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 كلمة متهيدية

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

ونستهديو ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن إن احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره 
أن ال إلو إال  لل فال ىادي لو. أشهد, من يهده هللا فال مضل لو ومن يضسيئات أعمالنا

هللا وأشهد أن دمحما عبده ورسولو. اللهم صل وسلم وابرك على دمحم وعلى آلو وصحبو 
  ومن اىتدى هبداه إىل يوم القيامة. أما بعد.

أبو نواس وخصائص شعره عن  فبعون هللا ورمحتو سبت كتابة ىذه الرسالة بعنوان: 
ادلادية والروحية ساعدة دلالكاملة إاّل ابوأعتقد أن ىذه الرسالة مل تصل إىل الصورة . احلب

 منهم وأخص امجيع إليهم، ولذا أرى من الواجب تقدًن شكري وتقديري من اآلخرين
 ابلذكر:

وساعداين على إسبام شّجعاىن والدي الكرديُت اللذين ربياين تربية صاحلة منذ صغري.  .1
ويهديهما إىل الصراط  دراسيت، وأسأل هللا أن ديد عمرمها و يعطيهما الصحة و العافية

 .ادلستقيم

عالء الدين جامعة مدير  الدكتور مسافر فبباري, م. س إ, سروبالب  األستاذ .2
الذى أفسح ىل رلاال واسعا لاللتحاق هبذه  ونوائبو  سراكم احلكومية االسالمية
 .ا فيها من الوسائل للبا للعلماجلامعة دب

 األداب و العلوم اإلنسانية حاليا عميد كلية ,الدكتور احلاج برسها النور، م. أغ .3
جهده يف سبيل تقدًن تعليم اللغة العربية بكلية األداب جبامعة  وقد بذل ونوائبو الذين

  عالء الدين اإلسالمية احلكومية.

كلية األداب و العلوم يف   قسم اللغة العربية وآداهبا الدكتور اندة مروايت, م.أغ, رئيسة .4
ن قد أحسنا اإلدارة يذاللّ  الرمحن, س.أغ. م.فد.أنوار عبد  اهتوسكريتَت  اإلنسانية

 على ىذا عنوان الرسالة. احيث قد وافقواخلدمة يف القسم 



 

 و  

 

نور خالص أ األول،  , ادلشرفبروفسور الدكتور احلاج دمحم رشدي خالد,م.أ .5
 .وإسبامها ، اللذان أرشداين يف كتابة ىذه الرسالةالثاين ادلشرف ,, م.ىومغفار,س.أغ

عن ىف التعليم بذلوا جهودىم  الذين علوم اإلنسانيةالبكلية اآلداب و  مجيع ادلدرسُت .6
إنتهاء دراسىت ىف قسم اللغة العربية  حىت خصوصا يف اللغة العربية العلوم اللغوية

 .آداهباو 

أفكار  أصدقائي الذين ساعدوين يف كتابة ىذه الرسالة دبا لديهم منإخوتى و  مجيع .7
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة عالء الدين ، وأراء يف حبث ىذه الرسالة

 ٌتتقد أعط الىت من ادلعهد كونتور 2113مرحليت اإلسالمية احلكومية، خاصة إىل 
  .يف كل وقتوادلساعدة والتشجيع  ماسةاحل

هبذه  لتحقتدميت أحسن خدمة منذ أن اخبمجيع ادلوظفُت وادلوظفات اّلذين قاموا  .8
 ها.منزبرجت الكلية إىل أن 

من مكتبة جامعية الذين قاموا أبحسن خدمة ابستقبال  مجيع ادلوظفُت وادلوظفات .9
 الطالب اجلامعية من مجيع تكامل.

أسأل هللا أن يتقبل مٍت ىذا العمل وجيعلو خالصا لوجهو ويهدينا إىل  ،وأخَتا
 سبيل الرشاد.
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 جتريد البحث

 مكرمة:    سماال
   ٠٤1٤٤11٠٤01:  جلامعيرقم اال

 (   أبو نواس وخصائص شعره عن احلب )دراسة حتليلية أدبية:  عنوان الرسالة
                                                                  

أاب ألن  أيب نواس وخصائص شعره عن احلبىذه الرسالة زبتص ابحلديث عن 
. نواس أحد من الشعراء ادلشهورة يف عصره وكثَت من عملو ادلؤثر يف تطور األدب احلديث

حصائص الشعر أيب كيف موضوعا ذلذه الرسالة فهي   ةا الباحثتوأما ادلسألة الىت جعله
 نواس عن احلب. كيف شعر أيب و نواس

موضوعا ذلذه الرسالة وقد  ةهما الباحثتجعل تانالل نواتنك ادلشكالات  
مرحلة تنظيم ادلواد و  مرحلة مجع ادلوادمناىج البحث دبرحلتُت ومها:  تاستخدم
ية ىف ىذه ادلرحلة, استعملت الباحثة الطريقة ادلكتب،ففى مرحلة مجع ادلواد، وربليلها

ادلتعلقة هبذا البحث ىف ادلكتبة مث أللعت عليها ادلتنوعة بوسائل قراءة الكتب وادلقاالت 
. وأما مرحلة تنطيم ادلواد وربليلها فاستعان فيها مطالعة عميقة للحصول على نتيجة اتمة

. وهبذه ارخييةالطريقة التو  دلقارنةالطريقة او  الطريقة اإلستقرائيةالباحث بثالث لرق، وىي 
 . بعض أشعار أيب نواس عن احلب ىفالواردة  شعر احلبعن  ةقدم الباحثتادلناىج س

يتميز شعره  يّتضح أن، شعر أيب نواس عن احلب وبعد الفحص واالستنباط عن 
معظم شعره أبنو سهل األلفاظ وعباراتو لينة ومعانيو سلسة وال حيتوي على أي ألفاظ 

 .غريبة أو حشو للكالم
 



 

  

 

  

 جتريد البحث

 مكرمة:    سماال
   ٠٤1٤٤11٠٤01:  جلامعيرقم اال

 (   أبو نواس وخصائص شعره عن احلب )دراسة حتليلية أدبية:  عنوان الرسالة
                                                                  

أاب ألن  أيب نواس وخصائص شعره عن احلبىذه الرسالة ختتص ابحلديث عن 
. نواس أحد من الشعراء املشهورة يف عصره وكثري من عملو املؤثر يف تطور األدب احلديث

حصائص الشعر أيب كيف موضوعا هلذه الرسالة فهي   ةا الباحثتوأما املسألة الىت جعله
 نواس عن احلب. كيف شعر أيب و نواس

موضوعا هلذه الرسالة وقد  ةهما الباحثتجعل تانالل نواتنك املشكالات  
مرحلة تنظيم املواد و  مرحلة مجع املوادمناىج البحث مبرحلتني ومها:  تاستخدم
ية ىف ىذه املرحلة, استعملت الباحثة الطريقة املكتب،ففى مرحلة مجع املواد، وحتليلها

املتعلقة هبذا البحث ىف املكتبة مث أطلعت عليها املتنوعة بوسائل قراءة الكتب واملقاالت 
. وأما مرحلة تنطيم املواد وحتليلها فاستعان فيها مطالعة عميقة للحصول على نتيجة اتمة

. وهبذه ارخييةالطريقة التو  ملقارنةالطريقة او  الطريقة اإلستقرائيةالباحث بثالث طرق، وىي 
 . بعض أشعار أيب نواس عن احلب ىفالواردة  شعر احلبعن  ةقدم الباحثتاملناىج س

يتميز شعره  يّتضح أن، شعر أيب نواس عن احلب وبعد الفحص واالستنباط عن 
معظم شعره أبنو سهل األلفاظ وعباراتو لينة ومعانيو سلسة وال حيتوي على أي ألفاظ 

 .غريبة أو حشو للكالم
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 الباب األول

 ادلقدمة

  البحث خلفيةالفصل األول:  

اتريخ األدب ىو علم يبحث عن أحوال اللغة وما أنتجتو قرائح أبنائها من بليغ النظم 
والدثور, و يعُب  رض ذلما من أسباب الصعود و اذلبوطو النثر يف سلتلف العصور, و عما ع

مئلفاهتم و بيان أتثّب بعضهم يف بعض ابلفكرة أىل الكتابة واللسن ونقد بتاريخ الناهبْب من 
  1,لوباألس و الصناعة و

و كتاهبا من بدائع القول ادلشتمل  رائهاأدب اللغة ما أثر عن شعمن جانب آخر أن 
على تصور األخيلة الدقيقة, و تصوير ادلعاين الرقيقة, شلا يهذب النفس و يرقق احلس و 

و يثقف اللسان. و قد يطلق األدب على مجيع ما صنف يف كل لغة من البحوث العلمية 
 2راء.الفنون األدبية فيشمل كل ما أنتجو خواطر العلماء و قرائح الكتاب و الشع

كلمة األدب   لي, أما يف العصر اجلاىتغيّبات معُب األدب يف عصر من العصور
رايضة النفس و عصر صدر اإلسالم كان يراد هبا  يفاستعملت يف الدعوة إىل الطعام. و 

كما قال يف احلديث "أدبِب ريب فأحسن   ألخالق الكرديةابهتذيبها ابلتعليم حٌب تكتسب 
                                                             

الطبعة الثالثة عشر, بّبت لبنان : دار ادلعرفة سنة  )اتريخ األدب العريب للمدارس الثانوية و العليا.أمحد حسن زايت.   1
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ابلسّبة احلميدة. و يف العصر األموي أصبح لفظ األدب يدل على   أيضا و تتصف أتدييب"
لك. كل مامن شأنو ابلتثقيف و التهذيب من شعر و قصص و أخبار و أنساب اىل غّب ذ

القرن الثاين و الثالث اصبح على اجليد من الشعر و  حوايل و تطور األدب يف العصر التاىل
ث لغوية أو ضلوية أو صرفية. و يف العصر النثر من شرح و نقد و اخبار و انساب و حبو 

 ىو الذي يفهم من كلمة األدب. ادلعُب األخّباحلديث اليزال 

 كما ىو معروف ىو كالم الفنو, الشعر و النثر, النثر  األدب ينقسم اىل قسمْب
اجلميل, ادلنثور أبسلوب جيد ال حيكمو النظم اإليقاعي كما ىي حال الشعر سبيزه اللغة 

فالنثر قوي اللفظ قصّب  3ق السليم ادلقنع ادلؤثر يف ادلتلقى,و ادلنطالفكرة اجللية ادلنتقاة و 
اجلمل, واضح الفكرة, قليل اإلستعارة موجز األسلوب. مثل اخلطابة و ادلقالة و ادلسرحية 

 .النثرية و القصة

فر و ب الرفيعة وىي احلاالٍب يسميها العرب اآلد ادلوزونة الشعر من الفنون اجلميلة
كما قدم ابن خلدون يف  الرسم و ادلوسيقي و الشعر, و مرجعها إىل تصوير مجال الطبيعة.

تعريف الشعر ىو الكالم ادلبِب على اإلستعارة و األوصاف, ادلفصل أبجزاء متفقة يف الوزن و 
ب ما قبلو و بعده, اجلارى على اساليالروى مستقل كل جزء منها يف غرضو و مقصوده ع

فن الشعر من أشهر الفنون األدبية و أكثرىا فضال عن ذلك  4هبا.لعرب ادلخصوصة ا
انتشارا, و ردبا ذلك لقدم عهد البشرية بو, فهو الصورة التعبّبية األدبية األوىل الٌب ظهرت يف 
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أنو كان يف تلك  و ىذه األقدمية الٌب للشعر ترجع إىل اإلنسان منذ العصر األولحياة 
   5.ةبيولوجيالعصور ضرورة حيوية 

الشعراء إبعتبار الزمان أربع طبقات : جاىليون, وىم من عاشوا قبل من ادلعلوم أن 
اإلسالم أو أدركوه و مل يقولوا فيو شيئا يذكر, كأمر القيس و زىّب و أمية بن أيب الصلت و 
لبيد. و زلضرمون, و ىم الذين اشتهروا ابلشعر يف اجلاىلية و اإلسالم, كاخلنساء و حسان 

و إسالميون : و ىم الناشؤن يف اإلسالم الباقون على سليقتهم يف العربية, وىم بن اثبت. 
ابلصناعة و ىم شعراء بِب أمية. و مولدون: وىم الذين فسدت فيهم ملكة اللسان فعاجلوىا 

 6راء بِب العباس مثل ايب نواس.شع

 لعريب األدبية ادلوزونة الذي ظهر منذيعرف الشعر أبنو شكل من أشكال الفن ا
يتسم أبنو كالم موزون ذو تفعيلية زلددة, و يلتزم  طبيعية وغّبىا , وىو تعبّب إنسانيةاجلاىلي
القافية, و يستخدم الصور الشعرية و الفنية, و يلجأ إيل الرمزية, و حيمل يف  نظم بوجود

طياتو أعمق ادلعاين, و التشبيهات, و مجال الكلمات, و يكتبو الشاعر ليعرب عن أفكاره, و 
مشاعره, و أحاسيسو, و مشكالتو, وما يؤمن بو, و القضااي اإلنسانية الٍب تروق لو. و قد  

رب يف التعبّب عن أحواذلم, و ثقافتهم, و صفاهتم, و اترخيهم, و كان الشعر لسان الع
أصبح لكالمهم وزان مسوه شعرا ألن العرب شعورا بو, و قال عنو ابن  احروهبم, و عندم

, : )الشعر منظوم القول غلب عليو: لشرفو ابلوزن والقافية, و إن كان كل علم شعرا(منظور

                                                             
 75م( ص. 2113ه/1434)القاىرة : دار الفكر العريب سنة  األدب و فنونو دراسة و نقدالدكتور عز الدين إمساعيل.   5
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 ,الغزل شعر متعددة و كثّبة ضلو: و أغراض ر من حيث أغراضو و مضمونوو خيتلف الشع
 .7الفخر ,اإلعتذار ,احلكمة ,اذلجاء ,الراثء ,ادلدح ,الوصف

فيو معُب كلمة احلب  معُب الغزل الذي يراد  ن تبْبادت الباحثة أر من مظاىر ذلك أ
وأبألخص إيل القصائد الغنائية فنون الشعرية الينتمي الغزل إىل  نواس,  يف بعض اشعار ايب

و الٍب يسخرىا الشاعر من أجل التعبّب عن مشاعره و عواطفو و حواسو اجلياسة ضلو 
حبيبتو, و عادًة ما يصدق الشاعر يف ىذه ادلشاعر و العواطف, حيث تعرب قصيدتو عن 

  ريبتو اخلاصة وما جيول يف وجدانو.ذب

الشعر إال بعد كان أبو نواس ضليعا يف اللغة راواي للشعر و األخبار حٌب قيل أنو مل يقل 
ستْب إمرأة خالف الرجال, لذلك من ىذا البحث تريد الباحثة أن يقدم حبثو أن حفظ شعر 

بحث يف موضوع الرسالة "أبو نواس و خصائص شعره يف احلب دراسة ربليلية أدبية" و ست
 .ادلوجودة حبثا عميقا ان شاء هللافيو عن أحوال الشاعر وشعره 

 

 

 

. 

                                                             
    http://mawdoo3.com  (Juli 2018 18),تعريف الشعرشّبين أمحد, 7

http://mawdoo3.com/
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         البحثمشكلة الفصل الثاين: 

حول رسالة بسيطة متواضعة  لفية السابقة أرادت الكاتبة أن تكتباخلبناء على 
ادلشكالت األساسية الٍب ستجعلها الكاتبة حبسا  . وأما مسألة أبو نواس و خصائص شعره

 يف ىذه الرسالة فهي:

 ؟ شعر أيب نواسحصائص كيف  .1
 ؟ عن احلب شعر أبو نواسكيف  .2

  معاىن ادلوضوعتوضيح الفصل الثالث: 

" )دراسة عن احلب "أبو نواس و خصائص شعرهموضوع ىذه الرسالة نظرا إىل 
ين ها الكاتبة عن معاتية الٍب تريد أن تبينىناك بعض كلمة من الكلمات اآل حتليلية أدبية(.

 الكلمات ادلوجودة يف عنوان ىذا البحث, شلا يلي :

وكان  ىو الشاعر اجلاىلي  احلاكمىاذلاىنء بن عبد األول ىو احلسن بن  :أبو نواس
 وحكيم, ىو من أشهر شعراء يف عصر الدولة العباسية. من أميل الناس

خيص، واخلصائص مفرده خاصة دبعُب فضلو و  -مشتقة من خصخصائص:  
 8أفراده.

                                                             
 186( ص. 1987لويس معلوف, ادلنجد يف اللغة و األعالم )الطبعة الثامنة  و العشرون, بّبوت: دار ادلشرق الطبعة الكاثولكية,   8
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ة، ىو الكالم ادلوزون ادلقفى ادلعرب عن األخيلة البديعية و الصور ادلؤثرة البلغي :شعر 
 9نثرا كما يكون نظما.وقد يكون 

من الناس مسي أداب ألنو أيدب الناس من إىل احملامد و  الذي يتأدب بو األديب :أدب
مث تطور معناه تعِب الكالم البليغ الذي يؤثر 11عن ادلقابح, و األصل األدب الدعاء. ينهاىم

  يف نفوس القراء سواء كان شعرا أو نثرا. 

 الدراسة السابقةالفصل الرابع: 

بعد أن حاولت الكاتبة قراءة و مطالعة الكتب العلمية ادلوجودة يف مكتبة اجلامعة 
ة دبوضوع البحث من الكتب ادلرجعية ادلتعلق الكاتبة تستخدم كثّباادلتعلقة هبذا ادلوضوع, 

ألمحد حسن   واي, منها اتريخ األدب العريب للمدارس الثانوية والعلياأساسيا كان أو اثن
 اب اللغة العربية جلرجىداتريخ آ ,نعن تطور األدب و الشعراء ادلولدي الذي يتكلم الزايت

الشعر و الشعراء يف العصر العباسي دلصطفى دمحم  زيدان يتكلم عن الشعراء حسب العصور,
ايب نواس, و ىناك أيضا ادلعاجم و القواميس شعر ديوان أيب نواس الذي يتكلم عن  الشكعو,

سيط إلبراىيم الواسيط ادلعجم الو الكلمات ادلوجودة يف ىذه الرسالة منها  معاينالٍب تستخدم 
 عجم ادلفصل يف علوم اللغة حملمد النواحبي.ادلو ادلنجد يف اللغة و األعالم للويس معلوف و 

سلتلفة تشبو  موضوع ىذا البحث على سبيل  احلقيقة ىناك حبوث علمية دبواضيع يف
علوم الكتبها األخت نور حكمة ىي خرجية كلية اآلدب و   ثال: الرسالة العلمية الٍبادل

                                                             
 272اتريخ األدب العريب للمدارس الثانوي و العلي, ص. أمحد حسن زايت.  9
 216ه( ص, 1414لثالثة, بّبوت: دار صادر سنة )الطبعة السان العرب.ابن منظور, 11
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ن النابغة م ربت عنوا2114ة مكاسر سن امعة عالء الدين اإلسالمية احلكوميةاإلنسانية جب
الذبياين و خصائص شعره, الٍب تركز يف حبثها عن شعره ادلشهورة يف العصر اجلاىلي, فأما يف 

 يف احلب ادلشهورة.ىذا البحث زبصص الباحثة عن شعر أيب نواس 

ألن البحث من  ثة ىذا ادلوضوع و تبحث عنو لرسالة علميةو لذالك زبتار الباح
, و إن ىذا البحوث السابقة سلتلفة من حيث مضمونو و طريقتو يف ربقيق ىذه الرسالة

مل يبحث الطالب اآلخرون حٌب يكون ىذا البحث مهم ذلا دلعرفة و لتناول عن  ادلوضوع
   العلوم األدبية العميقة.  

 ادلناىج ادلستعملة يف كتابة الرسالةالفصل اخلامس: 

يف كتابة ىذه الرسالة، سلكت الباحثة عدة طرق يف مر حلتْب, مرحلة مجع ادلواد و 
 ادلواد و ربليلها. مرحلة تنظيم

 مجع ادلواد مرحلة  . أ

ية بوسائل قراءة الكتب وادلقاالت ىف ىذه ادلرحلة, استعملت الباحثة الطريقة ادلكتب
ادلتعلقة هبذا البحث ىف ادلكتبة مث أطلعت عليها مطالعة عميقة للحصول ادلتنوعة 

 على نتيجة اتمة.

 مرحلة تنظيم ادلواد و ربليلها  . ب

 ىف كتابة الرسالة. فيما أييت:عدة طرق لة استخدمت الباحثة ىف ىذه ادلرح
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اخلالصة أوال  مرحلة تنظيم ادلواد بوسيلة عرض الطريقة اإلستقرائية و ىى -1
 من األمور اخلاصة إىل األمور العامة.

الطريقة ادلقارنة وىي طريقة يقوم هبا الكاتب جبمع كل االراء ادلوجودة ىف  -2
 نصدر منها قارنة بينهما مثالكتب ادلتعلقة هبذه الرسالة و يقوم ابدل

 اخلالصة.
نواس  ريخ األدب العر ى عامة وحياة أ ىالطريقة التارخية وىي تتبع سّب ات -3

 خاصة.

 البحث و فوائده أغراضالفصل السادس: 

شلا ال شك فيو أن كل ابحث ال بد أن يكون لو إعتبارات عديدة تدفعو إىل ارتياد 
من انحية أىداف البحث أم من انحية لرسالة العلمية سواء كانت اىذا ادلوضوع مدارا حبثيا 

 فوائده.
 و أما األىداف والفوائد ادلرجوة من ىذا البحث، فكما يلي:

 شعر أيب نواس. خصائسأرادت الباحثة أن تعرف  .1
دلساعدة الباحثة  و اآلخرين ىف التعمق ىف الدراسة األدبية خصوصا ىف خصائص  .2

 شعر أيب نواس.
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 الرسالةالفصل السابع : أساس ترتيب 

ّسمها إىل مخسة أبواب ىذه الرسالة العلمية يف صورة علمية، وق ةالباحث تقّدم
 ندرج ربت كل ابب منها عدد من الفصول ادلتوالية.تمتتابعة، و 

فالباب األول يتكون من سبعة فصول، ويكون ىف كل فصل منها مبحث خاص. 
فالفصل األول خيتص ابحلديث عن اخللفية، والفصل الثاين خيتص ابحلديث ادلشكلة، 
والفصل الثالث خيتص ابحلديث عن توضيح معاىن ادلوضوع، والفصل الرابع خيتص ابحلديث 

فصل اخلامس خيتص ابحلديث عن مناىج عن دراسة ادلراجع األسسية أو السابقة، وال
البحث، والفصل السادس خيتص ابحلديث عن أغراض  البحث وفوائده، والفصل السابع 

 .يف الرسالة البحث ترتيبخيتص ابحلديث عن 

يف العصر العباسي و الشعر  الشعرأّما الباب الثاين فيقدم فيو الباحث نظرة عامة عن 
، الشعر يف العصر العباسيوىي: الفصل األول،  فصلْب ، وىو يتكون من عند األدب العريب

  الشعراء ادلولدون.والفصل الثاىن، وىو من 

، فالفصل فصلْب، وىو يتكون من حملة قصّبة عن أيب نواسوالباب الثالث وىو 
 صفة وأخالق أيب نواس.والفصل الثّاىن يتناول  ،نشأة وحياة أيب نواساألول يتناول 

، خصائص شعر أبو نواس تناوليوىو الباب الرئيسي من الرسالة، فوأّما الباب الرابع 
شعر أيب خصائص  الفصل األولتناول ىف يإىل فصلْب متتابعْب حيث  ةالباحث هاوقد أوصل

 .شعر أيب نواس عن احلب  ، وىف الفصل الثّاىن نواس
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وأّما الباب اخلامس وىو الباب اآلخر من ىذه الرسالة، فيشتمل على اخلاسبة، 
ويتكون من فصلْب، حيث يقدم الباحث يف الفصل األول اخلالصات، ويف الفصل الثاين 

 االقَباحات، ويليو تقدًن ادلراجع وادلصادر.
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 الباب الثاين

 تطور الشعر العريب

 الفصل األول: حملة عن الشعر و تطوره

إن الفنون األوىل الٍب ظهرت يف الوطن العريب قدديا وبْب القبائل العربية ىو الشعر  
واخلطابة، وىو من أكثر الفنون الٍب يهواىا العرب دلا فيها من كلمة تتجسد بروح كاتبها 
عندما يقوم إبخراج كلمات ذو معُب وقيمة تشعر أبهنا زبرج من قلب الشاعر، والشعر 

ور، واشتهر العرب ابلفصاحة والشعر، والدليل على ذلك أن هللا تعاىل موجود منذ أقدم العص
الذين اشتهروا ابلشعر والفصاحة، وقد  قد أنزل القرآن ابللغة العربية ليتحدى بو أىل قريش 

كان قدديا من يستطيع أن يكتب الشعر ويلقيو يكون من سادة قومو وديجدونو، لذلك فإن 
من خاللو معرفة والبيئة والثقافة يف زمن الشاعر، وابلتايل إن للشعر العريب أمهية كبّبة ديكن 

 الشعر العريب يتطور ويظهر أبشكال سلتلفة قي كل عصر.

من ادلعروف أن الشعر القدًن خيتلف اختالفا كليا عن الشعر يف الوقت احلاضر،  
العجز، وأىم ما دييز الشعر القدًن حرصو على الوزن والقافية، وتكون البيت على الصدر و 

الذي ال يدخل فيو الوزن والقافية ال يعترب شعرا، بل خيرج إىل اخلطابة أو والشعر القدًن 
والقوايف ليعتمد فصاحة يف احلديث، وبعد ذلك ظهر الكتب الٍب تقوم على تدريس األوزان 

أخرى تقوم  عليها الشعراء يف إبداع النصوص واستخراج أبيات موزونة، وبعد ذلك ظهر كتب
الشعر  الشعر إىل رلموعات ابإلعتماد على أغراض وموضوعاتع وتدوين وتصنيف على مج
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وعليو صلد ادلؤرخون قد اعتربوا الشعر القدًن حافال لغرض اإلمتاع والنفع بنقل ادلشاعر أو 
حيمل فيو األخالق العربية احلكمة أو ألي غرض ذو قيمة، فهو مصدر طرب لدى العرب، 

 ويعرب عن اإلنتماء واحلب.

كان الشعر قددياً يُعرف ابلقصيدة ادلكّونة من أبيات، كل بيت فيها ُمسَتِقل عّما قبلو 
وبعده يف الَبكيب، وتّتصل األبيات معًا يف ادلعُب، يتألف البيت من شطرين، ُيسمى األول 

از دبوسيقا صدراً والثاين عجزاً، وتنتهي أبيات القصيدة مجيعها حبرف واحد ُيسمى القافية، سبت
عر  دة تتحّدد ابلبحرزلدّ  ّتبع. وقد ُعرف الشعر اجلاىلي يف ىذا العصر ابلشِّ

ُ
العروضي ادل

ارتبط الّشعر اإلسالمي بظهور الّدعوة اإلسالمّية الٍب محلها مث  التقليدي أو الكالسيكي
الّرسول دمحم عليو السالم، وعليو، ذبد الشعراء استبسلوا يف اجلهاد بشعرىم لنصرة الدين 

زلاربة أعدائهم ابلشعر، والفخر ابلنيب عليو السالم وىجاء قريش وتسجيل اجلديد، و 
واحة، وكعب بن الغزوات. ومن خّبة ىؤالء الشعراء نذكر حسان بن اثبت، وعبد هللا بن ر 

ازدىر الشعر يف العصر األموّي واتسعت مواضيعو، وتطّورت ، مث 11ّبمالك، وكعب بن زى
ثر رقّة ولطافة شلاشاًة حلالة العصر اجلديد، وادلظاىر أساليبو، وأصبحت معانيو وألفاظو أك

السياسية، والدينية، والثقافية؛ فقد ظهرت اخلالفات السياسّية، والَقَبلية، وادلذىبية، وقد 
خاض حرب ىذه األحداث الشعراء، وربّيز كل شاعر إىل مجاعتو يدافعون عنهم وينشرون 

اء واألُدابء عاّمًة كانوا دُيثّلون الصحافة احمللية أفكارىم ومفاىيمهم، وديكننا القول أن الشعر 
طورت األساليب الشعرية بسبب بعدئذ يف العصر العباسي ، لتلك العصور العربية القددية

                                                             
 115ص (1973 سنةدار الكتاب  )الطبعة األوىل, بّبوت:لبنان األدب يف موكب احلضارة اإلسالمية كتاب الشعر ،مصطفى الشكعة   11
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اّطالع الشعراء على الّثقافات األجنبية الٍب وّسعت مداركهم، وزادت من معلوماهتم، إىل 
قد مالوا إىل األساليب السهلة وادلفهومة جانب تّطور احلياة احلضارية. فنجد أن الشعراء 

ادلنسوجة من واقع احلياة، وابتعدوا عن األلفاظ الصعبة الٍب قّل استعماذلا أو ُىِجرت، 
حّسنات البديعية، والتجديد يف األلفاظ تبعًا لتّطور األمور، حٌب وصلت 

ُ
واعتمدوا على ادل

ربية يف الشعر. وعليو، ديكننا أن احلال عند رلموعة من الشعراء إىل استخدام ألفاظ غّب ع
نقول أن مفهوم األسلوب يعِب الطريقة السلوكية الٍب يعتمدىا الشاعر يف شعره، بيحث كان 

 .لكل شاعر أو رلموعة من الشعراء تلك الطريقة الٍب ُعرفوا هبا

 عصر العباسيال: الشعر يف الفصل الثاين

الشعر العباسي نسبة إىل الدولة إن الشعر الذي ساد يف الدولة العباسية يسمى 
العباسية الٍب قيل ىذا الشعر يف أايمها, ويسمى شعر ادلولدين أو ادلوايل, وىم الذين اعتنقوا 
األسالم من األنصاري كأمثال ابن برد و ايب نواس. وقيل ادلولودون من أصل غّب عريب 

صر األحتجاج وإن كانوا وربدثوا العربية. وىناك رأي يرى أبن ادلولدين ىم الذين فاهتم ع
  عراب.

الشعر يف صدر اإلسالم ينبع من العْب الٍب تنبع منها أئمة العربية و فخول الفصاحة 
أعِب بذلك اجلزيرة العرب و العراق و اجلزيرة الفراتية, فلما استفرت دولة العرب يف العراق و 

لي بغداد و قرطبة قرن األندلس أصبحت بغداد و قرطبة الشعراء للنجعة األرتياح ومل ديض ع
من أتسيس دولتيهما حٍب صارت معينا لرواد األدب و األدابء و زلط رجاذلم فمن مل 

عول يف  يقصدىا منهم لألقامة يف ظالل اخللفاء و ادلملوك قصدىا وميداان لتشابق جيدا الف
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سوق الوزراء و القواد و الوالة  الشعر, فقد كان لو عند اخللفاء وعلم وال سيما كل فن و 
انفقة و مكانة مرفوعة حٍب عند رؤساء العباسية, و هبذا العناية بو كثرة قائلية و ادلنتخلية 
تفٍب الناس و أدخلوا عليو فنوان مل تعهد فيو, واستعملوه يف كل عرض حٍب تعبد, و تشكل 
اسلوبو و تنوعت معانية دبا يطابق أغراض استعمالو و لكنهم مل خيرجوا فيها عن اسلوب 

يف إبتدائهم ابلنسبة ابلداير اإلطالب, ربننا علي قدًن دلواطنو, و تظرفا ابلتشبو  العرب
 12ابألعراب.

الشعر فهو ادلظهر الذي ضلكم حقا أبنو قد منا يف ىذا العصر و زاد عما  كما أن  
كان عليو يف العهدين السابقْب, فقد رأينا دلصر شعراء نشئوا و عاشوا فيها و تتبعوا حوادهنا 

ا, و إن كانوا طبقة دون طبقة. ىؤالء الشعراء الطارئْب الذين كانوا يقدمون دلدح فسجلوى
األمراء أو البقاء يف كنفهم مدة وال يهتم. فهؤالء الشعراء نشئوا ابلعراق حيث الرواية الكثّبة 
والشعر ادلهذب, و حيث احلصافة ادلستفادة ابلعلوم الكثّبة الٍب شاعت ابلعراق يف تلك 

 13األايم.

الشعر يف العصر العباسي انتقاال  كبّبا مثل انتقال األمة العربية من البداوة إيل  انتقل 
احلضارة, و من شظف العيش إيل الرخاء, و من ادلالبس اخلشنة إيل الناعمة. فتحضر  
كثّبون من الشعراء و شاركوا اىل احلضارة أبخالقهم و شعورىم و بعد أن كانوا يقيمون يف 

عْب أحدىم إيل علي صحراء قاحلة تسفي الرايح رماذلا يبيت فيها حذرا ادلضارب ال تقع 

                                                             
 747ه( ص  1975ابلعريب, سنة الطبعة اخلامسة, بّبوت: دار الكتاب كنتم خّب أم أخرج للناس, اجلزء الثالث )خّب هللا طلفاح,  12

زلمود مصطفي, األدب العريب يف مصر من الفتح اإلسالمي إيل ىاية العصر األيوب, ) دار الكاتب العريب للطباعة العريب و النثر,  13
  24-73ه( ص  1387سنة 
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خائفا من غارات األعداء و دابابت, ال عشّب لو إال جواده أو انقتو, أصبح وقد ركن إيل 
 الرخاء يقيم يف القصور تكتنفها احلدائق.

العصر العباسي ىو عصر اتساع العلوم و استعاب اللغة العربية لكل مفردات  
لحات العلوم اجلديدة و اتباعها كذلك لدقائق ادلعاين الرقيقة يف الغزل و ادلدح و الراثء مصط

و الوصف التصوير الدقيق عميق اخليال بعيد العالقات و مقدرة اللغة علي التعبّب عن ىذه 
ادلعِب و رسم ىذه الصور يف رقة و عذوبة و سالسو و صناعة عبارة و تركيب. و تتالئم و 

 ري الذي طرأ علي احلياة العربية اإلسالمية يف ىذا العصر.ترقق احلضا

يعرف الشعر العباسي على أنو إبداع فِّب الذي ظهر يف العصر العباسي والذي كان  
يتأرجح منذ بدايتو بْب الطابع األموي والطابع العباسي, وجيدر بذكر أن العصر العباسي ىو 

م, بدًأ ابخلليفة ابن عباس ابن عبد 1258م إىل عام 751ذلك العصر الذي ديتد من عام 
 ادلطلب ادلعرف ابلسفة, مث انتهاه ابخلليفة العباس ايب أمحد عبد هللا ادلستعصم ابهلل.

الشعر فن مجيل من فنون األدب تراتح لو النفوس وتبتهج وقد لقيت صناعتو عناية  
إىل صورة مثلى  فائقة ورعاية بلغة منذ عصر ما قبلو, وبقيت تنمو وتزدىر إىل أن وصلت

متألقة ذبب الناطرة وتبهره يف العصر العباسي وقد ساعدت عوامل كثّبة يف ىذا النمو 
واإلزدىار. ولعل من أمهها حب اخللفاء  للشعر وتقديرىم للشعراء وتشجيعهم للنظم 
واإلنشاد واغداق األموال بسخاء على القادمْب عليهم وادلتصلْب هبم وادلنتسبْب إليهم 

ن بْب أيديهم, وبذلك أن أغلب اخللفاء العباسْب كانوا مثقفْب ثقافة عالية ولبعضهم وادلنشدي
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مشاركة طيبة يف نظم الشعر وتدبيج النثر , ولكثّب منهم آراء سديد ومناقدات ذكية 
 14ومناقشات دقيقة وزلاورات ظريفة ومناظرات لطيفة روهتا كتب الَباجم والسّب واآلداب.

 :العباسي العصر يف الشعر ةهنض أسبابوبعدئذ ىناك  

 الثقايف و الفكري التطور أسهمَ  فقد. العلمية احلركة وتطور, والفكرية الثقافية النهضة .1
 من ُمستقاة وتشبيهات صور على أذىاهنم تفتيق و جديدة دبعانٍ  الشعراء غمدام يف

 منها يستقون و ببيئتهم يتأثرون عصر كل فشعراء, الثقافية و العلمية احلوارات
 فكانت اجلاىلي الشاعر خيال َمثار الصحراء كانت فكما, أخيلتهم و معانيهم
 خيال مثار العلوم و الثقافة و احلضارة أصبحت, حسية معانٍ  أغلبها يف معانيو

 .العقلية ادلعاين شعرىم يف فشاعت. العباسي الشاعر
 وصف العصر ىذا يف شاعَ  فقد, الوصف فن هنضة يف أسهمَ  الذي احلضاري التطور .2

 الشعر لغة يف احلضاري التطور أثَّر كما ادلشارب و ادلآكل و ادلوائد و القصور
 .ادلهجور و الغريب عن وابتعدوا. الرقيقة األلفاظ فاستخدموا

َبفة احلياة و االقتصادية النهضة .3
ُ
 للشعراء عطاايىم زادت فقد, اخلُلفاء عاشها الٍب ادل

 منا و اجملون و الغزل شعر الَبف ذلذا نتيجة منا كما. ادلديح فن بذلك ازدىر و
 .التهتك و للمجون مضاد كاذباه الزىد شعر كذلك

 منو يف ىذا وأسهم, والتأثر التأثّب عالقات وامتداد األخرى األمم مع االمتزاج .4
 ظهور إىل أدَّى كما, التقليدي البناء على التمرد رباول جديدة شعرية اذباىات

                                                             
    18م( ص 1989ه/1411انزم راشد, األدب العريب يف العصر العباسي ) عراق: دار الكتب سنة  14
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 العريب العنصرين بْب فيما القوي لالمتزاج نتيجة العباسي الشعر يف الفارسية ادلفردات
 .الفارسي و

 النواحي على زلاسبون الشعراء فصارَ , العباسي العصر يف النقدية احلركة تطور .5
 يف كان كما انطباعًيا فطرايً  النقد يعد فلم. النقاد قبل ِمنء الفنية اذلفوات و اجلمالية
 .قواعده و أصولو لو منهجًيا النقد صارَ  فقد. اجلاىلي العصر

تلك األسباب السابقة محلت أتثّبا كبّبا يف تطور الشعر حٌب موضوعات جديدة يف 
ىذا العصر, مث بعد بّينت الباحث عن أحوال الشعر يف العصر العباسي بوجود كثّبا ما تقع 

شرحها منها بعد ذلك أراد أن تبحث عن األغراض الشعر يف العصر العباسي رلمال لتوضيح 
 يف فصل ادلتابعة متعلقة من ادلبحث ادلكتوب.

 يف العصر العباسي وأغراضو الشعر الفصل الثاين : خصائص

إلتساع البيان الشعر وحلصولو إىل جوىر مرذبى ىناك بعض خصائص الشعر يف  
 العصر العباسي منها:

 اإلبتعاد عن القصائد ادلطولة  .1

ابتعد الشعراء العباسيون عن القصائد الطويلة, وغّّب على نظم شعرىم كثّبا 
دبقطوعة صغّبة, ويعود ذلك إىل طبيعة التطور احلضاري, وانصرفوا إىل مشاغل احلياة 
ادلتعددة كالتجارة والصناعة والزراعة, ابإلضافة إىل أن الشعر أصبح يتحدث عن 
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شاعر كتابة قصائد طويلة بل يقتصر على موضوع واحد, األمر الذي اليتطلب من ال
 .15عدد قليلة من األبيات

 التجديد يف ادلعاين واألفكار .2

اذبو كثّب من الشعراء إىل التجديد يف ادلعاين واألفكار وكان ذلك واضحا يف 
أشعارىم, فقد إزدىم األشعار ابألفكار وادلعاين والصور واألخيلة وجلأوا كذلك إىل 

 سيد والتضخيم.مبالغة والتهويل والتج
 األوزان والقوايف .3

نظم بعض الشعراء شعرىم على أوزان التقليدية ادلعروفة وبعض اآلخر استحدث 
 فاستحدثوا كذلك؛ القافية يف وجددواأوزاان تالئم روح عصرىم وززقهم الشعري, 

 بنفس ادلتقابلْب الشطرين اتفاق عن عبارة ىو فادلزدوج وادلخّمس، وادلسّمط ادلزدوج
 من تتألف قصائد عن عبارة فهو ادلسمط أما آلخر، بيت من اختالفها مع القافية
 يف وتنفرد أشطر، ثالثة يف القافية فيو تتفق أشطر أربعة من فيها الدور ويتكون أدوار،
 انحية من كادلسّمط فهو للمخّمس ابلنسبة أما ادلسمط، عمود لتسّمى الرابع الشطر

 أشطر أربعة أول تتفق أشطر، مخسة من دور كل يتكون حيث أدوار، من يتألف أنو
 .16اخلامس الشطر يف وتثبت القافية، يف

 

                                                             
م( ص 2112/2113سكينة قدور, زلاضرات يف أدب العصر العباسي )قسطنطينية :جامعة األمّب عبد القادر للعلوم اإلسالمية, سنة 15

27-28 
 86-84ه( ص 1989انظم راشيد, األدب العريب يف العصر العباسي )عراق : دار الكتب سنة  16
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 أغراص الشعر يف العصر العباسي

 ادلديح .1

قَبن شعر ادلديح ابدلوقف السياسي يف العصر األموي، حْب كان للخليفة شعراؤه ا
احلكم العباسي، فاصطنع الذين ديدحونو وينالون عطاايه، بقي احلال على ىذا الغرار يف ظل 

خلفاؤه شعراء موالْب ذلم لزموىم يف حلهم وترحاذلم، وخصوىم دبدائحهم وذادوا عن حقهم 
يف حكم ادلسلمْب. وقد ظهر يف عهد اخللفاء األوائل عدد وفّب من ىؤالء الشعراء مثل بشار 

و أيب دالمة و و أيب العتاىية و السيد احلمّبي و أيب نواس و الفضل الرقاشي و سلم اخلاسر 
مروان بن أيب حفصة و مطيع بن إايس و أشجع السلمي و منصور النمري. وقد فاق اخلليفة 

 ادلهدي سلفيو يف تقريب الشعراء وإكرامهم، فأكثروا فيو القول وغالوا يف الثناء.

 اذلجاء .2
ما اذلجاء، وىو الغرض الذي يقابل عادة غرض ادلديح، فقد انعطف يف مساره عما  

يف العصر األموي، فخفتت فيو نزعة ربقّب اخلصم بسبب وضاعة أصلو ونسبو، أو  كان عليو
مخول مكانة أبيو وجده، أو ضآلة شأن عشّبتو وقبيلتو. إذ مل تعد لألنساب تلك األمهية 
البالغة الٍب كانت ذلا يف سالف العهد، بعد مهود حدة العصبيات القبلية وانصهار أكثر 

ادلتحضراحلديث. فَبكز اذلجاء أو كاد، يف إبراز ادلعايب الشخصية القبائل يف بوتقة اجملتمع 
الالصقة بذات ادلهجو وما تنطوي عليو نفسو من مثالب. وىذا ادلنحى أدخل يف رحاب 

 التصوير والفن، وأبعد عن رلال القذف والشتم.
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 الراثء .3

النبثاقو من ما غرض الراثء فمن الطبيعي أن تظل لو منزلتو السامية يف النفوس أ
عاطفة احلزن الواري يف كل زمان ومكان. غّب أن فن الراثء ارتقى يف ىذا العصر، واكتسب 
غُب وعمقاً، بفضل شعراء كبار أبدعوا فيو ويف سائر أغراض الشعر، ويف طليعة شعراء الراثء 

 ، ومن بعده ابن الرومي الذي عرف براثء أوالده.«مداحة نواحة»أبو سبام الذي قيل عنو 

 الغزل .4

وقد اكتسب الغزل يف العصر العباسي غُب ومضاء الرتباطو بعاطفة احلب الغالبة يف 
النفس اإلنسانية. وأقبل الشعراء إقباالً كبّباً علىالنظم فيو، فكثر كثرة ابلغة وازدىر ازدىاراً 

يح مل واسعاً. غّب أن االذباىْب اللذين غلبا يف العصر األموي ومها الغزل العفيف والغزل الصر 
يسّبا يف العصر العباسي على ذلك النحو ادلتوازن. فقد أخذ الغزل العفيف يف التضاؤل، يف 

عصر تكاثرت فيو النحل واآلراء، واحتدمت ادلنازع واألىواء، وقلما عرف اجملتمع العباسي 
طائفة من شعراء احلب النقي الطاىر كالذين عرفتهم من قبل بوادي اجلزيرة وربوع احلجاز، 

قيس بن ادللوح و مجيل بن معمر و عروة بن أذينة. ولعل العباس بن األحنف وقلة من  مثل
أمثالو الشعراء الذين تعذبوا يف عشقهم ديثلون بقية ذلك  ادلنحى، وإن مل يبلغوا فيو شأو 

م( قصر شعره، أو كاد، على التغِب 818ىـ/192العذريْب قبلهم. فالعباس بن األحنف )ت
 .بعاطفتو ومشاعره
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 الفصل الثالث: الشعراء ادلولدون يف بغداد

كان الشاعر يف اجلاىلية لسان دفاع, و حامي ذمار, ومسجل زلامد. و يف الدولة  
األموية كان داعية دين, و دعامة ملك, و انصر مذىب, و مئيد فرقة. و يف دولة العباسية  

ثر شعراء بغداد يف كان ندًن اخلليفة, و مسّب أمّب, وأليف كأس, وصريع عانية. وكان أك
    .صدر ىذا العصر

 ه( 167 -95م/  784 -714بشار بن برد ) .1

ىو بشار بن برد بن يرجوخ العقبلي ابلوالء كنيتو أبو معاذ ولقبو ادلرعث أشعر 
سلضرمي الدولتْب و رأس الشعراء احملدثْب, و شلهد طريق اإلخَباع و البديع للمتفننْب, واحد 

من فرس طخارستان من سيب ادللهب بن أيب صفرة وقع ملك  اصلوو  البلغاء ادلكفوفْب.
أبويو لبِب عقيل بن كعب, فنشأ بشار فيهم و تريب يف منازذلم, واختلف إيل اإلعراب 

 الضاربْب ابلبصرة حٍب خرج انبغة زمانو يف الفصاحة و الشعر.

 )ه 211-131م/  826 -748أبو العتاىية )  .2

يتو أبو إسحاق و لقبو أبو العتاىية ولد بعْب ىو إمساعيل بن القاسم بن سويد و كن
 التمر قرية ابحلجاز ونشأ يف الكوفة علي صناعة أىلو, و كانوا ابعة جرار. 

 ه( 199 -145م/  815 -762أبو نواس ) .3
 ستبحث الباحثة عن حياة أيب نواس يف الباب الثالث.

 ه( 284 -221م/  897 -836ابن الرومي )  .4
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اس بن جرجيس مويل عبيد هللا بن علي رومي األصل. ىو أبو احلسن علي بن العب
ولد ببغداد و فيها نشأ و أتدب حٍب شعر و نبغ. مث قضي حياتو كأكثر الشعراء يف انتجاع 

 السراة والوالة. وقد محل الناس بلسان علي بره و تكرمتو, إما رغبة و إما رىبة.
كثّبة يف الطعام و كان ابن الرومي شرىا كما يظهر من غضون شعره. ولو أشعار  

 الشراب.
 ه( 296 -249م/  919 -863ابن ادلعتز )  .5

ىو أمّب ادلئمنْب أبو العباس عبد هللا بن اخلليفة ادلعتز, ىو أشعر بِب ىاشم و أبرع 
الناس يف األوصاف و التشبيهات. ولد يف ادللك و موئل اخلالفة, وتريب تربية ادللوك, و أخذ 

د بن سعيد الدمشقي و غّبىم, و مهر يف العربية و األدب و  عن ادلربد و ثعلب و مئدبو أمح
كل علم يعرف أئمة عصره و فالسفة دىره, حٍب ىابو و زراء الدولة و شيوخ كتاهبا, و 
عملوا علي أن ال يقلدوه اخلالفة خشية أن يكف أيديهم عن األستبداد ابدللك, وولوا ادلقتدر 

 صبيا.
 ه( 414 -359م/  1113 -971الشريف الرضي )  .6

ىو أبو احلسن دمحم بن احلسْب ادلوسوي, ولد يف بغداد و نشأ يف حجز والده و 
درس العلم يف طفولتو فربع يف الفقو و الفرائض و فاق يف العلم و األدب, وقال الشعر و 
عمره ال يزيد علي عشر سنْب. فلما بلغ التاسعة و العشرين من عمره خلف اابه يف نقابة 

مث إليو مع النقابة سائر األعمال الٍب كان يليها ابوه, و ىي النظر يف  ,388الطالبيْب سنة 
 ادلظامل و احلج ابلناس.
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 ه(  513 -455م/  1121 -1163الطغرائي )  .7
ىو العميد أبو إمساعيل احلسْب بن علي ادلعروف ابلطغرائي نسبة إيل مهنتو أول 

 .جوق حٍب وزر للسلطانحياتو. ولد أبصبهان من أسرة فارسية مث تقلب يف ظل آل سل
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 الباب الثالث

 حملة قصرية عن أيب نواس

 الفصل األول: نشأتو و حياتو

إشتهر يف األدب العريب عشرات من الشعراء واألدابء, يعرفهم قراء األدب ورواتو, وال  
من امسو علما على كل   او إىل أميْب وأشباه األميْب وازبذ تصل أمساؤىم فضال عن أخبارىم

من يشبهو يف صورتو عندىم وصحفوا ذلك اإلسم تصحيفا يدل على مصادره األمية, فعرفوه 
   17ابسم أيب النواسي بتشديد الواو وزايدة األلف والالم للتعريف على الدوام.

قد شرحت الباحثة يف الصفحات السابقة, أن أاب نواس أحد شعراء العصر العباسي  
ذلك العصر وما بعده من العصور األدبية. ىو احلسن بن ىانئ بن عبد األول  ادلعروف يف

 145احلكمي, ولد يف خور األىواز إحدي قرى خوزستان يف جنوب الغريب من فارس سنة 
م(. فتضاربت الرواايت يف نسبو, ولعلو ىو نفسو ادلسؤول عن ذلك األضطراب.  762ه )

صل بنفسو إيل األكاسرة, ومرة ينتسب عربيا مصراي. فقد كان ينتسب مرة فارسيا و يتعاىل في
كان أبوه ىانئ احلكمي من جند مزوان بن دمحم آخر خلفاء بِب أمية. ودلا تويف مل جيد أبو 

 نواس من يعولو فالتجأ إيل عطار يشتغل عنده.

ويف السنة الٍب تويف أبوه ارربل أبو نواس مع أمو إيل البصرة, وىو حْب ذلك مل يبلغ  
دسة من عمره, و أقام هبا حٍب يبلغ ثالثْب, فكان ظالت البصرة موطنة لو.  وىي آنذاك السا

                                                             
 11)صيدا: ادلكتبة العصرية, دون السنة( ص.  أبو نواس احلسن بن ىاينعباس زلمود العقاد,  17
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, بل صارت عاصمة لألدب و اللغة و علوم الدين. 18مركز لتطور الثقافة و احلضرة و العلم
سكن فيها احملدثون و الرواة كاألصمعي و أيب عبيدة و النحاة اجمليدون, و القراء األعالم 

. و 19يل ذلك من العلماء و ادلثقفْب البارعْبتضلعون كأيب زيد األنصار وما إاللغويون وادلو 
جبانب ذلك كثر فيها أصحاب اللهو و اجملون و كانت رلتمعتهم الئقة بدخول األشياء 

ادلتابعة لتنمية احلياة احلضرية, لقد كان أبو نواس ظاىرة مثّبة غّب عابئ دبجمعتو  اخلارجية
و تقليدا ومل حيفل أبية قيمة متواثرة وال أبي أسلوب سويٍّ من األساليب خلقا أو سلوكاً دينا أ

احلياة اإلجتماعية الٍب قد يشذ أفرد من اجملتمع عن بعدىا ولكنهم الينكروهنا مجيعا وال 
   21يطرحوهنا مجلة وراء ظهورىم.

و بعد أن تويف أبوه قامت أمو علي تدبّبه, فتعجلت أن تدفعها إيل أىل العلم و  
للغة, فتعلم العلوم الدينية و العربية, حٍب يصّب رجال مثقفا. و كان يرغب يف األدب, و ا

حقق حبو إيل األدب دبطالعة الَباث األدبية القددية و كشف أسرارىا. فأخذ يلهج ببعض 
األشعار و حيفظ أطرافها منها و جيرب قرضو حٍب انفتحت موىبتو فيو. و كان مليحا 

ن تفوليتو ال تكون فرحة بل كانت سلزنة و معذبة, ألنو ينفرد يف صبيحا. و لكن األسف أ
 .21هتد نفسو, فقد أحلقو أمو بد كان عطار يعمل كأجّب عنده

وكان مكثو عند العطار ال يفَب عن معاانة الشعر, و يسرق الوقت لتحقيق ىوايتو  
اجن يف إحدي الشعرية. و شاءت األايم أن يلتقي بوالبة بن احلباب األسدى ىو الشاعر ادل

                                                             

 392ص  م(  1986) الطبعة األويل, بّبوت: دار اجليل, سنة  اتريخ األدب العريب األدب القدًنحنا الفاخوري, 18  
  393. ص اتريخ األدب العريب األدب القدًنحنا الفاخوري, 19

 271ه( ص. 1986السادسة. )بّبوت: دار العلم للماليْب , الطبعة الشعر والشراء يف العصر الباسيمصطفى الثكعة,  21
   221, )مصر: دار ادلعارف دون السنة( ص اتريخ األدب العريب يف عصر العباسي األولشوقي ضيف,  21
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قدوماتو فيها لقي أبيب نواس و تعجب بذكائو و موىبتو يف الشعر, فقال لو إين أرى فيك 
سلايل أرى أال تضيعها, وستقول الشعر فاصحبِب أخرجك, فقال لو ومن أنت؟ قال: أان 
والبة بن احلباب. فقال لو. نعم أان و هللا يف طلبك, ولقد أردت اخلروج إيل الكوفة آلخذ 

فسار أبو نواس معو, وقدم بغداد و قد أريب علي الثالثْب, و ىناك صحب الشعراء  عنك.
 .22ودرس علي العلماء حٍب أصبح من أشعر أىل عصره و أغزرىم علما و أنبههم امسا

إن والبة بن احلباب ىذا صحب معو أاب نواس من البصرة و اذبها سواي إيل الكوفة  
استفاد أبو نواس منو شعرا و لكنو انل منو ما نقلو من  حبجة زبرجيو و تعليمو الشعر. و ردبا

صفوف ذوي العفة و ادلروءة إيل صفوف اجملان اخللعاء الذين ال يقيمون وزان لفضيلة وال 
 يعيشون إال يف يف أحضان الرذيلة, حبيث او اقَببت الفضيلة منهم فروا منها. 

الشعر و النحو و الغريب و و أما أن مات والبة حٍب قام خاف األمحر بتنشئتو علي  
 أايم الناس, و كان خلف علي زندقتو ذا قدر و مقدرة يف دنيا األدب بعامة و اللغة خباصة.

إن أاب نواس تلميذ دلن ذكران من علماء البصرة األجالء, مث غادر البصرة إيل الكوفة  
اجلاحظ يصفو علي النحو الذي ذكران فنما عوده يف شعره و قوي ساعده يف اللغة, حٍب إن 

بقولو: ما رأيت أحدا أعلم ابللغة من أيب نواس وال أنصح ذلجة مع حالوة و رلانية 
لالستكراه. و أما يف الشعر فإن أاب عبيدة يقول عنو: كان أبو نواس للمحدثْب مثل امرئ 

                                                             
ص ه(  1431)الطبعة الثالثة عشر, بّبوت: دار ادلعرفة, سنةاتريخ األدب العريب للمدارس الثانوية و العليا, أمحد حسن الزايت, 22
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القيس للمتقدمْب, و يقول عنو العتايب: لو أدرك اخلبيث اجلاىلية ما فضل عليو أحد, و 
 و سفيان بن عيينو إنو أشعر يف قصيدتو يف جنان: يقول عن

   23يندب شجوا بْب أتراب  اي قمرا أبصرت يف متام 

لقد كان أليب نواس ثقافة دينية واسعة يف أول حياتو فقد طلب احلديث و مسعو من  
ه الذي روي أربعة آالف حديث, ومسع 179محاد بن زيد البصري شيخ العراق ادلتويف سنة 

ه الذي أخذ عنو كثّب من علماء  187بصرة معتمر بن سليمان التويف سنة من زلدث ال
احلديث ومن بينهم اإلمام أمحد بن حنبل, كما مسع من حيي بن سعيد القطان البصري 

ه و كان من أقران مالك, ومسع أيضا من أزىر ابن سعد السعدان  197احلافظ ادلتويف سنة 
قفة يف احلديث و تردد علي أيب جعفر ادلنصور. ه الذي كان ث 213البصري ادلتويف سنة  

ىذا ما كان من أمر أيب نواس يف تلقيو احلديث, و أما القرآن فقد قرأه علي إمام البصرة و 
ه. و أما النحو فقد  215مقرئها عامل القراءات يعقوب بن إسحاق احلضرمي ادلتويف سنة 

وحفظ عن أيب عبيدة معمر بن أخذه عن أيب زيد النحوي فكتب عنو الغريب و األلفاظ, 
 ادلثِب أايم الناس وىو فضال عن ذلك قرأ سيبويو وثقف نفسو ثقافة ضلوية طيبة.

وجيمل ابن ادلعتز ثقافة أيب نواس الدينية و مقدرتو يف العلوم األسالمية فيقول, كان  
أبو نواس عادلا فقيها, عارفا ابألحكام و الفتيا, بصّبا ابإلختالف صاحب حظ و معرفة 
بطرق احلديث, يعرف انسخ القرآن و منسوخو و زلكمو و متشاهبو و كان أحفظ ألشعار 

                                                             

  276ه( ص. 1986دار العلم للماليْب  , الطبعة السادسة. )بّبوت:الشعر والشراء يف العصر الباسيمصطفى الثكعة,   23 
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وائل اإلسالميْب و احملدثْب. وكان أليب نواس مشاركة يف أكثر ألوان القدماء و ادلخضرمْب وأ
 24ادلعرفة متفننا يف العلم قد ضرب يف كل نوع منو بنصيب.

و يف البصرة شغف أبو نواس جبارية تدعى "جنان" و غناىا بشعر كثّب يعرب عن  
عمق شعوره ضلوىا و قد قصد أبو نواس بغداد و امتدح ىارون الرشيد و انل مكانة  مرموقة 
لديو, و لكنو أي ىارون الرشيد كان كثّبا ما حيبسو عقااب لو علي ما يورد يف شعره من 

ل الرشيد حبسو حٍب عفا غنو بشفاعة من الربامكة الذين كان أبو ادلباذل و اجملون. وقد أطا
نواس قد اتصل هبم و مدحهم. و لعل صلتو الوثيقة هبم ىي الٍب دفعتو إيل الفرار حْب نكبهم 

 الرشيد فيما عرف فيما بعد بنكبة الربامكة. 

ذىب أبو نواس إيل دمشق مث إيل مصر متجها إيل الفسطاط, عاصمتها يومذاك,    
و اتصل بوايل اخلراج فيها اخلصيب بن عبد احلميد فأحسن و فادتو و غمره ابلعطاء فمدحو 

 بقصائد مشهورة.

تويف ىارون الرشيد و خلفو ابنو األمْب, فعاد أبو نواس إيل بغداد متصال بو, فازبذه  
خصوم األمْب تشبيع بْب الناس. و يف نطاق الصراع بْب ابِب الرشيد, األمْب و ادلأمون, كان 

األمْب يعيبون عليو ازباذ شاعر خليع ندديا لو, و خيطبون بذلك علي ادلنابر, فيضطر األمْب 
إيل حبس شاعره. و كثّبا ما كان يشفع الفضل بن الربيع لو لدي اخلليفة فيخرجو من 

  25سجنو. و عندما تويف األمْب راثه أبو نواس بقصائد تنم عن صدق عاطفتو ضلوه.

                                                             
 274   . صاتريخ األدب العريب األدب القدًنحنا الفاخوري,   24

   http;//elmassaelpronzia.blogspot.com 2112 أغسطس  11أجبدايت: أبو نواس, اجلمعة  25 
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 اتو و أخالقوالفصل الثاين: صف 

كان أبو نواس مجيل الصورة, خفيف الروح, حلو احلديث, حاضر البديهة فصيح  
اللسن مدمنا للخمر, كثّب اذلزل و اجملون, جامعا إلشتات الصفات الٍب جيب أن تكون يف 
الندًن, مستخفا أبمور الدين. و لو مع الشعراء مناقضات كثّبة. و نوادره اجملونية رلموعة يف  

ص غّب ديوانو طبع منو جزؤه األول يف القاىرة, إال أن أكثر ىذه النوادر و تلك كتاب خا
األشعار اجملونية مدسوس عليو, ألن جل أشعاره يف ذكر اللهو و وصف اخلمر وما يتبع 
ذلك, وليس ىذا مذىب ادلعاصرين لو وال ادلتأخرين عنو فأحلق الناس بشعره كل ما وجدوه 

و أكثر أخباره مع جارية شاعرة تسمي جنان قد ىويو و كلف  من جنسو ومل يعرفوا قائلو.
  هبا.    

كما قال ابن منظور: كان حسن الروح رقيق اللون حلو الشمائل انعم اجلسم شعرة  
منسدل علي وجهو و قفاه وكان ألثغا جيعل الراء غينا و كان ضليفا يف حلقو حبقهو كان رقيق 
الطبع ظريف النكتة خفيف الظل ال يبايل ما يقول وما يفعل و كان حيتقر األغنياء الذين 

  فإذا ضمو و إايىم رللس تكر عليهم.اذلم يستعبدون الناس أبمو 
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 الباب الرابع

 يب نواسشعر أحتليل عن 

 الفصل األول: حصائص الشعر أيب نواس

من خصائص الشعر يف العصر العباسي ادلوجودة الٍب ذكران سابقا ىناك بعض  
 يلي: خصائص على سبيل مثال متعلقة ابلشعر أيب نواس فيما

ما قال أبو نواس يف الشعر، وكان حياول فيها أن يضارع كالً أشهر ” اخلمرايت“تعترب  .أ 
من عدي بن يزيد والوليد بن يزيد، أما ابلنسبة لشعر ادلديح الذي قالو فيظهر فيو 

, علمنا أبن الشعر قليل القيمة مقارنة بشعره اآلخر التصنع الواضح، لذلك يعترب شعر
اخلمري ليس من موضوعات جديدة وقد عرف يف الشعر اجلاىلي ويف صدر اإلسالم 
ويف العصر األموي وأوائل العصر العباسي بل الشعراء كانوا يقصدون بو إىل غرض 
أصلي وىو الفخر ومدح وغّبىا, اخلمرايت يف الشعر أيب نواس ىي الٍب جعلتو فريدا 

اء الذين جائوا من بعضو يف عصور الٍب تليو ابخلمرايت تعترب عن شعراء عصره حٌب شعر 
أقوى الشعر أليب نواس إبضافة إىل أهنا أفضل أقوى ما كتب يف اخلمر. ىذا الشعر أيب 

 نواس جاىر ابخلمر والدعوة إليها يقول: 
 وال تسقِب سرا إذا أمكن اجلهر # أال فاسقِب مخرا وقل يل ىي اخلمر

 فإن طال ىذا عنده قصر العمر # عد سكرةفعيش الفٌب يف سكرة ب
 وما الغنم إال أن يتعتعِب السكر  # وما الغنب إال عن تراين صاحيا
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يتميز شعر الراثء الذي قالو أبنو يتضمن عاطفة عميقة وحزاًن كبّبًا ظاىراً، كما أن شعر  .ب 
دمحم  , من بعض شعر أيب نواس يف اخلليفةي قالو خاٍل من ادلبالغة والتصنعالراثء الذ
 األمْب: 

 وليس دلا تطوى ادلنية انشر #  طوى ادلوت مابْب وبْب دمحم
 فلم يبق يل شيء عليو أحاذر # وكنت عليو أخذر ادلوت وحده

 فقد عمرت شلن أحب ادلقابر #  لئن عّمرت دور دبن ال أوده
يتميز معظم شعره أبنو سهل األلفاظ وعباراتو لينة ومعانيو سلسة وال حيتوي على أي  .ج 

 .لفاظ غريبة أو حشو للكالمأ
 تتميز أشعاره يف الغزل أبهنا ربتوي على شاعرية صادقة وعاطفة عميقة، ابإلضافة إىل .د 

 .أهنا تتضمن االبتذال واإلابحية

 يبتدي منو وينشعب # ما ىوى أال لو سبب
 وجهها ابحلسن منتقب #  فتنت قليب زلجبة

 تنتقي منو وتنتخب # خليت واحلسن أتخذه
 واسنزادت بعض ما هتب # منو طرائفوفاكتست 

 عودة ذلا يثنها أرب #  ذلافهي لو سّبات 
 رب جد جره اللعب # صار جدا ما لعبت بو
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 الفصل الثاين: شعر أيب نواس عن احلب

كما يقال أن احلب ظاىرة إنسانية عظيمة متأصلة يف النفوس األنسانية, غّب أن  
مهمة على أي إنسان سواء كان مفكرا أو  زلاولة الوصول إىل تعريف احلب ىي أصعب

فيلسوفا أو شاعرا أو علما, وقد إختلف البشر على أنواعهم عامة وحاصة يف ماىية احلب, 
احلب يف اتريخ األنساين أاثر جدال فلسفيا حول ماىية فتناولو علم النفس وعلم اإلجتماع 

اتسمت الكتابة عن ماىيتو احلب  وغّبمها من العلوم الٍب هتتم ابحلقول الفكرية والفلسفية وقد
يف الثقافات ادلختلفة ابلطابع الفلسفي البد من اإلشارة إىل أن تعريف احلب كعالقة 
اإلنسانية بْب ذكر وأنثى خيضع دلؤثرات عدة زبتلف يف وصفها وربديدىا من مفكر آلخر, 

حية والثقافات ألن احلب ذبربة األنسانية معقدة حيث حبكمها تباين الطبائع وادلشاعر الرو 
 26والقّيم واألذواق واألمزجة الشخصية

ره متعلقة اشعأمن انحية حصائص الشعر أيب نواس يف عملو األديب ىناك بعض  
ابحلب ىي قصائد قصّبة عن احلب الذي تبدأ حوايل مخسة حٌب مخسة عشر أبيات يتبع 

 .27شكل قصائد من شعراء الفرس وتطورىا قبل العرب يعرفها يف وقت طويل

 وكيف ينام من ضمن السقام # أبت عيناي بعدك أن تنام

 وراجعت الصباية والغرام # وبقيت من الفراق دلا االقى

                                                             
  https://truelovesite.com26  

27  Philip k. khitti, History of the arabs (cet. 1 jakart: serambi, 2008) hal. 509 
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يف البيت السابق نرى رقاقة لغة أيب نواس يف وصف فراقو مع زلبوبتو وأصبح منذ فراقو 
 اليستطيع النوم كأنو أصابو مرض شديد.

ة والثقافية األجنبية يف عصر العباسية أن أاب نواس عاش يف مظاىر احلضارة ادلادي  
وىذه الظواىر مل حيدث من قبل. واختلط من األجنبية وأيثر أتثّبا شديدا إىل تعريب من 
ادلصطلحات اجلديدة وأدخلوىا وأتثرت يف أشعارىا الٍب أصبحت شليزات شعراء يعيشون 

 فيها. 

عنو وعن معاصريو من  لقد قال أبو نواس لونْب من الغزل, الغزل ابدلزكر الذي عرف 
اجملان وىو ماننزه كتابنا عن تناولو واستعراضو ألّن مثل ىذا الضرب من الشعر يتناىف مع 
إنسانية اإلنسان, والغزل ابدلؤنث وىو ضرب مألوف من القول وفن أجاد فيو الشعراء, بل 

ريتو أتى إنو ىو اآلخر زلك لقدرة الشاعر, ألنو إذا كان صادقا يف عاطفتو موىواب يف شاع
فيو ابلفريد ادلعجب من القول والعذب ادلطرب من الشعر, لقد كان أبو نواس وأداة الشعر 
عنده طيعة سخية من أرق الشعراء غزال ولو صور انتزعت إعجاب معاصرية ومن بينهم النقاد 

  . 28ادلنصفون والعلماء غّب ادلتهافتْب ادلتخاذلْب

البدوية وابداع احلضارة, وكان الشعراء حييطون لقد كان الشعر يف عصره ذبمع بْب فصاحة 
علما كامال ابللغة العربية, ألفاظها ومهانيها وأساليبها وقد درسوا اللغة يف مواطها األصلي 
وعاشوا يف جو البداوة وحفظوا كل ما قالو الشعراء من قبلهم من قصائد فملكوا من انحية 

                                                             
  313(ص. 1979)بّبوت: لبنان دار العلم للماليْب, سنة  , الطبعة األوىلالشعر والشعراء يف العصر العباسيمصطفى الثكعو,  28
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فمن شعره عن احلب فيما  بق ذلم والحق.اللغة ويتعمقوا فيها إىل درجة مل يصل إليها سا
 يلي:

 يشرح أبو نواس سبب حبو ويتغزل بفاتنة أسرت فؤاده فيقول: 

 يبتدي منو وينشعب # ما ىوى أال لو سبب

 وجهها ابحلسن منتقب # فتنت قليب زلجبة

 تنتقي منو وتنتخب # خليت واحلسن أتخذه

 واسنزادت بعض ما هتب # فاكتست منو طرائفو

 عودة ذلا يثنها أرب # ذلافهي لو سّبات 

 رب جد جره اللعب # صار جدا ما لعبت بو

عمل أبو نواس يف شعره زبصص عن حبر "مديد" وكذلك إستعمل يف األبيات السابقة نرى 
ألفاظا بسيطة معروفة لدى ادلستمعْب, وأن معرفة معانيها الحيتاج إىل كّد وإعمال الفكر. 

أللفاظ ادلتداولة لدى اجملتمع. و البيت السابقة ظهر ميول أيب وذلك ألن ألفاظها نفس ا
 نواس إىل الغزل الذي فيو مكون بشعور احلب.

لقد قال أبو نواس غزال يف كثّب من النساء, ولكن كان غزلو كان على األكثر  
حديث إعجاب موقوت, أو شعر مناسبة حبيث اليعد من فن الغزل الصادق األصيل يف 

و األكثر شهرة ارتبط دبعشوقتو جنان الٍب تظاىر أبنو أحبها بصدق وافًب شيء, ولكن غزل
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آىا أبو نواس ألول مرة وقد مرت , وحْب ر هبا إبخالص وكانت جنان مفرطة اجلمال فاتنتو
أمامو وىو ينشد أشعارا لبعض أقرانو ابدلربد, ظل يالحقها بنظره حٌب غابت عنو فعجب 

: خرجت عن حدك الذي كنت تنتسب إليو ايأاب نواس القوم وقد عرفوه أسّب غلمان قائلْب
 فسكت حلظة الجييب مث أنشأ يقول ىذه األبيات البارعة وكان ذلك أّول عهد حبب جنان: 

 ال يتحّدى العيون ابلنظر  # إين صرفت اذلوى إىل قمرٍ 

ــ  راُر يف أنَّو من البشر # إذا أتّملتو تعاَظَمَك اإلقــــ

 منَك إذ قسَتو إىل الّصور  #  معرفةً مث يعوُد اإلنكاُر 

 أيخذ منها أطايب الثَّمِر  #  مباحٌة ساحُة القلوب لو

وكانت جنان يف أول أمرىا وردبا لفَبة طويلة ربتقر أأب نواس لنا تعلمو من اضلرافو ورلونو 
وشذوذه, فكان إذا ذكر إمسو ذلا أو قريء شعره عليها تسّبو وتنعتو ابدلنخث الكاذب, وعلى 
الرغم من ظرفو مل يكن قريبا من نفس ادلرأة الٍب عاصرتو, فقد كانت تزدري فيو غالمياتو 
وسّبتو الشاذة, وكانت أول امرأة شغفتو حبا, وىو ال يزال يف البصرة خيتلف إىل مربد 
وحلقات العلماء, جنان جارية الثقفيْب وعقد أبو الفرج فصال غي أغانيو ألشعاره فيها 

اه يرسل ذلا بغزلياتو وترسل لو بسبِّها وشتمها وىو يزداد هبا شغفا, حٌب وأخباره معها ونر 
  ليقول:

 أليس جرى بفيك إمسي فحسيب # أاتين عنك سبك يل فسيب

 فماذا كلو إال حليب # وقويل ما بدا لك أن تقويل
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 فما ترجْب من تعذيب قليب # قصاراك الرجوع إىل وصايل

 يب فيها عند ريبوعلم الغ # تشاهبت الظنون عليك عندي

 ويف ىذه األبيات يبدو أبو نواس كما لو كان زلبًّا صادقًا.  

       قال أيضا : "ظِفرُت دبن أىوى"

 قد ظفرت كفي دبن أىوى #  ما البشرى اي معشر العشاقِ 
 كذاك أيضا لكم العقىب    # وصلِب من بعدكم سيدي
 ال شركة فيها وال دعوى # ضممت كفي عسى درة

 غربت عِب سائر الدنيا #  اعتباطا هبادلا سبألت 
 شعر أيب نواس يف عالمة العشق يف وجو العشق

 وفيو اي قوم األعاجيب # يف احلب روعات وتعذيب

 عندي من احلب ذباريب # من مل يذق حبا فإين أمرؤ

 ىذا أسّب احلب مكتوب  #  عالمة العاشق يف وجهو

 مدرجة العشاق منصوب #  وللهوئ يف صيود على

 واحلْب لإلنسان رللوب #  إذا مر زلب بو حٍب

 يلهوبو, والصرب مغلوب #  قال لو, العْب طماحة
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 واأبيب من عيبو الطيب # ليس لو عيب سوى طيبو

 كذلك احملبوب مسبوب   # يسب عرضي, و أقي عرضو

 وقال أيضا سلاطبا جنان وكانت قد وعدتو بزايرة ومل تف بوعدىا "مٌب الفرج" 

ــجفن عيِب كاد  ـــ  ــــقط من طول مااختلج  # يســــ

ــ ــــــ  ــــــك واذلجر قد نضج # وفؤادي من حّر حب

ــ  ــــــسي وأىلي, مٌب الفرج؟ # خربيِب فداك نفــــــــــــــــــــــ

 ج زايد وقد خرج # جروكان ميعادان 

 بك يف أضيق احلرج # أنت من قتل عائد

عو جنان وغّبه من الغلمان. واحلق أن أاب واترة أبو نواس يقصد ويغِب شعره ويد
نواس يف فنو, اليكتفي إبطالق شعوره وإيثار اللفظ السهل العذب للمعُب. ولكنو يضيف 
إىل ذلك أثرا ىامة يف األوزان الشعرية اخلفيفة القصّبة والقريبة من السماع ويشبو النثر يف 

 السهولة.

بة وبراعة ادلعاين الٍب يفتق الشاعر إن غزل أيب نواس يتسم بدون شك ابلرقة و العذو 
أكمامها, وىو يعمد إىل الصناعة البديعية أحياان, وإىل استعمال معاين ادلتكلمْب وألفاظهم 
حينا آخر ولكنو يف اجلملة ينحو إىل البحور القصّبة وادلعاين احلضرية ادلبسطة السهلة, فهو 

ىل النفس قريب إىل اخلاطر واألمر كذلك فن قويل معجب ولون من الشعر طريف زلبب إ
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تستحب روايتو ويعذب ترديده. أما عن العاطفة الٍب ىي لب الغزل وجوىره, فإننا ال نكاد 
ضلسها يف غزل أيب نواس, ألن احلب حيتاج إىل قلب وأبو نواس مل يكن لو قلب حيب, وإمنا  

فاتو  كان حليف نزوة وأسّب شهوة وجليس شذوذ واضلراف ومن كانت ىذه حياتو وتلك ص
 كان احلب الصادق أبعد األشياء عنو.
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امسالباب اخل  
 اخلامتة

ة: اخلالص الفصل األول  

أاب  ، يّتضح لنا أنّ البحث عن أيب نواس وخصائص شعره عن احلببعد أن أجرينا  
ن الذي اشتهر برواية سي ويقال أيضا من الشعراء ادلولدينواس أحد الشعراء يف العصر العبا

 .ادلختلفة خصيصاً ابلغزل ادلَبكز حبسي العميق ىو احلب شعره

أشهر ما ” اخلمرايت“تعترب  من خصائص الشعر يف العصر العباسي ادلوجودة: .1
شعر الراثء الذي قالو أبنو يتضمن عاطفة عميقة وحزانً  , قال أبو نواس يف الشعر

دقة وعاطفة تتميز أشعاره يف الغزل أبهنا ربتوي على شاعرية صا, كبّبًا ظاىراً 
يتميز معظم شعره أبنو سهل األلفاظ وعباراتو لينة ومعانيو سلسة وال  و عميقة

 .حيتوي على أي ألفاظ غريبة أو حشو للكالم
كما يقال أن احلب ظاىرة إنسانية عظيمة متأصلة يف النفوس األنسانية ىي  .2

, من ادلاأصعب مهمة على أي إنسان سواء كان مفكرا أو فيلسوفا أو شاعرا أو ع
ره متعلقة ابحلب اشعأشعر أيب نواس يف عملو األديب ىناك بعض انحية حصائص 

ىي قصائد قصّبة عن احلب الذي تبدأ حوايل مخسة حٌب مخسة عشر أبيات يتبع 
 شكل قصائد من شعراء الفرس وتطورىا قبل العرب يعرفها يف وقت طويل.
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   االقرتاحات : الفصل الثاين

قدم االقَباحات ىف ضمن ىذه الرسالة البسيطة ة أن تالباحث تىف ىذا الفصل أراد 
 " أبو نواس وخصائص شعره عن احلب )دراسة ربليلية أدبية(ادلعنونة بعنوان: "

ينبغى أن تكون ىذه الرسالة مسامهة نفيسة لطالب جامعة عالء الدين  .1
ن ة لطالب قسم اللغة العربية الذين يريدون أصاالسالمية احلكومية عامة وخا

 .دراسة الشعروخصوصا ىف  ىف علم األدب يتعمقوا
ىف ىذه الرسالة مل يكن خاليا من اخلطإ، فلذلك يرجى  ةالكاتب تكل ما كتب .2

 من مجيع القراء ادلساعدة على إصالح ما فيها من اخلطإ.
ونرجو من مسؤويل جامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر زايدة وتوفّب   .3

مكتبة اجلامعة ألننا ضلتاج  ىف وخاصة ما يتعلق ابلبحوث الشعرية األدبكتب 
 كثّبا وما زلنا نشعر بنقصاهنا.اليها  

   وأخّبا، نسأل هللا أن يوفقنا إىل الصواب وأن يوجهنا إىل الصراط ادلستقيم. آمْب.
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