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ملخص البحث:
يدور احلديث يف هذا البحث حول شعر أيب العتاهية بني نقاد الشعر العصر احلديث  ،وماذهب إليه كل من
هؤالء النقاد يف زوااي متعددة من شعره ،وأهم مشكلة تواجهنا يف خضوع هذا الشعر للنقد القدمي الذي بين على
النظرات التأثرية للنقاد مما جعلهم خمتلفني يف احلكم عليه واليزالون خمتلفني ؛ فمنهم من ركز على جانب اللغة ،ومنهم
من ركز على الشعبية ،وهذه نظرات أتثرية ال خيضع هلا النقد احلديث الذي حياول أن جيمع بني الرؤى يف اجتاه
تكاملي ،إضافة إىل أن هذا الشعر مل يصلنا كامال  ،حىت تكون األحكام عليه دقيقة وهادفة وصادقة التقبل الطعن
أو الشك .ورمبا يكون جزء من شعره قد تعرض للتلف والضياع أو احلرق السيما الشعر الذي قاله يف سن مبكرة
والذي ميثل اللهو واجملون يف فرتة صباه  ،وقبل بلوغه سن اخلمسني ،وهي السنة اليت أقبل فيها على التمسك ،
وعزفت نفسه عن الدنيا ومالت إىل الزهد .ومن مث فإن أي حكم يصد ره أمثال هؤالء الشعراء القدامى يكون مبنيا
على جانب واحد،وهذا يكون زورا وهبتاان ،وفيه شيء من الظلم والتجين على هذا الشاعر .أما املنهج الذي سلكناه
يف هذه الدراسة فهو املنهج التحليلي االستقرائي؛ واليعين ذلك اإلشاحة أو البعد عن مناهج البحث األخرى ذات
الصلة ابل وصول إىل رؤية نقدية تكاملية عن شعر أيب العتاهية  ..وهذا يف حد ذاته يعد مشكلة رئيسة تواجه الباحثني
مجيعا .وخيلص البحث إىل نتيجة مؤداها أننا وجدان كبار النقاد احملدثني ومنهم  ،طه إبراهيم وحممد خلف هللا ،
والدكتور شوقي ضيف والدكتور حممد مصطفى هدارة ومن على شاكلتهم  ،ومن بني املستشرقني (نيكلسون) ،
هؤالء جندهم قد أنصفوا شعر أيب العتاهية من خالل اعتمادهم على منهج نقدي تكاملي  ،فهم مل يعتمدوا على
النظرة اإلحيادية التأثرية اليت قد تسقط القصيدة بسبب الكلمة أو قد تسقط الشاعر بسبب البيت أو البيتني يف
القصيدة .
الكلمات املفتاحية :أبو العتاهية ،شعر ،التجديد ،النقاد ،العصر احلديث.
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عضو هيئة التدريس بكلية اآلداب ،جامعة سبها .ليبيا.
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Abstract :The discussion in this research revolves around the poetry of Abi Al-Atahia among
the critics of modern-day poetry, and what each of these critics went to in various angles of his
poetry, and the most important problem facing us in the subjection of this poetry to the old
criticism that was built on the influential views of critics, which made them different in judging
it and are still different ; Some of them focused on the side of the language, and some of them
focused on popularity, and these influential views are not subject to modern criticism that
attempts to combine visions in an integrative direction, in addition to that this poetry has not
reached us fully, so that the judgments on it are accurate, purposeful, and honest and do not
need challenging. Perhaps part of his poem has been damaged, lost or burned, especially the
poem that he wrote in an early age, which represents fun and promiscuity during his boyhood
period, and before he reached the age of fifty, the year in which he embraced himself to adhere
to, and played himself from the world and tended to asceticism. Hence, any ruling issued by the
likes of these ancient poets is based on one side, and this is blasphemy and falsehood, and there
is something of injustice and insult to this poet. As for the method that we used in this study, it
is the inductive analytical method; this does not mean distancing ourselves from other research
methods related to reaching an integrative critical view of Abi Al-Atahia’s poetry. This is a
major problem facing all researchers. The research concludes that we have found that leading
modern critics such as Taha Ibrahim and Muhammad Khalaf Allah, Dr. Shawky Dhaif and Dr.
Muhammad Mustafa Hadara, and the Orientalists (Nicholson) had relied on an influential
holistic view in their criticism of the poem and they had not utilized a singularized approach
that might discredit the poem due to words or the poet due to poetic verses.
Key words: Abu Al-Atahia, Poetry, Renewal, Critics, Modern Times
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:املقدمة
 شك ك كككلت-  مبا حتمله من أفكار أص ك ككبحت بتداوهلا مسك ك ككلمات ال تكاد تقبل النقا- ش ك كككلت مدونة النقد األديب
 وصك ك ككار الناقد احلديث إذا أقبل على دراسك ك ككة الشك ك ككعر القدمي مثال، حاجزا حيول دون فهم النصك ك ككوة األدبية الرتاثية
 وال االنفكاك من، ليكتشف يف النهاية أنه مل يستطع اخلروج عن إطارها،توجه تلقيه للنصوة
ّ  وهذه األفكار،أقبل
 ورمبا وجد الناقد يف نفسكه شكيئا من النزوع إىل رايدة قفاق جديدة يف نقد الشكعر القدمي إال أن سكطوة النقد، أسكرها
القدمي ونظرة اإلجالل إليه من املتلقي حت ّدان من جرأة الناقد احلديث ؛ وألن الرتاث األديب مل يفصك ك ك ك ك بعد إال عن
. لحة للكشف عن ابقي كنوزه
ّ  فإن احلاجة إىل الغوة فيه ُم،جزء يسري من مكنوانته
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لقد كنت أقرأ ش ك ك ك ككعر أيب العتاهية وأان ال أنتظر منه إال الص ك ك ك ككناعة اللفظية اليت هي يف جوهرها ضك ك ك ك ك ككرب من التزيني
وجدت
مررت أبحد أبياته اليت عاهبا عليه النقاد كاملرزابين واملربد
ُ
الظاهري الذي ال قيمة له سوى أنه حتسني ،وكلما ُ
نفس ك ككي ال ترى يف هذا البيت إال العيب الذي أ ه
ُخذ عليه ،مث وجدفا تص ك ككدا س ك كريعا عن البيت الذي يس ك ككبقه إىل
كالم الناقد فتحيط بذهين هالة من عمى عن النظر إىل ما ميكن أن ينطوي عليه البيت من مجال.
ذهين ُ
أما املنهج الذي س ك ككلكناه يف هذه ال دراس ك ككة فهو املنهج التحليلي االسك ك ككتقرائي؛ واليعين ذلك اإلشك ك ككاحة أو البعد عن
مناهج البحث األخرى ذات الصك ككلة ابلوصك ككول إىل رؤية نقدية تكاملية عن ش ك ككعر أيب العتاهية  ..وهذا يف حد ذاته
يعد مشكلة رئيسة تواجه الباحثني مجيعا .
وحني بدأ بعض النقاد يف العصك ك ك ككر احلديث يعيدون قراءة شك ك ك ككعر أيب العتاهية كانوا يدورون يف املناطه اليت مل تطأها
أقدام النقاد القدماء إال ملاما ،وإذا ّمروا آباثر النقاد القدماء يف أبيات أيب العتاهية اليت أشك ك ك ك كككلت وجدان بعضك ك ك ك ككهم
يسريون على منواهلم وجياروهنم فيما عابوا على أيب العتاهية سوى ما ندر.
أما الكثرة الغالبة وم نهم طه إبراهيم وحممد خلف هللا  ،د  .شككوقي ضككيف  ،ود .حممد مصككطفى هدارة ونيكلسككون
من املس ككتش كرقني  ...فإهنم قد وقفوا إزاء النقد القدمي موقف الن ّد ،ال جيدون غض ككاض ككة يف وطئة املرزابين وغريه لكن
مبنطه النقد األديب ،واألحكام العلمية ،والتعليل اجلمايل ،فهو يغوة يف عمه هذه األبيات املش ك كككهلة ال يقف عند
ظاهر اللفظ كما وقف النقاد القدماء ،بل ينظر يف كلية النص ،ويف داللة اللفظ يف سكياقه األديب متسكلحا يف وقوفه
هذا أبدوات النقد احلديث وقلياته .
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ف لوحه لنا أن نض ك ككع ش ك ككعراء القرن الثاق اهلجرى يف طبقات جلاز أن نضك ك ككع أاب العتاهية من شك ك ككعراء الطبقة
األوىل وأن نقرنه ببشار بن برد وأىب نواس والسيد احلمريى.
والكذى جيعكل هكذا الشك ك ك ك ككاعر –أعىن أاب العتكاهيكة -حيتكل مككان الصك ك ك ك ك ك ككدارة وحيظى هبكذه املنزلكة كا عكامالن
أسك ككاسك ككيان؛ أما العامل األول فمرده إىل غزارة نتاجه ووفرة نظمه حىت ال يكاد غرض من أغراض الش ك ككعر الىت عرفها
الناس إال وطرق اببه وخاض فيه مع اخلائضني.
وأما العامل اآلخر ،فهو جودة معانيه وتسك ك ككلسك ك ككل أفكاره وإبداع صك ك ك ككوره على الرغم من أن الصك ك ك ككورة عنده
ليسك ككت مكثفة إال أننا جندها مفعمة ابملعاق الىت ينحتها حىت جاءت هذه الص ك ككورة س ك ككلس ك ككلة كاملاء الرقراق يتذوقها
القارئ والس ك ك ككامع –على حد س ك ك كواء -دون كلل أو ملل .وهذه الس ك ك ك ككريورة اليت ريز هبا ش ك ك ك ككعر أىب العتاهية هى الىت
جعلت هذا الشعر يدور على األلسنة ويذاع بني الناس.
ومن الالفت للنظر أنه كلما كثر قول شك ك ككاعر ما كلما وض ك ك ككع هذا الشك ك ك ككعر على احملك وتعرض آلراء النقاد
قدميهم وحديثهم .وقد تناولنا ىف حبث سك ك ككابه موقف النقد القدمي من ش ك ك ككعر أىب العتاهية .وأرى أنه ال يتم توض ك ك ككي
هذه اآلراء ما مل نتعرض إىل موقف نقاد العصر احلديث من شعر هذا الشاعر وكيف وضعوه ىف ميزان النقد كل من
وجهة نظره هلذا الشعر من جوانب عدة وزوااي متعددة.
ولعل أول ما نلمحه أن معظم النقاد احملدثني جندهم يتفقون ىف حكمهم على عنصكر السكهولة والشكعبية ىف
شعر أىب العتاهية ،وإن اختلفوا ىف بعض املناحى من هذه السهولة ،وهذه األحكام الىت وقف عندها النقاد احملدثون
تناولت اجلانب الفىن والفكرى على حد سواء ،حيث ميكن عرضها ىف النقاط اآلتية:
 -1السهولة والشعبية ىف شعره:
من بني احملدثني الذين وقفوا عند هذه السك ك ك ك ككهولة الدكتور حممد عبد العزيز الكفراوى ،وقد خلص رأيه ىف
قوله ...« :ولكن الذى حيتاج إىل تفسككري هو شككعر أىب العتاهية ،ألن اللني والسككهولة مل يسككيطرا على ما كان منه ىف
الغزل والزهد فقط ،بل تركا أثرا واض ككحا ىف املدي واهلجاء وغري ا من فنون الش ككعر األخرى ،فجاءت مجيع مدائحه
ىف مثل قوله لعمر بن العالء حاكم خراسان[ :من الكامل]
ت ىمـن ال ِزما ىن وريْبىهى
ت ىمن األمريى ىحباال
ل ََّما َعـلى ْق ُ
إىِّن أ ىَمنْ ُ
ََ
ى
الوجود نىعاال
َحلـَ َذ ِْوا له ُح َّر
اس ىمن إجاللىه
لَو
ُ
يستطيع النِ ُ
إليك ى
َّ
سباسباً ورىماال
تكيك ألهنا
إن املطايـا تَ ْ
ت َ
طع ْ
شـ َ
قَ َ
وإذا َر َج ْع َن بنا َرج ْعن ثىقاال

ْي بىنَا أَتَ ْْي ُُمىفَّةً
فإذا أَتَ ْ َ
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وال خيالف طريقته هذه إال حني يريد أن يثبت ملنافسك ك ككيه أنه قادر مثلهم على ركوب القواىف الصك ك ك ككعبة حني
يريدها ،كما نرى ىف قوله للرشيد[ :من الطويل]
إذا ما الصَّدى ِى
ناجر ْه
شفَى به الصَّ َدى
و َهارونُ ماءُ املُْز ىن يُ ْ
ابلر ىيق غَصَّ ْ
ت َح ُ
ص ى
الرعـو َد القا ى
وَز ْح ٍ
فات حوافى ُر ْه
الُبو َق سـيُوفُه
و َتْكى ُّ
ف له ََتْكىي ُ
ى ()2
ى
الش ى
إىل َّ
ومغـَاف ُر ْه
ت
مس فىيـه بىي ُ
ضاح َك ْ
ضـه َ
مشس النَّهارى تَ َ
إذا َمحيت ُ
ومثل هذه األبيات اندر ىف شعره ،ولذا ينبغى أال تبىن عليها أحكام»(.)3
إن مككا ذهككب إليككه دكتور حممككد عبككد العزيز الكفراوى من حيككث عككدم اوككاذ هككذا النموذج من شك ك ك ك ك ك ككعر أىب
العتاهية مثاال للس ك ككهولة والش ك ككعبية هو عني الص ك كواب؛ ألنه دليل على ض ك ككاامة اللفظ وجزالته واعتماده على اذج
األدب القدمي ىف املدي  .وحكم الدكتور الكفراوى هذا يؤيده ما ذهب إليه األسك ك ك ككتاذ جنيب حممد البهبيىت مضك ك ك ككيفا
إليه طابع "الشككعبية" الىت ع ّدها «أهم خصككائص مذهب أىب العتاهية الشككعرى»( ،)4كما أن هذه الشككعبية الىت امتاز
هبا شكعره هى «الىت تقربه إىل أفهام الناس مجيعا ،وحتببه إليهم ،وتن ك ك ك ك ككزل به من مسائه إىل دنيا الواقع واحلياة»( .)5ومل
تقتصر هذه السهولة على النظم بل كان يالزمها «قرب املعىن ولطفه ،وبراءته من التعمه والتكلف والغموض مث إنه
عريه ىف الشك ككاعرية ،قريب املأخذ ،معناه سك ككريع املثول له ،سك ككريع املثول إىل قلوب الناس .وهو ال يركب إىل صك ككياغة
الشعر طريقا وعرا .)6( »...
ويسكوق األسكتاذ البهبيىت تعليال هلذه الشكعبية فيقول« :واملعروا أن هذه النواحى التجديدية ىف الشكعر إ ا
أتت أاب العتاهية من قبل عاميته ،ونشك ككأته املتواضك ككعة»( . )7ومثة من الباحثني من وجد تعليال هلذه السك ككهولة ىف شك ككعر
أىب العتاهية مثل أستاذان حممد خلف هللا أمحد الذى جنده يذهب إىل القول« :صدا [أبو العتاهية] ىف شعره عن
مواطن العظمة الدنيوية ،ىف وقت كانت دنيا املسلمني فيه أنضر ما تكون ،ورغب عما كلف به بعض معاصريه من
فاامة األسلوب وانتقاء األلفاظ ذات النسب العريه ىف القاموس الشعرى الكالسيكى .فأما موضوعات شعره فقد
دارت حول تزهيد الناس ىف الدنيا  ...وأما صك ككياغته فقد عمد فيها إىل ألفاظ احلياة اليومية ،فجاء أسك ككلوبه وكأنه ال
يفرتق عن لسان التااطب العادى إال مبا فيه من نغم وموسيقى»(.)8
ويرى األس ــتاذ خلف هللا أبن أاب العتاهية ش ككاعر له دربة ومران على هذه الس ككهولة فيقول« :وقد راض أبو
العتاهية نفس ككه على هذا املذهب الس ككم ىف الص ككياغة ،حىت أص ككب الش ككعر أطوع له من بنائ ه ،فلو ش ككاء أن جيعل
كالمه له شك ك ككعرا لفعل»( . )9وما ذهب إليه األسك ك ككتاذ خلف هللا هو عني الصك ك ك كواب؛ ألن من يتصك ك ك ككف ديوان أىب
العتاهية قلما يقف على كلمات حيتاج فيها إىل الرجوع إىل قواميس اللغة ليكشف عن معانيها فهى واضحة لقارئها
ألول وهلة  ،بل طغيان العامية على شك ك ككعره أ،ل وأعم ،مما جعل شك ك ككعره مييل إىل الس ك ك ككهولة والقرب من اجملتمع ،فهو
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شك ككاعر مل يتب ّد ومل يذهب وعر الكالم ومعضك ككله ،كما أنه مل يدخل ىف شك ككعره ألفاظا أعجمية كما فعل معاصك ككروه من
شكعراء املدن .وخري من ذهب إىل هذا احلكم على شكعر أىب العتاهية الدكتور شـوقى يـيف حني يقول« :على أننا
نالحظ أنه مل يدخل ىف شك ك ك ك ككعره ألفاظا أعجمي ة ،إ ا هو القرب فقط من كالم العامة ،وكان يتاذ ذلك مذهبا ىف
صنعة شعره ،حىت يكون أكثر تداوال ،ومع ذلك مل خيرج عن الفصحى ،وظلت عنايته ابملعاق حتول بني شعره وبني
السقوط»(.)10
لقد كان أبو العتاهية قريبا من العامةة ىف شك ككعره السك ككيما ىف اتصك ككاله ابحلياة اليومية وتصك ككوير قداب العصك ككر
ومعامله ،وهذا ما ركز عليه الدكتور عز الدين إمساعيل ىف قوله« :وكل من يتأمل ىف ديوان أىب العتاهية يدرك أنه ىف
كثري من األحيكان ال يسك ك ك ك ككتمع إىل شك ك ك ك ككاعر بكل إىل رجكل يتكلم  .وحنن نقول اليوم ىف التبعري العكامى (حكد هللا بيىن
وبينك) ،وأبو العتاهية يقول[ :من املنسرح]
( )11
ت ىىل الصَّ َّد واملالَالَت
بْي موالَتى
أَب َد ْ
هللاُ بينىـى و ْ َ
ونقول كذلك عن الشىء تراتح له النفس( :يرد الروح) ،ويقول أبو العتاهية:
( ) 12
ُهو الذى ر ِد ى
ت»
ت
بن منصو ٍر لَما عى ْ
روحى بَـ ْعدما ُم ِ
شُ
َ
لَوال يزي ُد ُ
ولعل أبرز غرض جتلت فيه هذه النكزعة اخلطابة غرض الزهد وهذا راجع إىل «أن شعر الزهد كان يقصد به
مجاهري الناس بعامة ،ومل يكن يقصد به اخللفاء واألمراء وعلية القوم وأثرايؤهم»(.)13

ومن الذين وقفوا عند هذه السكهولة كذلك الدكتور مصـطفى الشـكعة الذى أشكار أبن أاب العتاهية «كان
واسك ك ككع احليلة حسك ك ككن التصك ك ككرا  ...ولقد أكثر من ذكر املوت والوقوا على القبور واالنتفاع ابملعاق القرقنية ،مع
أس ك ككلوب شك ككعرى سك ككريع التقبل غري مغرب ىف اللفظ أو مغله ىف املعىن ،األمر الذى جعل قص ك ككائده تذيع بني العامة
قبل اخلاصة وجتد حسن استجابة ومجيل صدى»(.)14
وإىل جانب سهولة اللفظ وحالوة النسج والوضوح ىف شعر أىب العتاهية جنده مياال إىل السهولة ىف األوزان
واملع ككاق ،وه ككذا م ككا أثبت ككه فريه من الب ككاحثني من أمث ككال دكتور على أبو زي ــد( ،)15وحن ــا ف ــاخورى( ،)16وأمح ــد
الشـ ـ ـ ــاي ( ،)17وجرجى زيدان( ،)18و حممد أبو األنوار( ،)19وعمر فروخ( ،)20والسـ ـ ـ ــيد تقى الدين( ،)21وعبد
الستار السيد متوىل(.)22
ويذهب لويس ش ـ ــيخو إىل القول أبن أاب العتاهية بلغ به اإلفراط ىف الس ك ك ككهولة إىل حد الركاكة« ،على أن
سهولته هذه ىف قول الشعر رمبا طوحت بلسانه فنطه أببيات ضعيفة ابردة الذوق»( . )23ويرى العالمة نيكلون «أن
أاب العتاهية قد برهن للمرة األوىل ىف اتريخ الشك ك ك ككعر العرىب  -وميكن أن ذلك آلخر مرة أيضك ك ك ك كا -أنه ىف اسك ك ك ك ككتطاعة
الشاعر أن يستعمل لغة عادية ،واضحة رام الوضوح ،وتبقى له برغم ذلك مكانته بني الشعراء»(.)24
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 -2الركاكة والنثرية ىف شعره:
لقد مر بنا ما ذهب إليه األب لويس شك ككياو ىف حكمه على ش ك ككعر أىب العتاهية ابلربودة والض ك ككعف ،وأتى
أببيات ال فش هلا النفس ،ولكن هذه النماذج من ش ككعره ميكن أن نقول عنها أبهنا وس ككط بني الش ككعبية والفص ككاحة
وجسر بني لغة الشعر ولغة النثر.
«فلش ككعره من هذه الناحية قيمته الفنية ابعتباره جتربة انجحة ىف الش ككعر الش ككع الفص ككي  ،وىف التقريب بني
لغة الشعر ولغة النثر؛ وال شك أن النجاح ىف مثل هذه التجربة حيتاج عبقرية ومزاجا فنيا من نوع خاة .وليس كل
الشك ككعراء يسك ككتطيع أن يرضك ككي فينا احلاسك ككة الفنية –يف غري ابتذال -كما اسك ككتطاع أبو العتاهية يف مثل قوله[ :من
جمزوء الرمل].
صـلو ْه
اس نَبيًّا
سائىالً ما َو َ
لَو َرأى النَّـ ُ
ز ىاد كل ٍ أَ َكـلو ْه
َو ُهـ ُم لَو طَ ىمعـُوا ىف
ال تَر ىاّن ى
بىتَسـ ٍ
آخـ َر ال ِدهرى
آل أَفـُو ْه
مح ىن يَكْثر حارىُمو ْه»(.)25
الر
سأ َْل ىسوى َّ
إى َّن َم ْن يَ ْ
ويعلل كثري من النقاد «تفاهة معاق الشك ك ك ككاعر أبهنا مبعث تربيته األوىل فإن الشك ك ك ك ككاعر الذى ينشك ك ك ك ككأ ىف بيئة
متواضعة مث يتعله ابألدب تبقى معه جذور بيئته األوىل مهما اكتسب من األدب»(.)26
وش ككعر أىب العتاهية على الرغم مما فيه من ركاكة وض ككعف إبداع ىف نظر بعض الباحثني إال أنه حيظى بقيمة
فنية هلا طابعها وأتثريها ىف نفوس املتلقني ،حيث يتجلى هذا الطابع ىف أسلوبه اخلفيف السيما ىف غرض املدح.
وهذا ما ذهب إليه الدكتور شوقى ضيف حني قال:
«وواضك ك أنه خيتار ملدحيه أسك ككلواب خفيفا جيعله قريبا إىل النفوس  ...وهى سك ككهولة تقرتن مبوسك ككيقى صك ككافية
حلوة يبدو والشعر فيها كأنه أنغام خالصة .وتبلغ هذه السهولة الغاية ىف غزله من مثل قوله[ :من السريع]
الس ى
َك َّ
احل
أهنـا ىمـ ْن ُحسـنىها ُد َّرة
رجهـا اليَ ُّم إىل َّ
أ ْخ َ
كـ َّ
ْن ىمن َاب ى
بل
أن ىف فىيـها وىف طَرفىها
احرا أقْبل َ
َسـو ً
شـاشةً ىف بـَ َد ٍن ى
انح ىل
لـَم يُـ ْب ىق ىم ىِّن ُحُّبـ َها ما َخال
ُح َ
اي َم ْن رأَى قَبلىى قتيالً بَ َكى
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والرقككة واض ك ك ك ك كحككة ىف هككذه األبيككات ،وهى تقع من القلوب موقع الزالل البككارد من الظمككون ،وكككأهنككا املككاء
السلسبيل»(.)27
ومن الذين أخذوا على أ ىب العتاهية ضك ك ككعف اإلبداع ىف ش ك ك ككعره الدكتور على أبو زيد ،حيث الحظ تغلب
ظاهرة اخلطابة على بعض أشعاره والىت من بينها قوله ىف زهدايته[ :من املنسرح]
ى ى ( )28
احلَ ْم ُد هللى الو ى
ُهو الذى ََلْ يُولَ ْد َوََل يَلد
اح ىد الصَّ َم ىد
وقوله ىف ذكر صفات هللا عز وجل[ :من اخلفيف]
ى ( ) 29
ظـ ى
اهر ابطىن قَري بـَعي ُد
ى لَطىيف
قـادر قاهر قَ ىو ٌّ
«مما أدى إىل ضعف اإلبداع الفىن ىف كثري من شعره ،واقرتابه من النثرية ولغة احلياة اليومية»(.)30
ويعلل الدكتور على أبو زيد س ككبب هذه الركاكة الىت تض ككمنها ش ككعر أىب العتاهية فيقول« :ولقد ص ككا أبو
العتاهية كثريا من شعره عن املوت وعن القرب ىف سرعة خاطر دون تدقيه فىن فأحدث له نوعا من الركاكة ىف التعبري
 ...وقد عيب ىف شعره هذا ما عرا ابلتكرار وابحلشو»(.)31
ومن املسك ك ككتشك ك ككرقني يطالعنا (كارل بروكلمان ) الذى كان مؤيهّدا ُحكم أىب هالل العس ك ك كككرى ىف قوله« :أما

حكم أىب هالل العس ـ ــكرى ىف الص ك ككناعتني على أىب العتاهية أبن( :البارد ىف شك ك ككعره كثري) فقد يكون غري بعيد عن
الصواب»(.)32
 -3الصدق ىف شعره:
ش ككعر أىب العتاهية ميتاز ابجلدية ،وقد اختار الزهد موض ككوعا لش ككعره ،ولكنه ب ّس كط فيه إىل حد اإلفراط حىت
وصك ككل به األمر إىل «حد السك ككقوط واالبتذال أحياان ،ب ل إنه ليطلب ذلك من س ك ككائر الش ك ككعراء ألنه يرى أن الش ك ككعر
اجلديد غري ذلك مادام مكتواب ليقرأه العامة واخلاصة»(.)33
كما وقف األســتاذ عبد املتعال الصــعيدى عند جدية أىب العتاهية الىت حفل هبا شككعره فقال« :وقد سككلم
أبو العتاهية من هذا العبث ىف مطلع قصكيدة بعد أن أقلع  ...عن ُسكنّة شكعراء عصكره ىف الشكعر ،وأخذ نفسكه ابجلد
ىف شعره ،وترك اللهو والعبث فيه ،فهو ىف هذا أيضا أحسن حاال من بشار وأىب نواس»( . )34ولعل أكرب دليل على
ص ككدق أىب العتاهية ىف ش ككعره قص ككيدته الىت وجهها إىل اخلليفة املهدى يش كككو فيها ما يعانيه الش ككعب من اض ككطراب
األحوال االقتصادية واالجتماعية والىت يقول فيها[ :من جمزوء الكامل]
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ام
اإلم َ
َم ْن ُمبلى ٍغ َع ىِّن َ
عار
إىِّن أَرى ْ
األسـ َ
وأَرى املكاس َ نـَزرةً
وم ال ِدهـرى
وأَرى ُُهُ َ
وأرى املَرا ى
ي ـ َع فيه
األر ىام َل
وأَرى َ
اليتامى و َ

نـصائىحـاً ُمـتوالىيَـ ْه
الرعيِةى غـالىيَ ْه
أسـعـاراَ َّ
وأرى الضَّرورةَ ى
فاشيَ ْه
َ
ى
متر وغـاديَ ْه
رائحـةً ُّ
عَن ى
أوالدها ُمتجافىيَهْ

ىف البُيـ ى
وت اخلالىيَـهْ

( )35

إننا نالحظ من خالل هذه األبيات أن الشك ك ك ك ككاعر « ...يتوس ك ك ك ك ك ككل إىل اخلليفة أن يتاذ األس ك ك ك ك ك ككباب هلبوط
األسعار ،حىت جيد اجلائع الغذاء والعاري الكساء والظمون املاء»(.)36
لقد تباينت أوجه اخلالا حول حقيقة زهد أىب العتاهية وصك ك ك ككدقه عند العديد من الباحثني وذهبوا ىف هذا
اخلالا مذاهب عدة؛ فالدكتور شك ك ككوقى ضك ك ككيف يرى أن أاب العتاهية «حاول أن ميزج بني عقيدة اإلس ك ك ككالم وعقيدة
املانوية»(.)37
والدكتور طه حســْي يقول« :كان أبو العتاهية يسككتقى من الدين ويتقيد به .. ،وخصككلة أخرى ،وهى أن
أاب العتاهية على كثرة ما استعان ابلدين ىف زهده الذى مأل به ديوانه كان فاسقا مشتهرا ابجملون»(.)38
ني فيما ذهب إليه الدكتور طه حس ككني؛ حيث بدأ بقوله« :يس ككتقى من الدين ويتقيد به».
ولعل التناقض بَّ ٌ
وانتهى إىل أنه «كان فاسقا وزنديقا».
ونالحظ أن ما جاء ىف بداية حديثه ال يتفه مع هنايته.
و ألسـ ـ ــتاذان الدكتور هدارة موقف عادل يلاصك ك ككه ىف قوله« :وعلى أية حال إن كان أبو العتاهية ىف نظر
الباحثني مل يص ككدق مع نفس ككه ىف زهده ،فبماذا يفس ككرون ص ككدقه مع اخللفاء ،وخاص ككة حني يتاذ منهم موقفا إجيابيا
ويبص ك ككرهم ببؤس الرعية وهو أن أمرها وكس ك ككاد ماهلا واحنطاط قدرفا على الشك ك كراء  ...أليسك ك ككت هذه شك ك ككجاعة أدبية
عظيمكة ال تص ك ك ك ك ككدر إال عن زاهكد واعظ حقيقى يعتمكد على انحيكة إجيكابيكة ىف زهكادتكه»( . )39ككذلكك توجيكه نقكده
«للعلماء املسلمني الذين يرون العيب ىف جمتمعهم ويسكتون عليه ،فهو يقول[ :من الكامل]
عُـلما ُؤان ىمنَّا يَـ َرْو َن عجائىبًا َو ُه ُم على ما يُـ ْب ى
ت
صرو َن ُسكو ُ
( ) 40
يه ُم ال ِدنيا بىو ْش ى
ت
ك َزو ىاهلا َ
غرورىَها َم ْبـ ُهو ُ
تُفنى ُ
ف ََمجيــعُ ُه ْم بى ُ
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 -4الطابع التعليمى ىف شعره:
كثريا مكا مييكل أبو العتكاهيكة إىل النظم التعليمى ،ممكا جعكل بعض البكاحثني حيكمون عليكه حكمكا مغكايرا حلكم
بعضك ك ك ك ككهم اآلخر ،فالدكتور عزيز فهمى مثال يذهب إىل القول« :وأغلب شك ك ك ك ك ك ككعر أىب العتاهية ىف الزهد أميل إىل
اعتباره نظما تعليميا ،فهو أشك ك ككبه ابلنظم منه إىل الشك ك ككعر ،كالم مصك ك ككطنع ال يشك ك ككف عن نفسك ك ككية زاهدة وال له روعة
الشعر .مثال ذلك النظم[ :من الكامل]
ى
ت املى ى
ومن الض ى
يقات
أَقـى ىم الصَّالةَ لىوْقـتَهـا بىطَهورها
فاو ُ
َّالل تَ ُ
الص ى
دقات
منه
َن
األجل أل َْو ُجهى َّ
َّ
ت بىر ْز ىق َربىِ َ
َّس ْع َ
فاج َعل ْ
ك ْ
وإذا ات َ

وقوله:

َّاس شُـتىم
َّاس َسـلى ْم
َم ْن َش َ
ـاَت الن َ
َمـ ْن َسـاَلَ الن َ
لكن ما الذى جعل عبد العزيز فهمى يستشهد هبذه األبيات وال يلتفت إىل بقية أشعار أىب العتاهية الىت
يتدفه منها الصدق وحرارة اإلميان ،وذلك مثل قوله[ :من الكامل]
دار كُ ىل تَشـت ٍ
فـاآلن اي ُدنيا َعرْفـتُ ى
ُّت وَزو ى
ك فاذْ ى
ال
هب
اي َ ِ
ت ىُهَ ىمىي عن األ ْش ى
غال
بيل إىىل اهلَُدى
ت َّ
وتـَفَ َّرغَ ْ
واآلن أَبْصر ُ
الس َ
ى ( ) 42
تناسـبَ ى
ت ِى
قاس بصالىح األعْمال
الرجا ُل فما أ ََرى
وإذا َ
نَسـبًا يُ ُ
( )41

كما ينظر إىل الدنيا أبهنا كس ك كرا بقيعة حيس ك ككبه الظمون ماءَ حىت إذا جاءه مل جيده ش ك ككيئا ،فهو يص ك ككور هذا
املعىن ىف قوله[ :من الوافر]
كأن ى
َي يَـ ٍد تَناول ى
َّ
السر َااب
حماسـ َن ال ِدنيا َسـ َراب
َت َّ
وأ ُّ
( )43
َت بشـ ٍ
هااب
يء
ك ُم ْنية َع ىجل ْ
وإن تَ ُ
سـ ُّر بىه فـإى َّن َهلـا ذَ َ
تُ َ
أما األبيات الىت وقف عندها عبد العزيز فهمى ورأى أهنا ال تعرب عن ش ككعر زاهد وليس فيها روعة الش ككعر،
فهى عند غريه من الباحثني خالا ذلك فاألسك ك ك ك ككتاذ خلف هللا يرى «أان أاب العتاهية ىف شك ك ك ك ك ك ككعره التعليمى أخالقى
مسكلم خالص»( . )44وهذا ما يؤيده الدكتور هدارة بقوله« :وهذا صكحي  ،وهو ال يقتصكر ىف اجلانب التعليمى على
الناحية التهذيبية ،ولكنه يدعو أيضا إىل إقامة الفرائض والتمسك أبركان اإلسالم»(.)45
وحتامل الدكتور على جواد الطاهر ىف حكمه على شعر أىب العتاهية ،حيث يرى أن «دراسته ودم التاريخ
أكثر مما ودم األدب ،ولكن من واجب الناقد احلديث أن ينص على أن شك ك ك ك ك ك ككعر أىب العتاهية –وأكاد أقول كله-
أدخل ىف الشعر التعليمى ابملعىن السىء للكلمة ،بل إنه منه ومن خري أمثلته»(.)46
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واحله أن أاب العتاهية ليس بدعا ىف شك ككعراء العصك ككر العباسك ككى الذين عاصك ككروا أاب العتاهية ،فنجد الكثري من
هذا الشعر لدى أابن الالحقى وابن املعتز ومن على شاكلتهما.
 -5التجديد ىف شعره:
الشكعراء كعادفم حريصكون كل احلرة على التقيد ابلوزن والقافية وعدم اخلروج على تقاليد الشكعر وقوافيه،
لكن أاب العتاهية مل خيضككع هلذه القاعدة ومل يضككع نفسككه ىف هذا القالب ،ومل يلزم به ملكته الشككعرية ،بل أخذته العزة
ابإلمث حىت وجد نفسككه يسككب ىف معاق الشككعر وألفاظه مطلقا هلا العنان دون شككرط أو قيد ،مما جعل جرجى زيدان
يعده «من مؤس كس ككى االنقالب الش ككعرى ىف هذا العص ككر»( .)47فهو عند بعض النقاد إمام الش ككعراء والزاهدين .قال
عنه الدكتور حممد أبو األنوار« :وأبو العتاهية من الناحية الفنية هو الذى فت اباب فنيا واسك ك ك ك ككعا من أبواب الش ك ك ك ك ك ككعر
العرىب هو شعر الزهد»(.)48
 -6أغرايه الشعرية:
مل يقتص ككر ش ككعر أىب العتاهية على ميدان الزهد ،بل تناول ىف ش ككعره أغراض ككا أخرى ،لكن أهم ما يعنينا من
بني هذه األغراض غرضان أساسيان ا :املدح والغزل.
متكسبا ،وهذه عادة أغلب الشعراء مما جيعلنا نلتمس له بعض العذر.
أما املدح فقد كان فيه ّ
ومن املعلوم أن طريقكة أىب العتكاهيكة ىف مكدائحكه أتخكذ من األس ك ك ك ك ك ك ككاليكب أسك ك ك ك ك ك ككهلهكا وأقرهبكا إىل النفوس فهو
«يصطفى أسهل األلفاظ ،وأرق الكلمات ،وهو يعمد إىل أرق البحور»(.)49
وهذا األسككلوب يتناسككب وغرض املدح ،لذلك جند أاب العتاهية «خيتار ملدحيه أسككلواب خفيفا جيعله قريبا إىل
النفوس»( .)50شك ك ك ككأنه ىف ذلك شك ك ك ككأن شك ك ك ككعراء عصك ك ك ككره الذين كانوا ميدحون الوزراء واخللفاء حيث «يرمسون هلم ىف
مدائحهم مثالية احلاكم كما يريدها الشعب  ،...فمثال هارون الرشيد حني ميدحه أبو نواس أو أبو العتاهية ال ميدح
شاصه من حيث هو ،وإ ا ميدح فيه املثل األعلى ل لاليفة الكامل كما يرتاءى ىف خميلة اجلماعة اإلسالمية»(.)51
أما الغزل فقد قص ك ك ككره أبو العتاهية على "عتبة" جارية املهدى الىت فُنت هبا وش ك ك ككغف حببها حىت بلغ به هذا
احلب درجة اهليام ،فظل كاحلريان التائه الذى ضل طريه الصواب فأصب نسيا منسيا .ومن مث فقد جعل غزله وقفا
عليها.
 -7املعّن والصورة :ذهب الدكتور جني حممد البهبيىت إىل أن املعىن هو الذى يقود إىل الص ك ك ك ك ككورة ،وتعرض
مرا،
إىل أصحاب مدرسة التسهيل فقال« :وإنك قد تقرأ ألحدهم القصيدة التامة ،أو املقطوعة الطويلة ،فتمر فيها ًّ
وتقطع فيها الشوط الطويل حىت تقع على الصورة .اقرأ ألىب العتاهية هذه القطعة مثال[ :من الكامل]
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ُك عىن َدهُ َو ُرقَا َكـا
احتىيال َ
َل ْ
بط َ
و ِى
الرز ُق ل َْو ََلْ تَـ ْبغىهى لَبَغـاكا
ك فىتنَةً و َهالكا
وك َفـى بذلى َ

احتُقىـر احلَشا
ال تُ ْك َذبَ َّن فـَل َْو قَ ىد ْ
ك ُمل ى
ْحفاً
ك دون ىدينى َ
ت رزقَ َ
حاولْ َ
َ
ك للمطَام ىع بى ْذلَةً
يَ
ت عىـ ْر َ
وج َعلْ َ
َ
وأَر َ ى
س الغىـ َّن لىـتَننالَهُ
اك تَلتَمـ ُ

ت غىناكا
ت فَقد بَل ْغ َ
وإذا قَـَنـ ْع َ

( ) 52

وينطله البهبيىت من هذه القصكيدة فريى أن شكعر أىب العتاهية قائم على املعىن أصكال ،دون التصكوير ،حيث
يرى أن «شعر أىب العتاهية شعر املعىن»(.)53
لكننا ال نتفه مع الدكتور البهبيىت ىف حكمه على شك ككعر أىب العتاهية ،حيث ال يوجد أى ش ك ككعر يقوم على
املعىن فقط؛ ألن الش ككعر لغته التص ككوير ،ومن مث إذا فُقد التص ككوير ذهب جوهر الش ككعر .وعليه فإن هذه الدعوى الىت
ذهب إليها الدكتور البهبيىت مبالغ فيها إىل حد كبري ،السككيما وأن مثة من الباحثني من يرى أن الصككورة ىف شككعر أىب
العتاهية تسري ىف خطوط متوازية حسب ما يتطلبه املوقف الشعرى.
«وجه كل
ويبدو واضك ك ككحا أن أاب العتاهية كان متعمدا ىف إنتاج شك ك ككعر شك ك ككع ىف تفكريه وأسك ك ككلوبه ،حيث ّ
طاقاته الفنية إىل إنتاج شعر عليه طابع الشعب ىف تفكريه وىف أسلوبه ،مما ال وفى ألفاظه على مجهور الناس»(.)54
ويرى املسككتش كرقون أن شككعر أىب العتاهية ميتاز ببسككاطة األسككلوب ونسككه املعاق« ،وكان يزدرى كل االزدراء
فاامة الشك ككعر البدوى القدمي  ...وكان يرغب ىف نظم شك ككعر يفهمه الناس ،لذلك كان أهم ما حيفل به ىف قص ك ككائده
املعاق الىت كان يقصدها»(.)55
 -8الطبع والصنعة ىف شعره:
كى األلفاظ وغريبها انهيك عن العذوبة والرشك ككاقة الىت
أبو العتاهية شك ككاعر مطبوع بعيد ىف شك ككعره عن حوشك ك ّ
ريز هبا ش ككعره وش ككعر معاص ككريه ،كما كان لغزارة الش ككعر ونبعه لدى أىب العتاهية ش ككأن كبري ىف علو مكانته ىف عص ككره
«وىف احلقيقة أن نبع الشك ك ك ك ككعر عنده كان غزيرا فكثر ما نظمه ،ومل تسك ك ك ك ككتط ع األجيال التالية أن حتمله لكثرته»(.)56
وغزارة ش ك ككعره هذه جاءت نتيجة لكثرة دربته على الس ك ككهولة كما يقرر ذلك األسك ك ككتاذ حممد خلف هللا عندما حتدث
عن هذه السهولة.
وكانت أش ك ككعاره ىف الزهد حمط إعجاب املتقدمني واملتأخرين« ،لسك ك ككهولة لفظها وحالوة نسك ك ككجها ووضك ك ككوح
معناها واتصك ككاهلا ابلقصك ككيدة»( . )57ويرى أصك ككحاب دائرة املعارا اإلسك ككالمية أن سك ك ّكر جناح أىب العتاهية العجيب ىف
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ميدان الشعر راجع «إىل بساطة لغته وتدفقها وبعدها عن الصنعة ،مما مييزه عن بعض معاصريه الذين عرفوا ابلصنعة
املتكلفة ،كما أنه كان يعرب عن مشاعر الناس بشعر يفهمه الناس.)58( »...
ومن الذين حتدثوا عن الطبع ىف شك ك ككعر أىب العتاهية لويس ش ـ ــيخو الذى يرى أن هذا الطبع جاء نتيجة ملا
يتصككف به أبو العتاهية من نبو «قال فالسككفة الرومان إن اخلطيب ُحيكم اخلطابة بكده وعمله أما الشككاعر فالشككعر
فيه غريزة ،وهذا احلكم يص ك ك ك ىف أىب العتاهية فإنه كان مطبوعا على الشك ك ك ككعر منذ حداثته ،فلما مسع بعض شك ك ك ككعراء
وطنه اس ك ككتفزته قرحيته فقال الش ك ككعر عفوا وهو يش ك ككتغل مبهنته حىت قال عن نفس ك ككه :أان جرار القواىف وأخى زيد جرار
التجارة»(.)59
 -9األوزان والقواىف:
كان أبو العتاهية ممن يؤثرون امليل للسككهولة ىف األوزان واملعاق «حىت لقد أحدث ىف الشككعر أوزاان مل يسككبه
إليها  ...وهو اثلث ثالثة يكاد يكون معظم شك ك ككعرهم كالما منثورا لوال الوزن والقافية .أما الش ك ك ككاعران اآلخران فهما
مسلم بن الوليد والعباس بن األحنف»(.)60
وميل أىب العتاهية هلذه السهولة مرده إىل األذن املوسيقية الىت يتمتع هبا فقد كانت له «أذن موسيقية دقيقة
حتل ىف نصك ك ككاهبا إذ كان الشك ك ككعر عنده طبعا أو كالطبع،
وقلما جند عنده قافية غري متمكنة ىف موضك ك ككعها أو كلمة مل ّ
حىت كان ال يسمع كلمة من منادٍ على بضاعة أو من بعض جلسائه يصل أن تكون شطرا لبيت حىت يبادر بصنع
الش ككطر الثاق ّتوا على البديهة»( .)61وكان أبو العتاهية متمكنا من ص ككناعة الش ككعر واخرتاع أوزان له« ،ال تدخل ىف
حبور الشعر املستعملة»(.)62
« ...وال شك ىف أن ديوانه لو وصلنا كامال الستارجنا منه أوزاان كثرية طريفة ابتكرها ابتكارا»(.)63
كما الحظ املسككتش كرقون بسككاطة لغته وقهصككر أوزانه وخفتها السككيما ىف مدحيه .جاء ذلك ىف قوهلم« :وكان
أبو العتاهية –مثل الشك ككعراء املطبوعني -يؤثر اللغة البسك ككيطة واألوزان القصك ككرية ،واشك ككتهر أول ما اشك ككتهر بقصك ككيدة ىف
مدح املهدى انلت رضا املهدى ابلرغم من هذه املوخذ الىت خرجت بشعره عن خصائص الشعر القدمي»(.)64
ولعل املهدى ال فمه أوزان الشكعر وقوافيه بقدر ما يهمه من ميدحه ويشكيد مبوثره ويعدد فضكائله ومكارمه،
وهو بذلك مل خيرج عن ُسنّة اخللفاء وأرابب الرائسة.
 -10أصول الزهد عند الشاعر:
مييل بعض الباحثني إىل أن هناك صك ك ككلة بني الزندقة والزهد ىف ش ك ك ككعر أىب العتاهية ،وأن الش ك ك ككاعر كان ميدح
العامة ةىف هذا الزهد( .)65والذى نعنيه من هؤالء الباحثني الدكتور حممد جابر عبد العال الذى تصككدى له أسككتاذان
الدكتور هدارة ورّد عليه ىف غري موض ك ككع ،وكان خالص ك ككة رده ىف قوله« :وأما حممد جابر عبد العال فهو ىف دراسك ك ككته
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مرتدد أش ككد الرتدد ىف حتديد نوع زندقة أىب العتاهية ،فهو اترة ينس ككبه إىل املناوية  ...واترة أخرى يلم ىف ش ككعره أثر
الزرادش ك ككتية  ...وىف موقف قخر يص ك ككدق رواية أىب الفرج الىت تنس ك ككب أاب العتاهية إىل عقيدة الزيدية البرتية  ...ومرة
أخرى يظهر الكاتب تردده وحريته إذ جيعل أاب العتاهية متأثرا ابملذاهب الفلسككفية اليواننية  ...ومع هذه احلرية وهذا
الرتدد مل يصك ك ككل الكاتب إىل ُحكم قاطع ىف نوع زندقة أىب العتاهية ،واكتفى بعرض هذه األفكار دون الوصك ك ككول إىل
نتيجة عن طريقها»(.)66
أما ما صك ككنعه أبو العتاهية ىف الزهد املوجود سك ككابقا فهو ما تعرض له ألد أمني بقوله« :قد كان قبل حياة
لكن أاب العتاهية أتى
أىب العتاهية حياة زهد ىف اجلاهلية وىف العصككر اإلسككالمى ،وكان قبل أىب العتاهية شككعر زاهد .و ّ
ىف هذا الباب مبا مل يس ك ك ك ككبه إليه  ...وأصك ك ك ك ك تعبري ىف ذلك أن نقول إنه فلسك ك ك ك ك ككف الزهد ،ومأل األدب العرىب -ىف
عصك ككره -ابملوت والتاويف منه ومما بعده ،واحتقار اللذة ،واجلد ىف اهلرب منها»( . )67وهذا الرأى هو ما جنده عند
الدكتور احلوىف أيضككا( . )68ويشككري ألد أمني إىل وجود نزعة مانوية ىف شككعر أىب العتاهية ،يلاصككها قائال « :إنه إن
كان ىف نزعة بشككار اإلابحية عنصككر مزدكى ،ففى نزعة أىب العتاهية الزاهدة عنصككر مانوى»( . )69وال جند ىف أنفسككنا
ميال إىل االقتناع مبا أثبته ألد أمني من وجود هذا العنصر املانوق ىف شعر أىب العتاهية.
ويرى الدكتور حممد أبو األنوار أن زهد أىب العتاهية «مرحلة أتمل عقلى حتفزها إدارة راغبة ىف الدفاع عن
نفسها وطبقتها»(.)70
أما بطرس البستاّن فقد تطرق إىل العوامل الىت كانت وراء زهد أىب العتاهية ومدى أتثره ابلفارسية واهلندية
فتعرض إىل القول« :مل يعرا الزهد على حقيقته إال ىف هذا العصكر بعد أن ترمجت احلكمة الفارسكي ة اهلندية ،واطلع
عليها الكُتاب والشعراء.
افنت ىف الزهد فأبدع بعد حياة قضك ككاها ابلعبث
وكان أبو العتاهية أول شك ككاعر أتثر هبا فأظهرها ىف شك ككعره .و ّ
واجملون .وجاراه كثري من الشعراء فأجادوا ،ولكنهم مل يبلغوا غايته»(.)71
واحله أن شك ككعر الزهد كان موجودا قبل التأثر ابلفارسك ككية واهلندية كما يرى بطرس البس ــتاّن  ،ولعل أصك ككدق
مثال يذكر ىف هذا شعر رابعة العدوية .خذ قوهلا مثال وهى تناجى الذات اإلهلية[ :من املتقارب]
ك أَ ْهـل لَذاكا
اهلوى
وحبـِاً ألنـَّ َ
أُحبُّ َ
ُ
ك ُحِبـ ْيـن ُحـ َّ َ
ت به عن ىس َواكا
اهلوى
َّ
فَ ىذ ْكر ُشـغل ُ
فأما ال ِذي ُهـ َو ُح ُّ َ
أراكا
ت أَ ْهـل له
فَ َك ْ
شفُ َ
للح ْج ى ِ
وأمَّـا الِذى أَنْ َ
ك ُ
حىت َ
( )72
َك احلم ُد ىف ذا وذَاكا
ذاك ىل
فما احلَ ْم ُد ىف ذا وال َ
لكن ل َ
و ْ
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إال أن معاصك ك ك ككرى أىب العتاهية قد وقفوا موقف الشك ك ك ككك من حقيقة زهده ،وأوعزوا ذلك الش ك ك ك ك ككك إىل له
وتقتريه ،وهذه القضككية تناوهلا عمر فروخ ىف قوله« :ولقد شككك املعاصككرون ألىب العتاهية ومؤرخو األدب من بعدهم
ىف ص ككدق أىب العتاهية ىف زهده ،واعتقدوا أنه كان يص ككطنع القول فيه اص ككطناعا ،حىت قال فيه س ككلم اخلاس ككر:
[من السريع]
ى
أس وال يَـ ْزَه ُد
ما أَقـْبَ َح التَّزهي َد ىمن شاع ٍر
يُـ َزِه ُد النِ َ

ولل الناس على الشك ك ككك ىف زهده أنه كان يال مقرتا على أهله وعلى نفسك ك ككه ،حمبا للّهو حىت بعد انتقاله
إىل القول ىف الزهد .وقد كانت ُزهدايت أىب نواس –عند مجيع النقاد -أصدق وأجود»(.)73
كما أورد أنيس املقدسى هذا احلكم عند حديثه عن عناصر الشك ىف زهد أىب العتاهية( .)74ومهما يكن
فهذه األحكام تبقى ىف دائرة الشك وال تقربنا إىل اليقني ىف عدم صدق أىب العتاهية ىف زهده.
وتناول املستشرقون زهد أىب العتاهية ومن بينهم كارل بروكلمان الذى يقرر أبن «أاب العتاهية مولع ابفتتاح
أبياته بلفظ "أ ين" ولعل ذلك راجع إىل أتثري وعاظ النصارى .)75( »...
إال أن الدكتور هدارة يعارضه القول حيث «إ ن هذه الدالئل اليت ذكرها بروكلمان ليست قاطعة ىف الداللة
على ما يدعيه .فافتتاح القصك ككائد بلفظ [أين] إ ا يضك ككاهى ما هو موجود ىف اآلايت القرقنية الىت حتكى لنا أسك ككاطري
األولني .كما أنه موجود ىف الشعر العرىب قبل أىب العتاهية(.)76
ومن خالل عرض الدكتور هدارة لآلراء الىت ذهب إليها املستشرقون حول زهد أىب العتاهية جنده يتساءل:
«هل كانت ألىب العتاهية فلسفة خاصة ىف زهده؟ وما احملور الذى دار حوله شعره؟
إن نلكسون يرى أن شعر أىب العتاهية فلسفى ىف شاصيته ،وأنه ال ميكن أن يكون كله شعرا دينيا ابملعىن
اإلسالمى ،بل ميكن اعتبار بعضه فقط الذى ورد فيه معاق البعث واحلياة الثانية»(.)77
ويسك ككتطرد الدكتور هدارة القول «ومن الواض ك ك أن نكلسك ككون إ ا يعرب ىف هذا عن رأى املس ك ككتش ك ككرقني؛ ألن
أقل ما فيه ،والنواحى النصكرانية والبوذية
الغرض الذى يرمى إليه هو أن النواحى اإلسكالمية ىف شكعر أىب العتاهية هى ّ
هى األكثر واألغلب ،فهو بذلك يساير أفكار املستشرقني عامة ابلنسبة لشعر أىب العتاهية»(.)78
وقد دافع الدكتور هدارة عن أصك ك ككالة زهد أىب العتاهية مسك ك ككتدركا أبن هذه األصك ك ككالة مرجعها إىل مصك ك ك ككادر
إسككالمية حمضككة «نشككأت مع حركة التصككوا الىت بدأت ىف هذا القرن ،وكانت من قاثر عنف حركة الزهد العكسككية
الىت خالفت تيار اللهو واجملون ،مث أصك ك ك ك ككبحت فيما بعد فكرة شك ك ك ك ككائعة عند املتصك ك ك ك ك ك ككوفة أدت إىل التوكل ىف اجملتمع
اإلسككالمى ،وخاصككة بسككبب اقرتاهنا ابجلربية عند املتصككوفة ،ومنهم ىف رأينا أبو العتاهية .وقد ظهر ىف شككعره أيضككا إذ
يقول[ :من البسيط]
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احلم ُد هللى يَـ ْق ى
ضى ما يَشـاءُ وال
ض ىاء معاً
َل ُيُْل ىَق اخلَلْ ُق إال لل َق َ

بقوله:

وما لىلْ َخل ىْق ما َشاءُوا
يُـ ْقضى عليه َ

( ) 79

تَـ ْف َّن وتَـ ْبـ َقى أحاديـث وأ ْ
َس َـماءُ
كذلك "ويسرتب" « ،يصف شعر أىب العتاهية أبنه فلسفى»(.)80
ومثة عامالن وراء ميل أىب العتاهية إىل الزهد الحظهما كل من أستاذان الدكتور هدارة الذى يشري إىل ذلك

«ومما ال ش ككك فيه أن أاب العتاهية كان لديه االس ككتعداد الفطرى للزهد .وأن فقره وض ككعه أص ككله كاان من
بني الدوافع القوية له على سك ك ك ككلوك سك ك ك ككبيل الزهادة ،كما الحظ خلف هللا .وقد ظهر ابلفعل أثر هذين العاملني ىف
ش ك ك ك ككعر أىب العتاهية بوض ك ك ك ككوح ،فكان يردد دائما أن اإلنس ك ك ك ككان ال جيب أ ن يفار حبسك ك ك ك ك ككبه ونسك ك ك ك ك ككبه وماله  ،يقول:
[من السريع].
( )81
َحساِبىى ْم َّ
ـاس تُراب َوَما
ال يَـ ْف َخ ُـر
فإَّنا النِ ُ
ُ
الناس أب َ
ويقول ىف موضع قخر[ :من الكامل األحذ]
( )82
املو َىل
ت على ال ُقبورى فما
َمَّيـ ْز ُ
ول َقد َم َر ْر ُ
العب ىد و ْ
ت ،بَْي ْ
وحملمد برانق رأى طريف ىف زهد أىب العتاهية إذ يقول« :ما كان شك ك ك ككعره ىف الزهد و وىف هللا ،ولكنه طريه
سلكه ىف شعره إلظهار احلسرة واألسى على حبيبته عتبة»(.)83
ويرى أنيس املقدسـ ــى أن أاب العتاهية «يعكس لنا روح الش ك ككرق الدينية بص ك ككفة عامة ،وأس ك ككاس انطباع هذه
الروح احتقار احلياة الدنيا وتعظيم اآلخرة»(.)84

أما عزيز فهمى فله رأى مغاير خلص ككه ىف قوله« :وش ككعره أقرب إىل النظم التعلمى منه إىل أى ش ككىء قخر،
واحملور الذى يدور عليه زهد أىب العتاهية هو [القناعة]» (.)85
ويذهب حممد بديع شـريف إىل القول ...« :وإذا كان أبو نواس فت للناس اباب جديدا ىف الغزل واإلابحة
والرباعة ىف وصككف اخلمر ،فإن أاب العتاهية فت هلم اباب قخر ىف الزهد والكف عن احلياة ،وأصككب أثر شككعره واضككحا
ىف كثري من تعاليم النحل الىت نبطت ىف احلياة العربية»(.)86
ويرى عبـد هللا الطيـ اذـذوب أن الزهكد عنكد أىب العتكاهيكة جكاء نقيض اجلزالكة «وقكد أتى هنكا من جهكة
ش ككعوبيته وزندقته ،ولو كان نظر مبنظار دقيه لكان أدرك أن أانقة أىب نواس وبش ككار وأض كراهبما ليس مص ككدرها طلب
اجلزالة وإ ا طلب الزخرا ىف اللفظ  ...وقد كان أسك ك ككلوب أىب العتاهية الض ك ك ككعيف الركيك الس ك ك ككوقى ثورة على هذه
األانقة  ...وخالصة القول إ نه كان ذكيا ،ولكنه كان فاقدا للصدق ،واتساع اخليال ،واألصالة الصحيحة(.)87
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ويتنبه أسك ك ك ككتاذان الدكتور هدارة إىل هذا احلكم على أىب العتاهية فريد بقوله« :وال أدرى كيف يكون رد أىب
العتاهي على الناحية الشكككلية ىف شككعر معاصككريه ابختيار موضككوع جديد هو موضككوع الزهد ،فهذا خلط بني طبيعة
األشككياء ،مث إن أسككلوب أىب العتاهية مل يكن طلب زخرا اللفظ ،ولكنه كان طبعا شككعبيا سككياال جارفا ال يقدر
على صنعته إال شاعر له مثل طبعه الشعرى»(.)88
أتمل وإعادة نظر ،فنحن لسككنا معه ىف حكمه على أىب
وما ذهب إليه األسككتاذ عبد هللا الطيب حيتاج إىل ّ
العتاهية؛ فهو ليس عاجزا عن اختيار األلفاظ الوعرة واألساليب املعقدة والعبارات الضامة ،وهذا ال يتفه والقالب
الذى يص ككب فيه أبو العتاهية ش ككعره خماطبا به العامة .وإذا أتملنا ش ككعره الزهدى فإن أول ما يطالعنا ىف هذا الش ككعر،
غلبة البسك ككاطة والوضك ككوح ،كما الحظ ذلك الدكتور شك ككوقى ضك ككيف حني يقول« :ومن احله أن ظلت ىف أس ك ككلوب
شك ككعره منذ فاحتة حياته السك ككهولة ،حىت إذا أخذ ىف الزهد ضك ككاعفها وأكدها أتكيدا شك ككديدا ،حىت لتكاد تسك ككقط منه
بعض مقطوعاته ،ملا جيرى فيها من ضعف»(.)89
ونلتقى مع نكلســون – ىف موطن قخر يعلل فيه ميل أىب العتاهية إىل الزهد فيقول« :وقد قيل عنه إنه تغىن
أبغاق الزهد عندما أخفه ىف احلب فاوذ من الزهد ص ك ككناعة له ومذهبا»( . )90وقد أبدى كل من األس ـ ــتاذ خلف
هللا والدكتور هدارة ارتياحهما هلذا الرأى ،ولعلىن أقف من هذا موقف التأييد فال شككك أن إخفاق
ىف حبه لعتبة حرمه الشىء الكثري وصرفه عن احلياة الدنيا فنسك ومال إىل الزهادة.
 -11املؤثرات الدينية واالجتماعية:

أىب العتاهية

لعل خري ابحث تصكدى لدراسكة أىب العتاهية دراسكة نفسكية هو األسكتاذ حممد خلف هللا أمحد الذى انتهى
إىل القول أبن «زهد أىب العتاهية ثورة دينية اجتماعية أوحى هبا ض ك ككمري الفرد وضك ك ككمري اجلماعة ،ابإلضك ك ككافة إىل كونه
ثورة نفسية على ماضيه»(.)91
مث يقرر «أبن أاب العتاهية كان شك ك ككاعرا ذا رسك ك ككالة ىف احلياة .وأن هذه الرسك ك ككالة كانت ذات هدفني :هدا
اجتماعى أخالقى هو الوعظ والتذكري ابملوت؛ وهدا فىن هو التعبري عن هذه النواحى ىف أس ك ك ك ككلوب ش ك ك ك ككعرى مس
بعيد عن الغريب ،يفهمه الشك ككعب ،فيتغىن به حني يعمل ،ويتأ ّسك كى به حني ييأس ،ويسك ككهل وصك كوله إىل نفوس أوىل
أألمر ،فيتاذون من قايته واعظا ونذيرا»( . )92وأبو العتاهية أهم شكاعر عرىب شكغلته مشككلةائملصكري ،مصكري اإلنسكان
سواء ىف حياته أم بعد موته ،ومن مث فهو «خياطب الوجدان اإلنساق أكثر مما خياطب العقل الفلسفى»(.)93
وينفرد الدكتور عبد الرمحن بدوى برأيه حول النك ك ك ك ك ك ككزعة اإلنس ككانية الىت وجدت مس ككتقرها ىف زهد أىب
العتاهية ،هذه النككزعة «الىت ترمى إىل االرتفاع ابلقيم اإلنسانية اخلالصة ،ىف مقابل القيم اإلهلية والنبوية ،وإان لنجدها
واض ك ككحة راما لدى الش ك ككعراء خص ك ككوص ك ككا تلك اجلماعة املعروفة (بعصك ك ككابة اجملان) على حد تعبري ماجنها األكرب أىب
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عر
نواس ،فما ينس ككب إليهم من عبث وش ككك إ ا كان يقص ككد به إىل الس ككمو بكل ما هو إنس ككاق أرض ككى حس كى يُش ك ُ
مبعىن األرض ،وإىل احلط من كل ما هو فوق أرضك ك ككى ،بوصك ك ككفه و ا زائفا ينتزع الدم واحلياة من اإلنس ك ك ككان احلقيقى،
اإل نس ككان احلى املكون من حلم ودم  ...مع ذلك من يئس من الظفر مبعىن األرض فالذ بنوع من الزهد املذعن كأىب
العتاهية»(.)94
ويقف أستاذان الدكتور حممد مصطفى هدارة عند اجلانب اإلنساق ىف شعر أىب العتاهية فيقول« :واحلقيقة
الىت اسكتالصكها من شكعر أىب العتاهية أن مدار شكعره هو اإلنسكان :اإلنسكان من حيث سكعيه املل ّ ىف احلياة الدنيا،
يس ككتكثر من الولد ،وجيمع املال ،ويش ككيد الدور واملص ككانع ،ويقبل على الش ككهوات ومالذ احل ياة ،ويقع ىف اخلطااي ،مث
ماذا؟ إنه ميوت ويص ككب كأنه ما كان ،ويتس ككاوى ىف الرتاب مع العبد وعامة الناس»( .)95وهذا كالم ص ككحي س كواء
ما يقرره أبو العتاهية ىف شعره ،أو ما يستالصه الدكتور هدارة؛ ألهنا سنة هللا ىف خلقه ولن جتد لسنّة هللا تبديال.
 -12اليأس والتشاؤم:
يتجلى طابع اليأس والتشك ك ككاؤم ىف زهد أ ىب العتاهية مما جعل الباحثني يذهبون مذاهب شك ك ك ككىت ىف حكمهم،
فالدكتور يوس ـ ــف خليف مثال يرى كثرة ما ىف شك ك ككعره من «الصك ك ككور الىت تثري التشك ك ككاؤم واالنقباض واحلزن ىف نفوس
الناس»(.)96
ولَ ّما كان أبو العتاهية شاعر الوجدان فال غرابة أن أيتى شعره على هذه الشاكلة ويؤدى إىل تلك الغاية.
ويذهب الدكتور على أبو زيد إىل القول« :ويغلب على زهد أىب العتاهية تلك املسك ك ك ككحة الكئيبة البائسك ك ك ككة،
وتصك ك ك ك ككل إىل حد السك ك ك ك ككلبية واالهنزام ،فهو يصك ك ك ك ككور احلزن واخلوا ،واملوت والقرب ،أكثر من تص ك ك ك ك ك ككويره التوبة والندم
واالستغفار .ذلك كله ىف حلن حزين ،وىف أسلوب بسيط ،يقربه من النثرية واالبتذال ولغة احلياة اليومية»(.)97
أما أصكحاب دائرة املعارا فهم يرون أن أغلب القصكائد الىت تضكمنها شكعر أىب العتاهية هى "الزهدايت"،
وأن « أهم ما رتاز به التشكاؤم الواضك  .فالزهد عنده يربره فناءما ىف هذه الدنيا ،فهو يرى أن العامل سكلسكلة من األمل
متصك ك ك ككلة احللقات ،والصك ك ك ككفاء فيه ممتزج ابألكدار أينما كان ،وال رجاء ىف السك ك ك ككعادة إال ملن لل بني جنبيه نفسك ك ك ككا
قنوعة»( .)98إذن السعادة ىف نظر أىب العتاهية ال تتحقه ما مل تصحبها القناعة.
ومن بني املسكتشكرقني الذين وقفوا من شكعر أىب العتاهية موقف اإلنصكاا "رينولدنكلسكن" الذى ذهب إىل
القول:
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«وقد زعموا أنه كثريا ما يتحدث ىف شك ك ك ك ككعره عن املوت دون البعث والدينونة وهو افام تدحض ك ك ك ك ك ككه مقاطع
عديدة من ديوانه»( .)99وقد أنصك ككفه بروكلمان كذلك حني قال« :على أن افامه أبنه كان يقتص ك ككر ىف ش ك ككعره على
ذكر املوت ،دون تعرض لذكر البعث ،ال يعتمد على أساس صحي »(.)100
 -13منـزلته بْي معاصريه:
حيظى أبو العتاهية مبنك كزلة عالية ومكانة رفيعة بني شعراء عصره ،وذلك ملقدرته على النظم إىل حد االرجتال
فهو «شك ك ككاعر مكثر ،سك ك كريع اخلاطر ،ىف شك ك ككعره إبداع .كان ينظم املائة واملائة واخلمسك ك ككني بيتا ىف اليوم ،حىت مل يكن
لإلحاطة جبميع شعره من سبيل .وهو يعد من متقدمى املولدين ،من طبقة بشار وأىب نواس وأمثاهلما»( .)101وأتثره
ببشك ك ك ك ككار مما أقره البهبيىت أيضك ك ك ك ككا وحدده ىف قوله« :وأبو العتاهية قد عرا بشك ك ك ك ككارا وأتثر بشك ك ك ك ككعره واتبعه ىف بعض
معانيه»(.)102
ولعل ما نلمسك ككه من تشك ككابه عند الرجلني أهنما اسك ككتقيا كثريا من مصك ككادر واحدة ،ولعلها فارسك ككية األصك ككل،
والسيما ىف ميدان احلكمة والنصائ .
ويتحدث األستاذ حممد خلف هللا عن الكيفية الىت استطاع هبا أبو العتاهية أن ينافس معاصريه فيقول:
«وهذا الشككاعر الذى نشككأ –واألدب الكالسككيكى ىف أوجه -قد قثر أن يصككطنع لشككعره لغة احلياة اليومية،
مؤثرا املعاق القريبة الواضككحة ،واأللفاظ املألوفة السككهلة ،واألوزان اخلفيفة الىت رمبا اخرتعها اخرتاعا ،مث اسككتطاع هبذه
السك ككهول الشك ككعبية أن جيد له مكاان بني فحول الكالم الرصك ككني ،من أمثال بشك ككار ومسك ككلم بن الوليد وأىب نواس ،بل
استطاع أن يبزهم أحياان وأن ينتزع منهم أولوية السبه ىف ميادين البيان»(.)103
ض كل هذه البسككاطة ىف شككعره
ولعله ىف تعبري األســتاذ خلف هللا بكلمة "قثر" ما يدلنا على أن أاب العتاهية ف ّ
وعمد إليها؛ مراعاة منه ملا تقتضكيه ظروا جمتمعه الذى عا فيه والذى أسكدى إليه الوعظ والنصكيحة فجاء شكعره
صورة صادقة أللفاظه ومعانيه.
كما أوض املستشرقون من ك ك ك ك كزلة أىب العتاهية بني شعراء عصره ،حيث قالوا عنه إنه« :أحد فحول الشعراء
ىف العصر العباسى»(.)104
هذا ما ذهب إليه نقاد العصك ك ك ك ككر احلديث ىف تناوهلم لشك ك ك ك ككعر أىب العتاهية وموقفهم من هذا الش ك ك ك ك ك ككعر ،وقد
اسك ك ككتقرينا قراءهم ىف ص ك ككورها املعددة ووجهافا املاتلفة ،وإن كنا تناولناها تناوال عابرا ،وقد تعمدان ذلك؛ ألهنا رثل
وجهة نظر أص ك ككحاهبا كل حس ك ككب ما تراءى له .أما بعض اآلراء الىت حتتاج إىل تعليه ،فقد وقفنا عندها وض ك ك ّكمنّاها
رأينا وأبدينا وجهة نظران وفه ما يتطلبه املوقف ويقتضيه املقام.
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خامتة البحث :
إن شك ككعر أيب العتاهية مل يصك ككلنا كامال  ،حىت تكون األحكام عليه دقيقة وهادفة وصك ككادقة التقبل الطعن أو الشك ككك.
ورمبا يكون جزء من شكعره قد تعرض للتلف والضكياع أو احلرق السكيما الشكعر الذي قاله يف سكن مبكرة والذي ميثل
اللهو واجملون يف فرتة ص ككباه  ،وقبل بلوغه س ككن اخلمس ككني ،وهي الس ككنة اليت أقبل فيها على التنس ككك  ،وعزفت نفسككه
عن الدنيا ومالت إىل الزهد .ومن مث فإن أي حكم يصك ك ك ك ككدره أمثال هؤالء النقاد القدامى يكون مبنيا على جانب
واحد،وهذا يكون زورا وهبتاان ،وفيه شككيء من الظلم والتجين على هذا الشككاعر  .وهذا ما جعلهم خمتلفني يف احلكم
عليه واليزالون خمتلفني .
و حياول هذا البحث أن يثبت أن النقد احلديث قادر على اس ككتكناه النص ككوة الرتاثية ،وس ككرب أغوارها ،واكتش ككاا
مجاليتها ،كما أهنا تثبت قدرة الناقد احلديث على حماورة النقد القدمي ،واإلضك ك ك ك ك ك ككافة إليه ،بل والرد عليه ،ومناقشك ك ك ك ك ك ككة
املس ك ك كلدمات النقدية ،وإزالتها َحجبهه ا الرؤية احلديثة عن الش ك ك ككعر القدمي ،كما أن هذه الدراس ك ك ك ككة وتلف عن كثري من
الدراسات اليت كان التحليل فيها مبعزل عن إبراز اجلماليات يف النص.
لقد كشفت هذه الدراسة عن جوانب مجالية يف شعر أيب العتاهية  ،وأثبتت ُّ
ركن املنهج النقدي احلديث ،ومقدرته
على الغوة يف أعماق النص و دراس ك ككته ؛و هذه ال تقل عنه جتليّا يف حتليل الش ك ككعر ،و يف ربط الظواهر أبس ك ككباهبا،
واستطاع ابحلجج العلمية نفي بعض املوخذ على شعر أيب العتاهية  ،وترميم قصائده ،وكشف مجاليات شعره ،ورمبا
إضافة بعض اجلمال إليها .
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وهؤالء النقاد الذين ذكرانهم جند أهنم أنصك ككفوا شك ككعر أيب العتاهية من خالل اعتمادهم على منهج نقدي تكاملي ،
فهم مل يعتمدوا على النظرة اإلحيادية التأثرية اليت قد تس ككقط القص ككيدة بس ككبب الكلمة أو قد تس ككقط الش ككاعر بس ككبب
البيت أو البيتني يف القصيدة .

قائمة املصادر واملراجع
( )1ألد،حممد خلف هللا ،1947،دراسات ىف األدب اإلسالمي ،جلنة التأليف والرتمجة والنشر ،القاهرة .
( )2إمساعيل،عزالدين، 1994،ىف الشعر العباسى :الرؤية والفن ،الطبعة األوىل  ،املكتبة األكادميية ،القاهرة.،
( )3األصبهاق،أبو نعيم1400 ،هك 1980 /م ،حلية األولياء ،الطبعة الثالثة ،دار الكتاب العرىب  ،بريوت .
( ) 4أبو األنوار،حممد 1987،م،الشعر العباسى تطوره وقيمه التارخيية ،الطبعة الثانية ،دار املعارا ،القاهرة .
( )5أمني،ألد1357 ،هك ك ك ك ك كك1938 /م 1964،م ،ضكحى اإلسكالم ،الطبعة الثالثة والطبعة السكابعة،جلنة التأليف
والرتمجة والنشر ،القاهرة ،ومكتبة النهضة املصرية .
( )6بدوي،عبدالرلن 1993،م،من اتريخ اإلحلاد ىف اإلسككالم ،أتليف وترمجة ،الطبعة الثانية ،سككينا للنشككر ،القاهرة
.
( ) 7برانه،حممد ألد1366،هك 1947/م ،أبوالعتاهية ،جلنة البيان العريب ،القاهرة .
( )8البستاين،بطرس ،أدابء العرب ىف األعصر العباسية ،طبعة د-ت دار اجليل  ،بريوت .
( )9البهبييت،حممد جنيب1837ه ك ك ك ك ك ك ك ك كك 1967/م ،اتريخ الشك ك ك ككعر العرىب ،حىت هناية القرن الثالث اهلجرى،الطبعة
الثالثة،مكتبة اخلاجني،دار الكتاب العريب،القاهرة،بريوت .
( )10بروكلمككان،كككارل ،اتريخ األدب العرىب ،ترمجككة ،عبككد احلليم النجككار ،الطبعككة الرابعككة (د-ت) ،دار املعككارا،
القاهرة .
( ) 11السيد،تقي الدين ،ىف األدب العباسى،طبعة د -ت ،دار هنضة مصر  ...الفجالة القاهرة .
()12حسني،طه1356 ،هك 1937 /م ،جتديد ذكرى أىب العالء ،الطبعة الثالثة .مطبعة املعارا ومكتبتها مبصر،
القاهرة .
( ) 13احلويف،ألد حممد ،التيارات املذهبية (مذاهب وشاصيات) بني العرب والفرس ،طبعة (د-ت).
() 14خليف،يوسف ،حياة الشعر ىف الكوفة إىل هناية القرن الثاق اهلجرى ،طبعة (د-ت).
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( ) 15الزركلي،خري الدين 1980،م ،قاموس األعالم ،الطبعة اخلامسة ،دار العلم للماليني ،بريوت .
( ) 16أبوزيد،علي1994،م  ،زهد اجملان ىف العصر العباسى ،الطبعة الثانية ،دار املعارا ،القاهرة .
( ) 17زيدان،جورجي ،اتريخ قداب اللغة العربية ،مراجعة وتعليه الدكتور شككوقى ضككيف ،طبعة (د-ت)،دار اهلالل
)18(.س ك ك ككلوم،داوود 1970 ،م ،النقد العريب القدمي بني االس ك ك ككتقراء والتأليف ،الطبعة الثانية ،مكتبة األ،دلس،
بغداد .
( )19الشكايب،ألد1396،هك ك ك ك ك كك1976 /م ،االسكلوب:دراسكة بالغية حتليلية ألصكول األسكاليب األدبية ،الطبعة
السابعة،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة .
( ) 20الشك كككعة،مصك ككطفى1979 ،م ،الشك ككعر والشك ككعراء ىف العصك ككر العباس ك ككى ،الطبعة الرابعة ،دار العلم للماليني،
بريوت.
( ) 21لويس،شياو1931،م،أبو العتاهية (سلسلة الروائع  ،) 10الطبعة الثانية ،املطبعة الكاثوليكية  ،بريوت .
( ) 22الص ككعيدي،عبداملتعال1358،هك ك ك ك ك ك كك 1939 /م ،أبو العتاهية الش ككاعر العاملى ،الطبعة األوىل ،مكتبة الش ككرق
اإلسالمية ،القاهرة .
( ) 23ضيف،شوقي ،الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور  ،الطبعة الثانية (،د -ت)  ،دار املعارا ،القاهرة .
( ) 24ضيف،شوقي 1987،م ،العصر العباسى األول،الطبعة السادسة(،د -ت) دار املعارا،القاهرة .
( ) 25ضيف،شوقي ،الفن ومذاهبه ىف الشعر العرىب ،الطبعة السابعة (د -ت) ،دار املعارا ،القاهرة .
( ) 26الطاهر،علي جواد 1979 ،م ،مقدمة ىف النقد األدىب ،الطبعة األوىل  ،املؤس كسككة العربية للدراسككات والنشككر،
بريوت .
( ) 27عبدالعال،حممد جابر1373 ،هك 1954 /م ،حركات الشيعة املتطرفني وأثرهم ىف احلياة االجتماعية واألدبية
ملدن العراق إابن العصر العباسى األول.مطبعة السنة احملمدية ،القاهرة .
( ) 28أبوالعتاهية 1964،م ،ديوانه(،أبوالعتاهية أخباره وأشك ك ك ككعاره )  ،حتقيه الدكتور ش ك ك ك ك كككري فيص ك ك ك ك ككل مقدمة ابن
عبدالرب،مكتبة دار املالح،دمشه .
( )29عطوان،حسني1974 ،م  ،مقدمة القصيدة العربية ىف العصر العباسى األول ،دار املعارا ،القاهرة .
( )30حنا،فاخوري 1986 ،م ،اجلامع ىف اتريخ األدب العرىب ،الطبعة األوىل ،دار اجليل  ،بريوت .
( )31فروخ،عمر 1975 ،م  ،اتريخ األدب العرىب ،الطبعة الثانية  ،دار العلم للماليني  ،بريوت .
( )32فنسكنك وقخرون1969 ،م ،دائرة املعارا اإلسكالمية ،ترمجة :إبراهيم زكى خورشكيد وقخرين ،الطبعة الثانية،
املكتبة احلديثة،بريوت .
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( ) 33فهمي،عزيز ،املقارنة بني الشك ككعر األموى والعباسك ككى ىف العصك ككر األول ،حتقيه :حممد قنديل البقلى،طبعة (د-
ت ) ،دار املعارا،القاهرة .
( ) 34الكفراوي،حممد عبدالعزيز،اتريخ الشعر العريب،الطبعة األوىل (د -ت)  ،مكتبة هنضة مصر ابلفجالة ،القاهرة
( ) 35متويل،عبدالستار السيد 1984،م ،أدب الزهد ىف العصر العباسى  ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة .
( ) 36اجملذوب،عبدهللا الطيب 1919،م ،املرشك ك ك ككد لفهم أشك ك ك ككعار العرب وص ك ك ك ك ككناعتها ،الطبعة الرابعة  ،دار جامعة
اخلرطوم ،السودان .
( ) 37املقدسككي،أنيس 1961،م  ،أنظر  ،أمراء الشككعر ىف العصككر العباسككى ،الطبعة اخلامسككة ،دار العلم للماليني ،
بريوت .
( ) 38نيكلسون،أ.رينولد1388 ،ه ك ك ك ك كك 1969 /م ،ىف التصوا اإلسالمى واترخيه،ترمجة :أىب العالء عفيفى :جلنة
التأليف والرتمجة والنشر ،القاهرة .
( ) 39نيكلسون،أ.رينولد1387 ،ه ك ك كك1967 /م ،اتريخ األدب العباسى ،ترمجة وحتقيه :صفاء خلوصي  ،املكتبة
األهلية ىف بغداد .
( ) 40هدارة،حممد مصطفى1408،ه ك ك كك 1988 /م ،اجتاهات الشعر العرىب ىف القرن الثاق اهلجرى ،الطبعة األوىل
والثانية ،دار العلوم العربية،بريوت،وطبعة دار املعارا،القاهرة .
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اهلوامش:

ثبت املصادر واملراجع حس ترقيمها يف البحث

( )1الديوان :ة  . 606 – 605والكفراوى :اتريخ الشعر العرىب ،مكتبة هنضة مصر ابلفجالة ،القاهرة ،الطبعة األوىل (د-ت) ،ج ،2ة
( )2الديوان :مقدمة ابن عبد الرب .ة .31

( )3اتريخ الشك ك ك ك ك ككعر العرىب حىت هناية القرن الثالث اهلجرى :جنيب حممد البهبيتك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككى ،مكتبة اخلاجنى ،دار الكتاب العرىب ،لقاهرة ،بريوت ،الطبعة الثالثة
 1837هك 1967 /م .ة ة .183 ،182
( )4نفسه :ة .387
( )5نفسه والصفحة نفسها.
( )6نفسه والصفحة نفسها.

( )7نفسه :ة .390
( )8دراسات ىف األدب اإلسالمي :جلنة التأليف والرتمجة والنشر ،القاهرة  .1947ة .104
( )9املرجع السابه :ة .105

( )10الفن ومذاهبه ىف الشعر العرىب :دار املعارا ،القاهرة ،الطبعة السابعة (د-ت) .ة ة .172 ، 171
( )11ىف الشعر العباسى :الرؤية والفن :املكتبة األكادميية ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1994م .ة .411
( )12نفسه.412 :
( )13نفسه.416 :

( )14الشعر والشعراء ىف العصر العباسى :دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة الرابعة 1979م .ة .222
( )15زهد اجملان ىف العصر العباسى :دار املعارا ،القاهرة ،الطبعة الثانية 1994م .ة .278
( )16اجلامع ىف اتريخ األدب العرىب :دار اجليل – بريوت ،الطبعة األوىل 1986م .ة .714

( )17األسلوب :دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية :مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،الطبعة السابعة  1396هك1976 /م .ة .174
( )18اتريخ قداب اللغة العربية :مراجعة وتعليه الدكتور شوقى ضيف :دار اهلالل ،طبعة (د-ت) ،ج .2ة .67
( )19الشعر العباسى تطوره وقيمه التارخيية ،دار املعارا ،القاهرة ،الطبعة الثانية 1987م .ة .280
( )20اتريخ األدب العرىب :دار العلم للماليني – بريوت ،الطبعة الثانية 1975م.192 ،191 /2 :
( )21ىف األدب العباسى :دار هنضة مصر  ...الفجالة القاهرة .طبعة بال اتريخ .ة .297 ،187

( )22أدب الزهد ىف العصر العباسى :اهليئة املصرية العامة للكتاب – القاهرة 1984م .ة .242 ،112
( )23أبو العتاهية (سلسلة الروائع  :)10املطبعة الكاثوليكية – بريوت ،الطبعة الثانية 1931م 583 .هك.
( )24الشعر العباسى :د .حممد أبو األنوار .ة .280
( )25دراسات ىف األدب اإلسالمي ،110 :والديوان :ة .423

( )26داود سلوم (د) :النقد العريب القدمي بني االستقراء والتأليف :مكتبة األ،دلس ،بغداد ،الطبعة الثانية 1970م .ة .100
( )27الفن ومذاهبه ىف الشعر العرىب .ة  ،169والديوان :ة .618 – 617
( )28الديوان :ة .119
( )29الديوان :ة .123
( )30زهد اجملان :ة .283
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( )31املرجع السابه :ة .221
( )32اتريخ األدب العرىب :ترمجة ،عبد احلليم النجار ،دار املعارا ،القاهرة ،الطبع الرابعة (د-ت) ،ج .2ة .35
( )33جنيب حممد البهبيىت (د) اتريخ الشعر العرىب .ة .375

( )34أبو العتاهية الشاعر العاملى :مكتبة الشرق اإلسالمية ،القاهرة ،الطبعة األوىل  1358هك1939 /م .ة .23
( )35الديوان.440 ،439 :

( )36الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور :د .شوقى ضيف ،دار املعارا – القاهرة ،الطبعة الثانية بال اتريخ :ة .63
( )37العصر العباسى األول.242 :
( )38جتديد ذكرى أىب العالء :مطبعة املعارا ومكتبتها مبصر ،القاهرة ،الطبعة الثالثة  1356هك1937 /م .ة .227

( )39اجتاهات الش ككعر العرىب ىف القرن الثاق اهلجرى :دار العلوم العربية ،بريوت ،الطبعة األوىل  1408هك ك ك ك ك ك ك كك1988 /م .وطبعة دار املعارا ،القاهرة .ة
.328
( )40نفسه ،329 ،328 :والديوان.53 :
( )41املقارنة بني الشككعر األموى والعباسككى ىف العصككر األول ،حتقيه :حممد قنديل البقلى ،دار املعارا ،القاهرة ،طبعة (د-ت) .ة  ،299والديوان .ة
.59
( )42الديوان.282 – 281 :
( )43املصدر نفسه :ة .19

( )44دراسات ىف األدب اإلسالمى.103 :
( )45اجتاهات الشعر العرىب.323 :

( )46مقدمة ىف النقد األدىب :املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،الطبعة األوىل 1979م .ة .119
( )47اتريخ قداب اللغة العربية.66 / 2 :

( )48الشعر العباسى.224 :
( )49حسني عطوان (د) :مقدم القصيدة العربية ىف العصر العباسى األول ،دار املعارا ،القاهرة 1974م .ة .122
( )50الفن ومذاهبه ىف الشعر العرىب.169 :
( )51شوقى ضيف (د) :الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور .ة .62
( )52اتريخ الشعر العرىب :ة  ،408والديوان :ة .264

( )53اتريخ الشعر العرىب .ة .390
( )54حممد خلف هللا ألد :دراسات ىف األدب اإلسالمى .ة .104
( )55فنس ك ك ككنك وقخرون :دائرة املعارا اإلس ك ك ككالمية ،ترمجة :إبراهيم زكى خورش ك ك ككيد وقخرين :املكتبة احلديثة ،بريوت ،الطبعة الثانية 1969م .جملد  .1ة
.542
( )56عبد السككتار السككيد متوىل (د) :أدب الزهد ىف العصككر العباسككى نشككأته وتطوره وأشككهر رجاله :اهليئة املص كرية العامة للكتاب ،القاهرة 1984م.
.85
( )57نفسه :ة .112

( )58دائرة املعارا اإلسالمية ،م .1ة .544
( )59أبو العتاهيةة 582 :د.
( )60ىف األدب العباسى.207 :
( )61العصر العباسى األول :ة .253
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( )62نفسه :ة .253
( )63نفسه والصفحة نفسها.
( )64دائرة املعارا اإلسالمية :م.543 /1

( )65حممد جابر عبد العال (د) :حركات الش ك ك ككيعة املتطرفني وأثرهم ىف احلياة االجتماعية واألدبية ملدن العراق إابن العص ك ك ككر العباس ك ك ككى األول .مطبع الس ك ك ككنة
احملمدية ،القاهرة  1373هك1954 /م .ة
( )66اجتاهات الشعر العرىب 841 :وما بعدها.
( )67ألد أمني :ضككحى اإلسككالم ،جلنة التأليف والرتمجة والنشككر ،القاهرة ،الطبعة الثالثة  1357هك ك ك ك ك ك كك1938 /م ،ومكتبة النهضككة املص كرية ،الطبعة السككابعة
1964م.185 /1 :
( )68ألد حممد احلوىف (د) :التيارات املذهبية (مذاهب وشاصيات) بني العرب والفرس ،طبعة (د-ت) .ة .162
( )69ضحى اإلسالم.187 / 1 :
( )70الشعر العباسى :ة .260
( )71أدابء العرب ىف األعصر العباسية :دار اجليل – بريوت ،طبعة بال اتريخ.30 / 2 :

( )72حلية األولياء :ألىب نعيم األصبهاق :دار الكتاب العرىب – بريوت ،الطبعة الثالثة  1400هك1980 /م .ج .9ة .348
( )73اتريخ األدب العرىب.190 / 2 :
( )74راجع أمراء الشعر ىف العصر العباسى :دار العلم للماليني – بريوت ،الطبعة اخلامسة 1961م .ة ة .156 ،155
( )75اتريخ األدب العرىب.35 / 2 :
( )76اجتاهات الشعر العرىب.317 ،316 :
( )77نفسه.319 :
( )78املرجع السابه :ة .319

( )79نفسه ،324 – 323 :والديوان :ة .2
( )80دائرة املعارا اإلسالمية (الرتمجة العبية) مادة "عته" أىب العتاهية.
( )81اجتاهات الشعر العرىب .ة  ،315 – 314والديوان .ة .9 ،8
( )82نفسه.
( )83أبو العتاهية .ة .31

( )84أمراء الشعر ىف العصر العباسى .ة .157
( )85املقارنة بني الشعر األموى والعباسى .ة .296
( )86اجتاهات الشعر العرىب .ة .284

( )87املرشد لفهم أشعار العرب وصناعتها :دار جامعة اخلرطوم ،السودان ،الطبعة الرابعة 1919م .ج .2ة .191
( )88اجتاهات الشعر العرىب.325 :

( )89العصر العباسى األول :ة .253
( )90ىف التصوا اإلسالمى واترخيه :ترمجة :أىب العالء عفيفى :جلنة التأليف والرتمجة والنشر ،القاهرةك  1388هك1969 /م .ة .63
( )91دراسات ىف األدب اإلسالمى :ة .94
( )92املصدر السابه :ة .110
( )93يوسف خليف (د) :حياة الشعر ىف الكوفة إىل هناية القرن الثاق اهلجرى ،طبعة (د-ت) .ة .521

( )94من اتريخ اإلحلاد ىف اإلسالم :أتليف وترمجة املؤلف دكتور ،عبد الرلن بدوى :سينا للنشر -القاهرة ،الطبعة الثانية 1993م .ة .11
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( )95اجتاهات الشعر العرىب :ة ة .321 ،320
( )96ىف الشعر العباسى :ة  ،72وحياة الشعر ىف الكوفة :ة .521
( )97زهد اجملان :ة ة .297 ،296

( )98دائرة املعارا اإلسالمية :م ،1ة .542
( )99أ .رينولد نكلسون :اتريخ األدب العباسى ،ترمجة وحتقيه :صفاء خلوصى (د) :املكتبة األهلية ىف بغداد  1387هك1967 /م .ة .71
( )100اتريخ األدب العرىب.34 / 2 :
( )101قاموس األعالم :خري الدين الزركلى :دار العلم للماليني  -بريوت  ،الطبعة اخلامسة1980 ،م.321 / 1 :
( )102اتريخ الشعر العرىب :ة .388
( )103دراسات ىف األدب اإلسالمى :ة .84
( )104دائرة املعارا اإلسالمية :م /1ة .542 – 541
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