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التصريح بأصالة الرسالة

وإن ثبت تقر الباحثة بكل وعي وأمانة بأن هذه الرسالة حق من نتائج يدي الباحثة نفسها.
ا الغية  ا منسوخة من رسالة أخرى كلها أو بعضها ففي والدرجة اليت نيلت  فيما بعد أ

طبقا للقانون.
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د
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ه

كلمة تمهيدية

بسم اهللا الرمحن الرحيم

. والصالة والسالم على خري خلقه ىف أحسن التقوميهللا الذى خلق اإلنسان احلمد 

حممد صّلى اهللا عليه وسّلم املبعوث إىل خري األمم. وعلى آله وأصحابه مفاتيح احلكم 

ومصابيح الظُّلم.

وخصائص شعره (دراسة "أبو العتاهية لقد كتبت الباحثة هذه الرسالة بعنوان 

الستيفاء بعض الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا هيومانيورا يف تحليلية أدبية)"

ا كلية اآلداب والعلوم  ء الدين اإلسالمية جبامعة عاللثقافيةاقسم اللغة العربية وآدا

.احلكومية

ا اليت قد واضعة بعيدة عن الكمال والتفوق، هذه الرسالة املت عانيت أثناء القيام 

صنوفا عديدة من املشاكل والعراقيل املتعلقة بقلة املراجع، فبعون اهللا وتوفيقه انتهت الباحثة 

من كتابتها.

ه



و

فبهذه املناسبة، فقدمت الباحثة جزيل الشكر وأجّل التقدير بعد الشكر هللا إىل كل 

ر:من يساهم ويشارك يف إمتام هذه الرسالة البسيطة، وأخص بالذك

والَدي بدوى و هدية، إخواين دارويس و وانردي و أخوايت حسمواتى و )1

اجرة، الذين قد قاموا برتبية الباحثة تربية حسنة ودعموها بدعم مايل وأديب 

حىت تطمئن من أن تواصل دراستها يف كلية اآلداب والعلوم الإلنسانية 

باجلامعة.

الدكتور الربوبسورستاذاألعالء الدين  اإلسالمية احلكومية، جامعةمدير )2

احلاج عبد القادر غّسينج املاجستري ونوابه األربعة الذين قد بذلوا جهودهم 

استها يف راحة للجامعة حىت تتمكن من أن تواصل در واهتمامهم للباحثة و 

واطمئنان.

الدكتور مردان املاجستري ونوابه الربوبسورعميد كلية اآلداب والعلوم الثقافية )3

قد أحسنوا اإلدارة واخلدمة.الكرام الذين

ار )4 نور خالص عبد الغفار س.أغ، م.هومئيس قسم اللغة العربية وآدا

وسكريرته الدكتوراندا مروايت، م.أغ، الكرميان اللذان قد أحسنا اإلدارة 



ز

واخلدمة يف القسم نفسه، حىت تيسر للباحثة وللطالب مجيعا من إمتام 

الدراسة بال عسر وصعوبة.

اج كمال الدين ابو نواس، م.أغ املشرف األول، و الدكتوراندوس الدكتور احل)5

املشرف الثاين، اللذان قد قاما بتوجيه الباحثة يف طريقة ،م.أغمكمل الدين

الكتابة وتبويب هذه الرسالة.

رئيس مكتبة اجلامعة وأعضاؤها الذين قد أحسنوا املعاملة مع الزائرين ويسروا )6

من احلصول على الكتب اليت حتتاج إليها يف له طريقة اإلعارة حىت تتمكن 

إعداد الرسالة. 

األساتذة واملدرسني املخلصني الفضالء الذين قد اقتبست الباحثة منهم )7

أفكارهم وأخذت منهم علومهم وتتلمذ بني أيديهم حىت تتخرج من اجلامعة 

بإتقان علوم كثرية خمتلفة األنواع ومتفاوتة األلوان.

واملؤظفات الذين قد عملوا على تيسري عمليات التعليم، مجيع املؤظفني )8

وخاصة فيما يتعلق باألمور اإلدارية حيث جتد الباحثة منهم خدمة ممتازة اليت 

ال يكاد اللسان يستطيع التعبري عنها.



ح

الزمالء األعزاء الذين عاصروا الباحثة يف طلب العلم من نفس اجلامعة، ومن )9

ا.غريها، وخاصة اإلخوة يف قسم  اللغة العربية وآدا

عنهم حيث جتد الباحثة الذين ال تستطيع الباحثة التعبريكل األشخاص)10

منهم خدمة ممتازة.

أسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصًا له، وأن يعني عليه، وأن ينفع به، و أن 

جيعله مأجوراً  و أن يوفق اجلميع إىل يوم احلساب.

م 2014 يوىن مسات،11
ه1435بان شع10

،الباحثة

حمسياتى
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ك

تجريد البحث
محسياتى: االسم

40100110025: رقم التسجيل
ادبية)ابو العتاهية و خصائص شعره (دراسة حتليلية : عنوان الرسالة  

ني تالعتاهية وخصائص شعره، فتحتوى على مشكلأىبتبحث هذه الرسالة عن 
اىب العتاهية شعراغراض ا:م، منهالعتاهية وخصائص شعره ىببأانتتعلق، ومهارئيسيتني

. وخصائص شعره
، فقد استعانت الباحثة بالطريقة املكتبية، وذلك ىف مرحلة مجع تلك املشكالتوحللّ 

: ليلها، فقد استعانت بكل من عدة طرق، وهياملواد. وأما ىف مرحلة تنظيم املواد وحت
.، والطريقة التارخييةالطريقة القياسية، والطريقة االستقرائية

بعني التمر . سنة ولد تاهية" هو أبو اسحق إمساعيل بن القاسم بن سويد، " ابو الع
م) . و نشأ  بالكوفة  ىف عمل اهله وكانوا 826-784ه ( 211و تويف ىف سنة  130

باعة جرار، اال انه ربأ بنفسه عن عملهم.
الزهد، املوعظة، أغراض الشعر ىف عهد الدولة العباسية هى الغزل، املدح، الوصف،

،و اهلجاء.الفخر واحلماسة، العتاب واالعتذارالرثاء، احلكمة،
الزهدو الوصف و اهلجاء ىف عصره و املدح الغزل،، شعر ايب العتاهية اغراض

االوزان و وهياملوسيقاو الصياغةمنها: خصائص شعر أىب العتاهية.احلكمةو املوعظة، و 
خصائص ، و دوافعه و موسيقا شعره و الغناءىف و جتديده ىف املوسيقا والبحور و القوا

خطابية و فلسفته و مصادره.
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الباب األول

مقدمة

الفصل األول: الخلفية

الشعر فن من الفنون اجلميلة يرتجم عن املشاعر، ويعتمد على العواطف و خياطب 

وهو أيضا الكالم .احاسيس النفوس و مشاعرها، و يعترب الشعر من أرقى انواع الكالم

املوزون املقفى املعرب عن األخيلة البديعية والصور املؤثرة البليغة.

تعد الشعرية أحد أهم املناهج األدبية املعاصرة الىت تسعى إىل التعرف على مجليات 

اخلطاب األدىب و سرب أغواره، و مدى قدرته على إثارة املشاعر اجلمالية واإلنفعاالت 

لقى، و ليس هذا جبديد، فمنذ أرسطو و إىل األن ماتزال املناهج األدبية ىف العاطفية لدى املت

سعيها الدؤوب، تروم هذه الغاية، و تسعى إىل حتقيقها.

ازدهر الشعر وبلغ اوج عظمته ىف عهد الدولة العباسية، و خباصة ىف النصف األول 

م العطايا و اهلبات، وكان  منه، فقد كان اخللفاء و الوزراء يشجعون الشعراء و مينحو

م دور كبري ىف دخول اساليب جديدة ىف  إلختالط العرب باألمم األخرى، ونقل ثقافا

الشعر العريب.    

1



2

اغراض الشعر ىف هذا العهد  هي املبالغة ىف نعت اخلمر و جمالسها، ووصف واما 

ون، و الوعظ،و الزهد، و األخالق، و الفلسفة، و  الرياض و الصيد، و غزل املذكر، و ا

ضبط العلوم كالنحو و غريه.

مطيع بن إياس، ومحادعجرد، وحسني بن هم عهد الدولة العباسيةالشعراء يف 

بن برد،ووالبة بن احلباب، وابو نواس،ومسلم بن الوليد، وأبان بن عبد الضحاك،وبشار 

احلميد، و أبو العتاهية، وأبو دالمة، ومروان بن أبو خفصة، وعباس بن األحنف، وعلي بن 

1اجلهم، ودعبل اخلزاعي، والعسكّوك.

دفع التحضر شعراء العصر العباسي إىل إستحداث أسلوب مولد جديد، وهو 

على األلفاظ الواسطة بني لغة البدو الزاخرة بالكلمات الوحشية، و لغة العامة اسلوب يعتمد 

الزاهرة بالكلمات املبتذلة، اسلوب وسط بني الغرابة واإلبتذال، حيافظ على مادة اللغة و 

ا التصريفية و النحوية، ويالئم بينها و بني حياة العباسيني املتحرضة. وبشار ىف طليعة  مقوما

ا األسلوب املولد اجلديد، و أسلوبه يتميز بالرصانة و الصفاء و الرونق. وتاله من أرسوا هذ

جيل من الشعراء، توزعوا بني من يؤثرون اجلزالة و قوة البناء، مثل مسلم بن الوليد و أيب 

191)، ص.سنةالقاهرة: دار النهضة، بدون (الطبعة اخلامسة والعشرون؛ تاريخ األدب العربي للمدارس الثانوية والعليا،تالزيانيأمحد حس 1



3

متام، ومن يؤثرون الليونة و السهولة، مثل أيب العتاهية وأيب نواس عدا شعره الرمسى (شعر 

تفظ فيه بكل ماميكن من اجلزالة. املديح) فكان حي

بيد ان أبا العتاهية كان فيه شيئ غريب يدعو إىل التساؤل الذى يثري التأمل، ويطلب 

الوقوف عنده والتلبث ىف كثري من الدقة و كثري من اإلمعان حني يظهر علينا يف هذه الفرتة، 

ون، ناظما ىف الزهد واملوعظة واحلكم ة.الىت شاع فيها اللهو و ا

ا  ا املختلفة و فحص مقوما وكان من أجل دراسة شخصية الشاعر و كشف مكونا

فحصا دقيقا من أن أضع نفسى مكانه، وأحيا حياته، ماوسعىن ذلك، ألعيش فوق األرض 

الىت نشأ عليها و درج، مث ألسرب غور الظروف الطبيعية واملالبسات السياسية و الإلجتماعية 

لنظر وأستغرق التأمل ىف احلياة العقلية و الفنية الىت كان اضطرب الىت احاطت به، وألمعن ا

ا و مذاهبها. فيها، و حيتك بتيار

إن و لذلك،ستحاول الباحثة ان تبحث عن أحوال هذا الشاعر و شعره حبثاً عميقاً 

شاء اهللا.
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المشكلةالفصل الثانى:

ما أن ستطيع الباحثة أن ترسم تفمن هذه اخللفية السابقة  املشكلتني اللتني من شأ

تكونا حبثاً علميا كامال يف هذه الرسالة.

الرسالة، حّددت الباحثة هذه املشكالت إىل املشكلتني اللتني ستعاجلهما ىف هذه

هي:

اىب العتاهية؟ما هي اغراض شعر.1

كيف كانت خصائص شعره ؟.2

توضيح معانى الموضوعثالث:لالفصل ا

ابو العتاهية و خصائص شعره (دراسة تحليلية املوضوع "وفقا ملا وجد ىف هذا 

"، إن هناك إصطالحات مهمة حتتاج إىل التوضحات الىت تتمثل ىف وجود التفاهم ادبية)

املغاير بيننا تفاديا لألخطاء النامجة عن سوء الفهم ملا يتضمنه املوضوع وتسهيال للقراء فهمه.

ات الواردة ىف املوضوع :لذلك تود الباحثة توضيح معاىن بعض الكلم
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" ابو العتاهية" هو أبو اسحق إمساعيل بن القاسم بن سويد، أطبع أهل زمانه شعرا، 

و اكثرهم قوال، و اسهلهم لفظا، و اسرعهم بديهة وارجتاال، و اول من فتح للشعراء باب 

ا، و اكثر من احلكمة. ولد بعني ،التمرالوعظ و التزهيد ىف الدنيا و النهي عن اإلغرتار 

م) . و نشأ  بالكوفة  ىف عمل اهله 826- 784ه ( 211و تويف ىف سنة  130سنة 

وكانوا باعة جرار، اال انه ربأ بنفسه عن عملهم. وقال الشعر ىف صباه وامتزج بلحمه و دمه 

حىت صار كما قال هو عن نفسه ( لو شئتُ  ان اجعل كالمى كله شعرا لفعلُت) فذاع 

مث قدم بغداد ومدح املهدي وتعرف ببعض خدم قصر -لعاء الكوفةصيته، و سلك طريق خ

. وملا يئس منها هلا عنها بعض الشيء، و اخلالفة و جواريه، فتعشق منهن فتاة تدعى عتبة

املتكلمني و الشيعة و اجلربية و الزهاد، فكان يسلك كل مذهب درس كثريا من مذاهب

منها عدة ايام، مث ينتقل عنه إىل األخر، حىت اختار له من كل ذلك عقيدة خمتلفة، أفضت 

به إىل العبادة و الزهد ىف الدنيا قوال و معشية على إفراط منه ىف حب املال و اجلمع له و 

دم. ومل يأت عصر الرشيد حىت اضرب عن الغزل، و البخل به على األهل و الولد و اخل

قصر قوله على الزهد ىف الدنيا و التذكري باملوت و أهواله، وهو ىف خالل ذلك ميدح اخلليفة 

وملوك الدولة و يأخذ جزائهم. مث عرضت له حال امتنع فيها عن قول الشعر البتة، حىت 

يه. مث اطلقه بعد ان اجاب طلبته و عاد حبسه الرشيد لعدم تلبيته ما اقرتحه عليه من القول ف
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إىل قول الشعر على عادته فيه و ترك الغزل و اهلجاء، و بقى على ذلك مدة الرشيد و 

2ه ببغداد.211األمني و أكثر ايام املأمون حىت مات سنة 

وأما كلمة  "خصائص"، ضد العامة، مجع من خاص و مؤنثه خاصٌة، و هي صفاٌت 

3.خاصٌة خيتص به شيءٌ 

وأما لفظ الشعر، فأصل كلمته مشتق من أصل آخر فيه معىن الغناء أو االنشاد أو 

ا، فلفظ "شور" يف العربانية معناه صات أو غىن  الرتتيل فقد من العربية وبقى يف بعض أخوا

ا مسى نشيد األناشيد يف التوراة، ويرجح  أو رتل، ومن مشتقاته "شري" قصيدة أو أنشودة و

ذوا عن  اليهود كلمة "شري" للقصيدة، كما أخذوا غريها من أمساء اآلداب أن العرب أخ

هو 4الدينية وأخالقية، وابدلوا ياءها عينا فصارت "شعر" وأطلقوها على الشعر بصفة عامة.

الكالم الذى يقيده الوزن ويعتمد على اخليال أكثر ما يعتمد على التفكري الدقيق و قد 

5يكون مقفى.

261م)، ص.1916(مصر: دار املعارف،، الوسيط ىف األدب العريب و تارخيهالشيخ امحد اإلسكندري و الشيخ مصطفى عناين2
.796م)، ص1996-ه1416؛ بريوت: مؤسسة الرسالة، 5(طالقاموس احمليطجمد الدين حممد بن يعقوب الفريزآبادي،3

. 46م)، ص. 1992(اهليئة املصرية العامة للكتاب، أمحد حسني الطماوى، جرجى زيدان4
.، أنظر 11م)، ص.1980؛ القاهرة: مكتبة جامعة األزهرية 1(ط،  األدب و النصوص ىف العصر اجلاهلي وصدر اإلسالمحممود حليفهحممد5

.328م)، ص. 1964بة اهلندية العصرية، ؛ القاهرة: مكت1(ط، أصول النقد األديبأيضا أمحد الشايب
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6درسا، و دراسة" مبعىن "قراءة".-يدرس-اسة" مصدر من فعل درسوأما كلمة "در 

وحتليل: ىف حتليل اجلملة هو بيان اجزائها ووظيفة كل منها. وأما كلمة األدب فلها تطور 

املعىن ىف العصور العربية، أما ىف العصر اجلاهلي كلمة األدب ُأستعِملت ىف الدعوة إىل 

ذيبها بالتعليم حىت تكتسب الطعام. و ىف صدر اإلسالم، كان يرا ا رياضة النفس و  د 

األخالق الكرمية وتتصف بالسرية احلميدة. و ىف العصر األموي أصبح لفظ األدب يدل 

على كل ما من شأنه بالتثقيف والتهذيب من شعر و قصص و أخبار و أنساب إىل غري 

قرن الثاين و الثالث) ذلك. و ىف أواخر العصر األموي و أوائل العصر العباسي األول (ال

ا من شرح و نقد واخبار  اصبح األدب يدل على اجليد من الشعر والنثر وما يتصل 

وانساب وحبوث لغوية او حنوية أو صرفية.

وىف العصر العباسى الثاىن (القرن الرابع وما بعده) األدب يدل على اجليد من الشعر 

من أوجه احلسن او القبح.والنثر وما حيتاج اليه من تفسري و بيان ما فيه 

7وىف العصر احلديث ال يزال املعىن األخري هو الذى يفهم من كلمة األدب.

الدراسات السابقةالفصل الرابع:

.169(الطبعة الثالثة؛ بريوت: دار الفكر, دون سنة)، ص. ،  ترتيب القاموس احمليط الطاهر أمحد الزاوى6
. 1، ص. .األدب و النصوص ىف العصر اجلاهلي وصدر اإلسالمليفة،  ححممد حممود 7
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الباحثة قراءة مطالعة الكتب واملؤلفات العلمية يف صناعة هذه تبعد أن حاول

الرسالة عربية كانت ام غريها ، الباحثة تستخدم اكثر من الكتب املرجعية املتعلقة مبوضوع 

البحث أساسيا كان أو ثانوياً، منها ابو العتاهية حياته و شعره للدكتور حممد حممود الدش 

حياته و  خصائص شعره، و ديوان أيب العتاهية الذى يتكلم الذى يتكلم عن ايب العتاهية و 

يتكّلم عن الشعر الذىوتاريخ األدب العريب ألمحد حسن الزياتعن اشعار ايب العتاهية، 

يتكلم عن الشعر العريب ىف العصر الذىوالشعراء املولدين، و جواهر الشعر لشريبيين شريدة 

يتكلم عن الذىو الشعر و الشعراء إلبن قتيبةاجلاهلي، األموي، العباسى، و األندلسي، 

الشعر و الشعراء ىف كل عصر، و الوسيط للشيخ أمحد اإلسكندري و الشيخ مصطفى عناىن

يتكلم عن األدب العريب و تارخيه.الذى

جبانــب تلــك الكتــب املــذكورة، هنــاك حبــوث علميــة مبوضــوعات خمتلفــة تشــبه موضــوع 

رســالة العلميــة الــيت كتبتهــا األخــت مــروة ليمفــو هــي طالبــة   هــذا البحــث، علــى ســبيل املثــال :ال

ه 2011إلسالمية احلكومية مكاسر سنة كلية اآلداب و العلوم الثقافية جبامعة عالء الدين ا

: والرسالة الىت كتبتها " أحمد شوقي وخصائص شعره (دراسة تحليلية أدبية)"حتت العنوان 

العلـــوم الثقافيـــة جبامعـــة عـــالء الـــدين اإلســـالمية األخـــت نـــور ليلـــة هـــي طالبـــة  كليـــة اآلداب و 

و الرسـالة . "ابـن الرومـي وخصـائص شـعره"ه  حتـت العنـوان 2010احلكومية مكاسـر سـنة 
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كليــــة اآلداب و العلــــوم الثقافيــــة جبامعــــة عــــالء الــــدين الــــىت كتبتهــــا األخ رمحــــة ســــهر  طالــــب

الشـــعر العربـــي فـــى تطـــور ه   حتـــت العنـــوان  "2010ســـنة اإلســـالمية احلكوميـــة مكاســـر

". العصر العباسى األول( دراسة عن تاريخ األدب العربي)

وهلــذا أن الباحثــة ختتــار هــذا املوضــوع وتبحــث عنــه لتكــوين الرســالة األدبيــة. وإن هــذا 

املوضوع مل يبحثه الطالب اآلخرون ولذالك فمـن املمكـن أن تكتبـه الباحثـة حـىت يكـون شـيئا 

مفيدا وهو زيادة علم األدب.

المناهج المستعملة فى كتابة الرسالةالفصل الخامس: 

يف اجراء البحث عن املواّد املطلوبة للرسالة انتهجت الباحثة عددا من الطرق البحثية 

ىف مرحلتني، وهي تشمل مرحلة مجع املواد ومرحلة تنظيم املواد وحتليلها .لتوضيح ذالك تقّدم 

الباحثة الشرح  لكل منهما :

املوادمرحلة مجع .1
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ىف هذه املرحلة، استعملت الباحثة الطريقة املكتبية بوسائل قراءة الكتب 

ذا البحث ىف املكتبة مث أطلعت عليها مطالعة  واملقاالت املتنوعة املتعلقة 

عميقة للحصول على نتيجة تامة.

مرحلة تنظيم املواد وحتليلها.2

الة. فيما يأيت:ىف هذه املرحلة استخدمت الباحثة عدة طرق ىف كتابة الرس

الطريقة القياسية وهى القيام باختاذ اخلالصة من األشياء العامة إىل –١

األشياء اخلاصة.

الطريقة اإلستقرائية وهى مرحلة تنظيم املواد بوسيلة تقدمي   اخلالصة –٢

أوال من األمور اخلاصة إىل األمور العامة.

العرىب عامة وحياة ايب الطريقة التارخيية وهى تتبع سري تاريخ األدب -3

.العتاهية خاصة

فوائدهو البحثأهدافالفصل السادس:
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ممّا ال شكَّ فيه أّن كلَّ باحث ال بّد أن يكوَن له إعتبارات عديدة تدفعه    إىل ارتياد 

هذا املوضوع مدارا حبثيا لرسالته العلمية سواء أ كانت من ناحية أهداف البحث أم من 

ناحية فوائده.

وأما األهداف والفوائد املرجوة من هذا البحث، فكما يلي :

. أرادت الباحثة أن تعرف  أغراض شعر ايب العتاهية.1

. ملساعدة الباحثة واآلخرين يف التعّمق  يف الدراسة األدبية خصوصا يف   " 2

خصائص شعر أيب العتاهية ".

الفصل السابع: محتويات البحث باإلجمال 

حث عن " أبو العتاهية وخصائص شعره". وتتكون من مخسة أبواب،هذه الرسالة تب

ولكل باب فصول.

فالباب األول مقدمة الرسالة، ويتكون من سبعة فصول. الفصل األول مشتمل على 

خلفية ، ويليها املشكالت ىف الفصل الثاىن، وىف الفصل الثالث توضيح معاىن مصطلح 

السابقة ىف الفصل الرابع، وأما الفصل اخلامس املوضوع، مث بعد ذلك، دراسة عن البحوث 
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فقدمت الباحثة املناهج املستعملة ىف كتابة الرسالة، مث ىف الفصل السادس أهداف البحث 

وفوائده. وىف آخر الفصول، أعرضت الباحثة حمتويات البحث باإلمجال.

لباب تبحث العتاهية". وىف ذلك اوفالباب الثاين تتناول الباحثة حملة قصرية عن " أب

صفته و يف الفصل األول ويف الفصل الثاين يبحث عننشأة و حياة أيب العتاهيةالباحثة عن 

.أخالقه، و ىف الفصل الثالث يبحث عن ثقافته و مذهبه

الشعر و وهذا الباب يتناول علىالشعر ىف عهد الدولة العباسية، فالباب الثالث

الشعراء ىف عهد الدولة العباسية ىف الفصل األول، و اغراض الشعر ىف عهد الدولة العباسية 

.ىف الفصل الثاىن، وخصائص الشعر ىف عهد الدولة العباسية ىف الفصل الثالث

اغراض شعر ايب اممنهشعر ايب العتاهية و خصائصهعن فالباب الرابع يبحث 

الفصل الثاىن.و خصائص شعر ايب العتاهية ىفالعتاهية ىف الفصل األول 

فالباب اخلامس اخلامتة. وهذا الباب يتناول اخلالصات واإلقرتاحات.
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الباب الثاني

لمحة قصيرة عن ابي العتاهية

الفصل األول: نشأته و حياته

، مـوىل بن كيسـانابو العتاهية لقب غلب عليه، و امسه إمساعيل بن القاسم بن سويد

احملارىب موىل بىن زهرة، ولـده حممـد بـن أىب بو إسحاق. و أمه أم زيد بنت زيادعنزة، و كنيته أ

1م).826-784ه ( 211و تويف ىف سنة  130سنة ولد بعني التمرالعتاهية.

ســبب كنيــه، حــدثىن حممــد بــن حيــىي الصــوىل، قــال أخــربىن حممــد بــن موســى بــن محــاد 

ق معتـه، فاسـتوت لـه مـن ذلـك كنيـة لا ألىب العتاهية: أنت إنسـان متحـذقال: قال املهدى يوم

للرجـــل املتحـــذلق : غلبـــت عليـــه دون امســـه و كنيتـــه، و ســـارت لـــه ىف النـــاس. قـــال: و يقـــال 

عتاهية، كما يقال للرجل الطويل: شناهية. و يقال : أبو العتاهية، بإسقاط األلف و الالم.

قــال حممــد بــن حيــىي و أخــربىن حممــد بــن موســى قــال أخــربىن ميمــون بــن هــارون عـــن 

ون و التعته. 2بعض مشاخيه قال: كىن بأىب العتاهية أن كان حيب الشهوة و ا

لد الرابع، دار الكتب مبصر. ص. كتاب األغاىنأبو الفراج األصبهاىن،  1217-1216، ، ا 1

1217- 1216ص. ، كتاب األغاىنأبو الفراج األصبهاىن، 2

13
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د و نشــأ و مــات ىف إقلــيم واحــد، وإن اختلفــت بــه األمــاكن مــن بلــد إىل بلــد، هــو ولــ

إختالفــا لــيس بعيــد الشــقة. واإلقلــيم الــذي نتحــدث عنــه هــو العــراق. ذو احلضــارات القدميــة، 

ـــار املتشـــابكة، و اجلـــو املعتـــدل، و اخلـــريات  واألراضـــى اخلصـــيبة، و الســـهول املنبســـطة، واأل

الوفرية.

ل إليهــا مـــع أبيـــه و لتمــر إىل الكوفـــة صــغريا، أو هـــو محـــالعتاهيــة مـــن عـــني اانتقــل أبـــو 

أهله، و هناك أقام و نشـأ، حيمـل بـني جنبيـه و ىف أعماقـه تلـك الرهافـة املفرطـة ىف اإلجسـاس 

وىف الشـــعور، وكـــان بالكوفـــة كثـــري مـــن العـــرب و كثـــري مـــن الفـــرس، فـــأحس بثقـــل الوطـــأة الـــىت 

وجد ىف الكوفة نشاطا ضخما ىف ميـادين خمتلفـة علـى النحـو يعانيها جنسه من النبط، ولكنه 

ــــون والعبــــث و  الـــذى صــــورناه ىف الفصـــل الســــابق، مـــن اثــــار مــــن البوذيـــة، و ضــــروب مـــن ا

اإلستهتار، وكانت تعيش إىل جانب ألوان أخـرى جـادة، مـن نشـاط أدىب كبـري، وحركـة زاهـدة 

تلفــة أقواهــا مــذاهب الشــيعة الغاليــة قويــة، وإىل جانــب هــذا كلــه كــان بالكوفــة حنــل إســالمية خم

واملعتدلة، فأصاب من ذلك أطرافا ما سنرى بالتفصيل.

وقـــد شـــب أبـــو العتاهيـــة وىف نفســـه شـــاعرية قويـــة، ووجـــد أمامـــه طائفـــة مـــن الشـــعراء 

يعيشــون ىف الكوفــة و هلــم شــهرة واســعة و أشــعار كثــرية تــرتدد ىف البيئــات املختلفــة، مــن أمثــال 
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بـن احلبـاب و أىب دالمـة و محـاد عجـرد و حيـىي بـن زيـاد، و غـريهم ممـن  مطيع بـن إيـاس ووالبـة 

3كان (يقال هلم حلية األرض و نقش الزمان)).

ولعلـــه قـــدم بغـــداد علـــى أثـــر هـــذه احلادثـــة، فأقـــام فيهـــا هـــذه املـــرة، قـــدمها ىف خالفـــة 

ه)، وال تعــــني روايــــات، علــــى حتديــــد عمــــره حينــــذاك بالضــــبط،ولكن 169-185املهــــدى (

ه زامبــاور) ميكــن ان حتــدد عمــره بــني 163-185وزيــر املهــدى أبيعيــد اهللا (وزارة قصــته مــع

والثالثني. بيد أن قدومه بغداد أول مـرة وعـدم مكثـه فيهـا دخلها بني الثامنة والعشرين والثالثة

و نزولـه احلــرية، يؤكـد هــذه احلالـة الــىت كـان يعانيهــا أبـو العتاهيــة، مـن اضــطراب، مبعثـه الصــراع 

لذى يالزمه و يستقر ىف أعماقه، وليس من شك يف أنه ولد مزودا بطاقة مـن عنصـر النفسى ا

احلوف، الناجم ىف نفسه و ىف نفس ابائه من جراء الوضع اإلجتماعي الذى يـتحكم فـيهم و 

يف طبقتهم من النبط وهم يكونون القاعدة الدنيا مـن الرعيـة. ونظـرة إىل نشـأة أىب العتاهيـة ىف 

ىل أى حد وصلت معاملـة القـوم هلـؤالء النـاس مـن الفظاظـة و الفظاعـة، وإىل هذه البيئة ترينا إ

أى حد كان يسييطر عليهم احلوف مما يهدهم من عنت واضطهاد. فهـذا يزيـد بـن معـن كمـا 

رأينــا بغضــب علــى أىب العتاهيــة و يضــربه مائــة ســوط، و يــأمر، هــو  أو أخــوه عبــد اهللا بإيذائــه 

جواريه.إيذاء فاحشا ألنه شبب جبارية من
3 97، ص.1968، القاهرة: دار الكاتب،أبو العتاهية حياته و شعرهالدكتور حممد حممود الدوش،  3
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ون واحلالعة إمنـا كـان ىف بعـض جوانبـه هروبـا  وال شك ىف أن نزوع أيب العتاهية إىل ا

مــن هــذه األالم النفســية الــيت كــان يعانيهــا و تســتبد بــه فيطلــب مهربــا منهــا، فيجــده ىف هــذا 

ون. إنـه السلوك املارق الذى يباعد بينه و بني واقعه وواقع احلياة، ويدفعه إىل االنغماس ىف ا

جيده شائعا من حوله بني اترابه ولداته من الشعراء و غري الشـعراء، فنـراه ىف بغـداد ميـارس هـذا 

ون بشىت صنوفه و ألوانه، وجند من صـحبه و جالسـه ىف أمـاكن عبثـه و هلـوه : أبـا نـواس، ا

أبـــا و ســلما احلاســر، واحلســني احلليــع، و مســلم ابـــن الوليــد، و خمارقــا، و إبــراهيم املوصــلى، و 

الشمقمق، ومن على شاكلتهم من العابثني املاجنني، جيتمعون ىف بيت القـراطيس أو ىف بيـت 

ابن أذين او غريمها.

صفته و اخالقه: الفصل الثانى

كــان ابــو العتاهيــة أبــيض اللــون أســود الشــعر لــه وفــرة جعــدة وهيئــة حســنة. وكــان لبــق 

اللســـان مذبـــذب الـــرأي مفككـــا معتـــل العقيـــدة الضـــطرابه ىف األراء و تلونـــه ىف النحـــل، مقـــرتا 

على نفسه و أهله مع وفرة ماله و حسن حالـه. و كـان بعـض النـاس ينسـبه إىل إنكـار البعـث 

ىف ذكــر املــوت و النفــاد دون ذكــر النشــور و املعــاد. وعلــى اجلملــة حمتجــا بــأن شــعره إمنــا هــو 
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فالدارس حلياة الرجل يراه مضطرب املزاج غريب األخـالق مذبـذبا يف نسـبه و حبـه و علمـه و 

4عقيدة.

:ثقافته و مذهبهالفصل الثالث

ا شـــيئ مــــن التطـــور و لــــون مـــن ألــــوان  حنـــن نالحـــظ أن شخصــــية أىب العتاهيـــة أصــــا

ـا، ألسـباب واعتبـارات شـىت. فقـد رأينـاه قبـل هـذا الصقل والن ماء بعد ان ورد بغـداد واسـتقر 

الطــور مييــل مــيال خاصــا ىف الســلوك، حينمــا كــان يتخنــث و يرافــق املخنثــني و يــتعلم طــرائقهم 

ومانويتهم، متشبها ىف ذلك بالنساء فيما يأتني من حركات و فيما يتخذن مـن خضـاب، وال 

شائن الشاذ، وجند هذا امليل نفسه ميتد إىل إنتاجه الفىن فيظهر ىف يستنكف من هذا العمل ال

شعره إذا يعمد إىل رمى الفتاة الىت يهواها، سعدى، بالشذوذ اجلنسى، فإذا ما غضب موالهـا 

من أجلها انـربى يهجـوه، فيسـلبه صـفات الرجولـة و يلصـقه جبـنس النسـاء، النسـاء احلـوارى ال 

احلرائر، ومن ذلك قوله:

بن معن وجال نفسه :  على من احللوة يا أهلي قال ا

ىف الشرف الشامخ و النبلأنا فتاة احلى من وائل 

196، ص. تاريخ األدب العربي للمدارس الثانوية والعليا،تالزيانيأمحد حس 4
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جارية واحدة مثلىما ىف بىن شيبان أهل احلجا

ذا امليل صـورة أخـرى مـن العبـث و  ولكنه ينتقل إىل بغداد، فتتخذ مشاعره  احلاصة 

ــون غــري التخنــث، لتغــري الظــروف واملالبســات يف نفســه ومــن حولــه، فقــد نبــه صــيته و ذاع ا

شـعره و منـت شخصـيته حبيـث أصـبح هلـا كيـان جديـد واعتبـار جيعلهـا حمـط  األنظـار و متلقـى 

اإلهتمامات، كما ان السلطان، و الشاعر متعلق به، يرتكـز ىف بغـداد و نفـوذه متجسـد ظـاهر 

ئ املهمـى الـذى كـان لـه أثـر  للعيان، األمر الذى يضفى على املدينة مهابة و جالال. أمـا الشـي

كبري ىف هذا الصقل وذاك التطور فهو ما ناله من ثقافة، و كان ذلك من أكرب ما عمـل علـى 

ختليص شخصيته وميوله من تلك الشوائب الىت كانت تلوث سلوكه و فنه.

ولقــد اســتطاع أبــو العتاهيــة أن يصــل إىل منزلــة ىف القصــر و بــني الشــعراء كــان حممــودا 

ــا مــن أجلهــا.  وإذا كــان الوصــول إىل مثــل هــذه املنزلــة أمــرا شــاقا ســبيله و عــر فــإن االحتفــاظ 

يعـد أشـق و أعسـر. و الرجـل الطمـوح ال يتخلـى أبـدا عمـا كسـب بكفاحـه و جهـاده، إال أن 

يكون ذلك ىف سبيل اإلرتقـاء إىل منزلـة أعلـى ومكـان أمسـى. واألمـر اجلـدير باإلعتبـار هنـا هـو 

ــا عنــد املهــدى، ومل يتخــل عــن كثــري أن أبــا العتاهيــة اســتطاع ان حيــتفظ مبكانتــه الــىت حظــى 

منها وال قليل، بل لعلـه  اكتسـب منزلـة أعلـى ىف نظـر مـن جـاءو بعـده مـن اخللفـاء، اهلـادى و 
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الرشــيد واملــأمون. وال شــك ىف أنــه ماكــان يســتطيع ذلــك لــو مل يكــن راغبــا ىف الثقافــة و التــزود 

بصــورة حتفــظ لــه كيانــه و تصــقل شخصــيته. حقيقــة إن كتــب مــن مناهــل املعرفــة، مقــبال عليهــا 

األدب و التاريخ التروى لنا أنه تردد على حلقة درس أو دار علم أو تتلمذ ألحد مـن علمـاء 

عصره من شيوخ العلـم واألدب، و لكننـا نالحـظ بصـورة قويـة مظـاهر كثـرية يف سـرية حياتـه و 

يسري من املعارف، إىل الدرجة الىت جعلتـه أخباره و اثاره تدل على انه كان يتمتع بقسط غري

يشعر بنفسه و مبعرفته و بعلمه.

حــــدث الصــــوىل قــــال: (كــــان مــــذهب أىب العتاهيــــة القــــول بالتوحيــــد، وأن اهللا خلــــق 

جوهرين متضادين ال من شيئ، مث إنـه بـىن العـامل هـذه البنيـة منهمـا. وأن العـامل حـديث العـني 

ان يــزعم أن اهللا ســريد كــل شــيئ إىل اجلــوهرين املتضــادين و الصــنعة، ال حمــدث لــه اال اهللا. وكــ

قبـــل أن تفـــىن األعيـــان مجيعـــا. وكـــان يـــذهب إىل ان املعـــارف واقعـــة بقـــدر الفكـــر واإلســـتدالل 

والبحــث طباعــا. وكــان يقــول بالوعيــد، و بتحــرمي املكاســب، و يتشــيع مبــذهب الزيديــة البرتيــة 

وج على الساطان وكان جمربا.املبتدعة، ال يتنقص أحدا، وال يرى مع ذلك احلر 

إن املكـــان الـــذى نشـــأ فيـــه ابـــو العتاهيـــة كـــان مـــن مراكـــز املســـيحية املهمـــة، و خباصـــة 

احلــرية، و البلــدة الــىت ولــد فيهــا الشــاعر، عــني التمــر. و أن املانويــة، وهــي مــزيج مــن النصــرانية 
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قائــد يقــوم بــه والزرادششــتية، أخــذت ختــرج رأســها وتلعــب دورا مهمــا علــى مســرح األفكــار والع

شخصــيات الزنادقــة مــن مفكــرين و شــعراء و كتــاب ووزراء، ذلــك الــدور الــذى اهــم احللفــاء و 

مبا الفوا مـن كتـب ومبـا نفثـوا مـن أفكـار ومبـا أحيـوا مـن عقائـدهم الثنويـة القدميـة، تـارة أفزعهم،

يكشــفون وجــوههم و يطلقــون ألســنتهم ىف جــرأة و حتــد، وتــارة أخــرى يســتخفون حتــت أقنعــة 

م و عقــوهلم مــن مــ ــا مبــا تنطــوى عليــه قلــو ن النحــل و املــذاهب اإلســالمية املختلفــة، فيخلطو

اثارهم وعقائدهم القدمية.

ـا تصـدر عـن  واملانية بقوهلم هذا امنا جيعلون أعمال اإلنسان من خري و شر جربية أل

جـاء مــا نــراه هـذين األصــلني أو هـذين املصــدرين: النــور و الظلمـة او اخلــري و الشـر. ومــن هنــا

ىف مذهب أىب العتاهية ىف احلياة بعامة، الـذى مييـل فيـه إىل اجلربيـة و يصـنع مـذهبهم. فهـو إذ 

يقول بأن اهللا خلق العامل من جوهرين متضادين إمنا يفسـر هـذا اخللـق ىف ضـوء مـن املانويـة مبـا 

يتفق و مذهب اجلربية.

نوية مـن مكوناتـه العقليـة، نـرى وابو العتاهية كما يصدر ىف جربيته عن أصول ثنوية ما

فيه أنه يصطنع هـذا املـذهب نفسـه ألنـه يـتالءم مـع أصـله ونبطيتـه. ذلـك ان بعـض الفـرق مـن 

هؤالء اجلربية، كالضرارية، يقولون بصالحية اإلمامة ىف غري قريش ، حىت إذا اجتمع قريشـى و 



21

الشـــريعة. نبطـــى يقـــدم النبطـــى إذ هـــو أقـــل عـــددا وأضـــعف وســـيلة فـــيمكن خلعـــه إذا خـــالف

ــم ال يقــدمون النبطــى علــى  وخــالفو بــذلك  املعتزلــة الــذين جــوزوا اإلمامــة ىف غــري قــريش إال أ

القرشى.ومعىن هذا أنه يصطنع مذهب اجلربية ألنه ال يتعارض مع روح املانويـة ىف اإلستسـالم  

5واخلنوع، وألنه يرغب ىف إمامة غري عربية.

185، ص.أبو العتاهية حياته و شعره. الدكتور حممد حممود الدوش، 5
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الباب الثالث

الشعر فى عهد الدولة العباسية

: الشعر و الشعراء فى عهد الدولة العباسيةالفصل األول

كــان الشــعر ىف صــدر اإلســالم ينبــع مــن العــني الــىت تنبــع منهــا أئمــة  العربيــة و فخــول 

العــرب ىف الفصــاحة أعــىن بــذلك اجلزيــرة العــرب والعــراق واجلزيــرة الفراتيــة، فلمــا اســتفرت دولــة 

العـراق واألنــدلس أصــبحت بغـداد و قرطبــة الشــعراء واألدبــاء و حمـط رجــاهلم فمــن مل يقصــدها 

مـــنهم لألقامـــة ىف ظـــالل اخللفـــاء واململـــوك قصـــدها للنجعـــة األرتيـــاح ومل ميـــض علـــى بغـــداد و 

قرطبة قرن من تأسيس دولتيهما حىت صارت معينا لرواد األدب وميدانا لتشـابق جيـدا الفعـول 

فن و علم وال سيما الشعر، فقد كـان لـه عنـد اخللفـاء و الـوزراء و القـواد والـوالة سـوق ىف كل

ـذا العنايـة بـه كثـرة قائليـة واملنتخليـة تفـىن  نافقة و مكانة مرفوعة حىت عنـد رؤسـاء العباسـية، و

النــاس و أدخلــوا عليــه فنونــا مل تعهــد فيــه، واســتعملوه ىف كــل عــرض حــىت ىف تعبــد، و تشــكل 

و تنوعـــت معانيـــة مبـــا يطـــابق أغـــراض اســـتعماله ولكـــنهم مل خيرجـــوا فيهـــا عـــن اســـلوباســـلوبه 

22
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طنــــه، و تظرفـــا بالتشــــبه العـــرب ىف إبتـــدائهم بالنســــبة بالـــديار األطــــالب، حتننـــا علــــى قـــدمي ملوا

1باألعراب.

الشعر فهو املظهر الذى حنكم حقا بأنه قد منا ىف هذا العهد و زاد عما كان عليه ىف 

ـا فسـجلوها، و  العهدين السابقني، فقد رأينا ملصر شعراء نشئوا و عاشـوا فيهـا و تتبعـوا حواد

إن كانوا طبقة دون طبقة. هؤالء الشعراء الطارئني الـذين كـانو يقـدمون ملـدح األمـراء أو البقـاء 

ــــة الكثــــرية و الشــــعر ىف كــــ ــــالعراق حيــــث الرواي نفهم مــــدة وال يهــــتم. فهــــؤالء الشــــعراء نشــــئوا ب

2بالعلوم الكثرية الىت شاعت بالعراق ىف تلك األيام.املهذب، و حيث احلصافة املستفادة 

انتقلت الشعر ىف الدولة العباسية انتقاال كبريا مثل انتقال األمة العربيـة مـن البـداوة إىل 

ومن شظف العيش إىل الرخاء، و من املالبس اخلشنة إىل الناعمـة. فتحضـر كثـريون احلضارة،

من الشعراء وشاركوا اهل احلضارة بأخالقهم و شـعورهم و بعـد أن كـانوا يقيمـون ىف املضـارب 

ال تقع عني أحدهم إىل على صـحراء قاحلـة تسـفى الريـاح رماهلـا يبيـت فيهـا حـذرا خائفـا مـن 

ت، ال عشري له إال جواده أو ناقته، أصبح و قد ركن إىل الرخـاء يقـيم غارات األعداء و دبابا

ىف القصور تكتنفها احلدائق.

747).ص.1975اجلزء الثالث، ( الطبعة اخلامسة، بربوت: دار الكتاب بالعريب، كنتم خري أم أخرج للناس،خري اله طلفاح، 1
اية العصر األيوبعاألدب الحممود مصطفى،2 74- 73م، ص.1967- ه1387،(دار الكاتب العريب للطباعة والنشر، ريب ىف مصر من الفتح اإلسالمي إىل 
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ىف العصر العباسي فقد تـرك الشـعراء البـوادى. واجتهـوا إىل املـدن و فـازت بغـداد

و البصــرة و الكوفــة بنصــيب وافــر مــنهم، و ينبغــى أال ينســى ىف هــذا الــدور ظهــور طبقــة مــن 

الشـــعراء املـــواىل فهـــم اساســـا ليســـوا مـــن اهـــل البـــوادى وال مـــن عشـــاق املثـــل األعلـــى ىف احليـــاة 

األجتماعية العربية. 

بانا الدولة العباسية فهي:ا التغيريات الىت طرأت على الشعر إأم

الشعر و أغرا ضهمايتعلق بفنون.1

وما يتعلق بلفظه و أسلوبه.2

وما يتعلق مبعانية و أخيلته.3

.3انه و قافيتهز و وما يتعلق بأ.4

ضة الشعر يف ال :ةالعباسيدولةأسباب 

ةالعباســـيدولـــةالِمـــْن خـــالل دراســـتنا ملظـــاهر احليـــاة االجتماعيـــة و الثقافيـــة يف 

ضة الشعر يف العصر العباسي  يف النقاط التالية:ُميكن إمجال عوامل 

النهضة الثقافية و الفكرية, و تطور احلركة العلمية..1
245ص.،الوسيط ىف األدب العريب و تارخيه،الشيخ امحد اإلسكندري و الشيخ مصطفى عناين3
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ــــق  ــــدة و تفتي فقــــد أســــهَم التطــــور الفكــــري و الثقــــايف يف إمــــداد الشــــعراء مبعــــاٍن جدي

م علــى صــور و تشــبيهات ُمســتقاة فشــعراء كــل عصــر ،مــن احلــوارات العلميــة و الثقافيــةأذهــا

فكمـــا كانـــت الصـــحراء َمثـــار خيـــال ،يهم و أخيلـــتهمو يســـتقون منهـــا معـــانيتـــأثرون ببيئـــتهم 

أصبحت احلضارة و الثقافة و العلوم ،يه يف أغلبها معاٍن حسيةالشاعر اجلاهلي فكانت معان

مثار خيال الشاعر العباسي. فشاعت يف شعرهم املعاين العقلية.

ضة فن الوصف.2 التطور احلضاري الذي أسهَم يف 

كمــا أثَّــر . ر و املوائــد و املآكــل و املشــاربالقصــو فقــد شــاَع يف هــذا العصــر وصــف

التطور احلضاري يف لغة الشعر فاستخدموا األلفاظ الرقيقة. وابتعدوا عن الغريب و املهجور. 

النهضة االقتصادية و احلياة املُرتفة اليت عاشها اخلُلفاء.3

هلــذا الــرتف فقــد زادت عطايــاهم للشــعراء و ازدهــر بــذلك فــن املــديح. كمــا منــا نتيجــة 

ون و منا كذلك شعر الزهد كاجتاه مضاد للمجون و التهتك. شعر الغزل و ا

االمتزاج مع األمم األخرى و امتداد عالقات التأثري و التأثر.4

كمـا ،اول التمـرد علـى البنـاء التقليـديو أسهم هذا يف منو اجتاهات شعرية جديدة حتـ
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العباســـــي نتيجـــــة لالمتـــــزاج القـــــوي فيمـــــا بـــــني أدَّى إىل ظهـــــور املفـــــردات الفارســـــية يف الشـــــعر 

العنصرين العريب و الفارسي. 

تطور احلركة النقدية يف العصر العباسي.5

فصاَر الشعراء حماسبون على النواحي اجلمالية و اهلفوات الفنيـة ِمـنء قبـل النقـاد. فلـم 

يًـا لـه أصـوله و يعد النقـد فطريًـا انطباعيًـا كمـا كـان يف العصـر اجلـاهلي. فقـد صـاَر النقـد منهج

قواعده.

اية العصر بسبب: ضعف الشعر ىف 

انتشار العجمة.1

عدم تشجيع احلكام للشعر والشعراء.2

4.إغراق الشعراء يف الصنعة اللفظية.3

ىف صدر الدولة العباسية كالكتابة، بـل اشـرتكوا فيـه هـم و مل يقصر الشعر على املواىل 

العرب باألمصار أخـرى، غـري أن بضـعة مـن و غريهم من أعراب البادية أحيانا، و من سالئل

فحول صدر الدولة كانوا مواىل مثل بشار و أىب نواس و مسلم و أىب العتاهية و ابن الرومى.

4
http://okba-abdellali.mam9.com/t168-topic( diakses pada 12 مایو 2014.
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و من اشعر الشعراء األمصـار مـن العـرب أبـو متـام و البخـرتى و ابـن املعتـز و املتنـىب و 

الشـريف الرضــى. مث فـرت أمـر الشــعر أبـو فـراس و أبـو العــالء املعـّرى، و ابـن هــانئ األندلسـى و 

ـــودون ال ينجمـــون إال مـــن احلواضـــر عربـــا كـــانوا او  ىف الباديـــة إال قلـــيال، و أصـــبح الشـــعراء ا

5مواىل.

ه)167-95م/ 784-714(بشار بن برد .1

هو أبو معاذ بشار املرعث بن برد أشـعر خمضـرمى الـدولتني ورأس الشـعراء احملـدثني، و 

البديع للمتفننني، و احد البلغاء املكفوفني.ممهد طريق االخرتاع و 

املهلـب بـن أىب صـفرة و وقـع ملـك أبويـه لبـىن و اصله من فرس طخارستان. من سـىب 

عقيل بن كعب، فنشأ بشار فيهم و تريب ىف منازهلم، واختلف إىل األعراب الضاربني بالبصـرة 

حىت خرج نابغة زمانه ىف الفصاحة و الشعر.

ه)199-145م)/ 815-762(أبو نواس.2

هو احلسن بن هاىنء بن عبد األول احلكمى. يكىن بأىب نواس ألن خلفا األمحـر كـان 

له والء باليمن. هو الشاعر املتفـنن، اجلـاد املـاجن، صـاحب الصـيت الطـائر، والشـعر السـائر، 

و رأس احملدثني بعد بشار

254ص. ،الوسيط ىف األدب العريب و تارخيه،لشيخ امحد اإلسكندري و الشيخ مصطفى عناينا5
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تيمـــا، ه. و نشـــأ ي145وهـــو فارســـى األصـــل ولـــد بقريـــة مـــن كـــورة خوزســـتان ســـنة 

فقدمت بـه امـه البصـرة بعـد سـنتني مـن مولـده، فـتعلم العربيـة و رغـب ىف األدب فلـم تعبـأ أمـه 

حباله و أسلمته إىل عطار بالبصرة، فمكث عنده ال يفرت عن معانة الشعر.

ه)208–140(مسلم بن الوليد.3

و هـــو صـــريع الغـــواىن أبـــو الوليـــد مســـلم بـــن الوليـــد األنصـــارى، احـــد الشـــعراء املفلقـــني

البلغاء املبدعني.

ـــا نشـــأ، مث انتقـــل إىل البصـــرة، وكـــان لـــه أخ يـــدعى 140ولـــد بالكوفـــة حنـــو ســـنة  ، و

سليمان يرتدد على بشار بن برد، ويروي شعره، ويسلك مسلكه.

أبو العتاهية.4

.لثاىنحياة أىب العتاهية ىف الباب اقد حبثت الباحثة عن 
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ه) 231-190م/ 846-804أبو تمام (.5

متام حبيب بن أوس الطائى أثبق ثالثة الشعراء الذين سارت بذكرهم الركبـان، هو أبو

و خلد شعرهم الزمان، ثانيهم البحرتى، و ثالثهم املتنىب. و املشهور ىف نسبه أنـه عـريب طـائى 

ه.231ومات سنة ه 190ولد سنة 

ه)284-206البحترى (.6

أشـهر مـن اسـتحق لقـب (شـاعر) هو أبو عبادة الوليد عبيـد الطـائى الشـاعر املطبـوع، 

بناحية منبج ىف قبائل طئى و غريها من البدو ه 206على اإلطالق بعد أىب نواس. ولد سنة 

ه.284الضاربني ىف شواطئ الفرات، و مات سنة 

ه)284-221م/ 897-836ابن الرومى (.7

هــو أبــو احلســن علــي بــن العبــاس بــن جــرجيس مــوىل عبيــداهللا بــن علــى رومــى األصــل. 

ببغداد و فيها نشأ و تأدب حىت شـعر و نبـغ. مث قضـى حياتـه كـأكثر الشـعراء ىف انتجـاع ولد 

السراة و الوالة. و قد محل الناس بلسانه على بره و تكرمته، إما رغبة و إما رهبة.
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كان ابـن الرومـى شـرها كمـا يظهـر مـن غضـون شـعره. و لـه أشـعار كثـرية ىف الطعـام و 

الشراب. 

ابن المعتز.8

أبــو العبــاس عبــد اهللا ابــن أمــري املــؤمنني حممــد املعتــز بــاهللا، أشــعر بــىن ملــؤمنني هــو أمــري ا

هاشم، و أبرع الناس ىف األوصاف و التشبيهات.

هجريـــة ىف بيـــت اخلالفـــة، و تـــرىب تربيـــة امللـــوك، و أخـــذ عـــن املـــربد و 248ولـــد ســـنة 

األدب وكـــل علـــم ؤدبـــه أمحـــد بـــن ســـعيد الدمشـــقى و غـــريهم، و مهـــر ىف العربيـــة و ثعلــب و م

ـا، و عملـوا علـى أن  يعرفه أئمة عصره و فالسـفة دهـره، حـىت هابـه وزراء الدولـة و شـيوخ كتا

ال يقلدوه اخلالفة خشية أن يكف أيديهم عن اإلستبداد بامللك، وولوا املقتدر صبيا.

أبو الطيب المتنبى.9

ر احلكـــيم هـــو أبـــو الطيـــب أمحـــد بـــن احلســـني اجلعفـــى الكنـــدى الكـــوىف املتنـــىب، الشـــاع

صـاحب األمثــال الســائرة، و املعـاىن النــادرة، و خــامت ثالثـة الشــعراء، و اخــر مـن شــارف شــعره 

غاية االرتقاء.
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وهـو مـن سـاللة عربيـة مـن قبيلـة جعفــى بـن سـعد العشـرية: إحـدى قبائـل اليمانيـة ولــد 

ه.303بالكوفة سنة 

ابن هنائى األندلوسى.10

األندلســى، شــاعر الغــرب و متنبيــه، و املــؤثر هــو أبــو القاســم حممــد بــن هــانئى األزدى 

فخامة ألفاظه على رقة معانيه ، وأحد املفرطني ىف غلو املدح واستعمال األستعارة و التشـبيه. 

ه.326ولد بإشبيلية سنة  

ابو العالء المعّرى.11

هـــو ابـــو العـــالء أمحـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن ســـليمان املعـــّرى التنـــوخى، الشـــاعر الفلســـوف 

املتفـنن الزاهــد، صـاحب التصــانيف و الرسـائل املــأثورة. وهـو عــرىب النسـب مــن قبيلـة تنــوخ مــن 

، وجــدر ىف الثالثــة ه363قضــاعة، و بيتــه بيــت علــم و قضــاء ولــد مبعــرة النعمــان ســنةبطــون 

م النحو و العربية على أبيه و غريه من أئمة زمانه.من عمره فكف بصره، وتعل

الشعر فى عهد الدولة العباسيةو خصائص: اغراضالفصل الثانى

عهــد الدولــة العباســية انتقــل إىل تطــور جديــدة بعــد تطــور ميكــن القــول بــأن الشــعر ىف 

رئيسيني:احلياة إىل مسارها اجلديد ىف هذا العهد، و ميكن حتديد هذا التطور ىف خطني 
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أوهلما: ظهور أغراض واجتاهات جديدة ىف الشعر منها مثال:

الشــعر الفلســفى الــذى حيــاول فيــه الشــاعر النظــر التحليلــي ىف احليــاة مــن حولــه. وهــي 

فلســفة أساســها الـــتأمل و لــيس النظريــة، واإلجتهــاد اجلزئــى و لــيس التحليــل الكلــى، وال نعــىن 

سانية و اخلوض ىف تفسريها و حتليلها.بذلك شعر احلكمة بل شعر التجارب اإلن

-وبعبــارة ادق باحلــب اإلنســاىن-وكــذلك الشــعر الصــوىف الــذى يتجــه بــالغزل اإلنســاىن

إىل وظيفــة روحيــة عليــا تــربط اإلنســان بوجــود خبالقــه األعلــى، وهــو شــعر ال يقــف عنــد حــدود 

التأمل اجلزئى بل يتعداه إىل نظرة فلسفية شاملة.

التعليمى الذى عمد إليـه كبـار أسـاتذة الفنـون و العلـوم تسـهيال و ظهر كذلك الشعر 

علــى الطــالب ىف حفــظ مفــردات املــادة العلميــة، و ظهــر أيضــا شــعر القصــص و احلكايــات، 

والشعر اهلزىل و التهكمى.

وضــــوعات  اســــتقالل الفكــــرة الواحــــدة و قــــد اقتضــــى هــــذا التطــــور ىف األغــــراض وامل

الفنيــة ىف بنــاء القصــيدة بابــا جيــدا لتخليــد قيمــة الفــن بقصــيدة كاملــة. و كانــت هــذه الســمة

الشعرى.
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ثانيهمـا: تطــور يتعلــق بـاألغراض الكــربى ىف الشــعر القـدمي كــالغزل و املــدح. و طبيعــي 

أن يهــتم بــالقول فيهمــا الشــاعر العباســى، لكــن التحــوالت اإلجتماعيــة و السياســية و الثقافيــة 

الـىت يبـىن منهـا الشـاعر هـذه األغـراض املألوفـة، ومـن أثرت تأثريات خمتلفة علـى العناصـر الفنيـة

مث جند انواعا من التطور داخل هذه األغراض ميكن أن نستوضحها ىف إمجال ىف غرض املـدح

الــذى كــان حيتــل رقعــة واســعة ىف الشــعر العباســى ألن الشــعر اخللفــاء و األمــراء و بــاب الــرزق 

ا.الواسع للشعراء و مدرجة الطموح إىل مراكز الدول ة و صال

ـــا   كـــان الشـــعر العباســـى تفـــنن الشـــعراء يف تصـــري املثـــل األعلـــى للقـــيم الـــىت ميـــدحون 

كالسماحة و الكرم و احللم و احلـزم و الشـجاعة و البـأس و غريهـا، و قـد اسـتطاعوا بعقـوهلم 

م على التخييـل و التصـوير الفـىن جتسـيد هـذه  م و قدر م الذهنية و مبالغا اخلصبة و توليدا

ــا املمــدوح حــىت لــو كــان املمــدوح امل عــاىن، وكــانوا يرمســون صــورة مثاليــة للصــفات الــىت يتحلــى 

دون ذلك.

ـــا لقـــيم احلـــديث ثاليـــةوكـــان الشـــعراء يضـــيفون إىل الصـــورة امل عـــن املناســـبة الـــىت يرمسو

اخلاصة الىت ادت إىل مدح املمدوح، حيث يسجلون انتصاراته ىف احلرب والسياسة واألعمـال 
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الــىت تنســب إليــه، كمــا ىف مــدح أىب متــام للمعتــز ىف فــتح عموريــة ومــا اكثــر االحــداث الكــربى

واملناسبات الىت سجلها الشاعر العباسى ىف مدائحه.

لكى نتبني طبيعة التطور الفىن الذى طرأ على قصيدة املدح ىف العصر العباسى حناول 

أن نضع بعض الظواهر الفنية ىف قصـيدة املـدح موضـع التحليـل و املقارنـة، ومعلـوم أن قصـيدة 

املــدح ىف العصــر اجلــاهلى ومــا بعــده كانــت تعتمــد ىف افتتاحهــا علــى مقدمــة النســيب، و نظــرا 

يذكرونــه دائمــا بالشــعر العــريب القــدمي ى كــان علمــاء اللغــة و نقــدة الشــعر ألن الشــاعر العباســ

مثال أعلى ىف طرائق إبداعه، فإنه كان يتجه إىل هذا التقليد الفين املوروث.

إذا جنـــد الشـــاعر العباســـى أحيانـــا قـــد بلـــغ ىف الوقـــوف علـــى األطـــالل حـــدا بعيـــدا مـــن 

هــذا أشــجع الســلمى يقــول ىف مقدمــة ، و قصــر الــوزن و خفتــه، فالســهولة و رشــاقة األســلوب

إحدى قصائده الىت ميدح فيها جعفر بن حيىي:

دراسات موحشاتقف بأطالل لسعدى

ا وحش فالة كالظباء األنساتو 

و حمل الشهواتكن اسباب املنايا
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ـا مـن خضـرة و كان العرىب  قدميا يدعو بالسقايا ملنازل األحباب، و يصف ما نبـت 

عر العباســى فقــد توســع ىف ذلــك إىل حــد بعيــد حــىت أصــبحت هــذه الســعة عشــب. أمــا الشــا

ظاهرة عامة، ولعل مرجع توسع الشاعر العباسى ىف وصف املطر و احلضرة بديار احملبوبة ميثل 

طبيعــة الفــرق بــني بيئــة الشــاعر البــدوى القــدمي، وبيئــة الشــاعر احلضــرى الــذى عــرف احلــدائق 

6ات داخل القصور، وىف بيوت السراة.والبساتني، و برك املياه و النافور 

اغرضه ايضا،و 

مدحلا.1

ــــذي يطرقــــه الشــــعراء يف املــــدح  ــــل اخللقيــــه يف هــــذا العصــــر هــــي املوضــــوع ال ظلــــت املث

ــا اخللفـا ءوالــوزراء والقـادة وكــل مــن يلعـب دورا يف تصــريف شـؤون الدولــة .فخلــق  ,وميـدحون 

الشــعراء مــن هــذه الصــفات صــورا حيــه يف نفــوس املمــدوحني.مبا اســتنبطوه مــن معــان دقيقــه يف 

يســعفهم يف ذلــك عقــول خصــبة واخيلــة شــرف الــنفس وعلــو اهلمة.والشــجاعة و الكــرم واملــروءة 

.بارعة ,واضاف الشعراء مثالية جديدة هي تقوى اهللا واحلكم بالشريعة

106- 101)، ص.1994، (الطبعة األوىل، الرياض: اجلامعة، األدبمام حممد بن سعود اإلسالمية، جامعة اإل6
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لهجاءا.2

مل تعـــد العصـــبيات أســـاس اهلجـــاء يف شـــعر هـــذا العصـــر ,وامنـــا اهـــتم الشـــاعر بســـلب املهجـــو 

اهلجـاء يـأيت طعنـا وحتقـريا ورميـا بالقــذارة فكــان.االجيابيـة واملثاليـة اخللقيـة .وأالصـاق املثالبـذ بـه 

.والدنس والبخل والظلم

فخر والحماسةلا.3

مل يســـتطع بعـــض الشـــعراء أن يتخلصـــوا مـــن الفخـــر القبلـــي كتعصـــب أيب نـــواس مـــثال 

ملواليــه بــين سعد,وتعصــب بشــار للقيســيني .واجلديــد يف شــعر الفخــر أن بعــض الشــعراء أخــذوا 

بـــاملروءة واالخـــالق والقـــيم املثلـــى .وللحـــث علـــى اجلهـــاد يصـــدرون يف فخـــرهم عـــن احاســـهم 

ومالقاة االعداء وفخر بالبطوالت يف املعارك لالثارة واحلماسة.

لرثاءا.4

شــهد شــعر الرثــاء نشــاطا خاصــا حيــث وجــه اغلبــه لرثــاء مــن ميــوت مــن كبــار رجــال 

رثـــي كرثــااء أيب متـــام الدولــة كاخللفــاء والـــوزاراء والقــادة وركـــزوا علــى متجيــد البطولـــة والقــوة يف امل
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حملمــــد بـــــن محيــــد الطوســـــي,وذلك الضــــرام احلميـــــة يف النفــــوس واجتـــــه الشــــعراء يف رثـــــائهم اىل 

االصدقاء واالبنـاء والوزجـات كرثـاء ابـن الرومـي البنـه .ويف رثـاء ابـن الرومـي ايضـا للبصـرة فقـد 

جا اتبعه الشعراء خاصة شعراء االندلس .ج 

لوصفا.5

واصـــبح الوصـــف يف هـــذا ,كـــان الشـــعر يف الســـابق غالبـــا مـــا يـــايت يف ثنايـــا القصـــائد 

العصـــر فنـــا مســـتقال بفعـــل الطبيعـــة الغنيـــة باجلمـــال ,وأضـــافة اىل املظـــاهر احلضـــارية الـــيت عـــىن 

بوصفها الشعراء كاملطر والسحب واحلـدائق والقصـور والـربك والطبيعـة يف فصـل الربيـع ووصـفوا 

.ة مع الروماملعارك احلربية خاص

الغزل.6

الغزل يف هذا العصر كـان ينبـع مـن عاطفـة صـادقة ,لـذلك متيـز بالرقـة والتلطـف وسـار 

يف اجاهني _اجتاه الغزل العفيف مثل الذي جنده يف غزل العباس بن االحنف باحتشامه.وأما 

ال االجتـاه الثـاين فكــان مـن اسـبابه انتشــار اجلـواري والقيـان ,,فجــااء غـزال صـرحيا حــىت وصـل الــ

ون علىيد بشار بن برد وذلك النغماس الشعراء يف انواع الرتف والنعيم. درجة ا
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العتاب واالعتذار.7

يـدل علـى رهافـة احلـس يكون بني االصدقا ءوبني احلكام والوالة يعـرب عـن عـواطفهم و 

م العقلية وقوة حججهم ومنطقهموخصب الذهن . .واظهر الشعراء فيه قدرا

كقول ابن الرومى يعاتب صديقه: 

أين ما كان بيننا من صفاء؟يا أخي أين عهد ذاك االخاء
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الباب الرابع 

شعر ابي العتاهية و خصائصه

غراض شعر ابي العتاهية أ: الفصل األول

الزهد، املوعظة، أغراض الشعر ىف عهد الدولة العباسية هى الغزل، املدح، الوصف،

من حتليل الباحثة، ما من كل ،و اهلجاء.الفخر واحلماسة، العتاب واالعتذارالرثاء، احلكمة،

أغراض الشعر ىف الدولة العباسية يكون أغراض شعر أىب العتاهية. أغراض شعر أىب العتاهية 

منها:  

الغزل:.1

ما واشتهر قوله فيهما،  اختص شاعرنا أبو العتاهية بفنني من فنون الشعر، عرف 

يكون شعر مناسبات، حىت ومها الغزل والزهد، و أما ما عدا ذلك من فنون فال يعدو أن 

ماقاله ىف األغراض الكبرية املعروفة مثل املدح واهلجاء والعتاب والوصف والرثاء مل يكن سوى 

ا. تعبري عن عاطفة تثريها املناسبة اخلاصة 

39
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واحلقيقة الىت ينبغى أن ندل عليها منذ االن هي: أن يشعر أىب العتاهية يعترب صورة 

من منو عاطفة حياته الوجدانية والعقلية و النفسية، وما يتبع ذلكصادقة لتطور مراحل 

كسب جتربة و معرفة، و تعقد رغبات و تشابك عالقات، كما أن هذا الشعر ىف الوقت و 

نفسه يصور كثريا من جوانب البيئة والعصر.

فقد استهل ابو العتاهية حياته العاطفية بأن عشق جارية ذات حسن ومجال، هى 

نت نائحة ىف احلرية. ويبدو أن العالقة بينهما كانت قائمة على املنفعة حبيث  سعدى، وكا

كان أبو العتاهية يقول هلا الشعر، و يذكر فيه املوت و التزهد ىف الدنيا، لتنوح به. ولعل هذا  

كان من األسباب القوية الىت جعلته يقول الشعر ىف الزهد ىف بواكري حياة الفنية ويهتم بذكر 

أبو العتاهية يشبب بسعدى برغم أن موالها أبا الفضل ة. ومهما يكن فقد ظلاملوت خاص

اء ان يعرض  عبد اهللا بن معن بن زائدة كان يهواها (فتهدد أبا العتاهية و خوفه، و 

ملوالته))

فقال أبو العتاهية:

الذى ىف الود قد حاالأال قل إلبن معن ذا 
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1فما باليتما قاال لقد بلغت ما قال

مث كان ما لقيه من عنت موالها الذى أنزل به، فيما بعد، األذى سببا ىف أن يعدل 

عن هذا اهلوى، وأن يتصاحل معه.

وشعره ىف التشبيب بسعدى ليس منه بني أيدينا شيئ، فلعل ابن معن كان له أثر ىف 

زهد و ولعل أبا العتاهية نفسه هو الذى أراد له هذا املوت بعد أن طلب الموت هذا الشعر، 

ون. رغب ىف القضاء على هذا التشبيب الذى قاله ىف صباه، و غريه من أشعار ا

غري أن هذا اهلوى ظل كامنا ىف قلبه، حىت بعد ان نزل بغداد، إىل أن أيقظه عبث 

بنفسه تثور -أول عهده ببغداد- ((..فحينما يرى عتبة ماضية إىل السوقطارق جديد

لعشق القدمي، فيكون اول شعر يقوله حينذاك:، فتوقظ فيها ذلك اىاحاسيس اهلو 

حبذارى للبني من احباىبراعىن يا زيد صوت الغراب

ئى و تعسى لطائر نعابيا بالئى ويا تقلقل احشا

صح ىل ىف نعيبه باإليابفالنعيب وما ابافصح البني 

4/26-1965أبو الفرج، األغاىن طبع بريوت 1
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بدمع ينهل بالتسكابه من فاستهلت مدامعى جزعا 

أرمد العني أو كحلت بصابومنعت الرقاد حىت كأىن

ى هلوى البعيد باألنسابدسعقلت للهوى إذ طوى وصل 

حذار الندى إىل امليزابر لقطأنت مثل الذى يفر من ا

ائف الذى يلح على نفسه ىف صورة مة اخلزينة تصور شعوره احلائر اخلوهذه النغ

ا صوت الغراب اننعاب الذى أفصح  عن ذلك البني الذى متشائمة، يرهق ذهنه ومسعه 

ان انتهى عنده هواه لسعدى، ومل يفصح عن أمل ىف العودة إليها ألنه تعلق غريها، وخيشى

وإن مثله بني يكون حظه من التعاسة والبالء ىف هذا احلب الوليد كذلك الذى طواه الفراق, 

املاء. يهرب من قطرات الندى ليجد نفسه وقد أغرقه ديد، كمثل الذى احلبني، القدمي واجل

ا كانت طويلة وصلت إلينا! إذن لوقفنا على صورة أوضح  وليت هذه القصيدة، الىت يروى أ

تلك املرحلة الىت انتقل فيها من ، حلياته الفنية والنفسية ىف مرحلة مهمة من مراحل تطورها

ا، يريد أن خيترب فيها  مدينة صغرية إىل مدينة زاخرة بضروب شىت من صخب احلياة وتعقيدا

حظه، و يوقف حريته و خوفه عند حد يهفو إزاءه إىل حتقيق كثري من اماله وأطماعه الىت 

منها، فيها فارق وطنه و احبابه من أجلها. ومهما يكن فإن هذه األبيات الىت وصلت إلينا
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ما يدل على ما يعانيه ىف هذه املرحلة وجدانيا و نفسيا، إنه يعيش ىف جتربة قاسية مريرة منذ 

بسبب ذلك العشق و بسبب مكانه اإلجتماعي املهني عشق تلك اجلارية سعدى، تلقى 

ضروبا من الكيد والعنت فيها الضرب واجللد واألذى الفاحش، ألن معشوقته كانت موالة 

ينتظره إذن و قلبه يتعلق هذه الفتاة عتبة، وهي جارية للخليفة؟ إن لبعض الوجوه. فماذا 

يكن ذلك بلال و قطرا و بردا فهذه هو الغرق الذى يزهق النفس بعد أن يرهق الروح. و 

ا ألفاظ: اإلرتياع و احلذر و البالء  و ذلك ما يدفعه إىل أن يكرر هذه الصورة الىت تنبض 

ينة. إنه ىف هذه األبيات يودع حبا أوذى فيه فبان عنه، التعس و اجلزع ىف خفقات اسية حز 

و يستقبل اخر ال يعرف ماذا وراءه من أذى أو رضا ومن وصل أو قطيعة. بل إن حسه 

هول ويستشف من وراء حجبه نصيبه من هذا اهلوى، حينما يقرع أذنه  املرهف ليدله على ا

من اإلخفاق ىف حبه املودع، وال نعيب الغراب الذى يتطري به، ويربط تطريه هذا بنصيبه

تفوته حني يذكر سعدى و هواها، صورة أخيه زيد الذى يناديه و كأنه يستصرخ عونه لينقذه 

؟من صوت الغراب. وهل له أقرب رمحا و أشد عونا بني الناس مجيعا من أخيه

ولكنه على الرغم من هذا احلس اخلفى مبستقبل هواه، ومما يتوقعه ىف سبيله من 

ل ال يتقاعس عن تلبية رغبات نفسه، و يستمر يشبب جبارية اخللفية حىت جيتمع له قدر أهوا
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من الشعر يقدمه إليها هدية عاطفته، غري عابئ بقسوة هواجسه وظنونه، ألن حبه الذى 

كان أقوى من تلك اهلواجس و - صار جدا خالصا بعد أن كان ضربا من املزح والعبث

ا، حىت إنه أصب ح ال هم له إال هذا احلب اجلديد الذى يشجيه و يذيب الظنون و قسو

جسمه و لكنه يستعذب هذا كله من أجل هواه. يقول:

وكل امرئ من شجو صاحبه خلوأخالى ىب شجو و ليس بكم شجو

على مجره ىف صدر صاحبه حلورأيت اهلوى مجر الغضى غري أنه

و البدن النضوفلم يبق إال الروح أذاب اهلوى جسمى و عظمى و قوتى

هوى صادقا إال يداخله زهووما من حبيب نال ممن حيبه

وماىل سواها من حديث وال هلووإىن لنائى الطرف من غري خليت

من الود مىن فضله وهلا العفوإخواىن وأهل مودتىهلا دون 

فألحببت حقا والبالء له بدوبليت و كان املزح بدء بليىت

وإىن ىف كل اخلصال له كفورباوعلقت من يزهو على جت
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يتطور ذلك اهلوى الذى كان قائما على املنفعة إىل حب رقيق مهذب تنطق وهكذا

مبا فيها من شريف املعاىن و عفيف اللفظ، فمحبوبته اجلديدة ال تثري منه به هذه األبيات 

هذا الدل فريضيهزهو جبماهلا و دل حبسنهاشهوة، وإمنا تثري فيه عاطفة نبيلة، مبا تبديه من

ما متفقان ىف اخلالل  و ذاك الزهو فيها، وكل ما عدا ذلك فيها من خصال يرضيه أيضا أل

متجاوبان ىف الصفات. فهو من أجل ذلك معذور حينما يسبيه حسنها ومجاهلا ويذله دالهلا.

يقول:

ألن خالقها باحلسن حالهاحسنا ال تبتغى طلبا إذا برزت

مسته رجالهاذلك الرتاب الذى اهللا صريىنقامت متشى فليت 

و يقول :

ماء الشباب جيول ىف و جناتهظىب عليه من املالحة حلة

ا و مجال مشيتها، فهى حتكى الظىب ىف  فعذره  إذن ينبثق من مجاهلا، مجال صور

رقته و مالحته، و فيض وجنتيها مباء الشباب الذى جيول فيهما.

وماىل عن ظىب احلليفة من عذردىنأال إن ظبيا للخليفة صا
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والظىب يصاد، واجلميل هنا أنه هو الصائد، و أمجل من ذلك ماء الشباب الذى 

جيول ىف و جناته، ولعل هذا املاء هو الوسيلة لإلصطياد.

و مثل هذا القلب اجلميل للمعىن يطالعنا مرارا ىف غزل أىب العتاهية،     فيقول مرة:

من شدة الوجد على القاتيال بكىيا من رأى قبلى قت

الهجاء.2

هجاءه إىل ابن معن، يقول:منهاأشعار أىب العتاهية ىف اهلجاء

ى ىف الود قد حاالذــلأال قل البن معن ذا ا

ـاالــــفما باليت ما قاللقد بلغت ما قــــ

ـاالـــــملا صال وال جدـــولو كان من األس

ــاالسيفك خلخــــبه ما كنت حليتفصغ

ــــاالإذا مل تك قتـوما تصنع بالسيــــف 

ـــاالكفيه ملا نه ـــــــ   ولو مد إىل أذـ



47

و الطول فال شب وال طاالقصري الطول و الطول

2وقد أصبحت بطاالأرى قو مك أبطال

قد و أقصى ما يؤذى اإلنسان أن جيرح ىف كربيائه و يطعن ىف أعز ما يفخر به، و

أصاب أبو العتاهية غرميه ىف املوضعني، حينما طعنه ىف رجولته، و حينما هز من حتته دعامة 

فخره مبا ورثه من أجماد بطولة أبيه معن بن زائدة، و ذلك ىف بيت واحد فحسب، هو البيت 

الرابع، و احسب أن كل ما قاله أبو العتاهية ىف هجاء عبد اهللا بن معن من قبل ومن بعد ما  

بذى أثر ىف نفس إبن معن كما كان هذا البيت وحده. يقول ابن معن هذا: ((ما كان

لبست السيف قط، فلمحىن إنسان، إال قلت، إنه حيفظ شعر أىب العتاهية، فينظر إىل 

بسببه)) مشريا إىل ذلك البيت والبيت الذى بعده، ولذلك حيتال على الشاعر حىت يأخذه 

أبو العتاهية على هذا املعىن، حيث يقولىف مكان ليضربه مائة سوط. فيتمكئ

ـــدهبنت معن بن زائــاجلـــدتىن بكفهـ

ـدهعلى الباب قاعــ(م)حلصىـــا مع اوتراه

ـدهل بعمــد مكايـــاتتكىن كىن الرجــ
14/55، وساسى 4/26- 1956أبو الفرج،األغاىن طبع بريوت 2
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ـدهمائـةغيـر واحــدتىن وباــغتجلـ

3ـدهلإنــما أنت وااجــديىن واجلــدي

المدح.3

مدحيه إىل املهدى يقول:أشعار أىب العتاهية ىف املدح منها 

فنعم  حملة امللك اهلمامسقيت الغيث يا قصر السالم

وخفك باملالئكة الكراملقد نشر الإلله عليك نسورا

تدور علّى دائرة احلمامسأشكر نعمة املهدى حىت

4و بيت حل بالبلد احلرامله بيتان: بيت تبعى

و على مثل هذه العناصر: املهابة و القوة و النسب و الندى يعتمد أيضا ىف مدح 

اخلليفة اهلادى ومن بعده أخيه الرشيد، و إن كان يتكئ ىف مدح الرشيد، باإلضافة إىل ما 

4/27ص.، ،أبو الفرج، األغاىن3
4/34ص.، ،أبو الفرج، األغاىن 4
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ذكرناه، على اإلشادة بقوته العسكرية و بصالحه و تقواه. فهو يقول للهادى يوم وىل 

اخلالفة:

حرك موسى القضيب أو فكرالرجاء إذايضطرب اخلوف و 

أورد من رأيه و ما أصدرما أبني الفضل ىف مغيب وما

معشر قوم و ذل من معشرفكم ترى عز عند ذلك من

ميسه غري ملا أثريثمر من مسه القضيب ولو

ومبثل هذه القوة ميدحه عند ما عقد والية العهد لبنية الثالثة، األمني و املأمون و 

ؤمتن، فيقول:امل

إىل ذى زحوف مجة وجنودرحلت عن الربع احمليل قعودى

يدافع عنها الشر غري رقودو راع يراعى الليل ىف حفظ أمة

ورايات نصر حوله و بنودبألوية جربيل يقدم أهلها 

ا مفارقة ليست بدار خلودجتاىف عن الدنيا فأيقن أ
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أمالك والة عهودثالثة و شد عرى اإلسالم منه بفتية

له خري اباء مضت و جدودهم خري أوالد هلم خري والد

فخري قيام حوله و قعودبنو املصطفى هارون حول سريره

عيون ظباء ىف قلوب أسودتقلب أحلاظ املهابة بينهم

5تبدت لراء ىف جنوم سعودجدود هم مشس أتت ىف أهلة

نت توحى إىل أىب العتاهية باملعاىن وهكذا جند أن أعمال الرشيد العسكرية كا

اجلديدة ىف شعره، يصوغها ىف الكلمة القوية املناسبة، و البحور الطويلة، و املوسيقا الصاخبة 

القارعة، حبيث ال جتتمع هذه العناصر متكاملة إال حينما ميدح هذا اخلليفة الكبري.

الوصف.4

ىف شعر أىب العتاهية هو يصف اخلمر و الساق يقول:

صهباء من حلب العصريمدامةيتعاورن 

ع الشمس ىف حر اهلجريعذراء رباها شاعا 

4/106ص.  ، أبو الفرج، األغاىن 5
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ا و ضر القدورمل تدن من نار و مل يعلق 

م القوم كالرشأ الغريرميشى أما و مقرطق

الدفني من الضمريرـلسبزجاجة تستخرج ا

رى ىف كف املديرد(م)ـلزهراء مثل الكواكب ا

رى ما قبيل من دبريو ليس يدتدع الكرمي 

اجليدة أو املمتازة، صهباء من حلب العصري، وهي بكر مل فهم ال يشربون إال اخلمر 

ا أحد قبلهم،  تربت ىف شعاع الشمس على مهل، و مل حترقها، و هى نقية طازجة يأتى يقر

يتبخرت، حيملها ىف زجاجة وضيئة ىف كفه ،ال تلبث أن تلعب بالعقول، ا ساق كالظيب

لس فيه شيء أكثر من اخلمر،  فتخرج األسرار من الضمائر، و ترتكهم سكارى. ولكن ا

فيه غانيات: 

بعد اهلدو من اخلدوروخمصرات زرننا

بسن اخلوامت ىف اخلصورــلـيريا روادفهن 

ات الطرف حورت قاصر غر الوجوه حمجبا
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ــم مضمخات بالعبريمتنعمات ىف النعيـــ

اسد و احلريريرفلن ىف حلل احملا سن و ا

ال الفرط من خلل الشعور(م)ما أن يرين الشمس إلــــ  

و بعد ان يرتك هذا املشهد الذى يدقق ىف وصفه، ليظهر غليهن اثار النعمة و 

املالبس و األلوان و الروائح ىف استعارات و كنايات اجلمال، و يقفنا فيه على تفصيالت ىف 

بارعة، ينتقل إىل وصف املطايا الىت أقلتهم إىل اخلليفة، فيقول:

ـربنا من الدهر الغثورو إىل أمني اهللا مهــ

يا بالرواح وبالبكورو إليه أتغبنا املطا

جنحن أجنحة النسورصعر اخلدود كأمنا 

م غلى السهولة و الدغور متسربالت بالظال

رب املداثن و القصورحىت و صلن بنا إىل

ىف سن مكتهل كبريمازال قبل فطامه
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م املطايا السريعة  فهو أخريا يصل إىل اخلليفة الذى رشد قبل الفطام، بعد ان تعبت 

املاهرة ىف السري، على السهل و الوعر، هاربني إليه من تلك العثرات ومن الشعور الىت كانوا 

ا، فهو امني اهللا الذى حتسن التوبة على يديه. و ىف هذا البيت الصورة الناطقة  يقارفو

فو نفسه إىل املتاب و ترك الصبابات وارتيادا بسمات نفس الشاعر العابث املاجن الذى 

طريق أخر يصبو إليه و يريد نفسه إليه. 

الزهد.5

إن انصراف أىب العتاهية إىل قول الزهد مل يكن حتوال مفاجئا ىف فنه، و إمنا كانت له 

اثارها ىف نفسه و ىف فنه، دوافع و بواعث شخصية واجتماعية و فنية، وقفنا على جذورها و

حبيث كانت كل اإلعتبارات تؤدى إىل هذه النتيجة الىت وصل إليها ىف الفرتة األخرية من 

حياته.

ذى صرفك عن قول لا(( قلت ألىب العتاهية: ماوحيدثنا أبو سلمة الغنوى فيقول: 

الغزل إىل قول الزهد؟ قال : إذا وهللا أخربك، إىن ملا قلت:

أبدت ىل الصد واملالماتبني موالتىهللا بيىن و 
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ا مكافاتىمنحتها مهجىت و خالصىت فكان هجرا

أحدوثة ىف مجيع جاراتىهيمنها حبها و صريىن

ىف تلك الليلة كأن اتيا أتاىن فقال: ما أصبت أحدا تدخله بينك و رأيت ىف املنام 

ذعورا و تبت إىل اهللا تعاىل من فانتبهت مإال اهللا تعاىل،لك عليها باملعصية بني عتبة حيكم 

ساعىت من قول الغزل.

ا تدلنا على اإلجتاه الذى عقد العزم على املضى ومهما يكن من أمر هذه الرواي ة فإ

فيه، وهو اإلجتاه الذى فصلنا مربراته و اسبابه، وهو اإلنصراف إىل قول الشعر ىف الزهد. و 

أنشأها بعد أن استبد به الناس من كل اماله يؤيد هذا العزم عنده تلك القصيدة الرائعة الىت

ىف الدنيا، و يظهر ىف هذه القصيدة أن جتربة حبه عتبة كانت من التجارب الىت هزت كيانه، 

، و قال:حبيث ليس بعدها التصوف

وحططت عن ظهر املطى رحاىلقطعت منك حبائل األمال

ىلا فيك يا دنيا و أن يبقىأن أبقى لشيئ نلت ممو يئست 

وأرحت من حلى و من ترحاىلفوجدت برد اليأس بني جواحنى
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برقت لذى طمع و برقة الولئن يئست لرب برقة خلب

و بنات و عدك يعتجلن بباىلماكان أشأم إذ رجاؤك قاتلى

يا دار كل تشتت و زوالفاذهىبفاألن يا دنيا عرفتك 

عن األشغالوتفرغت مهمى واالن أبصرت السبيل إىل اهلدى

يفضى إىل مبفرق و قذالولقد أقام ىل املشيب نعاتة

بيد املنية حيث كنت حياىلولقد رأيت املوت يربق سيفه 

ولقد تصدى الوارثون ملاىلتولقد رأيت عرا احلياة  خترم

فيما تنكر من تصرف حاىلولقد رأيت على الفناء أدلة

باألرزاق واالجالجيرين وإذا اعتربت رأيت خطب حوادث

نسبا يقاس بصاحل األعمالوإذا تناسبت الرجال فما أرى

وهى قصيدة طويلة، و تفيض باإلنفعال الصادق، والعزم القوى، على الطريق الذى 

أدت إليه فلسفته ىف احلياة بعد ان خربها و بالها، و تأملها فأطال التأمل، و أمعن ىف النظر 



56

ا. وتكاد تكون هذه نتيجة القويةفدقق اإلمعان، مث وصل إىل ال الواضحة، الىت وثق 

القصيدة أمنوذجا متكامال لشعره ىف الزهد، من حيث هى جامعة ألكثر خصائصه الفنية ىف 

هذا الغرض، حاوية لكثري من اسباب فلسفته و أغراضها.

ولقد عرب أبو العتاهية عن رأية ىف احلياة، ىف شعره الزهدى، كثريا و أنفق ىف هذا

ا ليست سوى امال ضائعة،  التعبري طويال. و اكثر ما يستغرق مهه ىف نظرته إىل احلياة أ

وسراب خادع، و خيال سريع التالشى.

يقول:

وأى يد تناولت السراباكأن حماسن الدنيا سراب

تسر به فإن هلا ذهابا.وإن يك منية عجلت بشيئ

الموعظة.6

ذين أبو العتاهية ىف مواعظه يعتمد على  حاجة النفس اإلنسانية و على خماطبتها 

ا: حقائق احلياة الثابتة الىت ال تقبل الشك أو املراء، مث مقررات  العنصرين املهمني ىف حيا

ئعها، من الدين واألخالق. فهو يتحدث عن العنصر األول حول النفوس البشرية و طبا
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باب و صبواته، و حول تقلب حرص و طمع و حب احلياة و الرئاسة و املال و تعلق بالش

الدهر و الزمن بالناس و الدول و امللوك، و حول زوال احلياة وانقضائها باملوت الذى ميكن 

لإلنسان ىف كل مكان و يرتبص  له ىف كل زمان. و أما عن العنصر الثاىن فهو حيث على 

قبور و وت و الالرب و الصدق و القناعة و العلم و التوبة و الزهد ىف الدنيا، و يذكر بامل

البعث و العقاب و الثواب.

و أهم ما يشغل أبا العتاهية ىف هذه األمور إمنا هو املوت، إذ يصوره أبشع صورة و 

يرمسه دائما شيئا مفزعا خميفا. و كأىن به خالل كل مواعظه و حديثه عن األمور السابقة ال 

بصورته، فيخيفهم و يريد شيئا سوى أن يربط أذهان الناس باملوت و يعلق أخيلتهم

يزعجهم، يقول مثال:

طيب احلياة فما تصوفو احلياة لياعلمى بأىن أذوق املوت نغص ىل

وكان صبا حبلو العيش مغتذياكم من أخ تغتذى دود الرتاب به

من غاب غيبة من ال يرجتى نسبايبلى مع املوت ذكر الذاكرين له

من ال يرجتى جفياوه اجلفاء و ت مات رجاء الناس منه فولـمن ما
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إن مل يكن رائحا ىب كان مغتدياإن الرحيل عن الدنيا ليزعجىن

مبا يكون بعد املوت من دفن و وحدة ىف القرب و حثو وهو دائم الذكر و التذكري 

الرتاب يقول:

و قد أخرجت مما ىف يدياكأن األرض قد طويت علينا

س حيامهيال مل أكن ىف الناكأىن يوم حيثو الرتب قومى

و كل غري ملتفت إليناكأن القوم قد دفنوا وولوا

نا هناك مبا لدياكأىن صرت منفردا و حيدا و مر

وما يغىن البكاء على شباكأن الباكيات على يوما 

أال اسعد أخيك أى أخياذكرت منيىت فبكيت نفسى

و خياطب املوت على أنه كل شيئ، يقول :

من اخللق طرا حيثما كان القياإىل املوت إال أن يكون ملن ثوى 

و علمت يا موت البكاء البواكياحسمت املىن يا موت حسما مربحا
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و عرفنا يا موت منك الدواهياومزقتنا يا موت كل ممزق

و ىف كل يوم منك نسمع نادياأىف كل يوم حنن نلقى جنازة

ىف كل يوم حنن نسعد باكياو و ىف كل يوم منك نرثى ملعلول

أال اخلراب الدهر أصبحت بانيالغري بالغةأال ايها الباىن

و خلفت من خلفته عنك ساليا.كأنك قد وليت عن كل ماترى

الحكمة.7

و املراد باحلكمة النظرات الصائبة ىف الكون واحلياة و الناس، والدين و األخالق، و 

تكوين عادة متأثرة بانطباعات اإلنسان الىت تتكون عنده بطول النظر ىف هذه األمور حبيث 

مذهب فلسفى، ولكنه لنفسه فلسفة خاصة فيها. بيد أن أبا العتاهية ليس صاحبيكون 

مية هلا من انطباعاته روح التشاؤم ىف الزهد ىف كثري من صاحب خطرات فلسفية حك

ا شعره ىف الزهد و املواعظ إذ  األحيان. و عنصر احلكمة من العناصر املهمة الىت يقوى 

يسوق احلكم ىف صورة تقريرية فيها توكد و قوة، و يعتمد فيها على حقائق احلياة الثابتة ىف 
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و االخالق. فمن خطراته الىت جيريها جمرى احلكمة، طبائع الناس و االيام و مقررات الدين 

ىف طبائع الناس و أخالقهم قو له:

يوما بأبلغ ىف احلاجات من طبقما من صديق و إن متت مو دته

مل خيش سوءة بواب و ال غلقإذ تعمم بالنديل منطلقا

عن رغبة يعظمون الناس أوفرقال تكذبن فإن الناس مذ خلقوا

والقول يوجد مطروحا على الطرقوق النجم مطلعهففأما الفعال 

م: و قوله ىف شرور الناس و شهوا

أحيانا عليه و رمبا صعبتىف الناس من تسهل املطالب  (م)

و شهوة النفس رمبا غلبت و شرة ىف الناس رمبا مجحت 

و ىف حكم أىب العتاهية صور خمتلفة للتسوية بني الناس على اختالف أجناسهم و 

م. يقول: م اإلجتماعية و مظاهر حيا مكا

حواء فيها واحد نسبهو األرض طيبة وكل بىن
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فالناس سواسية، من األرض و إليها، كلهم ألدم و ادم من تراب.

بي العتاهيةأ: خصائص شعر الفصل الثانى

أن ننظر من صيغة كما يلى:صائص شعر أىب العتاهية نستطيع خ

الصياغة.1

و السهولة مها اول ما يطلعنا من مسات فنية، تظهر ألول و هلة ملن إن البساطة

أىب العتاهية: بساطة و سهولة ىف كل شيئ،ىف اللفظ: تناوله واستعماله، ىف ريظهر ىف أشعا

العبارة : صياغتها و بنائها، ىف االفكار و املعاىن: استنباطها و خلقها و إخراجها، حىت 

معانيه الفلسفية الىت تناو هلا ىف شعره بسيطة، بعيدة عن التعقيد و الرتكيب و االلتواء. و 

هذه السمة الفنية عامة ىف كل األغراض الىت طرقها و أنشأ فيها شعرا. 

و لننظر هل استطاع أبو العتاهية حقا أن حيتل تلك املكانة الشعبية الىت كان 

عن طريق تلك السهولة و البساطة.-ية ىف القصرينشدها. بعد ان أحتل مكانة عال

: روى ابن املعتز قال : (( حدثىن حممد بن راشد الكاتب عن ابن جبلة النبوى قال
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ال: مىت (( أتى أبو العتاهية باب أمحد بن سيف كاتب املأمون، فحجب عنه فق

ألفاق، و فسار بيته هذا ىف ا،حمجوب و نصفك نائمو نصفكيظفر النادى إليك حباجة

جعل الناس يتناشدونه..))

و البيت كما نرى جيمع إىل جانب عنصرى السهولة و البساطة عنصرا ثالثا هو 

الطرافة، و مجيعها تتضافر على سريورة البيت و شعبيته ، وكونه ىف اهلجاء يعطينا سببا لنقرر 

ىت تناولت قصر على شعره ىف الغزل و شعره ىف الزهد، و إمنا عمت حأن الشعبية مل ت

األغراض األخرى ىف املناسبات.

اتيت أبا العتاهية فقلت له : إىن رجل أقول الشعر ىف "حدث ابن اىب األبيض قال 

الزهد، و ىل فيه أشعار كثرية، و هو مذهب أستحسنه ألىن أرجو أالامث فيه، و مسعت شعرك 

ىف هذا املعىن، فأحببت أن أستزيد منه، فأحب أن تنشدىن من جيد ما قلت، فقال: أعلم 

غى أن يكون مثل أشعار الفحول أن ما قلته ردئ. قلت: و كيف؟ قال : ألن الشعر ينب

لقائله ان تكون املتقدمني، أو مثل شعر بشار و ابن هرمة، فأن مل يكن كذلك فالصواب 

الفاظه مما ال ختفى على مجهور الناس مثل شعرى، وال سيما االشعار ىف الزهد، فإن الزهد 

ب أشغف ليس من مذاهب امللوك وال من مذاهب رواة الشعر وال طالب الغريب، وهو مذه
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الناس به الزهاد و أصحاب احلديث و الفقهاء و أصحاب الرياء و العامة، و أعجب 

6األشياء إليهم ما فهموه، فقلت: صدقت" 

والواقع أن من السمات العامة ىف شعر أىب العتاهية أنه يكاد خيلو من اجلزالة اللفظية، 

لسن ىف الكوفة، و قلة نظره و ال شك أن نشأته على شعر احملدثني الذى كان يدور على األ

ىف شعر القدماء، كانت من أهم األسباب الىت جعلت شعره خيلو من اللفظ اجلزل و 

الصياغة الضخمة الفخمة.

ويتصل ينقص اجلزالة ىف شعره مسة أخرى فيه، تلك الىت حتدثنا عنها ىف غزله و هى 

شبيه مبجوبته و إذالهلا إياه، الليونة. و رمبا كانت هذه الليونة تنسجم مع شعره ىف الغزل و ت

7مشاكل لكالم النساء موافق لطباعهن"غزله لني جدا"حبيث يصدق فيه قول ابن املعتز إن 

ه الزهدى، ومن . ولكننا جند هذه الليونة كذلك ىف أغراض أخرى غري الغزل، جندها ىف شعر 

خري ما ميثل هذه السمة عنده قوله:

إجتماع من الدنيا إىل بنيكلياللمنايا و يا للبني و احلني

4/72ص.  ، أبو الفرج، األغاىن6
228م، ص. 1956، القاهرة طبقات الشعراءعبد اهللا ابن املعتز،  7
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جته والدهر يقطع ما بني القريبنييبلى الزمان حديثا بعد 

إىل ان يقول:

دار أمامك فيها قرة العنيالدار لو كنت تدرى يا أخا مرح

وإمنا حنن فيها بني يومنيحىت مىت حنن ىف األيام حنسبها

8لعله أجلب األيام للحنييوم توىل و يوم حنن نأمله

و قوله:

من خبل نفسك عل اهللا يشفيهاأرقيك  أرقيك باسم اهللا أرقيكا

.وال عدوك إال من يرجيهاما سلم كفك إال من يناوهلا

الموسيقا.2

ومل تقف سخرية أىب العتاهية عند حد املقدمة، و إمنا عمدت إىل األعاريض و 

ا عند ما صاغ  األوزان الىت يصوغ فيها العرب شعرهم، فكسر األسوار و األطر الىت حتيط 

شعرا ىف قوالب شعرية جديدة مل يطرقها الشعراء قبله. 
272الديوان . ص. 8
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9ه األوائل فيها"يقول أبو الفرج: "وله أوزان طريفته قاهلا، مما مل يتقدم

و يروى الصوىل أن ابا العتاهية " سئل: هل تعرف العروض؟ فقال: أنا أكرب من 

ال تدخل ىف العروض".العروض، و له أوزان 

قال القاضى ملا عوتبهم القاضى بيت يطرب

هذا عذر القاضى و اقلبما ىف الدنيا إال مذنب

ما ((فعلن)) أربع مرات، قال: ((  أبو وقد روى املسعودى هذين البتني، و ز

قل على وزن هذا الشعر، خرج فيهما عن العروض، و قد قال قوم: إن العرب مل تالعتاهية

وال ذكره اخلليل وال غريه من العروضيني)).

موزونا خيرج به ويقول ابن قتيبة: (( وكان لسرعته و سهولة الشعر عليه رمبا قال شعرا 

عن أعاريض الشعر و أوزان العرب، و قعد يوما عند قصار فسمع صوت املدقة، فحكى 

أبيات منها:ذلك ىف ألفاظ شعره، وهو عدة

ت يدرن صرفهاللمنون دائرا

4/4ص. ، أبو الفرج، األغاىن9
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واحدا فواحداهن ينتقينا

فيه قوله:ومن األوزان الىت ابتكرها أيضا، ما صاغ 

ىلخربيىن و ماعتب ما للخيال

زائرا منذ لياىلال أراه أتاىن

رق ىل أو رثى ىللو راىن صديقى

10الن من سوء حاىلأو يراىن عدوى

وهكذا امتدت الثورة عند أىب العتاهية إىل قوالب العرب الشعرية فكسر القيود 

من املضروبة حوهلا، و أطلق نفسه على سجيتها لتخلق وتبتكر األوزان الىت تليق مبا يقول

باملوروثات والتقاليد الشعرية.الشعر غري عابئ 

وما مزدوجته املعروفة بذات االمثال إال ضرب من الثورة على تلك التقاليد، إن صح 

ما يقال من أول من كسر قيود القافية التقليدية ىف القصيدة العربية هو ابو العتاهية و بشار. 

498الشعر و الشعراء ص. ،ابن قتيبة، امحد حممد شاكر10
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يريد أن يتحدى املتعصبني للتقليد ىف القافية، ولكن أبا العتاهية أمعن ىف هذه الثورة و كأنه

حني ضمن أرجوزته هذه أربعة االف مثل.

وكأىن به يريد أن يطلق لنفسه احلرية ىف كل ما يتصل بقول الشعر، منطلقا من كل ما 

و قوانني، إذ مل يرتك جماال من جماالت هذا اإلنطالق و وضع للشعر من قواعد و أصول 

و دار ىف حلبته بقدر ما أسعفته قدرته على اخللق واإلبتكار و ذاك التحرر إال طرقه 

التجديد، و بقدر ما مسحت له الظروف و املالبسات، و لننظر إىل قوله: 

واهللا لو كلفت منه كمايا ذا الذى ىف احلب يلحى أما

ملت على احلب، فذرىن وماكلفت من حب رخيم ملا 

أنىن بينمابكيت إالألقى، فإىن لست أدرى مبا

إذ رمى-أطوف ىف قصرهمىف بعض ما-أنا بباب القصر

ا قلىب ، و لكنماقلىب غزال بسهام، فما أخطا 

ما سلماسهماه عينان له، كلما أراد قتلى 
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و إذا نظرنا نظرة عامة إىل األوزان و القواىف الىت كان يستخدمها أبو العتاهية ىف 

ا ت تمتع مبوسيقا داخلية نابعة من نفس الشاعر فضال عن موسيقا صياغة شعره وجدنا أ

الشعر الظاهرة الىت تبدو ىف األوزان، و ليس من شك ىف أن أبا العتاهية كان مرهف 

اإلحساس على درجة عالية بالنسبة للموسيقا حبيث كان حيس مبوسيقا النظم ىف داخل نفسه 

ة على اإلحساس باملوسيقا جتعل أبا فيكون كالمه شعرا. و مثل هذه القدر حينما يتحدث 

العتاهية طرازا خاصا من الشعراء.

وأخبار أىب العتاهية الىت و ردت إلينا تدلنا على انه كان مشغوفا باملوسيقا والغناء إىل 

فيه درجة عالية، حىت إنه ملا عزم على الزهد دعا صديقه خمارقا املغىن، و هيأ جملسا خاصا، 

الشراب و الرحيان، و جعل يطلب إليه أن يغنيه أصواتا من شعره. يقول من أطايب الطعام و 

خمارقا: وما زال يقرتح على كل صوت غىن به ىف شعره، فأغنيه ، و يشرب، و يبكى ، حىت 

صار العتمة . و يظل هذا الشغف الشديد باملوسيقا والغناء مالكا عليه نفسه حىت وهو على 

راهيم املوصلى أنه: (( قيل ألىب العتاهية عند املوت: ما فراش املوت، فقد روى اسحاق بن إب

ىء خمارق، فيضع فمه على أذىن مث يغنيىن:تشتهى ؟ فقال : أشتهى أن جي

وحيدث بعدى للخليل خليلسيعرض عن ذكرى و تنسى مودتى
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11فإن غناء الباكيات قليلإذا ما انقضت عىن من الدهر مدتى

خصائص خطابية:.3

من أظهر السمات اخلطابية الىت تطالعنا بصفة عامة ىف شعر أىب العتاهيةو الوضوح 

ومن هنا ايضا كان يستطيع أن جيعل من نفسه واعظا للناس ناصحا هلم، و قد شاهدنا  

كيف كان جيلس منهم أو يقف موقف اخلطيب الواعظ و كيف كانوا يلتفون حوله منصتني 

لشعره الوعظى ىف مسجد أو غريه. وال شك ان الوضوح ىف املعاىن الىت كان يتناوهلا، و ىف 

ها، وىف التعبريات الىت كان ينظم فيها شعره، كان من أقوى االلفاظ الىت كان يستخدم

الدوافع الىت حتث الناس، و خاصة العامة منهم، إىل اإلقبال عليه وعلى شعره.

و تطالعنا من هذه اخلصائص اخلطابية أيضا ىف شعره مسات أخرى لفظية، من أمهها 

لزهدى ألنه يوفر له خاصة مهمةو أظهرها التكرار. و أبو العتاهية مولع بالتكرير ىف شعره ا

من خصائص اخلطابة الوعظية، حبيث نراه و كأنه يريد أن يقرع األذن بتكرار لفظة بعينها من 

أجل تنبيه السامع أو زجره أو إبعاده عن الصدوف أو املالل، و لننظر مثال إىل قوله:

تنادى فما جتيب املنادىت ـنأى يوم يوم السباق وإذ أ

111ص. ، أبو الفرج، األغاىن 11
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ك ترقى عن احلشا و الفؤادسـفـنلفراق و إذ يوم اأى يوم 

من النزع ىف أشد اجلهادت ـنأى يوم يوم الفراق و إذ أ

حر الوجوه واألسادن مأى يوم يوم الصراخ و إذ يلط

أى يوم نسيت يوم املعادأى يوم نسيت يوم التالقى

و يوم احلساب و اإلشهاده ــــلـلأى يوم يوم الوقوف إىل ا

ر و أهواهلا العظام الشداداملمر على النسايومأى يوم

ر وهول العذاب و األصفادأى يوم يوم اخلالص من النا

كم ىف القبور من قوادو كم ملككم كم ىف القبور من أهل 

كم ىف القبور من زهادو كم كم كم ىف القبور من أهل دنيا

ادمل تذق مقلتاى طعم الرقلو بذلت النصح الصحيح لنفسى

12مهت أخرى الزمان ىف كل وادلو بذلت النصح الصحيح لنفسى

77-76ص. ،، الديوان12
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و غري هذا كثري مما جنده ىف ديوانه، و يصوره لنا واقفا خيطب ىف الناس و يعظهم و 

يزجرهم ويذكرهم باملوت و القبور وما بعد املوت و القبور، و كأنه ميسك ىف يده بعصا يدق 

استهالل البيت الذى يليه.ا األرض بعنف عند غاية كل بيت و قبل 

و أبو العتاهية، ىف هذه السبيل، ميضى ىف استخدام الصيغ اإلنشائية من نداء و 

ا األساليب الىت تثري اإلنتباه و جتذب السمع، وهو  ى، أل تعجب واستفهام و أمر و 

عه من أن ينقل السامع محينما ينتقل بني هذه األساليب و يكثر من استعماهلا إمنا ينزع إىل

صيغة إىل صيغة، و كأنه ينقله من حال إىل حال، حىت ال يتسرب السأم إىل نفسه و حىت 

يتابع لفته إىل خطابته، أو شعره اخلطاىب إن صح هذا التعبري. ولننظر إىل قوله:

وال تغرن ىف دنياك باألملاعمد لنفسك واذكر ساعة األجل

الدنيا على مهلما دمت ىف هذه سابق حتوف الردى واعمل على مهل

عما عملت و معروض على العملواعلم بأنك مسئول و مفتحص

ا قرنت ىف الظل باملثلال تلعنب بك الدنيا وزخرفها فإ

ميسى و يصبح ىف الدنيا على وجلال حيذر النفس إال ذو مراقبة
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أحجى اللبيب حبسن القول و العملما اقرب املوت من أهل احلياة وما

قصدا إليه بكره جممع السبلمدرجة للناس كلهمواملوت 

وأقبح الكفر واإلفالس بالرجلما احسن الدين و الدنيا إذا اجتمعا

حيث ينتقل بالسامع من صيغ لألمر إىل صيغة النهي إىل النفى إىل التعجب إىل 

اإلثبات إىل التعجب مرة أخرى، استدراجا إلنتباهه و دفعا للسامة أن تصيبه.  

و مصادرهفلسفته.4

مل يكن أبو العتاهية كما رأينا فيلوسفا صاحب مذهب فلسفى و رأى واضح ىف 

تفسري الكون و احلياة و األخالق، و إمنا كان صاحب خطرات فلسفية، و اراء تنحو حنو 

التفلسف و نزعة حكمية يوفرها ىف شعره حينما يصطنع احلكمة ىف نظرته إىل احلياة و الدنيا 

ق، فحينما نتحدث عن فلسفته إمنا نقصد العنصر العقلى الذى و الناس و الطبائع و األخال

ينزع حنو احلكمة و الفلسفة ىف شعره الزهدى و غريه. 

و يلخص ده بور فلسفته ىف قوله: ( وتتلخص فلسفته ىف أن يسري اإلنسان عقله 

له من االثام، على أن الذين عندهم شيئ من حبذر وارتياب، و أن جيعل الزهد خري واق 
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هم للحياة وهلم قدرة على ان يتذوقوا شعر الطبيعة ال يسرهم الكثري مما لألىب العتاهية من الف

شعر يدعو فيه إىل اإلعراض عن الدنيا) و ذلك ألنه ((شاعر غري حمبوب الروح ىف شعره، 

وهو ىف هذا الشعر ال يكاد يفرت عن احلديث ىف احلب التعس وىف احلنني إىل املوت.

حسني أن أبا العتاهية على كثرة ماستعان بالدين ىف زهده الذى و يرى الدكتور طه

ون  و أنه كان يستقى ىف شعره الفلسفى حكمته من مأل به ديوانه، كان فاسقا مشتهرا با

اإلسالم واملوروث عن الفرس، و كان يتقيد بالدين. و سنرى فيما قيل من حديث عن 

ى النحو الذى راه األستاذ الكبري إال بقدر ما متقيدا بالدين علفلسفته و حكمته أنه مل يكن 

ينسجم مع و جهة نظره الىت تعتمد على مذهب املانوية ىف احلياة و الناس، بعد أن رأينا أن  

كثريا من أرائه مل تكن تتفق على اإلطالق مع وحهة نظر الدين اإلسالمى، و أنه مل يأخذ 

به زندقته و خيفيها على الناس، و على من اإلسالم إال مايتفق مع مذهبه املانوى وما يسرت

هذا ميكن أن نتفق مع الألستاذ الدكتور ىف أنه استقى فلسفته من اإلسالم و املوروث عن 

الفرس، ولكنا خنتلف معه ىف أمر هذا التحديد ألننا سنرى أنه استقى هذه الفلسفة من 

مصادر عدة، وإن كان أظهرها وأقواها املصدر املانوى. 



74

حلكمة مل يقتصر وجوده على شعر الزهد، وإمنا نراه يطالعنا من حني إىل و عنصر ا

رب العامل بأسرار اهلوى  اخر ىف األغراض األخرى، حيث جتده مثال يتخذ موقف احلكيم ا

و مواطن الغرام، يقول: 

على مجره ىف صدر صاحبه حلورأيت اهلوى مجر الغضى غري أنه

يلقى استجابة صادقة ممن حيب.و يقول ىف إحساسات احملب الذى 

هوى صادقا إال يداخله زهووما من حبيب نال ممن حيبه

و يقول ىف تفصيل ما يصيب احملب إذا نأى به املكان عن حبيبه.

عن احلبيب بكى أوحن أو ذكراإن احملب إذا شطت منازله

ويقول ىف غلبة احلب:

فهو كذوبأو يستطيع السرتمن كان يزعم أن سيكتم حبه

نصيبمن أن يرى للسر فيه احلب أغلب للفؤاد بقهره

مل يبد إال و الفىت مغلوبفإذا بدا سر اللبيب فإنه
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مل تتهمه أعني و قلوبإىن ألجهل ذا هوى متحفظا

و هو ينتهج هذه السبيل، سبيل صياغة احلكمة ىف العتاب، ىف مثل قوله يعاتب 

عمرو بن مسعدة:

وجربت حىت أحكمتىن جتارىبس يا عمرو كلهمبلوت أخا للنا

فمن يزر أو يغضب فليس بصاحىبفلم أر ود الناس إال رضاهم

و من أطرف ما قال على سبيل احلكمة قوله ىف عتاب أمحد بن يوسف:

وأن الغىن خيشى عليه من الفقرأمل تر أن الفقر يرجى له الغىن

اتبا صاحلا الشهرزورى.و من ذلك قوله ىف الصدافة و املعاشرة، مع

غشيانهلصديقة فيمل من إن الصديق يلج ىف غشيانه

إخوانه ما كف عن إخوانهو أقل ما يلقى الفىت ثقال على

رجل تنقص واستخف بشأنهوإذا توىن عن صيانة نفسه
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ومثل هذا جنده حينما يقصد إىل اهلجاء، كذلك الذى نراه ىف هجائه  حلميد 

يغلف هذا اهلجاء بثوب احلكمة، فيقول ىف عاقبة الصلف والتيه:الطوسى، حيث 

م من صلف وتيهما شئت للموت أبناء 

دارت رحاه على بنيهو كأنىن باملوت قد

كما يقول ىف معاملة الناس للمقل و صاحب اجلاه:

س إلقالله وما أقماهما أذل املقل ىف أعني النا

إىل من ترجوه أن ختشاهس إمنا تنظر العيون من النا

و هكذا نستطيع أن منضى مع شعر أىب العتاهية ىف خمتلف األغراض لنجد عنصر 

احلكمة فاشيا، ولنجد الشاعر حيمله كل تأمالته و جتاربه الىت جعلته يقف من الناس موقف 

رب احلكيم. و كثريا ما كان خياله يسعفه بالصور الطريفة الىت جتعل هذه احلكمة مقبول ة ا

مستساغة ذات وقع حسن على النفس لبعدها عن جفاف التقرير املنطقى و احلكم العقلى، 

لف احلكمة ىف ثوب من اخليال الشعرى و التصوير اجلميل و اإليقاع وال شك ىف أن 

املوسيقى من أقوى املؤثرات الىت توفر هلا القبول و البقاء. و كذلك كان أبو العتاهية يضع 



77

ى يسلط عليه الظالل و األضواء الىت تضفى عليها رونقا و طالوة. احلكمة ىف إطار شعر 

ولننظر مثال إىل قوله فيمن يريد النجاة من املوت:

إذا تسرتت باألبواب و احلرسال تأمن املوت ىف طرف وال نفس

لكل مدرع منا و مرتسواعلم بأن سهام املوت قاصدة

13جترى على اليبسإن السفينة ال ترجو النجاة و مل تسلك طريقتها

ما يرى أن املرء ىف هذه احلياة ال يعدو أن يكون مسافرا، واملسافر ينبغى وهو دائما 

أن يتزود بزاد طيب:

بال غك فيها مثل زاد املسافر.لئن كنت ىف الدنيا بصريا فإمنا 

108ص.، أبو الفرج، األغاىن 13
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الباب الخامس

الخاتمة

: الخالصات الفصل األول

بعد أن أقامت الباحثة بالتحليل والكتابة تستطيع أن تلّخص هذه الرسالة مما يأتى:

الزهدو الوصف و اهلجاء ىف عصره و املدح الغزل،، شعر ايب العتاهية اغراض

.احلكمةو املوعظة، و 

شعر عن البساطة و السهولة و وهيالصياغةمنها: خصائص شعر أىب العتاهية

ما و عالقتهما بشعبيته و عالقتهما بطبعه و خلو شعره من اجلزالة و رقة شديدة ىف مقوما

ىف و جتديده ىف املوسيقا و دوافعه و موسيقا االوزان و البحور و القواوهياملوسيقاو شعره،

ق و مسات لفظية و النداء و االمر الوضوح و املنطخصائص خطابية وهي، و شعره و الغناء

فلسفته ىف رأي ده بور و ، وهي، و فلسفته و مصادرهو اإلستفهام و اخللو من احملسنات

الدكتور طه حسني و فلسفته احلكيمة و املصدر املانوى و منزع الفلسفة ىف األغراض 

املختلفة.

78
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الفصل الثانى : اإلقتراحات

وخصائص شعره نشعر بأن الشعر من املسائل العتاهيةبو يامنا بالبحث عن أوبعد ق

األدبية الصعبة، ففى هذا الفصل بقدم اإلقرتاحات اآلتية :

أن املراجع األدبية الىت طالعتها ىف كتابة هذه الرسالة حمدودة ومل تكن كافية. ولذلك 

املكتبة ألننا نرجو من مدير اجلامعة ومجيع املسؤولني باجلامعة أن يزيدوا الكتب األدبية يف 

نشعر بنقصان  الكتب الىت تساعدنا على إعداد البحث. 

على الطالب والطالبات الذين يتعلمون العلوم األدبية يف جامعة عالء الدين 

اإلسالمية احلكومية أن جيتهدوا يف دراسة العلوم األدبية وفهمها.

األعمال املناسبة ترجو الباحثة إىل زمالء الطالب والطالبات أن يشرتكوا ىف كل 

باللغة العربية حىت يفهموا دراسة هامة تتصل بدراسات ىف كلية اآلداب والعلوم الثقافية 

ا. خصوصا يف قسم اللغة العربية وآدا
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بعد تقدمي اإلقرتاحات ىف هذا الفصل ندعو اهللا أن يوفقنا إىل ما فيه رضاه ويهدينا 

ىف العمل. وأن تنتفع به النفوس حىت سواء السبيل ويهدينا الصدق ىف القول واإلخالص

أمكننا أن نعرف العلوم األدبية معرفة طيبة.       

بعهم بإحسان إلى يوم الدينوصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن ت

والحمد هللا رّب العالمين
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