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الشــــعـر العـبــــاسً
بٌن الكالسٌكٌة والتجدٌد

تالٌؾ
د .فالح نصٌؾ الحجٌة الكٌالنً
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تـمــدٌـــم
بســـــم هللا الرحمن الرحٌم
الشعر العربً تعبٌر ممصود به أي شعر نظم او نظم ٌتم
باللؽة العربٌة  ،وفً أي عصر من العصور التً لٌل فٌه هذا الشعر ،
جاهلً أو إسالمً أو أموي أو عباسً او....
وكان الشعر العربً فً الجاهلٌة ،دٌوان العرب ،وفٌه علمهم
الذي لم ٌكن لهم علم ؼٌره اوأصح منه اذ كان ٌصور حاالتهم العامة
والخاصة بما فً ذلن اٌامهم والمنازعات والمعارن التً كانت من اهم
اسباب وجود شعر الحماسة والفخر فً الشعر الجاهلً .
ان اهم ما ٌمٌز الشعر العربً التزام الشعراء بالوزن والمافٌة،
فً مجمل أنماطه ،فكان الشعر وال ٌزال لسان االمة العربٌة ووسٌلتها
للتعبٌرعما ٌمع فً المجتمع العربً  .وكانت المبابل العربٌة تبتهج
وتمٌم األفراح فً حالة والدة اوظهور احد أبنابها كشاعر مبدع ،فالشعر
عند العرب لدٌما ٌرفع من شؤن لبٌلة وٌحطه من أخرى كذلن .
.
و كان الشعر فً صدر اإلسالم وسٌلة من وسابل الدفاع عن رسالة
اإلسالم ازاء كفار ومشركً لرٌش وما حولها من المبابل التً لم تإمن
باالسالم فً حٌنه  .واستمر الشعر ،فً العصر األموي ،وفً العصر
العباسً كوسٌلة من الوسابل السٌاسٌة والفكرٌة االجتماعٌة وٌمثل
كل النزعات التً سادت المجتمع العربً واالسالمً بمصد تبلٌػ
آرابها ،والدفاع عن مبادبها ،فً مواجهة خصومها او بٌان خالفاتها
مع االخرٌن او مجرٌات حٌاتها الٌومٌة .
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لذا سالدم دراستً هذه المتواضعة بمسمٌن :
االول :دراسة فً الشعرالعباسً وتاثٌرالسٌاسة والحالة االجتماعٌة
والدٌنٌة وشمولٌة التطوٌر لالسلوبٌة الشعرٌة والمعانً
والبحورالشعرٌة وفنون الشعر واؼراضه المختلفة .
الثانً  :دراسة شاعرٌن هما بشار بن برد كمجدد فً الشعر
ا لعربً فً العصر االول وابو العالء المعري فً العصر
ا لعباسً الثانً .
ػٍ ٠إ اٝكن تكناٌرٛ ٢مُٜ ٙما أُٞ٘ٞع أُٝ ْٜاهكّ ٓا ٘٣لغ
ٝهللا ٖٓ ٝناء اُوٕك.

د .فالح نصٌؾ الحجٌة الكٌالنً
العراق -دٌالى – بلدروز
2015 - 7 -23
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أُئُق كٌ ٢طٞن
ٌ٤هج لاذ٤ح
االٌْ ٝاُِوة \ كاُػ ٕٗ٤ق اُؽع٤ح اٌُ٤الٗ٢
اٌْ اُّٜهج \ كاُػ اُؽع٤ح
ذان٣ؿ اُٞالقج \ تِكنٝو \ 1944 \7\1
اُثِك \ اُؼهام  -ق٣اُ – ٠تِكنٝو
أُٜ٘ح\ ٓرواػك

اُؽاُح اُصواك٤ح \ ِاػه ٝتاؼس
كاُػ اُؽع٤ح ِاػه ٝتاؼس ٝاق٣ة ػهاهٓ ٢ؼهٝف
ٖٓ ٓٞاُ٤ك \ -العراق – دٌالى -بلدروز . 1944
 ٖٓ االٌهج اٌُ٤الٗ٤ح اُرُٜ ٢ا ذان٣ؿ ػه٣ن  ٝذهظغ تٍ٘ثٜا اُ ٠اُّ٤ؿ ػثك اُواقناٌُ٤الٗ ٢اُؽٍ٘ٝ ٢اُر ٢اٗعثد اُؼك٣ك ٖٓ االػالّ ػِٓ ٠ه اُؼٕٞن:
* كان ٌشؽل مدٌرا فً وزارة التربٌة العرالٌة حتى إحالته الى التماعد 2001م
*أهم مإلفاته "الموجز فً الشعر العربً" ،وٌعتبر من مراجع امهات الكتب العربٌة فً
األدب والشعر عبر العصور واألزمنة ،ومن اهم الموسوعات التارٌخٌة الموضوعٌة فً
الشعر العربً فً العصر الحدٌث ،والمعاصر بكل مفرداته وأحداثه وتطوراته وفنونه
وتؽٌٌراتها بما فٌها عمود الشعر والشعرالحر ولصٌدة النثر والشعراء وطبماتهم وأحوالهم.
* منح شهادة الدكتوراه الفخرٌة فً االداب عام 2013
* منح لمب ( امٌر البٌان العربً ) فً شباط 2014
فالح نصٌؾ الحجٌة هو:
-

عضو االتحاد العام لالدباء والكتاب فً العراق 1985

 عضو االتحاد العام لالدباء والكتاب العرب 1994 عضو مإسس فً اتحاد ادباء دٌالى 1984 عضو مركز االدب العربً  -العراق عضو االتحاد الدولً لعلوم الحضارة االسالمٌة – ممثل دولة العراق عضو االتحاد العالمً للشعراء والمبدعٌن العرب \ وكٌل دولة العراق عضو المنتدى العالمً لمكارم االخالق والتنمٌة االنسانٌة ( الهٌبة المإسسة ) -عضو اتحاد االشراؾ الدولً
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 عضو اتحاد المنتجٌن العرب  -االمانة العامة لشعبة المبدعٌن العرب ( جامعة الدولالعربٌة) المدٌر االللٌمً لشعبة المبدعٌن العرب  -فرع العراق – ومستشار االمور
االدبٌة فٌها .
 عضو اتحاد المنتجٌن العرب( جامعة الدول العربٌة ) \ امانة شعرالتفعٌلة – لجنةالتمٌٌم والتصحٌح .
 عضو اتحاد الكتاب والمثمفٌن العرب عضو اتحاد كتاب االنترنٌت العرب عضو اتحاد كتاب االنترنٌت العرالٌٌن عضو اتحاد الشعراء واالدباء العرب عضو اتحاد االدباء والكتاب التونسٌٌن عضو رابطة االدباء والكتاب العرب عضو رابطة المبدعٌن الٌمنٌٌن عضو مإسسة الالم ثمافٌة لالعالم فً العراق عضو الملتمى الثمافً العربً عضو منظمة الكون الشعري فً المؽرب ػ ٞٙاُث٤د اُصواك ٢اُؼهت ٢اُٜ٘ك١ ػ ٞٙاُث٤د اُصواك ٢اُؼهاه ٢اُر. ٢ٍٗٞ ٗ --ائة نئ ً٤ناتطح أُهكؤ االـ٤هاالقت٤ح-

عضو هٌبة تحرٌر مجلة المرفؤ االخٌر
عضو هٌبة تحرٌر مجلة البٌت الثمافً العرالً التونسً

* اما المماالت الكثٌرة التً كتبها الشاعر فً الصحؾ وال م جالت العرالٌة والعربٌة
واالجنبٌة الناطمة بالعر بٌة .
* اال ؾ المماالت التً نشرها فً مولعه او الموالع والمنتدٌات االلكترونٌة على النت او
الفٌسبن وخاصة المجلس العلمً السعودي(االلوكة) وشبكة صدانا – فضاء االدٌب فالح
الحجٌة واتحاد الكتاب والمثمفٌن العرب –روابع االدٌب فالح الحجٌة ومركز النور وؼٌرها
كثٌر .
* وكذلن مشاركاته فً كثٌر من المهرجانات االدبٌة والثمافٌة فً العراق و اتحاد المإرخٌن
العرب وكل الندوات والمهرجانات التً عمدت فً دٌالى سواء عربٌة أو عرالٌة اومحلٌة
* له عاللات وصدالات مع العدٌد من األدباء والشعراء العرب والعرالٌٌن منهم الشاعر
الفلسطٌنً محمود دروٌش والشاعر السودانً دمحم مفتاح الفٌتوري والشاعرالسوري نزار
لبانً والشاعر العرالً سركون بولس والشاعر ولٌد االعظمً واالدباء والمورخٌن االساتذة
منهم عماد عبد السالم رإوؾ وسالم االلوسً وحسٌن علً محفوظ وجالل الحنفً
وؼٌرهم كثٌر ..
*********************************
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ميحرلا نمحرلا هللا

بسم

الشعر فً العصر العباسً
(بٌن الكالسٌكٌة والتجدٌد )

المدٌم كل ما تمادم علٌه الزمن وبمً محافظا على حاله او رث اثر
هذا التمادم فهو لدٌم لمدم زمنه او ما سار على اثره .
والكالسٌكٌة مذهب ادبً اوربً ٌمصد به ٌمصد به مجموع االثار
االدبٌة َوالفَ ِنٌَّّ ِة المدٌمة التً تتمٌز بروعتها ودٌمومتها فهو صفة تُطلك
أي أدب ممتاز ٌ ،تمٌّز على األلل ببعض الممٌّزات اآلتٌة اال ِت ّزان
على ّ
سب األجزاء مع بعضها ولو لم
والوحدة الفنٌّة واالعتدال اوالبساطة وتنا ُ
ٌكن لدٌ ًما .
ومن هذا المنطلك نمول انها تعنً بالعربٌة االدب العربً الرفٌع
وما توارثناه  -فً مجال الشعر  -من الشعر الجاهلً وصدر االسالم
واالموي والعباسً وما ٌموله االدباء الشعراء من خالل تمسكهم بهذا
االمر ونعنً به التراث االدبً لالمة العربٌة .
اما التجدٌد ؾهو مصطلح فمهً إسالمً استخدم اول االمر لتجدٌد
الوضوء ثم والٌة العهد  ،والتجدٌد فً الشعر ٌعنً االبتكار واإلبداع،
وعلى ان ٌاتً الشاعر بشعر جدٌدلم ٌسبمه الٌه احد من الشعراء فً
االسلوب اوالمعنى او الخٌال ....
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تتثر بامور الحٌاة الٌومٌة وما
الشعر من اوابل االمور التً أ
ٌكتنفها من تفاعالت واحداث وما ٌجري علٌها ما ٌؽٌر مسارها
ومنهجٌتها سلبا او اٌجابا تبعا لالحداث و ذلن الن الشعراء هم اعلى
طبمة فً المجتمع البشري فً احاسٌسهم وانفعاالتهم النفسٌة
والملبٌة والفكرٌة فهً عالٌة سامٌة رلٌمة لدٌهم تبثك مما ٌشعرون
به من خالل تعاملهم مع الحٌاة ومع االخرٌن والطبٌعة ومع كل ما ٌدور
بخلدهم او ٌكتنفهم ولما كانت الحٌاة فً هذا العصر لد تطورت كثٌرا فال
ؼرو ان الشعر تطور بتطورها اٌضا  .فمد تطور تطورا واسعا تبعا
لتطور الحٌاة ومنافذها واتجاهاتها  .والشعر ٌدخل من كل المنافذ
وٌلج فً كل النفوس واالفبدة وٌخرج باتجاهات شتى وٌسمو فً كل
االتجاهات وكانه شذى عطر عبك فً مهب نسٌم علٌل  .فمد اتسعت
افاق واخٌلة الشعراء  -والشعراء اخصب الناس خٌاال  -أ لم ٌمل هللا
تعالى فٌهم فً محكم كتابه المرآن العزٌز – :
( وانهم فً كل واد ٌهٌمون ) – الشعراء اٌة \ 227
فازداد الخصب الشعري وتفتمت االخٌلة واتسعت الفنون الشعرٌة
واالؼراض المختلفة فٌه فً كل مدارج الحٌاة فظهرت اؼراض وفنون
نشت هذه تبعا
جدٌدة لم تكن موجود ة فً العصر االموي وما لبله ؾ أ
للتطور الفكري والحضاري فكانت هذه الشاعرٌة متؤتٌة من التداخل
والتزاو ج بٌن الثمافات العربٌة وؼٌر العربٌة ومن اجناس و الوام
المجتمع العباسً حٌث اختلطت فًه العربٌة بالفارسٌة والرومٌة
والتركٌة والهندٌة وؼٌرها فكانت رافدا واسعا للحضارة العربٌة فً
هذا العصر وما بعده .
نعم لمد تطور الشعر بتطور الحٌاة وبهذا تطورت معانٌه ثم
تصرؾ الشعراء بمعانً واسالٌب الشعراء لبلهم وحللوها ووسعوا
دابرتها وازادوا علٌها او انمصوا منها تبعا لكل ظروؾ مجتمعهم
و حاجته فً تماشً حٌاتهم الجدٌدة واسلوبٌة المجتمع االنسانً
فٌها ؾتطور التصوٌر الشعري وكثر االبداع فٌه فوجد التشبٌه وصوره
المختلفة وكثرت المحسنات اللفظٌة ورقت المعانً ودلت واستعملت
الفاظ جدٌدة ارق واسهل مما كانت علٌه فً العصور المختلفة لبله
ولل تم استبدال االلفاظ البدوٌة والصحراوٌة بؽٌرها كما استعملت
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بعض الكلمات ؼٌر العربٌة ( االعجمٌة ) فً الشعر تبعا لهوى الشاعر
واصله ان كان عربٌا لحا او من الموالً واحسنوا استعماالتها
وصٌاؼتها وربط الكلمات او الجمل العربٌة بها واصبحت تسمى –
الفاظا معربة .
ومن المعلوم ان العصر العباسً مر باوسع نهضة ثمافٌة فً
تارٌخ الحضارة اإلسالمٌة ،بتؤثٌر التمدم الحضاري المستمر للمجتمع
العربً تؤثره بالثمافات المختلفة المحٌطة به نالفارسٌة ،والهندٌة،
والٌونانٌة والرومانٌة او بترجمتها الى اللؽة العربٌة  ،وانصهارها
بالثمافة العربٌة من جهة وفً بوتمة اإلسالم من جهة ثانٌة الذي
أصبح حضارة جدٌدة شملت كل هذه الثمافات فً كل البلدان .
ولد تؤثر الشعرالعربً بهذه النهضة فتطور الكثٌر من جوانبه
إال أن بعضه لم ٌشمله التطور فً كل فنونه واسالٌبه وبمً تطوره عند
بعض الشعراء محدودا ال ٌتفك والنهضة الشاملة الؼلب مرافك الحٌاة
التً أحاطت به ،وال ٌتالءم هذا التؤثر مع جل الروافد الثمافٌة التً رفد
منها شعراء العربٌة اال ان أتثٌر شعراء العربٌة من ذوي الجنسٌات
المختلفة فً حركة التجدٌد كان اكثر من شعراء االصول العربٌة .
فالشعر العباسً فً حمٌمة تكوٌنه ونظمه كالسكً  .اال انه ٌحمل
فً طٌاته نزعة التجدٌد عند اؼلب شعرابه وفً هذه السطور ابحث عن
هذه النزعة التجدٌدٌة .عسى ان اوفك فً بحثً .

***************
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الشعر واالمور السٌاسة واالجتماعٌة

لو بحثنا عن اسباب هذا النمو وتطوره واختالفه بٌن شاعر واخر
اتح له أن ٌحٌا حٌاة مستملة لٌتطور
لوجدنا أن الشعر فً هذا العصر لد ٌُ
التطور الواسع الذي تساعده علٌه الظروؾ المحٌطة به ولو ان بعض
الشعراء لم تُتَح لهم الحرٌة فً هذه الحٌاة التً ٌعٌشونها وبموا
ٌدورون فً فلن صاحب النفوذ ٌنشدون له ما ٌرٌد وحسب مشٌبته ،
ف ُحرموا الحرٌة التً ٌزدهر الشعر فً ظلها ،وجاء نتاجهم األدبً صدى
لما ٌرٌد هذا الحاكم او ذلن وما ٌصبو الٌه .
ان الشعر العربً فً هذا العصر نتٌجة لتطوره الواسع وافاله
المتسعة أتثر بكل التٌارات واالحوال السٌاسٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة
و تعكسه كل ما تراءى لها من امور هذا باالضافة الى تطور الثمافة
الشعرٌة  .أي بمً الشاعر تابعا لدولة الخالفة وسٌاستها وكان لهذا
أثره على الشاعر الذي جعلته الظروؾ تابعا ً لؽٌره وجعلت فنٌة شعره
استجابة لما ٌرٌده االخرون مع العلم أن هذا الشعر ٌحتل المكانة
العالٌة فً مجالس الخلفاء ،بٌنما ؼٌره من الشعراء لم ٌتح له االلتراب
من هذه المجالس والتمتع بما تفٌضه من خٌرات وهبات  ،إال إذا دس
الشاعر عٌنٌه على حماة اللؽة وسدنتها الذٌن ٌحتلون الصدارة فٌها.
ولذلن كانت هذه المحافظة الشدٌدة لدى الشعراء حتى ؼٌر العربً منهم
ألنه خشى أن ٌتمدمه الشعراء العرب األلحاح ،سواء أكان ذلن تصدر
هذه المجالس التً ٌجب أن تظل العربٌة فٌها لوٌة مزدهرة  ،أم فً
ذٌوع شعرهم وجرٌانه على ألسنة الناس ،ومن أجل ذلن كان حرصهم
على التعمك فً سبر اؼوار اللؽة  ،وانتمالهم إلى البادٌة لمشافهة
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والمرجو اصالتها للؽة
األعراب والمحافظة على الصورة المؤلوفة
ٌ
العربٌة ،و كما ٌرٌد لها علمابها الذٌن شعروا بالمكانة العالٌة التً
ٌتمتعون بها ،فاخذوا ٌبالؽون وٌتشددون فً المماٌٌس التً ٌزنون
بها الشعر ،ولهذا بمً الشعر المدٌم الجاهلً او االموي المثل األعلى
الذي يوجب على الشاعر فً من ٌحاكٌه وٌحذو حذوه ،فؤخذ ٌنظر إلى
التراث المدٌم نظرة تمدٌس ٌصعب معها أي حركة للتطور الشعري
فتنؼلك اؼلب المنافذ االتٌة منها رٌاح التجدٌد.
ي
كان من اسباب سموط الدولة االموٌة ولٌام الدولة العباسة
والذي له ابلػ االثر فً الناحٌة الثمافٌة واالدبٌة ان االموٌٌن اتبعوا
سٌاسة التعصب للعنصر العربً الذي اعتبروه هو النسػ الصاعد او
النالل الحٌاة الى جسم الدولة المترامٌة االطراؾ مما أ ّلّب علٌها الفبات
ؼٌر العربٌة التً اصبحت ضمن حدود الدولة االسالمٌة المحكومة من
لبلهم اضافة الى ذلن ان العرب انفسهم من اعداء االموٌٌن من العرب
مثل العباسٌٌن ومنهم العلوٌٌن خاصة لد وضعوا اٌدٌهم بؤٌدي هذه
الفبات ؼٌر العربٌة وتحالفوا معها على اضعاؾ الهٌمنة العربٌة على
مرافك الدولة والعمل على اضعافها ومن ثم اسماطها ومن اكبر هذه
التحالفات – الفارسٌة العربٌة  -حٌث اخذ الفرس ٌشعرون بمٌمة رد
اعتبار سلطة الدولة الفارسٌة ؾاتخذوا من االسالم ذرٌعة لذلن واخذوا
ٌعملون على ا ضعاؾ العنصر العربً واتخذوا من العلوٌٌن والعباسٌٌن
ش ّم اعات ٌختلفون الٌها فً تعلٌمهم عملهم السٌاسً وشموعا لتنٌر
لهم طرٌمهم فً ذلن  .وبدأت تظهر لدٌهم حركات سٌاسٌة سرٌة فً
بداٌة امرها و تحولت بمرور الزمن الى لوة عسكرٌة تحالؾت مع من
ٌعرؾها
ـ
الدولة االمـوٌة واسماطـها الم ـور
هٌبة ـ
اراد االستحواذ على ـ
سة المنصفون  .ولد عرجنا على ذكرها للٌال الرتباطها بالثمافة
الســا ـ
االدبٌة التً شملت كل مناحً الحٌاة ومنها السٌاسة.
كما ان للمنازعات الحزبٌة والتعصب المبلً ٌد طولى فً سموط
الحكم االموي فتجمعت كل هذه االسباب واالحوال على بؽض العنصر
العربً االموي او ما سار علٌه االموٌٌون اثناء حكمهم واخطاء بعض
خلفابهم اثناء حكمهم فتجمعت كلها بلٌادة العباسٌٌن وبمعاونة التٌار
الفارسً ولاموا بثورة انطلمت شرارتها من بالد فارس لتمضً على
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االموٌٌن وتسمط حكمهم ولتموم بدلها الدولة العباسٌة الجدٌدة الفتٌة
سنة \  132هجرٌة.
لامت الدولة العباسٌة فً العراق اثر سموط الدولة االموٌة فً
الشام وكان للفرس اثر عظٌم وكبٌر فً لٌام الدولة الجدٌدة وفً
سٌاستها وشإونها ولد ادى ذلن الى تدخل الفرس بسٌاسة الدولة
ولٌادتها ولد ادى ذلن الى التباس الكثٌر من النظم والعادات والتمالٌد
الفارسٌة التً حلت محل العربٌة واخذ الناس فً تملٌد الفرس فً
اشٌاء كثٌرة فادى ذلن الى هٌمنتهم على بعض المناطك وخاصة فً
بالد فارس والثؽور الشرلٌة للدولة االسالمٌة فضعؾ النفوذ العربي
ولل تدخلهم فً شإون الحكم والدولة التً اصبح الكثٌر من رجاالتها
ولادتها من الفرس واصبح العربً الذي كان أينؾ ان ٌعمل فً بعض
االعمال الحرة التً كان الفرد العربً ٌحتمرها وال ٌزاولها اال مكرها
طلبا للعٌش والبحث عن لممة تسد رممه.
ضعؾ النفوذ الفارسً فً العراق ( دولة الخالفة العباسٌة )
بعد ان استتب الوضع الحكومً و نتٌجة لوة الخلفاء العباسٌٌن فً
الصدر االول للخالفة العباسٌة كالمنصور بمتله ( ابو مسلم الخراسانً
) والرشٌد بنكبة ( البرامكة ) وضربهم الحركات المجوسٌة التً
ظهرت فً ولتهم والمضاء علٌها – اال انها انتعشت من بعدهم بعد
الرشٌد وهإالء الخلفاء كانوا انفسهم من اسباب ضعؾ العنصر العربً
فً الدولة العباسٌة بسب زواجهم ازواجا فارسٌات وتركٌات او رومٌات
فكان اوالدهم منهن ٌمٌلون كل المٌل الى اخوالهم وهذا ما فعله
لرب الفرس واعتمد علٌهم
الخلٌفة المؤمون اذ ان امه فارسٌة حٌث ّ
فً الحرب و المضاء على اخٌه االمٌن ( ابن العربٌة ) ولتله وتسٌٌر
د فة الحكم وما فعله المعتصم من بعده و امه تركٌة اذ لرب
االتران وتسٌٌر دفة الدولة فٌهم مما ط ّمع هإالء وهإالء فً
السٌطرة على الحكم بحٌث اصبح الخلفاء العباسٌون ضعافا من
بعدهم بتصرؾ السالجمة والبوٌهٌٌن وجعلوا هإالء الخلــفاء كؤدوات
شــطرنج ٌتالعبون فٌهم وفً مصابرهم كٌفما ٌشاإون وظهر
التطرؾ التركً اوالنفوذ التركً بدال عن الفارسً وظهرت سٌطرة
االتران على الوضع السٌاسً وربـما االجتـماعً والثمافً اٌضا
وساءت حالة المواطن العربً فً وطنه وفً بلده فً هذا الدور حٌث
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لم ٌبك للدولة هٌبة ؼٌر الخالفة وباالسم والرسم فمط .وكذلن الحال
فً العصر البوٌهً .
هذه وؼٌرها ادت الى تؽٌٌر فً وجه الشعر العربً حٌث ارتفع
صوت الشعر السٌاسً ضد االموٌٌن ونعً حكمهم المنهار كما
تمثلت العصبٌات المبلٌة بٌن العرب انفسهم واستعر اوارها بٌن
لٌسٌة وٌم انٌة وعدنانٌة ولحطانٌة كما ظهرت حركة ( الشعوبٌة )
لوٌة جدا .وادت هذه االحوال الى ظهور خالفات واسعة بٌن الهاشمٌٌن
انفسهم وخاصة بٌن العباسٌٌن والعلوٌٌن وصلت الى حد المماتلة
والعصٌان والكراهٌة كما ظهرت الخالفات العمابدٌة والدٌنٌة المذهبٌة
بٌن الطوابؾ والنحل المختلفة أي ان الفرلة وصلت فً كل شًء
نتٌجة التوسع الطامً فً الدولة االسالمٌة وكان لكل فرلة او مذهب
او عنصر او لوم او لومٌة ادباء وشعراء ورجال ٌمودونها وٌحركونها
سواء كانت حركات سٌاسٌة او دٌنٌة او عنصرٌة او لبلٌة او ثمافٌة..
ان الشعر العربً فً هذا العصر نتٌجة لتطوره الواسع وافاله
المتسعة أتثر بكل التٌارات واالحوال السٌاسٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة
و تعكسه كل ما تراءى لها من امور هذا باالضافة الى تطور الثمافة
الشعرٌة .
ومن جانب اخر عنى الخلفاء العباسٌون فً الثمافة عناٌة
كبٌرة وبذلوا المال بسخاء لتطوٌرها واؼدلوه على الشعراء والعلماء
واالدباء والمفكرٌن وذوي االلباب والعلوم والثمافة بحٌث تطورت
كثٌرا ومثاال لذلن اذكر ان الخلٌفة المهدي لد اعطى الشاعر ابا
دالمة اربعة آالؾ درهم عندما استحسن شعره وعندما علم ان ابا
دالمة رزق ببنت اعطاه اربعة االؾ اخرى  .ولد اعطاه اربعة آالؾ
ثالثة لٌعٌنه فً تربٌة ابنته .
اما الشاعر سلم الخاسر فٌدخل علٌه وٌنشده:
أفنى سإال السابلٌن بجوده
ملن مواهبه تروح وتؽتدي
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هذا الخلٌفة جوده

ونواله
نفدَ السإا ُل وجودُ ُه لم ٌنف ِد

فٌعطٌه اربعة آالؾ درهم وٌدخل علٌه مرة اخرى ٌمدحه
فٌمول فٌه :
إن الخالفة لم تكن بخالفة
حتى استمرت فً بنً العباس
شدَّتْ
مناكب ملكهم بخلٌف ٍة
ُ
ُ
كالدهر بخ ِل ُ
ط لٌنه بشماس
فٌعطٌه اربعة آالؾ درهم اخرى
وٌمدحه ثالثة فٌمول :
ألٌس أحك الناس أن ٌدرن الؽنى
ُمرجى أمٌر المإمنٌن وسابله
المهدي عدالً ونابالً
لمد بسط
ُّي
كؤنهما عد ُل النبً ونابله
الٌس فً هذا الكثٌر  .كانت المنافسة بٌن هإالء الخلفاء واسعة
وشجعوا الترجمة من اللؽات االجنبٌة الى العربٌة فكانت رافدا جدٌدا
ٌصب فً بحر اللؽة العربٌة فاتسعت االفاق وتبارى الرجال فً السباق
فً مٌادٌن العلم والثمافة واالدب واللؽة والدٌن فكان لذلن االثر
الكبٌر فً لٌام ثمافة عربٌة واسعة فً هذا العصر ما زالت لحد االن
تعد مفخرة من مفاخر االمة العربٌة وعصورها الذهبٌة .
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كان لسٌطرة االتران على الدولة العباسٌة وادارتها زمن الخلٌفة
المعتصم باهلل وما بعده اثر بالػ فً ضعؾ الدولة وسٌرها فً طرٌك
االنحالل والتمهمر فمد عمل الرشٌد على تموٌة دولته – كما تولع -
ويمن جانبهم النهم
فتزوج من زوجة فارسٌة لٌمرب الفرس منه أ
سٌكونون اخوال اوالده منها وهم كثٌر فً دولته اذ ٌشكلون الجزء
الشرلً منها وٌتخذهم انصارا له  .وتزوج من اخرى تركٌة االصل
لٌمرب االتران منه ولٌشدوا على عضده فً صٌانة دولته وكانوا
كذلن فً زمنه فانجب من زوجته ابنة عمه ( زبٌدة) ابنه (اال مٌن)
ومن زوجته الفارسٌة ابنه ( الم أمون ) ومن زوجته التركٌه ابنه (
المعتصم ) وكان هذا فٌما بعد كان سببا من اسباب سموط الخالفة
العباسٌة وسبب هذا الزواج كان ٌمصد به توطٌد العاللة بٌن العرب
والفرس والترن كنتٌجة للمصاهرة والمرابة اال ان ما اثمره هذا
التصاهر كان وباال على الحٌاة السٌاسٌة الى حد االلتتال .
بعد وفاة الرشٌد التتل( االمٌن )و(المامون) االخوة بٌنهم على
سدة الحكم واستعان كل منهم باخواله والممربٌن منه فاستعان
الما مون باخواله الفرس على اخٌه االمٌن فً لتاله والوصول الى
الخالفة ولربهم الٌه واعتمد علٌهم فً كل امورالدولة وانعكس ذلن
حتى فً االمور الدٌنٌة والمذهبٌة وتفرق الخلك والتتل الناس بٌنهم
فكان ما كان و كتب التارٌخ خٌر شاهد على ذلن وما فٌها من معارن
واحداث .
وبعدها أي بعد وفاة ( االمٌن) و(المامون) استخلؾ ( المعتصم)
وامه تركًة فمرب الٌه االتران واعتمد علٌهم فً اؼلب مفاصل الدولة
العربٌة االسالمٌة وعلى كل حال فمد دخل الى جسم الدولة او جسم
الخالفة العربٌة من لٌس منها وعمل على تموٌضها كان كل هذا لد
بدء فً العصر العباسً االول واستمر وزاد فً العصر العباسً
الثانً.
وكان فً اثناء وجود االتران فً الحكم كان الفرس ٌتحٌنون
الفرص العادة مجدهم الؽابر او السالؾ فماموا بقٌادة ال بوٌه بحملة
لوٌة اعلنوا سٌطرتهم على بالد خراسان واكتسحوا الخالفة العباسٌة فً
بؽداد التً كان االتران مهٌمنٌن على الحكم فٌها وتنصب (معز الدولة )
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الفارسً امٌرا على بؽداد فً ظل الخالفة العباسٌة التً لم ٌبك منها اال
اسمها ورسمها .اماالخلفاء العباسٌون وبمرور الزمن تحولوا الى بٌادق
شطرنج ٌلعب بهم الالعبون من ال بوٌه من الفرس ومن بعدهم من
ال سلجوق من الترن.
نعم لمد انحدر ت لوة وعظمة الدولة العباسٌة ا و بدأت
باالنحدار نحو االسوء بعد الخلفاء االشداء فٌها مثل المنصور
والرشٌد  ...و سٌطر البوٌهٌون على الحكم االسالمً فً بؽداد سنة
\ 334هجرٌة بعد ضعؾ سٌطرة االتران علٌها وان اؼلب هإالء االمراء
كانوا ضعافا فً ادارتهم للدولة فسارت الدولة نحو االنهٌار والتمهمر
واالنحالل وٌعتبر إلدام المادة األتران على لتل الخلٌفة المتوكل
على هللا فً الخامس عشر من شهر شوال سنة \  247هـجرٌة بداٌة
العصر العباسً الثانً وفٌه استبد المادة االتران بالسلطة وأصبح
الخلٌفة العباسً طوع إرادتهم وأسٌر هواهم ولد عبر عن ذلن احد
الشعراء فمال:
خلٌفـــة فـــً لفــص
بٌـن

وصٌـؾ

وبؽـا

ٌمــول مـــا لــاال لـه
تمول

كمــــا

الببؽا

وأدى ذلن الى ظهور استمالل او انفصال بعض االمارات عن
الخالفة العباسٌة فً بؽداد فبعد ان كانت خالفة اسالمٌة واحدة .
اصبحت خالفة فً بؽداد وامارات مستملة عنها فً االلالٌم التابعة
لها كاالمارة االخشٌدٌة فً مصر التً لامت على اثر انمراضها الدولة
الفاطمٌة التً استملت عن الخالفة العباسٌة فً بؽداد بل نازعتها
الخالفة وامتدت اجنحة حكمها شرلا وؼربا وكذان ظهرت امارات
عدٌدة كاالمارة الحمدانٌة فً حلب ثم توسعت ؾشملت الشام كلها تمرٌبا
اال انها بمٌت معترفة بالسلطان العباسً علٌها اسما فمط .وكذلن مثلها
ا مارات لد نشات فً الثؽور الشرلٌة للبالد االسالمٌة وهكذا تفرلت
الدولة االسالمٌة الموحدة وظهرت خالفات وامارات فً البالد نازعت
الخالفة االصلٌة فً كل امورها وخاصة الثمافٌة واالدبٌة .
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كان هإالء خلفاء وامراء هذه االلالٌم لد جمعوا حولهم الشعراء
واالدباء والعلماء ورجا ل الثمافة والعلم وتباروا فٌما بٌنهم حول جمع
كل منهم العدد االكبر من هإالء وبذلوا االموال لهم منافسة بٌنهم فاثر
هذا فً ازدهار كل العلوم وعلى راسها االدب العربً وخاصة الشعر
حٌث كثرت فنونه وارتفعت راٌته وارتمت خٌاالته وفنونه  .اال ان
اللؽة العربٌة بدأت تظهر علٌها عالبم الضعؾ فً نهاٌة العصر وٌكتنفها
الوهن خاصة فً الثؽور الشرلٌة من الدولة االسالمٌة لعجمٌة سكانها
فبدات تحل مكانها اللؽات المحلٌة او اللؽة االصلٌة الهل تلن البالد مثل
اللؽة الفارسٌة التً حلت محل اللؽة العربٌة بعد لرنٌن من الزمن
ودفعت الحالة الثمافٌة واالجتماعٌة شعراءهم الى النظم فً لؽتهم
الفارسٌة كما فعل الشاعران عمر الخٌا م وسعدي الشٌرازي .
وكذلن ظهرت فً البالد االسالمٌة عصبٌات اشتد النزاع بٌنها
ومذاهب دٌنٌة تماسمت البالد ا السالمٌة بٌنها كما اطلمت الحكومات
االسالمٌة العنا ن للٌهود والنصارى للعمل كٌفما ٌشاإون وكذلن
اختلفت وجوه المعاش وكسب الرزق او الحالة االجتماعٌة واالقتصادٌة
فً البالد وانمسم الشعب بٌن ؼنً مترؾ وفمٌر جابع .
فالمسم االول وهو االمراء والمادة والتجار واصحاب االموال
واالعمال عاشوا بترؾ ؼٌر معمول فً كل امورهم فً الملبس والمسكن
وهم طبمات الخلفاء واالمراء والتجار والشعراء الممربٌن واالؼنٌاء .
واما السواد االعظم من الشعب وه م الفمراء فً المجتمع فهم
راسفون فً لٌود من فمر مدلع وعٌش ذلٌل وكسب للٌل ال ٌسد
اودهم وال ٌسمنهم من جوع ولد انعكست كل هذه االحوال على االدب
والشعر فً البالد فكان ادب االؼنٌاء ٌتمثل بوصؾ المصور الفخمة
والرٌاض الزاهرة والؽزل والؽناء والخمرة واللهو والترؾ و المسم
االخر ٌتسم بالشكوى والحنٌن والبكاء وذم الزمن وصروؾ الدهر.
اجتمع الشعراء حول الخلفاء واالمراء واصحاب النفوذ والجاه
فانتشرت الثمافة فً هذا العصر امتداد ا لثمافة العصر العباسً االول
والتً آ تت اكلها فً هذا العصر ؾنمت فً ذان و اثمرت او اٌنعت
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فً هذا وكذلن كان لصناعة الورق اثر عظٌم فً انتشار الثمافة
ككل ونشوء المكتبات العامة والخاصة والمدارس النظامٌة الحكومٌة
بجانب المدارس الخاصة والتعلٌم الفردي لالبناء الخلفاء و الوزراء ...
لكل هذا اثر عظٌم فً تمدم الثمافة ووصولها الى اوج عظمتها فً الدولة
االسالمٌة وتمدم الشعر واتساع افاله واخٌلته وتحسٌن معانٌه فازدهر
فً هذا العصراكثر من بالً العصور العربٌة وبلػ شأوته وظهر فحول
من الشعراء كالمتنبً وابً العالء المعري والحمدانً وابن النبٌه
والشرٌؾ الرضً وؼٌرهم ..
لذا ٌمكننا ان نمول ان هذا العصر هو العصر الذهبً للشعر العربً
بما اوتً فٌه من نتاج وتجدٌد ورلة فً النظم وااللفة فً المول .
ولما استولى البوٌهٌون على السلطة بعد األتران انتهجوا نهجهم
فكان األمٌر البوٌهً ٌولً الخالفة من ٌشاء من اوالد الخلفاء العباسٌٌن
وٌخلعها م من ٌشاء وكثرالخلع  .و كثٌرا ما ٌتم بالذل والهوان .حتى
كان ٌوم خلع الخلٌفة ٌوم ابتهاج عند الجند وفٌه ٌجري نهب دار
الخالفة وفٌه ٌطالب الجند الخلٌفة الجدٌد برسم ( بٌعته) .وكان ٌجري
على الخلٌفة المخلوع نفمة لد ال تكفٌه ,فٌضطر إلى العٌش بالكفاؾ
وربما استعطاؾ الناس المٌسورٌن .
وكذلن الوزراء ؾلم ٌكن حال الوزراء بؤفضل من حال الخلفاء
فكان الوزٌر ٌؤتمر بؤمر المتؽلبٌن فإذا ؼضبوا علٌه عزلوه وصادروا
أمواله وربما ٌمتلونه وكثٌرا ما كان الوزٌر ٌُنصب ثم ٌُعزل ,وٌتكرر
نصبه وعزله مرات عدٌدة وؼالبا ما كان ٌنتهً عزله بمصادرة امواله
ومن ثم لتله ومع ذلن فإن الكثٌرٌن كانوا ٌطمعون فً تولً الوزارة,
وٌبذلون المال فً شتى المجاالت فً سبٌل توزٌرهم .كما هو الحال
لدٌنا االن حٌث أن الوزارة كانت موردا للثراء الفاحش عن طرٌك
الرشاوى ولٌل أن ( دمحم بن عبٌد هللا بن خالان ) وزٌرالخلٌفة (
المعتضد باهلل ) كان ٌؤخذ الرشوة من كل طالب وظٌفة وربما عٌن
للوظٌفة الواحدة عددا من الموظفٌن ولٌل إنه عٌن فً ٌوم واحد تسعة
عشر ناظرا للكوفة وأخذ من كل واحد منهم رشوة معٌنة  .اال ان
بعض الوزراء كان حسن السٌاسة ذا دهاء وذكاء ٌستطٌع أن ٌنال
من الخلٌفة أو األمٌر البوٌهً تفوٌضا بتصرٌؾ أمور الدولة وكان أهم
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هذه االمور ضمان الخراج وتعٌٌن الوالة والعمال والمضاة والكتاب
لذا ٌكون للوزٌر على من ٌولٌه جباٌات ٌجنً منها ربحا وفٌرا وٌثري
به ثراء فاحشا .و من أجل ذلن كانت الوزارة هدفا للدسابس
والحسد  .وكثر الطامعون فً منصب الوزارة ,فإذا أفلح الدس وؼلب
اهله على الوزٌر عزل هذا الوزٌر وصودرت أمواله وكان ما ٌصادر
ٌعد بآالؾ اآلالؾ من الدنانٌر لذا كان بعض الوزراء ٌطمرون
خزٌنهم من االموال والنمد تحت االرض الى أن تنتهً االزمة
و لٌل فً ذلن:
إذا أبصرت فـً خلع وزٌر
فمل أبشر بماصمة الظهور
بؤٌام طـوال فــً بـالء
وأٌام لصار فً سـرور
وكان العرب – وال ٌزالون – ٌتكنـّون  -وهً عادة عربٌة لدٌمة
 بؤسماء أكبر أبنابهم فٌمال ابو فالن مثال وكان الخلفاء يتلمبونب (أمٌر المإمنٌن) منذ عهد الخلفاء الراشدين فً زمن عمر بن
الخطاب وما بعده وكذلن خلفاء بنً امٌة .
وعندما انتملت الخالفة إلى بنً العباس أضافوا إلى هذا اللمب
ألمابا اخرى تدل على صفة ٌتمٌز بها الخلٌفة .فمد عرؾ عبد هللا أبو
العباس وهو أول خلٌفة عباسً بلمب (السفاح) وتلمب أخوه الخلٌفة
عبد هللا أبو جعفر بلمب (المنصور) وتلمب ابنه الخلٌفة دمحم بلمب
(المهدي) وتلمب الخلٌفة موسى بلمب موسى (الهادي) والخلٌفة
هارون ب(الرشٌد) .ولمب الرشٌد أوالده الثالثة :دمحم وعبد هللا والماسم
بلمب دمحم (األمٌن) وعبد هللا (المؤمون) والماسم (المإتمن) .وهكذا
جرت العادة فً تلمٌب الخلفاء واوالدهم .
ولما استبد المادة األتران بالسلطة فرضوا على الخلٌفة ان
ٌطلك لمب على من بٌده السلطة منهم لمب ( أمٌر األمراء) ولماء جاء
من بعدهم البوٌهٌون الزموا الخلٌفة العباسً ان ٌطلك علٌهم ألمابا
بوي بلمب (معز الدولة)
فٌها معنى االعتراؾ بسلطانهم فلمب أحمد بن ه
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ولمب أخوه علً بلمب (عماد الدولة) ولمب أخوه الحسن بلمب (ركن
الدولة) ,وهكذا كثرت االلماب فً الدولة كعضد الدولة وجالل الدولة
وبهاء الدولة وفخر الدولة .حتى ان منهم من لمب ( السلطان ) ا و
( شاهنشاه ) أي (ملن الملون ) ثم سرت هذه الحالة فً امراء الدوٌالت
المستملة .وهكذا كثرت الكنى واأللماب فً العصر العباسً الثانً
وٌمول احدهم فً ذلن شعرا :
أما رأٌت بنً العباس لد فتحوا
من الكنى ومـن األلماب أبوابا
ولمبوا رجـال لو عاش أولهم
ما كان ٌرضى به للمصر بوابا
لـل الدارهم فً كفً خلٌفتنا
هذا فؤنفـك فً األلـوام ألمابا
ولد نهج الخلفاء الفاطمٌون نهج الخلفاء العباسٌٌن فً األلماب
فكان منها المهدي باهلل والعزٌز باهلل والمعتز باهلل والحاكم بؤمر هللا
والمستنصر باهلل ,وفً األندلس تسمى عبد الرحمن الثالث بن دمحم
بالخلٌفة واتخذ لنفسه لمب ( الناصر لدٌن هللا ) ونهج من جاء بعده
نهجه فكان منهم المإٌد باهلل والمستعٌن باهلل والمستظهر باهلل
والمعت د على هللا.
م
واتخذ ملون الطوابؾ فً األندلس األلماب فكان منهم المعتضد باهلل
ملن أشبٌلٌة وابنه المعتمد على هللا وكانت هذه األلماب على ضخامتها ال
تمثل لمن اتخذها لنفسه شٌبا من معانٌها,
ظهرت فً هذا العصر الفتن المذهبٌة ثارت بٌن الشٌعة وبٌن
السنة ,وخاصة الحنابلة منهم ,فتن كان مسرحها بؽداد  .ولد بدأت فً
أوابل المرن الرابع الهجري وامتدت إلى أواخر المرن الخامس الهجري
وكانت تتوالى الفتن عاما بعد عام  .وكثٌرا ما كانت تشتد .فٌنشب فٌها
لتال مرٌر بٌن ابناء البلد الواحد والمدٌنة الواحدة على حساب المذهب
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او باذكاء هذا الخالؾ من لبل رجال الدٌن من هذا المذهب او ذان
الستفادتهم الشخصٌة وعلو مكانتهم الدٌنٌة فً مثل هذه االوضاع
وظهورهم للمٌادة .
ولد أزر البوٌهٌون الشٌعة فً تشٌعهم ,وشد األتران أزر أهل
السنة ألخذهم بمذهبهم ولد افضت هذه االمور الى اشتداد العداء بٌنهم
الى حد المماتلة فمتل خلك كثٌر من الطرفٌن جراء ذلن وكانت بؽداد
اول ساحة لمثل هذه المماتلة .
وكذلن كانت الفتن تحدث بٌن الحنابلة واألشاعرة وبٌن الحنفٌة
والشافعٌة ,فكان أهل كل مذهب ٌتعصبون لمذهبهم وٌدفعهم التعصب إلى
المتال بٌنهم مما اثر فً خراب المدن واضعاؾ شوكة المسلمٌن
ولوتهم وكانت بؽداد مسرحا لمثل هذه االمور واالحداث ولد كانت
هذه وؼٌرها اسبابا لنشوب ثورات كثٌرة فً البالد االسالمٌة مثل
ثورة الزنج وثورة المرامطة فً الجنوب وكذلن ادى الى انفصال بعض
االلالٌم عن جسم الدولة العباسٌة والامة الالٌم وامارات فً البالد
وخاصة البعٌدة عن الخالفة وربما خالفات جدٌدة مستملة عن
الخالفة العباسٌة  .مثل الدولة االخشٌدٌة والخالفة الفاطمٌة واالمارة
الحمدانٌة والدولة الصفارٌة .
فوجود الدوٌالت واالمارات وخاصة ؼٌر العربٌة المنسلخة
من جسم الدولة العباسٌة ضمت بٌن اهدافها هذه االمور.ثم كانت هذه
االنمسامات سببا واسعا وكبٌرا لمٌام الحروب الصلٌبٌة وطمع الدول
االوربٌة تحت عالمة الصلٌب فً المضاء على الدولة االسالمٌة او
االستحواذ على بعض اجزابها الممدسة لدٌهم وخاصة ( فلسطٌن )
وفً صفحات التارٌخ الشًء الكثٌر الكثٌر والشواهد المابمة على
ما ذكرناه .
كان لهذه التطورات السٌاسٌة اثرعظٌم فً الشعر العربً
وتمدمه وازدهاره فمد نانت بؽداد ام الدنٌا ومركزالخالفة العربٌة
االسالمٌة ومركز الثمافة والعلوم وفٌها جل الشعراء اال انه ظهرت
حواضرو مدن اخرى اجتمع فٌها الشعراء هً مراكز اال مارات كحلب
والماهرة وجرجان وبخارى وسمرلند واالندلس وامارات دوٌالتها
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وؼٌرها و كل امٌر من امراء هذه االمارات حاول ان ٌجمع حوله العدٌد
من الشعراء واالدباء والمثمفٌن وٌجزل لهم العطاء وٌتباهى فً جمع
اكبر عدد منهم لحبهم االدب وخاصة الشعر ولٌمدحوهم وٌذكروهم فً
شعرهم فادى هذا التنافس حتما والى اٌجاد المنافسة بٌن الشعراء
واالدباء دفعت الشعر نحو عالبم التمدم والرلً الثمافً والحضاري فً
كل مجاالت الحٌاة .
لذلن فمد اجزل الخلفاء واالمراء العطاء للشعراء الذٌن نالوا حضوة
كبٌرة عندهم حتى بلػ بهم حد االستٌزار وربا سات الدواوٌن الكتابٌة
وخاصة اذا علمنا ان بعض اال مراء والخلفاء كانوا ٌجٌدون الشعر
ولرضه ونمده .

*********************
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روافد ثمافٌة
وكانت الثمافة العربٌة مستماة من مصدرٌن:
االول  :الثمافة العربٌة التً كان علٌها العرب لبل هذا العصر من االداب
الجاهلٌة من شعر ونثر واالسالمٌة التً نبعت من المران الكرٌم والسنة
النبوٌة الشرٌفة او لل كان المران الكرٌم رافدا واسعا لها وحافظا (
وحارسا علٌها ) وكذلن الحدٌث الشرٌؾ وكذلن الوال الشعراء االموٌٌن
و االدباء والعلوم التً اخذت باالتساع فً زمنهم لتصل فً نهاٌة
الدولة االموٌة الى الثمافة العربٌة الم تم ٌزة بعد ان نمت جذورها وعلت
منابتها اال انها ازدهرت فً هذا العصر وآتت ثمارها .
اما المصدر الثانً فهً الثمافة االجنبٌة التً ترجمت من االمم
المجاورة للعربٌة كالفارسٌة والتركٌة والٌونانٌة والهندٌة و كانت نتٌجة
حتمٌة النصهار اؼلب الوام هذه االمم فً ٌوتمة االمة العربٌة وباالسالم
ؾتت اكلها حٌث اثرت التاثٌر الكبٌر على ا خٌلة الشعراء وثمافاتهم
آ
فتوسعت افكارهم وازدادت علومهم وتفتمت لرابحهم لتاتً بمصابد ذات
معان شعرٌة جدٌدة كان االلتباس واضحا وجلٌا فٌها .ؾالمتذوق
للشعر العربً فً هذا العصر ال تخفى علٌه تلن المٌزة التً تطالعه من
خالل النتاج الشعري الثر وطابفة صالحة تحمل ذلن الطابع المشوب
بالرلة لتإكد هذا االتجاه فً األسلوب الشعري
الحظ لول بشار بن برد متؽزال :
ُْ ٣طَ ُ ُْ ٌُٖٝ ٢ِ٤أْٗ
ٗٝل ٠ػ٘ ٢اٌُه٤ٚ ٟقٌ أ ُْ ْ
ـرْ اُؽة ُٜا ك ٢ػ٘و٢
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ٓ٘ٞغ اُفاذْ ٖٓ أ َٛاُمْٓ
ن ِك٣ ٢ٜا (ػثك) ػ٘ٝ ٢اػِٔ٢

اٗ٘٣ ٢ا (ػثك ) ٖٓ ُؽْ ٝقّ

إ ك ٢تهق ١ظٍ ًٔا ٗاغال

ُ ٞذًٞؤخ ػِٚ٤

أل ٜٗكّ

و كان العرب امة واحدة فً عاداتهم وتمالٌدهم وما آلفوه عن
آبابهم واجدادهم ولد وصؾ المران الكرٌم االمة العربٌة عند نزوله
فً صدر االسالم :
( وكنتم خٌر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروؾ وتنهون عن المنكر
وتإمنون باهلل  ) ..ال عمران \ 110
فلما اختلطوا بؽٌرهم من االلوام نتٌجة توسع رلعة الدولة
العربٌة االسالمٌة او نتٌجة الفتح االسالمً الواسع حٌث امتدت
الخالفة العربٌة االسالمٌة من الصٌن شرلا الى المحٌط االطلسً ؼربا
حتى لٌل ان الخلٌفة هارون الرشٌد كان ٌخاطب الؽٌوم وهً تسٌر فً
السماء فٌمول لها :
( اذهبً اٌتها الؽٌوم فً السماء فؤٌنما تكونً ٌؤ تٌنً رزلن وخٌرن )
وامتزجوا بهم نتٌجة التعامل او التمارب خاصة فً العصرٌن
االموي والعباسً وكان له ذا التوسع اثر عظٌم فً تفرق العرب
كًنات لهم
الندساس االلوام االخرى فٌهم وعملهم الجاد فً اٌجاد ا
ضمن الكٌان العربً ومحاولة هٌمنتهم على امور الدولة وتمرٌبهم
للفبات التً جاإوا منها ومحاولة ابعادهم العرب عن دفة الدولة
ورجالها فؤدى ذلن الى لٌام حركات شعوبٌة معادٌة للعنصر العربً
المة او جامعة للعناصر ؼٌر العربٌة وخاصة من الفرس واالتران.
ؾنزعة الشعوبٌة والشعر المتعلك بها ،ماهً – فً نظري – اال حركة
نزعة طابفٌة عنصرٌة مذهبٌة تطورت من خالل نزعة شعر العصبٌة
الذي كانت تسود نزعة منه ؼٌرها من النزعات ،تبعا ً الختالؾ الظروؾ
الزمنٌة ففً العصر الجاهلً كانت تتمثل فً عصبٌة لبلٌة ،ثم تؽٌرت
24

10/18/2015

فً العصر األموي بعصبٌة أخرى كادت تطغي علٌها هً العصبٌة
السٌاسٌة والمذهبٌة ،أما فً العصر العباسً فمد خفت صوت هاتٌن
العصبٌتٌن ،وعال علٌها صوت العصبٌة الجنسٌة او العنصرٌة والتً
ولدت م نها ظاهرة الشعوبٌة  .فكراهٌة االلوام ؼٌرالعربٌة فً الدولة
االموٌة للعنصر العربً زادته كراهٌة اكثٌر فً العصر العباسً
فتولدت حركة الشعوبٌة وانضم الٌها اؼلب شعراء العربٌة الذٌن هم
من الموالً او المطعون فً نسبهم العربً او انوا من اصول فارسٌة
بصورة خاصة  .امثال بشار بن برد وا بو نإاس وؼٌرهما كثٌر .
التثير بمشاركتهم
لمد أتثر العرب بالفرس كثٌرا فظهر هذا أ
اعٌادهم واحتفاالتهم والتناء العرب الجواري والؽلمان الجمٌالت
وشٌوع العبث واللهو و الخالعة والمجون والفساد والال مباالة
وكل ما لم أيلفه العرب من ذي لبل وبث االفكار االلحادٌة المستماة
من المجوسٌة والوثنٌة فكثرت الزندلة وظهرت الشعوبٌة و كل ام ر
مستطر او شابن مما حدى ببعض الخلفاء العباسٌٌن فً صدر الدولة
العباسٌة من مطاردة دعاة هذه االعمال للحد منها كالخلٌفة المهدي
والمنصور والرشٌد  .وكذلن المذهبٌة  .وطؽت هذه االمور على الحٌاة
العامة حتى فً دلابك امورها مثل المؤكل والملبس والم سكن وفً
امور الحٌاة االجتماعٌة فوجد من تزٌا بزي جدٌد  -نصؾ عربً -
وشٌدت المصور وتوسع الناس فً البناء و االنشاء وتفننوا فٌها
بحٌث شملت كل مرافك الحٌاة العامة .
و كان لتشجٌع الخلفاء واالمراء لالدب والشعر والثمافة عموما
االثر االبلػ فً تمدم الشعر وتطوره فمد كانت الثمافة فً العصرالعباسً
االول لد شهدت تمدما كبٌرا وسمت نحو التمدم والرلً سموا عظٌما
فؤتت هذه الثمافة اكلها وثمارها فً العصر العباسً الثانً اي فً هذا
العصر حتى بلؽت اوج عظمتها من التمدم والرلً .والحضارة فً كل
المجاال ت الثمافٌة فتطورت االداب وتنورت العمول وخاصة الشعر.
تحسنت اسالٌبه وسهلت مفرداته و كثرت معانٌه وشم خت اخٌلته
ؾ ـ
وازدادت فنونه واؼراضه لتشمل كل امور الحٌاة ومتطلباتها .
ي
وكان لنشوء المكتبات العامة اوالخاصة واٌجاد الموالع الدراسة
بحٌث اصبح التحصٌل العلمً واالدبً ابوابه مفتوحة للدارسٌن واثره
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واسع فً ذلن  .فمد انكب الناس وباالخص الشعراء على المطالعة
والتدارس ومحاولة االٌتاء بما هو ارق و افضل وادق واسمى من
الموجود فزاد هذا فً تفتك افاق الشعر واخٌلة الشعراء وكذلن فتحت
مدارس نظامٌة درس بها الطالب االدب والشعر وفنونه وعلوم اللؽة
العربٌة مثل ا لنحو والبالؼة والصرؾ والعلوم الصرفة والرٌاضٌات
والفلسفة والهندسة والبناء والري وفً كل امورالحٌاة وكانت هذه
من اسباب تطور الشعر ودفعه نحو التمدم والرلً واالكتمال والعظمة
فظهر شعراء فحول لم تسبمهم سابمة مثل المتنبً والمعري ..
الحالة االجتماعٌة والمعاشٌة فً هذا العصر اختلفت عما كانت
علٌه فً العصر السابك فمد ادى ضعؾ الخلفاء العرب فً هذا العصر
مكبوت فً العصور السابمة اوالتً
ة
الى ظهور العصبٌات  -التً كانت
كانت تعمل فً الخفاء  -على نطاق واسع ودون تخوؾ من احد او
ردع من رادع وذلن الحتمابها برجال الدولة من ؼٌرالعرب واصبح
لكل لومٌة جماعتها التً ٌناصرونها وٌإٌدونها ولها رجالها
وشعراإها ومإٌدوها وانتشر التحالل الجتماعً وعم الضعؾ والوهن
كل مفاصل الخالفة العباسٌة لذا تدهورت الحالة السٌاسٌة وتبعتها
بمٌة االمور
وكذلن انمسمت الدولة االسالمٌة الى مذاهب دٌنٌة عدٌدة وشاعت
الفرلة والتباؼض بٌن المسلمٌن او لل بٌن اتباع مذهب واخر فً
العصرالعباسً الثانً حتى وصل فً نهاٌة االمر حد االلتتال والتخرٌب
بٌن المسلمٌن ٌمتل بعضهم بعضا وٌخرب ممتلكات البعض االخر وٌسفه
اراءه .
اما ؼٌرالمسلمٌن من من الملل والطوابؾ واالدٌان االخرى كالٌهودٌة
والنصرانٌة والمجوسٌة وما الٌها فال احد ٌحاسبهم فمد اطلكت الحرٌات
لهم ٌعملون ما تشاإون وٌإدون شعابرهم ومعتمداتهم بحرٌة تامة
وربما عاونهم ضعاؾ العمٌدة من بعض المسلمٌن على اداء هذه الشعابر
ولد حضر بعض الخلفاء العباسٌٌن بعض شعابرهم واعٌادهم مرؼمٌن .؟
وكان الختالؾ هذه العصبٌا ت والمذاهب وتنازعها اثره البالػ على
الشعر فظهر شعراء ؼٌر مسلمٌن وؼٌر عرب وخاصة الفرس وهم
بدينتهم المدٌمة او بفارسٌتهم .
كانوا اصحاب حضارة ؾتمجدوا ا
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اما اختالؾ طرق المعٌشة فمد انمسم الناس فً معٌشتهم ومعاشهم
الى طبمات عدٌدة فمنهم طبمة الخلفاء واالمراء والمترفٌن الذٌن اوؼلوا
فً االسراؾ والتبذٌر والؽلو الفاحش فانكب اؼلبهم على اللهو والمجون
والصخب وعاشوا حٌاة مترفة مبتذلة بٌن شرب الخمرة والتناء
الجواري الحسان والؽلمان والولدان الذكور .
ولسم اخر دون ذلن وهو طبمات التجار واصحاب المهن والحرؾ
فكان التجار ٌجلبون البضابع والمواد من الهند والصٌن ومن شرق البالد
وؼربها واواسط اسٌا وهإالء فً اكثر االحٌان تنهب الحكومات
اموالهم بحجة الضرابب او المصادرة مما ادى بهم ان ٌتظاهر اؼلبهم
بالفمر والعوز وما هم بفمراء وال معوزٌن .
اما االلسم االخر فهم السواد االعظم من الشعب فمد كانوا ٌعٌشون
فً حالة من البإس والفالة والحرمان عظٌمة .
ولد رسم لنا الشعر الصور الواضحة والجلٌة لكل هذه االحداث فمد
كان مرآة صمٌلة صافٌة تعكس كل ما فً البالد من احداث وكل ما فً
المجتمع من امور .
للد كا ن الشعر سجال حاضرا حافال ٌسجل كل كبٌرة وصؽٌرة
فالشعراء هم ابناء االمة وابناء البلد ومن شتى طبماته االجتماعٌة
المختلفة  .وكل ٌصور حالته والحالة التً ٌعٌش فًها امثاله فهو
صورة حٌة للوالع المعاش يمثل الحمٌمة الوالعة فعال اال ما ندر .
انعكست هذه االمور على اللؽة العربٌة اٌضا وبدأت تنحسر عن بعض
المناطك التً انتشرت فٌها وخاصة فً الشرق  .وهكذا ؼربت شمس
اللؽة العربٌة عن مناطك كثٌرة كانت لد اشرلت علٌها وانارتها بنور
االسالم والمران الكرٌم ونور العلم واالدب والمعرفة .
فمد ظلت اللؽة العربٌة لؽة الدٌن والثمافة والعلوم واالدب
والدولة طوال هذ العصر والعصور التً لبله وهً فً اتساع وامتداد
حتى وصلت اوربا بما فٌها فرنسا وشواطًء البحر المتوسط وجزره
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االدرٌاتًن .و وصلت الى اواسط
ـ
صملًة ومالط ــة وحول بحر
ـ
مثل
افرٌمٌا و الى الهند والصٌن وانشات مدنا وعواصم للعربٌة فٌها
مثل بخارى وسمرلند فاٌنما توجه العرب نشروا االسالم دٌنا والعربٌة
لؽة .اال ان استمالل بعض االمارات عن الخالفة فً هذا العصر وفً
لرنه الثانً وما بعده و تامٌرها بامراء ؼٌر عرب وخاصة االمارات
الشرلٌة جعلتهم ٌتعصبون للؽاتهم االصلٌة وا خص الفارسٌة حٌث
شجعوا تلن اللؽة التً كانت عاجزة من ان تموم بها االعمال االدبٌة
اوالعلمٌة خالل لرون من بعد الفتح العربً االسالمً لبالدهم  .فمد
تطورت فً تلن االمارات وحلت اللؽات المحلٌة محل اللؽة العربٌة وظهر
فًها شعراء وادباء وعلماء دونوا به ذه اللؽات المحلٌة مإلفاتهم
ولصابدهم مثل عمر الخٌام و سعدي الشٌرازي
وهكذا ضعفت اللؽة العربٌة فً هذه االصماع النابٌة وانكمشت
كلما تمدم الزمن وبمٌت لؽة الدٌن فٌها فمط ولد تحرج علماء اللؽة
من االستشهاد بالوال االدباء والشعراء فً هذا العصر والعصور
التالٌة خشٌة الولوع فً الخطؤ اللؽوي وانحسر االستشهاد بما لٌل
لبل هذا العصر.
اما فً الجها ت الؽربٌة من الدولة االسالمٌة فً الشام ومصر
وشمال افرٌمٌا ووسطها وبالد االندلس فمد بمٌت اللؽة العربٌة فٌها
لوٌة وهً لؽة التخاطب والدٌن والعلم واالدب الن اؼلب الشعب فً
هذه االلالٌم من اصل عربً لذا حافظ على عروبيته فٌها وخاصة
اللؽة  .وحرص الخلفاء واالمراء فً الدول واالمارات فٌها على
تمدم اللؽة العربٌة والحفاظ علٌها فتمدمت .
اما فً بالد االندلس فمد انحسرت اللؽة العربٌة بمرور الزمن وحلت
محلها لؽة البالد االصلٌٌن بعد ان تم طرد العرب منها بعد ظهور دوٌالت
االمارات التً كانت وباال على الحكم العربً فً هذه البالد  .فمد تماتل
االمراء العرب فٌما بٌنهم فً بالد االندلس فؤدى ذلن الى ضعفهم نتٌجة
التناحر والتماتـل فٌما بٌـن هذه الدوٌـالت – وهذ ه هى الحالة عامة
فً كل الدول وفً تمسٌمها الى دوٌالت ثم ٌاكل بعضها بعضا ثم تموت
المماتلة الطوٌلة
ـ
وتحتل من لبل دولة اخرى لها اطماع فٌها  -هذه
االم ـد و كانت سببا فً ضٌاع بالد االندلس من اٌدٌهم ومن ثم
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طردهم منها حتى عذب العرب والمسلمٌن اشد انواع العذاب وخٌر
دلٌل على ذلن لٌام المحاكم الؽاشمة فً هذه البالد لمتلهم وطرهم منها.
مما ال شن فٌه ان الشعر ٌمثل حٌاة االنسان فً المجتمع وٌصورها
افضل تصوٌر فمن ٌطلع على شعر حمبة زمنٌة معٌنة ٌستطٌع معرفة
الكثٌرعن احوال هذا المجتمع فً تلن الحمبة الزمنٌة .

*************************
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االسالٌب والمعانً فً الشعر

تنوعت اسالٌب الحٌاة وطرق الكسب والمعٌشة وكان لكل ذلن
اثره الكبٌر فً تطور تٌار الشعر العربً بحٌث ظهرت فنون شعرٌة
جدٌدة لم تكن موجودة او معروفة  .ووصفت الحٌاة ومظاهر الحضارة
الجدٌدة على حالتها التي وصلت الٌها من لصور ورٌاض ومواسم
واعٌاد ولد ادى ذلن الى ارتماء الشعر درجات على فً سلم الثمافة
العربٌة.
وتطورت اسالٌب الشعر العربً فً العصر العباسً كثٌرا جراء
اطالع الشعراء على الثمافات االجنبٌة ونمو مداركهم وزٌادة
معلوماتهم وتطور الحٌاة الحضارٌة فً هذا العصر فمد مال الشعراء
الى استخدام االسالٌب السهلة المفهومة المنسوجة م ن والع الحٌاة
المعاشة وابتعدوا عن اللفظة الصعبة او البدوٌة التً لل استعمالها او
هجرت فً االؼلب واستعملوا المحسنات البدٌعٌة وااللفاظ الجدٌدة
تبعا لتطور االمور وحتى وصلت الحال فً بعضهم من استخدام الفاظ
اعجمٌة فً شعره ٝهك ِٕ٤ه إ ٓل ّٜٞاألٌِٞب ٣ؼ٘ ٢اُطه٣وح اٝ
أٌِٞب
ٙ
اٍُِ٤ًٞح اُر٣ ٢رثؼٜا اُّاػه كٗ ٢ظْ ِؼه ٙف٣واٍ ٓصال ٌٌِد
ب االك. َٙ
ٝذؼ٘ٚ ٢ه٣ورًٔٝ ٚا ٣واٍ ًالٓ ٚأٌَٙ ٝ
و استعمل الشعراء المحسنات البالؼٌة و البدٌعٌة من طباق
وجناس وتشبٌه واستعارات وكثرت هذه بشكل ملفت للنظر فً هذا
العصر واول من استخدم هذه االمور بشار بن برد ومسلم بن
الولٌد ( صرٌع الؽوانً ) والبحتري وابو تمام وابن المعتز
ومن شعر بشار بن برد ٌمول :
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جفا جفوة فازور إذ مل صاحبه
وأزرى به أن ال ٌزال ٌصاحبـه
خلٌلً ال تستكثرا لوعة الهوى
وال لوعة المحزون شطت حباببه
وحسنوا به الوالهم الشعرٌة وكانت لبلهم تاتً هذه المحسنات
عفوٌة على السنة الشعراء لبلهم وباالجما ل ؾان الشعر فً هذا
العصر تطورا تطورا واسعا وعظٌما فً جمٌع اموره وفً شتى
المجاال ت االدبٌة الشعرٌة واللؽوٌة والفنٌةٌ .مول ابن رشٌك المٌروانً
فً كتابه ( العمدة ):
( ...فؤما حبٌب فٌذهب إلى حزونة اللفظ ،وما ٌمأل األسماع منه  ،مع
التصنٌع المحكم طوعا ً وكرهاًٌ ،ؤتً لألشٌاء من بعد ،وٌطلبها بكلفة،
وٌؤخذها بموة  .وأما البحتري فكان أملح صنعة ،وأحسن مذهبا ً فً
الكالمٌ ،سلن منه دماثة وسهولة مع إحكام الصنعة ولرب المؤخذ ،ال
ٌظهر علٌه كلفة وال مشمة .وما أعلم شاعرا ً أكمل وال أعجب تصنٌعا ً
من عبد هللا بن المعتز؛ فإن صنعته خفٌة لطٌفة ال تكاد تظهر فً بعض
المواضع إال للبصٌر بدلابك الشعر ،وهو عندي ألطؾ أصحابه شعراً،
وأكثرهم بدٌعا ً وافتتاناً ،وألربهم لوافً وأوزاناً ،وال أرى وراءه
ؼاٌة لطالبها فً هذا الباب ،ؼٌر أنا ال نجد المبتدئ فً طلب التصنٌع
ومزاولة الكالم أكثر انتفاعا ً منه بمطالعة شعر حبٌب وشعر مسلم بن
الولٌد؛ لما فٌهما من الفضٌلة لمبتؽٌها ،وألنهما طرلا إلى الصنعة
ومعرفتها طرٌما ً سابلة ،وأكثرا منها فً أشعارهما تكثٌرا ً سهلها عند
الناس ،وجسرهم علٌها .على أن مسلما ً أسهل شعرا ً من حبٌب ،وألل
تكلفاً ،وهو أول من تكلؾ البدٌع من المولدٌن ،وأخذ نفسه بالصنعة،
وأكثر منها .ولم ٌكن فً األشعار المحدثة لبل مسلم (صرٌع الؽوانً)
إال النبذ الٌسٌرة ،وهو زهٌر المولدٌن  :كان ٌبطا فً صنعته
وٌجٌدها ولالوا :أول من فتك البدٌع من المحدثٌن بشار بن برد ،وابن
هرمة ،وهو سالة العرب وآخر من ٌستشهد بشعره .ثم أتبعهما ممتدٌا ً
بهما كلثوم بن عمرو العتابً ،ومنصور النمري ،ومسلم بن الولٌد،
وأبو نواس .واتبع هإالء حبٌب الطابً ،والولٌد البحتري ،وعبد هللا
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بن المعتز؛ فانتهى علم البدٌع والصنعة إلٌه ،وختم به .وشبه لوم أبا
نواس بالنابؽة لما اجتمع له من الجزالة مع الرشالة ،وحسن
الدٌباجة ،والمعرفة بمدح الملون .وأما بشار فمد شبهوه بامرئ
المٌس؛ لتمدمه على المولدٌن وأخذهم عنه) .
ًِٔ ٝح األٌِٞب اُر ٢ذعه ١ػِ ٠أٍُ٘ح اُّؼهاء ٝاالقتاء ٝاُ٘واق
ك ٢تؼٗ االؼ٤إ ٝأُهاق تٜا اُرهاً٤ة اُِـ٣ٞح تٔؼ٘ ٠اٗلٕاُٜا ػٔا
ٓؼإ ًاٗد ٓٔٙهج كٗ ٢لً اُّاػه االـه  ٞٛٝاٜ٣اّ
ذكٍ ػِٖٓ ٚ٤
ٍ
٣عؼَ ٖٓ األٌِٞب ًِٔاخ ٓهٔٞكح لاخ ؼهٝف ٓٝواٚغ نتٔا ذكٍ ػِ٠
ك٢ِ ْٜء ُألٌِٞب ؼ٤س ٜ٣ة اُؽ٤اج ٝاُعٔاٍ أ ٝاُعٔٞق ٝاُوثػ ُمُي
اُ٘ٓ اٛ ٝما .
ٝتاُعِٔح ٚ ٞٛه٣وح اُرؼث٤ه تاألُلاظ أُرهذثح ػِٓ ٠ؼهكح ذهذ٤ة
ٓؼإ
أُؼاٗ ٢ك ٢اُ٘لً كٚ ٢ه٣وح األقاء اُِلظُٔ ٢ا ٍٗ١و ٚاُلٌه ٖٓ
ٍ
ٗ١ٝظٔ ٚاُؼوَ ٖٓ أكٌان اواء اُطه٣وح اُرؼث٤ه٣ح اُر ٢ذهذث ٛتأُؼاٗ ٢ال
إ أٓ ٍٝا ذؽكز كٛ ٢ما أُؼ٘ٝ ٠أٗ ٚنتٔا ٣ؼرٔك كٗ ٢ظه٣ر ٚػِ ٠االػركاق
تٔعٔٞع ٓا ١لًه ٙكٞٓ ٢اٖ١ع ٓفرِلح ال اٗ ٚال ٣رٕٞن إٔ ١ػهف ُِلع
ٓٞا٘غ ٖٓ ؿ٤ه إٔ ١ػهف ٓؼ٘ا ٝ ٙإٔٓا ١ذٞـ ٠اُرهذ٤ة ك ٢األُلاظ -
ٖٓ ؼ٤س  ٢ٛأُلاظ ذهذ٤ثًا ٝذٍ٘٤وا ٗٝظ ًٔا أ١ ١ذٞـ ٠اُرهذ٤ة ك ٢أُؼاٗ٢
١ٝػَٔ اُلٌه ك ٢اٗرواء االُلاظ ١ٝمخف ١آشانٛا تؽ٤س خذهذة بـكّ ج
أُؼاٗٝ ٢ذثو ٠ذاتؼح ُٜا ا ٝالؼوح تٜا ٓغ اُؼِْ تٔٞاهغ أُؼاٗ ٢ك٢
اُ٘لً ا ٝتٔٞاهغ األُلاظ اُكاُح ػِٜ٤ا ك ٢اُ٘طن ٣ ٝو ١ٞاُ٘ٓ ك٢
األٌِٞب ا ٝتٔؼ٘ ٠اـه  ٞٛاألقاء اُِلظ ٢اٍّ ٚاتن ُِٕٞنج اُم٤٘ٛح
ُٔل ّٜٞاألٌِٞب اُ٘اظْ عٕ مقنج أٌُِح ك ٢اٍُِإ اُؼهت ٢تؽ٤س
 ٌٕٞ٣شٔهج االػرٔاق ػِ ٠اُطثغ ٝاالُٜاّ ٝاُرٔهي ػِ ٠ا٣عاق اٌُالّ
اُثِ٤ؾ اُمٍ٘٣ ١ط ك ٚ٤اُرهاً٤ة أ ٝاُواُة اُم٣ ١لهؽ كٓ ٚ٤ا ٣ؼرَٔ ك٢
هِثٗٝ ٚلٍ٤ر ٖٓ ٚاؼاٌ٘ٛٝ ً٤ا ذٌٖٔ ٝظ٤لح اُثالؿح ٝاُث٤إ .
فاألٌِٞب  ٞٛأٍٞنج اٍل٤٘ٛح ُِرهاً٤ة أُ٘ظٔح ًِ٤ح تاػرثان
اٗطثاهٜا ػِ ٠ذهً٤ة ـاْ ٝذِي إُٞنج ٘٣رىػٜا اُم ٖٓ ٖٛأػ٤إ
اُرهاً٤ة ِٝفٜٔٞا تؽ٤س ٤ٕ٣هٛا ك ٢اُف٤اٍ ًاُوِة شْ ٘٣رو ٢اُرهاً٤ة
إُؽ٤ؽح ػِ ٠اػرثان اُ٘ؽٝ ٞاُث٤إ كٍ٘٤وٜا ك ٚ٤ذٍ٘٤وا ٓرهأا ًٔا
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هاُة اُفاْ أ ٝاٍُ٘اض ك ٢أُ٘ٞاٍ ؼر٣ ٠رٍغ لُي
٣لؼِ ٚاُثّ٘اء كٙ ٢
تؽٕ ٍٞاُرهاً٤ة االٌٔ ٠تٔوٕٞق اٌُالّ ُِؽٕ ٍٞػِ ٠إُٞنج االٓصَ
ٝاالكٝ َٙاالههب ٌٍِٓح اٍُِإ ُِّاػه اُؼهتُ . ٢ما فٌَُ كٖ ٖٓ
اُل٘ ٖٓ ٕٞاٌُالّ أٌاُ٤ة ذفرٓ تٛٝ ٚم ٙاألٌاُ٤ة اُرٗ ٢ؽٖ ٗوهنٛا
ٍُ٤د ٖٓ اُو٤اي ك٢ِ ٢ء ٝاٗٔا  ٢ٛؼاُح هك ذهٌؿ ك ٢اُ٘لً ٖٓ
ذرثغ اُرهاً٤ة ك ٢اٍِؼه اُؼهب ١ذعه ١ىظه٣اٜٗا ػِ ٠اٍُِإ ً ٢ذصثّد
ٔٞذٜا ٞٔ ٝنذٜا أُطِٞتح ك ٢ذوه٣ث ٚاُ ٠ك ْٜأُدُو ٢تٌَّ اٌ٘٠
األيُٞب
ـ
اُعًق كاُف٤اٍ ك٢
ـ
ٝاكٝ َٙاُر ٢ذٔصَ ٓ٘ىُح اُهٝغ ٖٓ
تٌٞائِ ٚأٍُـرؼانج ٓٝا ٣رَٕ تأُؼ٘ ٠اذٕاال ٝش٤وًا بٚه٣وح ٓهٗح ٖٓ
ٚهم اُرلٌ٤ه ؼ٤س أٗ ٚاألقاج اُٞا٘ؽح ُِرؼث٤ه فٚ ٞٛه٣وح اُرؼث٤ه اُِلظ٢
اُؽاقشح ػِ ٠خًٗ١م اُلٌهج ٝأُؼثهج ػٖ أقم ـلا٣اٛا ٓٝكان ظٞقذٜا
اُرً٘٣ن ٓٝكٜٜ٘ٞٗ ٟا تاُْ ـػاٗ ٢أُؼثـهج ػٔا ك٢
ـ
ٚه٣نج
ـ
أ ٝاٜٗا
قٝاـِٜا آ ٝا ذٌر٘لٓ ٖٓ ٚؼإ تِ٤ـح  .الؼع ه ٍٞاُثؽره:١
نأ ن الرٌاض الحور ٌكسٌن حولها
افانٌن من افواؾ وشً

ملفك

اذا الرٌح هزت نورهن تضوعت
روابحه من فائر مسن

مفتك

نأن المباب البٌض والشمس طلعة
تضاحكها انصاؾ بٌض

مفلك

ٍهك ٔاؽ اُّؼهاء اُؼثاٌ ٕٞ٤أٌاُ٤ث ْٜكٞ٘ ٢ء ؼٙانج اُكُٝح
ٝشواكرٜا ٚٝه٣وح ذمٝهٜا ُِلُ٘ ٕٞما ظاء األٌِٞب اُّؼه ١اههب اُ٠
اُههح ك ٢اٍُ٘ط ٝاُكهح ك ٢اُرٕ٣ٞه ٝاُكٓاشح ك ٢اُرؼث٤ه ِٝاػد ك٢
ؼٞاِ ٚ٤أُٞإ ٖٓ اُىـهكح اُِلظ٤ح ٘ٝهٝب ٖٓ اُى٘٣ح ٝاُعٔاٍ ٝاًر٘لد
أٗـآ ٚؼاُح ٖٓ اُلفآح أُئشهج ٝاُر ٢هك خٛى اُؼٞاٚق ٝخؼهى
أُّاػه ٝذص٤ه االؼٍاي  .كاُّؼهاء االًصه ذؽٙها  ِٕٞ٤ٔ٣تطثؼْٜ
اُ ٠اٌُ٤اٌح ٝاُى٘٣ح ٝاالًٗ ك٢ِ ًَ ٢ء فاُطثغ اُؽٙه ١خٌرٚ٣ٜٞ
األٗاهح كٓ ًَ ٢ا ؼ٣ٝ ُٚٞعمت ٚاُرؤٗن ٝذوهت ٚاُٜ٤ا ٓ ٞٛٝا ٣كَُ ػِ٠
ذطٞن ٛم ٙاأللٝام ٝنهٜ٤ا ٛٝما ٌثة ه ١ٞك ٢ا٣عاق أٌِٞب ِؼه١
ذهًٖ اُ ٚ٤اُ٘لً ٍذٍره٣ػ ػ٘ك ٙك ٢ؼٍٖ ٔ٤اؿح أ ٗ٤وح ٓصَ ٓهآج
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ٔاك٤ح ٔٝوِ٤ح ػاًٍح ػِٔ ٠لؽر ٚا ًَ ك٘ ٕٞاُعٔاٍ ٝاُرٍ٘٤ن
االٌ٘ٝ ٠االك َٙالؼع ه ٍٞتّان ك ٢لُي :
ٓٝؿٖب نـٓ اُث٘ا ٕ
ػِٓٝ ٢ا تٌ٤رٚ
تٌ٠
َّ
ٓ٘ظها ؼًٍ٘ا نأ٣ـ ـد
٣ا
ً
اُ ٢ذٍٔ٢ٗٞ
تؼصد َّ

تٞظ ٚظان٣ح كك٣رٚ
شٞب اُّثاب ٝهك ٣ٞٚرٚ

شْ ؼاُح ظك٣كج ٗٝوٕك بٛا اٍُُٜٞح ك ٢االٌِٞب لُي األٌِٞب
اُِ ٖ٤اُم َ٤ٔ٣ ١اُ ٠اُؼآ٤ح أ٣ ٝئشهٛا تؼٛٝ ْٜٙم ٙاٍُُٜٞح نتٔا
ؼاٍٛٝا ؿ٤ه ْٛك ٢أٌاُ٤ث ْٜك٢ـلو ٌٕٕٞ٘٣ٝ ٕٞػٖ اال٣راء تٔصِٜا
ٝخٌرؼٓ ١ػِٝ ْٜ٤ذْ ذٔ٘غ ػ٘ ْٜآر٘اػا نتٔا  ٌٕٞ٣ػ٘ك تؼْٜٙ
ِك٣كا هك  ٍِْٜٔ٣اُ ٠اُ٤ؤي ٘٣ٝر ٢ٜت ْٜاُ ٠اُؽ٤هج أُّٞتح تٌص٤ه
ٖٓ اإلػعابٛٝ.ما ٓا ٍٗٔ ٚ٤كٓ ٢عاٍ اُّؼه تاٍُ َٜأُٔر٘غ ٝهك ٍٗط
كً ٚ٤ص٤ه ٖٓ اُّؼهاء كٛ ٢م ٖ٣اُؼٕه ْٜ٘ٓ ٖ٣ات ٞاُؼرا٤ٛح :
الؼع ه: ُٚٞ
٣ى
ًَ ْْ نأ٘٣ا ِٓ ْٖ ػ َِى ٍ
ٔا َغ ِٓ٘ ٚت َه ِؼٍَ ٤
ُ
اُ٘اي ك٢
تؼٗ
ٓٞخ
ِ
ِ
ٌ٤ٕ٤ه أُه ُء ٓٞ٣ا ً

ُ
ْ ِٞ ٚ
٣د ػ٘ ٚاٌُ ُ
ُّ ٞ
غ
ٕكُُ ٝ
ٔائ ُػ اُكَّ ِْ ٛه اُ َّ
غ
ه ّٞكُرُُ ٞ
غ
األنْ ِ
ٖ ػٍِ ٠
ٍكا ً ٓ ..ا كُ ٚ٤نُ ٝ
غ
َظ َ
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ومن الواضح فً هذا العصر مٌل الشعراء الى المبالؽة والتهوٌل
وربما كانت هذه بسبب االختالط االثمافً والتاثر باالخرٌن وخاصة
الفرس حٌث تؤصٌل هذه الظاهرة و جذورها فً تؤثٌر الفرس وطؽٌان
ثمافتهم ،فمد كانوا مولعٌن منذ المدم باإلؼراق فً المبالؽة ،ووجد هذا
االتجاه صدى طٌبا ً عند الخلفاء واالمراء  ،فاضطر شعراء العربٌة إلى
مجارتهم كٌال ٌنفردوا بانعام الخلفاء علٌهم م ما تمتلا به لصور
الخلفاءر من امور التمتع واللذابذ .ؾأصبح هم الشاعر محصورا ً فً
التفوق على ؼٌره فً اإلبداع ونزوعه إلى اإلفراط والتهوٌل  .وكان
المدح لد حظى بالنصٌب االسمى من هذه الحالة ولد امتدت منه إلى
ؼٌره من فنون الشعر .
ولد ترن اؼلب شعراء هذا العصر كثٌرا مما كان ٌسٌر علٌه
الشعراء فً الجاهلٌة كاستهالل المصٌدة بالؽزل  .ووصلت االمور الى
ان تهكم بعضهم من هذه الطرٌمة واعتبروها بالٌة و سخروا من
الشعراء الذين حافظوا علٌها.
ٌمول ابو نإاس :
لل لمن ٌبكً على رسم درس
والفا ما ضر لو كان

جلس

وكذلن الحظ دخول الشعر بعض االلفاظ واالصطالحات العلمٌة
واللؽوٌة كمول الشاعر ابو تمام فً الخمرة:
خرلاء تلعب بالعمول حبابها
كتالعب االفعال

باالسماء

وكذلن كثر استعمال المحسنات الكالمٌة البالؼٌة كالبدٌع والطباق
والجناس والتشبٌه الفردي و التصوٌري واالستعارات المختلفة وتؾنن
الشعراء فٌها وتزٌٌنهم لشعرهم بها كل لدر امكاناته اللؽوٌة
ولدراته البالؼٌة والشعرٌة ولوة شاعرٌته :
ٌمول البحتري:
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شننا
فلم ار مثلٌنا او مثل أ
نعذب اٌماظا وننعم ه ّجدا
وكذلن كثر استعمال الكلمات االعجمٌة فً الشعر فوجد فٌه
كلمات اعجمٌة مثل الدٌباج او الفاذولج وخاصة الفارسٌة ؾالشاعر
كؤنه ٌتحدث إلى جمهور مزٌج من العرب والعجم وٌعٌش فً بٌبة
حضرٌة ٌمول ابو نإاس :
التبن لٌلى وال تطرب الى هند
واشرب على الورد من حمراء كالورد
ولال فً الخمرة اٌضا :
صفة الطلول بالؼة المدم

فاجعل صفاتن البنة الكرم

او لوله :
بنٌت على كسرى مدامة
مكللة

حاناتها

بنجوم

فؤوردّ فً كسرى بن ساسان روحه
اذا ً السطفانً دون كل ندٌم
وٌتبٌن مدى هواه الى الفارسٌة وحنٌنه الى المجوسٌة فً شعوبٌة
واضحة .
و فً هذه البٌبة الجدٌدة نجد انها :
اوال  :لد ا بتعدت بالشباب الجدٌد عن صالبة حٌاة البادٌة وصعوبة
أنماطها فً الصحراء العربٌة فلم تعد ملكاتهم العربٌة األصٌلة
ولابلٌاتهم النفسٌة لادرة على التماسن ازاء هذه التؽٌرات فالنت
انفسهم واحوالهم بالحضارة العباسٌة وتؤثروا بالوا فد الجدٌد الذي
حبب السهولة إلى نفوسهم وخلطها بؤذوالهم.
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الحظ احدهم ٌمدح الخلٌفة الرشٌد فٌمول:
من ٌلمه من بطل مسرندي
فً زعفه محكمة بالسرد
تجول بٌن رأسه والكرد
لما هوى بٌن ؼٌاض االسد
اله َزبْر الورد
وصار فً كؾ ِ
وثانٌهما :أن الشعراء أنفسهم كانوا – ؼالبًا  -من هذا المزٌج ولكن
مواهبهم الفنٌة كانت تعطفهم إلى النهج العربً الصمٌم وثمافتهم
العربٌة وآدابها و كانت تشد من ملكاتهم فٌما ٌتصل بالتعبٌر ولهذا كانت
أسالٌبهم فً ٌسرها من باب السهل الممتنع بما تضمنت من رلة آسرة
وعذوبة خالبة .والشعراء الذٌن ا د خلوا هذه االلفاظ فً االؼلب اما
من اصل فارسً او ٌمٌلون الى االصول الفارسٌة او لهم اطالع واسع
فً اللؽة الفارسٌة كابً نإاس وابن الرومً وابن المعتز.
ٌمول ابن المعتز :
لم نصطبح فلٌالً الوصل مممرة
كانها باجتماع الشمل اسحار
اما ترى اربعا للهو لد جمعت
جنن وعود ولانون ومزمار
ثم ا دخلت الى اسالٌب الشعر الفاظ فلسفٌة و علمٌة وكل ما احاط
بالشعراء من امور ثمافٌة ومعالم وتطور وابتذال ولوة اسلوب وجد
وهزل فً شعر هذا العصر والشاعر من ابدع فٌها واجاد .
.الحظ لول ابً العالء المعري :
اذا رجع الحصٌؾ الى حجاه
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تهاون بالشرابع وازدراها
فخذ منها بما اتان

لب
وال ٌؽمسن جهل فً صراها

وهت ادٌانهم من كل وجه
فهل عمل ٌشد به عراها
وكان من اثار تطور الحٌاة العامة فً العصرالعباسً ان تطورت
الحضارة والثمافة والسٌاسة وتطورت تبعا لها معانً الشعر واخصبت
اخٌلة الشعراء وازدحمت بشتى معالم الحٌاة وتفنن الشعراء فً م عانً
الشعر فمد تصرؾ الشعراء اوال بمعانً شعر االلدمٌن لبلهم واضفوا
علٌها طابعا من الحسن والطرافة ورقة حواشً الصور الشعرٌة
والبالؼٌة فاستخدم الشعراء الٌسة منطمٌة وتعبٌرات لؽوٌة تكاد
تكون جدٌدة فٌما البسوه لها من لشابة االلوان وتباٌن االنواع
فاحسنوا التصوٌر واالبداع واتسعت اخٌلتهم الى افاق واسعة اضافٌة
فجاإوا بها وتظهر هذه االبداعات فً التشبٌه وسعة الخٌال الشعري
وما اكتنفه من اضافات فً محسنات اللؽة من طباق وجناس و
بٌان اضافة الى التراكٌب اللفظٌة والصور الجمٌلة وتسلسل
المعانً وتالحمها فمن تصرؾ الشعراء بمعانً االلدمٌن لول الشاعر
سلم الخاسر:
فانت كالدهر مبثوثا حبابله
والدهر ال ملجأ منه وال هرب
ولو ملكت عنان الرٌح اصرفه
فً كل ناحٌة ما فاتن الطلب
ومن تطور واستعمال االلٌسة المنطمٌة لول الشاعر البحتري:
دنوت تواضعا وعلوت مجدا
فشنان انحدار وارتفاع
أ
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كذان الشمس تبعد ان تسامى
وٌدنو الضوء منها والشعاع
ومن حسن االبداع والتصوٌر الشعري الحسن لول الشاعر
المجدد بشار بن برد متؽزال:
٣ا ه ّٞالُٗ ٠ثؼٗ اُؽ ٢ػاِوح
ٝاأللٕ ذؼّن هثَ اُؼ ٖ٤أؼ٤اٗا
كوِد اؼٍ٘د اٗد أًُّ ٚاُؼح
ا٘هٓد ك ٢اُوِة ٝاالؼّاء ٗ٤هاٗا
باتت تناولنً فاها ً فؤلثمـــــهُ

جنٌّة ُز ّوجت فً النوم إنســانا

كأٌؼٞٔ ٢٘٤ذا ٓطهتا ٛىظا
٣ى٣ك ٔثا ٓؽثا ك٤ي اِعاٗا
٣ا ُ٤رً٘٘ ٢د ذلاؼا ٓلِعح أًٖ ٝ
خ ٖٓ هٙة اُه٣ؽإ ن٣ؽاٗا
ولو الحظنا معانً الشعر فً هذا العصر لوجدنا انها تطورت
وتوسعت كثٌرا الى حد ال ٌمكن حصره وتحدٌده بكلمات نكتبها عنه
فمنها ما لٌلت بحالة من الرلً والموة والمتانة بعٌدة عن اال بتذال
واالسراؾ فكانت لصابد ذات معان رالٌة متطورة وخاصة تلن التً
لٌلت فً المدح والفخر او تلن التً اختصت بالسٌاسة واالجتماع اوالتً
لٌلت الرثاء والهجاء والؽزل المحتشم  .ومنها من اكثر فً االسراؾ
الى حد الؽلو فً المجون واالبتذال وبالكلمات الرخٌصة وخاصة تلن
المصابد التً لٌلت فً الؽزل والمجون والؽزل بالمذكر وما الٌها والتً
لم تكن معروفة لدى الشاعر العربً اوكان أينؾ ان ٌمول فٌها لبل هذا
العصر.
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وكذلن ظهرت المعانً الفلسفٌة فً الشعر فكانت فً اؼلب االحوال
معمدة وصعبة الفهم  .الى جانب الشعر التعلٌمً وتؤٌٌد المعرفة او
نشرها عن طرٌك الشعر .
وعلى العموم صارت ارضٌة المعانً الشعرٌة خصبة ٌتصرؾ
بها الشاعر او ٌاتً بها على هواه وامتداد سعة خٌاله الذي حلّك فً
االفاق عند بعض الشعراء الخالدٌن  .وكذلن ادخلت على الشعر الرموز
الصوفٌة والفلسفٌة واالخاللٌة وكانت بداٌة للرمزٌة فً الشعر
المحسنا ت
ـ
العربً ولد رلت معانً الشعر فً االؼلب وكثرت فٌه
اللؽوية برلة الكلمات والبالؼٌة كالبدٌع والبٌان والتشبٌهات المختلفة
ـ
والصناعة الشعرٌة
الحظ لول ابً فراس الحمدانً فً التشبٌه ٌمول :
لبسنا رداء اللٌل واللٌل راضع
الى ان تردى راسه بمشٌب
بحال ترد الحاسدٌن بؽٌظهم
وتطرؾ عنا عٌن كل رلٌب
الى ان بدا ضوء الصباح كانه
مبادى نصول فً عذار خضٌب
كل ذلن كان فً اسلوبٌة شعرٌة اختلفت فً هذا العصر لما
اصابها من تمدم وتطور بحٌث اصبح لكل شاعر اسلوبه الخاص او ٌكاد
ان ٌكون هكذا فمد اختلفت االسالٌب تبعا لنفسٌة الشاعر وحالته التً
ٌعٌشها و البٌبة التً لٌل فٌها الشعر بعد امتداد الدولة العربٌة من
الصٌن شرلا حتى بالد االندلس والمؽرب العربً ؼربا فالبٌبة الشرلٌة
فً فارس وشرلٌها اسالٌب الشعر فٌها اختلفت عما هً علٌه فً مصر
والشام وبالد االندلس او المؽرب العربً كما اختلفت اسالٌب شعراء
الجد عن اسالٌب شعراء الهزل .
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فالشعراء الجادون اسلوبهم فٌه الموة والمتانة وحسن اختٌار
اللفظ والدٌباجة على ؼرار االسالٌب الشعرٌة فً العصور التً لبل هذا
العصر مع فارق التمدم والتطور الذي شمل اللؽة العربٌة وادابها على
اٌدي هإالء الفحول مثل المتنبً والمعري والحمدانً والشرٌؾ الرضً
وؼٌرهم بٌنما امتاز الشعر الهزلً بسهولة اسلوبه وسطحٌة فكرته
وادخال الشعراء بعض االلفاظ الفارسٌة والعامٌة فٌه .
الشعر عامة فً هذا العصر ؼلبت علٌه المحسنات اللفظٌة
والبدٌعٌة وطؽٌان الصناعة اللفظٌة عند كثٌر من الشعراء فنجد الشاعر
كانما ٌنحت نحتا فً اٌجاد الكلمة المناسبة واللفظة – صناعة شعرٌة -
و اهتموا باللفظ على حساب المعنى وخاصة فً شرق البالد وفً بؽداد
وؼٌرها .
اما فً الشام ومصر فمد ظل الشعر لوٌا متٌن البناء اال
انه دخلته بعض الكلمات الؽرٌبة والتعمٌدات الكثٌرة ودخلت الٌه
العلمٌة والفلسفة على اٌدي بعض الشعراء مثال اال انها ساٌرت التمدم
الحضاري ولم تتولؾ .
كما استمرت عملٌة التجدٌد التً ابتدات فً العصر العباسً
االول على ٌدي بشار بن برد وزمرته ؾؼلبت على الشعر النعومة والرلة
عند كثٌر من شعراء هذا العصر بل اؼلبهم الحظ لول بشار ٌتؽزل :

ٌا لوم أُذنً لبعض الحً عاشمة
واألذن تعشك لبل العٌن أحٌانا ً
لالوا بمن ال ترى تهذي فملت لهم:
األذن كالعٌن توفً الملب ما كانا
ولد ظهر شعر الموشح والزجل والموالٌا حتى ان بعض
الشعراء من ادخل اللهجات الدارجة او العامٌة فً الشعر مع المحافظة
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على بٌان وروعة وبالؼة العربٌة كل حسب ممدرته وكفاءته االدبٌة
وثمافته اللؽوٌة .
وكذلن ظهرت المعانً الفلسفٌة فً الشعر فكانت فً اؼلب االحوال
معمدة وصعبة الفهم  .الى جانب الشعر التعلٌمً وتؤٌٌد المعرفة او
نشرها عن طرٌك الشعر .

********************
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االوزان ( العروض) والموافً:

اما علم العروض او علم اوزان الشعر وكٌفٌة نظم الشعر
نش بنشوء الشعر فهو
والنطك به والفارق بٌن الشعر والنثر ؾ أ
روح الشعر وحرنته اذا اتفك مع حسن المعانً وارتبط بافضل
االسالٌب او لل هو النؽم او الموسٌكي التً تسري فً جسد الشعر
العربً ومن خالل االذن الموسٌمٌة العربٌة ال نشاء الشعر او سماعه
او تذوله.
ؾلم ٌكن العربً بحاجة الى تلمً موسٌمى الشعر عن طرٌك الدراسة
او تثبٌتها باوزان معٌنة بل كانت االذن الموسٌمٌة لدى العربً
مرهفة صاؼٌة حساسة الى مدى بعٌد خالل العصور الجاهلً وصدر
االسالم واالموي فانشد العربً الشعر على انؽام و اصوات حركة
االبل وسٌرها فً لٌل او نها ر او من خالل تهادي المرء العربً
وهو راكب علٌها تتهادى به للٌال للٌال او امراة تهتز فوق ظهره
فً هودجها او من حركة الهواء الضارب فً تلن الخٌام التً
ٌسكنها وعبثه فٌها ا و من شدة حركة الخٌل الزاحفة للمتال  ,ؾمن
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كل هذه ومن ؼٌرها وجدت الموسٌمى الشعرٌة وتطورت فبمٌت االذن
العربٌة عارفة انؽامها فً الشعر و ترابطها او بعض معاٌبها نطٌها
وخبنها وزحفاتها او اوتادها واعمدتها وروٌها والمول فً هذا
الموضوع طوٌل -الحظ ممالتً بعنوان ( النؽم االٌماع )المنشورة فً
كتابً( فً االدب والفن) وفً مدونتً على النت او مولعً فٌه ( اسالم
سٌفالٌزٌشن ) .
ازدحمت الحٌاة وكثر اللؽط وتشابكت االصوات كلما كثرت البشرٌة
واختلطت ببعضها ؾكثرت على االذن العربٌة كل هذه االصوات واختلفت
نؽماتها بعد تطور الحٌاة وازدهارها وتمازج العرب باالعاجم وبالحٌاة
العامة والحضارة االممٌة وتشابكها واالسواق وما فٌها من لؽظ
وضجٌج فاصبح من الضروري اٌجاد امر مكتوب لتفهمه وتتذوله
فنش علم العروض
أ
وٌعٌنها او تعٌن االذن فً نشاته او عند سماعه
فً العصر العباسً االول على ٌد الخلٌل بن احمد الفراهٌدي البصري .
درس هذا العالم العربً الجلٌل كل ما لاله الشعراء ودرس
االصوات ونؽماتها ومخارج الحروؾ من الحلك والتباٌن بٌن نؽمة
واخرى ولٌد كل ذلن  .فؤوجد ان الشعر العربً لدٌما وحدٌثا ال تتعدى
انؽامه الخمسة عشر نؽما اسماها بحورا هً بحور الشعر العربً
الذي انشد فٌها الشعراء العرب  -وال ٌزالون  -لصابدهم واشعارهم .
ثم جاء من بعده تلمٌذه االخفش و اجهد نفسه فً الدراسة
لٌجد بحرا اخر ابتكره ابتكارا من خالل معرفته الواسعة فً الموسٌمى
الشعرٌة اسماه (المتدارن) تدارن به اخر النؽمات من حٌث الوزن
الشعري فاصبحت بحور الشعرالعربً ستة عشرا بحرا هً التً ٌنظم
بها الشعراء لصابدهم واشعارهم .
وهذه هً اذكرها مع تفاعلٌها:
 -1الطوٌل  :وأصل تفاعٌله:
فعولن مفاعٌلن فعولن مفاعل .
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 -2المدٌد  :وأصل تفاعٌله:
فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعلن .
 -3البسٌط  :وأصل تفاعٌله:
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن .
 -4الوافر  :وأصل تفاعٌله:
مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن .
 -5الكامل  :وأصل تفاعٌله:
متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 -6الهزج وأصل تفاعٌله:
مفاعٌلن مفاعلٌن مفاعلٌن .
 -7الرجز وأصل تفاعٌله:
مستفعلن مستفعلن مستفعلن .
 -8الرمل وأصل تفاعٌله:
فاعالتن فاعالتن فاعالتن .
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 -9السرٌع وأصل تفاعٌله:
مستفعلن مستفعلن مفعوالت.
 -10المنسرح وأصل تفاعٌله:
مستفعلن مفعوالت مستفعلن .
 -11الخفٌؾ وأصل تفاعٌله:
فاعالتن مستفع لن فاعالتن.
 - 12المضارع وأصل تفاعٌله:
مفاعٌلن فاع التن مفاعٌلن .
 -13الممتضب وأصل تفاعٌله:
مفعوالت مستفعلن مستفعلن .
 - 14المجتث وأصل تفاعٌله:
مستفع لن فاعالتن فاعالتن
 - 15المتمارب وأصل تفاعٌله:
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فعولن فعولن فعولن فعولن .
 - 16المتدارن ( وٌسمى الخبب أو المحدث )
وأصل تفاعٌله:
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن .
وفً نظرة لتفعٌالت هذه البحور نجد ان بعضها ٌتكون
من تفعلٌة واحدة تتكرر عدة مرات وهذه البحور هً
الوافر والكامل والهزج والرجز والرمل والمتمارب
والمتدارن وهذه البحور السبعة اطلك علٌها البحور
الحرة ومن هذه التسمٌة جاء لفظ ( الشعرالحر) حدٌثا
حٌث تالعب الشعراء فً اوزان هذه البحور السبعة
مستخدمٌن نفس البحر لكن بعدد تفعٌالت لد تختلؾ فً
عددها عن البحر االصلً الخلٌلً من دون ان ٌكون
هنان صدر للبٌت او عجز مستخدمٌن السطر الشعري
فٌكون عدد التفعٌالت فٌه واحدة او اثنتان او ثالث او
ربما تسع فً االكثر ولطلموا علٌه ( الشعرالحر ) .
اال ان هذه البحور لم تبك على حالها فمد اجتزبت ونهكت
ولحمها التؽٌٌر او انشطرت فنظمت المصابد بمجزوء البحر اومشطوره
ودخلت الٌها بعض االمراض العروضٌة مثل الخبن والطً والزحاؾ
و...
الحظ الشاعر صرٌع الؽوانً فً الؽزل ٌمول :
ٌا أٌها المعمود

لد شفن الصدود

فؤنت مستهام

خالفن السهود

ساهرا لد
تبٌت
ً

ودعن الهجود
لٌس لها خمود

وفً الفإاد نار
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تشبها النٌران

من الهوى ولود

إذا ألول ٌو ًما

لد أطفبت تزٌد

ٌا عاذلً كفى

فإننً معمود

ولد أل ّم الشعراء العباسٌون باألوزان التً أخرجها الخلٌل ونظموا
فً تفعٌالتها وكان افضلها والربها واطوعها للؽناء هً األوزان
المصٌرة كالمجتث والمتضب ومجزإء الكامل والهزج وؼٌرها من
البحور المجزوءة التً تستدعً الرشالة والعذوبة وتالبم حٌاة المصور
والحانات والخمابل وساعات االنس والطرب وما يحبب النؽم إلى
النفس او أكثر استجابتها للؽناء وطواعٌة للنؽم الموسٌكي.
ِ
الحظ ابا نإاس حٌث ٌمول :
حامل الهوى تعب ٌستخفه الطرب
ْ
لعب
إن بكى ٌح ُ
لٌس ما به ُ
ك لـه َ
ٌنتحب
تضحكٌن الهٌة والمحب
ُ
سبب .
منن عاد لً
كلما انمضى
سبب ِ
ٌ
ُ
وكذلن االوزان الشعرٌة وبحور الشعر العربً ازدادت وتطورت
فظهرت بحور جدٌدة واوزان لم تكن معروفة من ذي لبل مثل الموشح
والزجل اللذان ظهرا الإل مرة فً بالد االندلس ثم انتشرا فً المشرق
بعد ذلن ثم الموالٌا والمزدوج والمسمط والمربع والمخمس تبعا لتطور
حالة المجتمع وحاجته للنؽم والؽنابٌة  .هذا باالضافة الى التؽٌٌر فً
الفاظ الشعر واسالٌبه  .ؾلد افتتح الشعراء لصابدهم بالؽرض الذي
نظمت المصٌدة من اجله فً بعض االحٌان عازفٌن عما كان الشعراء
ٌسٌرون علٌه من استهالل المصٌدة بالؽزل ا و البكاء على االطالل ولو
ان بعضا منهم ظل ٌنشد على الطرٌمة المالوفة.
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كما تصرؾ بعض الشعراء باألوزان كما ذكرت واستحدثوا أوزانا ً
أخرى تنسجم مع روح العصر مثل أبي العتاهٌة الذي كان من أشهر
الذٌن ابتكروا فً األوزان الشعرٌة لما ٌمول من الشعر  .وهذا التجدٌد
الموسٌمً باستخدام هذه الموافً استخدمه فً لوله:
وذوو المنابر والعساكر
والحضار والمدابن والمرى
وذوو المواكب والكتابب والنجابب
والمراتب والمناصب فً العلى
ولد لال ابن لتٌبة فٌه :
( وكان لسرعته وسهولة الشعر علٌه ربما لال شعرا ً موزونا ٌخرج به
عن أعارٌض الشعر وأوزان العرب )
اما الموافً فهً تعتمد على الحرؾ االخٌر من البٌت الشعري
وحركته وحركة الحرؾ الذي لبله وٌسمى الروي فمدٌما كانت المصٌدة
نهاٌة ابٌاتها كابنة على وتٌرة واحدة ونسك واحد وروي واحد مهما
طالت المصٌدة او لصرت فهً من بحر واحد ولافٌة واحدة وٌشكل
الحرؾ االخٌر لافٌة المصٌدة ؾيلال هذه لصٌدة بابٌة اذا كانت لافٌتها
منتهٌة بحرؾ الباء ورابٌة اذا كانت لافٌتها منتهٌة بحرؾ الراء وهكذا
ٌمال مٌمٌة ونونٌة ر و.......
ومن تجدٌد الشعراء العباسٌٌن فً المافٌة استخدامهم للمسمطات.
التً جاءت ؼالبا ً على بحر الرجز .وهً لصابد تتؤلؾ من أدوار وكل دور
ٌتكون من أربعة أشطر أو أكثر ،تتفك كلها فً المافٌة ،ما عدا الشطر
األخٌر .الذي ٌستمل بمافٌة مؽاٌرة ،وٌتحد فً ذات الموت مع الشطور
األخٌرة فً األدوار المختلفة .ولذلن ٌسمى عمود المسمطة أي محوره
الذي ٌرتكز علٌه.
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ومن السهل أنه ٌمكن ترتٌب هذه المسمطات ترتٌبا ً آخر تخرج
به عن المسمطات ،إلى وزن عادي ٌتضمن لوافً داخلٌة ،فتصبح ولد
اكتسبت لونا ً آخر من الوان التجدٌد لمسناه عند كثٌر من الشعراء
العباسٌٌن:
سالؾ دن كشمس دجن
كدمع جفن كخمر عدن
طبٌخ شمس كلون ورس
ربٌب فرس حلٌؾ سجن
ٌا من لحانً على زمانً
اللهو شانً فال تلمنً
ولد وصل أمر التجدٌد فً المافٌة إلى تحرر بعض الشعراء منها
تحررا ً كامالً ،بحٌث حمك الشاعر وخاصة فً العصرالعباسً الثانً
لدرا ً كبٌرا ً من التطور بموسٌكى شعره  ،فؤضاؾ إلى االستعماالت السابمة
للحبور استعماالت أخرى ،ونظم بعضهم شعره على بحر جدٌد ( المتدارن
) الذي اكتشفه األخفش.
كما عمد بعض الشعراء إلى البحور الشعرٌة المهجورة فً  ،فؤحٌاها،
فاصبحت لوالب موسٌمٌة مؤلوفة تتسع لكثٌر من التجارب الفنٌة .ومن
هذه البحور بحر الممتضب الذي نظم فٌه ابو نإاس لصٌدته :
ب
حامل الهوى ت َ ِع ُ
ٌستخفه الطرب
إن بكى ٌحك له
لٌس ما به تعب
وهم بذلن ٌصبحون اآلباء الممدمٌن فً التجدٌد الموسٌمى الذي
طرأ على الشعر العربً فً العصر الحدٌث والذي تخلص ،إلى حد كبٌر،
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من المافٌة التً كان ٌراها شعراإه لٌدا ً ٌحد من إبداعهم ،وٌعوق
خطواتهم .
وفً العصر العباسً ا وجد التطور انواعا اخرى من المصٌد
منها المربع ومنها المخمس والمشطور فالمربعات تكون من عدة
ادوار وكل دور ٌتكون من اربعة اشطر متحدة المافٌة والمافٌة فٌها
تختلؾ من دور الخر .أما المخمسات فهً تتؤلؾ من عدة أدوار ٌتكون
الواحد منها من خمسة أشطر األربعة األولى منها متحدة المافٌة و التً
تختلؾ من دور آلخر ،على حٌن أن الخامس ٌظل على لافٌة موحدة فً
جمٌع األدوار  .والمشطور هو النظم بنصؾ البٌت الشعري او بمعنى
اخر بنصؾ تفعٌالت البحر الذي نظم فٌه البٌت ومنها ما ٌسمى
الموشح والذي ظهر فً بالد االندلس ثم انتشر فً المشرق اٌضا
كمول الشاعر العباسً ابن المعتز :
ٌا حلو ٌا اسمر
رلوا ورق الهوى

ؼنى بن السمر
فً كل ما صورا

--------------------ما الشعر ماسحره
ٌندى على ثؽرن

ما الخمر ماالسكر
من انفاسن العنبر

-------------------------واللٌل ٌؽفو على
انت نعٌم الصبا
ما لهوانا الذي

شعرن او ٌممر
واالمل االخضر
الٌثمر
اورق

------------------------لد كان من امرنا
نعصر من ر وحنا

ماكان هل ٌذكر
اطٌب ما ٌعصر
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نوحً الى اللٌل
نبنٌه عشا لنا

ما ٌبهج او ٌسكر
ٌاحلو ٌا ا سمر

******
وكذلن وجدت الموالٌا والزجل ولد دخلت فٌها اللهجة العامٌة
او المحلٌة كثٌرا وهكذا اال ان الجمٌع كانت تحتكم الى البحور الشعرٌة
العربٌة الستة عشر وال تخرج عنها اال نادرا وحسب ممتضيات
المصٌدة والضرورة الشعرٌة التً اجازت للشاعر ما لم تجزه لؽٌره.

*****************
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الفنون واالؼراض الشعرٌة

اما فٌما ٌخص الفنون الشعرٌة واؼراضها وكٌفٌة تطورها
فالول:
مما الشن فٌه ان األؼراض الشعرٌة فً العصر العباسً هً امتداد
لألؼراض الشعرٌة فً العصور السابمة و َّ
لكن هذا ال ٌعنً عدم بروز
موضوعات جدٌدة ؾلد تطورت الموضوعات التملٌدٌة فً العصر
العباسً فً الشعر و برزت موضوعات جدٌدة فً هذا العصر واهمها
ماٌلً :
معروؾ
ة
شعري
ة
واول هذه الفنون الفخر و المدح وهً اؼراض
منذ العصر الجاهلً ومتداخلة بٌن الفخر والمدح  ,فمد َ
كان مدار
المدح فً الجاهلٌة و فً العصر اإلسالمً و األموي الكرم و المروءة
و الشجاعة وااللدام والامة العدل  ...و فً العصر العباسً اشتك فن
المدح لنفسه مضامٌن جدٌدة فمد برز اإللحاح فً هذا العصر على
المعانً اإلسالمٌة خاصةً فً مدح الخلفاء و الوزراء على نحو لم
ٌُعهد ِم ْن ذي لبل فالخلٌفة فً نظر الشعراء هو إمام المسلمٌن
وحامً حمى اإلسالم و لد بالػ الشعراء فً وصؾ مكانة الممدوح
الدٌنٌة الحظ لول أبي نإاس فً مدح الخلٌفة هارون الرشٌد
وهً حالة جدٌدة لم ٌسبك لها مثٌل :
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حك تُمـاتـه
لمـد اتمٌتَ هللا َّ
و َج َهدْتَ نفسن فوق ُجه ِد ال ُمتمً
شرن حتى أَنَّه
َو أَخ ْفتَ أه َل ال ِ

خلك
لَت َخافنَ النُطؾ التً لَ ْم ت ُ ِ

وهذا الشاعر منصور التمري ٌمدح الخلٌفة هارون الرشٌد فٌخرج
فً مدحه عن المؤلوؾ فً اإلسراؾ والؽلو ،بحٌث ٌصل به الحد الى
االبتعاد عن العمٌدة الدٌنٌة فٌمول فٌه :
أي امرئ بات من هارون فً سخط
فلٌس بالصلوات الخمس ٌنتفع
إن المكارم والمعروؾ أردٌه
أحلن هللا منها حٌث تتسع
إذا رفعت امرءا ً فاهلل ٌرفعه
ومن وضعت من األلوام ُمتَّض ُع
ك َما لام الشعراء بتصوٌر األحداث والحروب فً لصابد
صور
المدح والفخر و بذلن أصحبت لصابد المدح وثابك تارٌخٌة ت ُ َّ
البطوالت العربٌة .وافضل ما لٌل بهذا المعنى لصٌدة أبً تمام فً
فتح مدٌنة عمورٌة:
السٌؾ أصدق إنبا ًء من الكتب

فً حدَّ ِه ال َحدُّي َ
ب
بٌن الجد و اللع ٍ

فتح تفتح أبواب السماء له
وتبرز األرض فً أثوابها المشب
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تدبٌر معتصم باهلل ،منتمم هلل،
ب
ُمرتم ٍ

فً هللا

مرتؽب

وبروز حاالت التجدٌد فً هذا الفن مثل مدح المدن و التعصب
لها و اإلفاضة فً تعداد محاسنها و أشهر المدن التً نالها المدح
الكوفة و البصرة و بؽداد باعتبار ه ذه المدن مراكز ربٌسٌة للحٌاة
الفكرٌة و االجتماعٌة و االلتصادٌة فً العالم االسالمً او الدولة
ي فً الشكل الفنً والمضمون
العربٌة  .وفً لصٌدة المدح نجد التجد د
الشعري .وكذلن نجد السالسة فً انتماء التعبٌر فً األداء والخفة فً
الوزن مثل لول ابً العتاهٌة فً مدح الخلفة المهدي :
أتته الخالفة منمادة
إلٌه تجرر أذٌالها
ولم تن تصلح إال له
ولم ٌن ٌصلح إال لها
ولو راؼها أحد ؼٌره
لزلزت األرض زلزالها

والحظ لول عمارة بن عمٌل فً مدح بؽداد:
أعاٌنت فً طول من األرض أو

األرض
عرض كبؽداد دارا ً إنها جنة
ِ

صفا العٌش فً بؽداد واخضر عوده
وعٌش سواها ؼٌر صاؾ وال ؼض
تطول بها األعمار إن ؼذاءها مريء
وبعض األرض أمرإ من بعض
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وفً العصر الثانً بمً اول هذه الفنون وااللرب الى نفوس
الخلفاء وواالمراء والمادة هو الفخر و المدٌح فمد بلػ من التوسع
شاءوا كبٌرا وعظٌما واتسعت آفاله وكان من اهم اسباب تمدمه
ورلٌه واتساع مفاهٌمه ودلة اسالٌبه تمرٌب الخلفاء واالمراء
الشعراء الٌهم وكثرة وجود العدٌد من العواصم والمدن التً ٌتواجد
فٌها االمراء ومحاولة كل منهم ان يجمع اكبر عدد من االدباء الشعراء
والعلماء فً مجلسه لٌكون افضل من مجالس االخرٌن  .وبذخهم المال
على هذه المجالس ومنح الهبات والعطاٌا السنٌة للشعراء وؼٌرهم
ومنهم من ا ّمل الشعراء باالمارة كما فعل االخشٌد مع المتنبً ومنهم
من اهدى الشعراء الضٌاع والجواري الحسان اضافة الى المال الكثٌر
فكانت هذه اسباب ا زدٌاد الشعراء وتهافتهم على هذه المجالس فكثر
المدح والفخر والؽلو فٌه ما .
ولد تمٌز المدح فً هذا العصر باالطراء والمبالؽة كما وصؾ
ٌكتلون وٌنافحون عن البالد وكذلن مدح االمراء
المعارن واالمراء وهم ا
والمواد والشجعان من المماتلٌن و ذكر تلن االنتصارات التً حمموها فً
هذ ا العصر كما فعل المتنبً والشرٌؾ الرضً وابن الهبارٌة وابن
مطروح وابن النبٌه وؼٌرهم .
ٌمول المتنبً فً مد ح سٌؾ الدولة الحمدانً :
راٌتن محض العلم فً محض لدرة
ولو شبت كان الحلم منن المهند ا
وما لتل االحرار كالعفو عنهم
من لن بالحر الذي ٌحفظ الٌدا
اذا انت اكرمت الكرٌم ملكته
وان انت اكرمت اللبٌم تمر دا
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ولكن تفوق الناس رأ ٌا وحكمة
كما فمتهم

حاال ونفسا

ومحتدا

والؽزل من الفنون المعروفة منذ المدم فً العصر الجاهلً
و لد تمٌز فٌه عدة اتجاه ات االول التؼزل بالمرأة وفٌه اتجاهٌن
الؽزل الحسً الجسدي والثانً الؼزل العفٌؾ ( العذري او البدوي ) –
الحظ كتابً ( الؽزل فً الشعرالعربً )
و لد أدَّ ت طبٌعة الحٌاة فً العصر العباسً إلى ازدهار فن
الؽزل فظهر أثر ذلن على الحٌاة الفكرٌة ،فتمٌزت صورته الشعرٌة
بالجدة والطرافة ،وكمثال للتجدٌد واالبداع اذكر أبٌات الشاعر
بشار بن برد حٌث ٌمول:
لم ٌطل لٌلً ولكن لم أنم
طٌؾ ألم
ونفى عنً الكرى
ٌ
ختم الحب لها فً عنمً
موضع الخاتم من أهل الذمم
ان فً بردي جسما ناحال
لو توكؤت علٌه

النهدم

ختم الحب لها فً عنمً
موضع الخاتم من اهل الذمم

وبرزت فً هذا العصر أنواع عدٌدة وجدٌدة من الؽزل كالؽزل
المصصً و هو امتداد لما كان معروفًا فً العصور السابمة وكذلن
الؽزل الحسً او الجسدي و لكنه صار أكثر مجونًا وخالعة و
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تعابثًا .و للزندلة والشعوبٌة دور كبٌر فً شٌوع هذا الؽزل
وانتشاره و تعدد المالهً وذٌوع اآلراء واالفكار اإلباحٌة التً
نشرها الموالً .
الحظ لول حماد عجرد فً الؽزل :
أنً ألهوى (جوهرا ً) وٌحب للبً للبها
وأحب من حبًّ لها من ودَّها وأحبها
وأحب جارٌة لها تخفً وتكتم ذنبها
ومن الؽزل العفٌؾ وهو امتداد للؽزل العذري فً العصراالموي لول
العباس بن االحنؾ ٌتؽزل فً حبٌبته (فوز ) :
أُْ ذؼِٔ٣ ٢ا كٞو أٗٓ ٢ؼـــــــــــــمب ُ
تؽثٌْ ٝ ,اُؽُِٔ ٖ٤هء ٣عِــــــــــــــــة ُ
ٝهك ً٘د أتٌ ٌْ٤ت٤صهب ٓـــــــــــــــــهج ً
ًٝاٗد ٓ٘ٗ ٠لٍ ٖٓ ٢األنٖ ِ ٣صـــهب ُ
أُإٌِْٓ ؼر ٠الا ٓا نظؼرٔـــــــــــــــــــٞا
أذاٗٔ ٢كٝق ٌ ٌْٓ٘ ُ ٝذع٘ــــــــــــــــــة ُ
كإ ٌاءًْ ٓا ت ٖٓ ٢إُثه  ,كانؼٔٞا
ٌهًْ ٛما اُؼماب  ,كؼمّتــــــــــــٞا
ٝإ ّ
كؤٔثؽد ُ كٔ٤ا ًإ تٝ ٢٘٤تٌ٘٤ـــــــــــْ
أؼكّز ػٌْ٘ ٖٓ ُو٤د ُ ك٤ؼعـــــــــــــة
وكذلن وجدت رسابل الحب والهوى فً هذا الؽزل كما كانت فً
العصر االموي عند عمر بن ابً ربٌعة المخزومً وؼٌره من
شعراء الؽزل .
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ٌمول بشار بن برد وهو شٌخ المجددٌن فً إحدى رسابله:
إلى لاسٌة الملب

من المشهور بالحب

ً
سالم هللا دي العـ ـرش ،على وجهن ٌا ِح ِبّ َ
فؤما بعدُ ٌا لُ َّر

ة عٌنً ومنى للبً

وٌا نفسً التً تسكن

بٌن الجنب والجنب

لمد أنكرت ٌا عبدُ

ب
جفاء منن فً ال ُكتْ ِ

ظٜه ك ٢اُّؼه اُؼثاٌ ٞٛ ٢اُـىٍ تاُـِٔإ
 ُٕٞٝظك٣ك ا ٝاـه
َ
أ ٝاُـىٍ تأُمًه .ػِ ٠ا٣كٗ ١فثح ٖٓ اُّؼهاء أُعإ ٓصَ ٝاُثح تٖ
اُؽثاب ٝاتٗ ٢ئاي ٝاُؽٍ ٖ٤تٖ اُٙؽاى ٝؿ٤ه . ْٛحٌث خطى بعض
الشعراء بالؽزل خطوات واسعة اال انها كانت فً اللهو والفجور،
واللهاث وراء اإلباحٌة والمجون العابث .وخاصة بعد انتشار مجالس
اللهو والشراب التً امتألت بالمٌان والمؽنٌات الالتي خلعن ثٌاب العفة،
وعشن على الفجور ،وأحاطت بكل شاعر بعض منهن وخاصة أعالم
والعب من
الشعراء فمد التؾ حولهم هإالء الفاجرات ممن ٌنشدن اللذة
ُّي
كبوس الشهوات ؾانحدروا فً ؼزلهم اإلباحً المستعر بعشك الجسد
والرؼبة الحٌوانٌة .انحدارا ً واسعا وبلػ من حدة هذه الموجة الماجنة
فهذه الشاعرة عنان الناطفٌة تمول فً احد مجالسها الشعرٌة :
خلٌلً
َّ

ما

َ
للعاشمٌن

() ....
سرور
ب ال ٌنا ُل
وال لحبٌ ٍ
ُ

أبؽض الهوى
ّاق ما
فٌا
َ
َ
معشر العُش ِ
فتور
المحب
إذا كان فً () ....
ِّ
ُ
وكذلن من حدة هذه الموجة أن ٌشٌع االستمتاع بالؽلمان
والتؽزل بهم .تلن العادة المبٌحة المزرٌة بكرامة اإلنسان كانت
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شابعة بٌن الفرس ،وعمت بلواها المجتمع العباسً على أٌدي بعض
الؾاسدٌن من الموالً ،ومن سار على خطاهم ممن احب اإلباحًة ومن
المخنثٌن من الرجال والؽلمان .
فتحول هذا النوع من الؽزل فً هذا العصر إلى دعارة وفجور واستجابة
صارخة لؼرابز هم الجنسٌة .
ومن ذلن ما لاله أبو نواس فً التؽزل بؽالم:
ٌا بدعة فً مثال
ٌ ُج ُ
وز حدَّ الصفات
تمام
فالوجه بدر ٍ
بعٌن ظبً فال ِة
ِ
مذك َُّر حٌن ٌبدُو
مإنَّث

ت
الخلوا ِ

فمد نمل الشعراء الماجنون إلى الؽلمان معظم األسالٌب الؽزلٌة
التً كان يوجهونها إلى المرأة فٌتؽزلون بهم حتى لٌصعب التمٌٌز
بٌن من ٌتوجه إلٌه الشاعر بالؽزل الى المراة ام الؽالم لوال الضمٌر
الخاص بالمذكر .و نستشعر فً هذا اللون من الشعر  -فً رأًٌ –
انمالبا ً لاسٌا وظالما لمٌم المجتمع المجتمع العربً الرافض لهذا
النوع من الؽزل وكذلن ان هذا الؽزل لم ٌضؾ شٌبا مهما او كثٌرا ً
إلى التراث الؽزلً السابك لًؼدو لونا ً من الوان الشعر ٌمثل سمة
لألدب العربً بمدر ماكان لذى او لذارة فً عٌون لابلٌه ومتلمٌه.
ٌمول والبة بن الحباب فً ؼالم متؽزال به :
هِخ ٍُاه٘٤ا ػِ ٠فِٝج
أقٕ ٌلا نأٍى ٕٔ نأٍ٢
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 ّ٘ٝػِٝ ٠عٜى ٍُ ٢اػح
ا٘ ٢أنإ أٌ٘ػ عالٌ٢
٘ٛٝاى ٗٞع اـه ٖٓ اُـىٍ  ٞٛاُـىٍ إُٞك ٢ظاء نقا ٔانـا
تطرق الصوفٌون إلى الحب
ؿث ٠اُـىٍ االـه ٞٗ ٞٛٝع ظك٣ك ولد
ّ
فجعلوا محبتهم هلل تعالى وجعلوا منه النور الذي ٌُستضاء به والسر
الذي ٌتكا علٌه المشعل الذي ٌسٌر الصوفً على هداه لٌإكدوا لاعدة
اساسٌة هً ( أن الحب هو طرٌك الوصول إلى هللا ) وهذا ٌعنً أن
ؼاٌة الحب المصوى هً االتصال باهلل تعالى مما ٌمه ــد الطـرٌك
للمعارؾ واإلشرالات والفتوحات وتالزم األلوال واألفعال مع بعضها
لٌكون الحب اإللهً لمة السلون البشري الرفٌع كالتوبة واإلنابة
والورع والزهد  ،والتوكل والرضى  ..وما إلى ذلن مما ٌدعو إلى
التحرر من صرخة الجسد وطؽٌان الرؼبات الحسٌة بالترفع إلى
المعانً الرالٌة والمراتب الذولٌة التً تنؤى فً كل األحوال عن شإون
والكشؾ ومٌ ُل الملب إلى هللا ولٌس
ق
المعرفة العملٌة حٌث الذو ُ
ُ
لسواه  ،فٌطٌب عٌشه وتصفو نفسه فالحب الصوفً فناء مطلك ٌجعل
من الحب والمحبوب ُكالً مو ِ ّحدا ً .
الحظ كتابً ( شرح دٌوان الشٌخ عبد المادرالكٌالنً وشا فً تصوفه )
الجزء االول الصفحات \ . 104-93
فالحب الروحً و المثالً المجرد عن رؼبة الجسد ونزوة
الؽرٌزة ٌ ،جعل من صاحبه فً حالة اندماج و التصاق حمٌمً
بالمحبوب فتتؤلك النزعة الوجدانٌة الصافٌة فً شعر الحب
الصوفً ومن شعراء الصوفٌة رابعة العدوٌة و الحالج والسهرودي
والمشٌري وابن الفارض وابن عربً والشٌخ عبد المادر الكٌالنً
وؼٌرهم ووالحظ لول السهروردي :
لمعت نارهم ولد عسـعس
اللٌل وم ّل الحادي وحار الدلٌل
فتؤملتها وفكري من البٌـن
علـٌل  ،ولحظ الؽرام الدخٌ ُل
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وفإادي ذان الفإاد المعنّى
وؼـرامً ذان الؽرام الدخٌ ُل
ثم مالوا إلى المالم فمالوا :

ب مـا رأٌـت أم تـخٌٌ ُل
ُخلَّ ٌ

اما فً فن الوصؾ ؾالشعراء بطبٌعة انفسهم ودواخلهم
صافون وبسبب اتساع خٌالهم و دلة مالحظتهم ؾالشعر العربً زاخر
و ّ
بفن الوصؾ ابتداءا من العصر الجاهلً وحتى الشعرالمعاصر فً هذا
الولت  .اما فً العصر العباسً ؾنظرا للتطور الحضاري و النمو
االلتصادي ؾاتسع مجال الوصؾ وظهرت عدة اتجاه ات فً الوصؾ
اهمها االتجاه المدٌم ولد امتدت ٌد الحضارة لهذا االتجاه بالتهذٌب
والتطوٌر وفما للتطور الزمنً والحضاري وفٌه وصؾ الشعراء
الرحلة فً الصحراء ووصؾ النالة و الفرس و اللٌل والضحى
و النجوم وصؾ المعارن و الحروب ومن ثم االتجاه التجدٌدي
فً العصرالعباسً وٌتمثل فً االبتكار الجدٌد اذ كان نتاج التطور
الحضاري و النم و االلتصادي و شٌوع الترؾ واالسراؾ  ,وصفوا
المظاهر الحضارٌة كالجسور والحدابك والبساتٌن والرٌاض والحدابك
والزهور والموابد والمصور والمآكل والمشارب.
الحظ لول ابً الفرج فً وصؾ جسر جدٌد شٌد
على نهر دجلة فً لصٌدة له ٌمول :
أٌا حبذا جسرا ً على متن دجلة
وحسن ورونك
بإتمان تؤسٌس
ٍ
جما ٌل وفخر للعراق ونزهة

وسلوة من أضناه فرط التشوق

كما وصفوا المصور وما فٌها من فرش وأثاث ورٌاش وما
ٌحٌط بها من حدابك ؼنّاء تتؽنً فٌها الطٌور وتلعب فٌها الظباء
والؽزالن و وصفوا اآلالت الموسٌمٌة والنؽمٌة واأللعاب ورحالت الصٌد
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والطرد و وصفوا الخمرة ومجالسها وأدواتها وسماتها وؼلمانها وما
ٌتردد فٌها من أصوات المؽنٌن والمؽنٌات.
كان الشاعر البحتري كمجدد له ذا الفن ووصل به إلى مرتبة
عالٌة من اإلجادة .ولكن هذا الوصؾ ظل وصفا ً حسٌا ً له داللته
المباشرة ؾوصؾ البحتري كثٌرا ً ما ٌتجاوزه إلى خلطه بؤحاسٌسه
وامتزاجه بها أو ان الشاعر المذكور فً وصفه ٌرى األشٌاء رإٌة
خاصة تمر خاللها بمشاعره ،وتمتزج بها ،وتحمل أثرا ً من اهتزاز تلن
المشاعر ،فهو عندما ٌصؾ إٌوان كسرى ٌتجاوز الوصؾ إلى تجسٌد
إحساسه وشعوره إزاء ما ٌصؾ ،ففً تصوٌره لما فً إٌوان كسرى من
مناظر خالبة ٌظهر فٌها الملن كسرى أنو شروان مرتدٌا ً زٌه الكسروي
متمدما ً جنوده ٌخوضون معركة ضد الروم البٌزنطٌٌن الذٌن كان
الصراع بٌن الدولتٌن لابما منذ مبات السنٌن ؾٌبٌن تؤثٌر ذلن على
شعوره ،فهو ٌكاد ٌشعر ان الحٌاة تدب فً هذه الصورة وتخٌل أن
أمامه جنود حمٌمٌة بامكانه تلمسها بٌده فٌمول :
فإذا ما رأٌت صورة أنطا
كٌة ،ارتعت بٌن روم وفُرس
والمناٌا مواث ٌل ،وأَنُوشـر
وان ٌُزجً الصفوؾ تحت الدرفس
فً اخضرار من اللباس على أصـ
ـفر ٌختال فً صبٌع ِة ورس
وعرانُ الرجال بٌن

ٌدٌه
فً خفوت منهم وإؼماض جرس

من مشٌح ٌهوى ٌعامل رمحٍ
وملٌحٍ
تصؾ العٌن أنهم ِجدُّي

أحٌا
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ء ،لهم بٌنهم إشارة خرس
اما فً وصؾ الربٌع فاذكر هذه االبٌات المطعة حٌث يبشر بممدمه
معرض
ا
بانبعاث الحٌاة وسرٌانها فً كل المظاهر الطبٌعة فتؽدو االرض
زاهٌا ً للجمال والورود والبهجة ومظاهر البشر والسعادة فٌمول الشاعر
البحتري :

أتان الربٌع الطلك ٌختال ضاحكا ً
من ال ُحسن حتى كاد أن ٌتكلما
وق نبه النٌروز فً ؼسك الدجى
أوابل ورد ك َُّن باألمٌن نُ َّوما
ٌفتمها برد الندى،

فكؤنه
ٌب ُ ُ
ث حدٌثا ً كان لبل ُمكت َّ َما

فمن شجر رد الربٌع لباسه
علٌه ،كما نش َّْرتَ و ْ
شٌَّا ُمنَ ْمنَ َما
أح َّل ،فؤبدى للعٌون بشاشة
للعٌن ْ
إذ َ
حرما
وكان لذى
كان ُم ِ
ِ
سبته
ور َّ
ق نسٌ ُم الرٌح حتى ح ْ
َ
بؤنفاس األحبَّ ِة
ٌجً ُء
ِ

نُعَّ َما

وكذلن فً العصر االخٌر توسع فن الوصؾ واتسعت معالمه
ومجاالت المول فٌه فمد وصؾ الشعراء المعارن الحامٌة التً دارت
بٌن المسلمٌن وااللوام االخرى ووصفوا البلدان التً فتحت على اٌدٌهم
كما وصفوا بل وا كثروا من وصؾ الطبٌعة ومناظرها الرابعة الخالبة
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ومظاهرها وجمالها الساحر ووصفوا مجالس الخمرة ومجالس الؽناء
ووصفوا النساء المشاركات فٌها وهن ٌرلصن وٌؽنٌن ووصفوا
الرٌاض والمصور والعمران والورود فً الحدابك و تؾتكت اخٌلتهم
فً هذه الوصوؾ وظهرت الممدرة لدي العدٌد من الشعراء مثل
الصنوبري الذي اختص فً وصؾ الطبٌعة والوءواء الدمشمً
والحمدانً والمتنبً فً وصؾ المعارن .
ٌمول الصنوبري فً وصؾ زهرة شمابك النعمان :
نأن محمر الشمٌك
اذا تصوب او تصعد
اعالم ٌالوت نشرن
على بساط من زبرجد

وفن شعر الطردٌات وهً لصابد لٌلت الطرد والصٌد ،وهو فن
له جذوره فً العصر الجاهلً اال انه ترعرع و نما وازدهر فً العصر
العباسً .و ٌُعدّ الشاعر أبو نواس افضل شاعر لشعر الطردٌات فً
الشعر العربً وأكثرهم تمثٌالً لها لما بلؽته هواٌة الصٌد فً فً هذا
طردٌات نراها حول الصٌد بالكالب
ه
العصر من رلً وحضارة وأكثر
و خلع علٌه ا أفضل األوصاؾ من شجاعة وخفة حركة وبراعة على
الوثوب على الفرٌسة والتناصها  .و ٌصور عناٌة صاحبه عناٌة
شدٌدة فٌمول :
سبوق
أ ْنعتُ كلبا ً لٌس بالمـ ْ
وق
ُمطه ًما ٌجرى على العُ ُر ِ
سلوق
األمالن من َ
جاءتْ به ْ
ُوق
كؤنَّه فً ِ
الم ْمود ال َم ْمش ِ

على بن الجهم وابن الرومً .
وكذلن اشتهر بالطرد والصٌد الشاعر
ّ
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اما فن الهجاء فنالحظ فًه فً العصر العباسً اتجاهٌن الهجاء
السٌاسً والهجاء الشخصً ولد امتاز اللونان معا ً بالسخرٌة الشدٌدة
واإلٌذاء المإلم ؾالهجاء السٌاسً فً االؼلب اتجه نحو التركٌز على
اإلنحراؾ الدٌنً و نسب الشذوذ و الزندلة للمهجوٌن .
وم ْن الهجاء السٌاسً او الهجاء العام لول دعبل ال ُخزاعً فً
ِ
هجاء المعتصم و الواثك:
خلٌفةٌ ماتَ ل ْم ٌَ ْ
حزن لهُ أحدُ
فَ َم َّر َهذا َو َم َّر الشُإ ُم ٌَتبَعُهُ

آخر لا َم ل ْم ٌفرح به أحدُ
و ٌ
َولا َم َهذا فَما َم الشُإ ُم َوالنَ َكدُ

و الهجاء الشخصً اتجه نحو السخرٌة ورسم الصورالهزلٌة
المضحكة والم عٌبة للمهجو .مثال ذلن لول ابن الرومً
فً الهجاء :
ولحٌة ٌحملها مـابك
مثل الشراعٌن إذا أشرعا
تموده الرٌح بها صاؼرا
لودا عنٌفا ٌتعب األخدعا
فإن عدا والرٌح فً وجهه
لم ٌنبعث فً وجهه إصبعا
لو ؼاص فً البحر بها ؼوصة
صـاد بها حٌتانه أجمعا
فمد هجا بشار بن برد الشاعر حماد عجرد ووصمه بالخنى
وٌرمٌه بالمٌادة على زوجته ،وفسمه وتجدٌفه فمال :
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ما ذان ٌا عجرد بٌت الخمار
رفٌك فساق ومؤوى دَعـار
عار من الدٌن ولٌس بالعار
ٍ

و كان للهجاء الممذع بٌن الشعراء انفسهم ولع شنٌع على نفوس
الذٌن هجوهم فٌه حتى لو كانوا من ذوي سالطة اللسان  .فمد هجا
قل فٌه :
الشاعر حماد عجرد بشار بن برد ٌعٌره بعماه ؾا
وأعمى ٌشبه المرد
إذا ما عمى المرد
دنًء لم ٌرح ٌوما ً
إلى مجد ولم ٌؽد
ولم ٌحضر مع الحضا
ر فً خٌر ولم ٌبد
ولم ٌخش لسه ذم
ولم ٌُ ْر َج له حمد
ورد علٌه بشار بهجاء الذع مما لاله فٌه بعد ان بكى .بكى بشار
من شدة ولع الهجاء على نفسه وتالمه الشدٌد فمد طعنه بسهام
صمٌةً فً ممتل لم ٌتولعه فمال فٌه :
ُم ِ
نهاره أخبث من لٌله
وٌومه أخبث من أمه
ما خلك هللا شبٌها ً له
من جنِّ ِه ُ
ط ّرا ومن إنسه
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وهللا ما الخنزٌر فً نتنه
بربْعه فً النتن أو ُخمسه
ُ
بل رٌحه أطٌب من رٌحه
ومسه ألٌن من مسه

ولد بالػ الشعراء فً الهجاء حتى لٌعد الهجاء فً اإللذاع
والفحش بالنسبة لنتاجهم الهجابً حتى لٌحك لنا ان نمول مهما بلػ
الهجاء الجاهلً فً حالته ومهما انحدرت إلٌه النمابض من تنابز
باأللماب وبالفحش ونبش المساوئ فان ما وصل الٌه الهجاء فً
العصر العباسً فاله وزاد علٌه وكان لضعؾ الوازع الدٌنً وانؽماس
الناس فً الترؾ وملذات الحٌاة أثرا ً فً بذاءة الهجاء واإللذاع فٌه.
والتفنن فً اختراع معانً جدٌدة فٌه  .فهذا أبو نواس ٌهجو
المفضل بن سٌابة بالبخل فٌمول :
أصبحت أجوع خلك هللا كلهم
وأفزع الناس من ُخب ِْز إذا ُو ِضعا
خبز المفضل مكتوب علٌه أال
ال بارن هللا فً ضٌؾ إذا شبعا
إنً أ؛ذركم من خبز صاحبنا
فمد ترون بحلمى الٌوم ما صنعا
اصاب الهجاء فً هذا العصر بعض التوسع و كان من اسبابه
التنافس بٌن الشعراء حول الحضوة لدى االمراء والخلفاء .
وتمٌز الهجاء هذا العصر باالسراؾ فً المول البذيء والنٌل
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من االعراض مما ٌذكرنً بهجاء الحطٌبة فً العصرٌن الجاهلً
وصدراالسالم او شعر النمابض بٌن جرٌر و االخطل او الفرزدق
ومن اشهر شعراء الهجاء المتنبً وابن الصٌاد وما هجاء
ابً الطٌب فً كافور االخشٌدي عنا ببعٌد بعد ان مناه وا ّمله ثم
نكث فصب المتنبً علٌه ؼضب الدهر ولعنة الزمن على مدى
الدهور واالزمنة وجعله اضحوكة لالخرٌن ٌمول :
كلما اؼتال عبد السوء سٌده
او خانه فله فً مصر تمهٌد
نامت نواطٌر مصر عن ثعالبها
فمد بشمن وما تفنى

العنالٌد

العبد لٌس صالح باخ
لو انه فً

ثٌاب الحر مولود

ال تشتري العبد اال والعصا معه
ان العبٌد النجاس

مناكٌد

ما كنت احسبنً ابمى الى زمن
ٌسًء بً فٌه كلب وهو محمود
وال توهمت ان الناس لد فمدوا
وان مثل

ابً البٌضاء

موجود

او لوله فٌه :
أمٌنا واخالفا وؼدرا وخسة ؟؟
اشخصا لحت لً ام مخازٌا ؟؟
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سر الحٌاة فً العصرالعباسً عند الممة المسٌطرة او
ثم ان رخاء وٌُ ُ
الطبمة المترفة من طبمات المجتمع كان مجاالً النتعاش فن جدٌد هو فن
الفكاهة وربما نزوعه الى السخرٌة والتهكم فٌدخل فً باب الهجاء
حٌث حٌث نزعت النفوس فً هذا الوسط نحو الحٌاة الصاخبة الالهٌة
إلى اإلعجاب بؤسالٌب الفكاهة التً تزٌد المجالس بهجة فكان الشعر
الفكاهً الساخر ومن امثلة هذا الشعر ما لاله دعبل الخزاعً حٌن طار
من داره دٌن فاخذه بعض اصدلابه الظرفاء وذبحه وأكله .فما كان من
دعبل إال أن نظم لصٌدة فٌه شنع بها علٌهم ،ومن لصٌدته هذه االبٌات
الظرٌفة:
أسر (المإذن) صالح وضٌوفه
أسر الكمً هفا خالل المالط
بعثوا علٌه بنٌهو وبناتهم
ما بٌن ناتفة وآخر سامط
ٌتنازعون كؤنهم لد أوثموا
خالان ،أو هزموا كتابب ناعط
والزهد لٌس ظاهرةً جدٌدة على العصر العباسً إنما هو من
عصر الصحابة او التابعٌن ث ّم العصر األموي الذي برز فٌه الكثٌر
من الشعراء فً أشعارهم بوادر للزهد والتصوؾ مثل الحسن
البصري ولطع األسباب المتصلة بالملوب .لذا أصبح الشعر الذي
ٌنظم فً االمور الزهدٌة والدٌنٌة بذاته اصبح سالحا حادا ٌواجه
اإلنحراؾ والمجون .
تٌار الزندلة و
ْ
و الزهد بحد ذاته ٌعتبر سلوكًة ٌهدؾ لالبتعاد عن الدنٌا
وهجرها وااللتزام بالعبادات والطاعات الربانٌة  .من ذلن ٌمول ابو
العتاهٌة الشاعرالمعروؾ بزهده :
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اذا المرء لم ٌعتك من المال نفسه
تملكه المال الذي هو مالكه
اال انما مالً الذي انا منفك
ولٌس لً المال الذي انا تاركه
او لوله :
ٌا ساكنً االجداث انتم
مثلنا باالمس كنتم
لٌت شعري ما صنعتم
ال

اربحتم ام خسرتم

وربما اعتبر شعرالزهد اساسا لشعرالتصوؾ ومنبعا الٌه .وشعر
الزهد الخالً من الؽلو ٌتجلى فً شعر أبً العتاهٌة وشعر أبً نواس
الشاعر الماجن بعد توبته فً شٌخوخته فله أبٌات فً الزهد تعد من
روابع الشعرالعربً ولٌل انه لالها فً اخرٌات اٌامه بعد َ
أن تٌمظ من
ؼفلته و تاب إلى هللا تعالى .
الحظ لوله فً الزهد :
ٌا رب إن عظمت ذنوبً كثرةً
فلمد علمت بؤن عفون أعظ ُم
ب كما أمرتَ تضرعا ً
أدعونَ ر ِّ
ْ
إن َ
كان ال ٌرجون إال ُمحس ٌن

فإذا رددت ٌدي فمن ذا ٌرح ْم
فبمن ٌلوذ و ٌستجٌـر المجرم

مالً إلٌنَ وسٌلةً إال الرجــا
و جمٌل ظنً ث َّم إنً مسلـ ُم
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أما التصوؾ فهو نزعة روحٌة خالصة اساسها المجاهدة
والرٌاضة الروحٌة والوصول للكشؾ عن الذات االلهٌة .ولد ظهر
من الرجال المتصوفٌن اشتهرالشٌخ معروؾ الكرخً والجنٌد البؽدادي
والحالج والماضً الفاضل والمشٌري وابن الفارض والشٌخ عبد
المادرالكٌالنً والسهروردي وابن عربً وؼٌرهم كثٌر .
الحظ الشٌخ عبد المادرالكٌالنً ٌمول:
مافً الصبابة منهل مستعـــــــــــذب
اال ولً فٌه االلذ االطٌــــــــب
اوفً الوصال مكانة مخصوصــــــة
اال و منزلتً اعز والـــــــرب
وهبت لً االٌام ر ونك صفوهـــــــا
فؽال مناهلها وطاب المشرب
اضحت جٌوش الحب تحت مشٌبتً
طوعا ومهما رمته الٌؽـــــرب
راجع كتابً ( الؽزل فً الشعر العربً ) صفحة .258 -233
ت بالعبادة والصوم واالستؽراق فً عشك
ومن
النساء المشهورا ِ
ِ
الذات االلهٌة الشاعرة رابعة العدوٌة ولد نادت بالحب اإللهً
واتخذته مصدرا لشعرها .
الحظ لولها تناجً حبٌبها :
أحبن حبٌن حب الهوى

وحبـًا ألنن أهالً لذاكـا
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حب الهوى
فؤما الذي هو ّ

فشؽلً بذكرن عمن سواكا

وأما الذي أنت أهل له
ب حتى أراكا
فكشفن للحج ِ
اما فً شعرالحكمة  -وكانت هذه فً الجاهلٌة اٌضا لالها كثٌر من
أثرت حركة
شعراء الجاهلٌة مثل زهٌر بن ابً سلمى ولبٌد – ولد َّ
الترجمة الواسعة فً شعر الحكمة فنجد أن بعض الشعراء فً العصر
والؾرسٌة و الهندٌة التً ترجمت
ا
العباسً استوعبوا الحكم الٌونانٌة
للفارسٌة ثم نملها ابن الممفع وؼٌره إلى العربٌة فتمثلوا بها شعرا ً ،
وضمنوا بعضها أبٌاتهم مثل كتاب( كلٌلة ودمنة ) ذي االصول الهندٌة
او كتاب( األدب الكبٌر) وكتاب ( األدب الصؽٌر) اللذٌن نمل فٌهما ابن
الممفع من تجارب الفرس وحكمهم الكثٌر .
الحظ لول صالح عبد المدوس ٌمول :
المرء ٌجمع و الزمان ٌفـرق
وٌظـل ٌرلع و الخطوب تمزق
وألن ٌعادي عالال خٌـر له
مـن أن ٌكون له صدٌك أحمك
فارؼب بنفسن أن تصادق أحمما
إن الصدٌك علً الصدٌك مصدق
وزن الكالم إذا نطمت فإنما
ٌبدي عٌوب ذوي العمول المنطك
ومن شعر بشار بن برد فً الحكمة :
اذا كنت فً كل االمور معاتبا
صدٌمن لم تلك الذي التعاتبه
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فعش واحدا او صل اخان فانه
ممارب ذنب تارة ومجانبه
اذا انت لم تشرب مرارا على المذى
ظمبت واي الناس تصفو مشاربه
اما الشعر الفلسفً فمد نشؤ فً الشام او ٌكاد ان ٌكون هكذا
ومنها تسرب .وممن الحم الفلسفة فً الشعر ابو العالء المعري وابن
سٌنا والرازي وؼٌرهم وكانت روح العصر تتطلب اٌجاد مثل هذه
الفنون وهً فً بعض االحٌان الرب للحكمة .
وتعجبنً هذه االبٌات البً العالء المعري :
اذا رجع الحصٌؾ الى حجاه
تهاون بالشرابع وازدراها
فخذ منها بما اتان

لب
وال ٌؽمسن جهل فً صراها

وهت ادٌانهم من كل وجه
فهل عمل ٌشد به عراها

أثرت الحضارة فًه فبعدَ أن كان الشعراء
اما فً الرثاء فمد َّ
العرب ٌنظمونه فً البحور الطوٌلة اصبح الشعراء فً هذا العصر
ٌنظمونه فً البحور الخفٌفة .وفً رثاء الخلفاء ولٌس جدٌدا على الشعر
العربً رثاإهم  .الحظ لول ابً نإاس فً رثاء االمٌن :
طوى الموت ما بٌنً وبٌن مح ّمد

ولٌس لما تطوي المنٌة ناشر
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وكنت علٌه أحذر الموت وحده
فلم ٌبك لً شا علٌه أحاذر
فً العصر العباسً وجد فن رثاء المدن فرثى الشعراء المدن التً
اصابها الضٌم او الحرب فخربت بعض معالمها ؾأصبح حنٌنهم
منصبا ً على هذه المدٌنة ،أو تلن التً ٌعٌش فٌها الشاعر او التً
نشؤ فٌها،اوتشابكت عاللاته االجتماعٌة مع أهلها فرثٌت الماهرة ودمشك
والمٌروان ومدن االندلس فً كثٌر من المصابد  .ولد رثى الشاعر
الفضل بن العباس العلوي المدٌنة المنورة مما حل فٌها من تخرٌب
العلوي
عندما دخلها محدي وعلً ابنا الحسن بن جعفر ابن موسى بن جعفر
سنة \ 291ه جرٌة فخربا المدٌنة وعذبا أهلها ٌمول :
دار هجرة المصطفى
أخربت ُ
البر فؤبكى خرابها المسلمٌنا
لبح هللا معشرا ً أخربوها
وأطاعوا مشردا ً معلونا
كما بكى شعراء هذا العصر أبنابهم ورثوهم مثلما فعل الشعراء
فً العصور المتمدمة لبلهم و ِم ْن ذلن رثاء ابن الرومً أل بنه دمحم
حٌن توفاه الموت اوخطفته ٌد المنون :
بكاإكما ٌُشفً و ْ
إن َ
كان ال ٌُجدي
نً الذي أهدتـهُ كفاي للثـرى
بُ َّ

فجودا فمد أودى نظٌركما عندي
فٌا َّ
هدي ٌا حسرةَ ال ُمهدي
عزة ال َم ّ

أال لاتل هللا المناٌا ورمٌـها
من الموم حبات الملوب على عمد
توخى حمام الموت أوسط صبٌتً
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فللَّه كٌؾ اختار واسطة العمد
اال ان من جدٌد رثاء العصر العباسً رثاء المؽنٌن واالحبة
واالصدلاء و تضمن هذا الرثاء أوصافًا لم ٌعرفها الرثاء العربً.
و من ذلن لول أحدهم فً رثاء المؽنً إبراهٌم الموصلً:
بكت المسمعات حزنا ً علٌه
وبكاه الهوى وصفو الشراب
وبكت آلة المجالس حتى
رحم العود دمعة المضراب
اما الخمرة فهً ٌ
لٌس بجدٌ ٍد على الشعر العربً
أدبً
فن
َ
ٌ
وإنما هو لدٌم ابتدأ لب َل اإلسال ْم ومن أشهر الشعراء فً العصر
وصؾ الخمرة االعشى وعمرو بن كلثوم وكثٌر من
الجاهلً فً
ِ
شعراء الجاهلٌة ولما جاء اإلسالم أمر بتحرٌمها وحدّ شاربٌها
وصانعٌها وبابعٌها وحاملٌها  .ولذا للت معالرتها والمول فٌها
نفر للٌل ممن لم ٌعتنموا االسالم وبالخفاء  .وفً العصر
والتصر على ٍ
االموي انبعث هذا الفن من جدٌد على اٌدي عدد من الشعراء من ؼٌر
المسلمٌن مثل االخطل .
وفً العصر العباسً فمد شاعت الخمرة وتوسعت مجالسها
وكثرت حاناتها وزاد اإللبال علٌها نتٌجة الترؾ وكثرة اللهو ومجون
العصر وانفتاحه وٌبدو أن الحرٌة وراء هذا اإللبال .وفً كل هذا لال
الشعراء وانشدوا ومن اشهر من لال فً الخمرة ومجالسها الشاعر
ابو نإاس والشاعر ؼالب عبد المد وس الذي ٌمول فٌها :
ً الكؤس إنًّ فمدتها
أدٌرا عل ّ

المراضع
در
كما فمد المفطوم ّ
ِ

و لول ابً نإاس هذه االبٌات :
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دع عنن لومً فإن اللوم إؼراء
وداونً بالتً كانت هً الداء
صفراء ال تنزل األحزان ساحتها
لو مسها حجر مسته سراء
لامت بإبرٌمها واللٌل معتكر
فالح من وجهها فً البٌت ألالء
فؤرسلت من فم اإلبرٌك صافٌة
كؤنما أخذها بالعٌن إؼفاء
رلت عن الماء حتى ما ٌالبمها
لطافة وجفا عن شكلها الماء
فلو مزجت بها نورا ً لمازجها

حتى تولد أنوارا ً وأضواء

دارت على فتٌة دان الزمن لهم
فما ٌصٌبهم إال بما شاإوا
لتلن أبكً وال أبكً لمنزلة
كانت تحل بها هند وأسماء
وظهر كذلن فن التشكً من الزمن ومن االحداث االجتماعٌة
وكان موجودا نشذرات فً لصابد الشعراء اال انه فً هذا العصر ظهر
كفن جدٌد وٌتمٌز بذكر الحوادث واالحدات التارٌخٌة ونمد المجتمع
نمدا تحلٌلٌا والشكوى من مصاببه واحداثه وهً كثٌر .
الحظ لول ابً العالء المعري فٌه :
دنٌان دار شرور السرور بها
ولٌس ٌدري اخوها كٌؾ ٌحترس
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بٌنا امرإ ٌتولى الذبب عن عرض
اتاه ليث على العالت ٌفترس
اال ترى هرمً مصر وان شمخا
كالهما يبمٌن

سوؾ

ٌندرس

وكذلن كثرت االخوانٌات بما فٌها المعاتبة بٌن الشعراء او ؼٌرهم
كمول ابً فراس الحمدانً معاتبا :
لم اإاخذن بالجفاء النً
واثك منن بالوفاء الصحٌح
فجمٌل العدو ؼٌر جمٌل
ولبٌح الصدٌك ؼٌر لبٌح
وكذلن الحكمة واالمثال وان كانت موجودة فً الشعرالعربً منذ
عصرالجاهلٌة وافضل من لال فٌها واكثر المتنبً ٌمول :
على لدر اهل العزم أتتً العزابم
وتتً على لدر الكرام المكارم
أ
وتعظم فً عٌن الصؽٌر صؽارها
وتصؽر فً عٌن العظٌم

العظابم

وكذلن لالوا فً المطاٌبة والمفاكهة والهزل وفً كل امور
الحٌاة الٌومٌة .
ولد استحدث الشعراء العباسٌون لونا جدٌدا من الشعرهو الشعر
التعلٌمً الذي لم تكن له أصول لدٌمة ،بل نشؤ من خالل رلً الحٌاة
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العملٌة فً هذا العصر والحاجة الٌه و تنوع روافد الثمافة بضرورة
احاطة األدٌب بمدر وافر منها ،وظهرت الحاجة إلى وسٌلة تٌسر هذه
اإلحاطة ،ؾلجؤ الشعراء أو الناظمون الشعر إلى نظم بعض المصص
المعروفة ،كما نظم وا متونا منظومة فً كثٌر من العلوم كالنحو والفمه
والمنطك ،فضالً عن المواعظ التً ركزوها فً حكم منظومة بحٌث ٌسهل
تداولها على اللسان واستمرارها فً الذاكرة.
وكان الشاعر أبان بن عبد الحمٌد الالحمً اول من اشاع هذا النوع
من الشعر ،اذ نظم فٌه العدٌد من المنظومات التعلٌمٌة وشملت المصص
والعلوم والسٌر .وضع الكتب المنظومة فً التارٌخ والصوم والصالة
وؼٌر ذلن مما طلبه منه بعض رجال البرامكة الذٌن أجزلوا له العطاء
على نظمه لكتاب ( كلٌلة ودمنة ) شعرا فمال فً اوله :
هذا كتاب أدب ومحنه
وهو الذي ٌدعى كلٌلة دمنه
فٌه دالالت وفٌه رشد
وهو كتاب وضعته الهند
فوصفوا آداب كل عالم
حكاٌة عن ألسن البهابم
فالحكماء ٌعرفون فضله
والسفهاء ٌشتهون هزله
وهو على ذان ٌسٌر الحفظ
لذُّي على اللسان عند اللفظ
ولد نظم الشعراء لصابد شعرٌة مستملة فً الفضابل االنسانٌة
نفكرة التسامح والحلم والكرم والحٌاء والعفة والصبر ونجد هذه
الخاصٌة فً شعراء الزهد كؤبً العتاهٌة ،اذ ٌمول:
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كم من سفٌه ؼاظنً سفها ً
فشفٌت نفسً منه بالحلم
وكفٌت نفسً ظلم عادٌتً
ومنحت صفو مودتً سلمً

ولمد رزفت لظالمً ؼلظا ً
ورحمته إذ لج فً ظلمً

ومن هنا ٌتبٌن ان فنون هذا العصر كثٌرة كثٌرة ولد جبنا على
اشملها او اشهرها .

**************************
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تُـــا ن تٖ ـبنق
( ِ٤ؿ أُعكق) ٖ٣
( ٗٔٞلض ٖٓ اُؼٕه اُؼثاٌ ٢اال) ٍٝ
 ٞٛأتٓ ٞؼال تّان تٖ تهق تٖ ٣هظٞؾ  ،كانٌ ٢األَٔ ٘٣ر٢ٜ
ٍٗث ٚاٍُ٣( ٠راٌة تٖ أُِي ُٜهاٌق ) ًٝإ ٣هظٞؾ ٖٓ ٓ٘طوح
(ٚفانٌرإ) ؿهب ٜٗه (ظ٤ؽ ) ٕٞكٍثا ٙأُِٜة تٖ أتٔ ٢لهج ٝظاء
ت ٚاُ ٠اُثٕهج ٝظؼِ ٚـاقٓا الٓهأذ( ٚـ٤هج اُوّ٤ه٣ح ) ٝػ٘كٛا
اٗعثد وٝظح ٣هظٞؾ ( تهق ا ) ٝاُك تّان .كِٔا ًثه تهق وٝظرٚ
ٛٝٝثر ٚوٝظح أُِٜة اُوّ٤ه٣ح الٓهأج ٖٓ ت٘ ٢ػو ٖٓ َ٤ه ً٤ػ٤الٕ
ًاٗد ػِ ٠ػالهح ِك٣كج تٜا كُٞكخ ُ ٚآهأذ ٚتّانا كؤػرور ٚاُؼو٤ِ٤ح
كاٗرٍة اُ ٠ت٘ ٢ػو َ٤تاُٞالء فه َ٤اُؼوٍٗ ٢ِ٤ث ٚالٓهأج ٖٓ ت٘ ٢ػو َ٤ذِي
أُهأج اُر ٢أػرور.ٚ
ُٝك كٜٗ ٢ا٣ح اُوهٕ األُِٜ ٍٝعهج أُثانًح .ا ١كٌ٘ ٢ح \ ٛ 96عه٣ح
ػ٘ك ت٘ ٢ػو َ٤ك ٢تاق٣ح اُثٕهج ٝأِٔ ٚكانًٌٔ ٢ا ت٘٤د اػالٖٓ ٝ ٙ
أهِٚ( ْ٤فانٌرإ).
أتً ٙٞإ ٣ؼَٔ ك ٢اُط ٖ٤ك٤واٍ ُ٤ٚ ( ٚاٗا ) آا أٓ ٚف٣واٍ أٜٗا ن٢ٓٝج .
االَٔ ٝ.هُٝ َ٤ك تّان اػٔٝ ٠هك ٔٝق ٗلٍ ٚهائال:
(ػ ُ
َٔ٤د ظ٘٘٤ا ً ٝاُمًا ُء ٖٓ اُؼَ َٔ٠
ٓٞئال

قٓ ْ٤اُفِوح

ُ
َ
اُظٖ ُِؼِْ
ػع٤ة
كعجد
َ
٣ٞٚال
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ذؼِْ كٓ ٢ك٘٣ح اُثٕهج ؼ٤س ًاٗد ؼا٘هج ٖٓ ؼٞا٘ه اُصواكح
ٝاُؼِْ ٝاالقب ك ٢ت٘ ٢ػوٝ َ٤لٛة اُ ٠اُثاق٣ح كرؼِْ اُِـح اُؼهت٤ح تٌَّ
ظ٤ك ًٝإ لً٤ا ٓلهٚا ا٘اكح اُ ٠ذهقق ٙػِ ٠ؼِواخ أُرٌِٔ ٖ٤تأٍُاظك
ٍ٣رٔغ آُ ٠ؽاٝناخ أٔؽاب أَُِ ٝاُ٘ؽَ ٝاألٞٛاء أُفرِلح ٝاٗروَ
تؼكٛا اُ ٠تـكاق .
آا ٗلٍ٤رٝ ٚذٌِ ٖ٣ٞفٕ٤ر ٚكوك ذاشه كٜ٤ا تأِ ٚاُلانٌ ٢كٌإ
ؼاق أُىاض ٌه٣غ اُـٙة ًٝإ ػٔا ٙاُٞالق ُٚ ١ذاش٤ه كٗ ٢لٍ٤ر ٚاٙ٣ا
ؼ٤س ه َ٤اًٗ ٚإ ّ٣ؼه ك ٢ههانج ٗلٍ ٚتأُهانج ٝاالٌ ٝ ٠ؼوك ٙػِ٠
أُثٕهًٔ ٖ٣ا ًإ ٍُٔر ٟٞاُؽ٤اج اُلو٤هج اُر ٢ػاِٜا تاُؽهٓإ
ٝاُلوه اشه تاُؾ ك ٢ذٌّٗ َ٤لٍ٤ح ٛما اُّاػه ٝؼوك ٙػِ ٠أُعرٔغ اُم١
ػاَ ك ْٛ ٖٓٝ ٚ٤ؼ ُٚٞكظٜهخ تٞاقن اُّؼٞت٤ح ُك ٚ٣كٓ ٌٖ ٢ثٌهج
تّان ِاػه ٓفٙهّ ػاَ ك ٢ت٘ ٢أٓ٤ح ٝت٘ ٢اُؼثاي .
ُٝؼَ أ ٍٝنؼِح ًُ ٚاٗد اُ ٠ؼهإ كوك ٝكك أُ٤ٌِ ٠إ تٖ ّٛاّ
تٖ ػثك أُِي كٔكؼ ٚتوٕ٤كج تائ٤ح ًٝإ ٌِٔ٤إ تف٤ال كِْ ٣ؼط٤ِ ٚجا
ٝه َ٤أػطا ٙـٍٔح آالف قن ْٛكاٌروِٜا ٝنقٛا ػِٝ ٚ٤ـهض ٖٓ ػ٘كٙ
ٌاـطا ٛٝعاًٝ ٙمُي ًاٗد ُٝ ٚكاقج ػِٓ ٠هٝإ تٖ دمحم ك٢
قّٓن كِْ ٣ؼطٝ ٚهك ٝػك ٙتّ٢ء ٝأـِق ٝػك ، ٙكٜعا ٙبهٕ٤كج ُْ
٣ثن ٜٓ٘ا اال ت٤د ٝاؼك ٣و ٍٞك: ٚ٤
ُٔهٝإ ٓٞاػك ًالتاخ ًٔا
تهم اُؽ٤اء ٓٝا اٌرٜال
ٝػٔٓٞا فإٔ تّانا ُْ ذٌٖ ُ ٚؼظٞج ػ٘ك ـِلاء ت٘ ٢أٓ٤ح كؼاق
اُ ٠اُثٕهج ُٝثس كٛ٢ا ٔ٣كغ اُٞالج ٝاُوٞاق ّ٣ٝثة بٔٞؼثاذٚ
ٖٓ اٍُ٘اء ًٝاٗد اُثٕهج ؼاكِح تاُؼِٔاء ٝاالقتاء ك ٢لُي اُؼٜك
اُنقٝي
ٓصَ ٝأَ تٖ ػطاء ِ٤ؿ أُؼرىُح ٔٝٝاٍ تٖ ػثك ـ
ٝػٔه ٝتٖ ػث٤ك ٝؿ٤ه ٖٓ ْٛأٔؽاب اٌُالّ  ،اال إ ٝأَ تٖ ػطاء
ظاكأُ ٙا تِـ ٖٓ ٚاُؽاقٝ ٙؼهٖ اُ٘اي ػِ ٠هرِ ٝ. ٚػٔه ٝتٖ ػث٤ك
اٙ٣ا ٗأه ٝأَ تٖ ػطاء ٝاُؽٍٖ اُثٕهٓٝ ١اُي تٖ ق٘٣ان كرْ
 ٖٓ ١اُثٕهج بؼٞاٌُ٘ ٢ح\ ٛ 127عه٣ح كؤهاّ ك ٢اٌُٞكح ٔ٣كغ
ٗقٙ
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اُٞاُ٣ ( ٢ى٣ك تٖ ٛث٤هج اُلىانٔ٣ٝ ) ١كغ ه ً٤ػ٤الٕ ؼرٌ ٠وطد
اُكُٝح األٓ٣ٞح ٝهرَ ٣ى٣ك تٞاٌٌ٘ ٛح\ ٛ113عه٣ح  ،كهظغ اُ٠
اُثٕهج ًٝإ هك ٓاخ ٝأَ تٖ ػطاء اال إٔ ػٔه ٝتٖ ػث٤ك ُْ ٣رهًٚ
٣طٔجٖ ك ٢أن٘ٚا تَ ٌؼ ٠كٗ ٢ل ٚ٤شاٗ٤ح  ،كظَ ٣ر٘وَ ٖٓ تِك اُ ٠تِك
ؼر ٠ذٞك( ٢ػٔه ٝتٖ ػث٤ك ) ٌ٘ح \ٛ 145ـ  ،كؤكهؾ نٝػٝ ٚأٍٗد
ت ٚاُثٕهج وٓ٘ا كؤهاّ ٔ٣كغ ٝالذٜا ؼر ٠اٗرٜد اُكُٝح االٓ٣ٞح ٝه٤اّ
اُكُٝح اُؼثاٌ٤ح
بشار شخصٌة تؽلؽلت الشعوبٌة فً نفسه ؾحٌن ٌفخر بنفسه
ولومه الفرس ٌمسو على العرب بسخرٌة مرٌرة والذعة وعلى
أؼلب الظن كان سالحه الحاد كردّ فعل مضاد لمن كان ٌستهٌن
به وبشخصٌته وبشاعرٌته  ،وممدرته اللؽوٌة فٌظهر شعوبٌته على
حمٌمتها فً نفسه ؼٌر هٌاب من احد :
ارفك بعمرو إذا حركت نسبتهُ
عربً ٌ من لوارٌر ِ
فإنـّه
ّ
ما زال فً كٌر حدا ٍد ٌردّدهُ
ِإ ْن َج َ
از آباإُه األ َ ْنذَا ُل فً ُم َ
ض ٍر

ور
َحتَّى بَدَا ع ََربًٌِّيا ُم ْظ ِل َم النُّي ِ
جازت فلوس بخارى فً الدنانٌر

ع َمر
واشدُ ْد ٌَدَ ٌْنَ بِ َح َّما ٍد أبً ُ

ً مـــن زنابٌر
ف ِإنَّــــهُ نَبَ ِط ٌّ

ومن اخباره فً ذلن ما ٌروٌه صاحب االؼانً :
دخل أعرابً على ( مجزأة بن ثور السدوسً) وبشار عنده
وعلٌه بزة الشعراء فمال األعرابً :
 من الرجل فمالوا رجل شاعر فمال أمولى هو أم عربً83

10/18/2015

 لالوا بل مولى فمال األعرابً :وما للموالً وللشعر.فؽضب بشار وسكت هنٌهة ثم لال:
 أتؤذن لً ٌا أبا ثور لال لل ما شبت ٌا أبا معاذ . فؤنشؤ بشار ٌمول :ِسؤخبر فاخر األعراب عنً
وعنه حٌن تؤذن بالفخار ِ
أحٌن كسٌت بعد العري خزا ً
ونادمت الكرام على العمار
تفاخر ٌابن راعٌ ٍة وراع

بنً األحرار حسبن من خسار

وكنت إذا ظمبت إلى لراح ٍ
شركت الكلب فً ولػ اإلطار
ترٌػ بخطبة كسر الموالً
وٌنسٌن المكارم صٌد فار ِ
ؾلم ٌسبك أحدٌ بشارا ً بمثل هذه الجرأة فً التطاول على العرب ،
ولكن هذا الشعر أؼراه بالتمادي حٌث وجد باب الحرٌة مفتوحا على
مصراعٌه  ،وان الدولة الفتٌة منشؽلة بالمضاء المبرم على األموٌٌن
فً عصر السفاح ومن بعدها ثورتً ( النفس الزكٌة) فً المدٌنة
المنورة و( ابراهٌم االمام) فً البصرة
ٍٓٝا اٗروِد اُفالكح اُ ٠ت٘ ٢اُؼثاي ٓٝا ًاق ٍ٣رفِق ( أت ٞظؼله
إُٔ٘ٞن ) ؼر ٠ـهض ػِ ( ٚ٤دمحم اُ٘لً اُىً٤ح ) ٝاـ ( ٙٞاتهاْ٤ٛ
االٓاّ) ات٘ا (ػثك هللا أُؽٗ تٖ اٍؼٍٖ تٖ اُؽٍٖ اٍُث ٛتٖ ػِ ٢تٖ
اتٚ ٢اُة ) كصان ( دمحم ) ك ٢أُك٘٣ح كثا٣غ ٙأِٜٛا ٝأكر ٠تٕؽح اُث٤ؼح
(اإلٓاّ ٓاُي تٖ أًٗ )
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ٝشان( اتها ْ٤ٛاالٓاّ ) تاُثٕهج ًٝإ تّان ٓ٘ل٤ا ػٜ٘ا كؤنٌَ اُٚ٤
ٖٓ اٌُٞكح توٕ٤كذ ٚأُ٤ٔ٤ح اُّ٤ٜهج ٣ؽه٘ ٚتٜا ػِ ( ٠إُٔ٘ٞن )
ٔ٣ٝكؼ٤ّ٣ٝ ٚه ػِ ٌُٖٝ ٚ٤األـٞ٣ ُْ ٖ٣ٞكوا ك ٢شٞنخٔٛ١ا فظله
تٜٔا اُفِ٤لح ( إُٔ٘ٞن ) ٝهرِٜٔا .
 ُْٝذَٕ هٕ٤كج اُّاػه تّان اُ( ٠اتها ْ٤ٛاالٓاّ ) أ ٝأٜٗا
ِٔٝد اُ٘ٝ ٚ٤اػد كِْ ٣هٛٝا اؼك اال اٗ ٚتكُٜا ا ٝهَ ػكُّٜا اٝ
هِة ٓؼ٘اٛا فظؼَ اُرؽه ٗ٣كٜ٤ا ػِ ( ٠أت ٍِْٓ ٢اُفهاٌاٗٝ )٢أُكغ
ٝإُ٘ه ( ُِفِ٤لح إُٔ٘ٞن )ُٝ.ؼَ ٛم ٙاُوٕ٤كج تؼك ذـ٤٤هٛا ًاٗد اٍُثة
ك ٢اذٕاٍ اُّاػه ب(إُٔ٘ٞن ) ٝاُؽظٞج ػ٘ك. ٙ
ُٔٝا ( ٢ُٝأُٜك ) ١اُفالكح اذَٕ ت ٚتّان اذٕاال ٝش٤وا ٝأـم ٣لك
اُ٣ٝ ٚ٤ؤـم ظٞائىًٝ ، ٙإ ِؼه ٙهك ٚان ٝذ٘اهِ ٚاُ٘اي ًٝ ،إ( أُٜك) ١
ِك٣ك اُؽة ٍُِ٘اء ؿٞ٤نا ػِ ٖٜ٤كثِـر ٚأت٤اخ ُثّان كٜ٤ا ٓعٕٞ
 ٝػٜه كِٔا هكّ ػِ ٚ٤اٌرّ٘ك ٙاُّؼه كؤّٗك ٙا٣ا ٙكـٙة اُفِ٤لح ػِٚ٤
ٝهاٍ :
 ِ٣ٝي أذؽٗ اُ٘اي ػِ ٠اُلعٞن ٝذومف أُؽٕ٘اخ أُفثآخ ٝهللا ُجٖهِد تؼك ٛما ت٤را ٝاؼكا ك٤ٍٗ ٢ة ٥ذ ٖ٤ػِ ٠نٝؼي .
كِٔا أُػ ػِ ٠تّان ك ٢ذهى اُـىٍ ِهع ٔ٣كؼ٣ٝ ٚو ٍٞأٗ ٚهك
ذهى اُـىٍ ٝٝ ،قع اُـٞاٗ ، ٢شْ ٣ؤـم ك ٢هٓ ؼٞاقش ٚأُا٘٤ح  ،ك٤رؤٌق
ػِٜ٤ا ٕ٣ٝق اٍُ٘اء اُِٞاذٔ ٢اؼث ٖٜكال ٣فًِ ٞالٓ ٖٓ ٚاُـىٍ ،
 ٌٖ٣ ُْٝـثص ٚكٛ ٢ما األٌِٞب ُ٤فق ٟػِ (٠أُٜك ) ١كؤظٜه ُ ٚظلٞج
ٝؼثً ػ٘ ٚػطا٣ا ٙكٌإ ٔ٣كؼ ٚكال ٣ؽظ ٚ٘ٓ ٠تّ٢ء ٖٓ لُي هاٍ
أُٜكُ ١ثّان :
أظى ٛما اُث٤د. أتٕهخ ػُ ٢٘٤ؽ٢٘٤كواٍ تّان ػِ ٠اُثكٜ٣ح :
أتٕهخ ػُ ٢٘٤ؽ٘ٓ ٖ٤ظها ً ٝاكن ِ٢٘٤
ٌرهذ ٚال نأذ٘٢
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كثكخ ٓ٘ ُٚكٍٞٙ

ُــــْ ذٞان تاُ٤ـكٖ٣

 ٍ ٢ٚاُؼٌ٘رٖ٤
كاٗص٘د ؼر ٠ذٞانخ ت٤ـٖ ّ
كواٍ أُٜكٝ :١هللا ٓا أٗد االّ ٌاؼهُٞٝ ،ال أٗي أػُٔٙ ٠هتد ػ٘وي
وحاول أن ٌتمرب من وزٌره (ٌعموب بن داود) فلم ٌحفل به وال
أذن له وال أعطاه  ،فرحل إلى البصرة ؼاضبا  ،وأخذ ٌهجو المهدي
ووزٌره فكان طول لسانه سببا فً هالكه .
 ٝك ٢اُؼٕه اُؼثاٌ ٢االًصه اٗلراؼا ٝذوه٣ثُِ ْٜلهي اـم ٣عاٛه
تٔع٤ٌٞر ٖٓٝ ٚلُي ه: ُٚٞ
ٝنب ل ١ذاض ًه ْ٣اُعك
ُ

ًآٍ ًٍه ٟأً ٝآٍ تهق

ٝػ٘كٓا ٌاُ ٚاُفِلح أُٜك ١ػٖ أِ ٚهاٍ :
أال أٜ٣ا اٍُائِ ٢ظاٛكا
ُ٤ؼهك٘ ٢أٗا أٗق اٌُهّ
ٗٔد ك ٢اٌُهاّ ت٘ ٢ػآه
كهٝػ ٢ههٝ ُ٣أِٔ ٢اُؼعْ
اُفِ٤ق ( أُٜك)١
ج
ًإ تّان تٖ تهق ّ ٛعاءا كاؼّا كِ ٢ؼهٛ ٙع٠
ٝٝو٣ه٣ ( ٙؼوٞب تٖ قاٝق ) ٛٝ .ع ٠اُؼِٔاء ٝاالقتاء اُؼهب ًٝإ
ظه٣جا ك ٢االٌرفلاف تٌص٤ه ٖٓ االػهاف اُؼهت٤ح ٝهً َ٤ا ٕ ٜ٣عٖٓ ٞ
ال ٣ؼط٣ٝ ٚ٤ؼهٖ تٓ ْٜصَ االٔٔؼٌٝ ٢ثٝ ٚ٣ٞ٤االـلُ ٝٝأَ تٖ
ػطاء ٝؿ٤هٛ ٖٓٝ ْٛعائُِ ٚفِ٤لح ( أُٜكٝ ) ١ـالكر٣ ٚو: ٍٞ
ت٘ ٢أٓ٤ح ٛثٞا ٚاٍ ُْٗ ٌٓٞ

إ اُفِـــ٤لح ٣ؼوٞب تٖ قاٝق
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٘اػد ـالكرٌْ ٣ا ه ّٞكاُرٍٔٞا

اُىم ٝاُؼٞق
ـِ٤لح هللا تٖ٤
ِّ

 ٖٓٝاـثان ٙاٗ ٚن ٟٝػٖ ٗلٍ ٚاٗ ٚاّٗك أًصه ٖٓ اشٖخ ١ػّه اُق
هٕ٤كج ٓ ٌُٖٝا  َٔٝاُ٘٤ا ٖٓ ِؼه ٙال ٣ه ٟكٛ ٢ما اُوٓ ٌٟٞ ٍٞثاُـح
ٛائِح فٓا ِ ٖٓ َٔٝؼه ً٤ُ ٙبًص٤ه ٣ٝؼَِ تؼٗ ٓئنـ ٢االقب
إ ٓا  َٔٝاُ٘٤ا اهَ تٌص٤ه ٓٔا هاُ ٚتّان ؼ٤س إ اُههاتح اُك٤٘٣ح
ٝاٍُ٤اٌ٤ح ٝاالظرٔاػ٤ح ك ٢ػٕه ٙهك ؼمكد ًص٤ها ٖٓ ِؼه ٙتؼك ٝكاذٚ
ٓ ٞٛٝر ْٜكٓ ٢ؼظٔ ٚـأح ك ٢اُـىٍ ٝاُٜعاء.
عرؾ بشار بمابلٌته التجدٌدٌة وكان ٌتمٌز لى ؼٌره من الشعراء
بانه متمكن من استخدام التشبٌهات الجاهلٌة المركبة فً صورها
المعمدة فمد جارى امرأ المٌس فً معلمته مملدا ً ومنازعا ً  ،وفاله
متفلسفا ً الحظه ٌمول :
وجٌش كجنح اللٌل ٌزحؾ بالحصى
وبالشون والخطى حمر ثعالبُ ْه
ؼدونا له والشمس فً خدر أمها
كؤن مثار النمع فوق رإوسنا

تطالعنا والطل لــــم ٌجر ذاببُ ْه
وأسٌافنا لٌــــــــل تهاوى كواكبُ ْه

٣ٝثك ٝإٔ تّان ًإ ُٓٞؼا تعه٣ه ِٝؼه ٙكوك ؼا ٍٝكٓ ٢طِغ
ِثات ٚإ ٜ٣ع ٙٞؼً ٖ٤إ اُؼٕه ػٕه ٛعاء ٝاُم٣ ١ؼهف تاُ٘وائٗ
 ٌُٖٝظه٣ه اٌرٕـه تّانا ٣ ٍّٝهق ػِٛ ٠عائًٝ ٚإ تّان ٣ؤَٓ إ
٣هق ػِ ٚ٤ظه٣ه كّ٤رٜه الٕ ظه٣ه ًإ ِاػها ٔ٣أل اٍُاؼح اُّؼه٣ح
األٓ٣ٞح ٓٝغ لُي ٣ثك ٝإٔ تّانا ظَ ػِ ٠ؼثُ ٚعه٣ه ٝؼا ٍٝاٌرـالٍ
ات٤اخ ُعه٣ه
ا
أٌ ٚكِٜ ٢هذٝ ٚلٞ٣ع ٔ٤ر ٚفِٚة ٖٓ ٓـ٘٤ح إ ذـ٘٢
اُر٣ ٢و ٍٞكٜ٤ا:
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إ اُؼ ٕٞ٤اُر ٢كٚ ٢هكٜا ؼٞن
هرِ٘٘ا شْ ُْ ٣ؽ ٖ٤٤هرالٗا
 ٝؼا ٍٝإ ١ظؼَ أُـ٘٤ح ذمًه اٜٗا ٌرـِ٘ ٢ؼها أكٖٓ َٙ
ِؼه ظه٣ه اُم ١ذـ٘د ت ٚكطهتد ٝاّٗكخ ٖٓ ِؼه تّان :
ٝلاخ قٍ ًؤٕ اُثكن ٔٞنذٜا
تاذد ذـ٘ ٢ػٔ٤ك اُوِة ٌٌهاٗا
(إ اُؼ ٕٞ٤اُر ٢كٚ ٢هكٜا ؼٞن
هرِ٘٘ا شْ ُْ ٣ؽ ٖ٤٤هرالٗا)
هِد اؼٍ٘د ٣ا ٌئُ٣ٝ ٢ا آِ٢
كأٌؼ ٢٘٤ظىاى هللا اؼٍاٗا
٣ا ؼثما ظثَ اُه٣إ ٖٓ ظثَ
ٝؼثما ٌاًٖ اُه٣إ ٖٓ ًاٗا
هاُد كٜال ككذي اُ٘لً اؼٍٖ ٖٓ
ٛما ُٖٔ ًإ ٔة اُوِة ؼ٤هاٗا
٣ا ه ّٞالُٗ ٠ثؼٗ اُؽ ٢ػاِوح
ٝاأللٕ ذؼّن هثَ اُؼ ٖ٤أؼ٤اٗا
كوِد اؼٍ٘د اٗد أًُّ ٚاُؼح
ا٘هٓد ك ٢اُوِة ٝاالؼّاء ٗ٤هاٗا
لم أدر ما وصفها ٌمظان لد علمت
النوم أحٌانا
ولد لهوتُ بها فً
ِ
باتت تناولنً فاها ً فؤلثمـــــهُ

جنٌّة ُز ّوجت فً النوم إنســانا

88

10/18/2015

كأٌؼٞٔ ٢٘٤ذا ٓطهتا ٛىظا
٣ى٣ك ٔثا ٓؽثا ك٤ي اِعاٗا
٣ا ُ٤رً٘٘ ٢د ذلاؼا ٓلِعح أًٖ ٝ
خ ٖٓ هٙة اُه٣ؽإ ن٣ؽاٗا
ؼر ٠الا ٝظكخ ن٣ؽ ٢كؤػعثٜا
ٗٝؽٖ ك ٢ـِٞج ٓصِد اٍٗاٗا
كؽهًد ػٞقٛا شْ اٗص٘د ٚهتا
ذّك ٝت ٚشْ ال ذفلً ٚ٤رٔاٗا
أٔثؽد اٞٚع ـِن هللا ًِْٜ
الًصه اُفِن ُ ٢ك ٢اُؽة ػٕ٤اٗا
هِد اٚهت٘٤ا ٣ا وٓ ٖ٣عٍِ٘ا
كٜاخ اٗي تاالؼٍإ اٝالٗا
ًُ٘ ٞد اػِْ إٔ اُؽة ٣ورِ٘٢
اػكقخ ُ ٢هثَ إٔ اُواى اًلاٗا
كـ٘د اُّهب ٔٞذا ٓئٗوا نٓال
٣مً ٢اٍُهٝن ٣ٝثٌ ٢اُؼ ٖ٤اُٞاٗا
ال ٣ورَ هللا ٖٓ قآد ٓٞقذٚ
ٝهللا

٣ورَ ا َٛاُـكن أؼ٤اٗا

ًإ تّان ٓلرٗٞا تّؼهٝ ٙتاٍُ٘اء ٝتاُؽ٤اج اُر ٢اهرؽٜٔا ٓؼثها
ػٖ اُىٖٓ تث٤ر ٚاُّؼه ١اُم٣ ١و ٍٞك:ٚ٤
ٖٓ ناهة اُ٘اي ُْ ٣ظله تؽاظرٚ
ٝكاو تاُط٤ثاخ اُلاذي اُِٜط
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ٓؼان٘ا ت٤د اُّاػه ٌِْ اُفاٌه اُم٣ ١و ٍٞك: ٚ٤
ٖٓ ناهة

اُ٘اي ٓاخ ٔٛا
 ٝكاو تاُِماخ ٖٓ ًإ ظٍٞنا

 ٖٓٝاـثان ٙاٗ ٚػّن آهأج ٣واٍ ُٜا (ػثكج ) ٝهك ٗظْ كٜ٤ا
اِؼانا ًص٤هج ٣و ٍٞكٜ٤ا:
أ َ ِت ُ
رؽ َْ ِت ٌُ ُْ
٤د أَن َٓكَ َٓا ُ ْْ أ َ ًْ ِ
ٌٍَْ٤ر ْ
ّ ِلِ ٢ت ِؽثَّرِ ِٚ
ة َ
َِ َُّ ًُ ٝؼ ّ ٍ

اُه َٓ ِك
َٝكِ ٢ا ًْرِؽا ٍٍ تِ ٌُ ْْ
ِاف ْٓ ٖ َّ
ٍ
ٌ ْ
ٌ ْ
اُهِ ِك
اهد اُ٠
اهد ِاَُّ ٠
اُـ ِ ٢أََ ْٝ
َ
ّ

٣ٝو ٍٞكٜ٤ا اٙ٣ا :
٣ا ٓ٘٤ح اُوِة اّٗ ٢ال أٌٔ٤ي ِ
ٝأػ٘٤ـي
أً٘ ٢تؤـه ٟأٌٜٔ٤ا
ِ
٣ا أ٤ٚة اُ٘اي ن٣وا ً ؿ٤ه ٓفرثه

االّ ِٜاقج أٚهاف أٍُا٣ٝي

هك ونذ٘ا وٝنج ك ٢اُكّٛه ٝاؼكج
اُك٣ي
كاش٘ٝ ٢ال ذعؼِٜ٤ا تٙ٤ح
ِ
٣رٔ٤ى تّان بِاػه٣ح ـٕثح أِٔ٤ح أذ٤ػ ُٜا إٔ ذرعاٝب ٓغ
نٝغ اُؼٕه ٝذؼثه ػٖ ـٞاُط اُ٘لً ٝهك اظاق ك ٢اؿِة اٍك٘ ٕٞاُّؼه٣ح
ًٝإ ه ١ٞاُؽً ٓهٛق اُّؼٞن ٌه٣غ االٗلؼاٍ .لا هكنج كائوح ػِ٠
اُرٞك٤ن ت ٖ٤اُِلع ٝأُؼ٘ٝ ٠ت ٖ٤إُٞنج اُّؼه٣ح ٝأُٞ٘ٞع كٜٞ
ِاػه ٓطثٞع ؿ٤ه ٓرٌِق ٝهك ٛٝث ٚهللا ذؼاُٚ ٠ثؼا ً هاٌ٤ا ً ٝلًا ًء
ؼاقا ً .
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كاُـىٍ اؼرَ ظاٗثا ً ٜٓٔا ً ٖٓ ِؼه ٙكٕ٣ ٜٞق ٓعاًُ ؼث٣ٝ ٚرؽكز
ػٖٔ ٣ؽة .
٣و ٍٞػ٘ ٚاُعاؼع:
( اٗٝ ٞٛ ٚاألػّٔٛٝ ٠ا أػٔ٤إ هك اٛرك٣ا ٖٓ ؼوائن ٛما األٓه ٓا ال ٣ثِـٚ
 ١كٛ ٢ما اُثاب ٓا ُ ً٤ألؼك )
اُثٕ٤ه ُٝـ تّان ـاْج
٣مًه اتٖ نِ٤ن اُو٤هٝاٗ ٢ك( ٢ػٔكذ )ٚكواٍ :
ٌجَ تّان  ( :تْ كود أ َٛػٔهى ٌٝثود أت٘اء ػٕهى  :ك ٢ؼٍٖ
ٓؼاٗ ٢اُّؼهٝ ،ذٜم٣ة أُلاظ ٚ؟
هاٍ  :ألٗ ُْ ٢أهثَ ًَ ٓا ذٞنق ٙػِ ٢هه٣ؽر٘٣ٝ ٢اظ ٢٘٤تٚ ٚثؼ٢
٣ٝثؼص ٚكٌهٗٝ ، ١ظهخ آُ ٠ـاني اُلطٖ ٓٝ ،ؼاقٕ اُؽوائن ُٝ ،طائق
اُرّثٜ٤اخ  ،كٍهخ اُٜ٤ا تلٌه ظ٤ك ٝ ،ؿه٣ىج ه٣ٞح  ،كؤؼٌٔد ٌثهٛا ،
ٝاٗرو٤د ؼهٛا ًّٝ ،لد ػٖ ؼوائوٜا ٝ ،اؼرهوخ ػٖ ٓرٌِلٜا ٝ ،ال ٝهللا
ٓا ِٓي ه٤اق ١اإلػعاب تّ٢ء ٓٔا آذ ٢ت) ٚ
ٝهاٍ ػ٘ٔ ٚا ؼة االؿاٗ: ٢
( ػٜك ١تاُثٕهج  ً٤ُٝكٜ٤ا ؿىٍ ٝال ؿىُح اال ٣ٝهِ ٖٓ ٟٝؼه تّان )
٣ٝمًه ٔاؼة االؿاٗ ٢اٙ٣ا :
( ًإ تّان  ٟٜٞ٣آهأج ٖٓ أ َٛاُثٕهج كهاٌِٜا ٍ٣ؤُٜا و٣انذٚ
كٞػكذ ٚتمُي شْ أـِلرٝ ٚظؼَ ٘٣رظهٛا ُِ٤ر ٚؼر ٠أٔثػ كِٔا ُْ ذؤذٚ
أنٌَ اُٜ٤ا ٣ؼاذثٜا كاػرمنخ تٔهٖ أٔاتٜا كٌرة اُٜ٤ا تٜم ٙاألت٤اخ :
٣ا ُِ٤ر ٢ذىقاق ٌٗها  ٖٓ ...ؼة ٖٓ أؼثثد تٌها
ؼٞناء إ ٗظهخ اُ٤ي ٌ ...وري تاُؼ ٖ٤٘٤ـٔها
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ًٝؤٕ نظغ ؼك٣صٜا  ...هطغ اُه٣اٖ ًٍ ٖ٤وٛها
ًٝؤٕ ذؽد ٍُاٜٗا ٛ . ..انٝخ ٘٣لس كٌ ٚ٤ؽها
ٝذفاٍ ٓا ظٔؼد ػِ .. . ٚ٤ش٤اتٜا لٛثا ٝػطها
ًٝؤٜٗا تهق اُّهاب ٔ . . .لا ٝٝاكن ٓ٘ي كطها
ت ٖ٤لاى أظَ أٓها

ظ٘٤ح اٍٗ٤ح  ...أٝ
ًٝلاى أٗ ُْ ٢أؼ.. ٛ

 .تٌّاج ٖٓ أؼثثد ـثها

اال ٓواُح وائه ...

ٗصهخ ُ ٢األؼىإ ٗصها

ٓرفّؼا ذؽد اُ .. . ٟٜٞػّها ٝذؽد أُٞخ ػّها
٣ٝرٙػ ك ٢ؿىٍ تّان أًٗ ٚإ ٣رٔصَ بًَ ٓا ٗظْ كٛ ٢ما اُلٖ
ٓ٘م اُوكّ ٖٓ اُرّث٤ة ٝاٍُ٘٤ة ٝاٍتٌاء ػِ ٠اُك٣ان  ٖٓٝاُـىٍ أُاق١
ػ٘ك (ػٔه تٖ أت ٢نت٤ؼح ) ٝأههاٗ ٖٓٝ ٚاُـىٍ اُؼمن ١ػ٘ك( ه) ٠ِ٤ُ ً٤
 (ٝظٔ َ٤تص٘٤ح ) ٝأٓصآُٚا ٝك ٢اٌِٞب ظك٣ك ٍ٣رِ ْٜاُهه ٢اُؼوِ٢
اُؽك٣س ٝاُؽٙانج اُؼثاٌ٤ح ًٝإ ٣هقق كِ ٢ؼهٓ ٙا ٣رٔصَ ترؼٗ٣ٞ
تٕهٌٔ ٖٓ ٙؼ ٚؼ٤س اشثد إٔ أٍُغ ٣ؽَ تٌٔإ اُؼ ٖ٤ك ٢ذوك٣ه
اُعٔاٍ ك٤و: ٍٞ
ِوحٌ
٣ا هْ ِّ ْٞ
ْٗ
اُؽ ِ ٢ػا ِ
ألُِِٗ ٢ثؼ ِ
ّ
هاُٞا ِت َٖٔ ال ذَه ٟذ َ ْٜمِ ١كوُ ِْ ُ
د َُ ُْْ ٜ

ن ه ْثَ اُؼَ ْْ ٖ٤
ّ ُ
أؼ٤اَٗا
ٝاألُلٕ ذ َ ْؼ َ
األ ُ ُ
ة ٓا ًَاَٗا
لٕ ًاُؼَ ْ ٖ٤ذ ُ ْئذِ ٢اُوَ ِْ َ

كٜم ٙتهاعج ػع٤ثح ك٤ٔ ٢اؿح ِؼه اُـىٍ ػ٘كٝ ٙهك اظاق كٜ٤ا
و بشار من الشعراء المجددٌن بل اعتبره شٌخ المجددٌن فمن جاء
بعدهى حذا حذوه فمد كان ٌمتنً الكلمات البسٌطة العذبة الرلٌمة
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المحببة من مسامع عامة الناس دون تبذّل لؽوي بتطوٌع اللؽة،
و ببحر رالص لابل للؽناء والطرب فً عصره وبشعر حضري
ناعم ٌهدهد به على المكشوؾ  ،ال حاجة للشكوى من الحرمان،
ونمض العهد والهجران  ،والتلمٌح والرمز ؾبشار أول من جعل األذن
تعشك لبل العٌن أحٌانا ً:
ٌا لوم اذنً لبعض الحً عاشمة
واألذن تعشك لبل العٌن أحٌانا
لالوا بمن ال ترى تهذي؟فملت لهم
األذن كالعٌن توفً الملب ما كانا
وكؤنه ٌخشى ْ
ّ
أن تنسى أذنه  ،فٌما تراه أعٌن اآلخرٌن يحسب
الم بصرٌن ببصٌرتهم من دون إحساس او َّ
إن إحساسه لٌفوق
إحاسيسهم وانه ال ٌخجل من تكرار المعنى لابال :
فملت دعوا للبً وما اختار وارتضى
فبالملب البالعٌن ٌبصره واللب
وما تبصرالعٌنان فً موضع الهوى
وال تسمع األذنان إال من الملب
وكذلن ٌمول :
لالت عمٌل بن كعب إذ تعلمها
أثــــر
للبً فؤضحى به من حبها
ُ
أنّى ولم ترها تصبو ؟ فملت لهم
البصر
إن الفإاد ٌرى ما ال ٌرى
ُ
٣ٝو ٍٞك ٢هٕ٤كج اـه ٖٓ ٢ٛٝ ٟنٝائغ اُّؼهاُؼهت: ٢
بلّؽوها إذا أتٌتم

حماها
أننً متُّي فً الؽـــرام فداها
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واصحبوها لتربتً فعظامً

تشتهً ْ
أن تدوسها لدماها

رب لستُ أسؤل عدالً
رحمة ّ

رب خذنً إن أخطؤت بخطاها

دع سلٌمى تكون حٌث ترانً
أو فدعنً أكون حٌث أراها
آا ٓك٣ؽ ٞٛٝ ٚاُِ٤ٌٞح اُر٣ ٢ؼرٔك ػِٜ٤ا ك ٢ذٞك٤ه ٓا ٘٣لوٖٓ ٚ
أُاٍ اُٞك٤ه اُم٣ ١ؽراظ٘٤ُ ٚلو ٚك ٢ؼ٤اذ ٝ ٚػِِٓ ٠ماذُ ٚما ًإ ٓثاُـا
كٓ ٢كائؽٔٚ ٚؼا ك ٢نٖٔٓ ٟكٝغٝ ٚ٣إلؿهائُ ّ ٚى٣اقج اُؼطاء ٣ٝؼك
أُك٣ػ أ ْٛؿهٖ  ََّ ٔٝتّانا ً تاُرهاز كوك ؼاكع ك ٚ٤ػِٜٗ ٠ط اُوكٓاء
ٌٞاء ٖٓ ؼ٤س ظىاُح األُلاظ ٝنٔاٗرٜا ٓٝراٗرٜا ،أ ٖٓ ٝؼ٤س أُٜ٘ط
اُمٌ ١ان ػِ ٚ٤اُوكٓاء ؼ٤س ًاٗٞا ٣ثكاإٕ هٕائك أُك٣ػ تاُـىٍ ٝاٍُ٘٤ة
شْ أُٞق شْ أُكغ شْ اُؽٌٔح ٛٝما ٓا ٌٌِ ٚتّان كً ٢ص٤ه ٖٓ
ٓكائؽ ، ٚتَ اؼرمٗ ٟلً أُؼاٗٝ ٢األـِ٤حٝ .أـم ٣فِغ ػِٔٓ ٠كٝؼٚ٤
ٖٓ اُفِلاء ٝاُٞالج ٗلً اُّ ْ٤اُهك٤ؼح ٝإُلاخ اُرٚ ٢أُا ـِؼٜا
اُّؼهاء اُعاٝ ٕٞ٤ِٛاإلٌالٓٓ ٕٞ٤صَ اٌُهّ ٝأُهٝءج ٝاُّعاػح
ٝإُلاخ اُك٤٘٣ح اُر ٢ـِؼٜا اإلٌالٓ ٕٞ٤ػِٔٓ ٠كٝؼ ٖٓ ْٜ٤اُفِلاء
ٝاُٞوناء٣ .و ٍٞك ٢اؼك ٓٔكٝؼ: ٚ٤
م َْ ٝظ ُُٜٚ
اِلَا ِظجرَُِْ ُٚؽَْٔ ِك أ ْ
ِ َه َ
ِاَُْ٤يَ ٝأ ْػ َطاىَ
اٌُهآحَ تاُ َؽٔك
َ
واما حٌن ٌفخر بنفسه ولومه الفرس فانه ٌمسو على العرب
بسخرٌة مرٌرة والذعة وكانت هذه السخرٌة ردّ فعل مضاد لمن
ٌستهٌن به وبشخصٌته وبشاعرٌته وممدرته اللؽوٌة فٌظهر
شعوبٌته على حمٌمتها فٌما ٌعتمل بنفسه الٌهاب احدا .
ٌمول فً ذلن :
ارفك بعمرو إذا حركت نسبتهُ
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عربً ٌ من لوارٌر ِ
فإنـّه
ّ
ما زال فً كٌر حدا ٍد ٌردّدهُ
إِ ْن َج َ
از آباإُه األ َ ْنذَا ُل فً ُم َ
ض ٍر

ور
َحتَّى بَدَا ع ََر ِبًٌّيا ُم ْظ ِل َم النُّي ِ
جازت فلوس بخارى فً الدنانٌر

ع َمر
واشدُ ْد ٌَدَ ٌْنَ ِب َح َّما ٍد أبً ُ

ً مـــن زنابٌر
ف ِإنَّــــهُ نَبَ ِط ٌّ

آا اُٜعاء ػ٘ك تّان كوك ًإ ِك٣ك اُٚٞؤج كٛ ٢عائ ٚـأح
ػِٛ ٠ئالء اُمٔ٣ ٖ٣ر٘ؼ ٕٞػٖ ػطائ ٚكٌإ ٜ٣عٓ ْٛٞهاُٜعاء
ولٌل استمنح بشار ( العباس بن دمحم ) أخا الخلٌفة المنصور فلما
لم ٌمنحه هجاه يلول فٌه :
ظل الٌسار على العباس ممدود
وللبه أبدا ً بالبخل معمود
إن الكرٌم لٌُخفً عنن عسرته
حتى تراه ؼنٌا ً وهو مجهود
وللبخٌل على أمواله علل
سود
ق
ُز ْر ُ
العٌون علٌها أوجه ُ
ِ
ًٝإ كٚ ٢لُٞرٔٝ ٚثا ٙالا ٛعا هٓٞا ظاإٝا اُ ٠أت ٚ٤فٌِٕٙٞ١
كٙ٤هت٘ ٚهتا ِك٣كا ٓٞظؼا كٌاٗد أٓ ٚذؽ٘ ٞػِ ٝ ٚ٤ذو ٍٞالت: ٚ٤
 ًْ ذٙهب ٛما إُث ٢اُٙه٣ه  ،أٓا ذهؼٔ)!ٚك٤و ٍٞاتُٜ ٙٞا :تِٝ ٠هللا اٗ ٢ألنؼٔ٣ ٌُٚ٘ٝ ٚرؼهٖ ُِ٘اي
ك ٌّٚٗٞ٤اُ. ٢
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كٍٔؼ ٚتّان كطٔغ ك ٚ٤كواٍ ُ: ٚ
د إ ٛما اُم ٢٘ٓ ٌّٚٗٞ٣ ١اُ٤ي  ٞٛه ٍٞاُّؼه ٝاٗ ٢إ أُٔٔد
 ٣ا أت ِػِ ٚ٤أؿ٘٤ري ٌٝائه أ ٢ِٛكبٕ ٌِ ٢ٗٞاُ٤ي كوَ ُ : ْٜأُ ً٤هللا ٣و: ٍٞ
( ُ ً٤ػِ ٠األػٔ ٠ؼهض ).
كِٔا ػاٝقٌِٞ ٙٝا ٙاُ ٠ات ٚ٤هاٍ ُٓ ْٜا هاُ ٚتّان كإٗهكٞا ْٛٝ
٣و: ُٕٞٞ
 كو ٚتهق أؿ٤ع ُ٘ا ٖٓ ِؼه تّان.فتّان ٚثغ ػِ ٠اُّؼه ٓ٘م ؼكاشرٚٝ ٚثغ ٓؼ ٚػِ ٠اُٜعاء
ٝؼة اُرٌٍة ٝاٍُفه تاُكٝ ٖ٣اُ٘اي كوك ػهف تمًائ ٚاُلطهٝ ١إٔ
ٝاُكٌ ٙالض ظا َٛكؼثس بأت٘٤ُ ٙ٢ع ٖٓ ٞػوات٣ ُْٝ ٚرؽٞب ٖٓ اُؼثس
تآ٣ح ٖٓ اُوهإٓ اٌُه ْ٣كؤُٜٝا اُ ٠ؿ٤ه ٓؼ٘اٛا ؼ٤س ظؼَ األػٔ ٠ته٣جا
ٖٓ اإلشْ الا ٓا اهرهكٝ ، ٚا٣٥ح أُثانًح ال ذوٕك اال اػلاء االػٖٔٓ ٠
اُرٌاُ٤ق اُر ٢ال هثَ ُ ٚتٜا ًاُعٜاق كٌ ٢ث َ٤هللا

.

ٗٝعك كِ ٢ؼه ٙاٙ٣ا ـٚٞ٤ا ً ظك٣كج ٓرعكق ج ٖٓ اُؽٌٔح ك٢
اٌرِٜآ ٖٓ ٚلُي ه:ُٚٞ
الا ً٘د ك ًَ ٢األٓٞن ٓؼاذثا ً
ٔك٣وي ُْ ذِن اُم ١ال ذؼاذثٚ
الا أٗد ُْ ذّهب ٓهانا ً ػِ ٠اُومٟ
ظٔجد ٝأ ١اُ٘اي ذٕلّٓ ٞانتٚ
 ٖٓٝاـثان . : ٙاذ ْٜك ٢آـه ؼ٤اذ ٚتاُىٗكهح .كٙهب تاٍُ٤اٚ
ًراب ( ٚثواخ اُّؼهاء) ٌثة ٝكاذٚ
ؼرٓ ٠اخٝ .هك لًه اتٖ أُؼرى كٙ ٢
كواٍ:

96

10/18/2015

( ًإ تّان ٣ؼك ٖٓ اُفطثاء اُثِـاء اُلٕؽاء  ُٚٝهٕائك ٝأِؼان
ًص٤هج ك ٠ِٞت ٚتؼٗ ٖٓ ٣ثـ ٚٙاُ ٠أُٜك ١تؤٗ٣ ٚك ٖ٣تكٖ٣
اُفٞانض كورِ ٚأُٜكٝ ١ه َ٤تَ هُِٜٔ َ٤ك :١اٜٗ٣ ٚعٞى
ٝ.اذ ْٜك ٢آـه ؼ٤اذ ٚتاُىٗكهح .كٙهب تاٍُ٤ا ٚؼرٓ ٠اخٝ .هك لًه
اتٖ أُؼرى كً ٢راتٚ ( ٚثواخ اُّؼهاء) ٌثة ٝكاذ ٚكواٍ:
((ًإ تّان ٣ؼك ٖٓ اُفطثاء اُثِـاء اُلٕؽاء  ُٚٝهٕائك ٝأِؼان ًص٤هج
ك ٠ِٞت ٚتؼٗ ٖٓ ٣ثـ ٚٙاُ ٠أُٜك ١تؤٗ٣ ٚك ٖ٣تك ٖ٣اُفٞانض
كورِ ٚأُٜكٝ ١ه :َ٤تَ هُِٜٔ َ٤ك:١
اٜٗ٣ ٚعٞى كورِٝ ٚاُمٔ ١ػ ٖٓ األـثان ك ٢هرَ تّان أًٗ ٚإ
ٔ٣كغ أُٜكٝ ١أُٜك٘٣ ١ؼْ ػِ ٚ٤كهٓ ٢تاُىٗكهح كورِٝ ٚه٘ :َ٤هتٚ
ٌثؼٌٚٞ ٖ٤ا ًً كٔاخ ٝه٘ :َ٤هب ػ٘و. ))ٚ
ٝهً َ٤إ أُٜك ١هكّ اُثٕهج ككـَ ػِٝ ٚ٤و٣ه٣ ٙؼوٞب ٝهاٍ:
إٔ تّان وٗك٣ن ٝهك شثرد اُث٘٤ح ٝهك ٛعا أٓ٤ه أُئٓ٘. ٖ٤
كؤٓهأُٜك ١هائك اُّهٚح أ ٕ ٣وثٗ ػِ ٠تّان تٖ تهق ٙ٣ٝ ..هتٚ
تاٍُ ٚٞؼر ٠أُٞخ كؤـم ٙٝك ٢وٝنم ٝضٌٍٞا ٙ٣هت ٚٗٞػِ ٠اُٜ٘ه
كٌِٔا ٘هت ٙٞتإُٞخ هاٍ تّان ( ؼً )  ٝؼً ًِٔ ٢ٛح ذواٍ ػ٘ك
اُؼهب ُٖٔ أؼً تاألُْ  .كواٍ تؼ: ْٜٙ
 اٗظهٝا اُ ٠وٗكهرٓ ٚا ٗها٣ ٙؽٔك هللا ذؼاُ. ٠ .كواٍ تّانِ٣ٝ :ي أشه٣ك  ٞٛؼر ٠أؼٔك هللا ػِٚ٤
 ...كٔا  َٔٝاُ ٠اٍُثؼٌٚٞ ٖ٤ا أِهف ػِ ٠أُٞخ كؤُو ٢ػِٔ ٠كن
اٍُل٘٤ح كواٍ تّان:
ُ٤د ػ ٖ٤أُّؤن ذهاٗ ٢ؼ٣ ٖ٤و: ٍٞ
(إ تـّــان تـــٖ تـــهق

ذ ً٤أػٔ ٠كٌ ٢ل٘٤ح )

شْ ٓاخ ٖٓ ٌاػرٝ ٚهك ػّٔه ٌثؼ ٖ٤ػآا ًٝإ ٓٞذٌ٘ ٚح \198
ٛعه٣ح – ٤ٓ 813الق٣ح .
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ٝه َ٤أٗ ٚقكٖ ٓغ اُّاػه اُفِ٤غ ؼٔاق ػعهق  ،كٌؤٕ األهكان
ِاءخ إٔ ذعٔغ تٛ ٖ٤م ٖ٣اُّاػه ٖ٣ك ٢هثه ٝاؼك  ،تؼك إٔ ذ٘اكها ِطها
ٖٓ ؼ٤اذٜٔا ٝذثاػكا ٝذوان٘ا أهمع اٗٞاع اُٜعاء.
وٌمول ابن رشٌك المٌروانً فً كتابه ( العمدة) :
((سبل بشار  :بم فمت أهل عمرن وسبمت أبناء عصرن فً حسن
معانً الشعر ،وتهذٌب ألفاظه ؟
فمال:
ألنً لم ألبل كل ما تورده علً لرٌحتً  ،وٌناجٌنً به طبعً ،
وٌبعثه فكري  ،ونظرت إلى مؽارس الفطن  ،ومعادن الحمابك ،
ولطابؾ التشبٌهات  ،فسرت إلٌها بفكر جٌد  ،وؼرٌزة لوٌة ،
فؤحكمت سبرها  ،وانتمٌت حرها  ،وكشفت عن حمابمها  ،واحترزت
عن متكلفها  ،وال وهللا ما ملن لٌادي اإلعجاب بشًء مما آتً به ) ،
ومن هنا ٌتبٌن ان شارا :
سه  ،وفسلجة
(لد عجن الطبع الفطري لموهبته  ،وإرهاؾ ح ّ
تكوٌنه النفسً لكونه من المولدٌن ،فهو فارسً األصل ...بالخلك
اإلبداعً الفكري التخٌّلً اللؽوي لصناعته  ،وتطوٌع لؽته وفكره سبرا ً
وكشفا ً دون تكلؾ وإعجاب  ،والبد أن نشٌر ّ
أن بشارا ً لد تفاعل
واستوعب النهضة اللؽوٌة واالجتماعٌة فً عصره  ،وعكسها فً
َ
شعره  ،فاعتمد على عمك الفكرة  ،وأسلوب البٌان وعنصر المفاجؤة
 ،واإلحساس اإلنسانً الشمولً لتجاوز عمدة نمص التولٌد العرلً ،
لهذا بشار وأصحابه زادوا معانً ما مرت لط بخاطر جاهلً وال
مخضرم وال إسالمً  ،والمعانً أبدا ً تتردد وتتولد  ،والكالم ٌفتح
بعضه بعضا ً )...
ٝك ٢اُفراّ الًه ٓ٤ٔ٤ح تّان تٖ تهق كٓ ٢كغ ( اتها ْ٤ٛاالٓاّ
تٖ ػثك هللا أُؽٗ تٖ اُؽٍٖ تٖ اُؽٍٖ اٍُث ٛتٖ ػِ ٢تٖ اتٚ ٢اُة)
ن٘ ٢هللا ػ٘ٝ ْٜاُر ٢ػكُٜا آُ ٠كغ إُٔ٘ٞن:
أبا جعفر ما طول عٌش بدابم
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وال سالم عما للٌل بسالم
للب هذا البٌت فمال أبا مسلم :
على الملن الجبار ٌمتحم الردى
وٌصرعه فً المؤزق المتالحم
كؤنن لم تسمع بمتل متوج
عظٌم ولم تسمع بفتن األعاجم
تمسم كسرى رهطه بسٌوفهم
وأمسى أبو العباس أحالم نابم
ٌعنً به ( الولٌد بن ٌزٌد ):
ولد كان ال ٌخشى انمالب مكٌدة
علٌه وال جري النحوس األشابم
ممٌما على اللذات حتى بدت
وجوه المناٌا حاسرات العمابم
ولد

ترد األٌام ؼرا وربما
وردن كلوحا بادٌات الشكابم

ومروان لد دارت على رأسه الرحى
وكان لما أجرمت نزر الجرابم
فؤصبحت تجري سادرا فً طرٌمهم
وال تتمً أشباه تلن النمابم
تجردت لإلسالم تعفو

سبٌله
وتعري مطاه للٌوث الضراؼم

99

10/18/2015

فما زلت حتى استنصر الدٌن أهله
علٌن فعاذوا بالسٌوؾ الصوارم
فرم وزرا ٌنجٌن ٌابن سالمة
فلست بناج من مضٌم وضابم
جعل موضع ٌابن سالمة ٌابن
وشٌكة وهً أم أبً مسلم
لحا هللا لوما رأسون علٌهم
وما زلت مرإوسا خبٌث المطاعم
ألول لبسام علٌه جاللة
ؼدا أرٌحٌا عاشما للمكارم
(من الفاطمٌٌن الدعاة إلى الهدى
جهارا ومن ٌهدٌن مثل ابن فاطم )
هذا البٌت الذي اخافه وحذفه بشار من هذه األبٌات :
سراج لعٌن المستضًء وتارة
ٌكون ظالما للعدو المزاحم
إذا بلػ الرأي المشورة فاستعن
براي نصٌح أو نصٌحة حازم
وال تعجل الشورى علٌن ؼضاضة
فإن الخوافً لوة للموادم
وما خٌر كؾ أمسن الؽل أختها
وما خٌر سٌؾ لم ٌإٌد بمابم
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وخل الهوٌنا للضعٌؾ وال تكن
نإوما فإن الحزم لٌس بنابم )
( وحارب إذا لم تعط إال ظالمة
شبا الحرب خٌر من لبول المظالم )

*****************************************
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اُّاػه ات ٞاُؼالء أُؼه١
( ٗٔٞلض ٖٓ ِؼهاُؼٕه اُؼثاٌ ٢اُصاٗ) ٢

 ٞٛات ٞاُؼالء اؼٔك تٖ ػثك هللا تٖ ٌِٔ٤إ أُؼه ١اُر٘ٞـ٢
ُٝك كٓ ٢ؼهج اُ٘ؼٔإ اؼكٓ ٟكٕ ٌٞن٣ح ػاّ\ ٛ 363عه٣ح ك ٢ت٤د ػى
ِٝهف ٝؿ٘ٓٝ ٠ؽرٔك ػهت ٢أ َ٤االاٗ ٚأ٤ة تٔهٖ اُعكن ١ك٢
اُصاُصح ٖٓ ػٔه ٙكاكوك ٙاُثٕه ٝػاَ ِ٤ٚح ؼ٤اذ ٚك َ٣ٞٚ َ٤ُ ٢ذؼِْ اتٞ
اُؼالء ػِ٣ ٠ك ٝاُك ٙكّ٘ؤ نؿْ ػٔا ٙلً ٢اُلٞءاق ٓهٛق اُؽً ٓرٞهك
اُماًهج ٝهك ها ٍ اُّؼه ك ٢ػٔه اُطلُٞح ٝهك ذٞكٝ ٢اُك ٙكٔ ٢ثاٙ
ٝػٔه ٙانتؼح ػّهج ٌ٘ح ذانًا ُُٞك ٙاالػٔ ٠شهٝج ٚائِح ٝاًر٘لر ٚآٚ
ٌٜهخ ػِ ٠ذؼِٝ ٚٔ٤هك ذ٘وَ كِٚ ٢ة اُؼِْ تٓ ٖ٤ؼهج اُ٘ؼٔإ ٌٍٓ٘ٚ
ٝاُالله٤ح ٝؼِة ٚٝهاتً ٝتـكاق ُٔٞاًثح قناٌرًٝ ٚاٗد اٗــــماى هثِح
األقتاء ٞٓٝئَ اُّؼهاء ٝتوٞا كٜ٤ا نقؼا ٖٓ اُىٖٓ ٓر٘وال تٓ ٖ٤عاًُ
االقتاء ٝاُّؼهاء ٞٗٝاقٝ ْٜ٣هك اظِٝ ٙٞاؼرهٓ ٙٞتٔا ٤ِ٣ن تٌٔاٗرٝ ٚك٢
تـكاق اٌٗة ػِ ٠قناٌح االقب ٝاُلٍِ٤لح ٝاُؼِ ّٞاُؼهت٤ح ٝاُؽٌٔح ُْٝ
٣رهى ػِٔا ٖٓ اُؼِ ّٞأ ٝا٥قاب االٝـاٖ ؿٔانٝ ٙذٞال ٙتاُكني
ٝاُرؽُِٔٝ َ٤ا ػاق اُ ٠أُؼهج ػاق تؽها ٖٓ اُؼِٝ ّٞاالقاب ٝاُلٍِلح
ٌاػك ٙؼكج لًائٝ ٚؼلظ ٚأُلهٝ ٌٞٔٝ ٚػىج ٗلٍ ٚاالت٤ح  ٞٛٝك ٢تـكاق
ػِْ إ ٝاُكذٓ ٚهٙ٣ح كٜعه تـكاق ٌٓهٛا ٌٝاكه اُ ٠أُؼـــــــــــهج
الٌرطالع األٓه اال اٗ ٚكٞظئ تفثه ٝكاذٜا ُٔٝا ٝ َٕ٣ػ٘ك ُٚٞٔٝ
اٗوطغ اُٗ ٠لٍٝ ٚاٗؼىٍ ػٖ اُ٘اي ٝػاَ ٓ٘لهقا ٝؼهّ ػِٗ ٠لٍٚ
االـرال ٚتاُ٘اي ؼر ٠اٗ ٚػثه ػٖ ؼاُر ٚكِ ٢ؼه٣ ٙو-: ٍ ٞ
اناٗ ٢ك ٢اُصالشح ٖٓ ٌع٢ٗٞ
كال ذٍاٍ ػـــــٖ اُفثه اُ٘ث٤ـــس

102

10/18/2015

كوكٗ ١اظهُٝ ١ى ّٝت٤رــــــ٢
 ًٕٞٝاُ٘لً ك ٢اُعٍْ اُفث٤س
ًإ ِٚثح اُؼِْ ٣رٞاكك ٕٝػِ ٞٛٝ ٚ٤هاتغ ك ٢ت٤ر ٚكٖٓ ِٕٜٞ٘٤
ٓؼٔ ٖ٤اف الٙ٘٣ة ٝتؽه ؿى٣هٝاٌغ أُلؼهكح ٝهك ؼهّ اًــــــَ اُِؽّٞ
ػِٗ ٠لٍ ٚؼر ٠ه َ٤اٗ ٚال٣اًَ آاّ اؼك ٖٓ اُ٘اي كٌإ ـاقٓٙ٣ ٚغ ُٚ
اُطؼاّ ك ٢ؿهكـح ٓؼىُٝح شْ ٣رٞان ٟػً٘ٔ ٚا اٗ٣ ُْ ٚرىٝض اتكا هاٍ-:
ٛما ٓا ظ٘ا ٙػِ ٢ات٢

ٓٝا ظ٘٤د ػِ ٠اؼك

ذٞك ٢ات ٞاُؼالء تؼك أاتر ٚتٔهٖ ـط٤هاٝق ٟتؽ٤اذ ٚتؼك
شالشح ا٣اّ ٖٓ أاتر ٚتٝ ٚلُي ٌ٘ح \ ٛ 449عه٣ح تؼك ػٔه ٗاٛى 86
ػآا هٙاٛا كٓ ٢ؽثٍ ٚك ٢ظِٔح اُؽ٤اج.
ُوك ٔة ات ٞاُؼالء ظاّ ٌفط ٚػِ ٠اُؽ٤اج ٝؼكظٜا ت٘ظهج
ٓاٌا٣ٝح ِـــــــــــــــــىناء ذّاإٓ٤ح ك٣ ٜٞهاٛا ٓلؼٔح تاُّهٝاٌُكنتَ
ًِٜا ِه ٓٝا اُف٤ه كٜ٤ا اال ًىٛهج ذوطغ كرمٝ ٟٝذمتَ ٝذ٘ ١ٞٙتَ ػكٛا
٘الُـــــح ٝظٜاُح ٓٝا  ٢ٛاال ٌٓه ٝؼماع ٓٝا ذظاٛه اُ٘اي تٜا اال ن٣اء
آٝا ٣رك ٕٞ٘٣ػٖ ذؼوَ ٝن٣ٝح  ٞٛٝأُلٌه اُلاؼٓ تَ ٣ؼرثه ٙذوِ٤ك اتائْٜ
ًٔا كؼَ اُعأً ٕٞ٤ِٛا ٣ه ٟإ اُكٌ ٖ٣ثة اُؼكاٝج ت ٖ٤اُفِن ٕٓٝكن
اُؼكاٝج ٝاُّوام ت٣ ْٜ٘٤و-: ٍٞ
إ اُّهائغ اُود تث٘٘ا اؼ٘ا

ٝػِٔر٘ا اكاٗ ٖ٤اُؼكاٝاخ

ٌُٖ اُّاػه  ٞٛٝاُىاٛك ك ٢اُؽ٤اجأُرله تٜا ؿ٤ه ِٓؽك ًٔا ذٕٞن
اُثؼٗ اٗٓ ٚئٖٓ تهت ًَ ٚاالٔ٣إ ٌُ٘٣ ٚؼٞق ًَ االٓــــــٞن ػِ ٠اُؼوَ
كٔا هثِ ٚاُؼوَ ٝػوِٝ ٚأٚإ ت ٚهثِٝ ٚانذٙاٌٝ ٙان ػِ ٚ٤كاُؼوَ ػ٘كٙ
أُهظغ ٝاالٓاّ ُما كٓ ٜٞئٖٓ تٞؼكاٗ٤ح هللا ذؼاُ: ٠
ذٞؼك كإ هللا نتي ٝاؼك

ٝال ذهؿثٖ ك ٢ػّهج اُهإٌاء

اٌاء أُؼه ٟاُظٖ تاُ٘اي اُِ ٠ا ٟٝتؼ٤ك ٗٝىع اُصوح ْٜٓ٘
ٌٝف ٛػِ ٠اُؽ٤اج ًإ ٣ه ٟاالٍٗا أُصاُ ٢اُؽه اُؼوَ ٝاٌُه ْ٣كٛ ٢مٙ
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اُؽ٤اج ؿه٣ة ػٖ ٛم ٙاُكٗ٤ا ٝال ٌٓإ ُ ٚكٜ٤ا ُمُي اٗى ٟٝػٖ اُؼأُٖ٤
ٝات ٞاُؼالء كٍِٞ٤ف ِاػه كٍِق اُؽ٤اج كُ ٢ى٤ٓٝاذٝ ٚهك اٌرو ٠اناءٙ
ٝاكٌان ٙاُر ٢ؿماٛا ٖٓ اٗثغ ٓ٘ا َٛاُؼِْ ٝاؿىنٛا ك ٢االقب ٝاُؽٌٔح
ٝاُلٍِلح ٝاُؼوائك ٝظٜــه ًَ لُي ك ٢هه ٚٙ٣ت٘ظْ تك٣غ ًٝالّ ٓرٖ٤
تِ٤ؾ ِؼه ات ٢اُؼالء تؼك ٛما ٝلى هٓ ١ٞرِ ٖ٤ك٣ك اُهٝػح كِ ٜٞاػه
ك٘إ كٍِٞ٤ف اق٣ة ؼعر ٚتاُـح ػانف تأاُح اُلٖ ٝنٝائؼٔ٣ ٚىض
اُلٌه تاُف٤اٍ ٝاُلٍِلح تاُؽٌٔح ٝاٌغ االقناى ٝاُلٜــــــــْ ك٤اٖ
أُؼاٗ ٢كٗ ٢ظْ تك٣غ ِٝؼه تِ٤ؾ ٝهاك٤ح ٓرٗ ٚ٘٤ظْ ِؼه ٙػِ ٠هاك٤ح
ٓؼرٔكا ؼهك ٖ٤ا ٝشالشح ؼ ٖ٤اُؽهف اُٞاؼك ٌ٣ل ٢اٗظه اُ٣ ٚ٤و-: ٍٞ
َّ
ن٣ة كُٓ ٞٛٝ ،ٚ٤ؽرعةٌ ،
اَّلل ال َ
أ َُ ٛاُؽ٤ا ِجً ،بـٞإ أُٔاخِ ،كؤ ْٛـ
ال ٣ؼِ ُْ اُ َّ
هٓ ١ا أُوٓ ٠هانذَٚ
ّ ُ
ٌؤُرُٔ ،٢ٗٞكؤػ ْ٤ر٘ ٢اظاترٌ ْْ؛

ثغ ُ ٚظمتا
تاقٌٍّ ًٝ ،لَ اٍُ َٚ ٠
ُّٔه ٝاُؼَمتا
ـ ِ ْٕ ٞتاُ ٌُٔا ِج أٚاُٞا اٍُ َ
ٝاألنْ ٣ ُْ ١
ّؼُهٝ ،هك ػمُتا
اُ،ٚ٤
ُ
قان كوك ًمتا
ٖٓ اقّػ ٠أٍّٗ ٚ

ٛٝمٌٔ ٙح ُْ ٍ٣ثو ٚاُّؼهاءاُٜ٤ا ٣ ُْٝاخ اؼك تؼك ٙػِٜ٤ا كٌإ
أُؼهً ١إ ٗ ٢ِٜ٣لٍ ٚتٜا كٝ ٢ؼّرٝ ٚاٗؼىاُ٤ر ٖٓٝ ٚؼ٤س اُِلع
كً ٜٞص٤ه ؿه٣ة اُِـح ٝٝؼّ ٢اُِلع ؼر ٠إ أُررثغ ُّؼه ٙتؽاظح اُ٠
ٓؼعْ ُٔؼهكح ٓؼاٗٓٝ ٚ٤وأك٤ُٝ ٙــــً ٛما تـه٣ة ػِِ ٠اػه ٓصَ
أُؼه ٟاُٞاٌغ اُمًاء اُؼانف تفلا٣ا اُؼهت٤ح ٝاٌهانٛا ٝػاٜٗ٤ا
ٝاٌاُ٤ثٜا ٝتالؿرٜا ـأح ٝاٗــــ ٚػأه ػٜكا ِٔٝد اُؼهت٤ح ك ٚ٤اُ٠
انه ٠اُِـاخ ا٘ق إ هٕائك ٙذطـ ٠ػِٜ٤ا هٞج تالؿ٤ح ظ٘اٌ٤ح ك ٢اًصه
االؼــــــــــــــٞاٍ :
ٝظكخ اُ٘اي كٛ ٢هض ٓٝهض
ؿٞاج تٓ ٖ٤ؼرى ٍ ٓ ٝــــهض
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كّإ ِٓ ًْٜٞؿهف ٗٝــــىف
ٝأؽاب االٓٞن ظثا ج ـهض
كاُِى٤ٓٝاخ كٍِلح اُؽ٤اج ٓٝثاقٟء االـالم ذرعِ ٠كٜ٤ا اٌاُ٤ة ٗوك
ٌٝفه٣ح ٛما اُّاػه ٖٓ اُؽ٤اج  ٖٓٝاُ٘اي تكػاتح ك ٢ظك ٌّ٣ق
اؿٞان اُ٘لً االٍٗاٗ٤ح ٝاٌهانٛا كِ ٢ؼه تِ٤ؾ ُْ ٣اخ تٔصِ ٚاُمٖ٣
ٌثوٝ ٙٞاُم ٖ٣ظائٞا ٖٓ تؼك٣ ٙو-:ٍٞ
ظِٜ٘ا كِْ ٗؼِْ ػِ ٠اُؽهْ ٓـا
اُم٣ ١هاق ت٘ا ٝاُؼِْ هلل ل ١أُـــــٖ
الا ؿ٤ة أُهء اٌرٍه ؼك٣صـــــٚ
ُْ ذفثه االكٌان ػ٘ ٚتٔا ٣ـ٘ــــــ٢
ذ َٙاُؼو ٍٞاُٜثهو٣اخ نِكٛا
ُٝـْ  ٍِْ٣اُها ٟاُو ٖٓ ١ٞاالكــــٖ
ِٚثد ٣و٘٤ا ٖٓ ظ٘٤ٜح ػٜ٘ـــــْ
 ُْٝذفثه٣ث٣ ٢اظ ٌٟٞ ٖ٤ٜاُظٖ
كإ ذؼٜك ٢٘٣ال اواٍ ٍٓـــائال
ك ُْ ٢اػ ٛإُؽ٤ػ كاٌرـ٘ــــــــ٢
ٛما اتٞاُؼالء ؿ٤ه ٓرط٤ه ٌُ٘ٓ ٚرّائْ ِك٣ك اُرّاإّ ال٣هٟ
كٛ ٢م ٙاُكٗ٤ا اال ِها ٍٓرط٤ها الٍ٣رط٤غ قكؼٝ ٚال ٣آَ تاواُر ٚاٝ
ذؽٍُ ٚ٘٤مُي ٣رظه اُكٗ٤ا تٔ٘ظانج ٌٞقا٣ٝح ؼاٌُح ٣و-:ٍٞ
ُ َٛٝؽن اُرصه٣ة ٌٌإ ٣صهب
ٖٓ اُ٘اي التَ ك ٢اُهظاٍ ؿثاء
اٝه-:ُٚٞ
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أناٗ ٢ك ٢اٌُه ٟنظَ ًؤٗــــ٢
ٖٓ اُمٛة اذفمخ ؿّاء ناٌ٢
هٍِ٘ٞج ـٕٕد تٜا ٗٙــــانا
ًٜهٓى أًِٝي ا ٠ُٝـهاٌـــ٢
كوِد ٓؼثها لٛة لٛاتــــــــــــ٢
ٝذِي ٗثاٛح ك ٢اٗـــــــــــكناي
اهٔد ًٝإ تؼٗ اُؽىّ ٓٞ٣ـــا
ُهًة اٍُلٖ إ ذِل ٢اُهٝاٌــ٢
أٌغ ه ُٚٞك ٢اُرط٤ه -:
ٓٝا اٌه ُرؼّ٤ه اُـــــــهاب اٌ٠
ٝال اتٌ ٢ـِ٤طا ؼَ ذؼّــــــانا
ٝال ذٔٛٞد اٗص ٠االٗعـــــْ آــهاج
ٝال ظ٘٘د ٌ٤ٜال ًإ ػّرانا
تو ٢إ ٗو ٍٞإ اُّاػه اٌُث٤ه ات ٞاُؼالء أُؼهِ ١اػه اُؽ٤اج
ٝكٍِٞ٤كٜا ذهى ٝناء ٙظِٔح ٖٓ اٌُرة ٝأُئُلاخ ا٘اكح اُــ ٠اُِى٤ٓٝاخ
ٌٝو ٛاُىٗك ك ٢اُّؼه ذهت ٞػِ ٠اُصٔاٗٓ ٖ٤ئُلا  ٝكٌٓ ٢رثرٜ٘ٓ ٢ا نٌاُح
اُـلهإ ٝنٌاُح إُاٝ َٛاُّاؼط ٜ٘ٓٝا نٌاُح أُالئٌح ٝلًه ٟؼث٤ة
 ٝاأل٣ي ٝاُـٕٝ ٕٞػثس اُ٤ُٞك ٓٝؼعى اؼٔك ٝاُلٕٝ ٍٞاُـاتاخ
ٝؿ٤هٛا نؼْ هللا ِاػه اُؼهت٤ح ٝكٍِٞ٤كٜا اٌُث٤ه .
ٝاـرْ تؽص ٢تٜم ٙاُوٕ٤كج ٖٓ ِؼه ات ٢اُؼالء أُؼه: ١
ؿ٤ه ٓع ٍك كِٓ ٢رـٝ ٢اػروـاق١

ٗـٞغ تـاىٍ ٝال ذهُّٗـْ ِــا ِق

ِٝثٔ ٌٚ٤ـٞخ اُّ٘ؼـ ٢الا هـ٤ــً
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تٕٞخ اُثّ٤ه كٗ ًَ ٢ـا ِق
أتٌـد ذٌِـْ اُؽٔآـح أّ ؿـّ٘ــد
ػِ ٠كهع ؿٕٜ٘ـا أُ٤ـا ِق
اُهؼــة
ٔاغ ٛم ١هثٞنٗا ذٔأل ُّ
كؤ ٖ٣اُوثٞن ٖٓ ػٜك ػـا ِق ؟
ُّ
ٓاأظـٖ أق٣ـْ األن
ـلق اُٚٞء
ِ

ٖ اال ٓـٖ ٛــم ٙاألظـٍـا ِق

ٝهثٌ ٤ػ ت٘ـا ٝ ،إ هـكّ اُؼـٜـك ،
ٛـٞإ ا٥تـاء ٝاألظــكا ِق
ٌه إ اٌرطؼد ك ٢اُٜٞاء ن٣ٝكا ً

ال اـر٤االً ػِـ ٠نكـاخ اُؼثـا ِق

نبَّ ُؽ ٍك هك ٔان ُؽـكا ً ٓـهانا ً
٘اؼيٍ ٓـٖ ذىاؼـْ األ٘ـكا ِق
قكـ٤ـٖ
ٝقك٤ـٖ ػِـ ٠توـا٣ـا
ٍ

كـ٣ٞٚ ٢ـَ األوٓـإ ٝا٥تـا ِق

كاٌـؤٍ اُلههك٣ـٖ ػَّٔـٖ أؼٍّـا
ٓـٖ هث٤ـ ٍَ ٝآٍٗـا ٓـٖ تـال ِق
ًـْ أهآـا ػِـ ٠وٝاٍ ٜٗـان
ًٍ

ٝأٗـانا ُٔكُـطٍ كـٌ ٢ــٞا ِق ؟

ذؼةٌ ًِٜا اُؽ٤ـاج كٔـا أػعـةُ
ة كـ ٢اوق٣ــا ِق
اال ٓـٖ ناؿـ ٍ
َّ
إ ؼىٗا ً كٌ ٢اػح أُٞخ أٖ
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ٌهٝن كـٌ ٢اػـح أُ٤ـال ِق
ػـاف
ٍ
ـِـن اُ٘ـاي ُِثوـاء كَِّٙـد

أٓــحٌ ٣ؽٍثٗٞـٜـْ ُِـ٘ـلـا ِق

اٗٔـا ٘٣وِـٓ ٕٞـٖ قان أػـٔــا ٍٍ

اُـ ٠قان ِوـٞج أ ٝنِـا ِق

٘عؼح أُٞخ  ،نهكجٌ ٍ٣ره٣ػ اُــعٍْ
كٜ٤ا ٝ ،اُؼٓ ُ٤صَ اٍُٜا ِق
ًَ ت٤ـ ٍ
د ُِٜكّ ٓاذثر٘ـ ٢اُـٞن
هـاء ٝاٍُّ٤ـك اُهك٤ـغ اُؼـٔـا ِق
ٌ
ظاػٖ ٌ٣ٝل ٚ٤ظـ َُّ اٍُـكن
ٝاُلر٠
٘ـهب األ٘ٚـاب ٝاألٝذـا ِق
َ
تإ أٓـه اإلُـٝ ٚاـرِـق اُ٘ـاي
 ،ككاعٍ اُـ٘ ٠ـال ٍٍ ٛٝـا ِق
ٝاُـم ١ؼـانخ اُثه٣ـح كـ٤ـٚ

ٌ
ٌ
ٍٓرؽـكز ٓـٖ ظٔـا ِق
ؼ٤ـٞإ

ٝاُِث٤ةُ اُِث٤ةُ ٖٓ ُ٤ـً
تـٌـٕٓ ٕٞـ٤ـهُِ ُٙلـٍـا ِق
٣ـرـه
ُّ
ٍ

************************
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أُهاظغ
امراء االشعر العربً فً العصر العباسً المقدسً انٌس 196 9
امراء الشعر العربً فً العصر العباسً الخوري

انٌس 1932

دراسة نقدٌة ادبٌة لغوٌة (دٌوان البحتري) -عبد السالم هارون 1964
التشخٌص فً الشعرالعباسً حتى نهاٌة القرن الرابع الشمري ثائر
سمٌر حسن 2012
الموسوعة العربٌة المٌسرة
بٌروت 1985

شرف الدٌن .خلٌل دار مكتبة الهالل

مفهوم الشعر مصطلحاته ومكوناته
المغرب 1992

الشرقاوي الحسنً فاس\

الصورة الشعرٌة عند لشار بن برد عبد الستار صالح نافع
التشكٌل الجمالً فً شعر بشار بن برد

د عبد الكرٌم الحبٌب

البوعث النفسٌة فً هجاء بشار بن برد مجلة دراسات (جامعة البصرة )
ابو عبادة االبحتري دراسة ومختارات شرارة  .عبد اللطٌف
الشركة العالمٌة للكتاب بٌروت 1990
ابو العالء المعري دراسة ومختارات شرارة عبد اللطٌف الشركة
ةالعامٌة للكتاب بٌروت 1990
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دٌوان البحتري
1995

الصٌرفً حسن كامل
طه حسٌن

ابو العالء المعري فً سجنه
1983
السباعً بٌومً
تارٌخ االدب العربً
القاهرة
تارٌخ اداب اللغة العربٌة
القاهرة
الموجز فً الشعرالعربً -
2013

دار المعارف

القاهرة

الشركة العالمً للكتاب
الجزء الثالث دارالمعارف

جرجً زٌدان الجزء الثانً دار الهالل
الكٌالنً فالح الحجٌة

الم يناء

موسوعة ( شعراء العربٌة ) المجلد الخامس الجزء االول

مخطوط

الجامع فً أخبار أبى العالء و آثاره  ،الجندي دمحم سلٌم المجمع
العلمً العربً  ،دمشق  1384 ،هـ 1964
دفاع عن أبى العالء المعري
 ،بٌروت 1994 ،

الملوحً عبد المعٌن  .دار الكنوز األدبٌة

الشعر وآدابه ونَ ْقده البن رشٌق
العمدة فً محاسن ِّ

*************************************
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43
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ٖٓ ٓئُلاخ كاُػ ٕٗ٤ق اُؽع٤ح اٌُ٤الٗ٢
ا-اُكٝا ٖ٣ٝاُّؼه٣ح :
1978
ٗلصاخ اُوِة
هٕائك ٖٓ ظثٜح اُوراٍ 1986
20 0 8
ٖٓ ٝؼ ٢االٔ٣إ
2010
اُّٜاقج ٝاُٙه٣ػ
2011
اُؽهب ٝاالٔ٣إ
2014
ٌ٘اءاخ ّٓههح
ب – اٌُرة اُ٘صه٣ح :
- 1ك ٢االقب ٝاُلٖ
- 2ذمًهج اُّو٤ن كٓ ٢ؼهكح اقاب اُطه٣ن – قناٌح ٝذؽو٤ن ِٝهغ ُِوٕ٤كج اُر٢
ذؽَٔ ٗلً اُؼ٘ٞإ ٝأٍُ٘ٞتح ُِّ٤ؿ ػثك اُواقناٌُ٤الٗ٢
-3أُٞظى ك ٢اُّؼه اُؼهت \ ٢قناٌح ٓٞظىج ك ٢اُّؼهاُؼهت ٢ػثه اُؼٕٞن تكءا
ٖٓ اُؼٕه اُعاٝ ٢ِٛؼر ٠ػٕه اُٜ٘ٙح ا ٝاُؽك٣س شْ أُؼأه اػرثه ا ٝهٖٓ ْ٤
هثَ اؿِة أُٞاهغ االقت٤ح ػِ ٠اُ٘د  -اٗ ٚاؼك آٜاخ اٌُرة اُؼهت٤ح ك ٢االقب
انتؼح اظىاء
ٝاُِـح كٞ٘ٞٓ ٢ع اُّؼه ٝاالقب
ِ-4هغ قٞ٣إ اُّ٤ؿ ػثك اُواقن اٌُ٤الٗ٢ِٝ ٢ء ك ٢ذٕٞك – ٚقناٌح ِآِح ك٢
اقب اُّ٤ؿ ػثك اُواقناٌُ٤الًٗٞٔ٘ ٢لض ُِّؼهإُٞكِٝ ٢هغ اُوٕائك أٍُ٘ٞتح
انتؼح اظىاء
اُٚ٤
ً - 5هآح كراج ( هٕح ِ٣ٞٚح )
 -6أ ٍٞك ٢االٌالّ
 -7ػمناء اُوه٣ح (هٕح ِ٣ٞٚح )
 -8االِو٤اء ( ٓعٔٞػح هٕٓ هٕ٤هج )
 -9تِكنٝو ػثه اُران٣ؿ
 -10قناٌاخ ك ٢اُّؼه أُؼأه ٝهٕ٤كج اُ٘صه
 -11اُـىٍ ك ٢اُّؼه اُؼهت٢
 –12ػثك اُواقن اٌُ٤الٗٞٓٝ ٢هل ٖٓ ٚأُماٛة ٝاُلهم االٌالٓ٤ح قناٌح
ِ--13هغ اُوٕ٤كج اُؼ٤٘٤ح \ ٓغ قناٌح تؽص٤ح كِ ٢اػهٛا اُّ٤ؿ ػثك اُواقن اٌُ٤الٗ٢
ٓ- -14ك٘٣ح تِكنٝو ك ٢اُماًهج
ِ -15مناخ ٖٓ اٍُ٤هج اُ٘ث٣ٞح أُؼطهج
 – 16اُّؼهاُؼثاٌ ٢ت ٖ٤اٌُالٌ٤ٌ٤ح ٝاُرعك٣ك
 ٖٓ - 17ػ ٕٞ٤اُّؼهإُٞك٢

112

10/18/2015

ضٌٞٞٓ -ػح اُرلٍ٤ه أُٞ٘ٞػُِ ٢وهإ اٌُهٝ ْ٣هك ٔكنٜٓ٘ا اٌُرة اُراُ٤ح :
ظىءإ
-1أؽاب اُع٘ح ك ٢اُوهإ اٌُهْ٣
-2اُوهإ ك ٢اُوهإ اٌُهْ٣
 -3االقػ٤ح أٍُرعاتح ك ٢اُوهإ اٌُهْ٣
-4االٍٗإ  ّٞ٣ٝاُو٤آح
 -5اُفِن أُؼاق ك ٢اُوهإٓ اٌُهْ٣
ظىءإ
 ّٞ٣- 6اُو٤آح ك ٢اُوهإ اٌُهْ٣
ق – ٌٓٞٞػح ( ِؼهاء اُؼهت٤ح ) ك ٢ػّهج ٓعِكاخ ٝكٜ٤ا اٌُرة اُراُ٤ح :
ِ -1ؼهاء ظإٞ٤ِٛ
ِ-2ؼهاء ٔكن االٌالّ
ظىءا ٕ
ِ -3ؼهاء اُؼٕه االٓ١ٞ
ظىءإ
ِ -4ؼهاء اُؼٕهاُؼثاٌ ٢االٍٝ
ظىءإ
ِ -5ؼهاء اُؼٕه اُؼثاٌ ٢اُصاٗ٢
ظىءإ
ِ -6ؼهاء اُؼهت٤ح ك ٢االٗكًُ
ِ - 7ؼهاء اُلرهج اُهاًكج ٝاُؼصٔاٗ٤ح
ِ -8ؼه اء اُٜ٘ٙح اُؼهت٤ح
ظىءإ
ِ -9ؼهاء اُؽكاشح اُؼهت٤ح
ظىءإ
ِ -10ؼهاء أُؼأهج اُؼهت٤ح
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