طارحت 
للبشـــر بالحب  قســـماً،  ال يصدق الحـــب إّال من يموت بهلواحـــة، 
أثري علـــى  خلفي  ومشـــوا  موصلةففّتهم  الحـــب  في  موتـــة  وليتها 
ولست في الحب من نفسي على ثقةما للهوى دون حْسو الموت من قدر
إن كان حبـــي معلـــوًال فأنـــت لهابوصلـــة من حبيـــب اهللا في العمر
أدرك عليلك قبل األخذ في الخطر(1)من نصبها للهـــوى طوراً على وطر

وما بين النظم العقلي والفن الراقي يتدرّج الشعر اإليماني ألبي مسلم.
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إن الشــعر اإليماني ألبي مســلم هو ثمرة تجربته اإليمانية، ونتاج ثقافته وصورة شخصيته، وقد 
تجلت في هذا الشعر مجموعة من المؤثرات التي نراها موزعة فيه، في أفكار أو نصوص أو ألفاظ.

ومــن المؤثرات: القرآن الكريــم: وحيث يّممت القصائد اإليمانية ألبي مســلم وجــدت أثر القرآن 
الكريم في اقتباس منه، أو إشارة إلى معنى، أو تضمين فكرة. واألمثلة كثيرة يدل قليلها على المقصود:

ُرّدني تـــاب)  لمـــن  لغفار  بخيبة(2)(وإنـــي  مثابـــي  تـــردد  فال  إليك 
حفظه ال يـــؤودك  شـــأني  بعينك محـــذوري وكيف تشـــّتتي(3)تباركت 
لحكمـــةبحولك تؤتي الملك يا رب من تشا تشـــاء  ـــن  ِمم وتنزعـــه 
األلوهة(4)وأنـــت معّز من تشـــا ومـــذّل من اقتضاء  بتصريف  تشـــاء 
أحــــــــد اهللا  هـــــــــو  اهللا  الصــمـــــداهللا  اهللا  هــــــــو  اهللا  اهللا 

النفس الرحماني، ص 261 - 262.  (1)
ضمن الشاعر بعض اآلية رقم 82 من سورة (طه) النفس الرحماني، ص 62.  (2)
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 g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W ﴿ :ضمن الشاعر البيتين قوله تعالى  (4)
h ﴾، آية 26، سورة آل عمران. النفس الرحماني، ص 131.
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ولـــم يكـــن لذاتـــه كفـــواً أحد(1)ســـبحانه عـــن والـــد وعـــن ولد
لـــه هــــــو)  إال  إلٰـــــه  ال  الشـــبه(اهللا  عـــن  مطلقـــة  قداســـة 
(ال هـــــــو  إال  إلٰـــــه  ال  تدركـــه األبصـــار) جـــّل وعـــال(2)اهللا 
أعلـــم(3)(قد مّســـني الضـــّر وأنـــت أرحم) إلٰهـــي  بالضـــّر  وأنـــت 
العطب(4)أرى (ومـــن يحلـــل عليـــه غضبي موبقـــات  في  هوى)  فقد 

والمؤثر اآلخر في الشعر اإليماني ألبي مسلم هو التراث الصوفي فكرًا ومصطلحاً. فالمصطلحات 
الصوفية مبثوثة فيه. ومن هذه المصطلحات:

«الجمع»(5) في قوله:
تشتتي(6)هو اُهللا باســـمِ اهللا فـــي كل لحظة جمع  الجمع  ِســـّر  بأسرار 

و«الفناء»(7) في قوله:
أنّيتي(8)هو اهللا باســـم اهللا شـــاهدت اسمه الفنـــاء  بأفنـــاء  فتـاهـــت 

و«الشهود»(9) في قوله:
شهوده أنســـي  اهللا  باســـم  اهللا  بوحشـــتي(10)هو  مّت  العين  غيبته  ولو 

و«المحق»(11) و«المحو»(12):
مـــرادي وإثباتي لمحـــوي بغيتي(13)هـــو اهللا باســـم اهللا محـــق إَرادتي

ضمن الشاعر سورة اإلخالص في البيتين، النفس الرحماني، ص 194.  (1)
﴿ w v u t s ﴾ مقطــع من آية تكرر أكثر من مرة في القــرآن الكريم ﴿ 5 6 7 ﴾ جزء من اآلية 103،   (2)

سورة األنعام. النفس الرحماني، ص 199.
﴿  5 6 7 8 ﴾ بعض من اآلية 83 من سورة األنبياء. النفس الرحماني، ص 230.  (3)

بعض من اآلية رقم 81 من سورة طه. النفس الرحماني.  (4)
الجمع: شهود األشياء باهللا والتبري من الحول والقوة إال باهللا. كتاب التعريفات للشريف الجرجاني، ص 77.  (5)

النفس الرحماني، ص 37.  (6)
الفناء: عدم اإلحساس بعالم الملك والملكوت وهو باالستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق. كتاب التعريفات، ص 169.  (7)

النفس الرحماني، ص 37.  (8)
المشاهدة: توالي أنواع التجلي على القلب من غير انقطاع. الرسالة القشيرية، ص 67.  (9)

النفس الرحماني، ص 38.  (10)
المحق: فناء وجود العبد في ذات الحق تعالى، كما أن المحو فناء أفعاله في فعل الحق. كتاب التعريفات، ص 205.  (11)

المحو: رفع أوصاف العادة بحيث يغيب العبد عندها عن عقله ويحصل منه أفعال وأقوال ال مدخل لعقله فيها كالسكر من الخمر.   (12)
كتاب التعريفات، ص 205.
النفس الرحماني، ص 39.  (13)
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ومن مصطلحات الصوفية: األبــدال(1) واألقطاب(2) واألنجاب(3) والنقبــاء(4) واألوتاد(5) والغوث(6). 
وقد جاء في التوسل إلى اهللا تعالى بهم قوله:
ــطــاب ــاألق ــاببــالــســادة األبــــــدال ب ــب ــاألح ــــــراد ب بـــالـــســـادة األف
ــاب ــج ــاألْن ــيــب ب ـــال الــغـــ ـــرج بــالــنــقــبـــــاء الــطــهــر بــاألطـــــيــابوب

بالغــــوث األبـر(77) بالســــادة األوتــــاد 

ومن فكر الصوفية الذي يتجلى لدى أبي مسلم «الحقيقة المحمدية» وأجدها في قوله:
به وليـــس  لمخلـــوق  كمـــال  بل إنما فاض منـــه الفيض للفطرفال 
ملك ال  ال كرسّي  ال فرش  عرش  بالَخيرال  يمـــدده  لم  ال جّن  إنس  ال 
مبدئـــه أصـــل  وجـــود  لـــكل  الطهر(7)أب  األنفس  مـــداد  ومنه  منه، 

:»¡dE’G  ÜÉ£îdG  »a  Ió«°ü≤dG  QÉª©e ٭) 
تنــوع المعمار الفنــي للقصائد في الخطــاب اإللٰهي ألبي مســلم. ونالحظ أن كثيــرًا من هذه 
القصائد ُخّطط لها، ورسمت مسبقاً قبل أن تنظم، أي أنها أشبه بالكتاب الذي يخطط له ثم يؤلف 
ا أســهم في تراجع المســتوى الفنــي لمقاطع من القصائد  وفق هذا التخطيط، ولعل هذا األمر ِمم
وجعلها نثرًا منظوماً. ويالحظ أن عددًا كبيرًا من هذه القصائد مكوناً من مقدمة نثرية توضح شروط 
الذكر ثم يأتي بعــد ذلك الذكر/ القصيدة. يســتثنى من ذلــك الذكر الثالث عشــر الذي جاءت 
مقدمته (شروط الذكر) شعرًا. وقد سبق شــروط الذكر النثرية تمهيد شعري في الذكر األول الذي 
بدأ باسمين من أســماء اهللا تعالى: هو ولفظ الجاللة، وخّص كل اسم بستة وستين بيتاً. ثم تتابعت 

األسماء الحسنى، لكل اسم منها أحد عشر بيتاً.
وبعد األســماء الحسنى خاتمتان شــعريتان كل منها ســتة وســتون بيتاً. وجاء الذكر الثاني في 
مقدمة نثرية فيها شروط الذكر ثم الذكر وهو قصيدة مكونة من ستة وستين بيتاً. ومما يلفت النظر 

األبدال: هم سبعة رجال من ســافر من موضع وترك جسدًا على صورته حياً بحياته، ظاهرًا بأعمال أصله بحيث ال يعرف أحد   (1)
أنه ُفقد وذلك هو البدل ال غير، وهو على قلب إبراهيم ‰. التعريفات، ص 43.

األقطاب: القطب ويسمى غوثاً، وهو الواحد الذي هو موضع نظر اهللا في كل مكان... انظر: كتاب التعريفات، ص 177.  (2)
األنجاب: هم األربعون وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق. كتاب التعريفات، ص 239.  (3)

النقباء: هم الذين تحققوا باالســم الباطن فأشرقوا على بواطن الناس فاستخرجوا خفايا الضمائر النكشاف الستائر لهم عن   (4)
وجود السرائر...» كتاب التعريفات، ص 245.

األوتاد: هم أربعة رجال منازلهم على منازل األربعة األركان من العالم. كتاب التعريفات، ص 39.  (5)
الغـوث: هو القطب.  (6)

النفس الرحماني، ص 266.  (7)
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هذا العدد ستة وستون الذي تكرر في أكثر من موقع. وتشابهت األذكار الثالث والرابع والخامس في 
كونها مكونة من مقدمة نثرية، ثم مقاطع رباعية في الثالث والخامس تتلوها الزمة مكررة، وسداسية 

يتلوها شطر الالزمة فيه روية. وجاء الذكر السادس قصيدة ال مقدمة لها.
وأما الذكران السابع والثامن فهما تخميس لقصيدتين للشيخ سعيد بن خلفان الخليلي، وقد جاء 
الذكر الســابع في أقسام: شروط الذكر ثم الذكر الذي ُقّســم إلى عناوين جانبية: أول الدعوة ثم 

تلته سبعة فصول لكل فصل عنوان، وأما الذكر الثامن فجاء تخميساً بال عناوين جانبية.
وجاء الذكر التاســع في مقدمة نثرية توضيحية للذكر، ثم جاء الذكر في تســع حضرات، لكل 

حضرة عنوان ثم خاتمة، مع مالحظة أن هذه الحضرات متفاوتة العدد.
وجاء الذكر العاشــر من غير مقدمة نثرية، بل جاء تحت عناوين لكل اســم من األســماء 
الحسنى التي وردت في ســورة الفاتحة عنوان تحت كل عنوان أحد عشــر بيتاً. ثم خاتمة عدد 
أبياتها أربعة وثالثون بيتاً. ونالحظ هنا أن العدد أحد عشر تكرر في هذا الذكر بعد أن ورد في 

الذكر األول.
وجاء الذكر الحادي عشــر ليخصص لكلّ من الباقيات الصالحات ذكــرًا أو قصيدة، ثم تتكرر 
األذكار / القصائد مرة أخرى لكل من الباقيات الصالحات، ويلفت النظر أن قصيدة التسبيح األولى 
جاءت في ستة وســتين بيتاً، ومثلها قصيدة الحمد هللا، وجاءت قصيدة التهليل في أربعة وستين بيتاً، 
ومثلها قصيدة التكبير، وجاءت الباقية الثانية في التســبيح في خمسة وستين بيتاً، وقصيدة التحميد 
الثانية في ستة وستين بيتاً، وقصيدة التهليل الثانية في ستة وستين بيتاً، وقصيدة التكبير الثانية في 
ستة وستين بيتاً. ويلفت النظر هنا مرة أخرى الرقم ستة وستون الذي يتكرر أكثر من مرة، فهل فيه 

سر ما لدى أبي مسلم؟
وجاء الذكر الثاني عشــر في قصيدتين األولــى همزية والثانية بائية، من غيــر إيراد مقدمة، 
ويلفت النظر هذا التساوي في عدد األبيات، فكل منهما مكونة من ثمانية وعشرين بيتاً. وورد الذكر 
الثالث عشــر في مقدمة شعرية ثم ذكر مقسم إلى ســت لطائف، لكل لطيفة عنوان خاص مع عدم 

تساوي عدد األبيات في هذه اللطائف.
هل نستطيع أن نكرر بعد هذا كله أن القصائد التي تضمنت الخطاب اإللٰهي في شعر أبي مسلم 
كانت في معظمها من الشعر الواعي الذي يكتبه الشــاعر وهو في درجة من الوعي ال االستغراق في 
التجربــة التي تنســيه عدد األبيات وتقســيمات القصيدة؟ وهل نســتطيع أن نربط بيــن هذا الوعي 

والمستوى الفني لكثير من هذا الشعر؟
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أما بعد:
فإنه عالم نوراني ذلك الذي يحمل قارئه إليه شــعر أبي مسلم البهالني، على أجنحة الحروف 
والكلمات، كما يخوض به بحور الشــعر والذكر والفكر، مع أسماء اهللا الحسنى وتجلياتها في الكون 
والحياة، وفي عالم اإلنســان، كما ينقــل إلينا تجربة القــرب من اهللا تعالى، والســعي في مدارج 

اإليمان عبر معارج الذكر والفكر.



…óæμdG OƒªM øH ø°ùëe .O

جامعة السلطان قابوس ـ سلطنة ُعمان

äÉ«©LôªdG ≥°ùfh »æj qódG  ÜÉ£îdG
»fÓ¡ÑdG  º∏°ùe »HCG  ô©°T »a

«أنا فقيه من فقهاء المسلمين أجّدد لهم
دينهم وأرعى مصالح الناس(1)..».

:π`````Nó`e

نقصد بنسق المرجعيات توالي المؤثرات الواقعية وغير الواقعية في تجربة أبي مسلم الشعرية، 
انطالقاً من ترتيــب فكري تصاعدي، يركز على جملــة األفكار المتتالية التي تشــكـل بناء الجوهر 
الشعري في خطابه الديني بعيدًا عن أشكال النصوص التي تفصح قراءتها عن مواقف آنية أو موقتة. 
كما أن هــذه المؤثرات تضــع َبْصَمتها على الحــواف المتصلة بهــا لتصل إلى نتيجــة معينة يبينها 

المخطط التالي:
النتيجةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالمثالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالقوة القاعدية

(اإلصالح والتنوير)ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ(أنساق الواقع)ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ(الجوهر)
الشخصية الجماهيريةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالسياسة / الثقافةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالعقيدة اإلباضية

أما دراستنا لهذه األنســاق فتنضوي تحت لواء التأويل والتفســير وإيجاد الرديف المطابق في 
الخطــاب الدينــي (األذكار واإللٰهيــات والمدائــح والســلوك) لدى الشــاعر أبي مســـلم البهالني 

(1860 - 1920) معتمدة على أربعة عوامل أساسية:

األول: ينطلق من أن المرجعيات ليســت مجرد انعكاس فني للموضوعات السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية، وإنما هي انعكاس موضوعي لها. وعلى ذلك فمفهومنا للمرجعيات يتحدد بكونها «عالقة 

حنفي؛ حسن: من العقيدة إلى الثورة، ط 1، م1، دار التنوير، بيروت، 1988، ص 40.  (1)
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بين (ســائر العالقات) وما تشــير إليه، وأنها تحيل إلى موضوعات خارجة عن اللغة...»(1). من هنا 
فهذا العامل يهدف إلى الربط بين عناصر الخطاب الديني المكوّن لنســق المرجعيات في شعر أبي 
مســلم وبين سلسلة القضايا المتّصلة بالواقع التاريخي في ســياق يلتهب بالحقيقة الجوهرية، لتكون 
المحّصلة ليســت أنســاقاً جامدة، أو قوانين ثابتة، وإنمــا نظرة كلية للوعي الجمعــي على حد رؤية 

«لوسيان غولدمان».

الثاني: يبحث في نمطية المرجعيات وأشــكال المفاهيم المتعلقة بحركــة التغير البنائي للمجتمع 
الُعماني إبان ظهور الشاعر، في محاولة لالهتداء إلى كيفية تولدها وتطورها على نحو يجعل لتجربته 
الشعرية عمقاً سوسيولوجياً ال يمكن بحال من األحوال أن تكون خارجة عنه، وذلك انطالقاً من مقولة: 

«الشاعر ابن بيئته، ونتاج طبائعها، وهي بذلك تلعب دور المفتاح السحري ألقفاله المستعصية.

الثالث: يظهر حالة االرتباط الوثيق بين مكونات الخطاب الديني ونقد الواقع «فعلى الرغم من 
أن قصائد هذا الخطاب تتكون من أذكار وابتهاالت ومدائح نبوية إال أنها ليست ـ بحال من األحوال ـ 
من ذلك النوع الهروبي من الواقع، واالتصال المنفرد بالقوة الغيبية المســيرة للعالم، أال وهي قوة 

اهللا 4 ، إنها وإن لبست أقنعة ذاتية فهي معنية بنقد الواقع.......»(2).

الرابع: يؤكد أن تجربة أبي مســلم وتركيزه على الخطاب الديني لم يــأت من فراغ، وإنما هو 
نتاج تأثر بتجــارب فقهاء اإلباضية قبله (ســعيد بن خلفان الخليلي، قطب األئمة محمد بن إســحاق 
اطفيش، جاعد بن خميــس الخروصي، نور الدين الســالمي، اإلمام ســالم بن راشــد الخروصي، 
أحمد بن سعيد الخليلي...) وخاصة في ما أثارته من جدل معرفي، وحراك علمي/ ديني كان له أثره 

في الوسط الثقافي/ االجتماعي الُعماني، وال سيما في العقود الثالثة األولى من القرن العشرين.

لقد وجدت هذه العوامــل األرضية الخصبة في الخطــاب الديني الثري عند شــاعر يعّد ـ في 
نظرنا ـ من أكثر الشعراء حضورًا في الخطاب الشعري الُعماني المعاصر، فكانت دراستنا له منصبة 
على ردود الفعل القائمة بين تجربته الشــعرية المتعلقة بالخطاب الديني وبين األُســس التاريخية/ 
المذهبية القائمة عليها، فكانت حصيلة للقيم االجتماعيــة والفقهية التي تخمرت في المجتمع الذي 

عاشه في ُعمان أو زنجبار على حد سواء.

إن دراســتنا هذه تجد في نهجها الذي يبحث في العالئق الحميمة بين المبادئ المذهبية، 
وبين الوســائل الفنية المعتمدة أساســاً على الظواهر والمؤثرات الفكريــة، وذلك انطالقاً من 

العلوش؛ سعيد: معجم المصطلحات األدبية المعاصرة، ط 1، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1985، ص 97.  (1)
المحروقي، محمد: الشعر الُعماني الحديث: أبو مسلم البهالني رائدًا، ط 1 المركز الثقافي العربي، بيروت، 2000، ص 82.  (2)
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نظرة تتحدد بأن «لكل جهد تبذله شــخصية من الشــخصيات األدبية معنى تجاه الموقف العام 
في العمل الفني»(1).

لقد أنتجت قريحة أبي مســلم الشــعرية كماً كبيرًا من القصائد(2)بلغ عددهــا أكثر من اثنتين 
وعشــرين قصيدة طويلة تشكّل نسبة قدرها 86% من مجموع شــعره المنشور والمخطوط معا، وكان 
لهذا اإلنتاج حضــور كبير في المجتمع الُعماني(3)، فهو معروف ومؤثــر ومتواصل بحكم صلته بحركة 
الهجــرة الُعمانية إلى الجنــاح األفريقي، وبوصــف وفائه الدائــم للخطاب الديني/ االســتنهاضي 
وإخالصه الشــديد له، ورغم ذلك لم يلق النقد العربي عليه نظرته، فلــم يحظ بالدرس الكافي، 
ويعود الســبب في ذلك باإلضافة إلى العزلة، إلى هيمنة المراكز على األطراف، وهي هيمنة قديمة 
تضرب بجذورهــا إلى الجاحظ وابن قتيبه وأبي ســالم الجمحــي(4). وعلى الصعيــد المحلّي فرغم 
تأثيرها البيّن على مجمل الحياة االجتماعية والثقافية الُعمانية، انحصرت في دائرة التأثير الذوقي، 
ولم تعتمــد النظرة النقدية إليهــا موقفاً، وإنما تذرعــت بثقافة أحادية هي نتــاج تأثيرات المثقف 
المحافظ الذي كشف عن خطاب عنيف يوازي عنف التجربة ذاتها، أو قل إنه أزاح القناع عن دائرة 

المسكوت عنه أو غير المصرح به أعني بذلك تحديدًا شعر االستنهاض.

من هذا المنطلق تطرق هذه الدراسة أبواب هذه المرجعيات مبيـنة نسق الخطاب الديني في 
هذه التجربة الثرية مفترضة أن القيمة األساســية في نقدها إنمــا تكمن في قدرتها على التحديد 
الــذي انفردت به عن بقية التجارب الشــعرية الُعمانيــة الحديثة، وهو تحديــد يلقي بظالله على 
سلسلة القراءات السابقة والمنحصرة في جوانب توثيقية/ تحليلية يحمد لها إرساء القواعد األولى 

للنظرة النقدية(5).

هالل؛ غنيمي: المواقف األدبية، ط 1، دار النهضة، مصر، 1973، ص 101.  (1)
أحصينا مجمل قصائد الخطاب الديني في طبعات ديوانه األربع إضافة إلى بعض المصادر المخطوطة.  (2)

حظي هذا الحضور بأهمية كبيرة عند بعض الباحثين في تجربة الشاعر إلى حد تم اعتباره من قبل أحمد درويش بأنه «شاعر   (3)
شــعبي بالمعنى اللغوي للكلمــة ال بالمصطلح الفني المتعارف عليه، غير أن صالح رزق اســتبدل هذه التســمية بمصطلح آخر 
اعتبره فيه بأنه «شاعر جماهيري». وينطلق الباحثان في هاتين التسميتين من تلك الحفاوة التي يستقبل بها جمهور الشعر في 
ُعمان شــعر أبي مسلم، والتي كان بعض مظاهرها تسجيل قصائده في وسائل التسجيل السمعية الحديثة. انظر: أحمد درويش: 

مدخل إلى دراسة األدب في ُعمان، ص 154، وصالح رزق في ديوان أبي مسلم البهالني: تقديم: ودراسة، ص 11.
حول تفصيل هذه الهيمنة أحيل إلى كتاب الدكتور أحمد درويش: مدخل إلى دراسـة األدب في ُعمان، ط 1، دار األسرة، سلطنة   (4)

ُعمان، ص 18 وما بعدها.
ُوجدت بعض هذه القراءات على هيئة أطروحات علمية لنيل شهادات أكاديمية عليا في مجال النقد األدبي الحديث، ومنها:  (5)
ـ الشاعر الُعماني الشيخ أبو مسلم البهالني حياته وشعره، فتحي شحاته عطية، أطروحة ماجستير، جامعة األزهر، 1994.

ـ الشعر الُعماني الحديث: أبو مسلم البهالني رائدًا، محمد ناصر المحروقي، أطروحة ماجستير، جامعة السلطان قابوس، 1995.
أبو مسلم البهالني ومنهجه الفقهي في كتابه نثار الجوهر، سالم بن علي اليحيائي، أطروحة ماجستير، جامعة آل البيت، 1998.
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إن دراستنا سوف تعتمد االفتراض الذي ينظر إلى نسق التغيير السياسي/ االجتماعي في موطن 
الشاعر (ُعمان ـ زنجبار) لما لذلك من التخصيص واإلثبات؛ تخصيص للحقائق الجوهرية في حركة 
تتسم بالشمول والحتمية، وال مراء في ذلك فالبحث االفتراضي يقود إلى الخوض في طبيعة البذور 
األولى المشـــكّلة لظاهرة المرجعيات، والتي تحددها دراســتنا في أنواع األنســاق التي يقوم عليها 

الخطاب الديني بأكمله، وذلك على النحو التالي:
التوحد بالذات اإللٰهية. ـ  1
المبتغى الوحدوي للمسلمين كافة. ـ  2
بث الكراهية للظالمين والدعاء عليهم. ـ  3
إثارة الحمية القبلية، وبيان معطيات الواقع االجتماعي والسياسي. ـ  4
اللوم والتقريع. ـ  5
االبتهال والتوسل. ـ  6
التوبة واالستغفار. ـ  7

أما بالنســبة لتحديد مقومات هذه األنســاق فهي ال تخرج عن كونها سياسية في المقام األول، 
وقد أفرزها الواقع الُعماني بكل ما طرأ عليه من تبدل، يتضح هذا إذا ما عرفنا أن أبا مســلم عاش 
في أواخر القرن التاسع عشر والربع األول من القرن العشرين، أي أنه عاش في مجتمع يعج بأشكال 
الصراعات السياسية واالجتماعية والفكرية، وكان التكوين االجتماعي والسياسي والثقافي فيه يعاني 
من مشــاكل خطيرة بعضها يتصل بتوتر الواقع المحلــي وانفصاله بين نظامين سياســيين (إمامة ـ 
سلطنـة) وبعضها يتصل بتوتر العالقة مع اآلخر (المستعمر)، لكن الواقع الثقافي لم يكن قادرًا على 
اســتبطان مثل هذه المعوقات التي تذكيها معوقات أكثر شراســة من مثل أصنــاف التخلف المهيمنة 
على المجتمع، جراء استشــراء السلطات(1)المنتشرة بال حدود (سلطة الحكم ـ سلطة القبيلة ـ سلطة 

العادات الرثة والتقاليد المقيتة.....).
لقــد لعبت هذه التأثيرات جميعاً دورًا في تشــكيل نســق المرجعيات في شــخصية أبي مســلم 
الثقافية، والتي وجدنا أولى مظاهرها في المرجعية العقدية اإلباضية بحكم أنها من أكثر المرجعيات 
اتصاالً بالفكر السياسي، ومن ثم بلورة شخصيته الفكرية وفق سلسلة من الشخصيات تؤدي كل منها 
دور اآلخر وتبرز شخصيته وكأنها جملة من الشــخصيات المركبة والمتولدة عنها: شخصية الفقيه 
الزاهد، وشخصية الثائر المستنهض، وشخصية المثقف المستنير. ولعلنا نلمح ذلك في عدد غير 

نعني بالســلطات هنا المعنى المطلق الذي ال يحصرها في شــكل النظام السياســي فقط، وإنما يطلقها على كل شكل يفرض   (1)
هيمنته بواســطة مجموعة من القوانين والمعايير التي تمثل ضوابط لسلوك اإلنسان وطرق تفكيره، وبالتالي تشدد الرقابة على 

النشاط الالواعي لديه فضًال على نشاط الوعي العادي».
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قليل من قصائده التي تتناول كبرى القضايا الفقهية والسياسية بنظرة المفكر المستنير، ووفق فكرة 
األنساق الجوهرية التي تبرز تجلياتها في المرجعيات التالية:

أوًال: المرجعية الدينية، ونسق العقيدة اإلباضية.
ثانياً: المرجعية السياسية ونسق الواقع اإلسالمي/ الُعماني/ العربي.

ثالثاً: المرجعية االجتماعية ونسق الذات القبلية.
إن مثل هذه األنســاق تقودنا إلى أســئلة جوهرية من بينها: إلى أي مدى عكس شعر أبي مسلم 
هذه األنســاق الثالثة؟ وهل وجدت فيه بكمية كبيرة من شــأنها أن تكوّن ظاهرة فكرية لها تأثيرها 
الواضح في تجربته؟ ومن هم الرموز األكثر تأثرًا بهم؟ وهل انعكست أفكاره المذهبية على تالميذه 

من األجيال الشعرية الالحقة له؟
وأخيرًا: ما أبرز المرجعيات المهيمنة في خطابه الديني بوصفها تحديات لقوى غير مهيمنة وغير 

نسقية؟ وكيف وفق بين ما ينبغي أن يكون عليه مجتمعه اإلسالمي عامة، وبين ما بات عليه الواقع؟
واإلجابة عن هذه األســئلة يمكن تفصيلها في عــدد من التطبيقات يمكنهــا أن تحيل في نهاية 
األمر إلى أسئلة جريئة تتصل بالشبكة المعقدة التي تتكون منها مرجعية الخطاب الديني في الشعر 
الُعماني عامة. غير أن هذه األسئلة من جانب آخر قد تتولد عنها صياغات ربما تكون مجمل النتائج 

التي توصلنا إليها في قراءتنا لخطاب المرجعيات، والتي نوّضحها في التفصيل التالي:

:(1)á«°VÉHE’G  Ió«≤©dG  ≥°ùfh  á«æjódG  á«©LôªdG  : k’hCG

تعكس شخصية أبي مسلم تجليات المرجعية العقدية اإلباضية التي تظهر مفرداتها في المواقف 
التالية:

الموقف من الجذور العقدية؛ حيث الصورة الموازية، والنموذج المجّســد لشــعر الشراة، أ ـ  
وكذلك استقاللية المذهب ونفي تبعيته للخوارج.

الموقف من قضية التحكيم التاريخية.ب ـ  
الموقف من قضايا التوحيد، كنفي الرؤية، والوالية والبراءة، وخلق القرآن، والشــفاعة، ج ـ  

والكبائر والصراط والميزان.
الموقف من قضايا العبادة واعتبار التصوف سلوكاً جرياً على سنن أسالفه.د ـ  

نشــير هنا إلى أننا تناولنا هذه المرجعية بالتفصيل في بحثنا «الشعر الُعماني في القرن العشرين (الشعر الديني)» ونستثمر   (1)
هنا ما قدمناه لكون أبي مســلم أكثر حضورًا في هذه المرجعية، وبالتالي ما ســوف يرد في هــذه المرجعية وغيرها إنما هو 

مختصر بالتصرف عما أوردناه في بحثنا السابق.
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فبالنســبة للموقف األول ـ الموقف من الجذور العقدية ـ فتبرز فيه الصورة الموازية والنموذج 
المجّســـد لشعر الشــراة، وهي صورة تأخذ أحياناً مجرى االحتفاء بمنجزات الشراة التاريخية، وقد 
أظهر شعر أبي مسلم مالمح مهمة من هذه الصورة؛ فشعره الديني كما يصفه الدكتور محمد صالح: 
«يصب في بحر الشــراة ـ وال يحيد عنهم، فقد عبّر عن عقيدتهم بصــدق وصفاء ووضوح»(1)، ولعل 
قصـائده المسـّماة «النهروانية»، و«أفيقوا بني القرآن»، و«أشعة أنوار اْلَحقّ» تثبت ذلك؛ فهو يقول في 

األولى: (الطويل)
وضاءة النهـــروان  أهـــل  اهللا  ومـــا فـــوق مرضـــاة اإللـــه أجورجزى 
وقامـــوا بمـــا يرضى وفيـــه أبيرواكما جاهـــدوا في اهللا حـــق جهاده
قانتيـــن وكّلهـــم علـــى المـــوت صّبار هناك شـــكوروماتـــوا كرامـــاً 
أمورشـــراة ســـراة ال يخـــط غبارهـــم األمـــور  فـــوق  أبلجـــت  وإن 
حرمة اإلسالم  دين  من  انتهكت  قريرإذا  هنـــاك  عيـــش  لهم  فليـــس 
ومـــا شـــنآن الملحديـــن مضيـــرنديـــن لوجـــه اهللا طوعـــاً بحبهم
ربهم وجـــه  ابتلوا  حيث  ونـــذور(2)نفوســـهم  قّدمت  منهـــم  قرابيـــن 

في هذا المقطع يذكر الشاعر «أهل النهروان»(3) ويمدحهم بما ناضلوا فيه من حق وإيمان حتى 
قضي عليهم، فهو يستمد معجمه من النصوص واألصـول الدينية:

(جزى اهللا ـ مرضاة اإلله ـ أجور ـ جهاد ـ قانتين ـ ابتغوا وجه ربهم ـ الملـحدين) فالمعجم كله 
ديني وقد وّظفه الشاعر إلبراز أن أهل النهروان شروا الموت بالحياة جهادًا في سبيل ما رأوه الحق، 
ولم يراعوا في ذلك لومة الئم، إذ أخلصوا وجوههم هللا، والشــاعر من أجل ذلك يدين بحبهم ليس 

ناصر؛ محمد صالح (دكتور): أبو مسلم حسان ُعمان؛ ط 1، مطابع النهضة، سلطنة ُعمان، 1996، ص 24.  (1)
القصيدة: «النهروانية»: ديوان أبي مسلم، ص 32.  (2)

المقصود بأهل «النهروان» المشــاركون من اإلباضية في موقعة النهروان المعروفة في التاريخ اإلســالمي؛ وتقع النهروان بين   (3)
واســط وبغداد ودارت فيها معركة حربية بين اإلمام علي بن أبي طالب وأتباع عبد اهللا بن وهب الراسبي، وفيها قتل الراسبي 
وكثيــر من أتباعه؛ وســبب الموقعة أن جماعة من المســلمين رأوا صحة خالفــة علي فقاتلوا معه إلــى أن قبل التحكيم، ثم 
اعتزلوه واجتمعوا في النهروان، وقدموا ألنفســهم بديًال عنه هو عبد اهللا بن وهب الراســبي؛ وذلك في العاشر من شوال سنة 
37هـ ، وكان مــن أفضل قومه يومئذ، ولمــا بايعوه بعثوا إلى أصحابهم ومنهم اإلمام علي لكــي يدخلوا في البيعة، لكن علياً 
رفض ذلك فحاربهم قبل أن يقوى أمرهم. (حول تفاصيل الموقعة ومالبســات الموقف العســكري والسياســي فيها أحيل إلى 

المراجع التالية:
ـ الفكر السياسي عند اإلباضية: محمد مسعود شيبه، أطروحة ماجستير، جامعة المنيا، 1996، ص 36.

ـ اإلباضية بين الفرق اإلسالمية: علي يحيى معمر، ط 1، مكتبة وهبة، القاهرة، 1976.
ـ تحفة األعيان: نور الدين السالمي، ط. مطبعة اإلمام، القاهرة، ب، ت، ص 291.
ـ األعالم: خير الدين الزركلي، ط 1، دار العلم للماليين، بيروت، 1998، 143/4.
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من أجلهــم، وإنما من أجل اهللا تعالى. فنحن نرى أن المدح الدينــي ليس فقط إحياء لذكرى «أهل 
النهــروان» وإنما ألن ذكرهم الذكر الحســن يمثـل ـ مــن وجهة نظره ـ عبادة؛ فالشــاعر في هذه 
األبيــات يقّدم صــورة تقريريــة واضحة يفتخــر من خاللهــا بعقيدته التــي تربطه بأســالفه أهل 
«النهروان»، فهم في نظره مجاهدون صابرون عابدون مضّحـون زهـاد، وهذه الصفات تّعمق إحساسه 
باالنتماء لهم واإلخالص لفكرهم، ومن ثم الغوص في تاريخهم بغية استنطاق حوادثه الكبرى، ولعل 

قصائده «العينية» و«الرائية» و«النونية» توّضح ذلك.

أّمـا استقاللية المذهب ونفي تبعيته للخوارج، فقد نافح أبو مسلم من أجلها شأنه في ذلك شأن 
أقرانه من الشــعراء الُعمانيين الذين نافحوا عن مذهبهم معدين إياه مذهباً مســتقًال له شخصيته 
الخاصــة، كما أنه عندهم «مذهب أهل االســتقامة». فتاريخــه ينبثق من مرجعيــة تاريخية متأصلة 
الجذور، فهو ـ في نظرهــم ـ ليس مذهباً خارجياً، ومن تتبع مصطلــح «الخوارج» يجد أنه قصد به 
اللمز والذم نكاية بالذين خرجوا عن الدين»(1)، إضافة إلى المدح والثناء لإلباضية نظير خروجهم 
جهادًا في ســبيل اهللا، وثباتاً على الحق، ورفضاً للتحكيم الــذي دار بين علّي ومعاوية، وبذلك يكون 
خروجهم خروجاً سياســياً ال عالقة له بمبدأ ديني مغاير ألحكام اإلســالم(2): يقول أبو مسلم واصفاً 

ذلك: (الطويل)
ـــد يصيـــرتحّزبـــت األحـــزاب بعـــد ُمحم رآه  نهـــج  إلـــى  فـــكّل 
كثيـــروقـــرت على الحـــق المبين عصابة األكرميـــن  وقـــل  قليـــل 
أمة خير  المصطفى  الوارثـــون  تشـــيرهم  الكتـــاب  آي  لمدحهـــم 
ظهورهم ال يـــزال  قـــوم  تدورأولئـــك  الســـماء  دام  مـــا  الحق  على 
خّيموا االســـتقامة  هضبـــات  نفيـــرعلى  وضـــل  أقـــوام  اعـــوج  إذا 
وخـــوارج رّفـــض  عنهـــم  تمـــورتنافـــر  البـــالد  حشـــو  وحشـــوية 
فتنافروا الهـــدى  غير  طرقـــاً  ونفـــوررأوا  ضلـــة  وبئســـت  إليهـــا 
بهـــا عكفوا مـــا للعقول شـــعور(3)لهـــم نصب مـــن بدعـــة وزخارف

ويستند الشــاعر في نفيه إلى مرجعية تاريخية تنطلق من حادثة التحكيم الذي دار بين اإلمام 
علي ومعاوية بن أبي سفيان بوســاطة عمرو بن العاص وأبي موسى األشعري والتي يتأكد من خاللها 

كثر اســتخدام هذا المفهوم بعد «استشــراء أمر األزارقة الذين رّوجوا له بكثرة». حول هذه القضية انظر: معمر، علي يحيى:   (1)
اإلباضية بين الفرق اإلســالمية، ط 1، مكتبة وهبه، القاهرة، 1976، ص 382. دراســات إسالمية في األصول اإلباضية، لبكير 

أعوشت، ص 39 وما بعدها.
الشماخي: السير، 342/2. وانظر: السابعي؛ ناصر: الخوارج والحقيقة الغائبة، ص 148.  (2)

قصيدة: «النهروانية»: ديوان أبي مسلم، ص 27.  (3)
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اســتقالل اإلباضية عن الخوارج رؤية ومفهوماً، وبالتالي نفي التهمة المنسوبة إليهم بأنهم خوارج(1)، 
وهو في هذه القصيدة يصف أصحابه بأنهم أصحاب حق، كما أنه ينطلق متضامناً مع جيوش الشراة 
وهي تغادر «صفين» قاصدة النهر، وقد حملت موقف الرفض واإلنكار يقول أبو مســلم واصفاً ذلك: 

(الطويل)
وواحدهـــا فـــي العالميـــن دثـــورتدثـــرن خيـــل اهللا حتـــى بلغنـــه
اللقـــاء صدوروردن ميـــاه النهر غرشـــى صوادئاً وليـــس لها حتـــى 
وأشـــعر ســـهم  أحكام  به  ودرن مـــع القـــرآن حيـــث يـــدورغســـلن 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ســـوى ال  اهللا  حّكموا  جنوداً  أميـــرقتلتم  ســـواه  ال  علـــّي  وقالـــوا 
تمـــورفيـــا لدماء فـــي حـــروراء غودرت الســـماء  وأطبـــاق  تمـــور 
طيـــورمخردلة األشـــالء للطير في الفال النعيـــم  بجنـــات  وهـــّن 
وحـــده هللا  بالتحكيـــم  تطير(2)يعّجـــون  العجـــاج  تحـــت  وهامهـــم 

فالشاعر في هذه األبيات يعود بالســامع إلى صفين ليجلي جانباً آخر من الموقف، ولكنه قبل 
أن يغــادر يؤكد رفضه لنتيجــة التحكيم عن طريــق تصويرها تصويــرًا مادياً التصق بأجســادهم 
فاغتسلوا منه في النهر «غسلن به أحكام سهم وأشــعر» وفي ذلك إشارة إلى دور عمرو بن العاص 
وأبي موسى األشعري، كما أكد أن موقف الشــراة نابع من أحكام القرآن ومستند إلى قوله تعالى: 
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  po  n  m  l  k  j  i ﴿
z } | {~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ª ﴾ [الحجرات، اآلية 9](3)، 
والشــاعر يذهب إلى معنى هذه اآلية موّضحاً ما آل إليه الشــراة من مصير محــزن يظهره قوله: 

«قتلتم جنودًا حكّموا اهللا....».
وفي ما يتصل بالموقف من التحكيم فأبو مســلم يسير على شاكلة أســالفه؛ فاإلباضية ينكرون 
هذا التحكيم، ولســنا هنا بصدد سرد ما دار فيه؛ فقد بســطته كتب التاريخ اإلسالمي بسطاً وافياً، 
ويكفي أن نقدم وجهة نظر اإلباضية الذين يشعرون بالخذالن نتيجة خسارة علي، وكانوا يتمنون أنه 
لم يقبل به منذ البداية؛ ألنه محفوف بالخيانة منذ أن ارتبط بشخصية عمرو بن العاص من طرف، 
ومن طرف آخــر يرون في علي أنه صاحب حــق، ويجب عليه إظهار حقه بحد الســيف ال بالمهادنة 

هذه التهمة ليست سبة في أصلها، ولكنها آلت بفعل اإلعالم األموي وبشكل مباشر إلى عوامل فكرية تعد أكثر تطرفاً وخروجاً   (1)
من دائرة الدين المتعارف عليها لدى المذاهب األربعة كلها.
قصيدة: «النهروانية»: ديوان أبي مسلم، ص 28 وما بعدها.  (2)

وانظر: سبيت، عوض: الشعر الُعماني في المهجر اإلفريقي، ص 59.  (3)
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وقبول التحكيم. وقد اتضحت هذه النظرة عند أبي مســلم الذي خصص لها قصائد كثيرة من بينها 
«النهروانية»، و«الرائية» التي يقول فيها: (البسيط)

وليتها من أبي الســـبطين لم تصرليـــت الحكومة ما قامـــت قيامتها
من ذي الفقار وقد أشفت على الخطرملعونـــة جعلتهـــا الشـــام جّنتهـــا
حكمت بعدما  عمرو  بتحكيم  همدان فيها بحكم البيض والســـمرعجبت 
لها رفعـــت كيـــداً مصاحفها العفرتبـــاً  علـــى  منبـــوذ  ومقتضاهـــّن 
التـــي عرضت أبا حســـن إن  زوراء في الدين كن منها على حذر غرر(1)مهًال 

ويحذر الشاعر علياً من هذا التحكيم، ومغبة الموافقة عليه، في نبرة خطابية، مضيفاً هالة من 
التقدير واإلجالل لشــخص اإلمام، ومبيّناً أهــم المالحظات التي يأخذها اإلباضيــة عليه، وإن كان 
صحابيــاً جليًال لكنه بشــر، يصيب ويخطئ، وهذه مســألة مهمة فــي التفكير اإلباضــي، ولذا نرى 
الشــاعر يكرر النداء لإلمام في ثمانية أبيات متتالية يذّكره فيها بمواقفه الســابقة، وكأن الشــاعر 

حاضر معه وشاهد عليه، يقول: (الطويل)
فاســـق حكومة  ذرهـــا  حســـن  وجريـــرأبا  أشـــعث  فيهـــا  ويســـمع 
هدى على  فأنـــت  أقدم  حســـن  بصيـــرأبا  الغـــوي  بغايـــات  وأنـــت 
وخندقاً أحـــداً  ال تنس  حســـن  ومـــا جـــر عيـــر قبلهـــا ونفيـــرأبا 
غديـــرأبا حســـن أيـــن الســـوابق غودرت والغديـــر  أخـــوه  وأنـــت 
اليوم لم تزل ومبيـــرأبا حســـن إن تعطها  فاجـــر  عراهـــا  يحـــل 
وســـبعون ألفـــاً فوقهـــن هصـــورأتحبس خيل اهللا عـــن خيل خصمه
نسفة الشـــام  تنســـف  رعاًال  زفيـــر(2)أثرها  لهـــن  عّمـــار  بثـــارات 

فالشــاعر في هذه األبيات يعاتــب علياً عتابــاً مريرًا، موّجهــاً له أقصى حاالت اللــوم لقبوله 
التحكيم؛ ألنه في رأيــه األدرى بمعاوية واألعرف به، لذا لم يّدخر جهدًا فــي تدعيم موقفه وتقوية 
حججه، فبعد أن كرر أســلوب النداء «أبا حســن» نراه يلجأ إلى التاريخ ليعيــد قراءته؛ ألن حضور 

البرهان التاريخي له تأثيره في اإلقناع والتدليل.

قصيدة: «غير معنونة»: ديوان أبي مسلم، ص 14.  (1)
القصيدة: «النهروانية»: ديوان أبي مسلم، ص 29.  (2)
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الموقف من قضايا التوحيد:
يتأكد موقف أبي مســلم من قضايا التوحيد من خالل المنطق العقلــي الذي أبداه تجاه الجدل 
المعرفــي والنقاش العميق في قضايــا المذهب التعبدية التي تأتي في مقدمتهــا: نفي الرؤية وخلق 
القرآن والوالية والبراءة، والخلود األبدي ثواباً وعقاباً، والشــفاعة، والكبائر، والصراط، والميزان. 
ولكن لسنا بصدد تناول هذه القضايا ونكتفي باإلشارة إلى أن العقيدة اإلباضية التي آمن أبو مسلم 
بمبادئها تقوم على ركنين أساســيين همــا: االعتقاد الصحيح، والعمل بمقتضــى ذلك االعتقاد، وقد 
أطلق علماء اإلباضيــة عليهما مصطلح «جملة التوحيــد» وهو مصطلح ربما ال يوجــد عند غيرهم(1). 
ولهذا تجد مسائل هذا المصطلح ونظيراته تشــغل تفكير معظم فقهاء المذهب وشعرائه فهي تفّسر 
لديهم تفسيربن، األول: اعتقادي تدخل فيه مســتلزمات أركان اإليمان الخمسة، أّما الثاني: فتفسير 
عملي، يتلخص في مطابقة القول العمل، فال يكفي اإلنسان للداللة على حقيقة إيمانه وصدق إسالمه 
أن يأتي بكلمات ال طائل من ورائها، وإنما يجب التدليــل عليها بصدق العمل. لهذا نجد قصائد أبي 
مســلم تظهر هذه الخصلة، ومن بينها قصيدة: «برهان االســتقامة» و«أشعة الحق» و«طمس األبصار 
عن رؤية ذات الجبار». والقصيــدة الرائية، فهذه القصائد وغيرها تؤكد علــى رؤية اإلباضية تجاه 
قضايا التوحيد التي ذكرناها، وتصفها بأنها اجتهادات مســتقاة من جـذور العقيدة اإلسالمية، فهي 
تؤول إلى االعتقاد الراســخ، واعتبــار األقوال مطابقة لألعمــال، فليس فيها ما يثير التشــكيك، أو 
الجدل، لهذا يدعو الشاعر إلى التمسك بها، تلبية لما رسخته العقيدة اإلسالمية من اإليمان بحقيقة 

المبادئ ال المضللة الباطلة.
فأبو مســلم في هذه الــرؤى العقدية نراه يثبت ما يتناســب ورؤية المذهــب اإلباضي، فهو في 
مســألة الرؤية يرى أن اهللا بصير بذاتــه ال بحلول صفات زائدة عليه مشــيرًا إلى مــن يثبت حلول 

الصفات بالذات ال يحتاج إلى صفة زائدة عليه، فهم يقولون بأن الصفات هي عين الذات.
فالرؤى ـ كما نالحظها ـ دينية، لذلك جاءت صيغتها الشــعرية دينيــة، والفضاء الذي تصوّره 
ال يزيد على نظم أفكار دينية مثبتة في المتون نظماً وشعرًا، ولعل الكثير منها تتويجاً لقصائد بعض 

فقهاء اإلباضية من أقرانه، على نحو ما نجد لدى سعيد بن خلفان الخليلي، ونور الدين السالمي.
وعلى كل حال فأبو مسلم عندما ينظم في قضايا التوحيد، فهو ال ينشغل بها انشغاالً مبالغاً فيه، 
بــل يدعو إلى عدم إعطائها أولوية في التفكير؛ ألنها ليســت ســوى فكرة ثانوية، واالســتغراق فيها 

مدعاة للغواية، وهذا في حد ذاته ملمح مستنير في شخصيته الفكرية.

أعوشــت؛ بكير: دراسات إسالمية في األصول اإلباضية، ص 48. وانظر: كذلك الخليلي؛ أحمد: الحق الدامغ، مكتبة االستقامة،   (1)
د. م، 1989، ص 4.
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الموقف من قضايا العبادة واعتبار السلوك تعبداً:
حول الموقف من قضايا العبادات والفرائض، ينصب شعر أبي مسلم في بوتقة المذهب اإلباضي، 
وقد تجلّت فيه شــروط الصالة واإلمام والوضوء ورؤية هالل رمضان وغيرها من الفروع التي أقرها 

االجتهاد. ولسنا هنا بصدد تتبع كل ما قدمه في هذه القضايا لسببين:
ـ األول: أن أكثر ما كتب فيها ينتمي إلى النظم.

ـ الثاني: أن الكثــرة الهائلة من هذه القصائد تختلط فيهــا اآلراء، ويكثر فيها الجدل، ويطول 
فيها النقاش الذي ال يمت بصلة لبحثنا.

ومع ذلك ال تمنعنا اإلشارة إلى ما قّدمه أبو مسلم من تفسير لتلك القضايا؛ فقد خصص جزءًا 
اه: «أذكار أبي مسلم البهالني، وبلغت قصائده حوالى اثنتين وعشرين  كامًال من ديوانه لها، وقد َسم
قصيدة تتميز بطول النفس حتى إن أكثر القصائد طوالً وصلت أبياتها حوالى ستة وثمانين بيتا وفيها 
يلزم إمام الصالة بمراعاة طرق أدائها بدءًا من مواقيتها وشــروط إمامها، وتســوية الصفوف فيها، 

واالجتهاد في دعائها، وعدم اإلطالة فيها».
٭ وفي ما يتعلّق بشــعر السلوك والتعبد: فهو يشــكّل أكثر من ربع الخطاب الديني في شعر أبي 
مســلم، إذ تبلغ عدد قصائده المفردة حوالى ثالثين قصيدة، تمثـل نســبة قدرها 59% من مجموع 

شعره، وتتلخص أفكاره في المحاور التالية:
الشكوى. –
التوبة. –
النقمة على األعداء والدعاء عليهم. –

ويستلزم تحقيق هذه المواضيع شــروطاً معينة؛ ألن قصيدة التعبد تدور حول قضية أساسية هي 
التبتل هللا وحده؛ لذا فهي تستوجب شروطاً نفسية وعملية أهمها:

النية الصادقة. –
تطهير القلب. –
التفرد في الخالء. –
الطهارة والوضوء. –
صوم يوم الخميس واالثنين. –

وقد ترجم أبو مسلم هذه الشروط شعرًا فقال: (الطويل)
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تهلالعلى المعرج األسنى من الذكر عوال فيه  الســـر  شـــمس  فإشراق 
ربنا تعالى أســـماء  ولكـــن كـــن علـــى الشـــرط أوالوما هو إال ذكر 
الخـــالفأوله التطهير للقلب من أذى المعاصي فـــي  التفـــرد  وثانيـــه 
وحـــده هللا  اإلخـــالص  مقبالوثالثـــه  فالزمه  األمـــر  مالك  وهذا 
الدعا البيت في  اســـتقبالك  الوضـــوء مكّمالورابعه  وخامســـه كـــون 
محبب الخميـــس  صوم  فاعمالوسادســـه  للذكر  الزهراء  ســـهر  وفي 
أصال(1)وفيـــه على حـــب التصاريف أصلت التبرك  حســـب  وذا  شروط 

توّضح هذه األبيات الشــروط التي يجب اتباعها في شــعر التعبد، وأبو مســلم لــم يبتدع لها 
جديدًا، وإنما جرى فيها مجرى شــيخه وإمامه الشاعر ســعيد بن خلفان الخليلي الذي قّدم الشروط 

نفسها في قصيدته «النواميس الرحمانية».

والواقع أن هذه الشــروط التي وضعها الخليلي ومن جاء بعده من الشعراء ال تنفصل بأي حال 
من األحوال عن آداب الدعاء قبل أن تكون طقوســاً؛ ألنها ال تخرج عن إطار اإلعداد الروحي للسمو 
بالنفس البشــرية من دنيا المادة، وهي بذلك تجّســد ُبعدًا صوفياً وإن اختير لها مسمّى «السلوك» 
فالمقصد واحد والطريقة واحدة، على أننا ال يمكن أن ننفي الصلة بين ابتهاالت أبي مســلم وشــعر 
التصوف؛ ألننا الحظنا في هذه القصائد اســتمدادًا واضحاً من عالم التصوف لغة وتعبيرًا، وتوظيفاً 

لمصطلحات لها دالالت خاصة.

ويندرج في قضايا العبادة شعر االبتهال: الذي نقصد به «التضرع واالجتهاد والدعاء واإلخالص 
هللا وحده»(2)، وهذا المعنى مستنبط من المعنى الداللي لعدد من اآليات القرآنية التي جاءت محققه 

لمعنى العبادة.

لقد اتخذ أبو مسلم شــعر االبتهال وسيلة من وسائل التقرب إلى اهللا، وقد خصص له جانباً 
من ديوان «النفس الرحماني في أذكار أبي مسلم البهالني»(3)، وفيه استبدل مصطلح «المقاصد» 
بمصطلح «الذكر» على نحو ما فعل في قصيدته «تخميس ســموط الثناء» التي قّدمها في ثمانية 

أذكار هي:

الذكر الثالث «المعرج األســنى في أســماء اهللا الحســنى» ديوان أبي مسلم، القســم األول، المصدر السابق، ص 137   (1)
وما بعدها.

محمد صالح ناصر (دكتور): قصيدة االبتهال. تعريفها، أبعادها، سلســلة قراءات في فكر البهالني، ط 1، وزارة التراث القومي   (2)
والثقافة، 1998، ص 90.

صدر هذا الديوان بمسمى: القسم األول، ط 1، وزارة التراث القومي والثقافة، 1984.  (3)
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الذكــر األول، وعنوانه: الوحي المقــّدس. وفيه مقدمة في شــروط الذكر، ثــم فاتحة الدعوة 
المباركة ألسماء اهللا الحسنى. وعدد أبياته 1597 بيتاً.

الذكر الثاني، وعنـوانه: الناموس األسنى في أسماء اهللا الحسنى. وعدد أبياته 262 بيتاً.
الذكر الثالث: وعنوانه: المعراج األسنى في أسمـاء اهللا الحسنى. وعدد أبياته 114 بيتاً

الذكر الرابع: وعنوانه: النفحة الفاتحة في التوسل بأسماء الفاتحة، وعدد أبياته 202 بيتاً.
الذكر الخامس: وعنوانه: درك المنى في تخميس سموط الثناء، وعـدد أبياته 85 بيت.

الذكر السادس: وعنوانه: مقّدس النفوس، وعدد أبياته 795 بيتاً.
الذكر السابع: وعنوانه: الكلم الطيب، وعدد أبياته 855 بيتاً.

الذكر الثامن: وعنوانه: الباقيات الصالحات.

وفي هذه األذكار ال يختلف االبتهال عنده عن ســائر الشــعراء الُعمانيين وإن تباينت مســمياته 
وتقسيماته؛ فإذا كان قد قلـد شيخه سعيد بن خلفان الخليلي، فإن سعيد بن خلفان نفسه نبعت فكرة 
االبتهال لديه من جاعد بن خميس الخروصي «شــيخ شعراء السلوك» كما يسميه الُعمانيون، والحال 
نفسها تنطبق على عبد الرحٰمن الريامي الذي جاء بعدهم وســار على نهجهم، وبذلك يمكن القول: 

إن شعر االبتهال لديه ما هو إال اقتفاء السابق لالحق، ولعل شعره يترجم هذه الحالة: (الطويل)
وقربتيبأســـمائك الحســـنى تقّربت سيدي هتافـــي  في  مجـــداً  إليك 
خلوةجعلت ســـمير الذكـــر ترتيل ذكرها بعـــد  خلـــوة  ربي  لوجهـــك 
وهب لي بها من كل خير ونعمتي(1)بحقـــك أمطرني ســـحائب ســـّرها

إن إحســاس الشــاعر في هذه األبيات ـ وهو يدعو ربه ويرفع أكف الضراعة إلى الســماء، هو 
الــذي أضفى على هذه األبيات الصدق والتجلي الروحي، والقــارئ عندما يردد بتمعن يخيل إليه أن 
الشاعر ال ينشد شعرًا عادياً، وإنما هو يدعو خاشعاً في محراب الشعر، وهو موقف طالما طالعتنا به 

قصائد عديدة من مثل قصيدة: «النافع جل جالله»: (الطويل)
خالصاً بحبـــك  انفعني  نافـــع  محبتيويا  أحـــب  من  يـــا  لي  بحبك 
توبتي بتحقيـــق  انفعني  نافـــع  كربةويا  كل  عـــن  رب  يـــا  وتثبيتهـــا 
إنني بنـــورك  انفعنـــي  نافـــع  بظلمتيويا  هلكـــت  تنورنـــي  لـــم  إذا 
باطني بتقديس  انفعنـــي  نافع  وتزكيتـــي مـــن آفـــة البشـــرية(2)ويا 

قصيدة: «سموط الثناء في أسماء اهللا الحسنى»، ديوان أبي مسلم، ص 127.  (1)
ديوان أبي مسلم، ص 93.  (2)
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نالحظ في هذه األبيات التضرعية أن الشاعر يبدأها جميعاً بأسلوب ندائي:
(يا نافع، يا نافع، ....) يتكرر في األبيات كلها، وهو نداء ترد فيه أداة النداء:

(اليــاء) بكثرة لغرض التكثيــف واإللحاح في الطلب، كما نجد الشــاعر يكثــر من األفعال 
الطلبية (انفعني، قربني، أنر قلبي، جنبني، أزل ضعفي.....). فهو يســأل خالقه كل ما من شأنه 
أن يرفع درجته عنده، فينفعه، ويحيطه برحمته، فيذهب بعجزه وجهله وفاقته، وهي خصال يشعر 
بها الفقيه المؤمن أمام خالقه، فهو مالذه ومعاذه، وهو الخالق الذي كل آماله معلقة بمرضاته. 
لقد اســتحوذ هذا الخطاب الديني الدعائي المتضرع على كل أبيات القصيدة حتى إننا ال نكاد 
نجد صورًا بالغية، تخرجه من طابع التقرير والمباشــرة، وهذا من ســمات شعر الفقيه المتبتّل 

في مثل هذا المقام.
ومن جانب آخر فهذا النموذج يظهر أن قصيدة االبتهال في شــعر أبي مسلم وكأنها رغبة نفسية 
ملّحة واســتجابة ضرورية لمطلب روحي يشــعر به عندما تدلهّم به الحوادث، وتطبق عليه األزمات، 

فال يجد سالحاً لردعها غير التضرع إلى اهللا.

٭ نسق التكرار في خطاب االبتهال والتعبد:
يعد التكرار نســقاً من أنســاق خطاب التعبد في شعر أبي مســلم، وهو في حد ذاته تقنية من 
تقنيات قصيدة االبتهال عند جميع الشــعراء؛ ألنه ـ كما يقول الدكتور أحمد درويش(1) األنســب إلى 
شعر الســماع، واألجدر بالترديد والتغني منه إلى شعر القراءة الصامتة، وهذا في حد ذاته يتناسب 
مع حلقات الذكر؛ حيــث تحتفظ هذه النغمة الثابتة بمرجع موســيقي يعود إليــه الذاكر أو الداعي 
ويستريح عنده اإلنشاد أو ينطلق منه، وألن أبا مســلم ـ من جانب آخر ـ لم يكن يتخيل أن قصائده 
ستصل إلى القارئ في صحيفة يومية، أو في ديوان شعر تدر به المطابع، وإنما كان يتخيلها مسموعة 
بلســان قارئ حاذق؛ لذا جنح إلى نسق التكرار الذي يصل أحياناً إلى تكرار الشطر األول بكامله أو 
بمعظم كلماته على امتداد القصيدة كلها تكرارًا، يصل إلى ســبعين مــرة كالذي نجده في قصيدته 

«هو اهللا 2 »: (الطويل)
نزعتيهو اهللا بســـم اهللا تســـبيح فطرتي اهللا  وفـــي  إخالص  اهللا  هو 
وهامت بمجلـــي النور عين حقيقتيهـــو اهللا بســـم اهللا ذاتـــي تجردت
فأشرقت أضاءت  اهللا  بســـم  اهللا  بأنـــوار نـــور اهللا نفـــس هديتي(2)هو 

درويش؛ أحمد (الدكتور): مدخل إلى دراسة األدب في ُعمان، ط 1، دار األسرة، سلطنة ُعمان، 1992، ص 162 وما بعدها.  (1)
قصيدة: «هو اهللا جلّ جالله» ديوان أبي مسلم، ط، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، 1987، ص 42.  (2)
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ويســتمر نســق التكرار بهذه الالزمة نحو ستة وســتين بيتا، ينفصل بعدها المقطع لمقطع آخر 
يكرر في بدايته عبارة: «تعلقت باهللا» نحو سبع وأربعين مرة:

إلٰـه لي الـــذي ال  بـــاهللا  عبودتيتعلقـــت  لديـــه  وال ضاعت  ســـواه 
بموقفـــي العليـــم  بـــاهللا  ومـــا أنا فيـــه من ضـــروب البليةتعلقـــت 
الـــذي جرت العظيم  بـــاهللا  البريـــة(1)تعلقت  اختيـــار  دون  مقاديـــره 

إن قصيــدة االبتهال بهذه التركيبة الفنية تشــعر القارئ بأنها نابعة مــن قلب مخلص يتوق إلى 
رضاء اهللا، ويســبح في ملكوتــه، فهي إذًا بمثابة المعزز له؛ يكســب من ورائهــا الرضا والطمأنينة 
واليقين، ولذا لم يتوان أبو مسلم في وصف حاجة نفسه إلى مثل هذا النوع من الشعر تلبية لمشاعر 

صادقة مع نفسه(2). يقول:
إجابتـــي بقـــرب  أكرمنـــي  البليـــةإلٰهـــي  عظيـــم  مضطـــر  فإنـــي 
دعوة واســـتجابة  بقـــرب  إذا عرجـــت عـــن ذلة وضـــرورة(3)وعـــدت 

إن أهم ما يمكن اســتجالؤه في هذا الجانب النســقي للتكرار في قصيــدة التعبد واالبتهال هو 
انقســامها إلى محاور ترتبط ارتباطاً مباشرًا بخيط نفســي رفيع يبدأ من الجزئي لينتهي بالكلي أو 

عكس ذلك لتكون محصلته حالة وجدانية عميقة ترتبط بالخشوع.
وألن هذه القصائد فــي حقيقة أمرها أدعية تصعد من أعماق قلب الشــاعر، فقد اتســمت في 
الغالــب األعم بالتكرار اللفظي؛ ألنها ترجمة عفوية لحاجات الشــاعر النفســية، يطلب من اهللا أن 
يســتجيب لها ـ على النحو الذي أوضحناه، لذا جــاءت محاورها على كثرتها متشــابهة وعناصرها 
متماثلة، فال نكاد نجد فرقــاً بينها من ناحية األفكار واألنســاق التعبيرية، وليس المهم أن تتســم 
بالتكرار ما دامت اســتجابة صادقة ألحاسيس الشــاعر، وأدعية خالصة لهمومه، ولئن لوحظ تشابه 
موضوعاتها بما عرف في الشعر الصوفي من اهتمام بالسلوك واألخالق والحب اإللٰهي، والتأمل، فإن 
الشاعر المبتهل عرض محاورها مرتبة ترتيباً يبدأ من الخصوصية لينتقل إلى العمومية (بمعنى أنه 
عرض محاورهــا بطريقة منهجيــة تنطلق من الهمــوم واالنشــغاالت الخاصة لتصل إلــى القضايا 
والمواقــف العامــة أي قضايا األمة والوطــن، وهذه الرؤية في ّحد ذاتها تكســب قصيــدة االبتهال 

خصوصية وتعطيها تفّردًا محبباً لنفس القارئ.

القصيدة نفسها، ص 45 وما بعدها.  (1)
بأن التكرار في  الكندي؛ أحمد بن ســليمان: قصائد السلوك في الشــعر الُعماني، بحث مرقون، مكتبة الباحث، ص 20. علماً   (2)
هذه القصيدة وغيرها يشــكل ظاهرة فنية لعــل من أهم مقومات وجودهــا اتصالها بالقراءة الُعمانيــة، وحالة التهجد التي 

يتطلبها االبتهال نفسه.
القصيدة نفسها. ديوان أبي مسلم: القسم األول، المصدر السابق، ص 106.  (3)
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ونســق التكرار في خطاب أبي مسلم الشــعري يســير على هذه الوتيرة في الغالب األعم، فهو 
ال يخرج في تكوينه عن األنماط التالية:

1 ـ نسق التكرار في خطاب التنزيه:
ُيعـد هذا النسق من الموضوعات المتكررة في الخطاب الديني عموماً، وفي قصيدة االبتهال خصوصاً، 
وهذا أمر طبيعي؛ ألن قصائد االبتهال عبارة عن أدعية تعكس شــدة خشوع الشــاعر، وإذعانه لعظمة اهللا، 

ويمكن تقديم ذلك من خالل قصيدة أبي مسلم «المعراج األسنى» التي يقول فيها: (الخفيف)
كفيـــلهو أنـــت اهللا الـــذي كنـــت واألزا وبعـــد  بكـــن  كانـــت  ل 
للكيــــ المكـــون  اهللا  أنـــت  والمحـــلهـــو  والمتـــى  وللكـــم  ــــف 
الـ أنـــت اهللا اإللـــه القديـــم  أحـــد الفـــرد الباطـــن المتجلـــيهو 
األجـــلهو أنت اهللا الرفيـــع الجمال الصـ بجـــالل  الدائـــم  ـمـــد 
ألصـــلهـــو أنـــت اهللا الذي لـــم يلد كال وينســـب  يولـــد  ولـــم 
ومثـــلهـــو أنـــت اهللا المقـــدس عن كف شـــريك  وعـــن  وضـــد  ء 
عقـــل(1)هـــو أنـــت اهللا المنزه عـــن إدراك توهـــم  وعـــن  حـــّس 

إن نســق التكرار يظهر من خالل التركيب المتوالي اثنتين وعشرين مرة (هو أنت اهللا) للتركيز 
على التنزيه المقصود، وليكون ممهدًا لذكر أســماء اهللا الحســنى وهي: المقدس، المنزه، القديم، 
األحد، الباطن، الظاهر، الرفيع، الدائم، الجالل، األجل، لم يلد، .... والشاعر يقتبس هذه الفكرة 
 ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º¹ ¸ ¶ μ ´ ﴿ :من قوله تعالــى
È Ç Æ ﴾ [الحشــر، اآلية 24]، وقوله أيضاً في ســورة اإلخــالص: ﴿ ! " # $ ❁ & 

' ❁ ( * + , ❁ . / 0 1 2 ﴾ [اإلخالص، اآليات: 1 ـ 4].

2 ـ نسق التكرار في خطاب الشكوى:
يستغل الشاعر المبتهل نســق التكرار إلبراز حالة تضرعه إلى اهللا شاكياً إليه عوزه وفاقته وما 
يرتبط بهما من مشكالت يتوسل ربه أن يمنحه حال لها، ولعل ذلك راجع إلى طبيعة الحياة الصعبة 
التي تحيط به، فال يستطيع كشفها ألحد؛ ويمثل أبو مسلم في مراحل حياته األخيرة صورة حية لهذه 

الظاهرة. يقول في قصيدته التوسلية». (الرجز):

القصيدة نفسها، ص 126. واستفدنا من نظرة المحروقي؛ محمد بن ناصر: الشعر الُعماني الحديث: أبو مسلم البهالني رائدًا،   (1)
ط 1، المركز الثقافــي العربي، بيروت، 2000، ص 84. وكذلك من كتاب الداللة في معرفة لفظ الجاللة إلبراهيم الصقري، 

ط 1، مكتبة الجيل الواعد، سلطنة ُعمان، 2003.
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وأنـــت ذو الطـــول الغنـــي الواجدأدقعنـــي الفقـــر وأنـــت الشـــاهد
الـــوارد ومنـــك  الفضـــل  ــدبيـــدك  ــاف ـــــواك ن ـــود س ـــوج ــــل م وك

ــك يـــســـتـــدر(1) ــدي ــي ـــود ب ـــوج ــــل م وك

يشــكل هذان البيتان غاية الشــاعر في طلبه، ويبدو أنــه وفق في تشــخيص حالته عن طريق 
اســتخدام الكناية في قوله: «أدقعني الفقر»، فكلمة المدقع تحمل داللة المعاناة الشديدة، وهي في 
معناها اللغوي تشــير إلى هذه الصفة، فالمدقع الفقير الذي لصق بالتراب، فالفقر أتى على كل ما 
عنده، ولم ُيْبِقي له شيئاً(2). وهذا المعنى يستوي على حالته التي طالما لهج بها في شعره التعبدي، 

فهو يطلب من ربه تعجيل المنة، وفي ذلك يقول: (الخفيف)
مّن يا  والفقر  البأســـاء  المســـتهلســـاورتني  بمنـــك  عّجـــل  نـــان 
المقـــليـــا منيل الجـــود يا مفضـــل الر المعيـــل  راحـــم  يـــا  زاق 
لي(3)يا مقيـــت المبـــر يا واجـــد المو وزد  عليـــه  بـــارك  رزقي  جد 

يلعب تكرار أداة النداء «يا» في هذه األبيات دور المشــّخص لحالة الشــاعر المستغيث، الذي 
يستجدي ربه مستعيناً بأســمائه الحسنى التي تأتي في مقدمتها: المنان، المفضل، الرحيم، الرازق، 
المعيل، المبر، وهذه األســماء تتناســب ومقام الجود والكرم التي يتصف بها جــل وعال، كما أنها 

تتناسب مع حالة العوز والفقر والبؤس التي يشكو منها الشاعر(4).
وبذلك يكون نســق التكرار مكوناً مهماً من مكونات االعتراف والشــكوى من النفس في خطاب 
قصيدة االبتهال لدى أبي مســلم، وفيه يشكو الشــاعر المبتهل راجياً من ربه النصرة والغفران على 

نحو ما نجد في خطاب التوبة.

3 ـ نسق التكرار في خطاب التوبة:
تكتســب التوبة أهمية خاصة في قصائد أبي مســلم، انطالقاً من مكانتها الدينية واالجتماعية، 

وتكون على نمطين:
األول: تكون فيه القصيدة مستقلة لها عناصرها الخاصة.
الثاني: تكون فيه القصيدة متداخلة مع قصيدة االبتهال.

قصيدة: «مقدس النفوس»، ديوان أبي مسلم: القسم األول، ص 198.  (1)
المعجم الوسيط، مجموعة باحثين، ط 2، د. م، القاهرة، 1972، 290/1.  (2)

قصيدة: «الحضرة الفتوحية» ديوان أبي مسلم القسم األول، ص 127.  (3)
المحروقي؛ محمد بن ناصر: الشعر الُعماني الحديث: أبو مسلم البهالني رائدًا، المرجع السابق، ص 89.  (4)
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ونتيجــة لذلك بلغت هذه القصائــد حّدًا من الشــهرة والذيوع في المجتمــع الُعماني ما جعلها 
محفوظة لدى القضاة والفقهاء، حيث تستخدم في اســتتابة المذنبين والعصاة، وبذلك تحققت لها 

المكانة االجتماعية التي تضاهي مكانتها األدبية المتميزة.
أّما نســق التكرار في هذه القصائد فيأتي متداخًال مع االبتهال، ليشــكّل في النهاية ضرباً من 
ضروب مناجاة النفس في خلوتها، لذا يكثر في شعر أبي مسلم البهالني، وقد يصل أحياناً في بعض 
ا يجعل من نســق  القصائد إلى اثني عشــر موضعاً، تطول فيها األبيات لتصل إلى التســعين بيتاً ِمم
التكرار ظاهرة ال يمكن فصلها عن حالة الشاعر المتوحدة بالذات اإللٰهية والمستشرفة آفاق التوبة. 

وأهم النماذج التي يرد فيها هذا النمط قوله: (الرجز)
يرجع ال  مـــن  تـــوب  إليك  عـــن كل ما يســـخط ربـــي مقلعتبـــت 
أنـــزع رضـــاك  فـــي  إال  ينفعولســـت  رضـــاك  إال  لـــي  ليـــس  إذ 

مســـتمر ويل  تـــرض  لـــم  إن  والويـــل 
الســـر ذنوب  مـــن  إليـــك  تبـــت إليـــك مـــن ذنـــوب الجهرتبـــت 
العمـــر قاصمـــات  ذنـــوب  الفقـــرومـــن  موجبـــات  ذنـــوب  ومـــن 

ــــس ســقــر ـــــن ذنــــــوب غــيــهــا م وم
اللمم خواطـــر  مـــن  إليـــك  القلمتبت  بـــه  جـــرى  محظـــور  وكل 
ومـــا انتهكت فيك مـــن أي الحرموكل مـــا عـــدت لـــه بعـــد نـــدم

ــر(1) ــط ــت ــس ــر وكــبــيــر م ــي ــــن صــغ وم
فالشــاعر يفتتح توبته بتخميس يبدأ فيه نســق التكرار بالفعل الماضي (تبت) معلناً عودته إلى 
اهللا(2)، ثم يعــدد الذنوب التي تاب عنها، فيذكر منها ذنوب الســّر، وذنوب الجهر، وخواطر اللمم، 
وهذا االســتقصاء في حد ذاته يعطي داللة التأكيد على مغزى نسق التكرار المتضمن معاني الصدق 

واإلحساس بالندم من كل ذنب ارتكبه.
وفي موضع آخر يتوسع أبو مسلم في هذا االستقصاء فيقول: (الرجز)

مطلقـــا لذنبـــي  اهللا  ــة ومــنــطــقــاأســـتغفر  ــي فـــعـــًال وتـــركـــاً ن
سبـقــا ــب  ــذن ل اهللا  ــاهأســتــغــفــر  ــس ــن ت ال  وأنـــــــت  ــه  ــت ــي ــس ن

اهللا(3) إال  ــه  ـــ ـــ ـــ ـــ ٰ إل ال  بـــــحـــــــــــق 

قصيدة: «مقدس النفوس»، ديوان أبي مسلم، ص 173.  (1)
المحروقي؛ محمد بن ناصر: الشعر الُعماني الحديث: أبو مسلم البهالني رائدًا، المرجع السابق، ص 87.  (2)

القصيدة نفسها، ص 23.  (3)
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فأبو مســلم يفتتح توبته هذه المرة بنسق تركيبي هو (استغفر اهللا) ويكرره أكثر من تسعين مرة 
ويقفل تخميسه بعبارة نسقية هي: (بحق ال إلٰه إال اهللا) وكأنه يوحي بيقين االستجابة والرجاء، وهذا 
يدل على ترابط موضوعي تظهره (الشــكوى من النفس األمارة بالســوء واالعتــراف بالذنب والتوبة 
منه، وبذلك يتحقق في موضوع التوبة بفعل نسق التكرار (استغفر اهللا) خواص: التشخيص والعالج، 

واإلقالع، والوقاية، وحفظ السلوك.

4 ـ نسق التكرار في خطاب الدعاء بالنقمة:
لعل ظاهرة الدعوة على األعداء من أهم الظواهر التــي تكثر في قصائد االبتهال والتعبد، فهي 
تثير قضية أساسية يتمركز حولها الخطاب الديني اإلباضي، الذي يعتبر من أكثر الخطابات اتصاالً 
بالفكر السياســي. وتكثر هذه الظاهرة لدى الشعراء الثوار المســتنهضين الذين سخروا قصائدهم 
خدمة لنظام اإلمامة، ومن هؤالء الشــعراء شــاعرنا: أبو مسلم البهالني؛ ويعود ســبب تكونها إلى 
إحساسه بالهزائم المتكررة التي منيت بها مشاريعه السياسية، ولقناعته بفاعلية الدعاء في مثل هذه 
المواقف. كما أن فقدانه الســيطرة على المجتمع، وعدم قدرته على قبــول أوضاعه جعلته يدعو اهللا 

بالنصرة، يقول في هذا الصدد: (الطويل)
وامحها السوء  دولة  اقهر  قاهر  وشـــرد بهم واشـــدد عليهم معجالويا 
الحق حولها رايـــة  ابعث  باعث  وتبتلىويا  رضـــاك  في  تبلـــو  جنودك 
الخصم بســـطة  اقبض  قابض  أوالويا  ومدين  عاد  في  كفعلك  وانتقم 
وال تبـــق منهـــم يا وكيـــل مبدالواشـــدد عليهم يـــا شـــديداً عقابه
خال(1)وعجل عليهم يا مقيت بوطأة وذرهم كمـــن  خامديـــن  حصيـــداً 

في هذه األبيات يبدو الشــاعر الفقيه ناقماً على زمانه ومكانه، سائًال ربه أن يعّجل بفناء القوم 
الظالمين واســتبدالهم بدولة الحق، جاء ذلك على هيئة تراكيب ندائية اســتهل بها األبيات الثالثة 

األولى، فقد جاء المنادى فيها صفة من صفات اهللا تعالى: 
(قاهر، قابض، باعــث...). أّما في البيتين األخيرين، فإن أداة النــداء والمنادى جاءتا داخل البيت 
(...... يا مغيث...... يا شديد.... وأن الشاعر يستمد الفعل الطلبي من صفة الخالق على النحو التالي:

يا قاهـر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اقهر
يا باعـث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ابعث

يا قابض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اقبض

قصيدة: «اللطيفة السادســة في كسر شوكة ذوي الفساد وحســم صائلة العناد»، ديوان أبي مسلم، القسم األول، وزارة التراث   (1)
القومي والثقافة، 1984، ص 143. وقد ورد المقطع األول: «يا قاهر اقصم دولة السوء وامحها...».
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ولئن كان الشــاعر مســتجيباً لرؤيته الدينية في توظيف أســماء اهللا، فإنه يسأله بما هو 
األقدر عليه، فالقاهر هــو األقدر على القهــر، والباعث هو األقدر على البعــث، والقابض هو 
األقدر على القبض، وليس في وسع أي أحد ـ من وجهة نظر الشاعر ـ أن يحقق متطلباته هذه، 
إال من كان قادرًا على ذلك، وهو بالتأكيد اهللا 4 ، فاألسماء دينية، والصفات قرآنية، والسؤال 

متفق معهما.
إن أبا مسلم بمثل هذه التراكيب األسلوبية / الدينية يقّدم صرخة قوية في وجه قومه، الذين 
فرقهم األعداء، وحالوا بينه وبينهم، حتى إنهم من جراء هذه الحالة جبلوا على الخنوع والخضوع: 

(الطويل)
واعتدى الحد  خصمك  تعّدى  عـلـــى حرمــــات اهللا باألغـلبـيــــةإلٰهي 
لعنـــةفأرســـل عليهم يا مذل قواصف الـ بســـربال  وســـربله  نكيـــر 
وقالباً قلبـــاً  الـــّذل  عليه  وفـــي جاهـــه والمـــال والتبعيـــةوُصـــّب 
حياتـــه تحتطـبـــن  ذل  المفتت(1)مصـائـــب  الدريس  حطم  ويحطمنه 

إن أهم ما يمكن مالحظته في هذه األدعية بجانب نســق التكرار الفاعل فيها بقوة اللغة القوية 
الجزلة المتالئمة مع حالة القنوط التي يشــعر بها الشــاعر جراء فعلة األعداء، فهو يســتخدم لغة 
معجمية تحيلنا إلى الشعر الجاهلي، فكلمة «تحطبن» وعبارة «الدريس المفتت» تناسبان طابع القوة 
والجبروت، فاألولى تعني إفســاد الحياة بالّشــر واألذى، والثانية «الدريس» يقصد به كل ما يدرس 
ويحّطم تحطيماً حتى يصبح بالياً، والفعل من درس يدرس(2). وكلتا العبارتين تؤكدان الدعاء بالشر 
علــى األعداء. والذي يمكن مالحظتــه في هذه األدعية أنها تتصل اتصاالً مباشــرًا بتقليد الســابق؛ 
فسعيد بن خلفان الخليلي كان حاضرًا في هذه األدعية عن طريق الذكر الخامس من قصيدته «درك 

المنى في تخميس سموط الثناء».

كما أن أبا مســلم لم يجد حرجاً في اقتفاء آثار شــيخه، فصوته يتناغم معه ليصعد إلى عنان 
السماء وقد انتابته دعوات ملتهبة تنقض على األعداء، وتكر عليهم.

وإذا كانت تلك األنســاق تندرج وفق مبدأ تهيئة النفس وحثها على التعبد واالبتهال، فإن هناك 
أنســاقاً أخرى تدخل في إطار التوحــد مع الذات. وأهمها الســلوك، والمديح الديني وســنتناولهما 

تفصيًال على النحو التالي:

قصيدة: «غير معنونة»، ديوان أبي مسلم، ورقة 11.  (1)
المعجم الوسيط، 379/1.  (2)
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5 ـ نسق التكرار في خطاب السلوك:
قبــل أن نتناول نســق التكرار في خطاب الســلوك يجدر بنــا القول إن مصطلح الســلوك عند 
اإلباضية ال يختلف كثيرًا عن مصطلح التصوف، فهم أطلقوا عليه «سلوكاً» ويعنون به: «العكوف على 
العبادة واالنقطاع عن الدنيا، والزهد في ما يقبــل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، واالنفراد عن 
الخلق في الخلوة والعبادة»(1)، كما أنه «انتقال من منزل العبادة بالمعنى إلى منزل العبادة بالصورة، 
أي االنتقال من عمل مشــروع عن طريق القربى من اهللا إلى عمل مشــروع بطريــق القربة إلى اهللا 
بفعله وتركه... فالسالك إذًا هو «العبد الذي تاب عن هوى نفسه ونبذ شهواتها، واستقام في طريق 

الحق بالمجاهدة والطاعة واإلخالص»(2).
والسلوك ـ وفقاً لما تقدم ـ يعني: «بتربية اإلنسان روحياً وذهنياً، وتعليمه على المناهج العلمية 

بكل ما للتدريس من مبادئ ومناهج ثابتة»(3).
إن هذه التعريفات تبين العالقة الوثقى بين علمي التصوف والســلوك، فــال خالف ظاهرًا بينهما، 
ورغم ذلك يبدو لي أن هناك أســباباً حدت بالفكر اإلباضي إلى العدول عــن مصطلح التصوف واتخاذ 
الســلوك مصطلحاً آخر تتعامل معــه: منها محاولة الخروج من شــطحات الصوفيــة، وتنقية الدين من 
طقوسهم، إضافة إلى االعتزاز بالشــخصية والرغبة في التميز؛ فجميع الفرق اإلسالمية ـ إال في حاالت 
نادرة تتخذ من هذا المصطلح شــعارًا لها فآثر المذهب اإلباضي مصطلحاً هو من داخل التصوف نفسه. 
وهناك سبب ثالث، والذي أكاد أشــاطر الباحثين فيه ـ ويتمثل في كون السلوك يدل في مفهومه العميق 
على النقاء وااللتحام بالشــريعة وإحكام سيطرته على اإلنســان في اتخاذ طريق معين ألداء عبادة اهللا، 
ويتمثل في الخلوة، وتالوة القرآن، واألوراد والزهد، وهذه كلهــا مناهل صافية ورد منها الفكر اإلباضي 
فكوّنت شخصيته المســتقلة بعيدًا عن أشــكال الجدل والنقاش المؤدي إلى شطحات لم تكن مقبولة في 

فكر المؤمن ومعتقده، على نحو ما يفعل كبار المتصوفة الذين وصلوا إلى أعلى درجات التوحد باهللا(4).

ليس بوســعنا تقديم: تعريف محدد للتصوف للكثرة الهائلة من التعريفات التي تناولته، وقد جمعها نكلســون في كتاب احتوى   (1)
علــى ثمانية وســبعين تعريفاً. غير أننــا هنا نكتفي بالمعنــى العام لمصطلح الشــعر الصوفي. وقد قصدنا به: ذلك الشــعر 
الــذي قيل تعبيرًا عن المقامات واألحــوال واألذواق الصوفية، وهو يتضمن: مقامات الســالكين وأحوالهم وأذواقهم. فاألحوال: 
تعني: المراقبة، والمحبة، والخوف، والرجاء، والشــوق، واألنس والطمأنينة، واألذواق: التصوف، والتقوى، والحضور، والحال، 
والذكر، والســخاء، والوجد، والشراب، والعبودية، والسرور. وانظر تفصيل هذه المقامات في كتاب: أبي نصر السراج: اللمع، 
ص 7. وفي بحث عطية شحاته: الشاعر الُعماني الشيخ ناصر بن سالم بن عديم الرواحي: حياته وشعره، ص 266 وما بعدها.

الشــرقاوي؛ حسن  انظر: الكندي، أحمد بن ســليمان: قصائد الســلوك في الشــعر الُعماني، بحث مخطوط، ص 202، وأيضاً   (2)
(دكتور): معجم ألفاظ الصوفية، ص 232.
الحكيم؛ سعاد: المعجم الصوفي، ص 721  (3)

خالص؛ وليد (دكتور): نص في الســلوك الُعماني للشــيخ ســعيد بن خلفان الخليلي (دراســة وتحقيق)، نزوى، ع 24، أكتوبر،   (4)
2000، ص 103.
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ويلعب نسق التكرار في قصائد أبي مســلم دورًا مهماً في بلورة خطاب السلوك لديه على النحو 
الذي نجده في قصيدة: «المعراج األســنى في أسماء اهللا الحسنى» والتي اقتفى أثرها الحقاً كل من 

سيف بن سالم المسكري، وعبد الرحٰمن الريامي، وخلفان بن جميّل السيابي.

إننا حينما نقرأ هذه القصيدة ال نجد مجاالً للشــك في تأثر الشــاعر بمقامات المتصوفة، وإن 
هي جاءت تحت مســمى مصطلح الســلوك؛ فهي ال تختلف عن عناصر مقامات المتصوفة التي تأخذ 
مســميات: مقام الصبر، ومقام الرجاء، ومقام الرضا، ومقام الرفعة، ومقــام الفقر، ومقام الورع، 

وتكتنف المتعبد في كل مقام من هذه المقامات حالة معينة حددت شروطها كتب التصوف.

وال يقتصر نســق التكرار في خطاب الســلوك لديه على قصائد الحب اإللٰهي، وإنما تعّداه إلى 
قصائد المدح المحمدي، فكثير من قصائده تحيل إلى رموز صوفية ومصطلحات لها مكانتها في هذا 

الجانب، ومن ذلك قوله مادحاً الرسول ژ : (البسيط)
نظرته مختار  يـــا  اهللا  يا أصل ما أظهـــر اإلبداع من قطريا مصطفى 
يا مظهر اللطف في األرواح والصوريـــا رحمة اهللا يـــا مبعـــوث رأفته
وإنمـــا الســـّر مطوي علـــى الفكريـــا آخر الرســـل ال تأخيـــر مرتبة
مقتهريـــا ظاهـــراً بكلمات الظهـــور على ســـلطان  في  الظواهـــر  كل 
الفطريا باطنـــاً لم تفتـــه الباطنات ولم مـــن  علم  مقاماته  يـــدرك 
انطبعت قـــد  قلبي  في  حبك  جبلة كانطباع الشـــمس في القمر(1)أنوار 

لقد تتبع الشــاعر في هذه األبيات صفات الرســول، محيًال إلى أنســاق ورموز سلوكية واضحة 
الدالالت من مثل (األول واآلخر والظاهر والباطن، وآخر الرســل) وكل هــذا التتابع تفرضه طبيعة 
الموقف المتجانس مع حالة الشــاعر المتوحدة بذات الرســول، والتائقة إلــى مرضاته، فهو بمثابة 

الوسيط المقرب من اهللا.
ويأتي تتبع الشاعر ألسماء اهللا في إطار التسبيح باستعراض أسمائه وتوكيدها ونظمها شعرًا من 
دون أن نجد صورة بالغية طريفة تقوض هذا الســرد، وتخلصنا منــه عدا صورة بدت باهتة جامدة، 
نلقاها في قوله: «مشــكاة مصبــاح» وقد جاءت متوافقة مع طبيعة اقتباســه لألســماء والصفات من 

القرآن الكريم.
إننا ـ بعد ما تقّدم ـ نستطيع القول: إن أبا مسلم ســار على نهج أسالفه في التمسك بمصطلح 

السلوك، واالبتعاد عن مصطلح التصوف الذي لم يرق له مسّماه. وإن راقت له عناصره: (الطويل)

قصيدة «في مدح الرسول» ديوان أبي مسلم، ص 260.  (1)
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معلما الذكر  نّيـــر  من  لهم  مغنمانصبت  الذخـــر  أنفع  مـــن  وبّوأتهم 
بها هام أهل اهللا في األرض والسماوصّيـــرت نفســـي خادمـــاً لطريقة
هلم اشـــربوا هـــذا المغنـــي ترنمافيـــا لرجال الحب والـــكأس مفعم
فموتوا بها ســـكراً فما السكر مأثماعصرت لكم مـــن خمرة اهللا صفوها
قبلنـــا االســـتقامة  أهـــل  هيماتمتـــع  الخليقة  بيـــن  فانتشـــوا  بها 
فهمهم الجمع  ينشر  سكارى  العمىتراهم  أبحر  في  الفرق  نور  ويطويه 
مروقاً شـــراباً  دّنـــي  لكـــم  أعجمامألت  فأنطقـــت  أوتـــاري  وحركت 
كلهم الرســـل  شـــربهم  في  المليك مقدما»(1)وغنيت  بـــاب  «تقدم على 

نالحظ في هذه المقطوعة أن الشــاعر اعتمد األلفاظ الصوفية من مثل: المعلم، والمغنم، 
والخادم، والحب، والكأس، والمغني، والشراب، وحضرة اهللا، والسكر، والنشر، والطي، والنور، 
ا يشيع في قصائد المتصوفة، حتى غدا عالمة لهم، وسمة تطبع شعرهم،  واألوتار، وغير ذلك ِمم
ولغة تحمل أبعادًا وأخيلة ودالالت معنوية رامزة. وقد اســتوحى هــذه العوالم الصوفية ليبني من 
لغتها صورة كاملة األطراف، تعتمد المجاز على المســتوى الفني، فقد صيّر نفســه خادماً ألهل 
الذكر، يدور عليهم بكأسه التي مألها بحب اهللا، وقد عصر لهم خمرة اهللا، فال ضير أن يهيموا 
بها ســكرًا، فقد ســكر بها قبلهم الســلف الصالح من أهل االســتقامة نقاء، وصفــاء، وزهدًا، 

وإخالصاً هللا وحده.

إن األجواء التصويرية في هذه المقطوعة تذكرنا بقصائد كبار المتصوفة من مثل: ابن الفارض، 
وأبي منصور الحالج، ورابعة العدوية؛ لذا فال ضير أن تكون مشــابهة ألشــعارهم، كما ال يضير أبا 
مسلم في بعض نماذجه أن يكون واحدًا منهم، فالمقصد واحد هو التعبد واالبتهال، ولن يكون هناك 
أدنى خالف إذا ما اختار أبو مســلم لنفســه مســمى جديدًا يقع تحت دائرة مصطلــح التصوف مع 
مراعاة أنه انطلق في سلوكه وتصوفه من منطلقات إباضية وصفها الدكتور محمد صالح ناصر بأنها 

إيجابية، ولها عالقة بعقيدته ونظرته إلى الحياة(2).

6 ـ نسق التكرار في خطاب المديح النبوي:
من المحاور البارزة في الشعر الديني في ُعمان عامة، وشعر أبي مسلم خاصة المديح النبوي، 
وهو عنصر مهم في التعبد؛ ألنه في تصوّر المتعبد ركن أساســي ال يتــم الذكر إال به، كما أنه لون 

قصيدة: «خمرة اهللا» ديوان أبي مسلم، ص 274.  (1)
انظر: محمد صالح ناصر (الدكتور): أبو مسلم الرواحي حّسان ُعمان، ص 30.  (2)
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من األلوان التي أذاعها الفكر اإلســالمي باعتباره تعبيرًا عن العواطف الدينية، وباباً لألدب الرفيع؛ 
ألن أفكاره ال تصدر إال من قلوب مفعمة بالصدق واإلخالص»(1).

ولما كان شعر المديح النبوي كما يقول الدكتور أحمد درويش ينتمي من الناحية التصنيفية إلى 
شريحة «المديح» فإنه ينتمي في معظم حاالته إلى «شعر» الرثاء «من ناحية التصنيف الموضوعي؛ 
حيث يعني المديح في التصنيف التقليدي» ذكر محاســن األحياء، في حيــن يختلف عنه الرثاء كما 
يقول قدامة بن جعفر بأنه «ذكر محاسن األموات». ومن ثم فإن الصيغة الغالبة على قصيدة المديح 
هي صيغة المضارع «بكل ما تســتدعيه من صيغ المزامنة» نداء، ودعاء، ورجاء، ومواجهة، فى حين 
أن الصيغة الغالبة على قصيدة الرثاء هي صيغة «الماضي» بكل ما تســتدعيه من صيغ االســترجاع 
تذكرًا وتمثًال وإشادة واعتبارًا. من هنا تكمن المفارقة الواضحة في التسمية التي شاعت في قصائد 
«رثاء الرســول» واعتبارها مديحاً له، فالرســول بصفاته العلية حاضر وماثل في القلوب ومســيطر 
عليها يهيمن على مناخ «المضارعة» وال يســهل إدراجــه في تصنيف «الماضي» فهــو ممدوح وليس 
مرثياً(2). وعلى هذا األساس فقد جرى الشعراء الُعمانيون مجرى أقرانهم العرب؛ على اعتبار قصائد 
المديح النبوي مديحاً وليســت رثاء، وأنشأ أبو مســلم فيه «مولدًا نبوياً» حمل طابع االبتهال نفسه، 
من حيث إكثاره مــن المناجاة والتبتل لحضرة الرســول محمــد، وأحياناً التوله والعشــق الصوفي 

لشخصه الكريم. يقول أبو مسلم: (الطويل)
طيبةطبيبـــي ومطلوبي وطبـــي وطيبتي ســـاكن  األمر  فـــي  ومعتمد 
فيا ليتها كانـــت مدى الدهر ظلتيظمئـــت إلى ما بين أطـــالل يثرب
ســـلوكي حب المصطفى صار علتيعليـــل ومـــا بي علـــة غيـــر أنني

لقد ذاب أبو مسلم في حب الرسول على طريقة أهل الســلوك، وبدت عباراته تكشف عن ذلك 
من خالل استرســال نســق األلفاظ وتواليها بين جناس تام وآخـر ناقص (طبيبي ـ مطلوبي ـ طبي ـ 
طيبتي ـ طيبة)، وبين عبارات يكســوها التوله والنبرة الدفينة التي تختمر بما يختمر به أهل العشق 
عادة من الشــكوى والظمأ واإللحاح في طلب المحبوب (عليل ـ ظمئت). ومن جانب آخر يظهر تولهه 

وعشقه في شيء من الخضوع واالستكانة والتوله على نحو ما نقرأ في قوله: (البسيط)
بصيرتـــي في ظالم العيـــن واألثرنـــور الوجود تداركنـــي فقد عميت
أغثني ضاق مصطبري سر الوجود  الوجود اســـتلمني من يـــد الخطرغوث 

مبارك؛ زكي: المدائح النبوية في األدب العربي، ط 1، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، د. ت، ص 17. وكذلك محمد صالح   (1)
ناصر (الدكتور)، مرجع سابق، ص 76

درويش؛ أحمد (دكتور): تطور األدب في ُعمان، ط 1، دار غريب، القاهرة، 1998، ص 199.  (2)



61الخطاب الّديني ونسق المرجعيات † د. محسن بن حمود الكندي

وأنت أنســـي في وردي وفي صدريأنس الوجود قد استوحشت من زللي
وقلت يا نفس حم النصر فانتظري(1)وجهـــت نحـــو رســـول اهللا نازلتي

يتضح في هذا البيت وسائر أبيات القصيدة شدة شغف الشاعر بحب الرسول ژ ، والسعي إليه 
بصفته مخلّصاً وشفيعاً، فقد تقضى شــبابه بين لهو وغفلة، كما امتألت كفة ميزانه بالسيئات، وبقي 
رغم ذلك رجاؤه وحيدًا باهللا ورســوله. ومن الالفت للنظر أن الشاعر يســتثمر المناسبات الدينية 
إلظهار نســق المديح؛ فالمولد النبوي واإلســراء والمعراج وعيدا الفطر واألضحى مناسبات العادة 
النظر في قضايا الذات والحياة، ولهذا ال عجب أن تستأثر بعدد كبير من قصائده، فالشاعر يسوق 
في قصيدته الطويلة هذه الصفات التي يتحلّى بها الرسول مكررًا الخطاب المباشر بالضمير الغائب 
«أنت» للداللة على قوة الرباط الذي يعمر قلبه حبّاً ووجدًا بشخص الرسول ژ . وهذا في حد ذاته 

ملمح إيجابي تتسم به معظم المدائح الدينية في كل مناسبة إسالمية.
وعلى كل حال لم يكن أبو مســلم وحيد عصره في هذا الضرب من الشعر، فكثير من الشعراء 
ن ينتمون إلى الجيــل األول أكثروا من هذا الصنــف يحدوهم في ذلك صدق  القضاة والفقهــاء ِمم
العواطف الدينية التي تحلّوا بها، ونبل األهداف التي ســعوا إليهــا، ولعل مقدمات قصائدهم تفصح 

عن ذلك.
من األمثلة السابقة يتضح لنا أن نسق التكرار في شعر التعبد سار لدى أبي مسلم على منهجين: 
األول: شعر الحب اإللٰهي المليء بالذكر والدعاء والتوسل مع إشارات رامزة إلى التصوف. والثاني: 
شــعر الحب المحمدي الملــيء بالذكر والدعاء بعيدًا عــن موضوعات المتصوفــة وأفكارهم. وهذان 

المنهجان يؤكدان أن المرجعية الدينية لم تنفك عن نسق العقيدة اإلباضية.

٭ ٭ ٭
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تؤكد هذه المرجعية على نظرة أبي مســلم السياســية، وحاجته إلى التعبير، وربط هذا التعبير 
ا يجيزه اإلســالم فحســب،  بمبادئ اإلســالم وقيمه، وذلك بإثبات أن هذا التعبير الحاصل ليس ِمم
وإنمــا هو من مســتلزماته الضرورية إذا مــا فهم على حقيقتــه خاصة انه ينطلق مــن حدود فهمه 
لإلصــالح، وهي حدود مقيدة بفهمه للتجديد الديني المحدد بمواجهة القديم بما يعنيه من ترســب 
البدع واالنحرافــات واألوهام المتزمتة، ويتحدد من جهة أخرى باألخذ بالجديد بما يعنيه من العودة 

قصيدة «في مدح الرسول»، ديوان ألبي مسلم، ص 259.  (1)
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إلى المصادر األولى في الديــن واألخالق(1). ولعل هذه النتيجة أفضت بالمفارقة األولى في ســؤال 
المرجعيــات؛ أعني مفارقة التأصيل الــذي وجدناه في المرجعيــة المذهبية، وبيــن اقتفاء النموذج 
السياســي الذي نحن بصدد التركيز عليه، فاختار أبو مســلم األولى، إذ رأى أن العودة إلى األصول 
اإلســالمية أهم متطلبات الفكر التنويري، ولهذا لم يجد ضيرًا في الدفــاع عن المذهب الذي آمن 
به، بل امتد هذا الدفاع حتى إلى الوطن، فشعره يعج بأشــكال األدلة العقلية التي تبرهن مصداقية 
آرائه، حتــى إننا يمكن أن نطلق عليه مســمى «الفقيه المســتنهض من الخــارج» انطالقاً من عدم 
مشــاركته المادية داخلياً وال سيماً أنه كان يرسل قصائده ورســائله من زنجبار. ويرد على من عاب 

على وطنه تخلفه: (الوافر)
ــان ــم الرجـــالتــفــضــل بـــالـــزيـــارة فـــي ُع أحـــرار  أفعـــال  تجـــد 
مجـــد مـــن  شـــئت  مـــا  المنالتجـــد  عزيـــزات  وأحســـاب  وفضل 
شـــأناً اإلســـالم  هيبة  مـــن  القـــذالتجد  مبيـــض  الكفـــر  عليـــه 
مصممات الرجـــال  همـــم  بثـــأر الديـــن ترخص كل غـــال(2)تجـــد 

في هذه القطعة الوطنية الملتهبة ـ مثًال ـ يدعو الشــاعر مخاطبــه إلى زيارة ُعمان، فبعد فعل 
األمر: (تفضل) تأتي بقية الجمل استتباعاً لهذا الطلب مستـهلة بفـعل (تجد) وهو فعل يتكرر في بقية 
الجمل التي تتركب منها المقطوعة، كما جاءت المفاعيل في جميع هذه الجمل قائمة على جملة من 
الخصائص األخالقية واالجتماعية والدينية، فاألولى جّسدتها أفعال أحرار الرجال والمجد والفضل، 
والثانية وّضحتها خصال من مثل أحســاب عزيــزات المنال. أّما األخيرة فقــد بيّنتها خصال (هيبة 
اإلســالم ـ والكفر مبيض القذال) وهي خصــال ـ كما نرى ـ تدل على الشــجـاعة (همم الرجـال) 
والفــداء (بثــأر الدين ترخص كل غــال). ورغم هــذا التوارد فــي التراكيب األســلوبية (األفعال ـ 
المفاعيل)، فإننا ال نجد طرافة في الصور يمكن أن نَعد بها المقطوعة من خصال الشــعر المحتوي 
على صور ناصعة، ففي قوله مثًال: «عليه الكفر مبيّض القــذال» صورة تقليدية ال جديد فيها، فهي 

استعارة مستهلكة.
إن مثل هذا اإلحساس الفيّاض بالوطن كوّن البذور األولى للشعر السياسي الوطني، فظهر اسم 
الوطن فيه شــامخاً (تفضل بالزيارة في ُعمان)، فالشاعر يدعو مخاطبه إلى زيارة ُعمان التي سيجد 
فيها األمثلة المشــرفة لمواقــف الرجال؛ حيث الشــجاعة والتضحية والفداء ونصــرة الدين، وكلها 
عناصر تدخل في نطاق النفس المحّملة بوهج الفخر، الذي يتســع بعد ذلك ليشمل مشاعر التنويه 

غلوم؛ إبراهيم (دكتور): عبد اهللا الزائد وتأسيس الخطاب األدبي الحديث، ص 11، وما بعدها.  (1)
ديوان أبي مسلم، ص 30.  (2)
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والتحذير والدعوة إلى اليقظة ونبذ الخالفات، وهو شعور يتالءم مع فكرة البذور األولى للوطنية أو 
المرجعية السياسية؛ ألن التصريح باسم الوطن بدا ظاهرًا من البيت األول.

هذا النموذج يعطي انطباعاً معبرًا عن مدى إحســاس الشــاعر الفقيه بوطنــه، وهو بذلك يعد 
رائدًا في هذا المجال، فلم تقع في أيدينا نماذج مشابهة لها إال في شعر من جاء بعده.

بمثل هذا اإلحســاس الوطني يمكن اعتبار جهود أبي مســلم امتدادًا طبيعيــاً للجهود اإلصالحية 
األولى وتوجهات النهضة العربية، إذ هو توطيد لإلصالح الديني ليس على مســتوى مخاطر العصر 
(االســتعمار ـ التخلف االجتماعي ـ القهر السياســي) فحسب، وإنما على مســتوى إعادة بناء الفكر 
السياسي / اإلصالحي ذاته، إذ هو توجه إلعادة مشروع المصلحين السلفيين قبله والرامي إلى إعادة 
بعث اإلمامــة وإحيائها، وقــد تحقق بفكر صاغــه نور الدين الســالمي، ونجم عــن تنصيب اإلمام 

سالم بن راشد الخروصي الذي رأينا أبا مسلم يرسل إليه الرسالة تلو األخرى(1).
تنم المرجعية السياســية للواقع في خطاب أبي مسلم االســتنهاضي (الذي ال ينفصل بحال من 
األحوال عن الخطاب الديني عامة) عن حرص شــديد على بعث المشــروع اإلصالحي النهضوي من 
كبوته على اعتبار أن جهود أبي مســلم ما هــي إال امتداد لجهود رواد النهضــة العربية: (األفغاني ـ 
محمد عبده ـ رشيد رضا ـ السالمي ـ قطب األئمة)، وقد استفاد من وطأة الهم العربي/ اإلسالمي، 
وهو في كل ذلك يتجاوز رواسب التمزق التي عصفت به في مراحل حياته، وألجل ذلك دشن حركته 
تجاه فكر سياسي أحادي قواه التعاطف مع مشروع بعث اإلمامة وإحيائها. كذلك تأسيس وسائل تقوم 
على الحرية والعدالة والديمقراطية، كما تبلورت دعوته إلى األخذ بوسائل الحضارة المعاصرة التي 

أخذت بواكيرها تطفو على السطح في موطنه «زنجبار».
إن شــخصية أبي مســلم وإن اختارت المنهــج الديني / اإلباضــي في اإلصالح السياســي بدل 
الممارسة النضالية، وآلت إلى التصالح مع السلطات التي أشرنا إليها، وعدم االصطدام بها، فإنها 
تبقى مثار تساؤالت جريئة تتصل بحســم انتمائها إلى نمطية المصلح السلفي أو المثقف المستنير، 
ونحن نذهب إلى ترجيح النمطية الوســطية؛ ألن أبا مســلم ال يكشف في أنســاق مرجعياته الثالث 
ســوى جوانب مضيئة تتصل بفهم الدين ومعالجة بعض األصول والفــروع، بل ويذهب أكثر من ذلك 
نحــو تكريس الصورة القبلية التــي ران عليها المجتمع ألزمان طويلة؛ إنه يعقــد صلحاً دائماً مع كل 
المؤثرات الواقعية فال يختلف اختالفاً واضحاً مع ســائر الســلطات التي عرضنا لها، وإنما يتحالف 

معها، لهذا تصبح رؤيته في المجمل األعم رؤية تحول دون االنفتاح الكامل.
٭ ٭ ٭

انظر: نموذج هذه الرسائل في كتاب الدكتور، محمد صالح ناصر: أبو مسلم: حسان ُعمان، ص 198.  (1)
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أهم ما تحيل إليه هذه المرجعية هو حياة أبي مسلم التي تحددها مراحل ثالث هي:
1 ـ مرحلة البواكير.
2 ـ مرحلة التمرس.
3 ـ مرحلة االنكسار.

٭ فالمرحلة األولى: تتموضع في ُعمــان، حيث ينتقل فيها من عهد التلمــذة ومعاينة األحداث 
ومعطيات الشيوخ إلى عهد تتشكل فيه رؤية إصالحية وطنية تأخذ كثيرًا من مكاسب الربع األول من 
القرن العشرين، وخاصة من خالل منجزات الحركة اإلصالحية السلفية في ُعمان وربما في زنجبار، 
لكنها ال تكتفي بذلك، وإنما تنطلق بوثبة أكثر عنفواناً؛ تدفعها في ذلك معطيات السنين األولى في 
حياة أبي مســلم، فهي ـ إذًا ـ مرحلة تدين بمؤثرات تكوين المشــايخ الذيــن تتلمذ عليهم في قرية 
«الســيح» بوادي محرم أو في ســمائل في ما بعد، وباألخص الشيخ محمد بن ســليم الرواحي. كما 
تدين للواقع ومستجداته بما تحفزت به النفس من آمال نحو التغيير، نلمس ذلك في صالت البهالني 
برفيــق صباه (الشــيخ أحمد بن ســعيد الخليلي) وحنينــه الدائم إليــه مقروناً بحنينــه إلى وطنه: 

(البسيط)
يصحبها العيش  ونضير  بها  إخوانعهدي  والشـــهب  غفلة  في  والدهر 
ومرتبعي وروضاتـــي  فيها  وريحـــاننشـــأت  ال رنـــد  الفضيلـــة  روح 
فيبهرني خـــل  إلـــى  فيها  وإحســـان(1)أرتـــاح  ومعروف  وقصد  صدق 

كما نلمس حساســيته الجديدة من صالته الوطنية باإلمام ســـالم بن راشــد الخروصي الذي 
حرص على مناصرته: (البسيط)

أعـــوانيا سالم الدين والدنيا ابن راشد خذ واألقــــــدار  اهللا  أمـــانـــة 
وإتقـــان(2)أنـــت الضليع بهـــا حمـــًال وتأدية تدبير  أمـــرك  كــــل  إذ 

فضًال على صلته الروحية بنور الدين السالمي قبلهما وقد بدا ذلك في استنهاضه للقبائل بغية 
نصرته: (البسيط)

عنوانيـــا للقبائل يا أهـــل الحفاظ ومن الدهر  جبيـــن  في  أمجادهم 
بواســـلها أنتـــم  فديتكـــم  أم فيكـــم لمصاب الدين ســـلوان(3)شـــدوا 

الفتح والرضوان بالسيف واإليمان. ديوان أبي مسلم، القاهرة، 1986، ص 300.  (1)
القصيدة نفسها، ص 306.  (2)
القصيدة نفسها، ص 308.  (3)
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٭ أما المرحلة الثانية (التمرس): فتتمركز في زنجبار مهجر الشاعر، وفيها ينتقل من معايشة 
األحداث الوطنية، وااللتحام المباشــر بمصالــح البالد، إلى مرحلة االنخراط في العمل السياســي 
والثقافي بإصــدار صحيفة النجاح عام 1911، والتراضي مع الســلطات في زنجبار بالمشــاركة في 
د، ووصفه له في قصيدته «اللوامــع البرقية» بصفات تنم عن إعجاب  رحالت الســيد حمود بن ُمحم

متناه: (الطويل)
الطـــرف وهو مراقب ســـكونتراه غضيض  وهو  الدهر  منـــه  ويرجف 
نافذ األمـــر  ملبس  فـــي  بصر  فيـــدرك كنـــه األمر وهـــو مصونله 
أصالة المبيـــن  الحـــق  له  يبينتوخى  ال يـــكاد  فيمـــا  الـــرأي  من 
وحكمة حكـــم  الفكر  قبـــل  شؤونيوافيه  الشـــؤون  في  شـــاجرته  إذا 
جيشـــه والرأي  الحزم  بين  يشـــن له الغـــارات وهـــو فطين(1)يظاهر 

فالممــدوح في هذه المقطوعة له من صفات الحنكة والســداد والحزم والشــجاعة ما تبوّئه مكانة 
جليلة لدى رائيه، والشاعر حينما يسدي مثل هذه الصفات عليه فهو ينبئ بأنه قد خبره وعرف سريرته.

وفي هذه المرحلة اختفت شخصيات مؤثرة في تجربته الحياتية، إما باالنتقال إلى جوار ربها، أو 
بالسجن والعزلة، وال نســتطيع وصف تأثير نهاياتها المحبطة والمريرة في نفس أبي مسلم(2). لقد 
سقطت آمال كبيرة بفقد شخصياته، تجرع من ورائها الخيبة والهزيمة لكنه يعود بعدها ليتفاعل مع 
الواقع الجديد في نهاية العقد األول من القرن العشــرين بعقل أكثــر انفتاحاً، وبمرونة جعلته يتقبل 
أوضاعاً ما كان يتقبلها من ذي قبل. أعني تصالحه مع الســلطة نتيجة الوعود التي كان يحظى بها. 

وال سيما تلك المتصلة بأحالم الديمقراطية اإلسالمية ومبادئ اإلخاء والسلم والعدالة.
٭ وأخيراً: المرحلة الثالثة، وهي ال تطول بحال من األحوال، ذلــك أنها مرحلة هزيمة ويأس 
ومرارة، وهي من اإلحبــاط والخيبة بحيث إنها قضت عليه عــام 1920 أي بعد عام من مقتل اإلمام 
الخروصي. وبعد أعوام قليلة من وفاة السالمي، ولو قدر ألبي مسلم أن يعيش أكثر لرأيناه كغيره من 
رواد التنوير حطاماً منتهياً، فالموت والحياة بعد تبدد اآلمال متســاويان، وهذا ســّر تكشفه دهشتنا 

لقصيدته التي يخاطب فيها نفسه: (البسيط)
تعانيها الدنيـــا  مـــن  تريد  تفنيهـــا عواديهامـــاذا  تـــرى كيـــف  أما 
وإن وعدت مـــا وفت عهـــداً  خانت وإن ســـالمت فالحرب توريهاغدارة 

قصيدة الالمع البرقية في رحلة الســلطان المعظم حمود بن محمد إلى الديــار الغربية، ط 1، وزارة التراث القومي والثقافة،   (1)
1983، ص 10.

يتضح ذلك من خالل مراثيه لقطب األئمة نور الدين السالمي، سالم الريامي. انظر: الديوان، ص 314، 328، 341، 346.  (2)
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مالمســـها النت  وإن  خالصتك  مصافيهاما  صـــدق  إلى  وال اطمـــأن 
نضارتها وأحـــزان  ومكـــر  وتمويهاســـحر  مكراً  خالســـت  إذا  فاحذر 
منافقـــة دعاويهـــا  فـــي  معانيهاكذابـــة  قولـــي  على  والشـــاهدات 
يا عاشـــقيها أما بانت مســـاويها(1)تريك حســـناً وتحت الحسن مهلكة

٭ ٭ ٭

يصبح ـ إذًا ـ من الطبيعي، وفي ضوء المراحل الثالث لمســيرة أبي مسلم الشعرية، أن يقترن 
الخطاب الديني بأنساق المرجعيات، وتصبح شــخصيته الجماهيرية أكثر زخما وانفتاحا على سلسلة 
ا يجعل منها بعيدة عن أشكال التزمت الذي هيمن  المفاهيم الحديثة في الفقه واألدب والسياسة، ِمم
على خطاب المثقف الُعماني لسنين طويلة؛ ولهذا فشخصيته وفق نسق المرجعيات باقية في المجتمع 

الُعماني وتحظى بقبول منقطع النظير.

٭ ٭ ٭

ديوان أبي مسلم، ص 306.  (1)
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األستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربية وآدابها ـ كلية اآلداب 
جامعة عين شمس / مصر
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للصوفية آداب ســلوكية تمثل فــي مجموعها قواعد يتبعونهــا ويقفون عند حدودهــا، وهي آداب 
وشروط ومراســم تحقق النموذج األخالقي في مستواه التأسيســي، وفي مظاهره العلمية وما تنطوي 
عليه من إلزام. وليست هذه اآلداب بمعزل عن الشــرع، ذلك ألنهم يرددونها لالقتداء والتأسي بما 
روي عن الرســول ژ في أخالقه وأفعاله وأحواله. أما آداب الســلوك فما نجده في مظان التصوف 
ومصادره التراثية من نحو اللمع ألبي نصر السراج، والرســالة للقشيري، وقوت القلوب ألبي طالب 

المكي، والتعرف للكالباذي، فضًال على كتب ابن عربي ورسائله المتنوعة.
فمن ذلك آداب سلوك يترســمونها في العبادات المفروضة، وآداب يلتزمون بها في المعامالت، 
وآداب أخرى في الصحبة، وعنــد مجاراة العلم، وفي أوقات الطعــام واالجتماعات والضيافات، وفي 
أوقات السماع والوجد، وفي اللباس واألسفار، وفي بذل الجاه والسؤال والحركة من أجل األصحاب، 
وفي غيــر ذلك من األحوال والمقامــات تطالعنا لهم آداب في األخذ والعطــاء، وإدخال الرفق على 
الفقراء، وفي الذكر والجلوس للعلم، وفي الرفق باألصحاب والعطف عليهم، وآداب تتعلق بالمريدين 

والمبتدئين، وبالخلوة والصداقة والمودة.
وتمثل هذه اآلداب السلوكية منهجاً عملياً في التربية الروحية التي تقوم عندهم على ما يطلقون 
عليه التخلي والتحلــي بقصد تطهير النفس مــن الرذائل، وتصفيتها من الشــوائب المعطلة للكمال 
الروحي وتحليتها بفضائل اإليثار والصدق واإلخالص والتوّكل والرضا والصبر والمراقبة، حتى ترسخ 

قدمها في هذه المقامات فتصير لها كالطبع والعادة.
ويكشف هذا الجانب التربوي األخالقي عن حب عميق لإلنسانية كلها، ورغبة صادقة في تحقيق 
ضرب من الفتوة الروحية في تواضعها وشفقتها وإيثارها وعدم زهوها بما تحقق من أخالق؛ ألن هذا 

الزهو داٍع إلحباط األعمال.
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وقد يظن بهذه األخالق واآلداب الســلوكية أنها تعبر عن مزاج متشــائم يرفض الدنيوي، وينبذ 
المتع المتاحة في حدود الشــرع، وهو ظن مبعثه الوهم، ذلك أن الصوفيــة يقدمون أخالقاً إيجابية 
تشــيد بالفضائل في ســياق القدوة الرامية إلــى التكميل، وليــس هؤالء كالذيــن تصلحهم أخالق 
المعاوضــة والحوافز والدوافــع الراغبة في تحقيق المصالح الشــخصية، إذ يقــدم الصوفية آداب 

السلوك واألخالق في سياق الحب والتجرد من المكاسب واألهواء.

وال يخطئ من يتأمل هذا الجانب من التصوف اإلســالمي على ما بيــن المعرفة واألخالق عند 
الصوفية من وشــائج قويــة. فهذا العقل العملــي في تجليات مســالكه المبرأة مــن األنانية والكبر 
واإلعجاب والمنافع العاجلــة واآلجلة، وهذه النفــس المطمئنة الراضية إذ تقطــع الطريق وتقتحم 
عقبــات النفس األمارة واللوامة محترقة بنــار المجاهدة والرياضة، كل ذلــك حري بأن يفضي إلى 

معرفة ما ال طاقة للعقل النظري بمعرفته.

إن آداب السلوك وفضائله األخالقية في التصوف اإلسالمي وما تقدمه من شروط وقواعد، ِإنَما 
تزكو في حضن الدين، وتحكمها موازين الشــرع، وهي تفســر لنا تحذيــرات الصوفية األوائل من 
الذين ال يقيمون موازين الشــريعة، وهم طوائــف كانت تصدر عنهم أعمال مضــادة، لفطرة الدين 
واألخــالق، كمصاحبة الغلمــان، وأخذ األرفــاق، وتعاطي المفتّــرات بحجة األخوة فــي الطريق، أو 
بمغالطات التقابل بين عصيان الشــريعة في الظاهر، وطاعة الحقيقة في الباطن؛ ألن الحقيقة ِإنَما 

هي ثمرة اإلخالص في إقامة الشريعة.

إنّ قواعد الســلوك واألخالق تقوم في التصوف على مبادئ التربية والقدوة، وتمحيص الفضائل 
من آفات الريــاء، واالنخراط في المجاهــدة المتذرعة بالتفويض والتســليم هللا، وهي أخالق تزكي 
الواجب الديني واالجتماعي بمنأى عن المنافع الشــخصية، وتحيي الضمير بالمراقبة والمحاســبة، 
وهــي بإصرارها على تحقيــق منتهى العبوديــة هللا، تحقق منتهى التحرر من أســر مــا عداه، وهي 
بالمجاهدة والتربية الروحية والســلوكية تنمي اإلرادة القادرة بألطــاف اهللا، وقهر الرذائل وتجاوز 
العقبات التي تعرض في طريق الســلوك الــذي يلتمس قدوته في األشــياخ المربين؛ ألنهم أقدر من 

المريد على معرفة الرعونات والتأتي لألداء.

وقد يكون لألخالق في التصوف جانب ســلبي يتصــل بمذهب الصوفية، ذلــك أن مذهبهم في 
األخالق يتصور الشر مجرد مظهر من مظاهر الوهم، فالجمال والكمال والخير أمور إيجابية متصفة 
بالوجود، أما القبح والنقصان فترجع إلى النفي والســلب والعدم. وربما ينجم عن هذا الموقف نوع 
من التفويض والقعود عــن مكافحة النقائص الفردية واالجتماعية بدعــوى أنها أمور عدمية، أو أنها 
ا يمكن أن يحبط حركات اإلصالح. وقد آن لالتجاهات الصوفية المعاصرة أن تنخرط  مرادة هللا، ِمم
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في مشــكالت الفرد، وأزماته االجتماعية واألخالقية، وأن ينأى بعضها عــن االنعزال واالنطواء، وأن 
يتجه إلى االتصال والتقويم، مســتعيناً على تحقيق الغايات بتقوية اإلرادة، وتنبيه اإلمكانات الغافية، 
وتنقية العاطفة، وتوســيع الذات، وإثراء الشــخصية، ليتأتــى للتصوف اإلســالمي أن يوجه دعوته 

المخلصة إلى العالم المتدابر، معلناً شعار األخوة في اهللا.

إنّ خطاب أبي مســلم الشــعري ليس بمعزل عن الدعوة إلى الســلوك الصوفي موضوعاً في 
اإلطار إلَى تحقيق كثير من غايات العرفان واألخالق. ويمثل الخطاب الشــعري عنده نوعاً أدبياً 
نعرفه في الشــعر وفي النثر، وهو ما يعرف بأدب الضراعة واالبتهال والمناجاة والدعاء. ولهذا 
النوع األدبــي ميراث في معــاذالت الغزالي، وفــي مواقف النفــري ومخاطباته، وفــي ابتهاالت 
السهروردي اإلشراقي للنور في هياكله، وفي العارف البن سبعين، وفي إشارات أبي حيان اإللٰهية، 
وفي مناجاة ابن عطاء اهللا الســكندري، وفي التائيات الشعرية البن الفارض، وفي غير ذلك من 

نصوص التراث الصوفي.

وألبي مســلم في فن التائيات باع ال يطاول، ونفس ال يبارى، فقد ســاق تائيتــه في الذكر وفي 
األســماء اإللٰهية في خمسمائة وســبعة وتســعين بيتا بعد األلف. وال نعرف في فن التائيات الصوفية 
نصاً بلــغ هذا العدد، فالبن الفــارض تائيتان تعرف إحداهما بالكبرى، وتعــرف األخرى بالصغرى، 
وهما في مجموع أبياتهما دون تائية أبي مسلم بكثير. وفي هذه التائية لشاعر ُعمان الكبير خصائص 
ومقومات فنية وأســلوبية مــن حيث المفــردات والتراكيب والتنــاص والمصطلــح الجدلي الكالمي 

ا يفرد له سياق يعنى بالدراسة الفنية. والمصطلح الصوفي، ِمم

وتطلعنا الدراســة الصوفية على ما وضع البهالني في شــعره من شــروط للذكر بوصفه عمدة 
الطريق عنده وعند الصوفية. وقد بين هذه الشروط الستة المتمثلة في: طهارة القلب، والتفرد في 
الخالء، والوضوء، واإلخالص، واستقبال البيت، وصوم يوم الخميس، وذلك في الميته من الطويل 
والعــروض والضرب المقبوضين، وهي من الذكر الثالث الموســوم بعنوان: المعرج األســني، ومن 

ذلك قوله:
تهلالعلى المعرج األسنى من الذكر عوال فيه  الســـر  شـــمس  فإشراق 
تعالى ولكن كن على الشـــرط أوالومـــا هـــو ِإال ذكـــر أســــماء ربنا
أذى من  للقلـــب  التطهير  المعاصي وثانيـــه التفرد في الخالفأولـــه 
وحـــده هللا  اإلخـــالص  مقبالوثـالـثـــه  فالزمه  األمـــر  مالك  وهذا 
الدعا البيت في  اســـتقبالك  الوضـــوء مكمالورابعه  وخامســـه كـــون 
محبب الخميـــس  صوم  فاعمالوسادســـه  للذكر  الزهراء  ســـحر  وفي 
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وقد احتــج الصوفية للذكر وآدابه بنقول من القرآن الكريم والحديث النبوي الشــريف، وعدوه 
ركناً من أركان الســلوك في الطريق، وهو عندهم كما بين القشيري في الرسالة على ضربين: ذكر 
اللسان، وذكر القلب؛ وبذكر اللسان يصل العبد إلى ذكر القلب إذ التأثير له، والذاكر بلسانه وقلبه 

هو الكامل في وصفه في حال سلوكه.
ومن خصائصه: أَنه غير موقت، إذ اإلنسان مأمور بذكر اهللا، لذلك يبدو الذكر القلبي مستداماً 
في عموم الحاالت. وقد أشــار االمام الغزالي في «منهــاج العارفين» إلــى آداب الذكر الماثلة في 
استشــعار حياء العبودية وهيبة الربوبية، وإزالة حجاب الغفلة. فقد ذكرنا اهللا مع غنائه عنا، ونحن 
نذكره مفتقرين إليه. وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: ﴿  ¼ ½ ¾ ﴾ [العنكبوت، آية: 45] وتتنزل 
السكينة على الذاكر، وإليها اإلشارة في قوله تعالى: ﴿  å ä ã â á ﴾ أما الخوف 
الناشئ عن الذكر فغالب على الُعبّاد لشعورهم بالتقصير، وهو للمبتدئين في الطريق وإليهم اإلشارة 

في قوله تعالى: ﴿ 7 8 9 : ; > = < ﴾ [األنفال، آية: 2].
ويضيف الصوفية إلى أحوال الذكر ودرجاته ما يومئ إلى درجــة منه تفنى بموجبها الهمة عن 
الذكر، ويقوم مذهب البهالني على الذكر باألســماء الحســنى على حد ما بين ذلك في تائيته التي 
سبق أن أشــرنا إليها، وفي قصيدته الالمية من الخفيف والعروض والضرب الصحيحين الموسومة 
«بالناموس األســني في أســماء اهللا الحســنى» وتدور على البســملة، وثماني حضرات متسلسلة في 
النــص، تضم الحضرة األحديــة، والعرفانيــة، والقدســية، والرحموتية، والفتوحيــة، والجبروتية، 

والقاصمة، والثامنة: الحضرة القريبة، وأنهاها البهالني بأبيات مائة جعلها خاتمة السعادة.
وديــوان البهالني كله موقوف على الذكــر بمعناه الصوفي، وقد نظم الذكر باألســماء اإللَهية، 
وكشــف عما ينقدح للذاكر من مواجيد وأذواق وعلوم وأسرار وأحوال ومقامات في قصائده وسموطه، 

وضم إلى ذلك قصائد في المناجاة واالبتهال والضراعة والدعاء.
ويحار المرء في التمثيل بأبيات من تائيته المطولة، لتنوع معانيها وكثرة لطائفها، ودقة مبانيها، 
وعمق أغوارها الصوفية، غيــر أن هذه الحيرة ال تحول دون التمثيل بمتفرقات من تائيته توخينا فيها 
آيتي ســورة الحشــر من قوله تعالــى: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 
 º¹ ¸ ¶ μ ´ ❁ ² ± ° ¯ ®¬ « ª©
« ¼ ½¾ ¿ È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ﴾ [الحشــر، اآليتان: 23 و24]. فمن ذلك 
اســمه تعالى «الملك»، أداره البهالني على أحد عشــر بيتاً (155 - 165) ترســم فيها تكرار تركيب 
مؤلف مــن وصف المجرور بالحرف من نحــو، إلى الملك األعلى، إلى الملــك الغالب، إلى الملك 
القهار. وفي األبيات إشــارتان من إشــارات الصوفية، إشــارة إلى ما تعارفوا على تســميته: «بعالم 

الميثاق أو عالم الذر» وإشارة إلى مقام تمحيص المحبة. وذلك قوله:
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ذرتـــيإلى الملـــك األعلى الذي أنا مؤمن عالميـــة  فـــي  بتوحيـــده 
لـــه الديـــن حبـــاً ال لنـــار وجنةإلى الملك األعلى الذي أنا مخلص

فأما عالم الميثاق والذر فمشتق عند الصوفية من اآلية السابعة من سورة األعراف: ﴿ 6 7 
 L K J IH GF E DC B A @ ? > = < ; : 9 8
R Q P O N M ﴾ [األعراف، آية: 172]، ويقصدون بذلك نشأة مثالية توجه إليها خطاب 
الربوبية فأقرت بتوحيدها له في هذه النشــأة. وأما تخليص المحبة وتمحيصها فالغاية منه أن يكون 
مذهبا في الحب اإللٰهي أرســت قواعده الســيدة رابعة العدوية، وأفاض الصوفيــة في بيان مدارجه 

وآفاقه، وهو حب يتجاوز الخوف والرجاء وال غاية له من وراء المحبوب األقدس.
والذكر باســم اهللا (القدوس) مداره عنــد البهالني وعنــد الصوفية على التنزيه عن شــوائب 
النقص في حق الذات اإللٰهية، وذلك الســتيفائها الكمال المطلق، فهو تقديس عن العلة والمعلولية، 
وهو تقديس ال تحصره النسب، وتنزيه عن أن يحيط العقل بواهبه ومفيضه، وعن األمثال، واألضداد، 
والشــركاء، واالنفصال، واالتصال، واالتحاد، من غير قول بالتعطيل، ويختم البهالني تقديساته بأن 
يكون لحقيقته وهمته ومقاماته ومشــاهده ويقينــه وصفاته نصيب من هذا االســم اإللٰهي، إذ مدار 
األمر على التخلق باألسماء اإللٰهية، ومن ضراعاته ودعائه الذي يلتمس فيه التخلق بهذا االسم قوله:

حقيقتي قّدس  القّدوس  اسمك  ِهّمتيبسر  وجهـــك  بتقديســـات  وحقق 
مشـــاهدي وقدس  مقاماتي  شـــبهةوقدس  كل  من  فيك  يقيني  وقَدس 
بتســـبيح تقديســـات نـــور األلوهةوقـــّدس صفاتي كي تليـــق نزاهتي

ومآل اســمه تعالى الســالم إلى عدة معاٍن ذكرها أبو مســلم منها معنى التقديس والتنزيه من 
العيوب والســالمة من عوارض النقص وآفاته، وتسليمه الخليقة موجوديتها، وتسليمه إياها من الشر 
المطلق غير شــر تضمــن خيرًا خفياً. أما اســمه تعالــى المؤمن فتشــع داللته باالمــان من المكر 
واالســتدراج واإلمالء، ومن غوايات النفس ووســاوس الشــيطان، وعلى هذا الحذو من النظم يذكر 

ويدعو بالمهيمن، والعزيز، والجبار، والمتكبر، وبسائر األسماء الحسنى.
هذا مذهب البهالني في أذكاره، وهو مذهب يرجع إلى ما يعرف بالذكر المقيد باالسم المذكور 
به، وثم مذهب آخر يجنــح الصوفية فيه إلى ما يعرف بالذكر المطلق، ومــدار هذا النوع منه على 
لفظ الجاللة (اهللا) لكونه اسماً جامعاً لسائر األسماء، وقد ألح ابن عربي في الفتوحات على تزكية 
ى بهذا االســم ال تقيده األكــوان، ومن له الوجود  الذكــر المطلق وبيان مزيته وفضيلته، إذ المســم
ا الذكر المقيد فال ينتج ِإال ما تقيد به. والذكر من العبد استحضار، وفي سياق االستحضار  التام، أم
يتنوع الذكر بتنوع طبقات الذاكرين وفق القوى، فمنهم من يستحضره في القوة الذاكره، ومنهم من 
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يســتحضره في القوه المتخيله، ومنهم من يعــول على القوتين، والقوة الذاكــرة للعلماء، والمتخيلة 
للعامة، والجامعون بينهما هم أهل الكشف والشريعة.

وشــبه مذهب البهالني في الذكر ـ على حد مــا أورده منظوماً في خطابه الشــعري ـ أن يكون 
مذهباً جامعاً بين الذكر المقيد والمطلق، وذلك لســريان مفهوم االسم (اهللا) في جميع األسماء، إذ 
يستحضر الذاكر باســم مقيد كالعزيز أو المتكبر أو اللطيف، األلوهية ويستشعر إطالقها في االسم 
المقيد، بما يســتحضر تقيدها في استحضاره االسم الشامل لجميع األســماء، وعلى هذا الحّد يفوز 
بثمــرات الذاكرين؛ ألنه يمر بحضرات األســماء الحســنى وما تنطوي عليه من معان وأســرار. وفي 
الذكر باســمه الخالق يسوق أبو مســلم أفكارا مأخوذة عن علماء الجدل والكالم، وكذلك في نظمه 
سائر األسماء، تراه يثير مسائل من هذا العلم تجري على سنن االعتدال ومجانبة المذاهب الغالية، 
ا التصوف فله فيه نفس وطريقة مأخوذ بها قائمة على ما تقوم  ا يدل على علمه بدقائق الجدل، أم ِمم
وتســتند إليه الطرق الصوفية من ذكر وطهارة وســلوك وتربية للمريدين. وفي الذكر باسمه تعالى 

(النور) يقول أبو مسلم:
وعن عرضيةويا نور وصفاً منك بالذات منك الئقاً تقدســـت عن جســـم 
والــفــاعــلــيــةويا نور من حيث الظهور الذي بدا ــأثــيــر  الــت بمنفعل 
بإخراجـــه مـــن عالـــم العدميـــةويا نـــور من حيث الظهـــور لغيره
ومشـــرق أضواء القلـــوب المضيئةويا نـــور ملقى النور فـــي كل نير
مراتـب لـــي  وهب  نّورني  اليقين ومـــّزق حجب طبي وظلمتيبنـــورك 
فمعرفتـــي إيـــاك عـــراف رتبتـــيبنـــورك أوقفني على غيـــب باطني

وال يخطئ القارئ في هذه األبيات التعرف على المصطلح الكالمي في الجســم والعرض، 
والمصطلح الصوفي العرفاني في الفاعلية واالنفعالية، وال يخطئ في البيت األخير الوقوف على 
القاعدة المأخوذ بها عند الصوفية، والمتمثلة في أن معرفة اإلنســان نفســه تهديه إلى معرفة 
الربوبية. وال نقــرأ هذه األبيات في ذكر اهللا باســمه النــور ِإال تداعت آية النور من الســورة 
القرآنية المســماة بهذا االســم، والتي تــدور على ضرب المثــل للنور بالمشــكاة، والمصباح 
والزجاجة، والشــجرة الزيتونة، والزيــت، وال نتأمل هذه األبيات ِإال باســتحضار مذاهب النور 
واإلشــراق في تراث الفكر اإلســالمي ممثًال في مشكاة الغزالي، وحكمة اإلشــراق للسهروردي 
الحلبــي. ومآل ذلك في التصوف إلــى أن الكون كله ظلمة، وانما أناره ظهور اهللا فيه. ويشــبه 
تمييــز الصوفية بين ما هو نــور بذاته، وما هــو نور بغيــره، تمييز علماء الجدل في الســياق 
األنطولوجي بين ما هو واجد الوجود بذاته، وما هو واجد الوجود بغيره. وفي الذكر بهذا االسم 

تنزيه للنور عن الخير والجسم والعرضية.
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إن الذكر باألسماء الحسنى عند أبي مسلم يفضي بنا إلى مسألتين تتعلقان بالتصوف، األولى: 
تمييز الصوفية في األســماء اإللٰهية بين أســماء الجالل وأســماء الجمال، والثانيــة معرفة مراتب 
األسماء الحســنى من العالم. ويقرر الصوفية في ما يتعلّق بالمسألتين أن من عرف حقائق األسماء 
فقــد أعطي مفاتيح العلــوم. ومذهبهم في األســماء اإللٰهية أن أســماء الجمــال كالرحٰمن والرحيم 
والسالم والباسط والغفور تنتج األنس، وأن أسماء الجالل كالجبار والمنتقم والمتكبر والمذل تنتج 
الهيبة، وحقيقة األمر أن الجالل والجمال وصفان هللا، أما االنس والهيبة فوصفان لإلنسان، فالجالل 
للقهر، والجمال للرحمة. هذا هو المذهب العام عند الصوفية المسلمين، وقد نبه إليه ابن عربي في 
كتاب الجالل والجمال من مجموع رســائله، ونقل هذا المذهب منبهاً إلى أن الجالل هللا معنى يرجع 
منه إليــه، والجمال معنى يرجع منه إلينا، ولهذا الجمال عند الصوفــي المحقق أمران هما: الهيبة 
واألنس، كما أن له علوًا يســمى جالل الجمال، وهــو الذي يقارنه منّا االنس، ولــه دنو تقارنه منا 
الهيبة، لنكــون على االعتدال، والجمال مباســطة الحق لنا، والجمال عزته عنا، فنقابل بســطه في 
جماله بالهيبة، وذلك لتجنب الوقوع في ســوء األدب عند المباســطة. وأما معرفة مراتب األســماء 
الحســنى فتؤول إلى أنها هي المفاتح. والبن عربي في هذا الســياق طرح لم يسبق إليه أداره على 
هات  هات األســماء وبناتها، أما أم ربوبية األســماء وما تحت حكمها من الحقائق، وعلــى ما نعته بأم
األســماء فهي الحي، والعالم، والمريد، والقادر، والقائل، والجواد، والمقســط، وهي بنات اسمين 

هما المدبر، والمفصل.
فالحي رب األرباب والمربوبين، وهو اإلمام، ويليه في الرتبه العالم، ويلي العالم المريد، ويلي 
المريد القائل، ويلي القائل القادر، ويلي القادر الجواد، وآخرهم المقســط فإنه رب المراتب وهي 
آخر منازل الوجود. ويضيف العرفان الصوفي إلى ما ســبق بيانه أمرين، األَول: أن األســماء اإللٰهية 
تطلب متعلقاتها ليكون لهذه األســماء تأثيراتها، والثاني: أن كل اســم إلٰهي يتضمن األسماء كلها، 

ويحتوي عليها مع وجود اللطيفة التي يقع بها التمييز.
ويصور ابن عربي هذه الحضرات االســمائية في عرض بديع في نهاية الباب الرابع من المجلد 
ة إلى اسم اهللا،  األّول من الفتوحات بقوله: «فلما لجأت األســماء كلها إلى هؤالء األئمة ولجأت األئم
لجأ باسم اهللا إلى الذات من حيث غناها عن األسماء… فأنعم المحسان الجواد، وقال: قل لألئمة 
يتعلقون بإبراز العالم على حســب مــا تعطيه حقائقهم، فخــرج إليهم االســم اهللا وأخبرهم الخبر 

فانقلبوا مسرعين فرحين مبتهجين».
إن في إنتاج أبي مســلم البهالني متمثًال في أذكاره التي صاغها في قوالب الشعر، ما يدل من 
قريب على تضلعه في علوم الشــريعة والحقيقة، وامتداد نفســه في التصــوف، وإلمامه العميق بعلم 
الكالم ومشــكالته، وتمثله للتراث الصوفي شعره ونثره، ووقوفه على ما يدور بين الصوفية من علوم 
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ا وقع في شــعره مــن تناص مع التراث  وأســرار ومصطلح ومواجيد وأذواق. وليس أدلّ على ذلك ِمم
الصوفي ال ســيما شــعر ابن الفارض. غير أن البهالني آثر لغة التصوف الســني على لغة التصوف 
الفلسفي؛ ألنه أكثر مالءمة للمريدين إذ كان معظمهم من العامة. ولم يحل هذا اإليثار بينه وبين أن 
ترد في شعره نصوص احتذى فيها األســاليب الرمزية المتداوله بين الصوفية في خطابهم الشعري. 
وهذه النصوص هي المجال الذي يكشف عن التناص في شعره. ومن أبلغ الدالالت في تمثله للتراث 
الصوفي، العناوين التي اختارها ألذكاره ومنها: «النفــس الرحماني»، إذ يدل هذا العنوان على أَنه 

قرأ ابن عربي ووقف على هذا المصطلح الصوفي عنده، وباشر مغزاه الروحي.
وقد ذكر الجرجاني في التعريفات أنّ «النفس الرحماني» هو الوجود العام المنبسط على األعيان 
عيناً، وعــن الهيولى الحاملة لصــور الموجودات، واألّول مرتب على الثاني، ُســمي به تشــبيهاً لنفس 
اإلنســان المختلف بصور الحروف مع كونه هواء ساذجاً في نفســه، وعبر عنه بالطبيعة عند الحكماء. 

وُسميت األعيان كلمات، تشبيهاً بالكلمات اللفظية الواقعة على النفس اإلنساني بحكم المخارج».
ومدار هذا التعريف على مزيج من الفلســفة والتصوف اتخذ التشــبيه والمجاز وسيلة للتعبير، 
وال يبعد هــذا التعريف عمــا أورده ابن عربي في «فصــوص الحكم» مع فضل اتســاع وتفنن أعانه 
عليهما لغته المرموزة، وتجاربه الروحية الخصبة واســتبطاناته العجيبة. وغالب الظن أن أبا مسلم 
كان على علم ودراية وتجربة وفهم لهذا المصطلح الصوفي، وإال فلم اختار النفس الرحماني ليكون 

عنواناً لمجموع أذكاره؟
هذا النفس الرحمانــي يحتوي صور جميع الموجودات بالقوة، كما يحتوي نفس اإلنســان بالقوة 
جميع مــا يصدر عنه من حروف وكلمات. وقد نســب النفــس إلى الرحٰمن؛ ألنه رحــم به ما طلبته 
النســب اإللٰهية من إيجاد صور العالم الذي تطلبه الربوبية بحقيقتها وجميع األســماء اإللٰهية، وقد 
قبل النفس اإللٰهي صور العالم، فهو لها كالجوهر الهيوالني، لذلك تهدي معرفة العالم إلى معرفة 

هذا النفس الرحماني.
وفي خطاب أبي مســلم الشــعري أبيات قليلة تدور على مــا يعرف عند الدارســين بالخمريات 
الصوفية التي تتميز باألســاليب الرمزية، وذلك في مقدمة األذكار من النفس الرحماني، ال ســيما 

في النص الذي يستهله بقوله:
مفعم والـــكأس  الحب  الرجال  هلَم اشـــربوا هـــذا المغنـــي ترنَمافي 
فموتوا بها ســـكراً فما السكر مأثماعصرت لكم مـــن خمرة اهللا صفوها
هيمالقد هـــام أهـــل االســـتقامة قبلنا الخليقة  بيـــن  فانتشـــوا  بها 
فهمهم الجمع  ينشر  سكارى  العمىتراهم  أبحر  في  الفرق  نور  ويطويه 
مرَوقاً شـــراباً  دنَـــي  لكـــم  أعجمامألت  فأنطقـــت  أوتـــاري  وحركت 
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ومن قبيل هذا الرمز الخمري قوله:
ــيمـــن كمثلي وذا الشـــراب شـــرابي ــان ــدم ــم ن ــه ــل والـــنـــبـــيـــون ك
وموســـى الخليل  بـــه  قبلـــي  القـــرآنهام  وصاحـــب  عيســـى  ثـــم 
ــي وهـــــذا مــقــامــي ــت ــال فاعـرفـونـــي أو انكـــروا عرفانـــيهــــذه ح

وال نقرأ هذه األبيات ِإال تداعت لنا خمرية ابن الفارض التي مطلعها:
مدامة الحبيـــب  ذكر  على  الكرمشـــربنا  يخلق  أن  قبل  من  بها  سكرنا 

وال يخفى تناص أبي مسلم في قوله: «فموتوا بها سكرًا فما السكر مأثما» مع قول ابن الفارض 
في ميميته الخمرية:

شـــربت التي في تركها عندي اإلثموقالـــوا شـــربت اإلثـــم كال َوِإنَما
الحزمفال عيش في الدنيا لمن عاش صاحياً فاته  بها  ومن لم يمت سكراً 

ا تناص الخطاب الشــعري عند أبي مســلم مع واقعة التجلي الموســوي في الوادي المقدس،  أَم
فمما يمثل ميراثــاً عرفانياً لديه ولدى ابن الفارض ولدى الشــعراء الصوفية. فقول أبي مســلم في 

البيتين اللذين جعلهما تمهيدًا من الديوان الموسوم بالنفس الرحماني:
المقدس الـــوادي  وذا  النـــار  فاخلـــع النعليـــن والذلـــة فالبسهذه 
قـبســـاً أو  هــــوى  أنـــت  ال تجـــاوز إن هنـــا الليل عســـعسواجـــد 

يثيران في الذاكرة قول ابن الفارض:
ــــي الــــحــــي نــــــاراً ـــيآنــــســــت ف ـــل ــــرت أه ــــش ــــب ـــــًال ف ـــــي ل
ــي ــل ــع ــل ــــت امــــكــــثــــوا ف أجــــــــــد هــــــــــــداي لـــعـــلـــيقــــل
ـــت ـــان ـــك ــــم قــبــلــيدنـــــــــوت مـــنـــهـــا ف ــــل ــــمــــك ــــــــار ال ن
ـــاً ـــاح ـــف ـــا ك ـــه ـــن ـــــت م ـــــادي وصــــــــلـــــين لــــــــيـــــلــــــــي  ردوا 

أما أبيات البهالني التي أشــربت داللة الرمز المشــتق من الخمريات، فإنهــا تعبر عن وجدان 
معرفي، يصل الصوفي بحقائق عميقة في شــكل ومضات وإلهامات تكشف عما يشبه أن يكون تعطيًال 

لإلرادة الشخصية بحيث يشعر الصوفي بقوة خارجية عليا تقهره وتغمره وتطغى عليه.
ويعبّر الرمز الخمري عند البهالنــي وعند غيره من الصوفية في الخطاب الشــعري عن حالة 
الوجد، وهي من أكثر األحوال الصوفية امتالء بالتوتر والحركة والشــعور الغامر بالنشوة واالنفراج 

العاطفي.
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وقــد دارت عند أبي مســلم كما دارت عنــد غيره دالالت مأخــوذة من تراث الشــعر الخمري، 
كالصرافة، والمزج، والشعشعانية، والتعتيق، والشفافية، ومجالس المنادمة على الشراب، وما يدور 
فيها من سماع وطرب، غير أن هذه الدالالت التي تكون معجم الشعر الخمري، طرأ عليها عدول حاد 
بها عن مستواها األول إلى مستوى ثاٍن أعمق يؤســس رمزية هذه األساليب في الشعر الصوفي. وفي 
عرفانيات التصوف اإلســالمي تحليل نفسي مســتفيض لظاهرة الســكر الصوفي يدور على الجمال، 
والحيرة في الشهود، والدهشة. هذا الوجد المعبر عنه رمزياً في الخطاب الصوفي بالخمر والسكر 
يؤول إلى شعور باطن بغبطة وفرح عميقين، تفضيان إلى وضع تهتز فيه النفس وتنشط قواها نشاطاً 

غير مألوف، بحيث يتعّذر عليها أن تكبت ما تجيش به من حركة متوترة.

ولدينا في هذا الســياق تحليل أوفى على الغاية أورده الكاشــاني في مقدمة شــرحه لتائية ابن 
 الفارض الكبرى، فالســكر عنده «دهش يلحق ســر المحب في مشــاهدة جمال المحبوب فجأة؛ ألن
روحانية اإلنســان التي هي جوهر العقــل لما انجذبت إلى جمــال المحبوب، بعد شــعاع العقل عن 
النفس، وذهل الحس عن المحسوس، وألم بالباطن فرح ونشاط، وهزة وانبساط، لتباعده عن عالم 
التفرقة والتمييز، وأصاب الســر دهش ووله وهيمان لتحير نظره في شــهود الجمال. وتســمى هذه 
الحالة ســكرًا، لمشــاركتها الســكر الظاهري في األوصاف المذكورة، ِإال أن السبب في استتار نور 

العقل في السكر المعنوي غلبة نور الشهود، وفي السكر الظاهري غشيان ظلمة الطبيعة».

وتطالعنا في خطاب أبي مســلم ضراعات ودعوات منثورة توخى فيها مــا نعته بدعاء الحروف، 
وهو دعــاء رتبه على أبجديــة المعجم العربي في تسلســلها وترتيبها، وذلك أنــه يذكر الحرف ثم 
يربطه بالحرف األول من اســم أو صفة إلٰهيــة، وعلى هذا الحذو جرى فــي أدعيته، بألف األلوهية 
واآلالء، وباء البر والبركات، وتاء التوبة والتوفيق، وثاء المثوبة، وجيم الجود والجالل، وحاء الحلم 
والحول والحمد والحياة، وخاء الخبير والخير، ودال الدوام، وذال الذات، واستوفى على هذا النحو 
الحروف، حتى انتهى فــي خاتمة دعائه بالصالة علــى النبي ژ ، منوعاً في صيــغ هذه الصلوات، 
ومعانيهــا، إذ يعــد ذلك عند الصوفيــة في مجالــس الذكر من آدابهــم المرعيــة، وال يتم الذكر 
وال يحســن وال يقبل ِإال بهــذه الصلوات، فالنبي ژ ـ علــى حد ما ورد في دعــاء الحروف ـ لمعة 

النور، وبارقة اإليمان، وشمس الحضرة، وقطب الدائرة، ومنبع الفيض، وحامل اللواء.

فأما وقد شارف هذا البحث نهايته فنحب أن نختمه بالكالم عن مذهب للصوفية في الحروف، 
منوهين من بعده بالصالة على النبي من حيث هي تتمة للذكر الفردي والجماعي.

ويرجع دعاء الحروف عند البهالني إلى تركيــب عرفاني صوفي مرموز عند الصوفية نجده في 
بعض مؤلفات ابن عربي ومنها، الفتوحات المكية، ورســالة في الفتح الفاسي تحت عنوان: (المبادئ 
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والغايات بما تتضمنه حروف المعجــم من العجائب واآليات). ويذهب الصوفية إلى أن علم الحروف 
موروث عن اإلمام جعفــر الصادق. وممن أحاطوا بأســرار هذا الفن، جابر بن حيان، وابن ميســرة 
والحكيم الترمذي. والعلــم بالحروف عند الصوفية مقدم على العلم باألســماء تقــدم المفرد على 
المركب، وأن ما ينتج عن المركب ال يعرف ِإال بعــد معرفة نتيجة المفردات التي تركبت عنه، وهي 

مسألة من مسائل الخالف الظاهري.
وفي بث طرف من أســرار هــذا العلم يقيم الصوفيــة عالقات بين علم الحــرف وعلم األعداد 
الحســابية، فاأللف عندهم قيوم الحروف لســريانها فــي مخارج هذه الحروف ســريان الواحد في 
مراتب األعداد، ولأللف من هذه الوجهة التنزيه بالقبلية واالتصال بالبعدية، لذلك أشــبهت األلف 

الواحد لتعلّق أعيان اإلعدادية وال يتعلّق الواحد بها.
وعلم الحــرف عند الصوفية هو الذي تظهر به أعيان الممكنــات والكائنات، وهو كما وصفه 
الحكيم الترمذي: علــم األولياء. ومآل مذهبهم فــي أن الحرف أصل اإليجــاد أن الحروف ِإنَما 
تظهر أعيانهــا اذا انقطع الهواء في طريق خروجــه، فلما تألفت أعيان الحــروف ظهرت الحياة 
الحسية في المعاني، وكذلك لما أراد اهللا وجود األعيان قال لها: «كن» فكان الكالم اإللٰهي أول 
شــيء أدركته األعيان وال يبعد أن تكون هذه الكلمة اإللٰهية مجــازًا ورمزًا وتمثيًال لإلرادة اإللٰهية 

التي تخصص القدرة.
وفي عرفانيات التصوف اإلسالمي جداول ولوحات أساســها التقابل بين الحروف وبين الطبائع 
األربع، وفيها ميل إلى تصور اللغة على نحو كوني. ونجد فيما قَدموه عرضاً لمعرفة مراتب الحروف 
والحركات من العالم، وما لها من األســماء اإللٰهية الحسنى، وحديثاً عن أفالك الحروف وطبائعها 

وبسائطها وحظوظ الحضرات منها.
وقد اتسع هذا العالم اللغوي في عرفانيات التصوف اإلسالمي بحيث أفضى إلى اعتقاد أن لكل 
عالم من عوالم الحروف رسوالً من جنسهم، وشريعة تعبدوا بها، وأن فيهم عامة وخاصة وازداد هذا 
العالم العجائبي اتســاعاً حتى أفضى بهم إلــى تصور الحروف على نحو ما تصــوروا مملكة العالم 

الباطن فذهبوا إلى أن في عالم الحروف قطباً وإمامين وأربعة أوتاد وسبعة أبدال.
لذلك لم يكن غريباً أن تشــرب حروف األبجدية العربية رموزًا وإشــارات؛ فاأللف رمز الذات 
اإللٰهية فــي نزاهتها وعلوهــا وأزليتهــا وأبديتها، والهــاء للهوية، والحــاء للحواميــم، والباء رمز 
االستخالف ونيابة اإلنسان، وإشارة إلى القيومية التي تعينت بها األشياء، وقديماً تحدث الشبلي عن 
نفســه فقال: «أنا النقطة التي تحت الباء»، إذ بها ظهور الوجود، وتميــز العابد من المعبود، وبعد 
هذه العبــارة المأثورة التي ترددت أصداؤها العرفانية في القــرن الرابع الهجري، تحدث أبو مدين 
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التلمســاني في القرن السادس الهجري، عن هذا الحرف فقال: «ما رأيت شيئاً ِإال ورأيت الباء عليه 
مكتوبة». وعلى هــذا النمط الصوفي العرفاني وصل إلينا مذهب أبي مســلم البهالني في الحروف، 
ا من شأنه أن يضفي قداسة على هذه اللغة  ة ِمموفي ارتباطاتها بمذهبه في األسماء والصفات اإللٰهي

العربية التي بها نزل القرآن الكريم.
وهذه أبيات له تحرى في مطلع كل بيت منها أن يبدأ بحرف الباء، ومن ذلك قوله من الوافر:

الكروب تجلـــى  ســـيدي  القلـــوبباســـمك  بـــه  تطمئـــن  وذكـــرك 
قطيـــببحمـــدك ســـبحت نفســـي وروحي منكســـر  فيـــك  وقلبـــي 
وكربـــي أحزانـــي  إليـــك  تغيـــببثثـــت  ال  ربـــي  عنـــك  وحالـــي 
يقين ولـــي  اســـتغثت  اســـتغاثك ال يخيـــببرحمتـــك  بـــأن مـــن 
وبشـــرى فـــرج  ســـيدي  الخطـــوببلطفـــك  وإن عقـــدت شـــدائدها 
الحســـيببقدرتـــك اســـتجرت مـــن األعادي الحكم  القاهـــر  فأنـــت 
يقينـــي نـــّور  محمـــد  وصـــل عليـــه مـــا نـــارت قلـــوببنـــور 

ا الصــالة على النبــي ژ فإنها من آداب الســلوك الصوفي وشــرط من شــروط الذكر.  فأم
وللصوفيــة في هذا البــاب صلوات مأثــورة، امتثاالً منهم لألمــر الواجب في قولــه تعالى في اآلية 
 K J I HG F E D C B ﴿ السادسة والخمســين من ســورة األحزاب
O N M L ﴾. ولهذه الصلوات صيغ متعددة وأســاليب تفنن الصوفية فيها ومزجوها 
بمدائــح نبوية، تمتد جذورها في تراث الشــعر العربي ممثًال في مدائح حســان بن ثابت، وكعب بن 
زهير، وعبد اهللا بن رواحة، والنابغة الجعدي، والكميت بن زيد، والسيد الحميري، ودعبل، والشريف 
الرضي، ومهيار الديلمي، والبوصيري. وامتدت هذه المدائح إلى العصر الحديث الذي ينتســب إليه 
أبو مسلم ممثًال إلى جانب البارودي، وأحمد شوقي، شعراء الخليج عامة، والشعر الُعماني على جهة 

التخصيص.
وتطالعنا في األدب الصوفي هذه الصلوات في شــكلها النثــري. ولدينا منها صلوات مأثورة عن 
أساتذة الطرق الصوفية وشيوخها، ويؤسس غير قليل منها وظائف وأورادًا يؤدونها بلذة ووجد وحضور 
في مجالس األذكار، وتعرف كل طريقة من طرقهم بصلواتها ومدائحها. ومن أشهرها ما ينسب ألبي 
حســن الشــاذلي، وعبد السالم بن مشــيش، وأبي العباس المرســي، ولغيرهم من أســاتذة الطرق 

البكرية، واألحمدية، والمحيوية، والمولوية.
أما المدائح والصلوات في شكلها الشعري فمن غررها وفرائدها في األدب الصوفي الُعماني قول 

أبي مسلم البهالني من الطويل:
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الحقيقةوصل وســـلم مـــا تحقـــق مخلص عين  بحر  من  فانتشى  بها 
رســـولك ختم الرســـل خير البريةعلى المصطفى الهادي إليك محمد
الجليلةهـــو الجامع األســـماء جمع تحقق الصفات  مصباح  ومشـــكاة 
هـــو اآلخر المقصود فـــي كل رتبةهو األول المكنـــون في أبحر الخفا
بـــكل حقيقةهو الظاهـــر المعلوم قبـــل ظهوره الخافي  الباطـــن  هو 
ـــه ومــألتــه ـــرت ـــت ــه واخ ــت ــي ــول للمحـبـــةت واســـتخلصتـه  بنـــورك 
في واألنبياء  الرســـل  مزايـــا  نقطةفكل  حكـــم  شـــأنه  مزايا  بحـــار 
كلهم خلقـــك  بيـــن  من  وســـيلةوآثرتـــه  اهللا خير  عنـــد  كان  بـــأن 
بعثه قبـــل  من  بالنعـــت  نبوةوآثرتـــه  بـــكل  األولى  الصحـــف  على 
أهله أنـــت  بالـــذي  وســـلم  وارض في كل لحظةفصل  وبـــارك  عليه 
وســـيلتيتوســـلت ملتـــاذاً بســـلطان قربـــه يكون  أن  وحســـبي  إليك 
محمد بالرســـول  يتوســـل  رغيبةومـــن  كل  عيـــن  من  المنى  يالقي 

وتدور هذه األبيات على معاٍن صوفية وأســرار عرفانية في مدح النبّي والصالة عليه، منها 
أنه خاتم األنبياء إذ به كملت الشرائع واتضحت المعالم، وأنه األنموذج الجامع لحقائق األسماء 
الحســنى، والمحبوب الممتلئ مــن اهللا نورًا، المســتخلص من البشــر هدياً وراعياً، ووســيلة 
المؤمنين، وصاحب الشــفاعة والمقام المحمود. ويؤذن وصف الشاعر له بأنه ظاهر معلوم قبل 
ظهــوره، الحق غير أنه نبي ســابق على األنبياء، بإشــارة إلى الحديث الــذي رواه عرباض بن 
ســارية إذ قال: ســمعت رســول اهللا ژ يقول: «إني عبد اهللا وخاتم النبيين وأبي منجدل في 
طينته، وسأخبركم عن ذلك، أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى، ورؤيا أمي آمنة التي رأت، 
وكذلك أمهات النبيين يرين». قال الحافظ أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري أنه حديث صحيح 
اإلســناد ولم يخرجه الشــيخان في صحيحيهما. وقال الحافظ الذهبي في التلخيص وهو بذيل 
المستدرك أنه صحيح، وسلســلة رواته: عبد اهللا بن صالح، معاوية بن صالح، سعيد بن سويد، 

عبد األعلى بن هالل، عرباض بن سارية.
في هــذه الصيغة يروي أبو هريرة أن النبّي حين ســئل متى جاءته النبــوة قال: «وآدم بين 
الروح والجسد». وســواء قبلنا رواية «وآدم بين الماء والطيــن» أو رواية «وأن آدم لمنجدل في 
طينته»، فإن الروايتين تنتهيان إلى تصور لكينونة نبوته قبل خلق األب األول للنوع اإلنساني من 
المادة. وينطوي الحديث على مفارقة الالحق السابق، والوجود البعدي الذي هو في الوقت ذاته 
قبلي. وهــي مفارقة ما لها فــي عرفانيات التصوف اإلســالمي ِإال توازن مفترض بين الحســي 
والمثالي، بين الشــهادي والغيبــي، إذ عالم الشــهادة مرقاة لعالم الغيب، وما من شــيء في 
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الشهادة ِإال وهو رمز أو مثال لشــيء في عالم الملكوت. وقد تداول الصوفية هذا المعنى، ومن 
ذلك قول ابن الفارض في التائية:

آدم صورة ابـــن  بأبوةوإنـــي وإن كنـــت  شـــاهد  معنـــى  فيـــه  فلـــي 

وعلى هذا النحو تؤول نبوته ژ إلى مفهومين، األَول: واقعي تاريخي في الزمان، مرتبط بوقائع 
ا يعني أنه أدرك ذاته ونبوته في شــكل  وأحداث وإرهاصات. والثاني: مثالي منتقش في علم اهللا، ِمم

عين ثابتة في الغيب، وماهية خالصة في عالم الصور المثالية.

وهكذا نَمت الصلــوات والمدائح النبوية في األدب الصوفي القديــم والحديث، وانتهت في هذا 
األدب كما هــو الحال في نصوص البهالني الشــعرية إلى أفكاٍر ومعاٍن تجــاوزت المدائح التقليدية 
المعهودة إلى ســياق متصل بالحقيقة المحمدية، والروح األعظم، والقبضة النورانية، فهو ژ وصلة 

بين األلوهية والمألوهية، ورابطة بين الربوبية والمربوبية، وبرزخ بين الوجوب واإلمكان.

ذلكم هو أبو مســلم البهالني، صوت شــعري متميز ترددت أصداؤه فــي األدب الُعماني وفي 
األدب العربي الحديث، وتأســس خطابه على قاعــدة صوفية عرفانية تســتمد أصولها من أخالق 
الفتوة الصوفية، وتدعو اإلنسانية في عصر التدابر والشقاق إلى الحب والتوادد والكمال اإلنساني 

المنشود.

٭ ٭ ٭
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(باحث جزائري)
كلية التربية بنزوى ـ سلطنة ُعمان
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حين يقرأ المرء شــعر أبي مســلم البهالني، ويتأّملــه ويتملّى أفكاره ومعانيه، ويســتبطن 
مضمونه، يجد نفسه أمام أديب مسلم: شعرًا وشاعرّية، شكًال ومضموناً. يلحظ ذلك في كلّ ما 
كتب، وفي كلّ مظهر يبديه، وفي كلّ موقف يقفه، وفي أّي موضوع يتناوله. إنّ الّشــاعر صاحب 
إحســاس إســالمي قوّي وصادق، ســّخر كلّ إمكاناته ومواهبه لخدمة أهدافه النّبيلة، التي هي 

أهداف إسالميّة.
من هنا كان شــعره كلّه ال يخرج عن دائرة الّشــعر الّديني، أو الخطاب الّديني: «أنت تشــعر 
ألولّ قراءة أنّك مع أديب مســلم بحقّ، يتجلّى اإلســالم في شعره بأحاسيسه اإلســالميّة الّصادقة، 
ومشاعره الّدينيّة النّبيلة، ولغته المستوحاة من القرآن الكريم، ومواقفه اإليمانيّة الّرصينة، وأفكاره 

المحّمدّية المستنيرة...»(1).
إنّ أبا مسلم شاعر صاحب رســالة يكتب ليوّجه شــباباً، ويتحّرك ليؤّدي واجباً، ويقول ليصلح، 
ويعمل ليغيّــر، إنّه «يتّخذ األدب وســيلة هادفة لتربية الفرد المســلم؛ ألنّه يعتقد أنّ األدب رســالة 
وتوجيه وأمانة. وهذا اإلحســاس إنّما يدفعه إليه شــعوره اإلســالمي العميق»(2)، لــم يحد عن هذا 
المنهج قيد أنملة في كلّ ما نظم شعرًا، وكلّ ما كتب نثرًا. هذا ما أعطى كتاباته هذا الّطابع الّديني 
المتميّز: «هكذا كان أبو مسلم يسّخر شعره من رؤية رساليّة ألهداف استنهاضيّة، تستجيب لمتطلّبات 
المرحلة الّسياســيّة واالجتماعيّة الّصعبة التي كانت تعيشها األّمة اإلســالميّة بعاّمة، وُعمان بخاّصة، 

الدكتور محمد صالح ناصر، أبو مسلم الّرواحي حّسان ُعمان، ط 1، مطابع النّهضة، سلطنة ُعمان، 1416هـ/1996م، ص 22.  (1)
م. س، ص 15.  (2)
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قبيل اندالع الحرب العالميّة األولى»(1). اهتّم أبو مسلم في شــعره باإلنسان المسلم، عالج قضاياه، 
وتناول اهتماماته، وحاول أن يسير به إلى شاطئ األمان، ويحّط به في بّر الّسعادة؛ منطلقاً في ذلك 
من روح دينيّة، متشــبّعاً برؤية إســالميّة. وقــد كان يقصد من توّجهه هذا توجيــه خطاب له، يوّجه 
حياته، ويبّصــره بما يجب القيــام به وفعله. دليــل صبغة هذا الخطــاب بالّصبغــة الّدينيّة تناوله 
موضوعات مهّمة في حياة اإلنســان، وطريقة معالجته هذه الموضوعات. يقول الّدكتور محمد ناصر: 
«فعالج بشــعره موضوعات حضارّية علــى غاية من األهميّة والعمق والّشــموليّة، فكتــب في التّاريخ 
والحضارة والعقيدة واللّغة والّشــخصيّات والّســيرة، واهتّم بالجوانب اإلنسانيّة: الجانب الّروحي في 
شعر الّسلوك، الجانب العقلي في شــعر التّاريخ، الجانب العاطفي في شعر الحنين والّطبيعة. فكان 
في ذلك يحّرك في متلقّي شــعره كلّ هذه األحاســيس التي تربط اإلنسان بماضيه من جهة، وتجعله 
يعيش عصره وواقعه مــن جهة ثانيّــة...»(2)، وقصيدته: «أفيقــوا بني القرآن» يســتعرض فيها واقع 
المســلمين المرير، ويكشــف عن عالقتهم بدينهم الّضعيفة. ويحثّهم فيها علــى المبادرة إلى التّوبة 
والّرجوع إلى اهللا. وبين ذلك يســتعرض أخالق الّســلف الصالح دعوة منه إلــى االقتداء بهم. وفي 

التّناول والمعالجة، خطاب يتجاوز حدود العرض والنّشر(3).
يقول محمد بن ناصر المحروقي: «ومن ناحية أخرى فإنّ الخطاب الّديني في شــعر أبي مســلم 
يتموضع ضمن تيّار شــعرّي ظهر في الوطن العربي في نهاية القرن التّاســع عشــر ومشارف القرن 
العشــرين. هذا التّيّار الّشــعري أفرزته ظروف متقاربة من الّصراع المرير ضّد المستعمر الغربي، 

ا عّزز الجانب الّروحي الذي طالما عرف به الّشرق»(4). وممارساته الّدائمة في كبت الحّريات، ِمم
نحن ال نوافق على ما ذهب إليه محمد بن ناصر المحروقي في كون فكرة النّصرة على األعداء 
هو القضيّة القاعدّية للخطاب الّديني في شعر أبي مســلم وبقيّة الموضوعات كان الّشاعر يمهّد بها 
لمعالجة هذا الموضوع في شعره(5)، فإنّ تلك نظرة قاصرة في تحديد إطار مجال الّشعر الّديني عند 
أبي مســلم، فرغم تكّرره كثيرًا في مــا نظمه، غير أنّه يعــّد أحد المجاالت التي عالجها الّشــاعر 
بشعره، وهو يحمل هّم اإلصالح الّشامل واالستنهاض العام، والتوجيه الواسع، والتّغيير العميق. وهو 

ما يتطلّب العمل الكبير والواسع في مختلف األصعدة والميادين.

م. س، ص 143. ينظر أيضاً: ص 67.  (1)
م. س، ص 16.  (2)

ينظر: ديوان أبي مسلم، عني بطبعه ونشره صالح بن عيسى الحارثي، حقّقه ودّققه عبد الّرحمن الخزندار، مطبعة دار المختار   (3)
(دون ذكر مكان الّطبع) 1406هـ/1986م، ص 327 وما بعدها.

محمد بن ناصر بن راشــد المحروقي، الّشــعر الُعماني الحديث (أبو مســلم البهالني رائــدًا) 1860 - 1920م، ط 1، المركز   (4)
الثّقافي العربي، الّدار البيضاء (المغرب)، بيروت (لبنان)، 1999 - 2000م، ص 82.

م. س، ص 89.  (5)
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نحن ال ننكر أنّ هذه الفكرة اســتأثرت باهتمام الّشــاعر؛ ألنّه كان يرى ما كان سائدًا ومنتشرًا 
في عصره من تكالب األعداء والمســتعمرين على الوطن اإلســالمي، وعرقلة المّد اإلسالمي، وقهر 
المســلمين؛ فكان ألجل ذلك يبتهل إلــى اهللا تبارك وتعالى، ويدعوه أن يقهر أعــداء الّدين، وينزل 
عليهم غضبه وبطشــه، يقول صالح بن عيسى الحارثي: «فأنت ســوف تراه عندما يعبد رّبه فيدعوه 
بالّشــعر ويسبّحه به، يعود إلى الّظالمين فيستنزل عليهم غضب اهللا، فكأنّه يريد أن يطهّر أّوالً نفس 

قارئ شعره بذكر اهللا، فيهيّئها للعمل خالصة في مقابلة الّظل»(1).
نحن نعترف أنّ هذا الموضوع تكّرر كثيرًا في شعر أبي مسلم تكرارًا الفتاً للنّظر، لكنّنا ال يمكن 
أن نعّده القضيّة القاعدّية في شعره. إّال أن يكون األستاذ محمد المحروقي قد حّد من إطار أو دائرة 

الّشعر الّديني عند أبي مسلم، وهو ما ال نوافقه عليه.
يقّر كلّ من درس شعر أبي مسلم دراسة موضوعيّة معّمقة أنّه ال يخرج عن هذا الخّط المستقيم، 
الذي رسمه؛ كي يسير عليه أو فيه، هذا الخّط المستقيم، نقطتا االرتكاز فيه اثنتان، ال ثالث لهما: 
نقطة المبــادئ الثّابتة، ينطلق منهــا، ونقطة األهداف المرســومة، ينطلق إليها. هاتــان النّقطتان 
ال تخرجان عن روح اإلســالم، وال تتنّصالن من صبغة الّدين. من هنا كان شــعره ذا صبغة واحدة، 
هي صبغة اهللا، ومن أحســن من اهللا صبغة، وروح واحدة، هي روح اإلســالم، ومنهج واحد هو منهج 
الّدين. يقول الّدكتور محمد ناصر: «فوطنيّاته ومدائحه ومراثيه كلّها ال تخرج عن إطار هذا المنهج 
المســتقيم، ولينظر المتأّمل مالحمــه الوطنيّة: المقصــورة والنّونيّة والميميّة والعينيّــة، ثم لينظر 
تخميســاته لقصائد الّشيخ ســعيد بن خلفان الخليلي، ولينظر بعد ذلك مراثيه في العلماء األجّالء، 
يجدها قد صبغت كلّها بقالب ســلوكي رفيع؛ ألنّ شــعره كلّه فــي الغالب متمحور حول االســتقامة، 

ومنشقّ عنها، داع إليها»(2).
الموضوعات التي استأثرت بشــعره تؤّكد الّصبغة الّدينيّة، التي ال تقبل الفصل بين ما هو ديني 
وما هو غير ديني فيه؛ ألنّه أصًال ال وجود لهذا التّقســيم في هذا الّشــعر. ففيه حديث عن العقيدة 
اإلسالميّة بمســائلها المختلفة، وتناول لواقع المســلمين في آمالهم وآالمهم، والتّركيز على االبتهال 
والّدعــاء والّذكر، ثم توجيه خطاب متعّدد األشــكال، متنــوّع األلوان إلى المســلمين؛ ليحّرك فيهم 
هممهم، ويشــحذ عزائمهم، ويخاطب ضمائرهم، حتّــى ترجع وتبقى في دائرة اإلســالم. ثم يخّص 
الّشــعب الُعماني بالخطاب. وذلك بتذكيره بما له وما عليه نحو دينه، واستنطاق تاريخه واستلهامه، 
واإلشــادة بمآثر أســالفه وآثار أجداده، وتســجيل المنجزات الحضارّية لهذا الّشــعب األبّي، ورثاء 
العلماء المصلحين، وتوجيه النّظر إلى أخذ العبر من حياتهم في االستقامة والّسلوك والعمل والّدأب 

ديوان أبي مسلم، ص 10.  (1)
أبو مسلم الّرواحي حّسان ُعمان، ص 45 - 46.  (2)
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والنّشــاط وخدمة اإلســالم والمجتمع... يقول الّدكتور محمد ناصر: «لقد كان أبو مســلم يتّخذ من 
التّاريخ عبرة لبّث الّروح االستنهاضيّة في القلوب، فالتّاريخ عنده ليس افتخارًا أو اّدكارًا فحسب، بل 
هو قبل هــذا وذاك اعتبار ومقارنة، حّث ومواكبة. وما وقفاته عند صــور البطولة والجهاد إّال إحياء 
لهذه المعاني فــي النّفوس؛ ألن الّصــراع بين الحقّ والباطــل كما كان في القرنيــن األّول والثّاني 
الهجريين، هو الّصراع نفســه في القرن الّرابع عشــر الهجــري، وإن اّتخذ لبوســاً مختلفاً وأرضيّة 
مغايرة، والّدارس عندما يريد اســتجالء هذا الجانب المهم في شعر أبي مسلم ينبغي عليه أن يلمس 
ذلك من خــالل الّديوان كلّه؛ إذ ال يجد االســتنهاض فيه موضوعاً خاّصاً أو اّتجاهــاً معيّناً في هذه 
القصيدة أو تلك؛ ألنّ االســتنهاض موجود وراء كلّ كلمة يقولها الّشــاعر، خاطب بها نفسه أو غيره، 
ابتهل إلى اهللا متضّرعاً، أو عاتب قومه محفّزًا، وهو على وعي كامل بهذه الّرســالة التي ندب شعره 

لها»(1)، وهذا االستنهاض ال يكون ملوّناً إالّ باللّون الّديني، وال موّجها إالّ بروح اإلسالم.
من هنا حقّ لعلّي النّجدي ناصف أن يقول: «وهكذا يبدو أبو مســلم في جملة شــعره مؤمناً راســخ 
اإليمان متدّيناً، يخلص الّدين هللا، ويحّض على الجهاد فيه، ذيادًا عنه، وتمكيناً له وإعالء لكلمته، مهما 

عظم فيه الخطب، وتألّبت دونه الّشدائد والمحن. فالّدين أحقّ ما يجب فيه البذل ويهون الفداء»(2).
الّرأي نفســه أّكده عبد الّرحمن الخزندار: «... وال ســيّما أنّ هذا الّديوان قد تناول موضوعات 
متعّددة متنوّعة، تجلّت فيها الّروح اإلســالميّة العربيّة الّصافيّة، والّشــاعرّية المســتفيضة، واإليمان 

العميق، بما يدعو إليه من التّقوى والعلم والعمل»(3).
يمكن أن يتّخذ المعجم الّشعري دليًال على كون أبي مســلم يمارس الخطاب الّديني في شعره، 
في كلّ ما قال وكتــب، يقول محمد بن ناصر المحروقــي: «وتجد عند أبي مســلم أنّ أبرز الكلمات 
المفاتيح تتّصل بهّم واحد، تتمثّل في مفهوم االســتنهاض. ومن تلــك الكلمات التي تعكس هذا الهّم 
(الّرجال، بنو اإلســالم، بنو التّوحيد، بنو القرآن، بنو األحرار، كتائب اهللا، غارة اهللا، سياســة اهللا، 

الّسيوف القنا، الخيول، المعاهد، الّدهر).
إنّ الّروح االستنهاضيّة التي يحاول الّشاعر الّدعوة إليها لمواجهة االستعمار الغربي ترتكز على 
مقوّمات دينيّة، فالّرجال الذين سيقومون بمهّمة المواجهة هم (بنو اإلسالم) وكتيبتهم تنسب إلى اهللا 

(كتيبة اهللا) وبذلك يرتبط االستنهاض بالبعد الّديني»(4).

أبو مسلم الّرواحي حّسان ُعمان، ص 125.  (1)
ديوان الّشــيخ العالّمة أبي مســلم البهالني، تحقيق: علّي النّجدي ناصف، ط 2، نشــر وزارة الثّقافة والتّراث القومي، سلطنة   (2)

ُعمان، 1412هـ/1992م.
ديوان أبي مسلم (نشر الحارثي)، ص 5.  (3)

الّشعر الُعماني الحديث، ص 197.  (4)
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إنّ الّدين هو الّدائرة الكبرى التي تشــمل في محيطها كلّ الّدوائــر األخرى، التي يتحّرك فيها 
أبو مســلم، واإليمان باهللا حقّ اإليمان هو الخيط النّفسي الذي ينتظم شعره كلّه. واإلسالم هو لحمة 

شعره وسداه. و«الّدين مصدره ومورده، والّدين باعثه وهدفه».
من هنا نقّرر من دون تحفّظ أنّ شــعر أبي مســلم كلّه ديني، والخطاب الّديني عنده يعني كلّ ما 
كتبه شعرا. ولذلك أّكد الّدارســون على صعوبة الفصل في قصائده على أساس األغراض «فمع الّشاعر 
أبي مسلم الذي ينطلق من رؤية إســالميّة يصعب الفصل في قصائده على أساس األغراض، فنقول هذه 
قصيدة دينيّة وهذه قوميّة وهذه تصوّفيّة وهذه استنهاضيّة وهذه في الحنين وتلك في الغزل... إلى غير 
ذلك من األغــراض التّقليدّية المعروفة؛ لســبب بســيط وهو أنّ الّشــاعر عندما يعالــج موضوعاً من 

موضوعاته إنّما يعالجه من نظرة شموليّة، تنبع من أحاسيسه ومشاعره الّدينيّة أّوالً وقبل كلّ شيء»(1).
يؤّكد الباحث نفســه، وهو يناقش الذين تحّدثوا عن وجود شعر ديني في قصائد أبي مسلم «إذ 
نخشى لو وافقنا على هذا التّقســيم أن يظنّ أنّ ألبي مسلم قصائد دينية وأخرى غير دينيّة، أو يظنّ 
أنّ بعض الّشــعر عنده يخلو من اإلحســاس الّديني، فقد يصــّح هذا المنهج مع غيره من الّشــعراء 
الذيــن خلطوا عمًال صالحاً وآخر ســيّئاً، أو الذين كتبوا في كلّ الفنون تلبيــة لرغبات، قد ال تكون 
ذاتيّة، تصدر عن أحاسيســهم الّداخليّة، بل هي اســتجابة لمناســبات ما، كما نجد ذلك عند شوقي 

وحافظ مثًال.
ولو نحن درسنا شــعر أبي مســلم على غير هذا النّحو من اعتبار الّدين عنصرًا أساسيّاً في كلّ 
القصائد ألخللنا بالمنهج الّســليم لدراسة شــعر أبي مســلم، بل لظلمنا رؤية الّشاعر نفسه؛ لمكانة 

الّدين في الّشعر...»(2).
يمكن لنا بعد العرض المقتضب المرّكز أن نقول ونقّرر: إنّ أبا مسلم الّرواحي يختلف عن 
شعراء اإلحياء اآلخرين كون شعره كلّه خطاباً دينيّاً، أي هو ملتزم بخّط واحد، وهو اإلصدار عن 
الّدين في كلّ ما قــال، وخدمة الّدين في كلّ ما نطق، وتوظيف الّدين في كلّ ما تفوّه به. بينما 
غيره من الّشــعراء اإلحيائيين أو بعضهم نستطيع أن نميّز في شــعرهم بين ما هو ديني وما هو 
غير ديني «إنّ الّشــاعر أصيل في أفــكاره، محافظ علــى عقيدته، متميّز بصفــاء طوّيته ونقاء 
سلوكه. يتجلّى اإلسالم في كامل شعره: رؤية وموقفاً، تصويرًا وتعبيرًا، معالجة وتناوالً، ممارسة 

وتحّركاً وسلوكاً»(3).

م. س، ص 32.  (1)
م. س، ص 23 - 24..  (2)

الّدكتور محمــد ناصر بو حجام: الّرؤية اإلســالميّة في كتاب: أبو مســلم الّرواحي حّســان ُعمان، المطبعــة العربيّة، غرداية   (3)
(الجزائر)، نشر جمعيّة التّراث، القرارة (الجزائر)، ربيع األّول 1418هـ/ جويليّة 1997م، ص 19.
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ونحن إذ نورد العنوان المقترح علينا الكتابة فيه، فإنّنا سنتحّدث عن الخطاب الّديني عند أبي 
مسلم انطالقاً من التّصوّر العام الذي قّدمناه نحو شعره، وهو أنّه كلّه خطاب ديني.
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ـ ما يميّز شــعر مدرســة اإلحياء الجزالُة ومتانة األســلوب، وفخامة التّعبير، واللّجوء إلى اللّغة 
القوّية، يقول الدكتور محمد أحمد موســى وهو يحّدد بعض مميّزات هذه المدرســة، ويعلّل اّتصافها 
بها: «جزالة اللّفظ وفخامة التّعبير لدى معظم شــعراء هذه االّتجاهات؛ ألنّ موقف البطولة والحرب 
والّشجاعة ومدح الّرسول ژ ، والّذود عن اإلسالم، والّدفاع عن الّدين يتطلّب مثل هذه األلفاظ»(1).

ويؤّكد الدكتور إبراهيم الّسّعافين هذه الحقيقة بقوله: «ومن هنا كان تطوّر حركة اإلحياء عامًال 
من عوامل تمثّل التّراث القديم، واســتغالله اســتغالالً أكثر كفاءة، وقد كان لقوّة الّصياغة وتماسك 
النّســيج أثر كبير في تمثّل المعانــي بهذه القدرة والكفاءة»(2). إنّ الّشــاعر اإلحيائــي ـ غالباً ـ ما 
يتنفّس في أجواء الّشــعر العربي القديــم: لغة وتصويرًا وأســلوباً وخياالً ومعانــي وأغراضاً أحياناً. 
ويســتعير من القدماء إطار قصيدته، وما يتّصل بها من تشــبيهات واســتعارات، ثم يمألها بروحه، 
ويطبعها بشخصيته. يقول الّدكتور إبراهيم الّسّعافين: «فقد توّجه الّشعراء إلى القديم، وبخاّصة في 
عصور قوّة الّشــعر وازدهاره ليتمثّلوه ويســتلهموه. وقد رأوا أنّ الّشــعر القديم لم يكن على الّصورة 
التي رأوها في شــعر النّدماء والعروضيّين، كما عرفوا أنّ مكانة الّشاعر في القديم لم تكن كمكانة 
األدباتي والنّديم، وإنّما كان الّشــاعر محترماً، بل كان من الّشــعراء خلفاء وأمــراء ووزراء وقادة، 

فعادت صورة الّشعر تأخذ مظهرًا الئقاً في نفوس الّشعراء والقّراء معاً»(3).
ـ طبيعة القصيدة في المدرســة اإلحيائيّة تتميّــز بالتّكرار واإلطناب واإلســهاب، وطول النّفس 

وتداخل األفكار والمعاني، وانعدام الوحدة الموضوعيّة والوحدة العضوّية...
ـ يعيش الّشعراء في هذه المدرسة، وفي المرحلة التي وجدوا فيها فترة إحياء حقيقيّة؛ إذ إنّهم 
جهدوا أنفســهم وكلفوا بإحياء التراث العربي القديم للنّهوض بالّشعر واألدب وإعادة االعتبار لهما، 
وإحكام الّصلة بين التّراث والواقع المعيش. وقد آمنوا أنّ الّرجوع إلى التّراث األصيل والتماســه من 
الّشــعر العربي في عصوره المزدهرة أنجع وســيلة للنّهوض من الكبوة، واإلفاقة من الغفوة. إنّ هذا 
يندرج ضمن مفهومهم لرسالة الّشعر، التي هي إصالحيّة توجيهيّة، تثقيفيّة تربوّية، وفي النّهاية هي 

د. محمد أحمد موســى: االّتجاهات الفنيّة في الّشعر الُعماني (محاضرة)، ص 22. ندوة األدب الُعماني األولى، جامعة الّسلطان   (1)
قابوس، مسقط (سلطنة ُعمان)، فبراير 2000م.

الدكتور إبراهيم الّسّعافين: مدرسة اإلحياء والتّراث، ط 1، دار األندلس للّطباعة والنّشر والتّوزيع، 1401هـ/1981م، ص 241.  (2)
م. س، ص 188.  (3)
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أمانة. ومن جملة األمانة مســؤولية النّهوض باألدب. يقول إبراهيم الّســّعافين: «إنّ األمر الذي يتّفق 
عليه الّدارســون يترّكز فــي أنّ اإلحيائيّين قد اعتمدوا على التّراث الّشــعري الــذي وصل إليهم في 

صياغة أساليبهم ورسم صورهم وإبراز أفكارهم»(1).
«ومن هنــا ينبغي علينا أن نتفهّــم حقيقة مهّمتهم التــي تتعلّق بالّدرجة األولــى بإحياء التراث 

الّشعري القديم وبعث أساليبه وربطه بالحياة قدر المستطاع»(2).
ـ غرق اإلحيائيّون في تقليد القدماء في الكتابة الّشــعرّية، وبخاّصة في جانبي اللّغة والتّصوير. 
فقد كان أكثر ما نظموه شــعرًا ال يتزحزح عّما قّدمــه القدماء، أو قالوه. وهــم، كما يقول إبراهيم 

الّسعافين: «وكأنّهم توّهموا أنّ لغة الّشعر ومعانيه وصوره ينبغي أن تستمّد من القديم»(3).
إنّ هذا تأكيد لما ذهب إليه عمر الّدســوقي عن معاني شــعراء اإلحياء وصورهم: «أّما معانيهم 
فليس فيها جديد إّال النّادر... ومعظمها مأخوذة من األدب العربي القديم، أو من المعاني المتداولة، 
وخيالهم تصويري، ومبني على االســتعارة والتّشــبيه والمجــاز. بل كثيرًا ما تكون تشــبيهاتهم غير 
مجارية لزمانهم أو بيئتهــم، وإنّما نهجوا فيها نهج العرب األقدميــن، متأثّرين بالقوالب المحفوظة 

والعبارات المتداولة»(4).
ا يميّز شــعراء مدرســة اإلحياء اللّجــوء إلى معارضة القدمــاء فيما كتبوه شــعرًا؛ إعجاباً  ـ ِمم
بمعانيهم، وتقديرًا ألفكارهم، واحتفاء بأساليبهم، وانبهارًا بصورهم. ورّبما يكون ذلك قد جاء بدافع 

إبراز قدرتهم على مجاراتهم، ورّبما التّفوّق عليهم.
ـ سار اإلحيائيّون على نهج القدماء في بناء القصيدة؛ وذلك ِبَعّد البيت وحدًة مستقلًّة، ليست له 
عالقة باألبيات األخرى في هندسة القصيدة، وتنامي معانيها وبنائها، وال يرون ضرورة توفير الوحدة 
العضوية فيها، وهو «مــا جعل طبيعة النّظم تنصرف عن التّدرّج النّامي في كتابة القصيدة، ورســم 

صورها، ذلك؛ ألنّ الّصياغة اللّفظيّة هي الّشغل الّشاغل الذي كان يستأثر بجهود القدماء»(5).
هذه الخّصيصــة وإن كانت بارزة في شــعر اإلحيائيّين إّال أنّنا يجب أال نســرف في عّدها عيباً 
كبيرًا، ونقصاً أو قصورًا في الكتابة الّشعرّية، بل يجب أن نناقش ونحلّل هذه الّظاهرة أو هذه الميزة 
على ضوء الّظروف التي كان يتحّرك فيها هؤالء الّشعراء وينظمون ما يحّسون به، ويقّدمونه بالّطريقة 

م. س، ص 357.  (1)
م. س، ص 212، 213.  (2)

م. س، ص 210.  (3)
الدكتور عمر الّدسوقي، في األدب الحديث، ج 2، دار الفكر العربي، القاهرة، (د.ت)، ص 339.  (4)

مدرسة اإلحياء والتّراث، ص 297.  (5)
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التي يحذقونها، ويملكون أدواتها، ووفق ما كانوا يخّططون له ويرسمون، ووفاقاً لما يهدفون إليه من 
كتابة الّشعر. إذ بذلك نتمكّن من فهم طبيعة البناء الذي اختاروه لكتاباتهم.

وقد نجد عندهم البديل، الذي يعوّض عن الوحدة العضوّية أو الوحدة الموضوعيّة، وهو الوحدة 
النّفسيّة، التي تربط ما يقوله الّشــاعر اإلحيائي من أفكار، وما يتناوله من موضوعات في القصيدة 
الواحدة، يربط كلّ ذلك خيط نفســي، يترجــم ويعبّر عّما يريد قوله؛ ألنّ الّشــاعر اإلحيائي ـ تبعاً 
للّظروف التي عاشــها ـ يكتب عن غيره، ويعالج قضايا ســواه واآلخر، وال يهتّم بالّشــعر الّذاتي إّال 
قليال. وينظم وفقاً لمفهومه لحقيقة الّشــعر، التي هي توجيه وإرشاد واستنهاض... فهو يحرص على 
توفير الوحدة النّفسيّة، التي تبقيه منســجماً مع ما يقول، وما يصوّر، ومرتبطاً بالهدف الذي رسمه 
لمضمون قصيدته. ما هو خارج عن هذا المطلب ال يهّمه كثيرًا، من ذلك إيجاد الوحدة العضوّية أو 
الوحــدة الموضوعيّــة، أو توفير الجانب الجمالــي في الكتابة الّشــعرّية. يجب أن نناقش الّشــاعر 

اإلحيائي على ضوء هذه المعطيات.
ـ األغراض التي كتب فيها اإلحيائيون هي: المدح، الّرثــاء، الهجاء، الغزل، الوصف، الحكمة، 

األخالقيات، اإلخوانيات، الّشعر التّاريخي، الّشعر الّسياسي، الّشعر القومي، الّشعر الّديني...
ـ غلب عليهــم االلتزام بمظهر القصيدة العربيّة القديمة، الــذي يبدو في التزام روّي واحد 
وقافية موّحــدة، ووزن رتيب. وأحياناً يبــدأون القصيدة بمقّدمة طلليّــة أو غزليّة، كما كان يفعل 

القدماء.
بالجملة حاولوا المحافظة على روح الّشــعر المشــرقة في ديباجته اللّفظيّــة الجزلة، ومالزمة 
عمود الّشــعر القديم في وزنه وقافيته ومعانيه وصــوره وبناء قصائده، وغير ذلــك. من هنا جاءت 

تسميتهم بالمحافظين، ونعتت مدرستهم باالّتجاه التّقليدي.
نحاول في ما يأتي من الّصفحــات الوقوف على حقيقة الخطاب الّديني عند أبي مســلم في 
إطار مدرسة اإلحياء، مســتحضرين خصائص هذه المدرســة، كما عرضناها آنفاً. نشير أنّ هذه 
الّدراســة تهدف إلى تحليل هذا الخطاب، وال تعنى بدراسة كلّ الّظواهر، أو مناقشة األساليب أو 
عرض المضامين؛ ولهذا اخترنا بعض النّماذج من شــعره، ووقفنا عند بعض المحّطات والّظواهر 
التي رأيناها مساعدة على مناقشة الموضوع وتوضيح بعض الّرؤى، واعتمدنا كثيرًا على اإلحاالت؛ 
ألنّ حجم الّدراسة ال يسمح باإلسهاب واإلطالة. لم نتناول بالنّقد كثيرًا من أشعار أبي مسلم؛ ألنّ 
الّدراسة موّجهة أساســاً إلبراز الّســمات اإلحيائيّة في شــعره، في إطار الخطاب الّديني. ونذكر 
أيضاً أنّنا لم نتعّرض لشــعر االبتهال والمدائح النّبوّية؛ ألنّهمــا مدرجان ِفي محورين يتناوالن في 

هذه النّدوة.
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إنّ محاولة إبراز ســمات المدرسة اإلحيائيّة في شعر أبي مسلم، والكشف عن الخصوصيّة، التي 
يتميّز بها عن بقيّة شــعراء هذا االّتجاه يفــرض علينا تناول الموضوع من جانبين مســتقلّين: جانب 

المعاني، والجانب الفنّي.

حتّى وإن كان األصــل أن يكونا متّصلين؛ إذ إنّ العمليّة اإلبداعيّــة ال تفصل بينهما، إّال أنّ 
الّرغبة في فســح المجــال لمزيد من الكشــف، وإماطة اللّثــام عن بعــض المكنونات وبعض 
المخفيّات في شــاعرّية أبي مسلم قد تشــفع لنا في هذا التّناول، بخاّصة وأنّ الّشاعر ال يزال 
لم يتبوّأ مكانته التي يجب أن يحوز عليها. وهذا ما يمكن أن تحقّقه الّدراسة المعّمقة والبحث 

الّدؤوب.

لقد جارى اإلحيائيون الّشــعراءَ القدمــاءَ في بعض األغراض كالمدح والهجــاء والّرثاء والغزل 
والوصف والحكمــة والفخر. مع الكتابة في أغراض أخرى كاإلخوانيات والّشــعر التّاريخي والّشــعر 
الّسياســي وغيرها. كتبوا في كلّ ذلك بكثير مــن المحاكاة والتّقليد في األفــكار والمعاني، وطريقة 
التّناول: «فإذا أرادوا أن يصفوا الخمرة كانت صفاتهم نمطيّة مشــتركة، وإذا تشبّبوا بالنّساء كانت 
صفات المرأة عند كلّ الّشــعراء واحدة، وإذا أرادوا الحديث عن ِوصال النّســاء اشتركوا جميعاً في 
وصف مغامراتهم المســلّحة، سواء أكانوا يصدرون في ذلك عن تصوير صادق لواقعهم وواقع الحياة 
االجتماعيّة أم كانوا يصدرون عن إرادة محضة، وكما اســتقّرت القيــم االجتماعيّة وكما ثبتت القيم 

الّشعرّية أو كادت»(1).

يذكر الباحث نفســه أنّ تقليد اإلحيائيين القدماءَ والّسير على سننهم وترّسم خطاهم كان أمرًا 
طبيعيّاً ذلك «أنّ الّظروف الموضوعيّة والتّاريخيّة تلزم اإلحيائيين ـ وفي أوائل العصر بالّذات ـ تمثّل 

القدماء واالقتداء بهم في حركاتهم وسكناتهم»(2).

مع محاوالت متميّزة من حين إلى حين من بعض الّشــعراء في بعــض المواقف لربط ما كتبوه 
بالواقع المعيش، واالســتجابة للمســتجّدات في الحياة، والخضوع للتّطوّر الّزمني ولشخصية الّشاعر 
الثّقافيّــة، وتطوّره الفنّــي أو الّركون إلى ظروف القصيدة الّسياســية واالجتماعيــة... فما هي أبرز 
األغراض التي كتب فيها أبو مســلم الّرواحي؟ وما هي المعانــي واألفكار التي عرض لها؟ ووّجه من 

خاللها خطابه الّديني؟

مدرسة اإلحياء والتّراث، ص 210.  (1)
م. س. ن.  (2)
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كتب الّشاعر في االبتهال واالستنهاض والمديح النّبوي، وفي الحكمة والّرثاء. وكتب في العقيدة 
واألخــالق والحضارة والتّاريخ والّســيرة واللّغة والعلم والّشــخصيات، وفي الّدنيــا والحياة والموت 

والّدهر... تناول كلّ الموضوعات من وجهة نظر الّدين، وعالجها برؤية إسالميّة.
ســنرّكز على غرضي الحكمة والّرثاء، ونعرض بعض المعاني والمضامين التي ضّمنها الّشــاعر 
هذين الغرضين، أو نقل من خاللهما بعض المعاني التي أشــرنا إليها؛ ألنّ حجم الّدراسة أو نطاق 
الّدراسة ال يســمح بأكثر من ذلك، وتناول كلّ األغراض، التي كتب فيها الّشاعر. ثم إنّي لمست أنّ 
الّروح الّدينيّة والّرؤية اإلســالميّة كانت أكثر وضوحاً، والمعاني التي ترجمت عن شخصيّته، وأبانت 

عن منهجه في الحياة كانت أجلى مظهرًا في هذين المجالين.

:º∏°ùe  »HCG  ô©°T  »a  áªμëdG  ``  4

إنّ جوانح أبي مســلم المملوءة إيماناً، وقلبه الثّابت يقيناً باهللا، ونفســه التي أشربت العقيدة 
حتّى الثّمالــة، وتجربته الكبيرة في الحياة، وصراعه الّدائم الّدائــب مع الّدهر، وحبّه الخير لكلّ 
النّاس، وانشغاله المستمّر بنصح البشر، وحرصه العريض الّصادق على النّهوض بالمسلمين... كلّ 
ذلك جعله ينطق بالحكمة وجوامع الكلم، اللّذين يكشــفان عن نضج في العقل وسداد في الّرأي، 
وتوفيق في القول، ونجاح وإصابة في الهدف «والحكمة ال يستطيع التّلفّظ بها إّال من وهب المقدرة 
على النّظر البعيد والتّجربة الّســديدة، إضافة إلى موهبة صياغــة كلّ ذلك في كالم، فيه إعجاز 
وإيجاز. كأن يجيء ذلك في جملة نثرّية أو بيت من الّشــعر»(1)، وأبو مسلم توفّر شعره على معظم 

هذه المميّزات.
وقد تجلّت الحكمة في شــعر أبي مســلم في أبياته الوعظيّة وفي مراثيه بخاّصة، وفي طّي بعض 
قصائده بعاّمة. وقــد دارت معانيها ـ غالباً ـ حــول التّأّمل في الّدنيا وأحوالها وعالقة اإلنســان بها 
إيجاباً وســلباً، واإلفادة منها، واالنخداع بهــا، واالعتبار منها وبأفعالها. وقد حاول الّشــاعر تبصير 
النّاس بمــا لهم وعليهم نحوها. كما تناول موضوع صراع اإلنســان معها، وموضوع النّفس البشــرّية 
ا يدخل ضمن رســالته التّوجيهيّة،  ونظرة اإلنســان إليها. وقّدم تأّمالت في الحياة والموت بعاّمة؛ ِمم
وفق الخطاب الّديني الذي ميّز شــعره، الذي هو شــعر رســالي، يحمل أمانة. كما كان أو هو دأب 
وشــأن اإلحيائيين عاّمة. وبرزت الحكمة أيضاً في أســمى معانيها، وأجلى صورهــا، وأعمق دالالتها، 

وأرقى أسلوبها في قصيدته «في المواعظ»(2).

أبو مسلم الّرواحي حّسان ُعمان، ص 145. نقًال عن: حنّا الفاخوري: الحكم واألمثال، دار المعارف، (د. ت)، ص 8.  (1)
ديوان أبي مسلم (نشر الحارثي)، ص 367 وما بعدها.  (2)
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· الّدنيا:
ألبي مســلم نظرات عميقة وتأّمالت مهّمة، ووقفات مركّزة هادفة في الّدنيا وأحوالها وطبيعتها، 
أنتجت تلك الحكم وتلك األقوال، التي ســارت ســير األمثــال، واّتخذت طابع التّقريــرات والقوانين 
الحياتيّة. فإنّ مراثيه مليئة بهذه األقوال، وبخاّصة الحديث عن الّدنيا «ففي أكثر قصائد الّرثاء نجد 
عنده المقّدمات ذات الّطابع الحكمي أو الوعظي. هذه المقّدمة عادة ما يتّخذها مخلصاً إلى الولوج 
إلى موضوع الموت والفناء المحتّم، باعتبار هذه النّهاية من عيوب الّدنيا التي أسرت النّاس وخلبت 

ألبابهم، فركنوا إليها ونسوا آخرتهم»(1).
قال في مقّدمة قصيدة رثى بها الّشيخ الحاج محمد بن يوسف اطفيش (ت: 1332هـ/1914م).

سينقضي العمر في بطء وفي عجـلعش ما تشـــاء وراقب فجعة األجـل
مغتبطـاً اآلمـــال  بتصويرك  األمـلتلهـــو  يلهـــي عن  ما  وبين جنبيك 
راجعــــة غيـــر  ليـــاٍل  منتقـلتناقلتـــك  غيـــر  يـــوم  تجاهك  ومـــا 
نهب المنون ومجراهـــا إلى الّزلـلمـــاذا يغّرك مـــن دنيـــا نضارتهـا
وقلت قد صّرحت بالّسّم في العسـلقالوا دسائســـها في طـــّي زخرفهـا
وال الهنـــاء بهـــا إّال علـــى علــــللم تخِف عيباً ولم تأخذ مخالســــة
فتكـت بهم  أجيـــال  في مصارع  عـــذر المحيل عليها شـــنعة األمـلهل 
بمقتبـلفمـــا الّتهافـــت مّنا فـــي مهالكهـا وال علـــم  بمـــاٍض  جهـــل 
مصادقـة عواديهـــا  باينتـــك  ولـــم تعاهـــدك أمنا غـــارة الغيـلمـــا 
ســـفـه آفاتها  إلـــى  الّركـــون  جلـلرأي  مهلـــك  نابي  بيـــن  وصفوها 
وإّنمـــا أجل يتلـــو خطـــى أجـل(2)ما شـــأن صوالتها البقيا على أحـد

المعاني التي ضّمنها الّشاعر هذه األبيات هي كاآلتي: إنّ الموت يدرك اإلنسان ال محالة، وإنّ العمر 
ســينقضي في مهل وفي عجل، واإلنسان يتعلّق باآلمال وينســى أنّ العمر أمل ينهيه أجل. وفي لفتة وتذكير 
يبيّن أنّ الّدنيا نضارة يفنيها الموت، وزخارف منطوية على الّســّم في العســل، وأنّ هذه الّدنيا لم تخِف 
عن النّاس دسائســها، وال تأخذهم خلســة، فهي واضحة في طبيعتها، بيّنة في أفعالها. لكنّ اإلنســان هو 
الذي ال يعي وال يرعوي وال يحتاط لنفســه منها. وهي ليس في نيّتها اإلبقاء على أحد. بل على العكس من 
ذلك هي تسعى دائماً لإلفناء واإلهالك. يتساءل الّشاعر بعد ذلك لم هذا التّهافت على هذه الّدنيا؟ ولم 

التّدافع نحوها؟ إنّ هذا الذي يبديه اإلنسان تجاهها سفٌه في الّرأي وخطل في العقل وخطأ في التّصّرف.

أبو مسلم الّرواحي حّسان ُعمان، ص 146.  (1)
ديوان أبي مسلم (نشر الحارثي)، ص 385.  (2)
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فالّشــاعر من خالل هذه األفكار، وهذه المعانــي، وهذه اللّفتات يوّجه النّــاس إلى فهم طبيعة 
الّدنيا وحقيقــة تصّرفاتها، والتّعامــل معها بما يدعو إليــه الّدين، ويمليه العقــل، ويقتضيه الحزم 
والمنطق. وقــد صاغ ذلك في جمــل وتراكيب موجزة محكمــة البناء، كثيرة الــّرواء. اّتخذت طابع 

الحكمة؛ بما يدرجها ضمن الخطاب الّديني.

وفي قصيدة ثانية رثى فيها الحاج محمد بن يوســف اطفيش أيضاً، التي تعّد ســتّة وخمسين 
ومائة بيٍت. كانت البدايــة فيها أيضاً الحديث عــن الّدنيا وأحوالها، وقد امتّد ذلك إلى خمســة 

وثالثين بيتاً(1).

كان الّشاعر ينعى االنكباب على الّدنيا رغم أنّها تسعى إلى اإلبادة واإلفناء، ويلوم على الحرص 
علــى جمع حطامها، رغم أنّ هــذا الحطام آيل إلى الفنــاء، وأنّ هذه الملذات صائــرة إلى الهباء. 
ويدعو إلى التّخلّي عن التّدافع على هبات الّدنيا؛ ألنّهــا كثيرًا ما تعود على هباتها فتأخذها، بل هي 

ُتمني وتعد، وما تعد إّال غرور، فهي ال توفي وال تنجز. ولنتأّمل هذين البيتين:
وعمـــرك لو كنـــت اعتبـــرت تـذودتكالـــب فيهـــا أهلهـــا وتذودهــــم
ـــا تركـــت حميـد(2)وإّنـــك إن تســـكن إليهـــا تركتـها وليـــس بها ِمم

يتأّمــل هذا التّقابل والتّناظر فــي المعاني: فإنّ النّاس يتهافتون على طلــب الّدنيا وما فيها من 
زخارف، وهي تدفعهم، وال تحقّق لهم ما يصبون إليه ومــا يريدون منها. ولو كانوا حصفاء وحكماء 
وحلماء لكانــوا هم الذين يدفعــون الّدنيا وينبذونها؛ ألنّها شــحيحة لئيمة، ناقضــة العهود، ماكرة 

غّرارة، كما وصفها الّشاعر نفسه في القصيدة.
في البيت الثّاني يقول الّشــاعر: إنّك إن تركن إليها وتســكن وتلجأ، فســوف تتركها وتبتعد 
عنها؛ ألنك ال تطيقها. وليس في ما تترك أســف أو حسرة؛ ألنّه ليس فيه ما يحمد، فكلّ ما يأتي 

منها شؤم ولؤم.
كما نلمس ونقف علــى التجربة والخبرة في هذه األبيات التي تحّدث فيها عن الّدنيا، من خالل 
التّذييل الذي كان يذّيل به كلّ بيت، إلى جانب ما نتحّسسه من الّصياغة المحكمة واإليجاز المعجز:

فائت أخــــذ  على  ملحاحاً  نعم كّل مـــا يرجو الحصاد حصيـدتســـاور 
ها بأنـ وأيقـــن  الّدنيـــا  عـــن   تعـودتعز الهبـــات  فـــي  طبع  لئيمـــة 
وتعطيـــك لين القـــول وهي حقـودتمّنيـــك باآلمـــال وهي شـــحيـحة

ينظر: ديوان أبي مسلم (نشر الحارثي)، ص 392، 393.  (1)
م. س، ص 392.  (2)
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تداجـــي بهـــا مغرورهـــا وتكيــــدولـــو نلت منهـــا طائـــًال كان آفـة
جـفت واصلت  ريثما  تراها  وإن أقبلـــت حينـــاً تالهـــا صـدودألســـت 
وكيف صروفـها الّدنيـــا  غاية  ونحن علـــى رأي الّركـــون ركـود(1)نرى 

ويصدق على هذه األبيات ما أورده حنّا الفاخوري من أنّ «الحكمة هو الكالم القائم على العلم 
والموّجه إلى الّصواب والّسداد والقول والعمل»(2).

وال تخــرج المقّدمة التي قّدم بها قصيدته في رثاء الّشــيخ نور الّدين الّســالمي (ت 1332هـ/ 
1914م) عــن دائرة ما تنــاول فيها الّدنيا في المرثيتيــن المذكرتين آنفا. في هــذه المقّدمة يوّجه 

الّشاعر خطابه لإلنسان الذي يغتّر بالّدنيا، وال يعتبر بما يجنيه منها من شرور وآثام ومصائب.
يقول إنّها تستقّر على زخارف باطلة زائفة، ستهوي بمن يركن إليها؛ ألنّه يسكن إلى شفير هار:

باطل وزخـــرف  رنـــق  علـــى  هـــار(3)قّرت  شـــفير  على  القـــرار  مثل 

 [ Z Y X W ﴿ التّشــبيه أو الّصورة الواردة في البيت يربطنا بقوله تعالى
 p o n ml k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \

r q ﴾ [التّوبة، اآلية: 109].
فالذي يركن إلى الّدنيا ومتاعها سينهار ويســقط، مثلما ينهار ويهوي في نار جهنّم كمن أّسس 
بنيانه على أســاس غير صحيح، بعيد عن التّقوى ورضوان اهللا؛ ألن الحياة في الّدنيا ليست بالحياة 
الحقيقية، وما تقّدمه الدنيا ليس بالّشــيء الذي يطمأنّ إليه. وألن القرار الذي تستقّر عليه الّدنيا 
هو أكدار ومنغّصات. فماذا يجذب المرء إليها، فيطلب الحياة بهذه المكّدرات التي تطحنه، وتمّزقه 

بأظفارها، وتنهشه بأنيابها، وتبلعه في لهواتها:
مـــن محيـاه في المرء  يغـــّر  األكــــدارماذا  قـــرارة  وهـــي  دنيـــاه 
واألظـفـــار(4)يتســـاقط المغـــرور فـــي لهواتـها باألنيـــاب  تفريـــه 

يتعّجب الّشــاعر من النّاس الذين يســعون إلى حتوفهم بأظالفهم؛ حين يقبلون على الّدنيا بكلّ 
حماسة وشــراهة واغترار، مع أنّها كشفت لهم عالنية عن شــرورها ومخازيها وصنيعها اللّئيم، لكنّ 

القوم ال يرعوون وال يتّعظون:

م. س، ص 392، 393.  (1)
أبو مسلم الّرواحي حّسان ُعمان، ص 145.  (2)

ديوان أبي مسلم (نشر الحارثي)، ص 399.  (3)

ديوان أبي مسلم (نشر الحارثي)، ص 399.  (4)
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األعصــــاركشـــفت ســـرائرها ومـــادت جهـرة ســـائر  فـــي  بعيوبهـــا 
فـــي نحت أثلتنـــا علـــى اإلضمـارلم يبق شيء من شـــؤون صروفـها
غـــرر وال كذبـــت علـــى الّتّجــــارنفقـــت تجارتهـــا ومـــا باعـت على
هلكاتـها علـــى  العّمـــار  فعـــل الفـــراش على لهيـــب الّنـاريتهافـــت 
على ســـعيـاً  شـــهواتها  إلى  األعمـارتجري  مـــن  هدمت  مـــا  أنقاض 
الّردى وأنــــذرت  حبالتها  اإلنــــذار(1)نصبـــت  عـــن  صمـــم  وكأّننـــا 

بعد هذه األبيات وهذا العرض يرسلها كلمات شاردة، وأمثاالً سائرة، وحكماً نادرة، تبّصر المرء 
وتنبّهه إلى ما يجب تبنيه وتمثّله في الحياة؛ لالنفالت من قبضة الّدنيا الفتّاكة:

ــارشـــّر الغرور ســـكون ذي بصـر إلى ـــ ــط ــه يـــد األخ ــّزق ــم ــش ت ــي ع
وأنفـس الّصـــروف  تلونهـــا  ـــــــار عـــلـــى آثـــــــارعبـــر  تــفــنــى وآث
ذّرة عــــن هـذه زاد عيشـــك  اســـتبصارهـــل  على  الّدنيا  في  كنت  لو 
اعتبـــرت وفي حيـاتـــك عـبرة المقــــدارهّال  يـــد  تصّرفـــه  مّمـــا 
لمحـة الّســـالمة  لك  تســـتمّر  اســـتمـرارال  فـــي  األّيـــام  وغوائـــل 
مـن ونحن  الفقيد  نبكـــي  بالنا  اســـتهتـار(2)ما  في  أرداه  الـــذي  حّب 

وفي بدايات مرثيته الثّانية للّشيخ الّسالمي كّرر المعاني نفسها، التي ضّمنها القصائد األخرى، 
إلى أن قال:

بـهـــا ال تحفـــل  العاقـــل  ســـوف ترمي بك مـــن رأس جـبـلأّيهـــا 
ســـحـرها ولكـــن  بلوناهـــا  القلـلقـــد  أعلـــى  من  األعصـــم  ينزل 
ــا فــتــنــتـــــهــا ــن ــط ــب ــخ بالحيــــلهـــكـــذا ت منهـــا  نأنـــس  بينمـــا 
غّيـه فـــي  جاهـــًال  تســـالم  ــللـــم  ـــ ـــ األج ــا  ـــ ــه ــم ــال ع وال  ال 
بطشـــتـها فـــي  بـــك  تبالـــي  كنـــت رّب الّتـــاج أو كنـــت خـول(3)ال 

الجديد في هذه األبيــات ـ وإن كانت المعاني متداولــة، واألفكار متناولة ـ هــو توجيه النّظر 
وإيقــاف المخاطبين على أماكــن التّجربة والخبرة من هذه الّدنيا؛ عســى القــوم يّذكرون وينتهون 

وينتبهون من غفلتهم، ويفيقون من غفوتهم.

م، س. ن.  (1)

م، س. ن.  (2)
م. س، ص 407.  (3)
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ما جّمل هذه الحكم المتتالية وهذه الّصور الملتقطة من الواقع لجوءُ الّشاعر إلى تعبير قرآني، 
صوّر من خالله استحالة النّجاة من مكائد الّدنيا، إذا ارتمى اإلنسان في أحضانها، ووقع أو قبع في 
محاجرها. كما أنّ ابن نوح ‰،الذي ظنّ أنّه ســينجو من الغرق، إن هو آوى إلى جبل، يعصمه من 
المــاء. قال له أبوه ال عاصم اليوم مــن أمر اهللا، وال نجاة لك من الغرق. قــال اهللا تبارك وتعالى 
 ¢  ¡ ے   ❁  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  ... ﴿
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £

º ﴾ [هود، اآليتان: 42 - 43].
كما تعّززت قيمة هذه القصيدة أنّ فيها روحاً من المية ابن الوردي، التي هي كلّها حكم وأمثال 

وتجربة وتوجيه وتبصرة...
خالصة القول: إنّ أبا مســلم نظم ثماني قصائد في الّرثاء، ســبعة منها كانت الّدنيا من 
بين الموضوعات التي تناولها فيها، وبشــكل مســتفيض مع تنويع المعاني فيها، وإن كانت هذه 
المعانــي مكّررة فــي القصائد الّســبع. وما يهّمنــا هو الّطابــع الّديني الذي طبــع معاني هذا 
الموضوع. أّما القصيدة التي خّصصها كلّها للحديث عن الّدنيا، إّال أبياٌت قليلة تحّدث فيها عن 
الموت وما بعد المــوت فهي التي قّدمت في الّديوان هكذا: «وقال 5 واعظاً» وهي تعّد ثمانية 

ومائة بيت(1).

· الحياة والموت:
ما له عالقة وصلة بالّدنيا وأحوالها الحياةُ والموُت. فاإلنســان يحيا في الّدنيا بطموحه وآماله، 
ويتقلّب فيها بأعماله وأفعاله وأقواله، يجهد نفســه لإلفادة منها، واالســتمتاع بملّذاتها، والتّفنّن في 
اســتثمار زخارفها ومتاعها. والنّاس غالباً ما يشــرئبّون ويتطلّعون إلى الحياة النّاعمة المترفة. هذه 

الحياة ينهيها الموت، وترديها المنيّة.
حاول الّشاعر أن يقّدم صورة عن الحياة والموت، مســتوحاة من تأّمالته فيهما، مصبوغة بروح 
دينيّة. ففي رثاء الّشــيخ أحمد بن ســعيد الخليلي يذّكر النّاس بحقيقة الموت الذي ال بّد منه. وهذا 
الموت الذي ينهي الحياة ويوقف الّطموح، ويصــّد أو يرّد اآلمال، ال يكون فيه العبرة للنّاس. فكعادة 
الّشاعر فإنّه ينعى التّمّســك بهذه الحياة والتّعلّق والكلف بها، والمنيّة لها راصدة، وأسهمها صادرة 
واردة، وآساد اآلجال حاردة، ومناجلها حاصدة... يلوم من ينشــد صفاء العيش وطيب الحياة، بينما 

الموت يحارب هذا الّصفاء وهذا الّطيب:

ينظر: ديوان أبي مسلم (نشر الحارثي)، ص 374 وما بعدها.  (1)
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ـــدة الــمــنــتــهــى راصـــــدهأمـــا ترعوي فـــي مراعـــي الغـرور ـــائ وص
مفقــــدة بيـــن  بهـــا  ــا فــاقـــــدهتعيـــش  ــه ــف ــت وراقـــــبـــــة ح
منقــــض زخـــرف  إلـــى   اآلبــــدهنََهـــش دارنـــا  عـــن  ونعـــرض 
أنفــــذت وقـــد  المنايـــا  مــقــاتــلــنــا األســـهـــم الــّصـــــاردهوننســـى 
مأمــــن علـــى  ونغـــدو  وآســــــــاد آجـــالـــنـــا حـــــــــاردهنـــروح 
ــوهــا ـــ ــــازع أّيــــامــــنــــا صــف ــــن ــا واجـــــــدهن ــه ــاء ب ــف ــّص ــل ومــــا ل
الــــّردى هجـــوم  فيهـــا  ــدهونأمـــن  ـــ ــاح ــه ج ــت ــجــم ــه ـــس ل ـــي ول
زرعـهـــا بـــادرت  قـــد  ومـــــّدت مــنــاجــلــهــا الــحــاصـــــدهوهيهـــات 
بنعمائـه الــــوديــــَع  ـــى  ـــده الـّراعـــــــدهوي معـيشــــتـــه  زواُل 
ــدهمتـــى ينـــزع المـــوت عـــن فتكـه ـــ ــوال ــا ال ــوده ــول ــم فــتــبــقــى ل
ــارظ ـــ ــا ق ــب ولــــم تــنــتــبــه هــــذه الـــّراقـــــــدهيـــحـــّز الـــحـــيـــاة ش
مـــــنــتــهــى إلـــــى  ـــاة  ـــي ح ــول بـــال فــائـــــده(1)وإّن  ــح ــال ي ــي خ

إنّ الّشــاعر ينبّه إلى الغفلة التي يتّســم بها اإلنســان في هــذه الحياة، فيغــدو ويروح، يمرح 
ويســرح، وال يدّبر حاله، وال يفكّر في نفســه، وال يراقب حركاته وســيرته، وهو يعلم أنّ اآلجال له 

بالمرصاد، عبّر عن ذلك باآلساد الحاردة.
وفي صورة أخرى يؤّكد هــذا المعنى، ويعبّر عنه بطريقة أخرى، وهي أنّنــا في هذه الّدنيا زرع 
نحيا، والموت يرســل مناجله فينا، فيحصدنا. أي هو يخترمنا ونحن في عّز حياتنا، وفي أتّم نضارة 

عيشنا. هذا هو النّغص والتّكدير أو الكدر. أال نرعوي ونعتبر؟!
ــارظ ـــ ــا ق ــب ولــــم تــنــتــبــه هــــذه الـــّراقـــــــدهيـــحـــّز الـــحـــيـــاة ش

ولهذا فــإنّ الحياة التي لها نهايــة، والعيش الذي له انقضاء ال فائــدة منهما، وال رغبة فيهما 
وال أمل يعقد عليهما. فاألحسن أّال نحفل بهما:
مــنــتـــــهــى إلـــــى  ـــاة  ـــي ح ــدهوإّن  ـــ ــائ ـــحـــول بـــال ف ـــال ي ـــي خ

وفي رثاء الّشــيخ ســالم بن أحمد الّريامي قاضي الجزيــرة الخضراء بزنجبار يبدأ الّشــاعر 
القصيدة بحديث عن الحياة والموت، في أبيات عديــدة، تكاد تحمل فكرة واحدة، هي انتهاء الحياة 
ن ال يعتبر بهذه النّهاية، فيطلّق الّدنيــا، ويتّزود من هذه الحياة بما  بالموت، وإظهار االســتغراب ِمم

ينفعه في األخرى والعقبى:

م. س، ص 413، 414.  (1)
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ــه ـــ ــه لــلــعــقــبــى ودع ــن المـهينتـــــزّود م الفاني  في  الّشـــأن  فليس 
بـتاتـــاً الّدنيـــا  هـــذه  طالقـــك ال أليـــِك وال تـلينـــي(1)وطّلـــق 

افتتح القصيدة بقوله:
ــّد الــعــمــر رائـــعـــة الــمــنـــــون ــه وحـــّد الحـــّي إتيـــان اليـقيـــن(2)ت

قاعدتان ال تتخلّفان: العمر يقصف ويدّك بالموت. والمرء تحّد حياته باستســالمه؛ حين يناديه 
ما هو متيقّن من مجيئه، وطلبه له، وهو الحقّ المبين، كما عبّر في القصيدة نفسها:

ـــن اآلمــــــال وهـــــم ــا م ــطــن ــّب ــث المبـين(3)ي بالحـــّق  الوهم  وُيجَلـــى 

ــا أضفى على  اســتعار الّشــاعر في مطلع القصيدة تعبير القرآن نفســه عن هذه الحقيقة، ِمم
الفكرة أو المعنى جالالً وجماالً، وأعطاها صفة القاعدة التي ال تتخلّف. قال تعالى: ﴿ جغ مغ جف 

حف ❁ مف ىف يف ﴾ [المّدثر، اآليتان: 46 - 47].

وقد وّظف الّشاعر العبارة نفسها في موضع آخر:
ـــى أتـــــاه الــيــقــيـــ ــــُن فذابت له األنفـــس العابـده(4)تــعــّبــد حـــّت

وأّكد على حتميّة الموت بقوله:
حــــدود لهـــا  الحيـــاة  أّن  ســـنقطعها علـــى رغـــم الّركــــونعلـــى 
وظفـــر الحتف يفري فـــي الوتـينأليـــس علـــى الغبـــاوة ذو هنــــاء
رصــــد اآلمـــال  مـــدارك  الّظنـونودون  منقطـــع  اآلجـــال  مـــن 
قصير عيـــش  ســـوى  نقضي  الوضين(5)وهل  مقبـــوب  الّظهـــر  أجب 

نلحظ أنّ الّشــاعر قد عبّر عن فكــرة حتميّة انقضاء األجــل ونهاية الحياة بتعبيــرات مختلفة، 
وصوّرها بصور كثيرة؛ ليؤّكد المعنى في الّذهن.

وفي رثاء الّشيخ راشد بن ســليم الغيثي كتب خمســة وأربعين بيتاً مقّدمة للقصيدة قبل أن 
يبدأ بالحديث عن الّشــيخ، وعن الفاجعة التي ألّمت بالمســلمين؛ بســبب وفاته، وذكر مناقبه 
وغيرها من الموضوعات التي ضّمنهــا القصيدة. وهذه األبيات تدور كلّهــا حول حتميّة انقضاء 

م. س، ص 418.  (1)

م. س، ص 417.  (2)
م، س. ن.  (3)

ديوان أبي مسلم الّرواحي (نشر الحارثي)، ص 415.  (4)
م. س، ص 417 - 418.  (5)
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الحياة وانتهائها، وتحوّل اإلنســان إلى دار أخرى وحياة ثانية؛ بداية من القبر وما بعده. وكيف 
ا يشــاهد أمامه، وما يمّر عليه من اآليات والّدالئل على هذه النّهاية، وعلى  ال يعتبر اإلنسان ِمم

حقارة هذه الحياة الّدنيا.
ا ســّجلناه في هــذه األبيات ورود كثير من المعاني على شــكل حكــم وتقريرات ال تقبل  1 ـ ِمم

النّقض؛ ألنّها صادرة من تجربة، وعن معاينة ومشاهدة ومعايَشة:
محّتــــمخذوا بجميل الّصبر وارضوا وسّلموا العالميـــن  فنـــاء  فـــإّن 
حياتنــــا إّن  اهللا  بقضـــاء  الّســـخط مّنا والّرضا تتصـّرمرضـــا  على 
منّيــــة تقتضيهـــا  حيـــاة  وتوّهــــموإّن  غفلـــة  إليهـــا  ركـــون 
ودائــــع إّال  األرواح  هـــذه  يظلم(1)ومـــا  ليس  مســـتودع  ســـيأخذها 

ما يدلّ على قصد الّشــاعر إلى التّقرير، وتثبيت هذه القواعد وهذه الّسنن لجوؤه إلى تركيب 
تعبيرات فــي جمل اســميّة. ومن المعلــوم أنّ من خصائــص الجمل االســميّة الّداللة علــى الثّبات 

واالستقرار، مع أنّ البيت األخير مستلهم من قول الّشاعر لبيد بن ربيعة:
الودائـعومـــا المـــال واألهلـــون إّال ودائـع تـــرّد  أن  يومـــاً  فال بـــّد 

2 ـ كذلك سّجلنا ـ كما ذكرنا في القصائد األخرى ـ لجوء الّشاعر إلى تكرار المعاني واألفكار 
والّصور والتّراكيب واأللفاظ، هذه ظاهرة في حاجة إلى دراسة وتحليل، لمعرفة ما للّشاعر وما عليه 

في هذا المجال. قال:
المنايـــا حبـائل وحــــّول(2)ألهـــًوا ومخبـــوء  ُوقوع  فيهـــا  وأرواحنـــا 

وفي موضع آخر قال:
نبـالِـــي وال  بالغـــرور  وباليـميـــن(3)ألهـــًوا  بالّشـــمال  ونؤخـــذ 
تنقلنـا المـــوت  ومطايا  بالنـــا  الّنقـل»(4)ما  في  العّز  «إّن  قيل:  بما  نلهو 

وقال:
نـرعـــوي ال  اآلجـــال  وننعـم(5)تناهشـــنا  فيهـــا  البأســـاء  وتخبطنا 

م. س، ص 423 - 424.  (1)
م. س، ص 423.  (2)
م. س، ص 417.  (3)
م. س، ص 386.  (4)
م. س، ص 423.  (5)



105الخطاب الّديني في شعر أبي مسلم البهالني في إطار مدرسة اإلحياء † د. محمد بن قاسم ناصر بوحجام

وقال:
راصــــده(1)أمـــا ترعوي فـــي مراعـــي الغـرور المنـتـهـــى  وصـائـــدة 

وقال في (النّهروانيّة):
أما فـــي المنايا واعـــظ ونذيـر؟(2)لِي الويل هـــّال أرعوي عن مهالكي

وقال:
جيفة الّرمس  في  التاج  رّب  يتـــوّرم(3)سيرجع  أنـفه  كبـــراً  عـــاش  وإن 

وقال:
بطشـــتهـا فـــي  بـــك  تبالِـــي  كنـــت رّب الّتـــاج أم كنـــت خول(4)ال 

األمثلة على هذا التّكرار كثيرة جّدًا، ال تخطئها عين الّدارس(5)قد يكون هناك اختالف في داللة 
اللّفظة المكّررة، أو الّصورة المعارة، أو التّركيب المعاد... لكنّها في النّهاية تشــير إلى أنّ الّشاعر 

لم يجد حرجاً، وال غضاضة من تكرار نفسه في بعض تعبيراته.
في الحقيقة إنّ هذه الّظاهرة تميّز بها شــعراء مدرســة اإلحياء بعاّمة. وهــي تأتي نتيجة لعدم 
احتفائهــم بالنّاحية الفنيّة في الكتابة الّشــعرّية، بقدر احتفالهم بالفكــرة والمعنى. المهّم عند أبي 
مســلم أن يعبّر عن مكنونه بأّية طريقة، وبأّية وسيلة، تمكّنه من أداء رســالته التّوجيهيّة اإلرشادّية، 

وتساعده على بلوغ خطابه إلى متلقّيه.
إنّ ما استشــهدنا به في موضوع الحياة والموت، الذي اّتخذ طابــع الوعظ والحكمة، يدلّ 
على الخبرة الواســعة والتّجربة الثّّرة اللّتين تمتّع بهما أبو مســلم مع الّدنيــا والّدهر بخاّصة، 
والحياة بعاّمة. وهو ما أعانه على التّوّســع في إيراد هذه المعانــي، وتقليب النّظر، والتّأّمل في 
الخبايا والخفايا. يقول الّدكتور محّمد ناصر: «فأبو مســلم يمكن أن يســلك من هذا المنظور 
الّديني في عداد هؤالء الّشــعراء الذين دفعهم زهدهم في الحياة الّدنيا إلى التّأّمل الّدائم في 

حقيقة الحياة والموت»(6).

م. س، ص 413.  (1)
م. س، ص 25.  (2)

م. س، ص 423.  (3)

م. س، ص 407.  (4)
يقارن مثًال بين قصيدته «في المواعظ»، وقصيدته في رثاء القطب، الّديوان، ص 367... و385... ففيهما معاٍن كثيرة متشابهة   (5)

ومكّررة عن الموت.
أبو مسلم الّرواحي حّسان ُعمان، ص 147.  (6)
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هذه بعض الّشــذرات التي تكشــف لنا عن جانب الحكمة في شعر أبي مســلم البهالني، وهي 
مبثوثة كثيرًا في ما كتب شعرًا. هذا الميدان كشــف لنا عن مؤّهالت توفّر عليها الّشاعر، تتمثّل في 
العمق في التّفكير، وسداد في الّرأي، وبعد نظر في األمور، وكفاية عالية في تحليل األوضاع، وطول 
نفس في تقديم كلّ ذلك شــعرا، وقدرة وبراعــة في صياغة هذه المعاني واألفكار بأســلوب رصين، 
ولغــة قوّية، وتراكيب جيّــدة. وقد كان للفكر والعقــل دورهما في بلورة كلّ ذلك. وهــو ما يتميّز به 
الّشــعراء الكالســيكيّون وأصحاب مدرســة اإلحياء بعاّمة. ويعّد أبو مســلم الّرواحي رائــدًا في هذا 

المجال، ومبّرزًا في هذا المضمار.
وقد الحظنا أنّ أبا مسلم، في إرساله هذه الحكم كان ينقل تجربته، ويحكي عن نفسه ـ أحياناً ـ 
ماذا فعلت به األّيام، مــاذا صنع به الّدهر، وكيف كان يتصّرف، كيف كان يتحّرك(1)، ومن حين إلى 
آخر كان يرسل توجيهاته وإرشاداته إلى القارئ والمتلقّي في قالب حكمة أو موعظة، ويستخدم كثيرًا 

«أسلوب المخاطب الذي قد يعني نفسه، وقد يعني به أيضاً متلقّي شعره»(2).
كما كان يخاطــب العقول والقلوب والنّفوس، أي هو ال يخاطب شــخصاً معيّنــاً، أو فئة خاّصة، 
بقدر ما يصوغ هذه الحكم ليخاطب بها كلّ من هو معنّي بذلك الخطاب. وهذا التّناول كان يكتســي 

طابعاً دينيّاً، وهو ما يدرجه ضمن الخطاب الّديني.
خالصة القول: إنّ كثرة ورود الحكمة في شــعر أبي مســلم ـ وهو ما تميّز به شــعراء مدرسة 
اإلحياء ـ يدلّ على إيمانه بأنّ الّشعر رسالة ومسؤولية، تتمثّل في التّوجيه واإلرشاد واإلصالح والّسعي 
إلى التّغيير نحو األحســن. كلّ ذلك يتّم عن طريق تقرير حقائق، أثبتتهــا التّجربة، وباركها العقل، 

واحتضنها الّدين. والّشاعر كغيره من اإلحيائيين يمزج شعره بالحكمة.

:º∏°ùe  »HCG  ô©°T  »a  AÉK qôdG  ``  5

لم يخرج الّرثاء عند أبي مسلم عن المسار الذي اختّطه ليسير أو ينظم فيه شعره، وهو توجيه 
خطابه إلى النّاس كي يســتقيموا ويقيموا شــرع اهللا، ويرجعوا إلى اهللا ويراجعوا سلوكهم، ويعتبروا 

بهذه الحياة الّدنيا ليعبروا إلى الحياة األخرى وهم سالمون غانمون.
1 ـ يستغلّ الّشاعر فرصة رثاء عالم أو مصلح أو عظيم ليشيد بالفضائل والعظائم، التي يتمتّع 
بها المرثّي، وينطلق منها ليتوّجه إلى نقد أوضاع المسلمين، ويدعو إلى تغيير ما بالنّفوس حتّى يغيّر 

ينظر: ديوان أبي مســلم (نشــر الحارثي) وقصيدته «في الحكم»، ص 363 وما بعدها، وقصيدته «في المواعظ»، ص 367 وما   (1)
بعدها، والمقصورة (المجد ال يملك عن وراثة)، ص 336 وما بعدها وغيرها.

أبو مسلم الّرواحي حّسان ُعمان، ص 155. ينظر مثًال قصيدة الّشاعر «في المواعظ»، ص 367...  (2)
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اهللا ما بها من ذلّ وهوان وتعاســة؛ ليطلب بعــد ذلك من اهللا الهداية والّســداد، ورحمة هذه األّمة 
المسكينة، باألخذ بيدها إلى حيث الّرشاد.

إنّ رثاء األعالم والّزعماء المعبّرين عن وجدان األّمة هو ما عرف به ولوحظ في شــعر شــعراء 
مدرسة اإلحياء. هذه الحقيقة نقف عليها في المقّدمات التي افتتح بها أبو مسلم قصائده في الّرثاء، 
التي غالباً ما تتّخذ طابع الحكمة واألمثال الّسائرة، وتتميّز بالتّأّمل والنّظر العميق في أحوال الحياة 
ا يدِلي به أو يشــير إليه، بما يوّجه  والموت والّدنيا، والحرص على اســتخالص العبــر والعظات ِمم
القارئ أو المتلقّي إلى متابعة الّشاعر في ما يقول أو ينطق، والتّطلّع إلى استيعاب أو إدراك ما يريد 
ا ينســي القارئ ـ أحياناً ـ أنّ الّشــاعر يرثي أو يعّزي، أو يسرد مناقب الهالك، أو  الوصول إليه؛ ِمم
يســّجل حالة الفجع والحــزن على المتوفى. هذا ما يعطــي رثاءه هذا طابع الخطــاب. فحين نتأّمل 
قصيدتيه في رثاء الّشيخ الّسالمي نجد أنّ المرحوم لم يحظ من الّشاعر إّال بأبيات قليلة، بالقياس 
إلى حجــم القصيدتين(1)؛ ألنّ الهــدف لم يكن رثاء العالــم فقط، إنّما كانت الغايــة أيضاً توجيه 
ا يعين على النّهوض  خطاب إلى النّاس ليستخلصوا العبر من حياته، ومن الواقع المعيش، واإلفادة ِمم

من كبواتهم وإصالح هفواتهم(2).
يقــول الّدكتور أحمد درويــش: «إنّ التّركيز على هذا الجانب الوعظي فــي بداية المراثي، قد 
يشــّف عن جانب من شخصيّة الّشــاعر الفقيه الذي يرى أنّ مســؤوليّة الكلمة عنده تتجاوز مجّرد 
رصد مشــاعر اللّحظة الّطارئة على جســامتها، إلى التّنبيه إلى أنّ هذه اللّحظــة هي األصل، وما 
عداها من االســتكانة إلى دوام الحياة عرض طارئ. ولقد يمتّد هذا الجانب في مراثي أبي مســلم 
امتدادًا كبيرًا، وحتّى إنّنا لنجد بداية الحديث عن المرثّي ال تجيء إّال بعد مرور نحو خمســين بيتاً 

من بداية المرثيّة»(3).
2 ـ راوح الّشاعر بين الّدعوة إلى الّصبر على المفقود، وعدم تحّمل الّصبر على فقدان العظماء 
والعلماء واألحبــاب، وزاوج في حديثه بين الّرضا بقضاء اهللا وقدره وإظهاره الحســرة على بعض ما 
يحدثه الّدهر، وبخاّصة عند فقدان العظماء. هــذا التّصّرف يدلّ إلى أنّ المعاني التي كان يضّمنها 
الّشــاعر، ال تبقى في جانبها الّظاهري التي تبدو به الجمل والتّراكيب، التي صاغها الّشــاعر. إنّما 
تتعّدى ذلــك إلى الجانب الباطني والمعاني العميقة والكبيرة، التــي تحمل آيات العظات والمواعظ 
والتّوجيهات واإلرشادات، التي يهدف إليها الّشاعر، وتحمل داللة تحريك النّفوس، وإيقاظ الّضمائر، 

ينظر: ديوان أبي مسلم (نشر الحارثي)، ص 390 وما بعدها، وص: 406 وما بعدها.  (1)
لقد أوردنا أمثلة عن هذا التّناول في مباحث: الّدنيا والحياة والموت والحكمة.  (2)

الّدكتــور أحمد درويش: تطــوّر األدب في ُعمان: المصــادر، المناهج، المراحل، النّماذج، نشــر دار غريب للّطباعة والنّشــر   (3)
والتّوزيع، القاهرة، 1998م، ص 189، 190.
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وتوجيه العقول إلى ما يجب عمله وســلوكه، وهو ما يندرج في مفهــوم الخطاب. قال في رثاء قطب 
األئّمة الّشيخ محمد بي يوسف اطفيش:

صبر الجليد انثنى بالّدحض والفشــــللكن من الخطب خطب لو يقاومـه
يكفلـني كان  اصطبـــار  كفل  فـــي الّنائبات فخـــان اآلن مكتفلـيفقدت 
طمـع من  الّدين  مصاب  بعد  مـنعزلفليس  بالّصبر  جزع  أو  الّصبر  في 
فيـــه بقّيـــة رشـــد غيـــر منذهـليا ناعي الّدين هل أبصرت من بقيت
األكوان حشـــرجة أنفس  في  تسل(1)غادرت  وال  فاستسلم  الكون  قضى  فإن 

وقال في رثاء الّشيخ نور الّدين الّسالمي:
أقــــداريأقـــدرت لي جلـــداً يقـــاوم نكبـتي وال  ال جلـــدي  فاليـــوم 
بالّرضا يقينـــي  جلدي  من  جـاري(2)ناهيك  المقّدر  أّن  في  والّســـخط 

من هذه الوخزات أو هذه اللّفتات تكراره ـ وفي كثير من المّرات وهو يرِثي علماً مصلحاً عامًال ـ 
أنّه لن تقوم لهذا الّدين قائمة، ولن تستقيم حياة النّاس، مثلما قال في رثاء الّشيخ الّسالمي:

ــل ـــ ــى أم ــق ــب األملبــعــد عـــبـــد اهللا ي شـــّط  قد  هيهـــات  للهدى، 
تلتـوي حميـــد  ابـــن  يـــا  فتنـــة عميـــاء كالّليـــل المـضـــلخّلهـــا 
الّســـبـل(3)ليـــس يغنـــي عنـــك فيهـــا أحـد الّنور  ذهب  إذ  طمســـت 

وقال في رثاء الّشيخ سالم بن أحمد الّريامي:
نـوع الحشـــر  القتـــراب  من األشـــراط في أخـــرى القـرونوفقـــدك 
ــوا ـــ ــوّل ت إذا  ــال  ــم ــك ال ـــــاب  تولـــى الخيـــر فـــي دنيـــا وديـنوأرب
ألوهيـن(4)أبعدكـــم رجـــال الّديـــن يـرجـــى جبـــر  أو  األرض  صالح 

أين الحقيقة في هذه النّظرة، وهذا الّشــعور؟ تفســير ذلك عندي أنّ الّشاعر كان يخاف على 
ضياع هذا الّديــن، فكان يهيب باألحياء ـ عن طريق هذا الخطــاب ـ أن يقوموا ليتكفّلوا به، ويعملوا 
على إحياء ما اندرس، وإقامة ما طمس. أي هو يخز نفوسهم ويحّرك ضمائرهم ويمّس شعورهم بهذا 

الخطاب؛ ليصل إلى هدفه، وهو حماية الّدين.

ديوان أبي مسلم (نشر الحارثي)، ص 387.  (1)
م. س، ص 403.  (2)
م. س، ص 411.  (3)
م. س، ص 421.  (4)
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هذا العمل أو هذا التّوّجه ينطلق ويصدر من رســالته في هذا الوجود، التي تجعل للّشعر وظيفة 
وغاية. وهذا الّصنيع يحشــره في زمرة شــعراء اإلحياء، الذين عنوا بالبعث واإلحياء والنّهضة. فإنّ 

الّشاعر أبا مسلم أراد أن ينهض بالّدين، ويبعث األّمة اإلسالميّة، ويحيي المآثر.
إنّ الّرثاء شــغل حيّــزًا مهّماً في الخطــاب الّديني عند أبي مســلم: كّماً وكيفــاً، فهو وإن رثى 
أشــخاصاً معدودين، إّال أنّــه كان يطيل النّفس، ويعــّدد المعاني، وينوّع األســاليب، ويكّرر األفكار، 
ويرّكز على مواطن العبر ومكامن العظات، ويرِثي ويتحّســر على ضياع أو المساس باإليمان والتّقوى 
واألخالق والعلم والفضائل والّشــمائل... ويتأّســف على الفراغ الذي يتركه العالم أو المصلح الذي 
يرحل عن الّدنيا، وال يوجد من يســّد هذا الفراغ؛ إذ الحياة عاجزة أن تمّد بالبدل. قال عن الّشيخ 

محمد بن يوسف اطفيش:
وما وراءك لإلســـالم مـــن بـدل(1)فوامصابـــاه إن وّدعـــت مرتحــــًال

إنّ الّشــاعر يخاطب ـ أحياناً ـ فردًا غير معيّن، وفئة غير محّددة؛ ليكون خطابه معنيّاً كلّ قارئ 
شعره، أو مستمع له. ثم هو ينتقي من يرثي، وينتقي ما يتناول، ويختار من يخاطب، ويعي ما يوّجه؛ 
ألنّه يصدر في كلّ ذلك عن رسالة واضحة، ويندفع من مبادئ معيّنة، وينطلق إلى غاية مرسومة. إنّ 
هــذه هي مواصفات الخطــاب، وهذه هي منطلقات الّديــن. يقول الّدكتور محمــد ناصر: «ومن هنا 
فمرثياته تلك تســلك في الّضمير الجمعي العام، الذي يصوّر فيه الّشاعر من خالل إحساسه بالفقد 
والفراغ إحســاس أّمته اإلســالميّة من حوله أّوالً وقبل كلّ شــي؛ ولذلك نلحظ كثرة دوران المعجم 

الّشعري في هذه القصائد حول الّدين، اإلسالم، الملّة، الّشريعة، العلم، األّمة وغير ذلك»(2).
ويقول محمد بن ناصر المحروقي: «يصدر أبو مسلم البهالني في شعر الّرثاء عن عاطفة دينيّة 
إصالحيّة. من هنا فقد اّتجه إلى رثاء زعماء اإلباضية الّدينيين، وهذا ما يربط شــعر الّرثاء عنده 

بالّشعر الّديني، وقد استغلّ الّشاعر موت المرثيّين للتّشديد على دعوته اإلصالحيّة»(3).

:» qæØdG  ÖfÉédG  ``  6

· المقّدمات:
تشــكّل المقّدمة عنصرًا مهّماً في بناء القصيدة عند أبي مسلم الّرواحي، فهو يراها ضرورّية 
لمضمون شــعره، يمهّد بها ويهيّئ نفس المتلقّي؛ كي يعي ما ســينقله إليه من مشاعر وأحاسيس. 

م. س، ص 391.  (1)
أبو مسلم الّرواحي حّسان ُعمان، ص 173.  (2)

الّشعر الُعماني الحديث: أبو مسلم البهالني رائدًا، ص 162.  (3)
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فهو ـ في الغالب ـ ال يهجم على الموضوع مباشــرة، وهذه سمة عرف بها الّشعراء الذين يحملون 
رسالة في الحياة، ويتّخذون من شعرهم وسيلة أو مطيّة للتّبليغ والتّوجيه. وهي خصيصة يتميّز بها 
الّشعراء الذين يميلون إلى االســتقصاء واإلطناب واإلسهاب في القول والنّظم، وهي ـ أيضاً ـ من 
مميّزات شــعر مدرســة اإلحياء. فللّظروف التي عاشــوها، وللهموم التي حملوهــا، ولألعباء التي 

تحّملوها سبب في ذلك.
يقول الّدكتور ســمير هيكل: «إنّ الّشــاعر الجيّد هو الذي يوجد عالقات وطيــدة بين مقّدمات 
قصائده والموضوعات التي يتناولها في هذه القصائد. ويندرج اسم أبي مسلم في الئحة هذا الّصنف 
من الّشــعراء، حيث نجد مقّدمات قصائده قد جاءت نابضة بالحياة، زاخرة بها، ومن هنا يمكن أن 
يحكــم على القصيدة من مقّدمتها؛ ألنّ صناعة الّشــعر ليســت أمرًا هيّناً، وإنّما هــي عمليّة صعبة، 

تحتاج إلى الّدربة والّدراية والجهد والمكابدة(1).
المقّدمات في قصائد أبي مســلم نوعان: نوع سار فيه على نهج القصيدة العربيّة القديمة، التي 
يلجأ فيها الّشــاعر إلى الوقوف على األطالل، والّســؤال عن األحبّة، والحديث عن الّشوق والحنين 
ومزج ذلك ـ أحياناً ـ بالغزل وغيره. ونوع كان يعتمده ويختاره ليكون تمهيدًا لمضمون قصائده، ومنه 

يتخلّص ببراعة إلى موضوعات هذه القصائد.
فــي النّوع األّول، ال نجد لــه قصائد كثيرة. وإنّ أوضــح ما يبرز نوع هــذه المقّدمة قصيدتان، 
كلتاهما كانت احتذاء وتقليدًا لمن ســبقه. القصيدة األولى: هي مقصورته التي عارض بها مقصورة 
ابن دريد، والثّانية: مديح التزم فيه بطريقة أو منهج شعراء المديح، وعلى رأسهم البوصيري، إمام 
هذا الفنّ الّشــعري. ويرى الّدكتور ســمير هيكل أن الّشــاعر نحا النّحو نفســه في مقّدمة «نونيّته» 
و«ميميّتــه»: «ويالحــظ أنّ مقّدمة أبي مســلم (في النّونيّة) هي أشــبه ما تكون بمقّدمــات القصائد 
الجاهليّة، من حيث األسلوب واستخدام المفردات. وليست هذه هي المقّدمة الوحيدة في ديوانه التي 
يأتي فيها الّشاعر بمقّدمة تشبه من حيث الّشــكل مقّدمات الجاهليّين، وإنّما نلحظ ذلك في مقّدمة 

ميميّته المشهورة»(2).
فكأنّي بأبي مسلم أراد أن يكون وفيّاً ألســالفه الذين سبقوه في القول، وملتزماً بطريقتهم. وقد 
يكون ذلــك محاولة منه إلثبــات قدرته على مجاراة األقدميــن في النّظم، وقد يكــون الّطموح إلى 

د. ســمير هيكل، «بين أبي مسلم البهالني الّرواحي وأبي البقاء الّرندي، جوانب أدبيّة وفنيّة مقارنة»، قراءات في فكر البهالني   (1)
الّرواحي ط 1، المنتدى األدبي، وزارة التّراث القومي والثّقافة، سلطنة ُعمان، 1418هـ/1998م، ص 59. يتأّمل ما كتبه الدكتور 
الدكتور حســين عطوان، مقّدمة القصيدة  ســمير هيكل تعليقاً على مقّدمة «نونيّة أبي مســلم» في المرجع نفسه،. ينظر أيضاً 

العربيّة في العصر الجاهلي، ص 180.
قراءات في فكر البهالني الّرواحي، ص 69.  (2)
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التّفوّق عليهم، كما كان يفهم أو يســتنتج من صنيع شــعراء اإلحياء، الذين كثرت عندهم المعارضة 
والتّخميس والتّشطير... لنتأّمل هذه األبيات من مقّدمة «المقصورة»:

البلـىتلك ربـــوع الحّي في ســـفح الّنـقا جـــّد  من  كاألطـــالل  تلوح 
حقبـة ــمــرزمــان  ال عليها  والّصبـاأخــنــى  فيهـــا  الّشـــأمل  وعاثـــت 
أعــفـــــر كـــنـــاس  إّال  ــة  ــش ــوح القطـام وأفحـــوص  الـــّرأل  ومجثم 
لعّلهــــا والهـــاً  عليهـــا  الجـوىعـــّرج  تباريـــح  من  شـــيئاً  تريح 
قّطانهــــا فعلـــت  مـــا  الحشــــانســـألها  أّي  ارتبعوا  باينوهـــا  مذ 
عنهـم مبيـــن  ال  أقـــوت  لمحتـــف بشـــأنهم غيـــر الّصـدىهيهـــات 
ــائــهــا ــــس مـــن أرجـــ ـــع اآلن واستأنســـت بهـــا الّظبـــاء والمهـاتـــرّب
بانـهـا غصـــون  عنـــد  بنـــا  واألســــىفقف  البكاء  الـــورق  نشـــاطر 
دمعتــــي بقايـــا  أُهريـــق  وأتبـــع الّنفس إذا الّدمـــع انقضـىبحيـــث 
أن تســـبق الّســـحب على ربع عفـاإّن مـــن الحـــّق علـــى مدامعــــي
اّدكارهـم بدمعـــي طاعـــة  وبفـــؤادي إن دعـــا العـــذل عصـىعهـــدي 
نبتـت بـــان  عنـــد  وقوفـــي  غصونـــه بيـــن الّضلوع والحشــــاومـــا 
في رمـــق عاش على مثـــل الّصـاللـــوال عالقـــات هـــوى تحّكمــــت
ــرت ــّي ــغـــ ـــــِك دمـــنـــا ت القـذى(1)دعـــنـــي أب علـــى  بها  الجفن  وأطبق 

يستمّر الّشــاعر على هذا المنوال، يبّث أشجانه، ويبوح بشّدة حنينه، سائرًا على طريقة القدماء 
ا يدلّ على ارتياحه إلى هذا األســلوب وهذه الطريقة في الكتابة، التي  في افتتاحيات قصائدهم. ِمم
رآها ملبيّة لحاجاته النّفســية؛ من البوح بما يعتمل في داخله، وإشــباع رغبته في الّســير في طريق 
القدماء. فقد وقف الّشــاعر في هذه المقّدمة على آثار األحبّة، بعد أن رحل عنها ساكنوها، واندرس 
رســمها، ثم تحّدث عن ناقته، ووصف صالبتها وقوّتها وســرعتها. وأورد فيها كثيرًا من األفكار التي 

كان يضّمنها القدماء مقّدمات قصائدهم.
في النّوع الثّاني كان أبو مســلم يحرص أن يوجد عالقة بين مقّدمة القصيدة ومضمونها. بل إنّ 
بعض القصائد تطول فيها المقّدمة، بحيث ال يحظى فيهــا الموضوع إّال بأبيات قليلة، كقصيدته «في 

تقريظ كتاب المنهل»(2).

ديوان أبي مسلم (نشــر الحارثي)، ص 336 في البيت األّو ل وردت كلمة: «األطالل» في المخطوط «األخالل». يبدو في البيت   (1)
الحادي عشر كسر، أي أَن الّشطر الثّاني غير موزون. يبدو في البيت األخير خطأ نحوي. كان عليه أن يقول «دعني أبك». بدل 

«دعني أبِكي».
ينظر: ديوان أبي مسلم (نشر الحارثي)، ص 445.  (2)
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قد يعاب على الّشاعر هذه الّطريقة: منهجيّاً وفنيّاً، لكنّ الّشاعر ال يعنيه هذا االنتقاد ما دامت 
له مهّمــة خاّصة، أناطها بشــعره، وهــي تبليغ رســالة، والقيام بواجــب النّصح واإلرشــاد، فتكون 

المناسبات كلّها واحدة، والوسائل كلّها متاحة ومعتمدة للوصول إلى الغاية.
يتجلّى ذلــك واضحاً في مقّدمة قصيدة: «الفتــح والّرضوان» و«النّهروانيّــة». فقصيدة: «الفتح 
والّرضوان» التي نظمها الّشاعر بعد تنصيب الّشيخ سالم بن راشد إماماً على ُعمان، كانت استجابة 
أو تجاوباً مع الحدث المهّم؛ وقد رأى فيه تحقيقاً لحلم كان يتطلّع أن يتجّسد في الواقع، وهو وجود 

إمام على رأس المسلمين، بعد انقطاع دام عّدة سنوات. فكتب هذه القصيدة وقصائد أخرى.
هذا الحدث أثار فيه الحنين إلى وطنه، وأهاج فيه الّرغبة في مشاركة أبناء وطنه في تشييده، 
ومساندتهم في اإلصالح والتّغيير، واإلسهام في النّهوض به. إذ إنّه وجد نفسه ال تستطيع ذلك؛ ألنّ 
الّظروف ال تســمح له باالنتقال والّرجوع إلى بلده، فأرســل هذه القصيدة؛ ليشارك إخوانه بالكلمة 

والّشعور والنّصح والتّوجيه في أضعف اإليمان.
بــدأ القصيدة بذكر الحنين وأنهاها بالّدعــوة إلى النّهوض والقيام، والتّحــّرك ونصرة اإلمام، 
والعتاب على الخمول والخــذالن والتّقاعس والّذلّ. وما بين ذلك ســرد أمجاد ُعمــان، وتحّدث عن 
إمامة سالم بن راشــد. وكان الهدف من كلّ ذلك هو االستنهاض وشحذ العزائم، ونشدان العظائم. 

بذلك نرى أنّ للمقّدمة عالقة وطيدة ولحمة متينة ببقيّة أجزاء القصيدة.
وقد جاءت القصيدة لتسّجل انطباعاً حسناً، وتثبت أو تعلن عن أمل عريض في الحياة الُعمانيّة، 
يعــّد «نصرًا مبينــاً وتحوّالً تاريخيّــاً، ينقل ُعمان من عهد إلــى عهد، ويدخل به إلــى رحاب القرن 
العشرين؛ ليواكب النّهضة واالستقالل التي أخذ كلّ العالم اإلسالمي يتطلّع إليها، ويعي بحقّ مصيره 

وما يراد به من أعدائه داخًال وخارجاً.
ومن ثُم واســتجابة لهذه األحاسيس القوّية نرى أبا مســلم يتّخذ الّدعوة إلى االستنهاض مدارًا 
ومحورًا للنّونيّة. ومن هنا تتابعت فيها اللّوحات الفنيّة الّرائعــة التي تبّث هذه المعاني في النّفوس، 
من لوحة فيها الحنين إلى ُعمان وأخرى تنقل تاريخ ُعمان حيّاً نابضاً: أعالماً وآثارًا، إلى أخرى فيها 

العتاب األخوي الحميم واالستصراخ النّابض الملتهب»(1).
قال أبو مسلم:

مرنـان حاديهـــّن  البـــوارق  وسنـانتلـــك  الّشـــجو  ذا  يا  لطرفك  فما 
واهتزعت األرجاء  صوارمها  تزجي خميســـاً له في الجّو ميـدانشـــجت 

أبو مسلم الّرواحي حّسان ُعمان، ص 127، 128.  (1)
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منبثقـاً الـــودق  بهزيـــم  حّتـــى تســـاوت بـــه أكـــم وقيعـانتبّجســـت 
الّنفـس نيرانإن هّيج البرق ذا شـــجو فقد سهرت عيني وشّبت لشـــجو 
ســـحائـبه من  جفني  البرق  يا برق حسبك ما في األرض ظمـآنوصّير 
على يســــّح  أن  بدمعي  أشـــّح  أوطـانإّني  بـــرق  يا  لي  هي  وما  أرض 
إلـــى معاهد لـــي فيهّن أشـــجـانهبك استطرت فؤادي فاستطر رمـقي
انتقلـت بها  عهدي  ما  المعاهد  وهّن وســـط ضميري اآلن ســـّكـانتلك 
أغالبـه ال  بحكـــم  عنهـــا  إنســــاننزحـــت  المحتوم  القدر  ال يغلـــب 
وأحضـانفـــإن تيامنـــت الحوراء شـــاخصـة أكناف  الّســـحب  مع  لها 
بلغـت إّنهـــا  نـــزوى وطافت بها للمجـــد أركـانفحـــّط رحلك عنهـــا 
وإحســــانانـــزل فديتـــك عنهـــا إّن حاجتهـا وإنصاف  وفضـــل  عدل 
إيمـانهنالـــك انـــزل وقّبل تربـــة نبتـت واإليمـــان  الخالفـــة  بهـــا 
أئّمـــة الّديـــن بطنـــان وظهــــرانانزل على عذبـــات الّنور حيث حوت
بينكـم الّديـــن  إمام  هـــذا  قوم  وســـلطـانيا  ال ملك  الحّق  مقصوده 
وإحســــانيدعـــو إلـــى اهللا قّوامـــاً بمّلتــــه أقســـاط  حســـامان  له 
أدهـانيا قوم طاعته فـــي مصركم وجبـت الّدين  في  وما  عليكم  فرضاً 
حّســــانتلكـــم وصّية حّســـان لكـــم ثبتـت لإلســـالم  اليوم  فإّننـــي 
وال يتـــّم بغيـــر الّنصـــح إيمــــانال يصدق الّديـــن إّال من بناصحـه
بصائركـم مـــن  نصحي  تمّكن  بدا لكم من ضيـــاء الحّق فرقـان(1)فإن 

وفي قصيدة: «النّهروانيّة» التي خّصهــا للتّعليق على حدث تاريخي كبيــر، وللتّعبير عن مواقف 
تاريخيّة، كان أقطابها أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب ـ كّرم اهللا وجهه ـ وجماعة من المســلمين، 
ا أّدى إلى الّصدام والعراك والحرب، وما  كانوا على خالف معه في سياسته، وفي بعض المواقف؛ ِمم

نجم عن ذلك من أحداث متتابعة، مّست األّمة اإلسالميّة في العمق، في وحدتها وفي كيانها.
موضوع القصيــدة كان الحديــث عن هذا الموضــوع وما أفرزه مــن نتائج خطيــرة على األّمة 
اإلســالميّة في مختلف العصور، وامتّدت إلى يومنا هذا. لكنّ مضمونها كان شــيئاً آخر، كان تأّسفاً 
على حال المسلمين من التّفّرق والّشقاق، وانحراف عن سواء الّصراط، وكان دعوة إلى تحكيم شرع 

اهللا في الحياة والمسيرة.

ديوان أبي مســلم (نشر الحارثي)، ص 299 - 315. أســّجل هنا أنّ هناك اختالفاً بين الّديوان المخطوط الذي جمعه سالم بن   (1)
سليمان بن سالم البهالني والّديوان الذي نشره صالح بن عيسى الحارثي في بعض الكلمات.
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قّدم تفصيالت عن مجريات األحداث بمواصفات شاعر؛ مرّكزًا على المضمون، ال على الموضوع. 
فقد بدأ القصيدة بالحنيــن والتّذّكر، وأنهاها بذكر خصال أهل النّهروان ومزاياهم، التي هي أخالق 
نابعة من صميم اإلسالم، وصادرة عن اإليمان الّراســخ. وكأنّي بالّشاعر يلوم ويعاتب الذين حاربوا 
هؤالء وقتلوهم، وهم مســلمون ومؤمنون قلباً وقالباً، وفي الوقت نفسه يوّجه أنظار المسلمين إلى أن 
يكونوا مثل أولئك في المعتقد والّسلوك. وما بين هذه الموضوعات التي جاءت في القصيدة تفصيالت 

واستقصاء لتعاقب األحداث في المواقف التي أفرزها الحدث.
لقد كان بين البدايــة والنّهاية تناغم وتوافق، البداية حنين وتذّكــر لمرابض الحبيب ومواطن 
الهيام ومواضع الغرام. الحّب الذي هو في ظاهــره للمحبوبة، وفي باطنه هو لمن يكنّ لهم المحبّة 
والتّقدير، هيام بمن يتّصف بأخالق اإلســالم. والنّهاية تســجيل لهذه الّشــمائل، ودعوة النّاس إلى 

التّحلي بها.
إنّ الّشــاعر يبدأ بعض قصائده بالحنين والتّذّكر؛ ليدفع بنفســه كي تتذّكــر الماضي والتّليد، 
وبذلك يشبع في نفســه رغبة التّعلّق بالوطن وبما له صلة به، وليعوّض عن الحرمان الذي سبّبته له 
هذه الغربة، وليســتلهم هذه األّيام الغابرة الخالــدة العامرة بالفضائل، ومن ثم يســتنهض الهمم 
الخامدة، ويحّرك القلوب الباردة، ويثيــر النّفوس الهامدة. وليقّدم ما عليه من واجب، وما عليه من 
فرض. وقــد لمحنا هذه الّطريقة وهــذه المقّدمات في أكثــر قصائده الّرثائيّة، وقــد بيّنا ذلك في 

مبحث الّرثاء من هذا البحث.
عن هذه المقّدمات التي تميّزت بها قصائد أبي مسلم يقول الدكتور أحمد درويش: «إذا كانت 
هناك معلومات جاّدة كهذه فإنّ الّشــاعر يمهّد لها بمناخ شــعري مكثّف، تزاحم فيه الّصور وتهيّأ 
المشاعر، وتعلو نبرة العاطفة، وتسمو فيه اللّغة عن لغة النّثر ولغة المعلومات، فإذا ُصب قدر من 
هــذه المعلومات في ما بعد فإنّ متلقّي الّشــعر يكــون حلّق في طبقة معيّنة، ال يحــّس معها كثيرًا 

بجفاف المعلومة»(1).
في ختام هذا المبحث نسّجل هاتين المالحظتين:

1 ـ المقّدمات التي كان يحرص أبو مســلم على افتتاح قصائده بها، وعدم الّدخول في الموضوع 
مباشــرة تدلّ أنّ الّشــاعر كان يقصد فعًال توجيه الخطاب لمتلقّي شــعره، وكان يهدف إلى تقديم 
رســالة ما من خالل ما ينظم شــعرًا، وال يكون للموضوع المقترح أو المزمع القول فيه كبير أهميّة، 
وال تكون المناسبة المثيرة للكتابة إّال فرصة لإلدالء بما يريد البوح به، لهذا تكون للمقّدمات عالقة 

تطوّر األدب في ُعمان، ص 170. ينظر أيضاً تعليق الّدكتور محمد ناصر على هذا األســلوب كتابه، أبو مســلم الّرواحي حّســان   (1)
ُعمان، ص 159.
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بالموضوع األساس في القصيدة، وكان الّشــاعر يعمد إلى التّخلّص إليه أو النّفاذ إليه بطريقة فنّيّة 
ذكيّة، محكمة متدرّجة. ينتظم كلّ ذلك خيط نفســّي واحد، يســري في القصيدة كلّها، بل إنّ كلّ ما 
كان يقوله شــعرًا كانت تنتظمه وحدة نفســيّة. هذا هو االلتزام الّصادق الذي يصبغ شــعر الّشاعر 

بصبغة واحدة، ال ثاني لها، وهي الّصبغة الّدينيّة.
2 ـ المقّدمات التي كان يأتي بها الّشــاعر في قصائده، قبــل الّدخول في الموضوع ال تختلف ـ 
في حقيقتها ـ عن المقّدمات في القصائد العربيّــة القديمة، من حيث بناؤها، ال من حيث مضمونها 
وموضوعها(1). فالّشاعر يرى في ذلك ضرورة أن تكون تمهيدًا للموضوع، الذي يخدم مضمونه، ويرى 

في ذلك محافظة على سنن القدماء، الذين تأثّر بهم كثيرًا.
هذا ما يســلكه في زمرة شــعراء مدرســة اإلحياء، التي بقيت وفيّة لتقاليد القصيــدة العربيّة 
التّقليدّية. كما أنّ هذا الّســلوك وهذا البناء يجعل لشــعره رســالة ووظيفة اجتماعيّة. ويمنحه صفة 

الخطاب الموّجه ألداء مهّمة، تكون مطبوعة بالّطابع الّديني.

:»HÉ£îdG  Üƒ∏°SC’G  ``  7

يعّد األســلوب الخطابي من أبرز الخصائص الفنيّة في شــعر أبي مسلم الّرواحي، وقد جاء هذا 
اســتجابة للواقع الذي كان يعيشه الّشــاعر، وهو يواجه مجتمعاً في حاجة إلى توعية وإيقاظ، محتاج 
إلى توجيه وإرشــاد. هذا الوضع انعكس على نفس الّشــاعر؛ رغبة منه في القيام بالواجب إزاء هذه 
األوضاع، التي أفرزت األســلوب المالئم لمعالجتها، ولمخاطبة القلب والعقل والنّفس. فقد أكثر من 
االســتفهام والتّعّجب واألمــر والنّهي والحــّث والتّحضيــض والنّداء واالســتغاثة والنّدبــة والتّوكيد 

والقسم... وغير ذلك من الوسائل التي تعين على استنهاض الهمم وشحذ العزائم.
هذا األسلوب وهذه النّزعة، أو هذا التّوّجه يعّد إحدى خصائص مدرسة اإلحياء التي كانت بلورة 
لمفهوم النّهضة، الذي ســاد الفترة التي عاشــها أبو مسلم، وانعكاســاً للّظروف التي مّر بها الّشعر 
العربي آنذاك. يقول الّدكتور محمد ناصر: «فأبو مســلم إذًا حين اســتخدم هذه األدوات الفنّية كان 
واعياً بمدلوالتها النّفســيّة والتّبليغيّة كلّ الوعي. فقد اختار أن يكون شعره شعرًا رساليّاً، يبلّغ القيم 
األخالقيّة والتّطلّعات الوطنيّة والمبادئ اإلسالميّة إلى اآلخرين، فكان ال بّد من توظيف كلّ العناصر 

الفنيّة لضمان وصول هذه الغاية، وهو محقّ في ما ذهب إليه»(2) قال أبو مسلم:

عن االختالف بين المقّدمة عند أبي مســلم والمقّدمة عند الّشــعراء القدامى، ينظر الّدكتور محمد ناصر، أبو مسلم الّرواحي   (1)
حّسان ُعمان، ص 178.

م. س، ص 185.  (2)
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بينـكم اهللا  وداعـــي  للّرجـــال  قرآنيـــا  الّصــــوت  فإّن  الّدعـــاء  لّبوا 
إّبـــان وإّبــــانيـــا للّرجال ألم يـــأن الجهاد لـكم بلـــى لقـــد فـــات 
أقيموا وزن قســـطـكم للّرجـــال  القســـط ميـزانيا  فما لكم قبل وزن 
مّلتـكم أوطان  احفظـــوا  للّرجال  أوطـانيا  الّدين  خـــذل  بعد  لكم  فما 
مجدكم أحساب  احفظوا  للّرجال  أشـــجـانيا  للّدين  فيكم  تكن  لم  إن 
والّتثبيط خسـرانيـــا للّرجـــال اندبـــوا هللا غيرتـكم قد ضاق  فالوقت 
منتـصـــر هللا  أال  للّرجـــال  خــــذالنيـــا  يعـــروه  ال  اهللا  فناصـــر 
وســـيـدانيا للّرجـــال أروني من شـــهامتـكم آســـاد  الحـــوادث  إّن 
نجدتـكم هللا  اجعلـــوا  للّرجـــال  فالغايـــة الفتح أو مـــوت ورضـوانيا 
عقـبانيـــا للّرجال ألـــم يحزنكـــم زمـن وانحـــّط  بـــه  البغاث  طار 
صـــوت األرامل واأليتـــام إذ هانـوايا للّرجـــال ألم يدهـــش عقولـكم
تخمـانهـــذا اليتيم قد انحـــازت مفاصـله والّظّالم  الجـــوع  من جلبة 
نهـــٌب وحلــــوانيـــا للّرجال بيـــوت اهللا قد هدمـت للِعـــدا  وماُلهـــا 
غـدت المســـلمين  دماء  للّرجال  صبيـانيا  بالمـــاء  عبثت  كمـــا  هدراً 
قـود وال  أرش  وال  قصـــاص  جعـالنفـــال  اإلســـالم  بني  لجـــم  كأّن 
ســـباتـكم من  أفيقوا  للّرجـــال  وعـدوانيا  بغـــي  بكـــم  أحـــاط  فقد 
نقصـان(1)أخيفة الموت ظـــّل العجز يقعـدكم المعـــدود  لألجل  وليس 

في هذه األبيات حشــد لمجموعــة من األدوات التي تســمها بالخطابيّــة من (نداء واســتفهام وأمر 
وتحضيض مع تكرار...) وهي كلّها تخدم غرض الّشــاعر ِفي االســتنهاض. إنّ هذه األدوات التي أتى بها 
أبو مسلم مترادفة متساوقة، يشّد بعضها أزر بعض ال تنال من القيمة الفنيّة والمعنوّية لألبيات، ما دامت 
تنسجم مع شخصيّة الّشــاعر، وتتناغم مع منزعه في الكتابة الّشــعرّية، وتحقّق له هدفه من إرسال هذه 
األبيات، وهو االستنهاض وتحريك الهمم. فنحن ال نوافق ما ذهب إليه األستاذ محمد بن ناصر المحروقي 
ا  معلّقاً على أبيات من النّونيّة حين يقول: «كما استخدم الّشــاعر إلى جانب النّداء االستنهاض واألمر ِمم
شوّش الوظيفة الّشعرّية، فصارت القصيدة أشبه شــيء بخطبة منبرّية، تهدف إلى إثارة المشاعر الّدينيّة 
والوطنيّة، ويرتبط ذلك ـ بالّطبع ـ إلى مفهوم الّشــعر ودور الّشــاعر عند أبي مســلم، وهو مفهوم أفرزه 
الّظرف التّاريخي، حيث يتوّجب على الّشــاعر أن يدافع عن أّمته بســنانه ولسانه. ولن نكون منصفين إذا 

أنكرنا على أبي مسلم تغييب الوظيفة الفنيّة للّشعر، فذلك ما لم تبلغه العقليّة العربيّة آنذاك»(2).

ديوان أبي مسلم (تشر الحارثي)، ص 306 - 307.  (1)
الّشعر الُعماني الحديث: أبو مسلم البهالني رائدًا، ص 187.  (2)
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إنّ هذا الحكم عام، وغير دقيق، نابع عن غير تأن في قراءة شــعر أبي مســلم، وغير مدرك أو 
غير معترف بأثر هذا الّشــعر في نفوس من ُوِجّه إليهم، وهو غير منصف لشــاعرّية الّشــاعر، التي 
اختارت هذا األسلوب الذي ينسجم مع المرحلة التي عاشها الّشاعر، ويلبّي ما يطلبه الوضع آنذاك. 
فإذا تالءم الّشعر مع الوظيفة التي من أجلها قيل أو نظم حصلت الفائدة، وتحقّق الهدف. والكاتب 
نفسه قال: «لم يكن الّشــاعر مشغوالً بفكرة إحداث أّي تغيير على نمطيّة الّشعر العربي، وإنّما انكّب 
جلّ اهتماماته على مجتمعه، ومحاولة تغيير بعض المظاهر التي ال يرتضيها الّشــاعر، فالّشعر عنده 

وسيلة ال غاية بحّد ذاته»(1).
إذا رجعنا إلى قصيدته «النّهروانيّة» وأخذنا منها األبيات اآلتية الحظنا فيها االتّقريرّية:

صبــــورتدارك وصايا الحـــّق والّصبر إّنـما بالفـــالح  محـــّق  يفـــوز 
خفـيـــروخـــذ بكتـــاب اهللا حســـبك إّنــــه للّطريـــق  مبيـــن  دليـــل 
وما خاب من ســـير القرآن يســــيرفما ضّل مـــن كان القـــرآن دليـله
طهـورتمّسك به في حالة الّسخط والّرضـا فــهــو  اآلفــــات  ــه  ب ــر  ــّه وط
تنتصر والّنفس  الّشيطان  به  ونصـيروحارب  عاصـــم  منـــه  فكافيـــك 
منـيردعيت ألمر ليس بالّســـهل فاجتـهد والّطريـــق  وقـــارب  وســـّدد 
تـدوروأّســـس على تقوى مـــن اهللا توبـة الكمال  قطـــب  عَلى  نصوحاً 
والّرجا بالخوف  األعمال  همـــا جّنـــة للّصالحـــات وســــوروزن صالح 
كما واستقم  قم  واإلحسان  قصـيروبالعدل  فالمعـــاش  وبـــادر  أمـــرت 
وفتــــور(2)وراقـــب وصايـــا اهللا ســـّراً وجهرة نفـــس غفلة  كّل  ففـــي 

ا  إذًا إنّ التّقريرّية والمباشــرة ظاهرتان في األبيات، وقد توالت فيها أفعال األمر متســاوقة؛ ِمم
أضفى عليها صفة الخطابيّة. لكنّ الــّدارس المتأنّي والباحث عن حقيقة ما يراد قوله، والمتأمل في 
اآلثار األدبيّة بشــموليّة وعمق، والّرابط بين أجزاء العمل األدبي، يســتطيع إصدار أحكامه عن دراية 
وكفاية، تعطي للعمل ما يســتحقّه من هذه األحــكام. فلنتأّمل في تعليق الّدكتــور أحمد درويش على 
لوحات من قصيدة: «النهروانية» نفســها: «هذه التّفاصيل الّشعرّية الّدقيقة تضعنا منذ البداية على 
أعتاب المناخ الّشــعري للعمل الذي بين أيدينا، وألنّها صيغت في لغة صافية، فقد خفّف ذلك قليًال 
من وقع اللّغة المباشــرة التي تســلّلت بعد قليل في صورة مجموعة من أفعال األمر (تدارك، تمّسك، 
ا  حارب، أّســس، زن، قم، راقب، جّرد ثابر... إلخ) وهي صيغ مع خطابتها ومباشرتها تحقّق جزءًا ِمم

م. س، ص 223 - 224.  (1)
ديوان أبي مسلم (نشر الحارثي)، ص 25.  (2)
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تهدف إليه القصيدة من إيقاظ المشاعر والعبور، في رحلة انصهار الحاضر بالماضي، ومن الّطبيعي 
أنّ تركن اللّغة في مثل هذه المواقف إلى التّجريد ال إلى التّصوير، ومع ذلك فقد كانت تطلّ الّصور 

المحكمة من حين إلى حين...»(1).
إنّ النّظرة المتأنيّة الفاحصة الموّســعة إلى العمل كلّه تعطي هذه األحكام، فال تســقط في فّخ 
التّعميــم، وال تقع في خطأ النّظر الجزئــي إلى اإلبداع. بل إنّ أبا مســلم الّرواحي تمكّن من توجيه 
األســلوب الخطابي إلى ما يخدم غاياته من الكتابة، واســتطاع أن يصبغ شــعره الموســوم بســمة 
ا نظمه بهذا األســلوب. فأبو مسلم من الّصنف الذين ذكرهم  الخطابيّة بالّصبغة الفنيّة في كثير ِمم
الدكتور محمود الّسليمي في الفقرة اآلتية، التي مهّد بها ليأتي بأبيات للّشاعر من «النّونيّة» ثم يعلّق 
عليها: «والّشاعر المقتدر يمكنه اإلفالت من أسر الّصيغ التّقليدّية لهذا األسلوب (األسلوب الخطابي)، 
إذا استطاع أن يوّجه هذا األســلوب وجهة ناجحة، مبتعدًا بأسلوبه الحماسي الخطابي عن المباشرة، 
فيمنح نّصه جوًّا إيحائيّاً، مســتثمرًا تجربته الّشــعورّية، وهو يخاطب وينادي، في محاولة منه لبعث 
الهمم، فيهتّم بموضوعه وفنّه في آن معاً. أّما إذا جاء الّشــاعر بألفاظ ال تتعّدى داللتها القاموسيّة، 
فإنّه يقع في مطّب االبتذال..». وبعد أن ســرد بعض أبيات علّق قائــًال: «لوجدنا أنّ هذه األبيات وإن 
بناها الّشاعر على اللهجة الخطابيّة، من االستفهام المباشــر، وفعل األمر وصياغة التّعّجب وأسلوب 
التّقريع، إّال أنّ الّشــاعر اســتطاع أن يبّث فيها حيوّية شــاعرّية، تمزج بين الــّذات والموضوع وقوّة 

المشاعر وتعّدد صيغ الخطاب»(2).
ليس معنى ذلك أنّ الّشاعر سلم من التّقريرّية في كتاباته الّشعرّية، بل له أبيات ولوحات نحّس 
ونلمس فيها برودة ورتابة ونثرّية، تقتل حاّسة تذّوقها، إّال أنّ ذلك ليس عاماً ينسحب على كلّ شعره، 

أو يصبح ظاهرة عاّمة، كقوله:
أشـــرفـاالفضل ما وزع الّنفوس إلى الّصفـا المعـــارف  إدراك  ورأيـــُت 
ـــّل نـــزاهـــة وســجــّيـــــة توّقفـاوكـــمـــال ك العلـــوم  على شـــرف  أبـــداً 
طائـر جهـــل  بجنـــاح  يرتفـــع  نحـــو الكمال وكـــم بعلـــم رفرفـالم 
بشدو لحن بصيرتـي الّنفوس  الوفـاأحدو  إذا حـــدا حادي  الكمال  نحو 
الهـوى ال يقّيـــده  الضمائـــر  ـــفـاحّر  الش إدراك  دون  مـــن  عّلة  في 
الّصدا مـــن حكمتي أرجو به الجفا(3)َصْدُع  عن  الّصفاء  إلى  الّنفوس  صدع 

تطوّر األدب في ُعمان، ص 174.  (1)
الدكتور محمود بن مبارك بن حبيب الّســليمي: أثر الفكر اإلباضي في الّشــعر الُعماني في القرنين الثّالث عشر والّرابع عشر   (2)

الهجريين، (مخطوطة) رسالة دكتوراه، قسم اللّغة العربيّة، كليّة الّدراسات العليا، الجامعة األردنيّة، ص 286 - 287.
ديوان أبي مسلم (نشر الحارثي)، ص 379.  (3)
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حاول الّدكتور أحمد درويش تبرير هذه الّصياغة بقوله عن أبي مسلم: «وكان به جنوح إلى اللّغة 
الخطابيّة واللّغة المباشرة في كثير من األحيان؛ ألنّه لم يكن يتخيّل أن تصل قصيدته إلى القارئ في 
صحيفة الّصبــاح، أو في ديوان تدور به المطابع، وإنّما كان يتخيّلها مســموعة في أذنه، تناقلتها أذن 

عن شفة فوعتها، أو دّونها قلم وحرص على أن يقرأها ألكبر جماعة لم يتح لها حّظ التّدوين»(1).
إّال أنّ هذا الّرأي أو هذا التّفســير في حاجة إلى مناقشــة؛ ألننا لو قبلنــاه كما هو واقتنعنا به 
لحكمنا على شعر أبي مســلم أنّه كلّه على هذا النّمط، حتّى يصل إلى متلقّيه، كما ذكر الّدكتور. مع 
أنّه قال: «وكان به جنوح إلى اللّغة الخطابيّة واللّغة المباشــرة في كثير من األحيان»، بينما الحقيقة 

أنّ شعر أبي مسلم يتراوح بين الخطابيّة والمباشرة والتّصوير واإليحاء...

:QGô`μ` qàdG  ``  8
إنّ التّكرار في شــعر أبي مســلم: تكرار المعاني واألفكار واأللفاظ والتّراكيــب... ظاهرة الفتة 
للنّظر، تســتوقف الّدارس، وتدفع به إلى أن يتشّعب في التّفســير، ويذهب بعيدًا في التّأويل، فيغوّر 

وينجد في إصدار األحكام، التي قد تكون إيجابية وقد تكون سلبيّة.
من هذه التّفسيرات اإليجابية لهذه الّظاهرة أنّها تدلّ على وضوح رؤية الّشاعر إلى األمور، كما 
تبرز التزامه نهجاً واحدًا في االعتقاد والتّفكير والكتابة والتّعبير، وتحديد هدف معيّن ورســم خّطة 
محكمة في تحّركه وعمله، وحصر نفســه في خنــدق واحد، يتحّرك فيه. وطالمــا وجد أنّ غايته لم 
تتحقّق كما يريد هو، فإنّه يكّرر ما كان يقوله ويدعو إليه، كلّما سنحت الفرصة، وجاءت المناسبة، 
ودعت الّضرورة. فيتأّمل ويدعو ويوّجه ويأمل، ويلوم ويتعّجب ويســخط، ويبّشــر وينذر، ويســتنهض 
ويحّمس، ويكّرر المعاني نفســها، ويعيد التّراكيب واأللفاظ ذاتها، من دون حرج، إّال أنّ المصدر أو 

المورد يبقى واحدًا هو الّدين.
لقد أشــرنا إلى أحد مواطن هذا التّكــرار، وهو ميدان الّرثاء. ففــي القصائد التي خّصصها 
ا يوقعه ـ أحياناً ـ  للّرثاء كان يعظ ويرشد وينبّه ويلوم، ويرسل أمثاالً وحكماً، ويكّرر ذلك كثيرًا، ِمم
في الجانب الّســلبي من التّكرار. لكن ما يهّمنا في هذا المجال هو أنّ هذا التّكرار أسهم في بيان 
حقيقة الخطاب الّديني عند الّشــاعر. يقول الّدكتــور أحمد درويش: «إنّ التّكرار يمثّل دون شــّك 
واحدة من أبرز الخصائص التي يتّكئ عليها أبو مســلم لمحاولة إبراز المحاور العاطفيّة الّرئيســة 
في عمل مطوّل مثل مرثيّاته، وهو يســتخدمه في إحكام في كثير من أغــراض بناء القصيدة. فقد 

تنتقل به معه من مرحلة االنفعال العاطفي إلى مرحلة سرد المآثر»(2).

تطوّر األدب في ُعمان، ص 177.  (1)
م. س، ص 193.  (2)
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إنّ أبا مســلم ال يتحّرج من تكرار الكلمات والجمل والمعاني؛ ألنّه ال يؤمن إّال بشيء واحد، هو 
أنّ للّشعر رســالة ووظيفة محّددة، يجب القيام بها بأّية وســيلة يتمكّن منها، ولو بواسطة التّكرار. 
وفي ســبيل ذلك ال يعير للجانب الفنّي كبير اهتمام، إذا كان يحول بينــه وبين غايته. وهذه نظرة 
اإلحيائيين للعمل الّشــعري. يقول الّدكتور محمد ناصر: «وقد دفع اإلحســاس النّهضوي الّشاعر أبا 
مسلم إلى حشــد كلّ العناصر الفنّية التي تضمن له تجسيد تلك المشــاعر، فلم يكتف باستخدام 
أدوات الخطــاب المتنوّعة، وإنّما لجأ إلى أســلوب التّكــرار. والتّكرار الذي نعنيــه هنا هو التّكرار 
اللّفظي. فهو قد يبدأ بكلمة أو جملة ثــم يكّررها في األبيات المتتالية مــّرات عديدة، تصل أحياناً 
عشــرات المّرات. وقد يراه البعض تقليدًا وحشــوًا، ويراه بعض الزمة من لوازم األســلوب والهدف 

اللّذين اختارهما الّشاعر لشعره»(1).
إنّ التّكــرار من أهدافــه أو دواعيه التّأكيــد واإلصــرار والتّحذير واإلخطار، وإثــارة العواطف 
واإلشارة إلى عمق المأساة... وعن طريق التّعامل أو التّأّمل في ما تكّرر في شعر الّشاعر، قد يدخل 
الــّدارس إلى داخــل نفس الّشــاعر ليفهم حقيقة شــخصيّته، ويقف علــى طبيعــة اهتماماته، ويعي 

الموضوعات التي يثيرها ويتعلّق بها، ولماذا يثيرها...
هناك كلمات مكّررة كثيرًا في شــعر أبي مســلم، تعّد مفاتيح لشــخصيته كالّســيف والبرق 
والّدهر، واأللفاظ التي تدلّ على معاني اإليمان واإلسالم وما يتّصل بها، واأللفاظ التي تشير إلى 
الموت ودالالتها، إضافــة إلى تراكيب معيّنــة تكون جاهــزة أحياناً، ومتجاورة أخــرى، ومتقابلة 

ومتضادة مّرات...
بما أنّنا قد أتينا على أمثلة من هذا التّكرار في الّصفحات الّسابقة، فإنّنا سنكتفي بشواهد قليلة 

نذكرها هنا. قال مثًال:
تربـت وإن  لِـــي  أغنى  اهللا  كّفـــي ونعمة ربـــي نعمـــة جلـل(2)عوائـــد 

وقال:
المدخـر(3)فإن اســـتطعت حقوقها وشـــروطـها فنعم  اغنم  يداك،  تربت 

قال:
زرعـهـــا بـــادرت  قـــد  الحاصــــده(4)وهيهـــات  مناجلهـــا  ومـــّدت 

أبو مسلم الّرواحي حّسان ُعمان، ص 183.  (1)
ديوان أبي مسلم (نشر الحارثي)، ص 369.  (2)

م. س، ص 371.  (3)

م. س، ص 418.  (4)
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وقال:
بال رخــــاء  الحيـــاة  ترجـــو  بالمنـون(1)متى  لتحصـــد  زرعـــت  وقد 

المهّم أنّ ظاهرة التّكرار في شعر أبي مسلم في حاجة إلى دراسة معّمقة. نشير ـ فقط ـ إلى أنّ 
هذه الّظاهرة قد أسهمت ـ في بعض مظاهرها ـ في الكشف عن جوانب من شخصيّة الّشاعر نفسيّا، 

وأعانت على بلورة طبيعة الخطاب الّديني عنده(2).

:á qjô© q°ûdG  IQƒ q°üdG  ``  9
شــعر أبي مســلم مليء بالّصور الفنّية التي بناها من األلوان البالغيّة في الّدرجة األولى، بل 
تــكاد كلّ صوره ال تخرج عن دائــرة البالغة، يكفي دليــًال على ذلك ما امتألت بــه إحدى روائعه 
«النّونيّة». للوقوف على هذه الّصور المتالحقة المتساوقة نقرأ ما كتبه الّدكتور سمير هيكل تحليًال 
لهذه القصيدة(3) وهو ال يشــّذ عّما عرف عن شــعراء مدرســة اإلحياء، أي إنّ البالغة تشكّل مادة 
الّصورة الّشــعرّية في شــعرهم، من تشــبيه واســتعارة ومجاز... يقول الّدكتور عمر الّدسوقي عن 
اإلحيائيين: «وخيالهم تصويري مبنّي على االستعارة والتّشبيه والمجاز، بل كثيرًا ما تكون تشبيهاتهم 
غيــر مجارية لزمانهــم أو بيئتهــم، وإنّما نهجوا فيهــا نهج العــرب األقدمين؛ متأثّريــن بالقوالب 

المحفوظة والعبارات المتداولة»(4)
يتصّدر التّشــبيه بناء الّصورة في الخطاب الّشــعري عند أبي مســلم، وهو ما عرف عن شعراء 
اإلحياء أو االّتجاه المحافظ. قال محمد الهادي الّطرابلســي عن أحمد شــوقي: «شوقي من الّشعراء 
الذين أجروا التّشــبيه كثيرًا، ناهيك أنّ الّصورة الّشــعرّية في الّشــوقيات هي فــي الغالب من باب 

التّشبيه»(5)، والمالحظة نفسها تنطبق على شعراء هذا االّتجاه بعاّمة.
قال أبو مسلم بعد أن تأّســف على فراق أحبّة كانوا يتّصفون باألخالق الحسنة، إّال أنّه لم يفقد 

األمل في فتية يكونون خلفاً ألولئك الّسلف:
صدق يقوم بنفـــع الخلق مضطلـعافتنجلـــي غـــّرة األّيام عـــن خـلف
فتيـــة نجـب في  أمـــًال  لـــي  خضـعافإّن  إدراكـــه  حاولـــوا  وريثمـــا 

م. س، ص 421.  (1)
ينظر تعليق الّدكتور محمد ناصر على هذه الّظاهرة كتابه: أبو مسلم الّرواحي حّسان ُعمان، ص 153. والّدكتور محمود الّسليمي   (2)
وكتابه: أثر الفكر اإلباضي في الّشعر الُعماني، ص 274 وما بعدها. وقد وعّد التّكرار ظاهرة بارزة عند شعراء الفكر اإلباضي.

ينظر قراءات في فكر البهالني الّرواحي، المنتدى األدبي (سلطنة ُعمان) إصدار سنة 1418 هـ/ 1998م، ص 80.  (3)
عمر الّدسوقي: في األدب الحديث، دار الفكر العربي، القاهر، (د. ت)، ج 2، ص 339.  (4)

الّشــعر الُعماني الحديث أبو مســلم البهالني رائــدًا، ص 239. نقًال عن: محمد الهادي الّطرابلســي: خصائص األســلوب في   (5)
الّشوقيات، منشورات الجامعة التّونسيّة، 1981، ص 143.
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لمـعاتناولوا المجد من أركان ســـالفهـم أعطافهم  فـــي  الفضيلة  برق 
أغصانهـــا طلـعالهـــم وجـــوه مصابيح مشعشـــعـة في  البـــدر  كأّنما 
فلـق أحســـابهم  فـــي  أماجد  نبـعانجد  قـــد  البيضاء  أياديهـــم  ومن 
عن حاجب الّشمس أو عن صبحها انصدعازهـــر المناقب ينشـــّق المجاد بهـا
عمـل وفي  علـــم  في  الكواكب  وفي قلوب وفي صيت لهم شســــعامثل 
واستبقـوا المجد  اقتناء  مختـرعاتنافسوا في  ليس  لمجـــد  جلى  والكّل 
نّيـرة كالّشـــمس  هّمة  بهم  ركـعا(1)ســـمت  تحتهـــا  عزيـــز  هـــّم  فكّل 

حشــد الّشــاعر في هذه األبيات مجموعة من التّشــبيهات واالســتعارات المتالحقة المكّررة: 
فالفتية بدر الكواكب، برق، شــمس، فلق... هذا التّكديس لهذه التّشــبيهات واالستعارات يدلّ على 
التّعلّق بطريقة بناء القدماء لصورهم، وفي الوقت نفســه يشير إلى روح المحافظة التي يتميّز بها 

شعر أبي مسلم.
الحظت أنّ الّشاعر يكثر من التّشبيه بالّشمس وبالجبل والبدر والبرق والّسيف...(2)، قال مثًال:

جبـل(3)صّك الخطوب بخطب اســـمه جلـد بشخصه  بحلم  األمور  وألق 
عـائـــذ مســـتجير  ببابـــك  بجبال حلمك نفســـه استعصامـها(4)عبـــد 

وقال في مدح الّشيخ عبد الّرحمن بن سالم الّرواحي:
والّســــؤ والفتّوة  الفضـــل  الّســـيـوف(5)هـــّزك  كاهتزاز  والمجـــد  دد 

وقال في رثاء الّشيخ سالم بن أحمد الّريامي:
بقـــاء البدر في ســـدف الّدجـون(6)بــقــاؤك لــلــمــعــارف والــمــعـــــالــي

تميّزت صور الّشــاعر بالتكرار، وببنائها من الّصــور القديمة في األعّم الغالــب. فلنتأّمل هذه 
الّصورة الّضعيفة:

الحصا وكان لي صبر  الّنصير  فأصبت في صبـــري وفي أنصاري(7)كنت 

ديوان أبي مسلم (نشر الحارثي)، ص 359.  (1)
ينظر المصدر الّسابق، ص 357 وما بعدها، وص: 367 وما بعدها، فقد وردت فيها تشبيهات بهذه الكلمات.  (2)

م. س، ص 367.  (3)
م. س، ص 463. ينظر مثًال الصفحات اآلتية: 461، 462، 469، 487...  (4)

م. س، ص 448.  (5)

م. س، ص 421.  (6)

م. س، ص 403.  (7)
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لو اســتعمل الّشــاعر الّصخر أو الحجر أو الجبل لــكان أقوى، أّما الحصا فتبــدو غير مؤثّرة، 
وال معبّرة تعبيرًا قوّياً عّما كان يعانيه.

إذا كانــت الّصور الّســابقة يبدو بعضها بســيطاً وبعضها ضعيفــاً؛ إلغراقها فــي النّمطيّة 
واالبتذال فإنّ الّصورة اآلتية تظهر أحسن حيوّية وأكثر رواء، رغم اعتمادها على التّشبيه وبنائها 

من صورة قديمة:
تشـــفـى عّلة ليس  الّدهـــر  الحتــــوفبِبنـــي  لقـــاء  حّتـــى  بـــدواء 
بكمــــال عالجهـــم  تحـــاول  آفـــة الّدهر فـــي كمال الّشــــريفال 
الّطيـ نفحة  فـــي  الجعالن  ـِب وتحيا ســـعيدة فـــي الكنيـف(1)وتموت 

الّصورة ال تحتــاج إلى توضيح ما فيهــا من إيحاء وتكثيف، بما نقلت من شــعور الّشــاعر 
بالّضيــق من تصّرف ال يتناســب مع الفطرة ومــع ما يليق باإلنســان العاقل المتميّــز عن بقيّة 
المخلوقات، فقد انقلبت عنده الموازين فأصبح ال يعيش إّال على ما ينبذه الّذوق والحّس الّسليم، 
وال يجد سعادته المقلوبة إّال في البيئة النّتنة، وقد عبّر عن ذلك وصوّره التّشبيه الضمني الذي 
بنى منه الّشــاعر صورته، وهي صورة الجعالن الذي يموت إذا شــّم رائحة زكيّة، وينتعش ويحيا 
إذا وجد كنيفاً ورائحة كريهة يتململ فيها. بمعنى أنّ اإلنســان طبع على فعل الّشــّر، وتأّصل فيه 
الّدغل والغّش والخداع، وكلّ األعمال الخبيثة، وال يجد ســعادته إّال حين يمارس ذلك فيها، فهو 

كالجعالن تماماً.
صراع الّشــاعر مع الّدهر لــم ينته ولم يتمكّن مــن التّخلّص منه يوماً ما، لــذا نراه يكثر من 
تصوير هذا التّصادم معه. في هذه المّرة أيضاً يلجأ إلى التّشبيه الّضمني، فيبني منه صورته اآلتية 
وهو يعبّر عن عالقته بهذا الّدهر. قال يخاطب الّشــيخ ســالم بن أحمد الّريامي، وقد رحل عنه إلى 

األبد، وهو الذي كان ينافح ويدفع عنه صروف الّدهر وعتوّه عليه:
جـــاهــي حــــذف  أرادوا  ــونوأعـداء  ــك ـــ ــّس ـــــآالت ال ــم ب ــه ــرت ــس ك
والّطنـين(2)فلـــم تحـــذر لهـــم برقـــاً ورعـداً الّذبابـــة  شـــأن  ومـــا 

ومن الّصور التي بناها الّشاعر على االستعارة قوله وهو يخاطب الّشيخ الّسالمي:
أرملـت االســـتقامة  فـــإّن  البـاري(3)ارجـــع  ديـــن  وهو  يتيمك  ارحم 

م. س، ص 449.  (1)

م. س، ص 420.  (2)

م. س، ص 402.  (3)
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وقال عن وفاته:
ــذوة ـــ فانطفـــا واّتقـــدت فينا الّشـــعـل(1)أشــعــل الـــبـــرق عــلــيــنــا ج

وعن وفاة الّشيخ راشد الغيثي قال:
جلده واغبّر  الّروض  اقشـــعّر  المتســــّوم(2)هناك  الّنعمـــة  روض  وذاك 

قال يصف أســالفه الذين يعتّز بهم وبأخالقهم، فلجأ إلى االســتعارة والتّشــبيه، وإلى استلهام 
الّصورة التي قّدمها ســلفه أبو حمزة الّشــاري عن أصحابه الّشــباب، الذين أضنتهم العبادة، ورّقق 

قلوبهم الخوف من اهللا وخشيته، وأرهق أجسامهم كثرة الّسجود...
والّترتيــــل الّتســـبيح  األســـحـارأنضاهـــم  جوانح  بين  والّتهجيـــد 
رأيتهـم الّظـــالم  جـــّن  إذا  باألســــرارخبـــت  الملكوت  إلـــى  طـــاروا 
الفضـا على  الّظالم  إذا ســـجد  كاألحجـارغّر  الثفنـــات  على  ســـجدوا 
وكأّنمـا صدورهـــم  الّنحيـــب  وضعوا الّســـحائب موضع األشفار(3)قطع 

وقال أيضاً:
ســـحائبـه من  جفني  البرق  يا برق حســـبك ما في األرض ظمآن(4)وصّير 

مطلع النّونيّة يتضّمن صورة شــعرّية فنيّة، بناها الّشاعر من االستعارة المكنيّة؛ حيث يستبّد الّشوق 
والحنين به، وتهتاج نفســه حين يرى البــرق يلمع في األفق، فيحــّرك فيه وفي نفســه الهوى والجوى 
والوجد نحو المعاهد والمرابع والمهــاد، التي كان يعيش فيها، والتي نزح عنها، ولم يســتطع الّرجوع 

إليها؛ ألنّ القدر المحتوم الذي فرض عليه النّزوح عن بلده ال يغلب، كما أشار إلى ذلك في قصيدته.
وقد تصوّر البوارق حداة كحداة القوافــل، التي تتقّدمها، فتحّركها بصوتها الّشــجّي، وألحانها 

المطربة المنعشة:
مرنـان حاديهـــّن  البـــوارق  فما لطرفك يا ذا الّشـــجو وسنان(5)تلـــك 

يعلّق الدكتور ســمير هيكل على هذا البيت قائًال: «ويتّضح البعد النّفســي في هذه الّصورة 
من خالل األرق الذي أصاب الّشــاعر، هذا األرق الذي كان نتيجة للمعاناة النّفســيّة، بســبب 

م. س، ص 406.  (1)

م. س، ص 427.  (2)

م. س، ص 401.  (3)

م. س، ص 299.  (4)

م. س، ص 299.  (5)
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البعد عن األحبّــة واألوطان والنّأي عن الّديار. فهو يبحث عن وســيلة للوصــول، فكان الخيال 
الّشعري حافزًا لرســم هذه الّصورة المتحّركة بركب المرتحلين وصوت الحادي الذي يسير في 

مقّدمة القافلة...»(1).
يتكّرر المشهد نفســه، والّصورة ذاتها، واللّون البالغي المعتمد في بناء الّصورة، ويكون للّشوق 

والحنين ولذكر األوطان سبب في تكوين الّصورة:
نيران(2)إن هّيج البرق ذا شـــجو فقد سهرت الّنفس  لشجو  وشّبت  عيني 

ا يؤّكد على قصد الّشاعر إلى ّتأكيد ما  تكّررت بعض الكلمات في البيتين كالبرق والّشــجو، ِمم
يعانيه، وعلى تقرير حقيقة الحالة التي مّر بها، وتكشف عن محاوالت الّشاعر إخراج الكمد الكمين 
في قلبه. وفي البيتين أو الّصورتين لجأ إلى االستعارة المكنيّة لبنائهما. مع مالحظة أنّ البرق تكّرر 

كثيرًا في شعر الّشاعر. وهو يعّد من الكلمات المفاتيح لشخصيّته.
ويقول الّشاعر عن نزوى بيضة اإلسالم وأصل الّدين، ومصدر الحكم في ُعمان، ومركز الحركة 
اإلســالميّة الّدينيّة، يقول مصوّرها طائــرًا له جناحان، يطيــر بهما، هذان الجناحــان هما اإليقان 

والعرفان على سبيل االستعارة المكنيّة:
وزكـت بوركـــت  قد  معنـانأرض مقّدســـة  األنـــوار  من  فيهـــا  تنصّب 
محتســـبـاً هللا  طائرهـــا  طـــار  وعرفــــانما  إيقـــان  جناحـــان  لـــه 
ســـاعـده اهللا  يميـــن  وقـــام  أعـوان(3)إّال  والّتأييد  والّنصـــر  والفتح 

 وقال يخاطب اإلنســان المغتّر بالّدنيا، الذي ينساق وراءها، ويجري خلف حياة ُتزّين له ثم
م له الّدنيا زخارفها ثم تودي به. عبّر الّشــاعر عن ذلك بصــورة الّزارع ثم الحاصد  توأد. تقد

بعد ذلك:
بال رخــــاء  الحيـــاة  ترجـــو  وقـــد زرعـــت لتحصد بالمنـــون(4)متى 

االستعارة المكنيّة تبدو في تشبيه الّدنيا بإنسان يزرع ويحصد. فالّدنيا تزرع وتهيّئ لإلنسان ما 
ُتطِمعه فيها، ثم تحصده وتتركه حصيدًا خامدًا. إشــارة إلى أنّ الّدنيا غّرارة وخّداعة، فعلى اإلنسان 

قراءات في فكــر البهالني الّرواحي، المنتدى األدبي (ســلطنة ُعمان)، إصدار ســنة 1418هـ/1998م، ص 80. ينظر، ص 68،   (1)
فيها تعليق على اللّوحة الكاملة التي رســمها الّشاعر في مقّدمة القصيدة للبرق، بما تركه في نفس الّشاعر من حركة واهتزاز 

واضطراب وخفقان، مّما أضفى على صورته حركة نابضة.
ديوان أبي مسلم (نشر الحارثي)، ص 299.  (2)

م. س، ص 301.  (3)

م. س، ص 421.  (4)



نـدوة الخطـاب الدينـي126

أن يحذر منها وال يغتّر بزخارفها، وال يركن إليها، وال يكون معها في غفلة. وقد تكّررت هذه الّصورة 
في شعر أبي مسلم كثيرًا، وبخاصة في وصف الّدنيا. قال مثًال:

زرعـهـــا بـــادرت  قـــد  الحاصــــده(1)وهيهـــات  مناجلـهـــا  ومـــّدت 

ومن أمثلة االستعارة التّصريحيّة التي بنى منها الّشاعر بعض صوره ما يأتي:
إذا عقدوا شـــنعاء جاءت شـــنائع(2)تعيث قرود الجبت في ســـنة الهدى

من الّصور الفنيّة المبنية على بعض المحّسنات اللّفظيّة والمعنوّية البديعيّة الصوّرة اآلتية التي 
اعتمد فيها على الّطباق:

وإســـكان(3)يا برق حّرك همومي إن تكن سكنت تحريك  حّظـــي  فـــكّل 

إنّ الحالة النّفســيّة التي مّر بها الّشاعر أو التي عاشها، وهي شــعوره بحرمانه من البقاء في 
وطنه ومع أحبّته، كشــف عنه الّطباق، الذي يتميّز بالمقابلة بيــن ضّدين؛ قصد إبراز المعنى، الذي 

هدف الّشاعر الكشف عنه بجالء (حّرك، سكنت، تحريك، إسكان). وقال:
بيضــــا القريحـــة  جـــاءت  الّســــوداء(4)فـــإذا  اليراعة  ففضلـــي  ء، 

وقال:
أضغانهـــا واشـــتعلت فيـهـــا الّتقىليـــس لهـــا إّال نفـــوس طفئــــت
واحــــداً قلبـــاً  اإليمـــان  الهــــدى(5)يلّمهـــا  وحشـــوه  اهللا  وجهتـــه 

إنّ المقابلــة التي بنــى عليها الّشــاعر صورته بيّنت حال المســلمين الذين يتقابل فيه شــيئان 
متضــاّدان أو متنافران: انطفاء الّضغائن، واشــتعال التّقى. هذا ما يعطي لهــم حقيقة اإليمان، كما 

أوضح ذلك في البيت الثّاني.
جمع الّشاعر في البيت اآلتي بين االستعارة والّطباق، وبنى منهما صورته ليعبّر عن اندهاشه وحسرته 
للمفارقات التي شــاهدها في الحياة، إنّ الموازين تغيّرت فالنّاس الّضعاف استنسرت، والّشجعان والنّاس 

األعلون تقهقروا وجبنوا، والّرجال ال يتحّركون وال ينهضون لتغيير هذا الوضع نحو األحسن:
طـــار البغاث به وانحـــّط عقبـان(6)يـــا للّرجال ألـــم يحزنكـــم زمـن

م. س، ص 413. ينظر أيضاً: ص 330، 395.  (1)
م. س، ص 327.  (2)
م. س، ص 300.  (3)
م. س، ص 376.  (4)
م. س، ص 352.  (5)
م. س، ص 300.  (6)
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كما قال عن أهل االستقامة؛ معتمدًا على الجناس النّاقص:
غيـــر دينهـم دانـواال يقبـــل اهللا دينـــاً  بمـــا  إّال  الهـــدى  يصّح  وال 
وأزمان(1)من عهد بـــدر وأحـــد ال تزعزعهم أزمـــات  الحّق  موقف  عن 

وقال يخاطب الّشيخ سالم بن أحمد الّريامي، بعدما رحل عنه رحيًال أبدّياً، وتركه يقاسي أهوال 
الّدنيا ومصاعب الحياة:

طعـيـــن قلـــب  ذا  خّلفـــت  الّطعـينلقـــد  لـــذا  بفقدك، هـــل رثيت 
نــــاراً جانحتـــي  بيـــن  هــــدون(2)أجالـــد  أو  هـــدوء  من  يؤوســـاً 

وقال:
صروفها وكيف  الّدنيـــا  غاية  ركود(3)نرى  الّركـــون  رأي  علـــى  ونحن 

هناك نماذج كثيرة من الّصور التي بناها الّشــاعر من المحّســنات البديعيّــة، ويبدو فيها أقلّ 
توفيقــاً في بناء صور شــعرّية جيّدة من التي كان يبنيها من التّشــبيه واالســتعارة. المهّم أنّ معظم 

صوره كان ينشئها من األلوان البالغيّة، كأمثاله من شعراء المدرسة اإلحيائيّة.
لقد أّكد الّدارسون على براعة أبي مسلم في التّصوير، وعلى حسن التّنسيق والتّالؤم بين صوره 
الفنيّة في اللّوحة الواحدة أو القصيدة الواحدة؛ لتعبّر عن أحاسيسه ومشاعره وأفكاره. يقول الّدكتور 
ســمير هيكل: «إذا كانت المفردات اللّغوّية تنقاد بيســر وسهولة ألبي مســلم لينظم من آللئها عقد 
روائعه الّشــعرّية، فإنّ الّصور الفنّيّة ما كانت لتتأّخر عن التّدافع إلى خياله الّشــعري ليربط بينها 
وبين موضوع القصيدة في وحدة وانســجام، ويأتي بناء القصيدة نتيجة لذلك مرتدّياً ثوباً قشيباً من 

الجمال الفنّي والكمال البياني»(4).
ويقول الّدكتور محمد ناصر: «إنّ براعة أبي مســلم تتمثّل في اســتطاعته البارعة في أن يسلك 
صوره في خيط نفسي، يربط بين المعاني واألخيلة برباط محكم، ويعود مّرة أخرى إلى البرق الذي 

افتتح به القصيدة ليقّدم بين أعيننا لوحات فنيّة تعبيرّية أخرى»(5).
ا يؤّكد أهميّة هذه القصيدة، وقيمتها  كال الباحثين كان يعلّق على قصيدة أبي مسلم «النّونيّة» ِمم

المعنوّية والفنيّة، وعّدها من عيون شعر أبي مسلم(6).

م. س، ص 303.  (1)

م. س، ص 421.  (2)

م. س، ص 393.  (3)
قراءات في فكر البهالني الّرواحي، المنتدى األدبي (سلطنة ُعمان)، إصدار سنة 1418هـ/1998م، ص 80.  (4)

أبو مسلم الّرواحي حّسان ُعمان، ص 165.  (5)
في النّونيّة نالحظ تأثّر الّشــاعر بمجموعة من الّشــعراء. ينظر قراءات في فكر البهالني الّرواحي، المنتدى األدبي (ســلطنة   (6)

ُعمان) إصدار سنة 1418هـ/1998م، ص 53 وما بعدها.
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هذا النّجــاح الذي حقّقه الّشــاعر في شــعره يرجع إلى الّصــدق الفنّي الذي يلمســه القارئ 
والمتأّمل في هذا الّشــعر، وهو نابــع أو ناتج عن اإلخالص فــي العمل، والتّفاني فــي خدمة األّمة 

اإلسالميّة، واالهتمام باإلنسان المسلم؛ بناء وإعدادًا وتوجيهاً وعناية(1).

هذا الّصدق الفنّي وهذا االلتزام هو الذي وفّر في خطاب الّشاعر الوحدة النّفسيّة، البديل عن 
الوحدة العضوّية أو الوحدة الموضوعيّة، التي تبدو مفقودة في شــعره؛ على غرار لداته من شــعراء 

مدرسة اإلحياء.

إنّ شــعر أبي مســلم ينتظم في خيط نفســي، هو البوتقة التــي تنصهر فيها أفكاره ومشــاعره 
وتلتقي؛ لتتوّجه نحو الهدف الذي رســمه لنفسه. فشعره رســالي يؤّدي مهّمة وواجباً، هو العمل على 

النّهوض بالمسلمين، إنّ أبا مسلم شاعر قضيّة حمل هموم األّمة اإلسالميّة(2).

فإذا كانت الوحدة في القصيدة تعني التّالؤم والتّعانق والمزج بين ما يفرزه الوجدان وما يمليه 
العقل(3)، فإنّ هذا كان متوفّرًا بشكل كبير في شعر أبي مسلم الّرواحي؛ حيث إنّ القصيدة تمثّل عنده 
تجربة حيّة صادقة، تنطلق من باعث أو محّرك لمشاعره، وتســير إلى هدف محّدد، يعيّنه مضمونه 
ورســالته من نظمه القصيدة. ولهذا فإنّ كلّ األفكار والموضوعات التي تــرد في القصيدة الواحدة 

عند الّشاعر، تتّحد أو توّجهها الفكرة أو المضمون الذي تحمله القصيدة.

مع كلّ ذلك نسّجل أنّ أبا مسلم يبدو أحياناً ضعيفاً في التّصوير؛ بسبب التّكلّف في رسم صوره، 
وبسبب اقتباس صور غيره، وبسبب نمطيّة بعض الّصور التي كان يلجأ إليها، وبسبب تكرار أخرى في 
قصائده، وبســبب اعتماده كثيرًا على األلــوان البالغيّة التي قد ال تتيح لــه الفرصة والمجال لبناء 

صور فنيّة جميلة. وهذا ما عرف أيضاً عن شعراء مدرسة اإلحياء بعاّمة.

:≈≤«°SƒªdG  ``  10

تمثّل الموسيقى عنصرًا أساساً في العمليّة اإلبداعيّة، لهذا عنى الّشعراء بتوفيرها في قصائدهم، 
ســواء الخارجيّة منها أم الّداخليّة: إيقاعاً ووزناً وجرســاً. فالموســيقى تســهم في طبع العمل األدبي 
بالجماليّة والفنيّة، وتساعد على ترجمة األفكار والمشاعر والكشف عن العواطف.. «فالجرس اللّفظي 
الذي يمنحه الّشاعر لكلماته باختيار األلفاظ التي تنســجم فيها الحروف: مخارج وصفات، واإليقاع 

ينظر المرجع الّسابق، ص 67.  (1)
ينظر كتاب أبو مسلم الّرواحي حّسان ُعمان، ص 132، 133.  (2)

الدكتور محمد ناصر بو حجام: أثر القرآن في الّشــعر الجزائري الحديــث (1925 - 1976م)، ط 1، المطبعة العربيّة، غرداية   (3)
(الجزائر)، ج 2، ص 343.
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الذي يحدثه في عمله بواســطة المقاطع بتكرار كلمات خاّصة أو حروف معيّنة ذات مخارج متّحدة أو 
متقاربة أو متباعدة ـ بحسب الحاجة إلى ذلك ـ أو ذات صفة جرسيّة واحدة، واختيار البحر المناسب 
للتّجربة الّشعورّية من حيث القصر والّطول، والتّوفيق في اختيار القافيّة والّروّي المناسب؛ بما ينسجم 
مع سياق العمل واألبيات، والّربط بين بدايات الكالم وخواتمه، مع مالءمة كلّ ذلك للموضوع والحالة 
النّفسيّة... يجعل الكلمة بحقّ صوت النّفس الّصادق التي تحتاج إلى شكل ينسجم معها، يمنحها القوّة 
والّصدق الفنّي والّســيالن والجريان فــي نفس المتلقّي والقــارئ. وبذلك يعّده نفســيّاً لولوج عالم 
القصيدة...»، من هنا كانت الموســيقى أساســية في العمل الّشــعري؛ بقصد نقل التّجربة الّشعورّية 

والتّأثير على المتلقّي واستمالته وإقناعه بما يريد الّشاعر قوله أو البوح به.
هذه الخصائص التي تتميّز بها موسيقى الّشعر نجدها متوفّرة في شعر أبي مسلم بكثافة وبوعي 
كامل، وبشــكل فنّي جيّد في غالب ما نظمه شعرًا. فهو يهتّم بالموســيقى أداة فّعالة اهتماماً كبيرًا. 
عنى بالجــرس اللّفظي واإليقــاع والوزن. هو كمــا يقول محمد بــن ناصر المحروقــي: «وقد جرى 
أبو مسلم في موسيقاه الّشعرّية على سنن المرحلة الّزمنيّة التي عاشها، والمواكبة للبعث الّشعري في 

العالم العربي، من هنا يبرز اهتمامه بالعروض الخليلي وعدم مجاوزته...»(1).
حاول الباحث أن يقّدم إحصاء عن البحور التي اســتعملها الّشــاعر في شعره، وقد خرج ببعض 
النّتائج، منها أنّ الّشاعر التزم بالعروض الخليلي التزاماً كامًال، ثم قال: «نظر أبو مسلم البهالني 
في ديوان الّشــعر العربي، فانطبع على خاطره تكرار بعض بحور معيّنة كالّطويل والبسيط والكامل، 

وارتسمت في مخيّلته أوزانها، وصارت قريبة التّناول منه كلّما أراد النّظم عن تجربة ما»(2).
مهما يكن التّعليق على هذا الحكم أو على طريقة االســتنتاج وطريقة إجراء عمليّة االستقرار أو 
اإلحصاء فإنّا نتّفق أنّ الّشاعر التزم بالعروض الخليلي التزاماً كامًال، وهو ما عرف عّمن يتّصل إليه 

بسبب من شعراء مدرسة اإلحياء.
المتصفّح لديوان أبي مسلم ال تخطئ عينه مالحظة سير الّشاعر على طريقة القدامى في توفير 
الموسيقى لشعره، والتزام سننهم في وسائل هذه الموسيقى، وهو النّهج نفسه الذي سار فيه أو عليه 

شعراء مدرسة اإلحياء.
اهتّم الّشــاعر بالتّصريع، وهو التّشــاكل بين الحرفيــن األخيرين في شــطري البيت األّول من 
القصيدة. والتّشاكل أيضاً في نســبة اإليقاع إلى الوزن. فمعظم قصائده يتوفّر على ذلك، فال حاجة 

إلى اإلتيان بأمثلة لهذه الّظاهرة.

الّشعر الُعماني الحديث: أبو مسلم البهالني رائدًا، ص 223.  (1)
م. س، ص 225.  (2)
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ومّما يحدث إيقاعاً خاّصاً في األبيات، ويوجد موســيقى داخليّة في القصيدة ظاهرة التّرصيع أو 
التّقسيم، وهو «إحداث نوع من النّغم الموسيقي، ناتج عن تقسيم شطري البيت الّشعري إلى وحدات 
متســاوية، ويســّميه القدامى (التّرصيع) وهو يقابل الّســجع في العبارات النّثرّية»(1)، أي إنّ الّشاعر 
ا  يعمد إلى تقسيم البيت إلى مقاطع متساوية في الوزن، متّحدة في الحرف األخير في كلّ مقطع؛ ِمم
ينتج عنه إيقاع خاّص ونغم متّحد، يحدث انســجاماً في األصوات، وهو ما يعين الّشاعر على أداء ما 

يريد اإلدالء به.
األمثلة على ذلك في شعر أبي مسلم كثيرة، نذكر منها هذه النّماذج:

بانــــوا(2)هللا مـــا جمعـــوا هللا مـــا تركــــوا إن  هللا  قربـــوا  إن  هللا 
هانوا(3)صعب شـــكائمهم ســـحب مكارمهم أكرموا  أو  حاربوا صعبوا  إن 
عزمـوا إذا  نـــار  حزموا،  إذا  هّتان(4)شـــّم  للفـضل  رجموا،  إذا  شـــهب 

الّشــاعر يلجأ إلى إحداث ألوان من اإليقاع بالتّفنّن في طرق التّرصيع؛ محاوالً توفير الموسيقى 
ا يســاعد على إيجاد تكافؤ وتوازن وتواٍز  الّداخليّة بتكرير صيغ معيّنة وتراكيب عينها، وغير ذلك ِمم
بين الجمل والتّراكيب المكوّنــة لألبيات، كما هو في اللّوحة اآلتيّة التي رثى بها الّشــيخ نور الّدين 

الّسالمي:
واألقطـاب األغـــواث  في  واألخيــــارأســـرعت  واألبـــدال  واألعـــالم 
بقّيـة ثـــّم  ألفيـــت  فمـــا  الـّدارمهـــًال  نزح القطيـــن وجـــّف روض 
كّلهـم الفضائـــل  شـــهب  أقمـاريأفقدتني  ومـــن  شـــهبي  من  وياله 
ونجومـها ســـماؤها  أيـــن  الجـاريويـــاله  كأمس  ذهبوا  وشموســـها، 
والّترتيــــل الّتســـبيح  األســـحـارأنضاهـــم  جوانح  بين  والّتهجيـــد 
رأيتهـم الّظـــالم  جـــّن  إذا  باألســــرارخبـــت  الملكوت  إلـــى  طـــاروا 
الفضـا على  الّظالم  إذا ســـجد  كاألحجـار(5)غّر  الّثفنات  على  ســـجدوا 

يعلّــق الدكتور أحمد درويــش على هذه اللّوحــة قائًال: «واألبيــات كما هو واضــح مليئة بألوان 
التّرصيــع في بناء الّصيغــة أو التّركيب. فاألغــواث واألقطاب واألعالم واألبــدال ينتمون إلى صيغة 

م. س، ص 232 - 233.  (1)
ديوان أبي مسلم (نشر الحارثي)، ص 303.  (2)

م. س، ص 311.  (3)
م. س، ص 309.  (4)

م. س، ص 400 - 401.  (5)
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واحــدة، يحدث تواليها أثــرًا عميقاً علــى النّفس. وكذلك النّجوم والّشــموس، والتّســبيح والترتيل 
والتّهّجــد. وأحيانــاً يأتي التّــوازي والتّرصيع بيــن تركيبين متواليين، كما هو الّشــأن فــي البيتين 
األخيرين، حيث يتشابه النّســق التّركيبي، من خبر محذوف المبتدأ وأداة الّشرط تأتي عقب الخبر، 
ويتلوها فعل الّشرط في الّشــطر األّول، ثم يتّصّدر جواب الّشرط الّشــطر الثّاني، فيتوّحد النّسقان 

ا يعطي البناء الّداخلي قوّة ومتانة وإحكاماً(1). التّركيبيان في البيتين معاً، ِمم
من ألوان الموســيقى التي كان يحدثها الّشــاعر في شــعره اللّون الذي ينتج من تكرير حروف 

بعينها، وقد يعمد فيها الّشاعر إلى الّزخرفة اللّفظيّة، فيتولّد منها إيقاع خاّص. كقوله:
عباهـلة أقيـــال  صناديـــد  الهيجاء حـردان(2)صيـــد  أسد كواســـر في 

لقد تكّرر حرف الّدال في البيت الّسابق خمس مّرات، وحرف الّصاد مّرتين، وحرف الّسين 
مّرتين، وحرف الّالم مّرتين وكلّ من الحروف الثّالثة المذكورة كّرر في كلمتين متجاورتين. يدلّ 
هذا على قصد الّشاعر إلى إيجاد موسيقى داخليّة في البيت، تساعده على أداء المعنى المقصود. 

وقال:
ــارس ـــ ــم ـــّرس م ـــض ـــّرس م ـــج الخطب شجـا(3)م إذا  الخطب  بمترس 

كلّ من الباء والّســين والميــم تكّررت أربع مّرات، زيــادة على أنّ الكلمات التــي بدئت بالميم 
واشتملت على هذه الحروف جاءت على وزن واحد هو (متفعلن). إنّ ذلك يدلّ على عمد الّشاعر إلى 

إيجاد هذا اإليقاع الّرتيب المتكّرر.
كما برزت ظاهرة تكرار الحروف وتكرير المقاطع المتساوية والمتوازية في طولها والنّبرات في 

البيت اآلتي بشكل واٍع:
طاعنهـم فـــي  نهطـــع  متـــى  ونّتقـــي وليتهـــا تجــــدي الّتقـــىإلى 
مـنتحى(4)إلـــى متـــى نهـــرع فـــي أذنابـهم ال  ال منتهـــى  ملتجى  ال 

اشتمل البيتان على مجموعة من الّظواهر طبعتاهما بالجماليّة والفنيّة:
تكرار الحروف التي ولّدت الموســيقى، حرف التّاء تكّرر عشــر مــّرات، األلف المقصورة  ـ  1

تكّررت سّت مّرات، حرف الهاء تكّرر خمس مّرات، حرف العين تكّرر ثالث مّرات.

تطوّر األدب في ُعمان، ص 194.  (1)
ديوان أبي مسلم (الحارثي)، ص 310.  (2)

م. س، ص 344.  (3)

م. س، ص 345.  (4)
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تكرير كلمات بعينها (إلى، متى، في، ال). ـ  2
تكرير مقطع (إلى متى). ـ  3
تكرير مقاطع بوزن واحد، انتهت بحرف واحد، تكوّن كلّ مقطع من ســبعة حروف ال يختلف  ـ  4

ا أضفى عليهــا صفة التّرصيــع: (ال ملتجى  الواحــد عن اآلخر ســوى في حرف واحــد. ِمم
ال منتهى ال منتحى) والوزن هو (مستفعلن) وهو إحدى تفعيالت بحر الّرجز: بحر القصيدة.

اشــتمل كلّ بيت على كلمة تتكوّن من الكلمات نفســها، والحركات ذاتهــا، والتّرتيب عينه،  ـ  5
والتّشكيل نفسه، التي يتكوّن منها كلّ لفظ من اللّفظين ما عدا حرف واحد (نهطع، نهرع)، 

وهذا يدخل ضمن الجناس النّاقص.
هاتان الكلمتان (نهطع ونهرع) ترتــّد بالمتلقّي إلى القرآن الكريــم، وتربطانه بالمضمون  ـ  6

الذي وردتا فيه، والّداللة التي تدّالن عليــه، وتمنحانه فرصة معرفة ما يجيش داخل نفس 
الّشاعر، وذلك بواسطة التّصوير اإليحائي.

كلّ هذه الّظواهر ولّدها الجانب الموســيقي الذي عمد إليه الّشــاعر بفطرّية، من دون تكلّف، 
وانسيابيّة ال تعرف الحدود. وهو ما وصف الّشاعر أبو مســلم بالمبدع؛ «فاإلبداع في الّشعر والتّأثير 
في الغير ـ باستغالل عنصر الموســيقى ـ يحصل حين يحّس الّشاعر بانســياب الموسيقى في شعره 
وسريانها في تجربته الّشعرّية عن فطرة وسجيّة؛ وذلك حين يكون الّصدق الفنّي متوفّرًا، واالستعداد 

للنّظم موجودًا، والمعاناة واالنفعال النّفسيين عاليين»(1).
ينظر مثًال األبيــات اآلتية ويالحظ ما فيها مــن تكرير الحروف والمقاطــع والكلمات وإحداث 
التّوازن بين المقاطع عن طريق التّرصيع؛ وقد حرص الّشــاعر على إيجاد الموسيقى الّداخليّة فيها، 

ويتأّمل أثرها اإليجابي أو الّسلبي في العمليّة الّشعرّية:
ـــًال ومــجـــــتــدىهم وســـعوا الكون حلومــــاً وهدى ـــائ ـــًال ون ـــائ وص
الـورىهـــم أمجـــدوا وأنجـــدوا وأوجـدوا البـــاع  وأفقـــدوا وطّولـــوا 
وطــــّردوا وشـــّردوا  جـــّردوا  الـجدى(2)هـــم  بحـــر  وأوردوا  وأوعـــدوا 

والنموذج اآلتي حرص الّشاعر فيه أن يوجد الموسيقى بواسطة تكرير صيغة واحدة، هي وزن «مفعل»، 
من دون أن يظهر فيه التكلّف، وهو ينزع هذا المنزع «نشداناً ألهداف فنيّة دقيقة في بناء قصيدته»(3):

أثر القرآن في الّشــعر الجزائــري الحديث، ج 2، ص 344. تنظر لوحــة أخرى فيها هذه المواصفات التــي ذكرناها لألبيات   (1)
الّسابقة. ديوان أبي مسلم (نشر الحارثي)، ص 342.

ديوان أبي مسلم (نشر الحارثي)، ص 348.  (2)
تطوّر األدب في ُعمان، ص 193.  (3)
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ــهــج فــمــجــمــع فــمــنــتـــــدىأنشـــدها مـــن مســـجد فمعهــــد ــمــن ف
موضـع فـــي  منشـــودتي  أجد  ثّم حدســـت أّنهـــا رهـــن الّثـرى(1)فلم 

يميل الّشــاعر أحياناً إلى توليد المعاني واشــتقاقها من كلمات تأتي متجاورة في الّســياق، أو 
متســاوقة في إبراز المعنى. كقوله وهو ينعى على النّاس خمولهم وخمودهم وتقاعســهم عن القيام 

بالواجب نحو الوطن واألّمة والكرامة...:
أحـزان(2)بئس الّســـيوف إذا حّلـــت عواتقكم المجـــد  لعتيق  بهـــا  وما 

قابل الّشاعر هنا بين العواتق التي تحمل الّســيوف، وتبقيها معّطلة عن العمل، فال توّظفها في 
أماكنها، وال تســتعملها في أغراضها الحقيقيّة. وبين عتيق المجد الــذي يذّكر هذه العواتق بما كان 
لهذه الّســيوف من صوالت وجوالت ومبادرات. َفـــ (العواتق) التي عبّرت عن التّقاعس اســتدعت أو 

ولّدت (عتيق) التي تدعو إلى النّهوض والتّحّرك؛ بدليل قول الّشاعر بعد هذا البيت:
فـــي مغامـدها ذكــــران(3)ال َتحجبوهـــا إناثاً  اليمانّيات  تلـــك  فـــإّن 

قد يزري التّوليد المتكلّف بالعمليّة الّشعرّية؛ وذلك حين يكون هدف الّشاعر االستجابة لنزعته 
في التّالعب باأللفاظ وتكرير األصوات لغرض موسيقي محض، فال تكون للجانب المعنوي والّداللي 

أّية قيمة، كما نقرأ في المثال اآلتي، الذي برز فيه التّكلّف جليّاً:
بحّبهـم ضريـــت  لّما  ضنى  وضّنـــوا بوصـــل واقتتلـــت بعّضـةضنيت 
وطـيبتي وطّبـــي  ومطلوبي  طيبـة(4)طبيبي  ساكن  األمر  في  ومعتمدي 

:á q«fBGô≤dG  á∏°UÉØdÉH  Iô qKCÉàªdG  á«aÉ≤dG  ``  11

تمثّل القافية جــزءًا مهّماً متّمماً لإلبــداع، فهي ترتبط بالمضمون الذي يكــون في البيت، إلى 
جانب ما تبعثه من جوّ موســيقي مطرب؛ ناتج عن اإليقاع المنتظم الّرتيب الــذي يتكّرر في فترات 
زمنيّة متناسبة. كذلك «فالفاصلة القرآنيّة حين ترد تأتي لتنشر جوّا من الموسيقى، محّمًال بالمعنى 
الذي يكّمل مضمون اآلية التي ختمت بها، وتبقى جزءًا أصيًال فيها، وإن كانت عنصرًا متميّزًا يلحظه 

المتأّمل في اآلية»(5).

ديوان أبي مسلم (نشر الحارثي)، ص 350.  (1)
م، س، ص 307.  (2)

م، س، ن.  (3)
م. س، ص 287.  (4)

أثر القرآن في الّشعر الجزائري الحديث، ج 2، ص 348.  (5)
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شــعر أبي مســلم لم يخُل من هذا الجانب. فعلى القافيّة المنتهية بحرف الّدال المسبوقة 
د اطفيش. وقد بدأ في القصيدة متأثّرًا  بحرَفي المّد الياء والواو كتب الّشاعر يرثي الحاج ُمَحم

أو مستوحياً الفاصلة القرآنيّة التي انتهت بها بعض آيات سورة «ۤق».

إنّ هذه الّسورة تناولت موضوعات تنذر النّاس بيوم المصير، بما في ذلك الموت والحساب 
والثّواب، وأشــارت إلى أهوال يوم القيامة، وذّكرت بنعم اهللا على عباده، وســّجلت عقوق النّاس 
لرّبهم؛ رغم تفّضله عليهم بنعم كثيرة... وبذلــك حقّ وعيد اهللا على النّاس، إلى غير ذلك من 
الموضوعــات التي تتّصــل بوصف حياة النّــاس في الّدنيــا، وعالقتهم بالمنعــم عليهم، وعدم 

تصديقهم بما ينتظرهم بعد موتهم.

إنّ الّشــاعر لم يبعد عن هــذا الجوّ وهو يرثــي عالماً كبيــرًا وعامًال عظيمــاً في الحقل 
اإلســالمي والمجال الّديني، وميــدان النّصح واإلرشــاد والتّوجيــه وتصحيح العقيــدة وتقويم 

االنحراف...

لقد كانــت وفاة المرثّي فرصة لتنبيــه النّاس إلى عدم االهتمام بحطــام الّدنيا، وزخرف 
الحياة على حســاب اآلخرة، وما يتّصل بهــذه األفكار والمعاني بصلة. وقــد وردت في القصيدة 
كلمات لها عالقة بالّســياق الذي جاءت في ســورة «ۤق»: (وعيد، شــهيد، عتيــد، مزيد، حديد، 
شــديد، جديد، حصيد، بعيد، تحيد، محيد...) بل إنّ الّشاعر اقتبس عبارات كاملة من الّسورة، 

مثال ذلك ما جاء في البيت اآلتي:
آزف والّنشـــر  الحشـــر  ألّن  وشـــهيـد(1)أليس  ســـائق  إّال  يبـــق  ولم 

قال تعالــى: ﴿ Z Y X W V ] ﴾ [ۤق، اآليــة: 21]، بل إنّ البيت يتنفّــس كلّه في جوّ 
القرآن. فباإلضافة إلى العبارة الّسابقة هناك كلمات (الحشــر، النّشر، آزف) كلّ واحدة منها ترتّد 

بنا إلى آية قرآنيّة أو أكثر.

يقول الّشاعر أيضاً:
تحيـد(2)ومـــا هو إّال ســـكرة المـــوت بغتـة منـــه  كنـــت  أمـــر  وذلك 

قال تعالــى: ﴿ L K J I H GF E D C ﴾ [ۤق، اآلية: 19] ال يخفى االســتيحاء 
الكامل لآلية المذكورة: معنًى وألفاظاً.

ديوان أبي مسلم (نشر الحارثي)، ص 397.  (1)

ديوان أبي مسلم (نشر الحارثي)، ص 397.  (2)
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قال الّشاعر:
مواقف الحادثـــات  صروف  في  شهيد(1)أما  وهو  الّســـمع  لملقي  لفكر 

قال تعالى: ﴿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = ﴾ [ۤق، اآلية: 37].

وعلى الفاصلة التي تنتهي براء ســاكنة كتب الّشــاعر قصيدة استوحى فيها ســورة القمر التي 
تناولت موضوعات تتعلّق بيوم القيامة وأهواله، وما يتّصل به من حساب وعقاب. كما ذكرت ما لحق 

األمم الغابرة المتجبّرة الّطاغية من محق وتدمير وإهالك...

قال الّشاعر وهو يتغّزل:
الّطـــرف ســـقيم جفنــــه الّشـــعـرســـاحر  ليلـــّي  الوجـــه  قمـــرّي 
ــه ـــ ــخــصــر ثــقــيــل ردف ــل ال ــاح الخطــــرن ردينـــّي  القـــّد  مائـــس 
غـــــــدرنافـــر عّنـــي وقلبي ســـكنـه صفوة ــــــال  ق إذا  ـــــــــوّد  ال
ال  وّدنـا  مـــن  ذّمـــة  يراعـــي  غــــدرهل  ـــن  ِمم الوفـــا  وهيهـــات 
ليلٌة منتظــــٌر  وصَله  ليلـــي  ـــــــُف شــهـــــرطوَل  مــــن وصــــلــــه أل
ــريا غضيض الّطـــرف هب لي نظـرة ـــ وأم أدهـــــى  إعـــراضـــك  إّن 
وفي الّنــــار  خـــّدك  فـــي  وشــــررعجبـــا  لهيـــب  منهـــا  مهجتـــي 
الهـوى فـــي  رشـــادي  كفــــرفاتني بعض  قالـــوا  لقـــد  عّذالـــي  إّن 
وعالقـــات الهـــوى إحـــدى الكبـرصدقوا غاب رشـــادي فـــي الهـوى
الــّصــبـــــا ــد  ــه ع ـــه  ـــرت ذك الّصغـروإذا  أالعيـــب  تلـــك  لـــي  قال 
علــــى القلـــب  اســـتعطفـه  فعقــــروإذا  تعاطـــى  عينيـــه  فعـــل 
المنتظـريا إمام الحســـن هل مـــن منتَظـر اإلمـــام  عنـــدي  تزل  لم 
الهــــوى قـــرح  لـــه  أشـــكو  البشـر»(2)وإذا  خير  على  «صّل  لي:  قال 

ديوان أبي مسلم (نشر الحارثي)، ص 398.  (1)

ديوان أبي مسلم (نشر الحارثي)، ص 491.  (2)
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لقد وردت في هــذه المقطوعــة المتكوّنة من ثالثة عشــر بيتا كلمات وعبارات مقتبســة 
ومســتوحاة من ســورة القمر (أدهـى وأمر، تعاطى فعقـر...) إلى جـانب استلهـام آيات قرآنيّة 
ا يؤّكــد على قصد الّشــاعر إلى المنح مــن القرآن  أخرى مــن ســورتي المّدثّر والقــدر، ِمم

الكريم(1).

هذه الفاصلة القرآنيّة التي استلهمها الّشاعر، تتميّز بهذه الموسيقى العذبة الّسلسة والقوّية 
المنبعثة المتولّدة من الّروّي (الّراء) «المجهورة والمتوّســطة بين الّشــّدة والّرخاوة، والمقرونة 
بذالقة تجعل الّصوت خفيفاً والمجاورة للّســكون الذي يجعل الحركة ســريعة، فتجتمع في هذا 
اإليقاع الجميل الّشّدة... والّرخاوة التي تســاعد على إرسال الّصوت...»(2)، وبذلك يتناسب هذا 

الّروّي مع غرض الغزل، الذي يطلب لغة رقيقة.

من جهة أخرى يبدو أنّ الّشــاعر قصد إلى هذه الفاصلة قصدًا. رّبما لتذّكره بما قد ينسى 
أو يغفل عن مغبّة االسترسال واالستجابة لهوى النّفس، ولتمنعه من الوقوع في ما يشقيه؛ بسبب 
التّغّزل والتّشــبيب. إذ إنّ هذا ال يليق بشــخصيته المؤمنة الورعة الوقورة، وال ينســجم مع ما 
عرف عنه من تبتّل وزهد ومحاسبة نفســه في تصّرفاتها. فهو يستجيب لدافع نفسه في التّغّزل؛ 
بصفته شاعرًا له أحاسيس ومشاعر وعواطف ال بّد أن يفصح عنها، في الوقت نفسه ال يريد أن 

يستجيب لها من دون ضابط ورادع.

إنّ هذه الفاصلة تربطــه بالمعاني التي وردت في اآليات التي ارتبطــت بها، وهي التّذكير 
باآلخرة وما يتّصل بها؛ بدليل قوله في هذه المقطوعة:

الهـوى فـــي  رشـــادي  كفــــرفاتني بعض  قالـــوا  لقـــد  عّذالـــي  إّن 
وعالقـــات الهـــوى إحـــدى الكبـرصدقوا غاب رشـــادي فـــي الهـوى
الهــــوى قـــرح  لـــه  أشـــكو  قال لـــي: «صّل على خير البشـــر»وإذا 

فتكريــره لفظة الهوى أربع مّرات في مقام النّعي واللّوم يدلّ على عدم رضاه على ســلوكه هذا، 
فكانت هذه القافية المستلهمة من الفاصلة القرآنيّة المذكورة، ملهمة له كي يعبّر عن المعنى الذي 

أشرنا إليه، وهو محاولة ردع نفسه عن االسترسال في هذا المسار.

اســتلهام الّشاعر القرآن الكريم، في معجمه الّشعري وصوره ورموزه كان مكثّفاً، لم تتعّرض له في البحث خوف اإلطالة، وقد   (1)
اكتفينا هنا باإلشارة إليها.

أثر القرآن في الّشعر الجزائري الحديث، ج 2، ص 365، 366.  (2)
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للّشــاعر أيضاً قصيدة غزليّة أخرى تتكوّن من تســعة أبيات، استلهم فيها ســورة المّزّمل. نذكر 
منها هذه األبيات:

أقـوم قيالما الهـــوى في الّســـواد إّال جنـون البيـــاض  والهوى فـــي 
ضـّل كمن  بالّنهـــار  ضّل  من  ســـبـيالليس  أهـــدى  فـــذاك  بليـــل، 
ا جنتـــه العـذارى أخذتنـــي في الحّب أخـــذاً وبـيال(1)من عذيـــري ِمم

٭ ٭ ٭

ديوان أبي مسلم (نشر الحارثي)، ص 493.  (1)
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1 ـ إنّ أبا مســلم شــاعر لم يخرج عن دائرة الخطاب الّديني في كلّ ما كتب. كانت له رسالة 
واحدة أو قضيّة واحدة هــي النّهوض باألّمة اإلســالميّة: دينياً واجتماعيّاً وثقافيّاً، ومعالجة أســباب 
التّخلّف فيها، ودواعي الّذلّ والمهانة والخذالن في ســلوكها وحياتها. وهو شاعر لم يخرج أيضاً في 
أســلوب كتابته عن خّط مدرســة اإلحياء: لغة وتصويرًا وصياغة، إّال ما انفــرد به من مالمح، كانت 
نتيجة خصائص تميّزت به شخصيته التي كانت تصدر عن الّدين، وترتبط بالمبادئ الّصلبة الثّابتة. 
من هنا كان ال يصدر منه إّال خطاب دين، بينما غيره أو بعض من شعراء مدرسة اإلحياء كان يخلط 

في نظمه بين الّديني وغير الّديني.

2 ـ إنّ أبا مسلم شــاعر ملتزم، بمعنى أنّه كان ملتصقاً بالبيئة التي كان قد درج فيها، أو شّدته 
إليها أواصر القربى واالنتماء وطبيعة المســير ووحدة المصير. فكانت لغته وصوره وأخيلته مستمّدة 

ومستوحاة من هذه البيئة.

3 ـ لغة الّشــاعر قوّية جزلة، معبّرة أصدق تعبير عن شــخصيّته: أفكارًا ومشاعر، ومصوّرة أدّق 
تصوير الموضوعات التي تناولها في شــعره. من هنا كان معجمه الّشــعري واضحــاً متميّزًا متعّددًا، 
منه: الفقهــي والّصوفي والوطني والعقدي والحضاري... تجمعه وتحوطــه وتنتظمه الّصبغة الّدينيّة، 
لذا فإننا نعّد كثيرًا من الكلمات التي استعملها في شعره مفاتيح لشخصيّته. فهي تستقي وتتغّذى من 

الثّقافة اإلسالميّة: قرآناً وحديثاً وأدباً عربيّاً أصيًال وأمثاالً...

مجمل القول: إنّ الّشاعر أبا مسلم رائد كبير من رّواد بعث الّشعر العربي في العصر الحديث. 
وهو أحد أقطاب مدرسة اإلحياء. وهو على رأس من نهض بالّشعر العربي في ُعمان والخليج العربي؛ 
فقد تمكّن من الرقّي بالقصيــدة العربيّة مضموناً ولغة وتصويرًا، وقد كان قدوة ومثًال ونموذجاً لمن 

جاء بعده من الّشعراء الُعمانيّين بخاّصة.

نريد التّنبيه هنا إلى أمور في شــعر أبي مســلم، قد تســاعد على مزيد الكشف عن شخصيّته 
وطبيعة خطابه الّديني:

1 ـ في قصيدة: «الفتح والّرضوان» تتجلّى رسالة الّشــاعر الحقيقيّة، الّرسالة التي يدفع إليها 
اإلحســاس الّديني بضرورة العمل في ســبيل اإلصالح والتّغيير والتّوجيه والنّهوض، فتكون مناســبة 
تسجيل حدث تنصيب الّشــيخ سالم بن راشــد إماماً على ُعمان فرصة للتحّدث عن األمجاد والمآثر 

والمكاسب والقيم ودعوة الجميع إلى العمل للتّمكين لدين اهللا في األرض...
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دراســتها بعمٍق وتأن وبخّطة محكمة هادفة تضيف جديدًا إلى المتلقّي والنّاشئة، ما يفيدهم في 
طريقة العمل ومنهجيّة التحّرك، وتثير فيهم الّشــعور بالمســؤوليّة واألمانة نحــو بيئتهم ومجتمعهم 

ووطنهم وأّمتهم: دينيّاً واجتماعيّاً.
2 ـ تظهر في رائيّة الّشاعر في رثاء الّشيخ نور الّدين الّسالمي سماُت القصيدة اإلحيائيّة بشكل 
بارز والفت للنّظر: من التّكرار والخطابيّة والتّقريرّية والتّداخل وكثرة الموضوعات... دراستها دراسة 
خاّصة أو مستقلّة يعين على إبراز شخصيّة الّشاعر. كذلك يمكن التّعامل مع قصيدته في رثاء الّشيخ 

سالم الّريامي بالخّطة نفسها، للوصول إلى الهدف ذاته.
3 ـ فــي المقصورة تتّضــح الّصياغة القوّيــة وتبرز األســاليب القويمة في النّظــم والتّصوير، 

وخصوصيّة المعجم الّشعري، وكثرة التّشبيهات والتّكرار والتّقريرّية.
4 ـ لماذا لم ينظم الّشاعر في الفخر كما فعل شعراء مدرسة اإلحياء، مع تفاوت في ما بينهم؟
5 ـ يمكن عقد مقارنات بين أبي مسلم وغيره من الّشعراء، لمزيد من الكشف والبيان عن أمور 

كثيرة في شعر الّشاعر، مثًال:
بين أبي مسلم وابن الّرومي في الحديث عن الّدهر.

بين رائيّة أبي مسلم في رثاء الّشيخ الّسالمي ورائية أبي الحسن التّهامي في رثاء ابنه.
بين المية أبي مسلم في رثاء الّشيخ الّسالمي والمية ابن الوردي في جانب الحكمة فيهما.

بين نونيّة أبي مســلم ونونيّة أبي البقاء الّرندي ونونيّة أحمد شوقي وقصيدته كبار الحوادث في 
وادي النّيل، وغير ذلك من المقارنات التي تكشف عن حقيقة شاعرّية أبي مسلم.
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ُيعّد أبو مســلم البهالني امتدادًا لسلسلة طويلة من الشــعراء الُعمانيين الذين لم ينقطع  ـ  1
شــعرهم عن التفاعل مع اإلســالم عقيدة وخلقاً وســلوكاً، ومع التفاعل مع حركة الحياة 

ووقائعها.
يمثل أبو مسلم الرواحي البهالني أحد رواد شــعر اإلحياء في العصر الحديث، حيث جاء  ـ  2

شعره قوياً جزالً ملتزماً بالتقاليد الشــعرية العربية طرق أبواب الشعر المختلفة من دون 
أن ينفصل عن واقع أو يهمل قضايا ومشكالت عصره.

حملت قصيدة المديح النبوي لدى أبي مســلم في ضيائها روح المؤمن الذي يظهر صدقه  ـ  3
اإليماني في صلته الوثيقة بنبيه ژ في قالب وروح لغًة وفناً.

يقارب شــعر أبي مســلم الرواحي اإللٰهي والديني ثلثي شــعره، وبذلك يكون غير مسبوق  ـ  4
سواء من حيث المنهج أو التوسع والتخصص.

تميز شعر أبي مسلم اإللٰهي بالســهولة والطراوة والتدفق العاطفي، جعل منه شعرًا أقرب  ـ  5
إلى اإلنشــاد، كما أن في تكراره للمقاطع دليًال على شدة التعلّق باهللا تعالى، وفي إلحاح 

في الدعاء؛ ليجاب سؤله من اهللا تعالى.
جاء الشــعر اإللٰهي عند أبي مسلم البهالني مشــبعاً بالمعاني العقدية اإلسالمية عموماً،  ـ  6

والعقدية اإلباضية خصوصاً.
حمل شعر أبي مسلم اإللٰهي رواقاً استنهاضياً، فلم يكن شعره من قبيل الترهبن واالنزواء  ـ  7

والتصوف السلبي، بل كان َمملوءًا حساساً وجهادًا واستنهاضاً.
عنى شعر أبي مسلم اإللٰهي بالدعوة إلى الوحدة اإلسالمية، ونسي الخالف بين المسلمين،  ـ  8

وإلى رّص صف اإلسالم واّتحاد كلمته.
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لم يحظ شعر أبي مسلم إلى اآلن بالدراســة الوافية، ولذلك جاءت توصيات من أساتذة  ـ  9
جامعيين بعرض شعره للدراسات العليا، وهو ما تؤّكد عليه هذه الندوة.

التناص القرآني جاء واضحاً بارزًا في شــعر أبي مسلم، سواء في اقتباسه أللفاظ القرآن  ـ  10
الكريم، أو في تأثره باألسلوب البالغي القرآني.

اهتم أبو مسلم في شعره بشؤون األمة اإلســالمية فقد كان متابعاً ألحوال األمة داعياً إلى  ـ  11
نهضتها وتحررها، وقد كانت له قصائد ومراســالت مع المفكرين المســلمين من الهند 

شرقاً وحتى المغرب مرورًا بمصر.
الخطاب الديني عند أبي مسلم لم يكن محصورًا في شعره اإللٰهي، بل شمل جميع أبواب  ـ  12

الشــعر التي طرقها، حتى في ذكره للشراب، استبدل الشــاي بالخمر، وجاء تشبيبه في 
مطلع القصيدة وصفاً للديار واألطالل التي سكنها السلف واألخيار الماضون.

جاءت لغة أبي مسلم الرواحي في شعره سهلة قريبة المأخذ، رغم بالغها وقوتها في أداء  ـ  13
ا جعلها قريبة من المتلقي، ولذلك ســارت بشــعره الركبــان، وعبر الزمان،  المعنى، ِمم

وتخطى حواجز المكان، فأصبح على كل لسان.
ما ورد في شعر المديح النبوي عند أبي مســلم من مصطلحات وألقاب ظاهرها المبالغة  ـ  14

في حقه ژ، ينبغي أن نرّدها إلى ســياقها العقدي والشــرعي، وإلى األســلوب الشعري 
المعهود في هذا الجانب، منذ حّسان بن ثابت إلى هذا العصر مرورًا بالبوصيري.

تعطي هذه الندوة انظالقة لشعر أبي مســلم البهالني إلى العالم العربي من اإلسالمي،  ـ  15
ِلما يحققــه حضور لفيف من العلماء والمفكرين من خارج الســلطنة، وهذا أمر إيجابي، 

نأمل تكراره، وذلك بعقد ندوات متواصلة لعلماء ومفكري السلطنة.
تمتلك القصيدة عند أبي مسلم نفساً شعرياً قوياً من أولها إلى آخرها، من دون أن تبرد  ـ  16

العاطفة الشعرية فيها.
ينطلق أبو مســلم في اســتخدام المصطلحات واأللفاظ الصوفية منطلقاً متأثرًا بالمدرسة  ـ  17

 اإلباضية، ويبين في أشــعاره االحتراز من حملها على غير المنطلــق الفكري اإلباضي ِإال
.ما شذ






