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 2010-2009السنة الدراسية: 

 

دور بشار بن برد وأبي نواس 

 . في تجديد الشعر العربي



 

  إهــداء :

 

الجامعية للذكور، ة المقيمين في اإلقامة أهدي عملي هذا إلى جميع طلبة المركز الجامعي و خاص          

   ..صانع النجاح دادو حمزة تواتي،العيفاوي و،منهم ، سويسي،بريفي،عمار

 تمت بها مشواري الدراسي الحافل، إلى األهل واألقارب و كما أهدي هذه المذكرة، التي خ      

 خاصة الوالدين الكريمين ... 

ب األستاذة المشرفة نادية أوديحات  ،واألستاذ المصحح  و أن تكون وأتمنى أن ينال هذا العمل إعجا      

 نافعة لجميع الباحثين في شعبة األدب العربي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة

معظم أدبائه مولودين من ، و هذا األخير داألدب المولّ  األدب العبّاسي غنّي في أشكاله و مواضيعه، فهناك

مثل بشار بن برد الذي كان فارسي األب وعربي األم )بني ين أحدهما عربي واألخر غير عربي، أبو

 وهذا كان عربي األب فارسي األم )أمه جلبان( . والحسن بن هانئ المدعو أبو نواس، عقيل( 



فقد دخل في األدب فنون وأغراض لم يألفها و لم يكن أدبهم عربيا خالصا، في معانيه وأسلوبه،       

 الزندقة والشعوبية وما إلى ذلك .العرب من قبل كالغزل بالمذكر و

لكن اكتسب رقة في التعبير وتنميقا  وئ من الضعف بوجود ألفاظ فارسية، أما األسلوب فدخل عليه شي      

 في العبارات بما أحدثوه من زخرف بديعي وصور بيانية رائعة ...

ألن لهما ذين الشاعرين، ديدية التي طرأت في الشعرالعربي، عند هوقد تناولت هذه الحركة التج      

معتمدا بصفة  ،الكثير من القواسم المشركة سواء في أصلهما أو في ثورتهما على التقاليد الشعرية الموروثة

مالمح التجديد في  و ، مثل رسالة مظاهرالمجتمععامة على تلك المراجع من كتب و رسائل ماجيستير

مثل كتب فترة البارزة في تاريخنا العربي هذه التلك الكتب التي تناولت أدب  الشعر لمصطفى بيطام و

 وغيرها من المراجع .  فاخوري و شوقي ضيف  و محمد خفاجيمحمد سالم زغلول و حنا ال

و قد قسمت هذه المذكرة إلى قسمين أساسيين فصل خاص بالتجديد عند بشار و فصل خاص بالتجديد       

 عند أبي نواس .

كرية التي كانت سائدة في ذكرت فيه الظروف السياسية واالجتماعية والف ،و استعملت أيضا مدخال      

 ألن اإلبداع واإلبتكار ال يأتي من فراغ  و إنما جملة من العوامل هي التي تؤدي إلى وجوده .عصرهم، 

الذي  يبقى خصبا و مجاال مت نظرة شاملة حول هذا الموضوع، وفي النهاية أتمنى أن أكون قد قد      

 اوالت أخرى  قد تتناوله مستقبال. ا لمحمفتوح

 

 

 تمهيد

قااام جماعااة ماان الشااعراء المااوالي و ماان واالهاام ماان العاارب بالبصاارة و الكوفااة  بحركااة مضااادة و       

،و ظهر بين الشعراء من يعارف بحركاة المجاان أو عصابة المجاان ،و النموذج الجاهلي معارضة لسيطرة 

رجين علااى التقليااد،و علااى القاايم العربيااة الراسااخة فااي المجتمااع  قااد أطلقاات علااى جماعااة ماان الشااعراء الخااا

 وأنماطه التعبيرية و بخاصة في الشعر . 

و تروي الروايات في موضعها عن محاولة كل من بشار و أبي نواس تقليد القدماء بقصاائد و أراجياز       

،عاان موقااف الشاااعر الفنااي و تقليديااة و أعرابيااة  ،إال أن تلااك المحاااوالت لاام تكاان كلهااا صااادقة التعبياار 

الوجداني ،بل كانت في معظمهاا مجااراة لاذول الرءسااء مان قاادة العارب و أصاحاب السالطان مان الخلفااء 

ممان باذلوا المااال ،و الشاعراء يحصالونه بمااا يقادمون مان الشااعر ،و الباد لهام ماان مجااراة ممادوحيهم حتااى 

 يجزلوا لهم العطاء . 

و اقتاراب القارن الثااني مان نهايتاه و زادت موجاة المحاد  قاوة لوقات، خفت حدة التقليد مع مضي ا و      

بفضل  إصرار أصحابه و هجومهم الدائب على عناصر التقليد الفنية في شكل القصيدة و تعمادهم الساخرية 

 من عدم توافق في المضمون بين تلك العناصر و طبيعة الحياة العصرية . 



هم ا فاي حيااتفي الحياة و الشعر و أنماط المعااني التاي اعتادوها فكانت سخرية بشار من طبيعة العرب      

 لمحد  . او كانت رغبته الجامحة في الخروج على األعراف و التقاليد المتوارثة في شعره   ،الصحراوية

و تر، با  المساتهه من الحياة و الناس و التقاليد، ذلك الموقف العاو كذاك كان حال أبي نواس في موقف      

كماا  ى األطاالليثور على كل تقليد و متبع ،فقد تعمد أن يبدأ قصائده بالقول في الخمر بدل الوقوف علا كأنه

عشاوقات م كان يفعل القدامى في أشعارهم و يجعلها معشوقته بدال مان هناد و الربااب و أساماء و ليلاى مان 

 العرب قائال : 

 س من حمراء كالورد و اشرب من الكأ     ال تبك ليلى وال تطرب الى هند       

 و يقول:      

 دع األطالل تسقيها الجنوب       و تبكي عهد جدتها الحضوب.        

 فالطيب منه صافية شمـول        يطوف بكأسها سال أريـب.                           

تباديل وقصايدة ولم تكان محااوالت المحادثين والمجاددين فاي القارن الثااني قاصارة علاى تغييار شاكل ال      

قوافي أو مطلعها ،أو اإلستغناء عناه،بل حااولوا تغييار موسايقاها فاي إحادا  مجازوءات البحاور واللعاب باال

م بتادع بعضاهإيجاد إيقاعات جديدة مستمدة من حياة المدنياة الحاضارة ،كمافعال أبوناواس و أباو العتاهياة وا

 نظام المقطعات والمخمسات والمسمطات. 

ع طلح البديدخلوه من بديع المعاني وصور التراكيب واأللفاظ التي عرفت من بعد بمصهذا فضال عماأ      

. 

 

 مفهوم التقليد في الشعر العربي:-1     

يقصد بالتقليد تتبع القديم و السير على منواله، وكان الخروج على تقاليد الشعر فى القديم، كأنه خروج عن  

 1الخروج كان يثيرفي الكثير من األحيان النقاد و الجمهور معا . تراثهم الذي ال ينبغي التطاول عليه، وهذا

فالشعر مثال فيه جملة مان الشاروط التاي تعاارف العصار، و اتفاق عليهاا أدبااءه، فماثال الباد مان تاوفر       

عنصاري القافيااة و الااوزن الشااعر، يجعاال أدباااء ذلااك العصاار ال يعتاادون بخااروج أحاادهم علااى أحاادهم علااى 

2ة المعروفين عندهم، فكل خروج يعتبرونه انحرافا عن المنهج الذي سطره األولون .الوزن و القافي
 

و ماان معاااني التقليااد أيضااا هااو أن يكااون الشااعر متقياادا بأغراضااه التقليديااة التااي تعااارف علااى أهميتهااا       

أن  العاارب انسااجاما مااع مفهوماتااه العامااة عاان وضاايفة الشااعر، فالشاااعر العباسااي علااى ساابيل المثااال يمكاان

يتساهل مع تجديده فى الغزل بالمذكر مثال، ألنه ما يهم الشاعر نفساه و لكان اليتسااهل معاه فاى تغييار بنياة 

قصيدة المدح، و مراد ذلك أن القصيدة الجاهلية حين عرضت للممدوح على أنه مثال في الكرم و الشجاعة 

تختلاف عان شخصاية أخارى، و  و البأس وما إلى ذلك، لم تتعارض لاه علاى أناه شخصاية إنساانية يمكان أن
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بذلك رسخت خصائص هذا المثال و الشاكل الاذي ينبغاي أن تعارض باه لادى الشااعر و الناقاد و الجمهاور، 

3فكان الخروج عن هذه التقاليد مما يثير الناقد و الجمهور معا .
 

ثير النزعااة و قاد كااان ناازوع بعااا الشااعراء المجااددين نحااو هاذه األشااكال التقليديااة للقصاايدة، كااان بتااأ      

المحافضااة التااي تمثلهااا مدرسااة اللغااويين و النحااويين طااوال القاارن الثاااني هجااري، و ضاالت هااذه المدرسااة 

المرجع المحذور جانبه في نقد الشعر و تقويمه، و إشهار الشاعر أو إخماله، هذا إلى جاناب عوامال أخارى 

ي تميزت باه شارائح مان مجتماع العصار، مثل المخزون الثقافي القديم لهؤالء الشعراء و الذول التقليدي الذ

وجميااع هااذا كااان ياادخل فااي إطااار الحفاااض علااى المااورو  الثقااافي و الفنااي ل مااة و لعلااه ياادخل ضاامن 

 4استراتيجية حضارية تضمن ل مة مقومات شخصيتها األدبية و الفنية و تؤمن لها اإلستمرار و البقاء .

هذه التقاليد الفنية ولم يحيدوا عنها بل أصلوا بناءها و  و إذا كان بعا الشعراء األمويين قد حرصوا على  

أقااروا أساسااياتها، و أضااافوا إليهااا بعااا إبااداعاتهم فااي تنويااع المقاادمات أو الرحلااة ،فاا ن شااعراء العصاار 

العباسي األول تخلصوا من اإللتزام بنمط القصيدة القديمة وخاصاة المقدماة و الرحلاة. ألن الغاياة األساساية 

يد لم تعد ذات قيمة، ما دامت أغلب القيم اإلجتماعياة فاي تغيار مساتمر، و كاان لاذلك أثاره علاى من هذا التقل

5تطور نظرة اإلنسان إلى الحياة و الوجود و إلى الفن و الشعر .
 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم التجديد في الشعر العربي:-2      

حيا  ماا هاو جدياد الياوم يصابح قاديما إّن الصراع بين القديم والجديد كان منذ األزل و ال زال إلى اليوم، ب 

غدا، كما أّن الصاراع باين القاديم و الجدياد حتمياة إجتماعيّاة أّكادتها الدراساات التّاريخيّاة، باإلضاافة أّن كال 

انتقال مرتبط ارتباطا وثيقا بحياة األّمة اإلجتماعيّة و الرغباة فاي التحاّول مان تيّاار قاديم إلاى تيّاار خر جدياد 

أكثر تماشيا مع مالبسات حياتهم. و قد يحمل التجديد عدّة احتمااالت منهاا التغييار و  أقرب على إحساسهم و

اإلتيان بما هو حسن و قد يعني إعادة صياغة القديم في صورة جديدة مالئمة للعصر فاي حادّ ذاتاه، و غالباا 

6ما يؤدّي التجديد في جميع المجاالت إلى اإلبداع.
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ي جديد يكون غامضا بدرجاة أو باأخرى و سابب غموضاه علاى الجمهاور و من البديهي أن نقول: أّن أ      

هو جدّته نفسها، فليس أغرب عليه من أن يجابه بما لم ياألف، فا ذا أضافنا إلاى ذلاك أّن كاّل جدياد يكاون فاي 

7بداية أمره مشّوها سمجا.
 

سالم بان الولياد و بان ال بادّ أن نؤّكاد هناا أّن خاروج بّشاار و أباي ناّواس و م و كي نكون أكثار وضاوحا،      

هرماة و العتااابي و مان جاااء بعاادهم مان الشااعراء، لاام يكان خروجااا علاى جااوهر الشااعر القاديم، و إنّمااا كااان 

خروجا على عمود الشعر، فهام لام يقطعاوا أنفساهم عان جاوهر الماضاى ألّن ذلاك لام يقال باه أحاد، فكاّل ماا 

ها و حافظوا على القسام األكبار مان طبيعاة يتّصل بجوهر األصالة، أصالة الشعر القديم فقد احتفظوا بمعظم

الشعر و جوهره، أّما الّذي رفضوه فهو ما نبّاه علياه النقّااد القادماء و خاّصاة ماا جااء فاي عماود الشاعر مان 

 8قواعد صارمة لو أطاعوها لقبلهم العقل العام و رفضهم اإلبداع.

 

 

 

عناى  بااللّفا المعتااد فياه المساتعمل فااي فا ذا كاان عماود الشاعر يفارض علاى الّشااعر أن يعبّار عان الم      

مثله  ف ّن هذا الشرط ينفي عن الّشاعر صفة اإلبداع و يجعل الّشاعر يردّد ما قاله األوائل بحيا  ينفاي عان 

الشااعر وجاوده الخاااص أو تجربتاه الشخصاايّة. و مان أباارز الانّقط الّتاي اشااتمل عليهاا عمااود الشاعر و الّتااي 

أبرز شروطه أالّ يتجاوز الّشاعر المعنى المألوف إلى معنى غيار ماألوف، و أالّ يقاس بها الّشعر الجيّد، من 

يسااتخدم الّصااور الشااعريّة المبتدعااة أو الجدياادة أو الّتااي لاام يجاار عليهااا العاارف و العااادة. و أالّ يلجااأ إلااى 

الانقط و  الغموض فالشعر لمح تكفي إشارته كما يقول البحتاري و أالّ ينقال الشاعر عان معنااه الماألوف. هاذه

غيرها هّي التي خرج عليها أصحابها الحركة الجديدة في الشعر و على رأسهم بّشاار و أباو ناّواس، و لايس 

في خروجهم ما يقطع الّصلة بجوهر األصالة العربيّة، بال هاي دعاوة إلاى أفاق شاعري  خار أكثار تحاّررا و 

       9أحرص على التوّغل في أعمال الوعي و أقاصي التجربة الشعوريّة.
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 الدافع إلى التجديد:-3      

أرجااع الاادكتور هاادارة فااى كتابااه اتجاهااات الشااعر فااي القاارن الثاااني، الحركااة التجديديااة إلااى ظهااور طبقااة  

المولّدين الذين أخذوا من ثقافات البالد األخرى مزيجا جعلهم يجمعون بين مزاج العرب و أمزجة األجناس 

المسلمون في فتوحاتهم، و أضاف أن ثقافة اللغتين كانت تمتزج في نفوسهم امتزاجاا  األخرى التي أخضعها

قويا فتتولد من هذا اإلمتزاج روحا جديدة ال تنظر إلى الترا  الشاعري القاديم نظارة التقاديس والرهباة التاي 

بين معاالم الحيااة  كان العربي يقفها منه .وكذلك انعدمت الرابطة العاطفية أيضا بين هؤالء الشعراء الجدد و

العربية الجاهلية بما فيها من أطالل و نؤى  وبعر و ما إلى ذلك فكان ظهورهؤالء الشعراء إذن دفعاة قوياة 

10لحركة التجديد في القرن الثاني هجري.
   

و شأن أبو نواس، شأن بن برد في أن يجعل شعره صورة صادقة لحياته، وأن ال يقيم فرقا باين األدب       

ع . و لما كان ذلك المذهب مخالفا لما ألفه سواد الشعراء الساابقين و ال سايما المقلادين مانهم فقاد كاان و الواق

أبو نواس نظير بشار مجددا، و هناك وجه تباين بين الشاعرين الذين يعدان بحاق زعيماا التجدياد فاي العهاد 

ن نزعات عصره، أضاف أبو نواس العباسي، فبينما كان بشار مجددا بعامل اندفاع نفسي و مالئمة بينه وبي

إلى ذلك شيئا  خر فاتخذا التجديد مبدءا واقعيا جلي المعالم و األهداف و يعمل على هدم ماا هاو مخاالف لاه. 

وقااد اضااطرا فااي كثياار ماان األحيااان إلااى اصااطناع أساااليب ماان ساابقهما خاصااة فااي الماادح إرضاااء لااذوي 

جة لتلك الصاالت التاي تمكنهماا مان العايو و تاوفر السلطان، تقربا منهم للحصول على صالتهم. وكانا بحا

لهم سبل اللهو، زد على ذلك أن الثقافة العربية التي نشأ عليها الرجالن قد أثرت على عقليتهما فمالات بهماا 

11إلى التقليد من غير وعي .
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ماا هاو كالخمرية  الغزلية أوو قام هؤالء الشعراء باستبدال المقدمة الطللية ،بمقدمة أخرى هي المقدمة       

افيااة الحااال عنااد أبااي نااواس، وخرجااوا علااى تلااك األوزان التااي كاناات معروفااة وسااائدة  نااذاك ،و نظااام الق

وأهام الواحدة، و كان لهذه المحاوالت عوامل كثيارة سااعدت علاى ظهورهاا و انتشاارها فاي ذلاك العصار ،

 هذه العوامل هي :   

 المألوف.  _ الرغبة في التجديد و الخروج على

 _نظم أشكال جديدة تصلح للغناء و توائم مجالس الطرب

_ الرغبة فاي مساايرة الاذول الحضااري الجدياد و االنساجام ماع البنياة الثقافياة العاماة فاي العصار العباساي 

األول، و بصورة عامة كانت هناك ظروف ذاتية، و موضوعية أسهمت فاي ظهاور هاذه الحركاة التجديدياة 

12. في الشعر العربي
 

 فكرية كما سنراها الحقا وو هناك ظروف أخرى سياسية و اجتماعية،       

 

 

 

 

 

 

 

سقط األمويّاون فاي الشاام فانتقلات الخالفاة إلاى بناي العبااس عام الرساول  الظروف السياسية:_       

 ه الاذي قتال أماراء بناي أمياة، و جعال مديناة 132م _ 750)ص(، وكان مؤسس دولتهم أبا العباس السافاح 

األنبااار فااي العاارال قاعاادة ملكااه ثااّم خلفااه أخااوه أبااو جعفاار المنصااور الااذي بنااي بغااداد و نقاال إليهااا كرسااي 

الخالفاة، و قااد قاماات الدولااة العباسااية علااى أكتاااف الفاارس خاصااة و الشااعوبية عامااة و العاارب المناهضااين 

ب و العروباة و رجحات ( فشاالت كفاة العار عباسايين و للدولة األموية مّمن يناصرون الهاشميين )علاويّين

التاي احتوتهاا اإلمبراطورياة، و تغلغال الفارس  كفة األعاجم و أصبح العرب عنصارا مان العناصار الكثيارة

في صلب الدولة و كان منهم قّوادا و وزراء و حّجاب و كتاب و والّة و أدخلاوا علاى العارب سياساة الحكام 

اسرة في المدائن كما أدخلوا طرائاق الفارس فاي المطلق و جعلوا قصور الخلفاء في بغداد أشبه بقصور األك
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تنسيق الدواوين و أساليب الحرب و نظم الحكم و الحياة االجتماعية و في األكل و الشرب و اللابس و اللهاو 

       13و العب  و نشأت من ثم النزعة إلى التجديد و االستفادة منه .

ويّين و حكمهام الجاائر و طغياانهم الشاديد و الثاورة و قد العنصر الفارسي أكثر الموالي حقدا على األم      

على األمويّين قامت في بالدهم و كانوا هم جنودها و المحاربين في سبيلها، و كان مانهم القاّواد الكباار مثال 

أبااي ساالمة الخااالل و أبااو مساالم الخرساااني، و قااد أوصااى الخليفااة أبااو جعفاار المنصااور إبنااه المهاادي قااائال: 

يرا فأنهم أنصارك خيرا ف نهم أنصارك و شيعتك الذين باذلوا أماوالهم فاي دولتاك و أوصيك بأهل خرسان خ

دمائك دونك و من ال تخرج محبتك من قلاوبهم أن تحسان إلايهم و تتجااوز عان مسايئهم و تكاافؤهم علاى ماا 

14كان منهم في أهله و ولده.
  

نوا شارذمة ه، و لكانهم كاا 158م و أول من استخدم األتراك في الجيو الخليفاة المنصاور المتاوفى عاا      

كبيارا مان  ه استقدم المعتصام عاددا 220صغيرة ال شأن لها في الدولة بجانب الفرس و العرب. و في العام 

 70روا ألف ثام ازداد عاددهم فاي جيشاه حتاى صاا 18األتراك إشتراهم و بذل فيهم األموال و بلغت عدتهم 

العاارب  ولااى أيادي األتااراك الاذين أخااذوا ينكلاون بااالفرس ألاف. و انتقلاات سياساة الدولااة مان أياادي الفارس إ

 ه و سواهم. 235ه، ايتاخ  230ه، اشيناس  227جميعا و سعوا في قتلهم، واشتهر منهم األفشين 

 

ه. واساتولوا  447و ور  السلجوقيون اإلمارات الشارقية ماا عادا مصار و الشاام، ودخلاوا بغاداد عاام       

ى أصابح ال حاّل لاه و ال عقاد، و اساتمر ذلاك إلاى زوال الخالفاة حيا  أغاار على دياوان الخليفاة ببغاداد حتا

م بمساااعدة مؤيااد  1258ه الموافااق ل  856علااى بغااداد ساانة اعليهااا التتااار بقيااادة زعاايمهم هوالكااو فاسااتولو

الدين بن العلقمي وزير المستعصم  خر خلفاء بغداد و قتلوا الخليفة و أهله و مثلوا بهام و بماوت المستعصام 

قطت الخالفة العباسية من بغداد و فّر بعا الخلفاء إلاى مصار فاي زمان الملاك ظااهر بيبارس فاأنزلهم و س

ه الموافاق  912خّصص لهم بعا الوظائف لمعاشهم و بقوا فيها إلى أن انتقلت الخالفة إلى العثمانيين سنة 

15م. 1517ل 
 

ن هذا لم يكن عن إيمان بحق العباسيّين في و عّمرت هذه الخالفة العباسيّة أكثر من خمسة قرون، و لك      

الخالفة، و ال عن قدرتهم على االحتفاظ بسيطرتهم قوياة و فعالاة. وفاي عهاد بناي العبااس، لام تعاد الخالفاة 

   16مظهر للوحدة اإلسالمية، فقد تفككت وحدتها أموية في األندلس، فاطمية في مصر، عباسية في العرال.
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هذا االنقاالب الضاخم الاذي تام فاي العارال و اتخاذ مان بغاداد عاصامة  ماعية:الظروف االجت-      

لها، تبعه انقالب ضخم في الحياة االجتماعية، و قد كان اتخاذ العباسيين بغداد عاصمة لخالفتهم، و هي في 

رب و بقعة قريبة من بالد الفرس، سببا مباشرا في تمدد العجام و نقال عااداتهم و تقاليادهم و بادعهم إلاى العا

األمة و عادات الناس في المأكل و الملبس و المشرب و أساليب المعيشة، و  دمن ثم كان البدّ أن تتغير تقالي

اتخاذهم ألوانا متحضرة من الرياش و الفراش والبسط المزركشة و كل ما يمدّ إلى المدنية الساساانية بصالة 

العصر العباسي أشبه بامتداد لما وصل إليه  و غير ذلك من المظاهر، األمر الذي جعل الحياة الحضرية في

أحفاد كسرى  إبّان حضارتهم القديمة و صّح ما يقوله أحد المؤرخين إن الدولة العبّاساية ليسات ساوى دولاة 

 17فارسية شرقية.

و قد انتشرت العادات الفارسية في المجتمع  بسبب االختالط سواء في الطعام أو الشراب أو السكن أو       

و الغناء فذاع اللعب بالشاطرنج و النّارد و الخاروج إلاى الباوادي و القارى للّراحاة و الصايد، حتاى أّن  اللّهو

العاارب احتفلااوا بأعياااد الفاارس كااالنّيروز و المهرجااان و كااانوا يتبااادلون الهاادايا فيهااا...و ذاعاات المالبااس 

ف حتاى أنفقاوا األماوال الطائلاة الفارسية من قالنس و أقبية و عمائم و ساواها و تباع ذلاك كثارة اللهاو والتار

 18إشباعا لرغبات النفوس و إرضاء لدواعي اللذة، وغالوا فى مآدبهم و حفالتهم.

و رغب الناس في الزواج من الجواري فأنجبن األوالد، و كثيرا ما كان أبنااء الجاواري أشاهر و أقادر       

المعتصم إال أن كثرة الجواري في بياوت من أبناء الحرائر، نعد من هؤالء المنصور و الرشيد و المأمون و

الخلفاء و األمراء و في مراتع اللهو، كان أيضا مدعاة للفساد اإلجتماعي أنّت منه البيئة العباسايّة، فازاد فاي 

  19هذا العصر نشوء طبقة الغلمان و الخصيان.

          

 

 

 و يصور أبو العتاهية غالء األسعار في بغداد فيقول:      

 مبلغ عنّي اإلمــا       م نصائحا متواليـــةمن       
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 إني أرى األسعـــار       أسعار الرعية غاليــة      

 و أرى المكاسب نزوة       و أٍرى الضرورة فاشية.       

20و كان التباين بين الطبقات الخاصة و العامة شديدا، فالنفوذ حا المترفين و لغيرهم الشاقاء و الهاّم المقايم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

كان رجال العلم في هذا العصر أكثارهم فارسايون حتاى قاال ابان خلادون، إن  الظروف الثقافية:-    

حملاة العلاام فااي اإلسااالم أكثاارهم ماان العجاام، وبتشااجيع الخلفااء أوفااد المااأمون الرساال إلااى ملااوك الااروم فااي 

و هاي مكملاة لادار الحكماة التاي  استخراج علوم اليونانية و نسخها بالخط العربي، وبع  المترجمين لاذلك،

بناها الرشيد، أما األتراك فلم يأخذ منهم شيء، ألنه لام تكان لاديهم مدنياة، و بعاد أن تعلماوا العربياة لام ينباغ 

منهم في األدب و العلم إالّ قليل، كأحمد ابن طولون، و الفتح ابن خاقان. و تجّمعت هذه الثقافات في العارال 

صلة بين الفلسفة اليونانية و األدب فقدموا معاني ل دباء و الشعراء لام يكوناوا  و امتزجت و كان المتكلمون

يعرفونهااا. و كاناات بغااداد تجااذب العلماااء إليهااا ماان كاال أرجاااء العااالم اإلسااالمي و اشااتهرت بخااوارزم و 

ر، و أباو ه، أحد تالماذة الكنادي المشاهو332أصفهان في ميدان التفكير و الثقافة، فنبغ منها أبو يزيد البلخي 

ءلفات القيمة في الجبر و الحساب ثّم أبو الفرج األصفهاني مؤلاف األغااني  ِِ موسى الخوارزمي صاحب الِم

و سواهم من العلماء، و قد نشطت الدراسات اللغوية والدينية في مصر و تفوقت الشاام فاي لبشاعر و األدب 

21و اللغة و كان للعرال الصدارة في العلم و األدب و الفلسفة...
  

لجااّلب بياة مثال او كان هناك تأثير واضح للثقافة الفارسية،فقد نقلت الكثير من األلفاظ، و دخلات اللغاة العر

حاة. و باو الّرائأ)ماء الورد(، و من النباتات التوت و الحلنّاار )زهار الرّماان( و البساتان أصالها بوساتان أي 

 المهنذر. ألفاظ العلوم مثل الزئبق و المغناطيس و الزنيخ و من المهن
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لات علياك و كان ابن الرومي يأخذ حكم بهارام جاور فينظمهاا شاعرا خالصاا، يقاول بازر جمهار: إذا أقب      

 الدنيا فأنفق، ف نها ال تغني، و إذا أدبرت عنك فأنفق ال تبقي. فقال الشاعر العباسي: 

 فأنفق إذا أنفقت إن كنت موّسرا       و أنفق على ما خيلت حين تعسـر       

22فال الجود يغني و الجد مقبـل        و ال البخل يبقى المال و الّجد مدبر.      
  

و لماا   القليال،و لم يعرف عن العرب قبل نفوذ الخلفاء العباسيّين أنهم ترجموا كتباا عان أمام أخارى إال      

براطاور   إلاى إمولي المنصور عني بترجمة العلوم عناية فائقة و خاصة الطاب و الهندساة و العلاوم و بعا

 يونانياة والدولة الرومانياة الشارقية يساأله أن يصاله بماا أوتاي مان كتاب الفالسافة و ترجمات لاه كتاب مان ال

ه، و مان الرومية، و لم يتارجم لاه شايء فاي الفلسافة و المنطاق و العلاوم العقلياة،و إنماا ترجمات بعاد عصار

منطاق و الهندياة و كتاب أرساطاليس فاي ال أشهر الكتب المترجمة كتااب كليلاة و دمناة،كتاب الساند هناد مان

 ترجم كتاب المجسطي في الفلك و أفاد منها     

 المعتزلة في حياتهم وجدلهم، كتاب سير الملوك و الدّّرة اليتيمة البن المقفّع.

و يعتباار كثياار ماان مااؤّرخي الفكاار أّن حركااة الترجمااة هااذه كااان لهااا األثاار الكبياار فااي سااير و تطااّور       

23إلسالميّة و اإلنسانيّة.الحضارة ا
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   التجديد عند بشار:          

 :_ نشأته و حياته      

من أب طيّان فارسي األصل، يادعى باردا كاان ماع امرأتاه  96م _ 714شار في البصرة حوالي سنة ولد ب 

ملكا المرأة عقيلية أعتقت بشار عقيلية أعتقت بشار فانتسب إلى بني عقيل بالوالء فنشأ صاحيح العروباة ثام 

ى حواضار العلام و أبدع حينا ليقوم لسانه على لغة عربية خالصة، و عاد يستأنف صباه بالبصرة وهي إحاد

األدب فحّصل منها ما استطاع، و قد امتاز منذ حداثته بذكاء حاد و عبقرياة بااكرة و راح يانظم الشاعر فيماا 

قبل و هو في العاشرة من عمره، إالّ أنه قد ذهب فاي الحيااة علاى غيار تهاذيب و ال رادع و ال قياد، فقضاى 

أعراض الناس و ال يتورع من شيء، و قيل أن بشار  صباه شأن األوالد األشقياء خبيثا شريرا هّجاء ينتهك

قد تصدي لجرير بالهجاء كي ياردّ علياه الشااعر األماوي، فينتشار اسامه ولكان جريارا لام يلتفات إلياه و مان 

المرجح أنه حاول التقرب من خلفاء بني أمية إال أنه على ما يظهر لم يصاب لاديهم حظاوة، و كاان فاي بادء 

ف إلى حلقات العلم و األدب في البصرة، دائم االتصال بشيوخها و كبار رجالها، أمره ال يزال كثير االختال

و منهم واصل بن عطاء شيخ المعتزلة، ولم يلب  كثيرا حتى تطرف إلى الزندقة و اإللحاد وفي تلك األثنااء 

قهااء و تعرف إلى عبدة التي سيتغنى بها في شعره الغزلاي و كاان ذلاك كلاه مّماا أثاار علاى بشاار حفيظاة الف

24ه. 127م_744الشيوخ حتى نفوه من البصرة حوالي سنة 
  

و تولى يعقوب بن داود وزارة المهدي، فاشتدت نقمة يعقاوب علياه، و ماافتئ يلاح علاى الخليفاة ويقابح       

ه.  768م_ 784سوطا مات منهاا حاوالي  70بشار في عينه ناسبا له الزندقة حتى أمرالمهدي بقتله فضرب 

ما قيل أثار في الفارسية و خطبا مع مقطوعات شتّى في النثر و شاعرا جّماا ادعاى بشاار أناه تاركا على حد 

يبلاغ إثناي عشار ألاف قصايدة. و مّماا الشاك فياه أّن، الكثيار مان شاعر بشاار قاد أتلاف لماا فياه مان فحاو، و 

25أغراضه تنوعت من مدح و هجاء و غزل و رثاء و ما إلى ذلك.
  

 

       _األغراض و المواضيع:     

  _الهجاء:     

و لعااّل أشااهر ماان هجاااهم بشااار وناادّد بهاام العباااس باان محّمااد عااّم المهاادي و كااان معروفااا بالبخاال، قااال فيااه 

 قصيدته المشهورة و بها كثير من المعاني الجديدة في الهجاء و أعني قوله:
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 ظّل اليسار على العبّاس ممدود      و قلبه أبدا بالبخل معقود      

 الصفات الجسدية لمهجّوه، فقد سخر من طول عنق واصل إذا هجاه فقال:  و يسخر من

 مالي أشايع غزال له عنـق      كنقنق الدودن ولّى و إن مثال      

26عنق الزرافة ما بالي وبالكم      تكفرون رجاال كفروا رجال.      
 

ا للبراعااة ء مااالءا للفااراغ و إظهااارو هااذا اللااون الجديااد الااذي كااان مرجعااه إلااى السااخرية و الااتهكم، جااا      

ات الشااعرية...فراحوا يااذمون اللّحااي و يهاازءون باااالخلق المشااوهة واألنااوف الكبياارة و يسااتهجنون أصاااو

 المغنين...قال بشار يهجو بخيال: 

27إذا جأته في حاجة سدّ بابه      و لم تلقه إالّ و هو أنت كمين.      
  

يّا ا انادفاعهم حّماد عجارد و المنصاور و المهادي...و كاان عناده إّماو قد هجا بشار أشخاصا كثيرين من      

 ن المال. تلقائيّا و رغبة في الشر أو أداة للتكسب يهّول بها على الناس كي يردّوا عنهم شره بشيء م

و الهجاء في شعر من سبقه كثير، و اإلقذاع فيه غير قليل، إاّل أّن بشار جاوز الحدود السابقة، و خرج       

إلى ما يخرج إليه الّسلف من الكالم القبايح و القاذف الصاريح و كاان الشاعراء قبلاه إذا هجاوا يتعلّقاون علاى 

األكثر بالمعاني االجتماعية كالبخل و الجبن و قلّاة الماروءة، و كاان الاذم الشخصاي أو الطعان فاي العارض 

ن األعاراض كماا باالغ المحساوس فاي قليال إذا قيس إلى ما قاله بشار بمفرده، و قد أفحو بن برد في نيله م

 28تشبيهه.

       

 المديح:_      

 صال بجماعاةسبقت اإلشارة في الحدي  عن شعره، إلى أنه كان يعمد في مديحه إلى النمط التقليدي و قاد ات

م، وفاي من الخلفاء والوالة والقاواد، ناذكر مانهم فاي عصار األماويّين ماروان بان محماد، وساليمان بان هشاا

ة خالاد يين أبا جعفار المنصاور و المهادي ومان والة البصارة سالم بان قتيباة ومان وزراء الدولاعصر العباس

 البرمكي، يقول في عقبة مسلم أرجوزته المشهورة:

 يا طلل الحّي بذات الّصمد.      

 و يقول في بيته المشهور: يسقط الطير حي  يلتقط الح      ب و تغشى منازل الكرماء.

 ألرجوزة: ليس يعطيك للرجاء و ال      الخوف و لكن يلذّ طعم العطاء.و يقول أيضا في هذه ا
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 و في خالد بن برمك يقول أبياته المشهورة: 

 لقد أجدى على بن برمــك      وما كان من الغنى عنده يجدي.      

      . 

 حلبت بشعري راحتيه فدّرتا      سماحا كما دّر السحاب مع الرعد.      

مديحه على سنن السابقين، من صفات الكرم و وصف الممادوح بالغيا  و البحار و يضام  و جرى بشار في

إليه صفات الشجاعة و اإلقدام عندما يصاف القاادة و الخلفااء. لكناه يحااول ماع ذلاك التجدياد فيبارع أو ياأتي 

 29بالبديع، أو يسول المعنى القديم في صورة جديدة أو يأتي به جديدا لفظا و معنى.

ن مراحال مايكن الضعف الّذي يرد في شعره ناجما عن التخليط، بقدر ما هو راجع إلى أن بعضه ولم       

لشاعر االصبي األولى، وقد ذكرت األخباار أنّاه قاال الشاعر فاي العاشارة مان عماره. و قاد يكاون بعاا هاذا 

 الضعيف في أسلوبه من المرتجل في المناسبة العابرة أو للفكاهة و التندر مثل قوله: 

 ربابة ربّة البيـت      تصّب الخّل في الّزيت.      

30لها عشر دجاجات      وديك حسن الصوت.      
 

ة و و حاول بعا الشاعراء أن يتارك الحادي  عان األطاالل المهجاورة إلاى قصاور الحاضارة المأنوسا      

، و تحااّول الشاااعر فااي أحيااان كثياارة ماان وصااف الصااحراء و مسااالكها إلااى وصااف الرياااض فااي الحاضاارة

 اتخذوا أحيانا من وصف الّسفن و رحلتها في األنهار صورة مقابلة لرحلة البعير

  

  

 في الصحراء مثل قول بشار في إحدى مدائحه للمهدي: 

 تالعب تيّار البحور و ربّما       رأيت نفوس القوم من جريها تجري        

ناا، واساتهل ذلاك بشاار و توساع فياه أباو و جعلتهم موجة المجون يصفون في مقادّمات مادائحهم الخمار أحيا

31نواس و مسلم وأبو العتاهية توسعا شديدا.
  

وكان يلجأ كما أسالفنا إلاى التقلياد إذا رأى فياه ماا يفاي بغرضاه،و يأتياه بماا يقصاده مان وراء ذلاك مان       

اللغاة عان أهلهاا لبنات. و لم يكن بشار جاهال لطرائق الشعر القاديم، غريباا عان أسااليبه و معانياه. فقاد أخاذ 

الخلّص و وعى من نماذج التقليد الشيء الكثير و أنس من نفسه المقادرة علاى مجاراتاه، فجارى فاي مديحاه 

على ما ألفه الشعراء األقدمون مما يرول أمياال ممدوحياه، و يأخاذهم مان حيا  ينزعاون، و ركاب البحاور 
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صاف الرحيال و نادب األطاالل حتاى إذا الطويلة و عمد إلى نظم متين رصين، يستهل باالغزل و التولّاه و و

بلغ الممدوح أطراه و غالى في اإلطراء، و بشار هنا يتخذ المدح للتكسب  ال غير و يفتن فاي تقلياده و لايس 

32عن انقياد كما يعتقد الكثيرون، بل عن قصد و تعمد.
 

 :_الوصف      

عارض قاة تصاويره، فقاال فاي مو له في الوصف إبداع ك بداع المبصرين، وذكر عن نفسه دهشة الناس لد 

 الحدي  عن إحدى النّسوة الالّتي وصفهّن قال: 

 عجبت فطمة من نعتي لها      هل يجيد النعت مكفوف البصر.      

 له:وأشاد بفضله بن المعتز، معجبا برائيته العجيبة البديعة المعاني الرفيعة المباني منها قو

 و لم يخلق له أبدا نهار. و ودّ اللّيـل زيـد إليه ليـلي           

 جفّت عيني من التغميا حتى     كأّن جفونها عنها قصار.      

فاي قولاه:    و أيضاا ففي القصيدة الكثير من البديع و المعاني المتجدّدة في قوله:  و ودّ الليل زياد إلياه ليلاي

 كأّن جفونها عنها قصار. 

 البشرة و األحمر في اللباس قائال: و يردّد ألوانا بذاتها هي البياض والصفرة في لون

33و إذا دخلت تصنّعي     بالحمر إّن الحسن أحمر.     
 

و قد كان من قبل ال يعادو الصاور العربياة الخالصاة فاي الّشاام و الجزيارة، فلّماا انطلاق تيّاار الحضاارة      

و البساااتين و الحاادائق و  الفارسااية تناااول الشااعراء مناااهج الحياااة و مرافااق المدنيااة الجدياادة كمجااالس اللّهااو

 34أنواع الفرش والريّاش وغير ذلك من المتع الماديّة الّتي جلبتها الحضارة.

 

 _الّرثاء:      

ا رائعاا، ناوه تأبينانشط الشعراء في الرثاء نشاطا واسعا، إذ لم يمت خليفة وال وزير وال قائد مشهور إالّ وأبّ  

سارة و حو الجياوش فاي وفااتهم و كياف ما  ماوتهم القلاوب  وقد صّوروا فاي القاّواد بطاولتهم ومحناة األماة

 فزعا.

الموصال  ولعّل بطال لم تذرف دموع الشعراء عليه كما ذرفت على يزيد بن مزياد الاذي فتاك بخاوارج      

 وفي تأبينه يقول منصور النّميري:

                                                             
 .375حنّا الفاخوري، نفس المرجع الّسابق، ص - 32

 
 .355محّمد سالم زغلول، نفس المرجع الّسابق، ص - 33

  .12ق، صحامد حنفي داوود، نفس المرجع السّاب - 34



 وإن تك أفنتك الليالي و أوشكت     ف ّن له ذكرا سيغني اللّياليا.      

ر شااقاء شاااع فااي هااذا العصاار بكاااء الرفقاااء واألصاادقاء. بكاااء يفّجاار الحاازن فااي الاانّفس، كمااا يصااوّ  و      

دقائه األصدقاء بموت رفاقهم وكيف يصطلون بنار الفرال المحرقة، من مثال قاول بّشاار فاي نادب أحاد أصا

 من الزنادقة: 

 ويلي عليه و ويلي من بينه      كان المحّب وكنت حباّ فانقضى.     

35قد ذقت ألفته و ذقت فراقه      فوجدت ذا عسال و ذا جمر الغضا.     
 

ذ كاانوا إبينااتهم، و واضح ما في هاذه األشاعار مان دقّاة التّفكيار و بعاد الخياال و يلقاناا ذلاك دائماا فاي تأ     

 يتنافسون في استنباط المعاني النّادرة.   

  _الغزل:      

ات ذألحاسايس و عاالم الحاب دون ساواها مان المواضايع األخارى الغزل فن وجداني وظيفتاه التعبيار عان ا

 قيقتهاا، وحالمظاهر الخارجية، التي تتطلاب أدباا وصافيّا يتصادّى لهاا بالتصاوير، فيبرزهاا و يجّسادها علاى 

هماا  الغزل أيضا يعدّ غرضا من أغراض الشعر العربي، برز مناذ العصار الجااهلي فاي اتجااهين رئيسايين

 ل العفيف.الغزل الحّسي و الغز

ري و اإلماء كان لكّل شاعر ماجن الكثير من الرفيقات الماجنات، من جمهور الجوا الغزل الحّسي:-      

الحسايّة إلاى  لى اللّاذةيتغزلن بهّن تغزال ماديا فاحشا عابرا دون أن تدفعه تلك العالقة القائمة بينه و بينهّن ع

 :حة إلى اإلنغماس في الشهوة الحسيّة بقولهالحب الصادل العفيف الطاهر، فهذا بشار يدعو صرا

 قالوا حرام تالقينا فقلت لهم      ما في التالقي و ال في قبلة حرج.      

      36من راقب النّاس لم يظفر بحاجته       و فاز بالطيّبات الفاتك الّلهج.      

ي فاالتجدياد  كثيار مان الباديع وصاورو قد انطلق بشار في هذا الشعر الماجن على سجيّته، و جاء فيه ب      

عاالء و الموسيقى و التعبير، و صّورهن صورا بصريّة جديدة و هو أعمى، و قد أعجب باه أباو عمار بان ال

 اعتبره أبدع النّاس بيتا، في وصف جمال النّساء يقول: 

 حوراء إن نظرت إليك      سقتك بالعينين خمرا.      

 ابها ذهبا و عطرا.وتخال ما جمعت عليه      ثي      

لشاعر ونالحا هنا أّن الصفات المذكورة صافات عاماة ال تادقيق فيهاا وهاي صافات مان مخزوناه مان ا      

ناا  ه الجدياد العربي فصفة العيون بالحور، و صفة المرأة بالصفرة و الذهب و ما إليها صفات متداولة، لكانّ 

 ر الّرياض حين يقول: تحويل صفة الكالم إلى صفة بصريّة في تشبيه الحدي  بزه

 و كأّن رجع حديثها قطع      الّرياض كسين زهرا.      
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 و ال نعدم في غزله الّشكوى كما يشكو العّشال من  الم الحب يقول مخاطبا عبدة:       

 يا عبدة حتّام ال ألقاك خالية      و ال أنام لقد طّولت تعذيبي.      

 ل سهر العاشقين بقوله:و قد أبدع في ذكر الهجان و طو      

 37 لم يطل ليلي و لكن لم أنم      و نفى غنّي الكرى طيف ألم.      

 

يوان، و نسان والحو قد كان الغزل الحّسي يدفع الّشاعر إلى الجشع الجسدي، الذي ال يدع فارقا بين اإل      

نّوعياة. ن درك الغرائاز الهو غزل لم يكن يعرفه العرب في العصور الماضية، عصور الوقار واإلرتفاع ع

لجهار اراحة مان حقّا عرفوا الغزل الّصريح و لكنّهم لم يبلغوا مبلاغ العبّاسايّن فاي الّصاراحة وماا وراء الّصا

بالفسااول و اإلثاام دون رادع ماان خلااق أو زاجاار ماان دياان. و قااد كاناات لاابعا المجااان قطعااا ماان الحااب 

 الحس من مثل قول بّشار:  األفالطوني، أو الحب العفيف الّذي يرتفع عن المادة و

 كأّن شرارة وقعت بقلبـي      لها في مقلتي ودمي إستنـان.      

38إذا أنشدت أو نسمت عليها     رياح الّصيف هاج لها دخـان.     
 

 ك قوله: و هناك قصائد فيها الكثير من فحو الكالم حتى أّن فقهاء البصرة طالبوا بقتله ومن ذل     

 من مخبّــأة      قول تغلظه و إن جــرح.ال يؤيسنّك      

39عسر النّساء إلى مياسرة      و الّصعب يمكن بعدما جمعا.     
 

و هذا المجون له وظائف كثيرة، إنّه يطّهر و يحّرر، و هو يكتسب أهّمية خاّصة بوصفه طقساا احتفالياا      

الهامشيّة و الفقيرة تستطيع أن تشارك فيه.  أي فعال جماعياّ، و الفرح فيه شعبي، أي أنّه عام فحتى الطبقات

فياه الحّرياة  وإنّه عيد للكل، إنّه ال يلبّي حاجة فرديّة فحسب، و إنّما كذلك حاجة إجتماعية. إنّه عياد ال تعااي

الكاملة فحسب، و إنما يعدّ كذلك بحريّة أكثر اكتماال. إنّه يعد بما يتجاوز ثقافة األمار و النّهاي إلاى ثقافاة باال 

 40زام و ال جزاء.إل

 

 

 الموضوعات:-      

 الّشعوبية:-      
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التساوية باين بيمكن تقسيم أصحاب هذه النّزعة إلى قسمين، معتدلاة و متطّرفاة، فالمعتادلون يناادون و       

نّهام لاام ألالعارب و ساواهم مان الشاعوب األخارى أّماا المتطّرفاون فهاام الّاذين تصادل علايهم لفظاة الّشاعوبية 

ار ا هاذه النّاوية فحسب،  بل ازدروا العرب و صغّروا شأنهم و من أبرز الّشعراء الّاذين أوقادويرضوا بالتس

لحنياف،  لادينهم ا بّشار بن برد وأبوا نّواس، فاألّول كانت شعوبيته صارخة ألنّه كان زنديقا وعدّوا للعرب و

يبهم م و بأساالداتهم و تقاليادهأّما الثاني فكانت نزعته واضحة من خالل شعره، فهو يتهكم بقيم العارب و عاا

 في إنشاد الشعر كالوقوف على األطالل و الدّمن و بكائها...

 ه:: بّشار أعجمي األصل أبا وأّما ومربّاه في بني عامر مثل قولبشاّرشعوبية -      

 نمت في الكرام بني عامر     فروعي و أصلي قريو العجم.      

كر أبارز عقبهاا باذها بالفرس و يدّعي أّن الروم أخواله، ثاّم أو قد قال عدّة أبيات يفتخر في      

 العادات والتقاليد العربية على وجه الّسخرية قائال:

 هل من رسول مخبر      عنّي جميع العرب.      

 و قيصر خالـي إذا      عددت يوما نسبي.      

 و افتخار بّشار بأصله الفارسي يتردّد كثيرا مثل قوله:      

 و دعاني معشر كلّهـــم      حمق دام لهم ذاك الحمــق.      

 41ليس من فخر و لكن ساءهم      شرفي العارض قد شّق األفق.      

 فاي الثر العلمااء أكأّن الموالي كانوا يستبقون العرب في العلم، إذ كان منهم  الشعوبية و سبب      

ب و أيهاا ضح من إسمها أنّها تبح  في فضاائل الّشاعوالعصر العبّاسي وحده، بل منذ العصر األموي، و وا

ى إثبات أنّهام العرب إل يتقدّم غيره من األمم، و قد تحّولوا بها من المساواة الّتي كانوا يريدونها بينهم  و بين

 فااااااااااااااوقهم و أفضاااااااااااااال ماااااااااااااانهم، فهااااااااااااااذا بّشااااااااااااااار يفخاااااااااااااار بمواليااااااااااااااه القيساااااااااااااايّين فااااااااااااااي 

 مثل قوله: 

 أرى قيسا تضّر و ال تضار.أمنت مضرة الفحشاء أنّي            

 و قوله:       

 األعنال. إني من بني عقيل بن كعب      موضع الّسيف من طلي      

      42يتغيّر على العرب و يتبّرأ من والئهم، مفتخرا بأصله الفارسي كما رأينا ذلك سابقا.      
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عّربات و أطلقات بانفس اإلصاطالح  رسايّة،أي ماانوي ليسات عربياة، و إنّماا فا زنديقكلمة  ـ الزندقة:      

أن العاالم بماا و المنانيّاة أو المانوياة تازعم  تها األصلية أي علاى أصاحاب مااني،الذي كانت تطلق به في بيئ

و أن  شاّر و ظلماة و كلهاا حساساة و حاارة، خمسة منهاا خيار و ناور و خمساة منهاا فيه من عشرة أجناس،

كون في كل إنسان من رجحان أجناس الخير على أجناس الشاّر و اإلنسان مركب من جميعها على قدر ما ي

ر ِّ و دعا إلى الزهد فاي الحيااة و  على أجناس الخير، و كان ماني يحّرم ذبح الحيوان، رجحان أجناس الّو

التقشااف. و فاارض علااى أتباعااه صاالوات كااانوا يسااتقبلون بهااا الشاامس فياادعون و يزمزمااون. و قااد اضااطر 

ذ ديوان للفحص عنهم و قتلهم كما حد  لبّشار بن برد الّذي أشاد بعبادة النار، وفي الخليفة المهدي إلى اتخا

  43شعره الكثير الذي يشهد على زندقته.

ر جمياع جعاة و يكفّاو هنا نقف أيضا عند زندقته التي تعدّ شقا ثانيا لشعوبيته، حي  كان يادين فيهاا بالر      

 على الطين بقوله: األئّمة و يصّوب رأي إبليس في تقديم النّار

 إبليس أفضل من أبيكم  دم      فتنبّهوا يا معشر الفّجار.      

 ه      و الطين ال يسمو سمّو النّار.ـالنّار عنصره و دم طين      

 و قوله أيضا:      

 األرض مظلمة و النّار مشرقة      و النّار معبودة مذ كانت النّار.      

ا سئل يوما عن عدم قيامه بأداء صالة الظهر و العصر و المغرب التي مّر وقتهاا و يروى أيضا أنه لمّ       

  44في ذلك اليوم، قال إّن الّذي يقبلها تفاريق يقبلها جملة.

 

 

من تجديد في هذا العصر، على يد الموالي  األفكارما طرأ على المعاني و إّن  _المعاني المتجّددة:      

اآلفاال المتحدّثاة أماام أعيانهم و عقاولهم نتيجاة ازدهاار الثقافاات األجنبياة،و  المولّدين بالخصوص يعود إلى

بيعاة و ماا اعترضات عقاولهم كاالتي تتعلّاق بالط تشعبها و ال سايما الفلسافة، و إلاى القضاايا و المشااكل التاي

 وراءها من عالم الغيبيّات، و مسألة االختيار و الجبر و الجنّة و النّار و سواها.

 صاابح مااديناأأمثلااة المعاااني الجدياادة الّتااي يعكسااها شااعر هااذا العصار، قااول بّشااار باان باارد الّااذي  و مان      

 للجبرية و ِمؤمنا بسلطانها عاجزا عن إدراك المغيّبات:

 طبعت على ما فّي غير مخيّـر      هواي و لو خيّرت كنت المهذّبا.      

 نال المغيّباّ. أريد فال أعطي و أعطي لم أرد     فقّصر علمي أن      

و مان الشااواهد الدّالاة علااى كثاارة المعااني الجدياادة فااي شاعر بّشااار، قاول باان رشاايق:  ثاّم أتااى بّشااار و       

أصحابه، فزادوا معاني ماا ماّرت قاط بخااطر جااهلي و ال مخضارم و ال إساالمي، و المعااني أبادا تتاردّد و 

45الكالم يفتح بعضه بعضا .
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ه، فا ذا كاان د في معانيه عن سائر المولّادين، هاّي  فاة العماى التاي ذهبات ببصارو الذي جعل بّشار ينفر      

ر سامع المقادّ الحب عندهم و عند سائر المتيّمين به يدرك بواساطة العاين، ف ناه عناد بّشاار ياتّم عان طرياق ال

 للجمال و اإلحساس و في ذلك يقول:

 العين أحيانا.يا قومي أذني ببعا الحّي عاشقة      و األذن تعشق قبل      

 قالوا بمن ال ترى تهذي فقلت لهم      األذن كالعين توفي القلب ما كان.     

ظار إلاى ه: و ماا نلقد كان بّشار أعجوبة زمانه في ابتكاراته و إبداعاته الشعريّة، و قد صدل من قال فيا     

    يأتوا بمثله،   الدنيا قط، و كان يشبّه األشياء في شعره، فيأتي بما لم يقدر البصراء أن 

46وهو القائل: عميت جنينا و الذكاء من العمى      فجئت عجيب الظّن للعلم موئاّل.    
  

 عليهاا نارى مثااال وو قد تأثر بالفرزدل و جرير، وال تزال أبياتهم ترّن في أذنيه، و تتسلّل إلى قصائده،     

ر فاي ي الاذي ثااهيم بن عبد ّللّا بان الحسان العلاوفي  الميمية  التي هجا بها أبا جعفر المنصور و مدح إبرا

 البصرة، ثّم أخمدت ثورته.

 قال بّشار:    

 أبا جعفر ما طول عيو بدائم     و ما سالم عّما قليل بسالم.    

 و ينهج فيها طريق نقيضتين ميميّتين إحداهما للفرزدل و مطلعها:    

 تغي البّورائم.تحن بزوراء المدينة ناقتي      حنين عجول تب    

   

 و  خر لجرير و مطلعها:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        أال حّي ربع المنزل المتقادم      و ما حلّت مذ حلّت به أّم سالم.      

 ف ذا مررت بقول بّشار:      

 ال تجعل الشورى عليه غضاضة      ف ن الخوافي قّوة للقوادم.      

 ف نّك تذكر قول جرير: و ريو الذّناب تابع للقوادم.

 و قوله )بشار(:

 كأنّك لم تسمع بقتل متّوج      عظيم و لم تسمع بفتك األعاجم.     

 فهذا معنى الفرزدل في قوله:
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 لم تسمع تميما إذا دعت      تميم و لم تسمع بيوم بن خازم. كأنّك     

ن ت واحد حايو يروي الخريمي أّن بّشار قال: لم أزل مذ سمعت تشبيه امرئ القيس شيئين بشيئين في بي    

 يقول:

 كأّن قلوب الطير رطبا و يابسا      لدى وكرها العنّاب و الحشف البالي.      

 في شيئين حتى قلت: أعمل نفسي في تشبيه شيئين

47كأّن مثار النقع فول رءوسنا      و أسيافنا ليل تهاوى كواكبه.      
 

شاارة لتاي سابقت اإلو إذا عدنا إلى شعر بّشار، ف نّا نرى إلاى جاناب المعااني الفلسافيّة، التاي ابتادعها و ا      

عجااب إت معاصاريه و نالات إليها، ف ّن الشاعر قد برع في ابتداع معاني جديدة فاي غارض الغازل، اساتهو

 هاا جفوناه،العلماء و النقّاد فاي أبياتاه التاي وصاف فيهاا ماا يعانياه مان حاّب صااحبته عبادة، التاى طارل طيف

 فمنعه من النّوم و فيها يذكر جفاءها و صدّها قائال:

 لم يطل ليلي و لكن لم أنم      و نفي عنّي الكري طيف ألم.     

     . 

 و اعلمي      أنّني يا عبد من لحم و دم. نفّسي ياعبد عنّي     

 إّن في بردي جسما ناحـال      لو توّكأت عليه النهــدم.     

     . 

48ختم الحّب لها في عنقي      موضع الخاتم من أهل الذّمم.     
 

                             

 

بأناه  ره اللّيالذي جااء باه الشااعر عناد تسايو يتّضح الجديد الّاذي جااء باه بشاار، مان العادول الجدياد الّا      

لنّااس، يال أماام اطويل، على خالف من سبقه ثّم إنّه لجأ إلى الحقيقة بدل التخيّل حيا  وضاع العلّاة لطاول اللّ 

 فاللّيل ال زال له طوله الّذي خلق به و لكن لهمومه لم ينم فخاله طويال. 

ة، و ة العميقااسااي، تااأثره فااي معانيااه، باألفكااار الفلساافيّ و ماان الظااواهر التااي نالحظهااا فااي الشااعر العبّا      

اني، إلى المعا الثقافات المتنّوعة التي اصطبغ بها هذا العصر. و تستمّر الفلسفة بغموضها و تناقضها تسري

 فتجمع بين المتنافر و تألّف بين األضداد، فهذا بشار يقول:

 طعم العطاء.ليس يعطيك للّرجاء و ال الخو      ف و لكن يلذّ      

                   49إذ يجعل العطاء بدون غاية شيئا مألوفا.
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و كان بشار كثير التصّرف في فنون الشعر، كما سلك في قوالب فنّه طرقا لم تسلك من قبال، ولام يأخاذ      

أرجاع  شيئا عن غيره، و هو يصّور بقّوة خاّصة ماا تتركاه حاّساتا الّسامع و الّشام مان  ثاار فاي الانّفس، و قاد

العقّاد ذلك إلى فقدان حاّسة البصر و من ثّم يارى بان رشايق فاي قراضاة الشاعر أّن بّشاار هاو امارئ القايس 

50بالنّظر إلى المحدثين.
 

جدياد ظااهرة الت ليست سهولة اللغة و دنّوها أحيانا من مستوى العاميّة، هاو ماا يميّاز اللغة و األسلوب:- 

ول ساعنصر الموالي على زمام الحكم من جهة و تحّكمهام فاي فيها، بل هناك ظواهر أخرى بسبب سيطرة 

ليوميّاة، ااألدب و الشعر حتى غزت بعا األلفااظ و العباارات الفارسايّة لغاة الشاعر كماا غازت لغاة الحيااة 

 .مّما جعل ظاهرة اللّحن تزداد و تشتدّ خطورتها كلّما زاد عدم اإلكترا  باللّغة و قواعدها

 الّتي أخذها األخفو العالم اللّغوي على بّشار كما قال:  و من أمثلة الّسقطات     

 على الغزلى منّي الّسالم فربّما      لهوت بها في ظل محضرة زهر.     

 و قال أيضا:     

 و اآلن أقصر عن سميّة باطلي     و أشار بالوجلى علّي مشير.     

س ، و هاذا لايو الوجال علاى وزن فعلى)بالقيااس(فهنا اشتّق الّشاعر كلمتا الغزلى و الوجلى مان الغازل      

 مّما يقاس، وكذلك جمعه لفظة نون بمعنى البحر على نينان كما في قوله:

 تالعبني نينان البحر و ربّما      رأيت نفوس القوم من جريها تجري.     

51اعتقادا منه أن الكلمة تدخل في قياس هذا الجمع.     
 

البديع بمفهومه االصطالحي الحدي ، الذي يعني التأنّق و التنميق من جهة، و و قد الحا بن المعتز أن      

على ألوان أخرى هي وليدة الثقافة و الفكر السيّاسي من جهة أخرى، قد كثر عند بشار بن بارد و مسالم بان 

يفارغ لاذلك و الوليد و أبو نّواس، و مان اآلراء الدّالاة علاى أّن بّشاار أب للمحادثين و المولّادين رغام أنّاه لام 

سّمي أب المحدّثين ألنّه فتق لهم أكرم المعاني و نهج لهام سابيل الباديع فااتّبعوه. و تاأتي شاهادة األصامعي و 

هو أحد أقطااب  الحركاة األدبياة و النقدياة دليال  علاى شااعريّة بّشاار و سالوكه طريقاا لام يسالكه غياره مان 

فصاة قاائال: و بّشاار سالك طريقاا لام يسالك و شعراء عصره حي  يقول مفّضال إياه على ماروان بان أباي ح

أحسن فيه و تفّرد و هو أكثر تصاّرفا فاي فناون الّشاعر و أغازر و أوساع باديعا و ماروان لام يتجااوز ماذهب 

 52األوائل.

وعاة أكثار لاه فاي مقطو من بديعيّاته المخترعة و الّتي تعدّ أكثر قرباا إلاى الفكارة منهاا إلاى التكلّاف، قو      

 ال:فيها من الّطب
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 لهفي عليها و لهفي من تذّكرها       يدنو تذّكرها منّي و تنآنـي.      

 حتّام قلبي مشغول بذكركــم       بهذي و قلبك مربوط بنسياني.      

       

 إنّي لمنتظر أقصى الّزمان بها      إن كان أدناه ال يصفو لحّران.      

 أدنى.-نسيان، أقصى–ذكر تنأى، -فالّطبال يتردّد كما يلي: يدنو      

 و من ألوان الجناس و المقابلة قوله:      

 ربّما سّرك البعيد و أصال      ك القريب النّسيب نارا و عارا.      

 و قد أحسن في التّشبيه المزدوج حين قال:      

53كأّن مثار النّقع فول رءوسنا      و أسيافنا ليل تهاوى كواكبه.      
 

يخرجاه  إذا احتدمت فياه شاهوته و رغبتاه فاي اجتاذاب القلاوب، عاالج شاعره بفاّن و اجتهااد كايو كان        

ى كّل نسبته إل مولّها ساحرا، يذوب رقّة و لهفة، وقد يذهل أحيانا عن حقيقة أمره فينسب إلى نفسه ما يصلح

 واحد سواه مثل قوله:

 إّن في بردي جسما ناحال      لو توّكأت عليه النهدم.      

ه، و وصاف مّما حدا بعا نقّادنا مثل طه حسين في كتابه حدي  األربعاء إلى نفي صادل العاطفاة عنا      

و حيناا شعره و التصنّع، غير أن هذا الكذب يصوغه عن قصد ليكون برقعاا يسابله علاى عاهتاه، فتغفال و لا

 عن قبحه.

يلاّج باه شاعوره فيساعى إلاى تلبيتاه و مجمل القول، أن بشار صادل العاطفة قويّها، مضطرم اإلحساس       

54بشتّى الطرل و األساليب.
 

فاين، و إنماا و كان بشار مطبوعا في معانيه وألفاظه، ال يتكلف القاول و ال تشاعر فاي شاعره بجهاد المثق      

 يجري كالمه سلسا سهال، و من أمثلة تحّرره من اإللتزامات اللّغوية قوله: 

 زرى روحا فلن تجدي كروحي.      

55و أصلها فعل األمر، من زار يزور و األمر للمخاطبة زوري ب ثبات الواو.     
 

ياد و هاو و على هذا النحو دفع التحضر شعراء العصر العبّاساي األول إلاى إساتحدا  أسالوب مولاد جد     

رة خااماة الزاأسلوب كان يعتمد على األلفااظ الواساطة باين لغاة البادو الزاخارة بالكلماات الوحشاية و لغاة الع

 بالكلمات المبتذلة.
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أساالوب وسااط بااين الغرابااة و اإلبتااذال يعتمااد علااى إختيااار الكلمااات بدقااة وتفاااني. و تميااز بالنصاااعة و       

الرصانة و الصفاء و الرونق، و تاله جيل من الشعراء توّزعوا بين مان ياؤثرون الجزالاة و الفخاماة و قاّوة 

56رون اللّيونة و السهولة مثل أبي نواس و أبو العتاهية.البناء مثل بشار و مسلم بن الوليد و من يؤث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األوزان و القوافي: -      

من بين األوزان المهملة التي إكتشفها الخليل بن أحمد الفراهيدي و التاي حااول الشاعراء  األوزان:-       

ن كثيرة الورود في أشعار العرب، النظم فيها، وزن المجت  و وزن المقتضب و هذه األوزان المهملة لم تك

و ممان نظام فيهاا الوليااد بان يزياد و مطياع باان إيااس و بشاار بان باارد و أباو ناواس و غيارهم، و نالحااا أن 

هؤالء الشعراء و إن لم يخترعاوا وزناا أو أوزاناا إال أن محااوالتهم قاد ولّادت رغباة و حباا لادى النااس فاي 

57التجديد.
 

ال نسااتطيع إعتبارهااا تجدياادا بااالمعنى المعااروف، باال هااي خااروج عاان  و مااع هااذا فاا ن هااذه األوزان      

المعروف و ظاهرة من ظواهر اللحن في الوزن الشعري و لم تقادم شايئا ذا باال فاي الموسايقى الشاعرية إال 

58ما نجده في إختراع الموشحات.
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لااراقص اإليقاااع اكثاارة األوزان السااهلة، ماان مجاازوءات البحااور، و فيهااا يباادأ و ماان تجديااده أيضااا        

 المطرب من مثل قوله: 

 و ال و ّللّا ما في الشرل من أن        ثى ال و ال في الغرب.      

59سواك اليــــوم أهواهـــا       على جدّ بال لعــب.      
 

و المسااألة لاام تكاان سااهولة الشااعر و ساارعته كمااا يقااول باان قتيبااة، باال كاناات هااذا الغناااء العباسااي و مااا       

زمه من أوزان و أنظام جديادة. و نساتطيع اآلن أن نفهام لمااذا أدخال الخليال الزحااف فاي العاروض، و يستل

لماذا ترك دوائره مفتوحة، و جاء فيها بأوزان مهملة، فقد كان يشاعر بحاجاة الغنااء إلاى التجدياد فاي أوزان 

مان الشاعراء فاي موسايقى  الشعر، و لو أنه عاش إلى عهد أبي العتاهياة لنبّاه علاى ماا اساتحدثه هاو و غياره

60الشعر العربي.
  

 و قد أورد إبراهيم أنيس هذه األوزان المحدثة و هي:       

 المستطيل و شاهده: لقد هاج اشتياقي في غرير الطرف أحور  -1  

 أدير الصدغ منه على مسك و عنبر.                                               

  

 

 

 

 

 

 صاد قلبي غزال أحور ذو دالل                   الممتد و شاهده: -2

 كلما زدت حبا زاد مني نفورا.                                         

 المتوفر و مثاله: ما وقوفك بالركائب في الطلل  -3

 ما سؤالك عن حبيبك قد رحل.                                             

 القول فعول في كّل شأن  المنسرد و مثاله: على-4

 و دان كل من شئت أن تداني.                                                

 المّطرد و شاهده: ما على مستهام ربع الّصد  -5
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 ف فاشتكى ثّم أبكاني من الوجد.                                                

لدى الشعراء العباسيين و منهم بشار، و لكنها لم تثبت في دواوينهم، و قد يكون ثمة نماذج من هذه األوزان 

خشااية ماان هجااوم النقّاااد و العروضاايين، أو ربّمااا تقصااد النّساااخ إهمااال هااذه النماااذج ألنهااا خرجاات علااى 

عروض الخليل مثلما أهملوا كثيرا من أنماط الشعر األخرى كالمواليا و الكان و كان و السلسلة و الزجل و 

 61.تالدوبي

        

                                           

م تكان ساي األّول، لاإّن محاوالت التّجديد الّتي عرفتها القافية إبّان العصار العبّا القوافي:-      

ليال بان تخرج في معظمها عن تجزئة األوزان القديماة و زحافاتهاا و عللهاا الّتاي صاّورها الخ

ّمسااات د اختااراع المسااّمطات و المزدوجااات و الّرباعيااات و المخأحمااد، كمااا أنّهااا لاام تقااف عناا

بشاعر  فحسب، بل دفعت بعا الشعراء كأبي نّواس إلى اإلعالن جهرا أنّه قادر علاى اإلتياان

 متحّرر من القافية قائال ل مين بن زبيدة: 

 فأشارت بمعصم ثّم قالت      من بعيد خالف قولي إشارة ال ال.     

 اعة ثّم إنــي      للبغل عند ذلك إشارة امـــو.فتنّفست س     

 62فتعّجب الجميع مّمن حضر الجلسة من اهتدائه وأعطاه األمين صفة شريفة.     

ن و قافياة، المراد بها تلك األشعار الّتاي تاأتي بخمساة أساطر )أشاطر(. و مان دون وز المخّمسات:-      

افياة بقاى علاى قدور إلى  خر، بينما الّشاطر الخاامس منهاا ي األربعة األولى متّحدة القافية، و هي تختلف من

 واحدة في مختلف أدوار القصيدة.  

و ياارى باان رشاايق أّن فااّن المخّمسااات و المسااّمطات فاان حاادي  العهااد لاام يكاان معروفااا قباال العصاار       

 63العباسي، و لقد كان بّشار يصنع المخّمسات و المزدوجات عبثا و استهانة بالشعر.

قااال الجاااحا كااان بشااار خطيبااا صاااحب منثااور و ماازدوج وسااجع و رسااائل وهااو ماان المطبااوعين           

ين في الشعر القائلين في أكثر أجناسه و ضروبه. ِّ 64أصحاب اإلبداع و االختراع المتفنّن
  

و في المزدوج تختلف القافية من بيت إلى بيت بينما تتحد فاي الشاطرين المتقاابلين. وعاادة تانظم مان         

بحاار الرجااز، وتنسااب إلااى الوليااد باان يزيااد منظومااة ماان هااذا الّطااراز، وصاااغ فيهااا خطبااة ماان خطااب يااوم 

ر، فقاد روى الجااحا كماا الجمعة. وإذا صّح ذلك كان أول من استحدثه ثم تاله العباسيّون وفي مقدمتهم بشا

رأينااا ونعتااه بأنااه صاااحب ماازدوج. وناارى الفاارس حااين يعااودون إلااى لغااتهم ويحاادثون نهضااتهم األدبيااة 
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يستخدمون هذا الضرب تحت إسم المثنوي. ولعلّنا ال نبالغ إذا قلنا أنه هو الذي مهد لظهور الرباعيات وهي 

 تتألف من أربعة شطور، تتفق أولها وثانيها

 قافية واحدة، أما الشطر الثال  فقد يتفق أو ال يتفق، مثل قول بشار:ورابعها في  

 ربابة ربة البيت        تصّب الخّل في الزيت.      

65لها عشر دجاجات      و ديك حسن الصوت.      
 

ك ى ذلاا دفعاه إلاوهكذا نجد أن بشاار لام يهاج النااس اعتباطاا، و إنّماا كانات لهيئتاه القبيحاة ساببا مباشار      

 ي لام تخطاردفعا، لكاي يارد اإلعتباار لنفسايته المنحطاة، وقاد كاان آلفاة العماى أيضاا دورا فاي إماداده بمعاان

ه شاعراء لشاعر قبله، فجعلته يعشق ويتلذذ الجمال و الحسن من خاالل أذنياه وهاذا مخاالف لماا تعاارف عليا

د حيااء بغادالطارب واللهاو فاي أيساتعملون أعيانهم، كماا كاان النتشاار الغنااء و ا االعشق والهوى الذين كاانو

ن فاتالءم ماع تاتأثيرا في إبداعه الشعري. جعلاه ينتقال إلاى األوزان الخفيفاة و المقطوعاات القصايرة، ألنّهاا 

 الغناء الذي يتطلب مثل هذه األوزان.

ياه، عصار فوالحّق يقال أّن بشار كان مبدعا و فنانا في شعره، إنه صورة صادقة للعصار الاذي عااش       

ائد مادونا بقصاأرت فيه الدولة العباسية في جميع الميادين، فانعكس ذلك على الشعراء و األدباء الاذين ازده

 و أبيات تبقى خالدة إلى يوم الدين. 
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 _أبو نواس: 

 _نشأته:

هو الحسن بن هانئ الصباح بن عبد هللا بن الجراح بن جعادة بن أفلح بن زيد بن هناب بان دوه بان عانم بان 

ه كان يكنّى أبا علاي ولكنّاه كاان سلم بن حكم بن سعد العشيرة بن ملك، وكنيته أبو نواس وتذكر الروايات أنّ 

 66يشتهي أن يلقب بأبي نواس ألنه من أسماء ملوك اليمن

 هـ145الموافق ل:-م762و قد ولد في األهواز إحدى قرى خوزيستان في فارس نحو       

من أب اسمه هانئ قيل أنه من دمشق من جند مروان  خر خلفاء بني أميّة وقيل من أصل فارساي، أماا أّماه 

ن ففارساية وكااان أباواه مغمااوري األصال علااى ماا يظهار، ال يملكااان مان المااال ماا يجعلهمااا فاي يساار، جلباا

وانتقلت األسرة إلى البصرة والطفل في الثانياة أو السادساة مان عماره، وكانات البصارة لاذلك العهاد مركازا 

لعلم فتتلمذ بنوع خاص ألباي من مراكز الثقافة والعلم ال ينافسها إال بغداد، كان له اندفاع قّوي إلى األدب وا
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عبيدة وخلف األحمر اإلمام اللغاّوي المشاهور، وأكاّب علاى العلام وهاو فاي عقاده األول وشاغف باه وماازال 

  67عليه حتى حّصل ثقافة واسعة.

و قاد  و قد سمع الكثير عن أمه جلبان من الغمز فاي وساط البصارة، ومان شاعراء هااجموه واتهموهاا بريباة

ر و ساه إلاى مضايلة والده اليمنية أو بني الحكم لكناه ربماا ذال بهاذه النسابة فنساب نفحاول أن ينتسب إلى قب

ه الفارس هاي مان غيار اليمنياة، و ربماا ذال بهاذا كلاه و باالعرب، فجارى ماع الشاعوبية يفخار بآبائاه وأجاداد

 قائال:

 راح الّشقي على الربوع يهيم      و الراح في راحي و رحت أهيم.      

 كالمهم ما بينهــم      و مزمزمين كالمهم مفهــوم. متقرقرين      

 و لفارس األحرار أنفس أنفس      و فخارهم في كثرة معــدوم.      

ة و بكااء ا الّطلليّاو تالقى مع بّشار في الحملة على نهج القدماء في القصيدة و الدعوة إلى هجر مقادّمته      

 الديار فيقول:

 درس      واقفا ما ضّر لو كان جلس.قل لمن يبكي على رسم       

 و لعلّه بذلك يلّمح إلى قول الشاعر القديم امرئ القيس:      

 قفا نبكي من ذكرى حبيب و منزل      بسقط اللّوى بين الدخول فحومل.      

  

 
 

      

 و يقول أيضا)أبو نواس(:       

 خمارة البلــــد.عاج الشقّي على رسم يسائله و عجـت      أسأل عن        

 يبكي الشقّي على طلل الماضين من أسد      ال دّر دّرك قل لي من بنو أسد.       

و هااذه الاادّعوة و إن تلّوناات باااللّون الفارسااي و باادت شااعوبية المظهاار، لكنّهااا دعااوة إلااى التجديااد و        

تي تمّسك بها العلماء و الشعراء ردحا مان المالءمة بين الّشعر و الحياة و ترك القيم و التقاليد الموروثة و الّ 

 68.الزمن

ه، طغى القنوط على نفس الشاعر، و كاان قاد بلاغ مناه االنحطااط 198-م813 مين سنةو عندما قتل األ      

ما بلغ، فراودته أطياف الموت و اآلخرة و فطن إلى حياته الّتى بدّدها في السوء فتاب إلى ربّاه و جانح إلاى 

 سنة. 54في بغداد و ماله من العمر غير  الّزهد، حتى توفّي
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باباا  12ألف بيت مان الشاعر، مرتباة علاى  12له ديوان شعر طبع مرارا في بيروت و مصر يتضّمن       

    69مرجعها إلى الخمر و المجون و الغزل و الوصف و الطرد وما إلى ذلك.

 األغراض و المواضيع: -     

ردّد لّاذي لام يكان يتان طرقوا باب المديح، المقلّد و المجدّد أبو ناواس، امن بين الشعراء الذي المديح:-      

 في مهاجمة القديم و الحمل على أصحابه بكّل عنف و قّوة.

 م، و هاو الو شعره في المديح نوعان، نوع كان يخّصصه للّطبقاة األرساتقراطيّة مان الخلفااء و ساواه      

قااة و ى الجاااهليّين كااالوقوف علااى األطااالل و وصااف النّايختلااف فااي شااكله و مضاامونه و طريقااة تأليفااه علاا

 التطّرل إلى الغرض المنشود، و احتوائه على الغريب و األلغاز و ما شابه ذلك..

 يلتزم حادود ا جعله الأّما النوع الثاني من مدائحه ف نّها تبرز مدى الحريّة التي تركها الشاعر لنفسه ممّ       

ن عاه، ناهياك عر، فهو في هذا النّوع حر طلياق، يبادءها و يختتمهاا حساب رغبتاالقدماء في أثناء إنشاده للشّ 

 حّريته في اختيار المعاني و األلفاظ على النّحو الّذي يريده..

 يااال و أتاايو ماان أمثلااة شااعره الّااذي اسااتهلّه علااى طريقااة القاادماء، فوقااف فيااه علااى الطلااول و ركااب النّ      

 يدة يمدح فيها هارون الرشيد:بموعر األلفاظ )الغريب( قوله في قص

 حّي الديار إذا الزمـان زمـان      و إذا الشباك لنا خوى و معان.     

. 

 و إذا مررت على الدّيار مسلّما      فلغيـر دار أميّـة الهجـران.     

قبه، إضاافة و تستمّر القصيدة على هذا النّهج، حتى يصل الّشاعر فيها إلى الممدوح فيعدّد فضائله و منا     

إلى ذلك، ف ّن مدائح أبو نّواس يغلب عليهاا طاابع الّصانعة، ألنّاه لام يكان يطلبهاا لاذاتها، و إنّماا يطلبهاا علاى 

النّحو الّذي تتحقّق له من أجل إثبات وجوده و شاعريّته، كشاعر فحل يحّب أن يكون له وزنه باين أقراناه و 

70معاصيه.
 

 ح األمين قائال:و من أشهر مدائحه ميميّته في مد      

 و إذا المطّي بنا بلغنا محّمدا      فظهورهّن على الرجال حرام.     

 و يمدح العبّاس بن عبد ّللّا بن أبي جعفر المنصور:     

 أيّها المنتاب من عفـوة      لست من ليلي و ال سمرة.     

 71ال أذود الطير عن شجر     قد بلوت المـّر من ثمره.     
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و مدائحه أقّل وزنا في النظارة الشاعريّة المحضاة، إذ يبارز فيهاا بقاّوة جاناب الّصانعة و التكلّاف، علاى       

حين يتجلّى في مراثيه إحساس عميق و لون صادل التّأثير، يحمل على التّغاضي عن بعا عيوبه ال سيما 

72تعبيره المصطنع و غلّوه الّشرقي.
 

    

 لعبّاسي األول،اء قد عرف تجدّدا واسعا على يد العديد من شعراء العصر اإّن موضوع الّرث الرثاء:-      

لّاذي اللتطاّور  فبعدما كان الّرثاء في الشعر التقليدي ال يتعدّى حادود معيّناة، أصابح فاي هاذا العصار، نتيجاة

اب ألحباء و اطرأ على الحياة في مختلف أوجهها، يتعّرض فيه الشعراء إلى رثاء الملوك و القادة واألصدقا

 و حتّى رثاء الحيوانات..

و من يعد إلى ديوان أبي نواس يقف عند نمااذج كثيارة مان مراثاي الحيواناات و بخاّصاة الّطياور الّتاي       

73كانت تربّى من أجل الّصيد و التسليّة.
 

اس وّ ر أباي ناحّظا من حي  الجودة من مديحه بل ربّما كان الّرثااء أضاعف شاعر شاع و ربّما كان أقلّ        

 ، يقاول طاهكما يقول طه حسين، وهذا طبيعي ألنّه لم يكن رجال محزونا، و إنّما كاان رجاال مبتهجاا بطبعاه

 ات:هذه األبيبحسين:  و أنا أزعم أن أبا نّواس لم يصدل في رثائه إالّ مرة واحدة و ذاك حين رثا األمين 

 نيّة ناشر.طوى الموت ما بيني و بين محّمد      و ليس أما تطوي الم      

      . 

 و كنت عليه أحذر الدّهر وحده      فلم يبقى لي شيء عليه أحاذر.      

74لئن عّمرت دور بمـن ال أودّه      فقد عّمرت مّمن أحّب المقابر.      
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مااا فاة إّن ديواناه يحاوي قصااائد ذوات عادد فاي الغاازل و النّسايب و منهاا ماا يكشااف عان عاط الغززل:-      

مان  ومار قطبهاا حملها الّشعر للمرأة، و فلسفة اللّذة لم تتبلاور عناده علاى تلاك الّصاورة الّتاي جعلات مان الخ

 الغلمان و الّسماع و الطبيعة معرضها و مجالّها.

 ها:ردّد إسم و تعّرف إلى جنان و كان يكتم حبّها أّول األمر لكنّه لم يطق الكتمان فلهج بذكرها و     

 بّني ذكرت بخير      و تزعم أنّي رجل خبيـ .جنان تس     

 و لي قلب ينازعني إليها      و شول بين أضالعي حثي .     

 و قوله أيضا:     

 و يرفع الّطرف عنّي أن مررت به      حتّى ليخجلني من شدّة النّظــــر.     

 وطري.ما زال يفعل بي هذا و يدمنـــه      حتّى لقد صار من هّمي و من      

و لعّل هذا هو الحّب الوحيد في حياته الّذي خلق في نفسه حرقة و لعلّه فشل، و لم يبلغ منه  مراده، ماع      

عقدة أّمه جلبان و ما كان يسمع عنها، و هذا ما ترك في نفسه إحساسا مريرا من المرأة و جعله يخارج إلاى 

75النّساء و كراهتهّن. الشذوذ في الغرام بالغلمان و التّغّزل بهم و العزوف عن
 

ن بتاه تجرياابالنّساء يختلف عن غزل الغزليّين، فيه ظرف و تنادر، تحاّس باروح العذباة و دعا و غزله      

 مع ألفاظه و صوره مثل قوله:

 ّللّا في قتل معذّبتــي      ال تقتلي في غير ما جرم.      

 ي.ال تفجعي أّمي بواحدها      لن تخلفي مثلي على أمّ       

 يقول و قد طلب قبلة من جاريّة فتأبت عليه و قالت له ال تلح في الطلب كالّطفل:      

 سألتها قبلة ففزت بــها      بعد امتناع و شدّة طلب.      

 فابتسمت ثّم أرسلت مثال      يعرفه العجم ليس بالكذب.      

      . 
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   76الطلب.ال تعطين الصبّي واحدة      يطلب أخرى بأعنف       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 الهجاء:-     
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ا ه ياأتي باه إّماو من الّظاهر أّن أبا نواس لم يكن من الّشعراء المطباوعين علاى الهجااء، و ماع ذلاك ف نّا     

ارب موماا و يحاعحزبيّا ينشر فيه نزعته السيّاسيّة أو أدبيّا، و كثيرا ماا كاان يوجاه ذلاك الشاعر إلاى العارب 

 ة األعراب القدماء.بنوع خاص عقليّ 

عتاداده و قلّاة ا و في الّصانف األّول، وهاو الّاذي يتاألّف مان قصاائد سياسايّة، يتجلّاى فياه ميلاه السياساي      

 بالقبائل العربيّة.

و في الّصنف الثاني، و هو الّذي يستهّل به عادة قصائده الخمريّة، يجهر بشغفه الكبير بالحيااة الجديادة       

77الحياة المترفة النّاعمة. الواقعيّة، تلك
 

 لاى المتااعإو يأخذ شكل ثاورة جامحاة علاى الوقاوف بالّرسام و األطاالل و بكااء الادّيار، و دعاوة حاارة      

 بالخمر على شاكلة قوله: 

 عاج الّشقي على رسم يسائلــه      و عجت أسال عن خّمارة البلد.      

 دّرك قاااااااال لااااااااي ماااااااان بنااااااااو أسااااااااد.  يبكااااااااي علااااااااى طلاااااااال الماضااااااااين ماااااااان أسااااااااد     ال درّ      

    . 

78دع ذا عدمتك و اشربها معتّقـة      صفراء تفرل بين الروح و الجسد.     
 

ا يقادّرها ماعلاى نحاو  ثّم هناك هجاءه االنتقامي الّذي يثأر فياه لنفساه، مّمان ال يقادّرون منزلتاه الّشاعريّة     

ى أّن فاي و ندماناه. أو يعاارض باه منافسايه علا هو، و أخيرا هجاءه المزحي الّذي كان يداعب باه أصادقاءه

 هجائه عدّة ميزات جديدة منها:

 المجاهرة بازدراء العرب و العقليّة العربيّة.         -     

                       الدعاء إلى التوّغل و التمتّع في الحياة الحديثة الواقعيّة الالّهية.  -    

      م السيما الفرس منهم.عدم الخشية من مدح األعاج-     

79الّرشاقة في األسلوب، فهو سهل في الحوافا جاعال من مهجّوه ضحكة شائكة.-     
 

 

 

 

 

و الحق أن زهديات أبي نواس هي أبعاد ماا تكاون عّماا عرفنااه مان الزهاديات فاي تااريخ  الزهديات: -    
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ثيار مان األحياان، التاى ال تصادر عان الشعر العربي، تلاك التعااليم الجافاة و تلاك العظاات المصاطنعة فاي ك

 عاطفة شديدة. 

أّما زهديات أبي نواس فهي من الشاعر الغناائي الخاالص، هاي نغماات شاجية، يتراجاع فيهاا ناواح قلاب       

صادل و الخوف و النّدم و الزهد في الدنيا، رقيقاة و صاادقة العاطفاة. و هاي مان أروع ماا قيال مان الشاعر 

    80الغنائي العربي القديم

 و قد كتب أبو نواس في أواخر حياته أبيات في شعر الزهد منها قوله:      

 إضرع إلى ّللّا ال تضرع إلى النـاس      و اقنع بيأس ف ن العزة في اليأس.      

 واستغني عن كّل ذي قربة و ذي رحم      إن الغني من استغنى عن الناس.       

ام عاالمتاوفى  دين الزاهدين و أهل الصالح منهم عبد الواحد بان زيادو قد كانت المساجد تفيا بالمتعب      

 ه، و هو الذي بنى أّول صومعة للنّاسكين في عبّادان قرب الكوفة.  177

 يقول أبو العتاهية:       

81سقى ّللّا عبّادان غيثا مجلّال      ف ن له فضال جديدا و أّوال .      
 

إلاى  ه و تديّناهنواس، لم يكن من قلب حجري، فله أبيات رقيقاة تعكاس خشايتإنّنا نالحا أّن الشاعر أبا       

رجاال  جد و ديار،حدّ ما، و هذا راجع إلى أّن البيئة العباسيّة لم تكن كلّها فواحو و خمريات، بل هناك مسا

 اليسااهرون فااي الحانااات و بيااوت الجااواري. رجااال أغنياااء يملكااون القصااور و الحاادائق فااي مقاباال رجااال 

ياة و االجتماع ون قوت ياومهم، و هاذا كلّاه يادّل علاى تناّوع الحيااة العبّاسايّة و غناهاا بمختلاف المظااهريملك

    الثّقافيّة. 
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 المواضيع:-       

 ب لام يعرفاوا قبالاستنادا إلى بعا المصادر و الدّراساات يمكان القاول باأّن العار :التغّزل بالمذّكر-      

 وضاوع جديادمالقرن الهجري)العصر العبّاسي األول( مثل هذا الميل إلى الغلماان، فهاو  النّصف الثّاني من

د عرفاوه قابالنّسبة للعرب، كان موجاودا فاي األمام األخارى مثال الفارس و الّروماان و غيارهم. و لاو كاانوا 

وا هذا لم يعرف ملكان خصومهم الّشعوبيّون قد سّجلوا ذلك عليهم، بل بالعكس فهذه شهادة أبي نواّس على أنّه

لك إلاى نباذ داعيا باذ اللّون من الغزل كالّذي يتّضح من قصيدته الّتي يثور في مطلعها على الّطريقة التّقليديّة

 اآلثار و اإلقبال على الذّات مفتخرا بالحضارة الّساسانيّة قائال:

 و من عجب لعشقهم ال      جفاة الجلف و الّصحرا.      

 ـّي      تعلّق قلبه ذكرا.  لـو أن مرقّـشا ح      

      . 

 كأّن ثيابه اّطلـع      ن من أزراره قمرا.      

 بعين خالط التفتي      ر في أجفانها حورا.      

 يزيدك وجهه حسنا      إذا ما زدته نظرا.      

ياره، غي تزّوجات الّتافهذا أبو نّواس يفترض أّن المرقّو األكبر الّذي مات حزنا على أسماء ابنة عّماه       

 لو رأى هذا الغالم المتحّضر المعّطر ذو األفضليّة و المرتبة على حبيبته األعرابيّة.

و هكذا يرى أبو نواس أّن عشق الغلمان هو نوع من التحّضر ألنّاه جااء نتيجاة اإلخاتالط بالحضاارات       

82األجنبيّة و السيما الّساسانيّة.
 

ّسساوا هاذا أالغلماان و الّشعراء المولّادين الّاذين ورثاوا دمااء فارسايّة، فتغّزلاوا بمن  و يعتبر أبو نّواس       

 الفن:
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 يعجبني األمرد الّطرير      إذا أبصرته أهيفا له كفل.      

نياات، تارك الغا و تفضيله للبنين على البنات واضح عندما يردّ على من يلومه علاى تعلّقاه بالغلماان  و      

 يقول:

 

 

 

 

 

 أ أختار البحار على البراري      و أحيانا على ظبي الغالة.      

      . 

 دعيني ال تلوميـني ف نّـي      على ما تكرهين إلى الممات.      

 و في شعره أكثر من شاهد يدّل على أنّه يفّضل الغالم على المرأة في مثل قوله:      

 ا.يا من يقول الغـواني      أحلى جنى و التزام      

 خذ النّساء و دع لـي      مّما يلدن غالما.      

 شرطي المراهق منهم      قد قارب االحتالما.      

 83و هكذا كان شعره دليال على فجوره و فسقه و تردّيه في مهاوي الّرذيلة.      

و قاد كاان أباو ناّواس و الغلمان جماعة من الفتيان المتخنّثين، أّماا الغالميّاات فهاّن متطّرفاات خليعاات،       

مغرمااا بتلااك الّظااواهر فوصاافها، و تغااّزل بهااّن فااي شااعر يالئمهااّن خفّااة و سااوء أدب و إباحيّااة، وقوفااا عنااد 

الّزخرف الّسطحي و األشكال الحسيّة الخارجيّة من غير تغلغل إلى العاطفة الّصادقة و الجمال الحق. و من 

بالمذّكر عند العرب، و أشهر أعالمه. يندفع إلى التغاّزل بهام  ثّم فقد تهيّأ أن يعدّ من أّول مبتدعي باب الغزل

عاان عاطفااة مشاابوهة فيااأتي غزلااه جامحااا ماان الّرشاااقة و الحيويّااة و اضااطرام الّشااعور و حااالوة الفاان و 

84الموسيقى و جمال التّصوير.
 

 الس اللّهاو وى مجاو قد كان لإلختالط أثره في ذلك، فذاع العب  و الفساد و المجون، و أقبال النّااس علا      

 الّشراب و الغزل بالذّكر، و كان للقيان و الجواري أثرهّن في هذا المجال.
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يااء و ال حو لقد أشاع هؤالء الكثير مان ضاروب المعاشارة للرجاال و اساتعمال األلفااظ المكشاوفة دون      

ع و ال اء دون رادخجاال، و كااان يرافااق جلساالت الّساامر احتساااء الكااؤءس حتّااى الثّمالااة، يجاااهر بهااا الّشااعر

 رقيب و يفتخرون بمعاصيهم فهذا أبو نواس يقول:

 و موّرد الخدّين من رهبانهم      هو بينهم كالّضبي بين ليو .     

85جادلته في قبلة فأجـابنـي      ال و المثيح و حرمة النّاقو .      
 

     

 

 الشعراء أوغلاوا فاي المجاون واإلقباال علاى يقول الدكتور هدّارة في تفسير ظاهرة الغزل بالمذّكر، أنّ       

الملاذّات الحسايّة المختلفاة و الشاهوات الادّنيا، فلام تعااد تفتانهم الجارياة المتهتّكاة الخليعاة الّتاي يسااتطيعون أن 

ينالوا منها كل ما يريدون فاي ساهولة و يسار، و لام تعاد ترضاي شاهوتهم و نزعااتهم الّرضااء الكاافي، لهاذا 

إلدراك غايات ملاذّاتهم، فلام يجادوا بادّا مان الّشاذوذ الجنساي علاى الارغم مان ساهولة  لجأوا إلى حيلة أخرى

          86إدراك المرأة في عصرهم.

              

رة و الحظنا أّن الشاعرالجاهلي عنادما تحاد  عان الخمار، تحادّ  عنهاا فاي معارض المفااخ: الخمريات  

لكارم و اناسابات عاابرة ارتبطات بالحادي  عان الجاود و المدح فتناثرت في قصائده أبيات تذكر الخمر في م

ثين ليلاة متحادّ اإلنفال في سعة و اإلقبال على الحياة، وصفها الشعراء الجاهليّون فاي بيات أو بضاعة أبياات ق

ئها مثال عن لونها و طعمها و اختالطها بالماء وأثرها في النّفوس، كماا تعرضاوا لوصاف مجالساها و جلساا

 قول األعشى:

 طوف بها علينا سال متّوم      خفيف دفيف ما يزال مقدّما.ي      

 بكأس و إبريق كأن شرابه      إذا صّب في المصحاة خالط بتّما.      

 ري منبثّااكما اهتم بها و ذكرها شعراء  خرون في العصر األموي مثل األخطل الذي كان شاعره الخما      

 الشعر الجاهلي.في قصائد مديحه في الغالب كما كان الحال في 

 يقول في الميته المشهورة:      

87صريع مدام يرفع الشرب رأسه      ليحيى و قد ماتت عظام و مفصل.      
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هاي فلنّواساي، او إذا كان األعشى و األخطل قد سبقاه إليها، فهي كانت عندهم وسيلة و ليس غاية مثل       

 كل شيء عنده في الحياة.

التّجديااد التااي عرفتهااا الخماارة كغاارض ماان األغااراض، قائمااة بااذاتها، التعمااق فااي و ماان أباارز مالمااح       

معانيها و استقاللها ضمن قصائد بادال مان بقائهاا كغارض مان أغاراض القصايدة التقليدياة. فماا يعاد حلولهاا 

محّل النّسيب بمطاالع القصاائد العباساية كالاذي فاي شاعر أباي ناّواس و غياره مان الظاواهر الجديادة فاي هاذا 

88لغرض.ا
 

لوقات اظم، و فاي و من بين األمثلة التي تعد ثورة على المقدمة الطاللية و علاى طريقاة اقادماء فاي الانّ       

 نفسه دعوة إلى التجديد و التخلص من عبىء الماضي و رواسبه كقوله:

 دع األطالل تسفيها الجنـوب      و تبلي عهد جدتها الخطوب.      

 أرضا      تحب بها النّجيبة و النّجيب.و خلي لراكب الوجناء       

 و قوله:      

 دع الوقوف على رسم و أطالل      و دمنة كسحيق اليمنة البالي.      

و كان هدفه من وراء ذلك، تحقيق غرضين هما تمجيد الخمر و نشر اإلباحية بكل مظاهرهاا و العمال       

ط مان قيماة العارب و أدابهام و تاراثهم فاي إطاار نزعاة على إشاعة الغزل بالمذكر و المؤنا  و ثانيهماا الّحا

89شعوبية.
 

لشاعر بأناه افي لون الخمر عند أبي نّواس، هذا الوصف المبدع المتمثّل في ادعاء  و من صور التجديد      

  لحسن جمالها )الخمر( المسكوبة في الكأس، ف نه صرف نظره عنها خوفا عليها من الحسد فيقول:

 عيـن إلى منظــر      في الحسن و الظرف يدانيها.لم تنظرال      

 مازالت خوف العين لّما بدت      أنف  في الكأس و أرقيها.      

 و لعّل أعجب صورة تجديدية من صور أبي نواس، و أبدعها في وصف الخمر قوله:          

 م.و سيّارة ضلّت على القصد بعدما      بدا دونهم أفق من اللّيل مظل      

 فأصغوا إلى صوت و نحن عصابة      و فينا فتى من سكره يترنّم.      

 ا كالضارام،في هذه األبيات هو وندمانه، كلما رفعوا كؤوس المادام ليحساوها، بادا فاي الظلماة شاعاعه       

 ف ذا بالركب الساري يهتدي بها و يقبل نحوهم ميّمما.

يأتي شعره متضّمنا لمثل هذه المعاني و الصور البيانيّة فهو  و نحن ال نعجب من أمر أبي نّواس عندما      

إلى جانب  مجونه، شاعر مبدع فنّان يعرف كيف يقتنص المعاني و يصوغها بمهارة عجيبة و يتميّز بكونه 

 صريح يفّضل المجاهرة و ال يحّب التستّر، و يتمنّى بلوغ اللذة من جميع جوانبها كقوله: 

                                                             
 .307مصطفى بيطام، نفس المرجع الّسابق، ص - 88
 .308مصطفى بيطام، نفس المرجع الّسابق، ص - 89



90و قلي هي الخمر      وال تسقني سّرا إذا أمكن الجهر.أال فاسقني خمرا       
 

و فااي المقاادمات الخمريّااة التااي جاااء بهااا نجااده يخاارج ماان وصااف المحبااوب إلااى الخماار فيأخااذ فااي وصااف 

فنهاا فاي درحلتها منذ القادم، و كياف أنّهاا كانات معروفاة عناد قاوم ناوح، و كياف أن أحاد التجاار تخيرهاا و 

داوته فاي ان ظل النّاس يبحثون عنها. فكانت هذه الخمريات إذن مسرحا لعباطن األرض و مّرت عليها أزم

 الثّورة على الّطلل.

، ه الادّعوةو يمدح أبو نواس األماين وفاق دعوتاه الجديادة، و نارى لاه فاي ديواناه قصايدتان تماثالن هاذ      

 األولى هي القصيدة النونية بقوله:

 ها بل   على الّسكن.يا كثير النّوح في الدّمن      ال علي      

 سنّة العشال واحدة      ف ذا أحببت فاستكن.      

 و القصيدة األخرى هي السينية التي يبدءها مباشرة بوصف الخمر و مجدها قائال:      

 نبّه نديمك قد نعس      يسقيك كأسا في الغلس.      

 صرفا كأّن شعاعها      في كّف شاربها قبس.      

 

الدكتور مندور أنهاا كانات محااذاة للانّهج القاديم، و أباو ناّواس لام يازد علاى  أن اساتبدل ديباجاة  و يرى      

بديباجاة. بينمااا ياارى الاادكتور هاادّارة أن هااذه الثااورة كاناات نتيجاة تطااور كبياار فااي مفهااوم الّشااعر فااي القاارن 

91و نوازع حياتهم.الثاني، و كانوا يستغلون بداية قصائدهم في التعبير الحر عن أنفسهم و مشاعرهم 
 

و هكااذا يباادو أبااو نااّواس بأنّااه يتجاااوز التقليااد و رمااوزه القديمااة: الطلاال، الناقااة و الصااحراء، و كاال مااا       

يتصاال بهااا ساااخرا ماان البااداوة و الحياااة البدويااة. ياارفا بطريقااة أخاارى هااذه الحياااة و نمااط التعبياار عنهااا، 

و هو يفترض بالضرورة نمطاا  خار مان التعبيار، هاذا ويدعو إلى نمط حياتي  خر هو نمط الحياة في البلد، 

يعني أّن أبا نّواس ال ير ، بل يؤّسس و ال يكمل بل يبدأ، إنّه ال يعود إلى األصال، و إنماا يجاد هاذا األصال 

في حياته ذاتها و بدءا من تجربته، فهو ينغرس فاي اللغاة و أصاواتها، ال فاي النّااطقين وأصاواتهم. لاذلك ال 

التي مشاها هؤالء، و إنما يفتح طريقه هو، و يخطو خطواته هو، إنّه يعيد بدءا من تجربتاه يكّرر الخطوات 

 92تشكيل صورة العالم حسب رءيته للحياة.
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كا بالقوالاب كان أبو نّواس في أراجيزه و وصفه للصيد و أدواته و جوارحاه أكثار تمّسا الطرديات:-        

ي فاابااو نخيلااة و أضاارابه ماان شااعراء العصاار األمااوي، و مضااى فااي إثاارهم يحاااكيهم القديمااة، و قااد ساابقه أ

 التمّسك بقالب الرجز أداة لهذا الوصف، و كل ما يتّصل به من لفا غريب.

 يقول في إحدى طردياته:      

 هجنا بكلب طالما هجنا به      ينتسف المقود من كالّبه.       

 متنا شجاع لّج في انسيابه. كأّن متنيه لدى انسرابـه           

 كأنّما األظفور في قنابـه      موسى صنّاع ردّ في نصابه.      

 و تمتلئ طردياته بمثل هذه التشابيه و االستعارات.      



93وكان يعرف كيف يجدد فيها و كيف يأتي بالظريف النّادر من جهة أخرى.      
 

ا يا  كثارة ماحنّه هو الاذي ماد طنوباه و فاتح أبواباه، ال مان و رغم أّن هناك من سبقه من الشعراء، لك      

 اته، يقاولنظمه فيه فحسب، بل أيضا من حي  دقّة وصفه ألدواته و جوارحه مّما جعل الجاحا ينّوه بطردي

 في إحداها قائال:

 ما البرل في ذي عارض لّماح      و ال انقضاض الكوكب المنصاح.      

94ـاح      يفتّر عن مثل شبى الّرماح.يطـير في الجـو بال جن      
 

م  لاباي ناّواس و الطرديات من األبواب الشعرية التاي كانات معروفاة عناد العارب، إالّ أنّهاا حتاى عهاد أ      

تعادّى ، قلّماا تتكن فنّا مستقالّ بذاته، بل كانت تاأتي فاي ثناياا قصايدة مختلفاة المواضايع ماوجزة فاي اإلجماال

ائر مااا سااة بالصااور الّرائعااة مثال صااور الكااالب و الّطرائاد، و  الت الصاايد و بضاعة أبيااات. وقصااائده مليئا

 يستخدم و يرى في مثل هذا الحال.

و أبو نّواس يكثار فاي هاذا البااب مان الّصاناعة البديعياة و االساتعارات و التشاابيه الخيالياة و  الصاور       

95المستمدة من حضارة الفرس المترفة.
 

 

 في مثل قوله: نّواس يفّضل التعاجم و يشايع الشعوبية في احتقار الحياة البدوية:ظل أبو الشعوبية-      

 ترا  أبي ساسان و لم تكن      موارثيا ما أبقيت تميم و ال بكر.      

 و قوله أيضا:      

 ألم ترى ما بنى كسرى      و سابور لمن غبرا.       

 شجرا.منازه بين دجلـة و ال      فرات تفيّأت        

فارسايّة  فهو يدعو من باب المفاضلة إلى الوقوف على ما تزخر به ضواحي الفارات و دجلاة مان أثاار      

 شاهدة على ما شيّده كسرى و سابور.

ب ن و الحلياو يصّور أبو نّواس مظاهر التّرف عند  ل ساسان بينما العربي ال يعرف سوى شارب اللّاب      

 داخل الخيم فيقول:

 العيو ال خيم البوادي      و هذا العيو ال اللّبن الحليب.فهذا       

 96فأين البدو من إيوان كسرى      و أين من الميادين الزروب.      
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قاة باذ الّطريو شعوبيته قد أخذت مسلكا جديدا، فهي لم تتعّرض للعرب في أسوء حال، فهي تدعو إلى ن      

 التّقليدية في اإلنشاد كما رأينا سالفا.

ب مثال عادّوا للعار و هنا نالحا أّن شعوبيّة أبو نّواس هي أقّل خطورة من شعوبيّة بّشار، ألنّه لام يكان      

لااف ليّااة بمختنظيااره، فهااو عناادما يثااور علااى التقاليااد العربيّااة الموروثااة و دعوتااه إلااى هجاار المقدّمااة الّطال

ا و اتجاهاتها وتطّور فاي مختلاف مظاهرهاا أشكالها، يكون قد دعا إلى مسايرة مظاهر الحياة الّتي تتجدّد و ت

 نبذ ما يخالفها و يناقضها. 

همة لم وا، ألّن التو تعتبر الزندقة امتداد و وجها  خر لشوبيته، و وكان هناك زنادقة  خرون مثله لم يقتل      

 تثبت عليهم جيّدا عند ديوان الّزنادقة الّذي أنشأه النهدي.

قصافهم و  هذا الّصنف بسبب مجونه، و بساببما قاد يبادر علاى ألسانتهم فايو أبو نّواس خير من يصّور      

 شربهم، من أبيات مارقة على شاكلة قوله:

 يا ناظرا في الدّين ما األمـر      ال قدر صّح و ال جبر.     

 ما صّح عندي من جميع الّذي      تذكر إالّ الموت و القبر.     

و كااان القااائمون علااى ديااوان الّزنادقااة يميّاازون بينااه و بااين الّزندقااة  و لكاان هااذا كااان تعابثااا و مجانااة،     

الحقيقيّة، فيكتفون بحبس أبي نواّس حين يأمرهم بعا الخلفاء أو بعا الوزراء تعذبرا لاه حتّاى يرتادّ عان 

97غيّه.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محبوباة و خاّصاة إذا كان شعراء ما قبل اإلسالم يتصدّون إلاى وصاف جماال ال المعاني المتجّددة:-       

وجهها و حسن إشراقه، يعمدون إلى التّشبيه و ما يتطلّباه مان موضاوعات، فا ّن المولّادين قاد سالكوا مسالكا 
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جديدا فجمال وجه المحبوبة ليس شكال جامدا، و لكنّه متحّرك و بشكل دائم متغيّر، فتولد منه ماع كاّل نظارة 

 ا.صورة جديدة ال تتكّرر سابقتها ولكنّها تتفّول عليه

 يقول أبو نّواس:      

 و ذات خـدّ موّرد      فتّنة المتجّرد.      

 الحسن في كّل جزء      منها معاد مردّد.      

 فبعضه في انتهـاء      و بعضه يتولّد.      

 و كلّما عدت فيـه      يكون في العود أحمد.      

 بتكر في قوله:و قد أكثر أبو نّواس من ترديده لهذا المعنى الم      

 يزيدك وجهه حسنا      كلّما زدته نظرا.      

 98فهذه األبيات دليل حّي على التطّور الّذي طرأ على معاني الّشعر في هذا العصر.      

 و قد انفرد بمعاني جديدة لم يسبقه إليها أحد قبله كقوله:      

 وير فارس.تدار عليـنا في عسجديّــة      حبتها بأنواع التّصا      

 قرارتها كسرى و في جنباتها      مهى تدّريها بالقسّي الفوارس.      

      . 

 فللّراح ما زررت عليه جيوبها      و للماء ما دارت عليه القالنس.      

معانيااه  فااالخمرة الّتااي وصاافها الّشاااعر تحماال ماااء يساايرا بقاادر القالنااس الّتااي علااى رءوسااها. و ماان      

 الخمر قوله: المخترعة في

 فاسقني الخمر الّتي اختمرت      بخمار الّشيب في الّرحم.      

و يريد أبو نّواس ب خمار الّشيب ي الّرحم  أّن الكرم اذأّول ما يجري فيه الماء يخرج شبيها بالقصنة       

 99و هي أصل العنقود.

لفااظ أخدمون مان ة في شعره، و في ما يستو ما تميّز به أبو نّواس أيضا أنّه أدخل بعا أفكار المعتزل      

 خاّصة، فمثال قوله في وصف الخمر:

 توّهمتها في كأسها فكأنّما      توّهمت شيئا ليس يدرك بالعقل.      

 و في قوله:      
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 اسقني حتّى تراني      حسنا عندي القبيح.      

 

أّن أباا ناّواس يرياد أن يشارب الخمار حتّاى ياذهب  فالدّكتور عّز الدّين اسماعيل يعلّق هذا البيت و يقول      

عقله، فعندئذ يفقد القدرة على رءية األشياء على حقيقتها فتنقلب عنده القايم رأساا علاى عقاب فيصابح القبايح 

 100عنده حسنا. و هذا المعنى يؤّكد وجهة نظر المعتزلة في أّن العقل هو أداة إدراك الحّق و القبيح.

راء المعاااني ماان اختااراع أبااي ناواّس، فقااد يكااون بعضااها مسااروقا ماان قصااائد شااعو ليسات جميااع هااذه       

  خرين، فهذا األعشى يقول:

 و كأس شربت على لذّة      و أخرى تداويت منها بها.      

 فقال أبو نّواس:      

101دع عنك لومي ف ّن اللّوم إغراء      و داوني بالّتي كانت هي الدّاء.      
 

وحياه يهاا بماا تفل أبو نّواس معاني الّسابقين، كغيره مان شاعراء العصار العبّاساي، فتصاّرفوا و قد تناو      

قاول فاي يبيئتهم و حضاارتهم، حتّاى صابغوها بصابغتهم و ألبساوها ثاوب الجادّة و الّطرافاة. فكاان الفارزدل 

 ناقته:

 متى تأتي الّرصافة تستريحي      من األنساع و الدّبر الدّوامي.      

ه يسااخو فااي فيجعاال جزاءهااا علااى بلااوغ المماادوح أن يريحهااا ماان األنساااع و الاادّبر، أّم أبااو نااّواس ف نّاا      

 الجزاء، فيطلق راحته، و يحّرم ظهرها على الرّكاب بقوله:

 وإذا المطّي بلغنا بنا محّمدا      فظهورهّن على الالّجال حرام.      

 و كان جرير يقول:      

 و تميم      حسبت النّاس كلّهم غضابا.إذا غضبت عليك بن      

 فقال أبو نّواس:      

 ليس على ّللّا بمستنكر      أن يجمع العالم في واحد.      

و هكذا يكون أبو نّواس أبلغ و أبعد في المبالغاة. فنارى أنّاة جعال ممدوحاه الفارد العاالم كلّاه، فاي حاين       

102عالم أعّم و أشمل من النّاس.جرير جعل القبيلة هّي الناّس  كلّهم. و ال
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أمام هذا الجنوح نحاو التجدياد فاي الّشاعر، لمساايرة روح العصار و تلبياة رغباات  اللّغة واألسلوب:-      

دعاة التجديد، و هم من جمهور المولّادين، فا ّن معظام الّشاعراء الّاذين رفعاوا راياة التّجدياد فاي هاذا العصار 

ة شعرهم هي لغة الحياة اليوميّاة، أو قريباة منهاا، و باذاك تنتشار أشاعارهم كانوا يحرصون على أن تظّل لغ

103ويكثر اإلقبال عليها ألنّها جزء ال يتجّزأ من ثقافتهم و مر ة عاكسة ألفكارهم و عواطفهم.
 

فارسايّة  هم بألفااظو من بين مظاهر التجديد الّتي أحادثوها فاي اللّغاة ، أنّهام طعّماوا و ملّحاوا لغاة شاعر      

 كالّتي تتردّد في شعر أبي نّواس قائال:

 و المهرجان المدار      لوقته الكرار.      

 و النّكروز الكبـار      و حبشن جاهنبار.      

 و  بسال الوّهـار      و خّرة ايران  شار.      

104و النكروز)النيروز( و المهرجان هي من أعياد الفرس.      
 

لولياد مسلم بن اعة في اللّفا و الّصورة، و لكنّه ال يسرف إسراف المتصنّعين كو يدخل في شعره الّصن      

 و أبي تّمام و إنّما يجىء صنعة كالحلية البديعة.

و يرى النّقاد المحدثون خالف رأي القدماء في شعره الجدياد إذ يعتبروناه أكثار صادقا و أظهار تعبيارا       

و ناّواس فاي شاعره صاادقا فاي التعبيار عان أحاسيساه، عن شخصه و عصره، يقول طاه حساين:  و كاان أبا

صادقا في وصفه للحياة من حوله، فهاو يصادل فاي وصاف لاذّات الحيااة، و إن كانات خارجاة عان الادّين و 

الفضيلة ألنّه لم يرد أن يخفي نفسه أو يتحدّ  بما ال يرى، فهاو صاادل الوصاف ألنّاه أراد بهاذا الّصادل أن 

105يرضي نفسه .
 

ميّاة و لاوم الكالت في ألفاظ الّشعر المصطلحات العلميّة الّتي كانت تجري عاى األلسنة في العكما شاع      

 الفلسفيّة و الكيميائيّة و الهندسيّة و نحو ذلك، قال أبو نّواس:

 تأمل العين منها      محاسنا ليس تنغد.      

 فبعضها قد تناهى      و بعضها يتجدّد.      
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106فهو اللّفا الخشن و الكلمة الغريبة و التركيب المتوّعر و اإلستهالل بذكر األطالل. أّما الّذي هجر      
 

 

و قال سليمان بن أبي سهل ألبي نّواس: ما الّذي استجيد من أجناس شعرك، فقال: أشعاري في الخمر لم      

لاي ماا قلتاه فاي يقل مثلها، و أشعاري في الغزل فاول أشاعار النّااس، و هماا أجاود شاعري إن لام يازاحم غز

الّطرد. و قال العتابي لرجلين تناظرا فاي شاعر أباي ناّواس، و ّللّا لاو أدرك هاذا الخبيا  الجاهليّاة ماا أفّضال 

107عليه من أحد.
 

و يقاول الجاااحا عنااه:  مااا رأياات أعلاام باللّغااة مان أبااي نااّواس و ال أفصااح لهجااة مااع حااالوة و مجانبااة       

تأكيد، فأمرها واضح من شعره، و من ثقافته و تاريخاه و اّطالعاه  استكراه . و هذه أمور ليست بحاجة إلى

 108الواسع في شتّى صنوف المعرفة.

، فياألّف منهاا النّعوماة و قد كان أبو نّواس يعمد كثيرا إلى األلفااظ العذباة الّرشايقة الّتاي تماوج بالعفّاة و      

 مدائحه على شاكلة سينيّته في األمين يقول فيها:

 مام محمد      للدّين نورا يقتبس.أضحى اإل      

و كان يحسن اختيار أسهل األلفاظ و أيسره و أقربه إلى ما يجري على ألسنة النّاس في حياتهم اليوميّة       

و من أجل ذلك كان يتجافى عن ألفاظ القدماء حتّى في المديح أو قل فاي كثيار مناه. ف نّاه كاان يبتغاي فياه أو 

109أخذ بألباب سامعيه بما يعرض عليهم من لغة عذبة تسيل خفّة و رشاقة.على األقّل في بعضه أن ي
 

 

 

 األوزان:-      

ه الجاريّات و انت تؤدّيراح الّشعراء العبّاسيّون يرّوجون األوزان القديمة الّتي تناسب فن الغناء الّذي ك      

ا لمقتضاب كمااهاا فاّن الغنااء مثال لم يكتفوا بذاك، بال أخاذوا يبتكارون أوزاناا أوحاى بهاا مازاجهم أو دعاا إلي

 يزعم أبو العالء المعّري. فهذا أبو نّواس يقول في المقتضب:

 حامل الهوى تعب      يستخفّه الطرب.      

و معظم ما استحدثوه من األوزان، أغلبه مساتنبط مان دوائار البحاور المعروفاة، و الابعا خارج عان       

 110ر و غيرها من مقلوب البحور.المألوف كالمستطيل و الممتدّ و المتواف
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ظاام نتخفّف من على أنّنا نستطيع أن نؤّكد هنا أبا نّواس قد جارى ما كان يحد  في عصره من حالة ال      

. و لكنّهاا فية واحدةالقصائد التقليديّة إلى نظام المقطوعة الّتي تشتمل على مجموعة من األبيات تلتزم فيها قا

ن لحظاات قطة أو حدثا صغيرا أو صورة من تلك الّصور الّتي تجّسد لحظة ماتشّكل في مجموعها وقفة أو ل

ده علااى الّشااراب أو اللّهااو فااي مجلااس شااراب أو غناااء. و يعااود ذاك إلحساسااه بااأّن القصااائد القصاايرة تساااع

 إعطاء ما لديه من انفعال في دفعة واحدة.

تماام بااألوزان المجازوءة و القصايرة إلاى و لعّل هذه الّظاهرة قد صاحبتها في نفس الوقت ظااهرة اإله      

جانب األوزان الّطويلة و هي ظاهرة شاعت في العصر لكي تساعد الّشاعر على التعبير عن الحياة الجديدة 

الّتي تحّول إليها النّاس. و من هذه األوزان مجازوء الكامال و مجازوء الكامال و مجازوء  الّرمال و مجازوء 

لمقتضااااب و المجتاااا  و الخبااااب و مجاااازوء المقتضااااب و مجاااازوء المنساااارح و الهاااازج و المضااااارع و ا

 111المتقارب.

د ل مان قياوو من مظاهر تجديده كما سلف، المقطوعة الّشعريّة، فكانت وسيلة من وسائله فاي اإلنطاال      

ماا وحيادة، ك الّشعر و محاولته للتجديد في شكل القصيدة و قد أظهار فاي مقطوعاتاه الّشاعريّة حركاة متدفّقاة

الغنااء  وّن معظم هذه المقطوعات قد جاءت في بحور قصيرة و في لغة سهلة قريبة مان لغاة الحيااة لوحا أ

 في مثل قوله لمعاتبه على الخمر:

 أيّها العاتب في الخم      ر متى صرت سفيها.      

 كنت عندي بسوى ه      ذا من النّصح شبيها.      

  112فيـها. لو أطعنا ذا عتـاب      ألطعنا اللّـه      
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شاعر  الواحد في الهناك من يرى أّن أبا نّواس هّو أّول من تحّرر من القافية و نظام الرويّ  القوافي:-      

 .العربي مثل ابن رشيق الّذي يقول  و قد جاء أبو نّواس ب شارة أخرى لم تجر العادة بمثلها 

تجااوز  صاحابها مانأفت تكساير حادّ القافياة. و الّتاي لام ياتمّكن و بعد هذه المحاولة الجريئة الّتي استهد      

حاولة ه هذه المحدود تجزئة األوزان و زحافاتها في أثناء محاوالتهم التجديديّة، نفسح المجال لوجه من أوج

 و هو ما يسّمى بنظام المزدوجات، الّرباعيّات، المخّمسات، و المسّمطات.

تّفاق تانيهاا و رابعهاا ثلّشعر الّذي تتألّف قصيدته من أربعة أشطر، أّولهاا و المربّع هو ا :الّرباعيّات-      

 في قافية واحدة، أّما الثّال  فقد يتّفق و قد اليتّفق.

 و من أمثلة شعر الّرباعيّات قول أبي نّواس:      

 أدر الكأس و اعجل من حبس      و اسقنا ما الح نجم في األفق.      

 مـشـمولـة      تنفا الوحشة عنّا باألنـس. قهـوة كـرخيّة      

و يرى شوقى ضيف بأنّه من الممكن أن يكون شعر المازدوج هاو الّاذي ألهام العبّاسايّين نظام الّرباعياة       

113الّتي انبثقت منه.
 

و هناك من يرى أّن استعمال المقطوعات الّشعريّة بأشكالها المخّمسة و المساّمطات غيار موجاودة فاي       

رياته. و أنّها مكذوبة النّسبة ألباي ناّواس، ألّن كلماتهاا المزعوماة تخارج تماماا عان لغاة أباي ناّواس و ال خم

  114ترتفع إلى مستوى شعره.

 

 

 

اس يقاول من أشهر القصائد الّتي نظمات علاى هاذا الشاكل )المخّماس( قصايدة ألباي ناوّ  :المخّمسات-      

 فيها:

 و كابد األشوال من أجلنا.  قـالـت أال تـلـجـن دارنـا          
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 و اصبر على مّر الجفا و الّضنا      و التـمّرّن عـلى بيتنـا.      

 إّن أبانا رجل غائر      

 فقلت إنّي طالب غـّرة      يحظى بها القلب و لو مّرة.      

 قالت بعيد ذاك متحّسرة      قلت سأقضي غّرتي جهرة.      

 تر.منك و سيبقى صارم با      

115فلّما أنشدها بحضرة الخليفة أعجبه ذاك و أمر له بالجائزة العظمى.      
 

و يالحا أّن بعا تراكيبها تميل إلى العاميّاة، و كاأّن المخّماس قاد ألهام الوّشااحين األندلسايّين، فااقتفوا        

 .116أثره، فجاءت موّشحاتهم مختومة بخرجات عاميّة

ّون ماان الّشااعر، و القصاايدة فيااه تتااألّف ماان أدوار و كاال دور يتكاا المسااّمط ضاارب ماان المسززّمطات: -     

، وهو لخاّصة بهاأربعة أشطر أو خمسة و هو الغالب، أو أكثر أو أقّل، و تتوالى األدوار و لكّل دور قوافيه 

نّاه لمساّمط ألينتهي بشطر قافيته تتحدّد مع قافية الّشطر األخير من كل دور، وقد ساّمي هاذا الشاطر عماود ا

 مثابة القطب الّذي يدور عليه.ب

، يقاال دّة أدوارو من نماذج أبي نّواس قائد الثورة التجديديّة في المسّمطات قولاه مان قصايدة ضاّمنها عا     

 قول:يرب وفيها أنّه قالها يوم أن حّج مع جنان، فلّما أحرم، قام في جنح اللّيل و جعل يلبّي و يحدو و يط

 ليك كّل من ملك.إلهنا ما أعدّ لك      م     

 لبّيك قد لبّيت لك     

 لبّيك إّن الحمد لك      و المك ال شريك لك     

 ما خاب عبد سألك      انت له حي  سلك     

 .117لوالك يا رّب هلك     

 

 

 

سالوك تجتماع عناد لؤلاؤة أو هاا عادّة يو سّميت المسّمطات بهاذا اإلسام مان الّسامط، و هاو قاالدة تانظم ف      

كبيرة و كاذاك كاّل دور فاي المساّمط يجتماع ماع األدوار األخارى فاي قافياة الشاطر األخيار، و كاان جوهرة 

118شيوع المسّمطات المخّمسة أوسع من شيوع أختها المربّعة.
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 تتوالى على الّشكل التّالي: و من نماذج مسّمطاته المربّعة خمريته الّتي      

 سالف دّن      كشمس دجن.      

 فن      كخمر عدن.كدمع ج      

 طبيخ شمس     كلون ورس.      

 يا من لحاني      على زماني.      

 اللّهو شاني      ال تلمنــي.      

جارس ن، ذات الو لعّل الدّافع األساسي الذي يدفع الشاعراء فاي هاذا العصار إلاى الانّظم فاي هاذه األوزا      

ماشاى و الّتاي تت ه من اختراع و ابتكاار فاي األوزان و القاوافيالموسيقي الّشعري يعود إلى الغناء وما يتطلّب

 متطلّبات هذا الفن الّذي أصبح يستند إلى قوالب جد متطّورة.

و عمليّة التجديد هذه ما لبثت أن وجدت صدى عميقا و كبيار لادى الكثيارين، و ال سايما عنادما تّوجات       

ل قبال نهاياة العصار العبّاساي أي فاي مطلاع القارن بنجاح و سرعة حي  انتشار نظاام الموّشاحات و األزجاا

119الرابع هجري.
 

أبرزها  دّدة، و لعلّ إّن المتعّمق في شعر أبي نّواس يجده مليء بالصور الفنيّة الّرائعة و المواضيع المتج      

د ائلخمار قصالالخمريات، ذلك الغرض الّذي كان موجودا من قبل في ثنايا القصائد، و لكاّن أباا ناّواس أفارد 

ا يتاارك شاايئ طويلاة ذكاار فيهااا ساااقيها و قاطفهااا، و عاصاارها، و بائعهااا و شاااربها و ألوانهااا و أساامائها، ولاام

ِّ ذكره، ناهيك عن حلولها محّل المقدّمة الطالليّة، وهاذا بعيناه إضاافة جديا فنّياة يار  دة و لمساةيتعلّق بها إالّ

 عّمارت فاي عان الماألوف و كسار القياود الّتاي مألوفة، من هذا الّشاعر المبادع الّاذي لام يتاوان فاي الخاروج

مّماا  سامع بهاا، الّشعر العبي قرونا طويلة. باإلضافة إلاى تلاك المعااني الّتاي أم يسابق ألّي شااعر أن أتاى أو

درك هاذا عناه لاو أ يعكس لنا بحّق مدى الذّكاء الّذي يتمتّع به هذا الّشاعر الفذ ، ماا جعال بعاا النّقااد يقاول

 لكان أفضل من امرىء القيس.الّشاعر الجاهلي 
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 الخاتمة

و بعد هذا، ف ّن بّشار ترك في تاريخ الشعر العربي أثرا ضّل يتردّد، و صدى يتجاوب، وفتح للشعراء 

 طريقا سلكوها و أبدعوا فيها هّي طريق البديع.

. و اهتّم الباحثون و قد كان هذا الّشاعر محّط اهتمام القدماء به مثل بن المعتز و بن رشيق      

المعاصرون به أيضا على سبيل المثال طه حسين في حدي  األربعاء، و العقّاد في مراجعات في اآلداب و 

 الفنون و المازني في دراسات في شخصيّة بّشار و غيرهم.

لجادّة أّما أبي نّواس، فقد كان شعره صورة لإلنسان و العصر العبّاسيين، صورة صادقة بكّل نوازعه ا      

 و المنحرفة.

و هو إبداع لمبدع ال يمّل من قراءته، من نزعته به النّفس إلى اللّهو، و ال من طلب جاد الحدي  من       

 القول.
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