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ملــخص
ٖتاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة عن تساؤؿ كبَت١" :تاذا مل تنشأ حوؿ أيب نواس معركة نػقدية
?" فكانت الفرصة عظيمة للعودة إىل أمهات الكتب حيث استخرج الباحث كل ما قيل حوؿ
700-400ىػ)
أيب نواس يف كتب نقاد كبالغي كأدباء القرف ا٠تامس كالسادس كالسابع (
لتوضيح صورة أيب نواس يف دراسات ىؤالء ? كارتأت الدراسة أف تتشعب إىل :
أ  -مهاد نظرم  -1:اٟتياة األدبية يف تكوين أيب نواس .
 -2اٟتركات التجديدية اليت سبقت أىب نواس عباسيا
ب -الفصل األكؿ  :أبو نواس يف نظر علماء القرف ا٠تامس كالسادس كالسابع ا٢تجرم .
 .1صناعتو
 .2صورتو
 .3ىيكل قصيدتو
ج -الفصل الثاين١ :تاذا مل تنشأ معركة نقدية حوؿ أيب نواس .
 .1موقف أىل القدًن
 .2زندقتو
 .3خالعتو ك٣تاىرتو بفسقو كٜتره
 .4شعوبيتو .
د -ا٠تا٘تة
ىػ.ملحق بأٝتاء العلماء الذين ذكركا خربا عن أىب نواس مرتبُت حسب أزماهنم
ك .قائمة ا١تصادر كا١تراجع
ز .الفهرس
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Abstract
This study aims to answer the question : “why there was no emerge of a
critical fight in respect of Abu Nuwas?” So, this came up with a great
opportunity to return to the maternal books where the researcher found out
all what was stated about Abu Nuwas in the books of the critics, rhetoric
and literate men of the fifth, sixth, and seventh centuries (400-700 A.H.) to
illustrate Abu Nuwas view in their studies. The study was divided into the
following section :
i- Introduction :1- the literary life in Abu Nuwas’s nature.
2-renovation organization that before AbuNuwas appassian
b- Chapter One : Abu Nuwas in the view of fifth, sisth and seventh
Hijri centuries scholars:
1. His profession.
2. His portrait.
3. His poem structure.
c- Chapter Two : why there was no emerge of a critical fight in
respect of Abu Nuwas?
1. Old critics stand.
2. His sanctimony.
3. His profligacy, dissipation and drinking wine in public.
4. His popularity.
d- Conclusion.
e- appendix of the names of scholars who conveyed information
about Abu Nuwas sorted according to their eras.
f- List of references.
g- List of contents.
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مقـدمـة -:
كمل يكد يتعداه حىت طرح
ظل يف نظرم شاعر ا٠تمرة،
أبو نواس شاعر القرف الثاين ّ
السؤاؿ التايل١" :تاذا مل تُػثَر قضية أيب نواس كما أثَتت قضايا ا١تتنيب كأيب ٘تاـ ?" فأبو نواس شاعر
جاء بشعره على غَت عهد سابق كخالف قالب القصيدة العربية اليت سبقتو كجاىر هبذه ا١تخالفة
قصر أبو نواس يف
كىاجم ا١تقلدين ،فلماذا مل حيظ ٔتا حظي بو كبار الشعراء يف عصره ? ىل ّ
لغتو كصورتو كأساليبو الشعرية ? ىل كاف أبو نواس شاعران مقصران? ىل حقان ٕتاكزه علماء اللغة
كالنقد كالبالغة كالشعر ? كإ ْف مل يتعده ىؤالء ١تاذا مل تثر حولو زكبعة نقدية مؤيدة كانت أـ

معارضة ? أسئلة كثَتة ٖتاكؿ دراسيت ىذه اإلجابة عنها،فكانت ُمنصبةن يف ا١تراجع القددية حيث
دراستها كاستخراج ما أمكن من أقواؿ تساعد يف تكوين صورة كاضحة انطلق من خال٢تا كأجيب
ما أمكن .
تناكلت دراسات كثَتة أبا نواس قدديان كحديثان،قدديان بدايةن من القرف ا٠تامس ا٢تجرم كهنايةن
بالقرف السابع،حيث مل خيل كتاب نقد أك بالغة من ذكره مستشهدان أك معلقان بأقواؿ علماء
سابقُت،كحديثان حيث تناكلو ٚتلة من األدباء بدايةن بكتب التأريخ األديب كمركران بكتب العلماء

اليت تناكلت أعالـ الشعراء العباسيُت كهنايةن بكتب ٖتدثت عن اٟتداثة يف شعر الشعراء األكائل
ككاف أشهر ىذه الدراسات ما كتبو "العريب حسن يف كتابو أيب نواس كقضية اٟتداثة يف الشعر"
 -1الذم حاكؿ جاىدان َك ْسم شعر أيب نواس بسمة اٟتداثة كأشار إىل آراء احملدثُت فيو ،كلن
نتجاكز ما كتبو ابن منظور ( 711ىػ) عن أيب نواس حيث استم د معظم الكاتبُت عن أيب نواس
من نبعو.-2-
ك جاء رأم طو حسُت – -3يف ٕتديد أيب نواس رابطا ا١تتغَتات السياسية ْتتمية التجديد أما
العقاد – -4يف دراستيو المس ٕتديد أىب نواس ك شخصيتو مالمسة كفق البواعث النفسية رابطا
ذاؾ العبث ك اال٨تراؼ كاللهو برابط نفسي كتتعدد الدراسات – -5اليت حاكرت مالمح التجديد
عباسيا بشكل عاـ ك نواسيا بشكل خاص مربزة ىذه ا١تالمح يف ٤تاكر أمهها ،التجديد يف
ا١توضوع الشعرم ،كالتجديد يف الشكل الشعرم ،ك تكاد ٕتمع ىذه الدراسات بريادة أىب نواس
للتجديد الشعرم يف العصر العباسي ك إف كاف ىذا التجديد مرتبطا بالكم مع إثارة لقضية
مفادىا ازدكاجية اٟتكم على أىب نواس فنراه مقلدا تارة ك ٣تددا أخرل.
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ٍ
ككاف ٢تذه الدراسة ُج َّل فائدةٍ يل حيث االتصاؿ ا١تباشر مع ٍ
أمهات يف اللغة
كتب

كاألدب كالنقد كالبالغة ،فقمت بداية ْتصر لعلماء اللغة كاألدب منذ 400ىػ كهناية بػ 700ىػ،
كاستخرجت كتبهم كبدأت بالبحث فيها ككتبت ٚتيع ما قيل عن أيب نواس حيث قمت
ٍ
بتصنيف ٢تذه ا١تادة يف ٣تاالت كثَتة مشلت النقد كاالستشهاد كاالستحساف كاالستقباح.
فرأيت بعدىا أف تكوف الدراسة كالتايل-:
أ٘ .تهيد -1:أعطي فيو حملة ٥تتصرة عن اٟتياة األدبية للشاعر " .أبو نواس شاعران"
 -2اٟتركات التجديدية اليت سبقت أىب نواس عباسيا
ب .فصل أٖتدث فيو عن القيمة األدبية أليب نواس فأذكر ٣تاالت استشهاد ىؤالء بشعره.
ج .فصل أخَت أتناكؿ فيو ما قيل حولو معلالن عدـ قياـ معركة أدبية يف شعره.
د .ا٠تا٘تة اليت سأعرض فيها رأيان حوؿ ما استخرجتو كطرحتو شاىدان .
ىػ .قائمة تشمل أىم العلماء كاألدباء جعلوا شعر أيب نواس شاىدان يف أعما٢تم األدبية مرتبُت
حسب تسلسل زمٍت.
ك .قائمة ا١تصادر كا١تراجع .
ز .فهرس البحث .
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مـهيد  :أوو :البياا اادبية ي توالي أبي نواس *
تدخل أمهية اٟتياة األدبية ىذه يف كشف مكونات أيب نواس الثقافية فال يبقى لدل
شك يف مكنونو الثقايف كغزارة علمو كأدبو كبذلك ننفي احتمالية الضعف التكويٍت
الدارس ٌّ
للشاعر لتكوف سببان يف ٕتنبو كالعزكؼ عنو كعن نتاجو.
نشأ أبو نواس يف عصر ا٠تالفة العباسية الذىيب ،عصر القوة كالرخاء،حيث الثراء الذم
ظ الوافر كالنصيب الكبَت،
ينصب يف حاضرة البالد األكىل كالبذخ الذم أصاب الشعراء منو اٟت ّ
ُّ
كالغٌت الفكرم الذم فجرتو اٟتضارة اٞتديدة أماـ نواظرىم ،فكانت بغداد حاضرة
العلم كاٟتضارة ،حاضرة اللهو كالًتؼ كاجملوفٚ ،تعت علماء كأدباء شىت من كل أصقاع
ا١تعمورة كٚتعت كذلك اٟتانات كا١تالىي كاألغاين كاجملوف،ككانت ْتق كما كصفها الشافعي
ليونس بن عبد األعلى بالدنيا :قاؿ الشافعي :ىل دخلت بغداد? قاؿ:ال ،قاؿ :إذف ما رأيت
الدنيا ،فالذم مل يزر بغداد ال يعرؼ الدنيا اٟتقة يف عبثيتها كتناقضاهتا ،كمل يكن أبو نواس بعيدان
عن ىذه األجواء ،فنهل منها خَت ما ديكن لوارد ماء أف يستزيد ،غرؼ من علمها كعلمائها
كعرج على حاناهتا كغلماهنا فكاف ماجنان الىيان ،كاستطاع أف حيمل لواء
حىت ارتول فكاف عا١تانّ ،

التجديد اٟتق،

_____________________________

* أبو نواس  :شاعر عباسي العصر كلد سنة (145ىػ) كتويف سنة (199ىػ)،كلد باألىواز،انتقل كىو يف الثانية من عمره إىل البصرة مع كالده حيث قرأ القرآف
على يعقوب
اٟتضرمي،مات كالده كىو صغَت فسلمتو أمو إىل ّبراء يربم عود البخور،كاف ٨تيل اٞتسم ،عظيم الرأس ،حسن الوجو،أبيض البشرة،ألثغ الراء ،ىاجر إىل
الكوفة ٍب بغداد فأخذ من علمائها،تقرب من ا٠تلفاء كمدحهم،رحل إىل مصر كمدح ا٠تصيب بن عبد اٟتميد أمَتىا على ا٠تراج ُ ،ك ٍّت بأيب فراس كال يكاد
يذكر سبب فسقو إال كيذكر معو كالبة بن اٟتباب
أستاذ اٟتسن األكؿ كمعلمو شعران كٜتران كفسقان،عاىن كثَتان من كالدتو كتصرفاهتا،زىد يف آخر حياتو حىت تويف كلو من العمر أربع كٜتسوف ،كٕتدر اإلشارة إىل
ا٠تالؼ حوؿ ميالد أيب نواس ك٦تاتو .
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عرب عن اٟتياة الواقعية يف باب اللذائذ حينما أطلق صرختو :
حيث ّ

ِٖا اىخط٘ب
ذذ
ٗذثن ٜػ
ذغْفٖٞا اىجْ٘ب
دع األطاله َ
ٖذ جَِّ
ُ
َْ
ُ
ٌ
ُ()6
ٍ دٝة
ِٖا عـــــــــاا
ُ تنأع
ه ٝط٘و
ُ٘
ُ ٍْٔ صافٞح ؽََـ
فأطٞة

ص ُدر الشاعر اجمليد إال من
كمل يكن أبو نواس جاىالن بأمهية التكوين الثقايف ،حيث ال يَ ْ
ملمان بالعلوـ اليت أحاطت بو يف ظل
كاقع ثقايف غزير تصقل موىبتو كشاعريتو ،فكاف كاسع العلم ّ
ا٠تالفة العباسية فصاحب العلماء كأخذ منهم،فحفظ القرآف على يعقوب اٟتضرمي – أحد
أشهر ّقراء البصرة –حىت قاؿ لو :اذىب فأنت أقرأ أىل البصرة ،كطلب األخبار على أيب
عبيدة،فكاف يسألو أخبار العرب كأخذ الشعر كمعانيو من خلف األٛتر كالزـ يونس بن حبيب

النحوم،ككتب الغريب من األلفاظ عن أيب زيد كنظر يف ٨تو سيبويو كجلس إىل ٤تمد بن حبيب
الناشي ،فقرأ عليو شعر ذم الرمة،كطلب اٟتديث من كبار علمائو مثل حيِت القطاف كٛتاد بن
سلمة ككاف كاسع العلم بالشعر كاألدب كاللغة حىت أصبح أستاذان حملمد األمُت بعدما اختاره
الرشيد لَتكيو الشعر كالغريب.
كيصور أبو نواس حالتو ىذه بقولو ":ما قلت الشعر حىت ركيت لستُت امرأة من العرب
منهن ا٠تنساء كليلى ،فما ظنك بالرجاؿ؛ كإين ألركم سبعمائة أرجوزة ما تعرؼ" ()7
وٓتْت  :ما رأيت قط أكسع علمان من أيب نواس كال أحفظ منو
كقيل عنو  ":قاؿ إٝتاعيل بن نُ َ
تعد ىذه الركايات مؤشران صادقان يدؿ على إجادة أيب نواس كعلمو كمكانتو اليت تدفع
الظن عن ضعفو التكويٍت فلم يعد ٣تاؿ ٍ
لقائل :أبو نواس جذبتو مظاىر اللهو كاجملوف فانشغل هبا
ّ
كصورىا بلغة ركيكة ضعيفة ككاف خَتان لو ٘تكنو ككركده ٣تالس األدب كاللغة ك٣تالسة األدباء
كالعلماء.
"()8
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ثانيا :الحركات التجديدية التي سبقت أبى نواس عباسيا:-9-
انتهت الدكلة األموية بعد التمرد العباسي الناجح عاـ  132ىػ ك ا١تبشر بعهد جديد
يفارؽ ما كاف مألوفا يف ظل الدكلة األموية ،فامتزجت اٟتضارة العربية بالفارسية  ،اليت سرعت
ك قادت كأفرزت الدكلة العباسية يف بزكغها ،فكانت ىذه ا١تتغَتات – أقصد هبا اهنداـ أمة
كظهور أخرل -حافزا النقالب حياٌب شامل كما يعٍت البحث ىنا ،ذاؾ التغَت الذم ٟتق بالشعر
خاصة ك األدب عامة.
يتميز األدب باتصالو الوثيق مع ا١تتغَتات اٟتضارية – كأقصد باٟتضارية تلك ا١تتغَتات
اليت ٖتيط باألديب من عوامل سياسية كاقتصادية كاجتماعية كفكرية – كنظرا ٢تذا االتصاؿ برز
يف العصر العباسي تياراف أدبياف ضخماف ،أحدمها حاكؿ االلتصاؽ بالقدًن كتقليده كعدـ
ا٠تركج عليو.
ك ثانيهما٣ ،تدد٘ ،ترد على القدًن ك ٖترر من مغاليقو.
أما األكؿ ،فما فارؽ القدًن حىت كاد أف يكوف ىو ،ككجد من النقاد يف العهد العباسي
الكثَت الذين ينتصركف لو كال يركف اإلبداع يف غَته.
كجاء التيار الثاين مغايرا ٢تؤالء فحاكؿ أنصاره ا٠تركج على شكل القصيدة القددية ،كبعثوا
ركح العصر يف معانيو كمفرداتو كأماـ ىذا االٕتاه انقسم النقاد ،فهناؾ من اعجب بو دكف إبداء
االعجاب خوفا من غضب القدماء كىناؾ من صرح بنصرتو لو .كىناؾ من رفضو كرفض قراءتو.
كمن مدارس التجديد اليت سبقت أىب نواس عباسيا 10مدرسة مسلم بن الوليد ا١تدرسة
اليت تشكلت فيها داللة مصطلح البديع إذ أحسن مسلم االتصاؿ با١توركث الثقايف ،كتعايش
معو بوعي كامل ٍب انطلق إىل تفتيق ا١تعاين مركزا على معامل الصنعة الشعرية ،ليحوؿ العملية
الشعرية إىل فن كصنعة كجعلها مضمارا ١تباراة الشعراء ،كأصبح شعره جامعا لأللواف البديعية
ا١تختلفة كاٞتناس كالطباؽ  ،الذم حوؿ الشعر بالبديع إىل منط من الزخرؼ كالزينة.
كيبقى الطابع العاـ لبديع مسلم ،أنو استجابة حقيقية لركح الًتاث كحسن التعامل معو ،كاٟتفاظ
عليو مع بعث اٟتيوية كاالستواء كحسن الصياغة ككضوح ا١تعٌت كركح العصر ليكوف الشعر عنده
بناء فنيا شا٥تا.
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كتأٌب ا١تدرسة الثانية كحامل رايتها أبو ٘تاـ ،التلميذ النجيب ١تسلم الذم جعل من مدرستو
امتدادا طبيعيا ١تدرسة مسلم مع تعميق دكر الرقي اٟتضارم كثقافة العصر يف صناعة الشعر .
ليكوف الفن عنده قادرا على استيعاب الًتاث يف فصاحة اللفظة كالدقة يف االختيار كعرض
جزئيات الصورة بدقة تكشف التداخل بُت ىذه اٞتزئيات.
أما ا١تدرسة الثالثة فرفع رايتها عبد اهلل بن ا١تعتز ذلك الناقد الذم كقف طويال أماـ البديع ٤تاكال
ٖتديد أنواعو حيث ألف كتابو البديع رابطا فيو بُت القدًن الًتاثي كاٞتديد العباسي رافضا نسبتو
إىل ا١تولدين فقط.
ك٦تا يالحظ ىنا ،عمق الصلة لركاد التجديد عباسيا بالًتاث ،كيف الوقت نفسو أحسنوا توظيف
ا١تعطيات اٟتضارية ك كانوا مثاال رائعا يف التفاعل كالتكيف مع ثقافات العصر ا١تختلفة.
مل خيالف أبو نواس ىذه ا١تالمح التجديدية فنراه حينا رائدا من ركاده كحينا آخر تراثيا ال يغاير
زىَتا أك لبيدا.
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اللفي ااوو  -:أبو نواس ي ننر علماء القرن
الخامس والسادس والسابع الهجري
أكصلنا التمهيد السابق عن -أيب نواس يف تكوينو الثقايف -إىل مرحلة من اإلقناع يف
مقدرتو األدبية كاللغوية اليت جعلتو يتصدر ٣تالس العلماء كيشارؾ فيها كمن ذلك ما كرد يف
هتذيب تاريخ دمشق ":كاف أبو نواس جيلس معنا يف حلقة يونس فينتصف منا يف النحو" ()11
كشهد لو العديد من علماء عصره بتقدمو كحسن تكوينو ا١تعريف ،قاؿ عمرك بن ْتر اٞتاحظ ":ما
رأيت رجالن أعلم باللغة من أيب نواس،كال أفصح ٢تجة "( )12كقاؿ عنو النظّاـ بعد إنشاده شعران
يف ا٠تمر أليب نواس ":ىذا الذم ُٚتع لو الكالـ فاختار أحسنو" ( )13كقاؿ أبو عبد اهلل اٞتماز
يف كصفو" :كاف أظرؼ الناس منطقان كأغزرىم أدبان ،كأقدرىم على الكالـ  ...ككاف فصيح
اللساف،جيد البياف ،عذب األلفاظ،حلو الشمائل ،كثَت النوادر ،كأعلم الناس كيف تكلمت
العرب،ركاية لألشعار،عالقة باألخبار"()14
كوف أبو نواس شخصيتو الشعريةٚ ،تع ما ديكن ٚتعو من علوـ عصره فكاف عا١تان
ىكذا ّ

فهل استشهد

شاعران غزير اللغة،كأنا يف ىذا ا١تقاـ أكرد نظرة العلماء القدامى يف شعر أيب نواس،
ىؤالء بشعره ? ككيف علق النقاد على شاعريتو كصوره ? كىل تناسوا أشعاره ?
عند اٟتديث عن القركف اليت سبقت ا٠تامس ا٢تجرم ،نرل تردادا ألخبار أىب نواس يف
جل كتب النقاد كأدباء ىذه القركف ،فاٞتاحظ كابن قتيبة كا١ترزكقي كا١تربد كصاحب األغاين
األصفهاين كابن طباطبا شواىد كبَتة ذكرتو كأشارت إىل أبعاد كثَتة يف حياة أىب نواس عامة
كمال٤تو الشعرية خاصة ،ككادت ىذه األبعاد أف تنحسر يف الدين ،كاجملوف كالكذب الفٍت،

كاالبتعاد عن معايَت اٞتودة يف الشعر القدًن ،كيذكر الباحث ىنا رأيا لعامل يف القرف الرابع ا٢تجرم
أكرد أخبارا عن أيب نواس فنرل ىذا العامل " القاضي علي بن عبد العزيز اٞترجاين" يعلق على
فساد عقيدة أيب نواس اذ يقوؿ :ككجد لو يف اإلحالو مثل قولو :
ك أخفت أىل الشرؾ حىت إنو لتخافك النطف اليت مل ٗتلق
فلو كانت الديانة عارا على الشعر ك كاف سوء االعتقاد سببا لتأخر الشاعر لوجب أف ديحى
اسم أيب نواس عن الدكاكين كحيذؼ ذكره إذا عدت الطبقات.15
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فالقاضي اٞترجاين يرل ضركرة عزؿ الدين عن الشعر ك لو مل يكن األمر كذلك لكاف أبو نواس
٦تن ديحوف لفساد عقيدتو.
كيرل القاضي اٞترجاين معيبا للكذب الفٍت عند أيب نواس حيث استخدـ – أبو نواس-
االستعارة ك أغرؽ فيها
فأما ما جرل ٣ترل قوؿ أىب نواس
ٗ خفد

ٕو اىؾشك در ٚإّٔ

ىرخافل اىْطف اىر ٜىٌ ذخيق

فهو من احملاؿ الفاسد ك لو باب غَت ىذا ،ك كل ىذا عند أىل العلم معيب مردكد كمنفي
مرذكؿ ،ك إف كاف أىل اإلعراب كأصحاب البديع من احملدثُت قد ٢تجوا بو كاستحسنوه كتنافسوا
16

فيو ك بارل بعضهم بعضا بو
تناكلت ْتثان أربعة كثالثُت علمان بالغيان كلغويان كأدبيان فما كدت أجد أحد ىؤالء متجا ىل
ٍ
الكم ?فنرل ابن رشيق القَتكاين (463ىػ) يذكره ٙتاين كٙتانُت
أبا نواس يف أشعاره على
تفاكت يف ِّ
مرة مستشهداّ كمعلقان كمفضالن كمستقبحان كمقابل ىذا نرل ابن األثَت (637ىػ) يف كتابو "اٞتامع
مرتُت فقط ضمن شواىده يف ذكر ا١تبادئ
الكبَت يف صناعة ا١تنظوـ من الكالـ ا١تنثور" يذكره ّ
كاالفتتاحات ،كىذا االعتناء بأيب نواس ٖتدث عنو اٞتاحظ فقاؿ ":كقاؿ الشعر ككاف يستشهد
بشعره" ()17
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كسأعرض لشواىد القدماء بشعر أيب نواس يف جوانب ٥تتلفة منها -:

أ .كيف نظر القدماء لصناعتو ؟ -:

7ىػ) ّتودة صناعة أيب نواس للشعر حيث
مل يقدح علماء عصره كالحقوه حىت (القرف
امتدحو العديد منهم،كمن ذلك ما قالو اٞتاحظ ":أنشدت أبا شعيب القالّؿ أبيات أيب نواس :
تٖا

ّٕ٘ا ٗ دىج٘ا
ٗداس ّذاٍ ٚػطي

أش ٌٍْٖ جذٌٝ
ذ ٗداسطُ

طن ،فوصفو عن طريق صناعتو "
فقاؿ  ":ىذا شعر لو نقرتو ّ
كنرل يف غَت موضع تقدًن أيب نواس على غَته بعبارات شاع استعما٢تا عند ىؤالء فنرل
()18

قو٢تم :أشعر الناس،ككالمو األبرز  ،كمن ذلك :قاؿ اٞتاحظ ":ال أعرؼ من كالـ الشعر أرفع من
قوؿ أيب نواس" ( )19كيعدد ابن رشيق ٤تاسن أيب نواس يف صناعة الشعر ،حيث يقوؿ ":كشبو قوـ
أبا نواس بالنابغة ١تا اجتمع لو من اٞتزالة مع الرشاقة كحسن الديباجة كا١تعرفة ٔتدح ا١تلوؾ "( )20كما
يتصل بالصناعة الشعرية خركج أيب نواس بألفاظو كأمثالو كل ٥ترج كتفننو يف ضركب البديع
لعل ابن رشيق القَتكاين أبدع
كالبالغة،حيث تنبو ىؤالء إىل إبداع أيب نواس يف ىذا اجملاؿ الشعرم،ك ّ
يف ٚتعو كعرضو آلراء سابقيو فتحدث عن أيب نواس كأسهب حيث عرض أللفاظ أيب نواس يف
باب اللفظ كا١تعٌت  ":كللشعراء ألفاظ معركفة كأمثلة مألوفة ال ينبغي للشاعر أف يعيدىا ".....إال أف
يريد شاعر أف يتطرؼ باستعماؿ لفظ أعجمي فيستعملو يف الندرة كعلى سبيل اٟتضرة ،كما فعل
األعشى قدديان كأبو نواس حديثان "()21
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ب.كيف نظر القدماء إلى صورة أبي نواس الشعرية ؟ -:
أبدع أبو نواس يف تشبيهاتو كاستعاراتو كصوره البديعية حىت أصبح شعره موردان خصبان
لعل ابن رشيق مل يتجاكز اٟتقيقة عندما كصفو -مع احملدثُتٔ -تَُفتّق البديع
للشواىد البالغية ك ّ
( ،)22فكاف أبو نواس مصوران دقيقان أهبر الناظر كأنطق ا١تتحامل قبل ا١تتضامن كيكفي أف نورد ما
قيل":قاؿ أبو نواس :
ٗرٗ ّغةٍ ف ٜاىٖاىن ِٞػشٝق
ِ
ٍ ف ٜأٞاب صذٝق
ىٔ ػِ ػذٗ
ِ

ٍٗا اىْاط إالّ ٕاىلٌ ٗاتِ ٕاىـلٍ
ٌ ذنؾفد
إرا اٍرذِ اىذّٞـا ىثٞة

ككاف ا١تأموف يقوؿ :لو قيل للدنيا :صفي نفسك ،ما عدت ىذا البيت

()23

كيف سياؽ حديث اٟتصرم عن صفات ٣تالس األنس كذكر ا٠تمر ديتدح أبا نواس بقولو
 :كىو أستاذ الناس يف ىذا الشأف "( )24كيستحسن اٟتصرم تشبيهات أيب نواس.
" كمن جيد تشبيهات أيب نواس كقد نبّو ندديان للصبوح فأخربه عن حالو كقاؿ:
ٓ اىصثاح مَـا
فقاً ٗاىيٞو ٝجيُ٘
ِ "()25
َّاخ
َّْٞ
جال اىرثغُّسٌ ػِ ُش اىل

كيأٌب ابن رشيق ليضع خالصة أقواؿ سابقيو فنراه يف باب التشبيو يقوؿُ ":سئل ابن مناذر من

أشعر الناس؛فقاؿ الذم يقوؿ -:

ً تِٞ
ْ٘ا
ْٝذب ؽج
ُ فٍ ٜأذٌ
ً تصــشخ
ٝا قــَـشا
ٗٝيطـٌ اى٘سد تؼْـاب
ٝثن ٜفٞزسٛ
ُّس
اىذس ٍِ ّشجظٍ

ذــشاب

ىذا أشعر اٞتن كاإلنس  ،كقد جاء بالشعر على سجيتو-أعٍت أبا نواس -كشاىد ذلك ظاىر يف
الطل حىت يتناسب الكالـ ،لكنو مل يؤثر التصنيع كال
لفظو كإالّ فهو قادر أف جيعل مكاف الدُّر ّ
يراه فضيلة ١تا فيو من الكلفة "()26
ك٦تا يؤيد كالمي ىذا شواىد علماء البالغة -إف جاز تقسيمي ىذا -بأشعار أيب نواس
يف أبواب التشبيو كاالستعارة كالكناية ( ، )27كىذه الشواىد تربىن استحساف ىؤالء العلماء لشعر
أيب نواس يف ٣تاؿ الصورة " تشبيو ،استعارة ".....
ج.كيف نظر القدماء إلى ىيكل قصيدتو ؟ -:
كأقصد ىنا،مقدمات كخواًب كطواؿ أعماؿ أيب نواس،

حيث استشهد العلماء بأشعاره

يف حديثهم عن ا١تقدمات كحسن االفتتاح كعلّق ىؤالء على ىذه الشواىد ،ككانت اآلراء ما بُت
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معارض الذع كمؤيد منصف،ككاف السبق حقان البن رشيق القَتكاين عندما أشار إىل تقدـ أيب
نواس "حداثتو" يف ٗتلصو من ا١تقدمات الطللّية حيث قاؿ يف باب ا١تبدأ كا٠تركج كالنهاية ":
كزعموا َّ
أف ّأكؿ من فتح ىذا الباب كفتق ىذا ا١تعٌت أبو نواس بقولو -:

ال ذثل ىٞيٗ ٚال ذطشب إىْٕ ٚذ ٗاىؾشب ػي ٚاى٘سد ٍِ دَشاء ماى٘سد

كقولو كىو عند اٟتا٘تي فيما ركل عن بعض أشياخو أفضل ابتداء صنعو شاعر من القدماء
كاحملدثُت:

ُ٘ه تال ُ
صفُ
ذً
ح اىق
ّي
ح اىط
ُْ
ٍ

فاجؼو صفائل التْح اىنـشً" (

)28

ككما كاف ا١تدح أليب نواس يف افتتاحاتو ناؿ القدح،حيث أكرد لو العلماء شاىد أقبح ابتداء كىذا
ما ذكره ابن منقذ (584ىػ) يف باب ا١تبادئ كا١تطالع  ":أنكركا على أيب نواس قولو  [:يف أكؿ
قصيدة مدح هبا الربامكة ]
فلما انتهى إىل قولو -:

ِِ
َ َىثـاد
ُ اىخخ٘ع
ِي
تغ اىث
س
َ ،ٚإّ
َْ

ذذٌ
عالً ػي ٚاىذّٞا إرا ٍا ف
ُقْ

ِ
ٍْلٍ ٍِ سائذ ٗ ِٞاد
تش
تَْ ٜ

استحكم تطَتىم كقيل إهنم نكبوا بعد ذلك بأسبوع ك ٍ
احد "
أما عن ا٠تا٘تة فقد عرض ابن مالك شاىدان شعريان ألحسن ا١تخالص ":كقد قلت عناية ا١تتقدمُت
هبذا النوع ك٦تن أجاد فيو من ا١تتأخرين أيب نواس يف خا٘تة مدح ا١تأموف بقولو :
()29

ٗذقاػغد ػِ ٍ٘ٝل

فثقٞد ىيؼيٌ اىز ٛذٖذ ٙىٔ

األٝاً

كيف خا٘تة مدح ا٠تصيب -:

ٗإّ ٜجذٝش إر تيغرل تاىَْٚ

ٗ ّد تَا

ٍيد ٍْل جذٝش"()30
ّ

كىكذا أكوف قد أعطيت موجزان عن موقف علماء القرف ا٠تامس كالسادس كالسابع
ا٢تجرم،من شعر أيب نواس ضمن جوانبو ا١تختلفة حيث شاىدت ىؤالء ال يهملوف شاعريتو
فاستشهدكا بو كعلّقوا عليو بالتأييد أك با١تآخذ  ،كسأختم ىذا الفصل ْتديث عن موضوعات أيب
نواس الشعرية كي يتسٌت يل الولوج إىل أقواؿ ىؤالء يف شخص أيب نواس يف ٣تاؿ ا٠تمر كصفات
٣تالسو ،قاؿ اٟتصرم :

" كقاؿ أبو نػواس كقك أستػاذ النػاس يف ىذا

الشػأف " ()31
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كىكذا قاؿ ابن شهيد عند حديثو عن صاحب أيب نواس كإنشاده شعران قاؿ عنو ":فقلت :إ ّف
ذلك ألشد لتأنيسي على أنو ما بعدؾ ١ت ْحسن إحساف ٍ....ب قاؿ يل :أنشد? فقلت :كىل أبقيت
ُ
لإلنشاد موضعان " ( )32كىكذا قاؿ ا١تعرم يف رسائلو  ":أبو بكر بن دريد ذكر ألصحابو أنو رأل فيما
تقوؿ يف ا٠تمر شيئان،فقاؿ كىل ترؾ أبو نواس مقاالن" ()33
يرل النائم أف قائالن يقػػوؿِ :ملَ ُ
كش ِهر أبو نواس يف أكؿ العصر العباسي يف طردياتو "()34
كقاؿ عنو ابن األثَت ُ ":
كقاؿ عنو عبد اهلل بن الفضل بن الربيع ":ما مدحنا شاعر بشعر أحب إلينا من قوؿ أيب نواس:
َ أالأـٌ
ح ٍا ٌٍْٖ
عــاد اىَي٘ك
ُ

ُص
إُ د
ِّصي٘ا إالّ

ُ(
ِٝغ
َش
ػـض ق

)35

كقاؿ عنو البحًتم عندما كصفو مقدمان إياه عن ُم ْسلم  " :بل أبو نواس ألنو يتصرؼ يف كل

طريق كيربع يف كل مذىب
وٓتْت  ":كشعره عشرة أنواع كىو ٣تيد يف العشرة "(. )37
كيكفي قوؿ إٝتاعيل بن نُ َ
"()36

كحيَ ّفظ ٢تم يف االختيارات
ىكذا كصف شعر أيب نواس حيث كاف يػُ ْعلّم للمتعلمُت ُ
الشعرية" ،كقاؿ ميموف سألت أبا يوسف يعقوب ابن السكيت عما خيتار يل ركايتو من الشعر
فقاؿ:إذا ركيت من أشعار اٞتاىليُت فالمرئ القيس كاألعشى كمن اإلسالميُت فلجرير كالفرزدؽ
كمن احملدثُت فأليب نواس فحسبك "()38
فكػاف ْتق كمػا قاؿ عنو أبو ٘تاـ :أشعر الناس كاسهبهم يف الشعر كالمان
األصمعي بأنو أشعر أىل زمانو)39( .
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 ،ككمػا كصفو

او في اللاني  :لمااا لي تنــ ممردـة نقدالة
ـ ــوو
أب ــي ن ـ ــواس ؟-:
لفت اىتمامي عدـ قياـ معركة نقدية حوؿ شعر أيب نواس  40كتلك اليت قامت حوؿ
أيب ٘تاـ كا١تتنيب مع كثرة شواىد األدباء كأىل اللغة كالنقد بشعره،كيزداد عجيب عندما شاىدت
قوؿ أيب ٘تاـ ":أبو نواس كمسلم بن الوليد الالت كالعزل كأنا أعبدمها" ( )41كإشارة أخرل ركيت
نوٓتْت حيث قولو ":كىو يف الطبقة األكىل من ا١تولدين كشعره عشرة أنواع،كىو ٣تيد
عن إٝتاعيل بن َ
يف العشرة،كقد اعتٌت بشعره ٚتاعة من الفضالء ،منهم أبو بكر الصويل ،كعلي بن ٛتزة ،كإبراىيم بن
أٛتد بن ٤تمد الطربم ا١تعركؼ بتوزكف" ()42
كحملة ثالثة قا٢تا زرياب بعدما نفاه السلطاف إىل األندلس كرحيلو بعد ذلك إىل العراؽ ":كذلك
بعد موت اٟتسن بن ىانئ ٔتدةٍ يسَتة فوجده ـ يلمحوف بذكره كال يساككف أحد بشعره "()43

ىذه األقواؿ مع ما سبق من توصية أىل الشعر ْتفظ شعره ١تن أراد تعلم الشعر كصناعتو
كحكمهم لو بأشعر الناس أك ّأكؿ ا١تولدين تثَت العجب،فأرل نفسي أماـ خياريْن أحدمها:
أ .كجود معركة نقدية حوؿ أيب نواس كلكنها مل تُ ّدكف فكانت مشافهة يف ٣تالس الشعر كاألدب.
ب .ىذه ا١تعركة ُد ِّكنت كلكن ما ُكتِب فيها ضاع كمل يصل إلينا.
كلػن أقبل ا٠تيار الذم ٖتدث عنو أبو رياف أحد علماء البياف كاللغة كشيوخها حيث فسػّر
اللغة
انشغاؿ عامة الناس بشعره حيث مل يهتم النقاد اٟتذاؽ بو،ككيف ذاؾ كاٞتاحظ أحد كبار
كشيوخو ا يستشهد بو كيقدمو ،كىكذا مع أربعة كثالثُت عا١تان كأديبان.
يقوؿ أبو رياف يف ذكر أيب نواس ":كأما أبو نواس فأكؿ الناس يف خرـ القياس....كالعواـ ٕتار
ىذه األعالؽ كأسواقهم أكسع األسواؽ فشعر أيب نواس نافق عند ىذه األجناس كاسد عند أنقد
الناس" ()44
كإذا ٕتاكزت ىذه النصوص كأسلمت ّتدلية عدـ كجود معركة نقدية حولو فهذا يعٍت إمهاؿ
أشعاره كعدـ االىتماـ هبا فيخلدىا أحد النقاد أك األدباء بكتاباتو مثل أقرانو -ا١تتنيب كحبيب بن
أكس"أبو ٘تاـ" -فهذا األمر ليس باٞتديد حيث أشار لو ابن األثَت( 637ىػ) كجذب اىتمامو إمهاؿ
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أىل عصره كجهلهم بأشعاره حيث يقوؿ ":ككنت سافرت إىل مصر سنة ست كتسعُت كٜتسمائة
كرأيت الناس منكبُّت على شعر أيب الطيب دكف غَته،فسألت ٚتاعة من أدبائها عن سبب ذلك
كقلت  :إف كاف َّ
ألف أبا الطيب دخل مصر فقد دخلها قبلو من ىو ُمق ّدـ عليو كىو أبو نواس اٟتسن
شيئان "()45

بن ىانئ فلم يذكركا يل يف ذلك
فابن األثَت ىنا أشار إىل إمهاؿ اٟتسن من علماء األدب كانشغا٢تم با١تتنيب كلكنو مل يُ ْشف

ّتواب أحدىم ،كعند تقليب كتب األدب ٧تد إجابات شىت لسؤاؿ ابن األثَت قدديان كال تكاد
اإلجابات ٖتصر ىذا التناقض يف إٚتاع كاحد،حيث نرل كقوؼ ىؤالء بُت مؤيد كمعارض فا١تؤيد

يذىب كل مذىب يف انصاؼ أيب نواس كا١تعارض يقدح ألْػ َذع القدح فيو ،كاألجدر يب ىنػا تصنيف
ىذه اآلراء اليت تعلل لنا عدـ نشوب معركة نقدية مكتوبة.

أأوًال :موقف أىـ ــل القـديـم:

ٕتمع كتب النقد على ظهور فػئػػة من أىل األدب تعارض االنشغاؿ

ام أك اٟتديث عن
أك رك ة

شعر ما اٝتوىم " المحدثين" أك " المولدين" فجعلوا ا٠تركج عن ُسنة القدماء مثْلبة ال يعاد٢تا ذنب،

كفجر ىواىم كخرج عما
كجعلوا السبق لشعراء اٞتاىلية أك تابع سنتهم ا١تألوفة ،فجاء أبو نواس ّ
ألفوه،فوقف منو ىؤالء موقف ا١تعارض كالالذع كا١تقلل لشأنو حىت أهنم جعلوا شعره ىذا ضعيفان ال
ُ
يستحق ركاج سوقو ككاف خَت من كضح ىذه ا١ت ْعضلة ابن شرؼ القَتكاين ":أما أبو نواس فأكؿ الناس
ُ
يف خرـ القياس كذلك أنو ترؾ السَتة األكىل كنكب عن الطريقة ا١تثلى كجعل اٞتد ىزالن كالصعب
سهالن ،فهلهل ا١تش ّدد كبلبل ا١تنضد،كخلخل ا١تنج ّد،كترؾ الدعائم كبٌت على الطامي كالعائم كصادؼ
كملَّت فماؿ الناس إىل
األفهاـ قد كلّت كأسباب العربية قد ٗتلخلت كا٨تلت كالفصاحات قد سئمت ُ
كالعواـ ٕتا ر ىذه األعالؽ
ما عرفوه كعلقت نفوسهم ٔتا ألفوه فتهادكا شعره كأغلوا سعره .....
كأسواقهم أكسع األسواؽ فشعر أيب نواس نافق على ىذه األجناس كاسػػد عند أنقد الناس،كقد فطن
إىل استضعافو كخاؼ من استخفافو فاستدرؾ بفصيح طرده طرفان جذ اللساف األكؿ كحدده كىو

غض منو باٟتق الظاىر ليس إالّ ٠تفة ركح اجملوف كسهولة الكالـ
٣تدكد يف كثرة التظاىر على من ّ
الضعيف ا١تلحوف على ٚتهور العواـ ال على خواص األناـ"()46
ث كمن ذلك ما قالو أبو عبيدة عندما ُسئل ":أم
كنرل كذلك صمت أىل النقد إزاء اٟتدم

الرجلُت أشعر :أبو نواس أـ ابن أيب عيينة? فقاؿ :أنا ال أحكم بُت الشعراء األحياء،فقيل لو  :سبحاف اهلل
? كأف ىذا ما تبُت لك ،فقاؿ :أنا ٦تن مل يتبُت لو ىذا "()47
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كىنػػاؾ من استحسنو كلكنو جعل اٞتاىلية مثلبتو كمن ىؤالء العتايب عندما تناظر مع رجل يف شعر أيب
نواس :لو أدرؾ ا٠تبيث اٞتاىلية ما فضل عليو أحد" ( )48ككاف ىؤالء العلماء يستحسنوف شعره عند
ٝتاعو كىم ال يعلموف قائلو ،كيدلنػا ىذا على إعراضهم عن تناكؿ شعره أك ركايتو فكانوا جيهلوف فلم
يتذكقوه كيقبلوا على قدح أيب نواس لشخصو فقط ،كمن ذلك ما ركاه أبو ىفاف كىو أحد شيوخ اللغة
كركاة أخبارىا عن األعرايب "٤تمد بن زياد":كاف يطعن على أيب نواس كيعيب شعره ،كيضعفو كيسلينو
،فجمعو مع بعض ركاة شعر أيب نواس فجلس كالشيخ ال يعرفو فقاؿ لو صاحب أبو نواس :أتعرؼ -
أعزؾ اهلل -أحسن من ىذا ? كأنشده -:
ّ اىطــــشا  "...األتٞاخ
"ضؼٞفـــح مش

فقاؿ  ":ال كاهلل فلمن ىػػو ? قاؿ للذم يقػوؿ-:

ُ  ....اىثٞد
ٍخـٞو
َش
ُ اىن
سعـٌ
َ ٙت ِٞاىجفـُ٘ ُ

فطرب الشيخ كقاؿ  :كحيػػك! ١تن ىػػذا? فواهلل ما ٝتعت أجود منو لقدًن كال حملدث! فقاؿ :ال أخربؾ
أك تكتبو ،فكتبو ككتب األكؿ ،فقاؿ :للذم يقوؿ :

ٌ ذغاق٘ا ػي ٚاألم٘اس ت .... ٌْٖٞاىثٞد
سمـة

علي ،فواهلل ال
فقاؿ ١:تن ىذا? ككتبو ،فقاؿ :للذم تَ ُذ َّمػػو كتعيب شعره ،أيب علي اٟتكمي،قاؿ :اكتم ّ
أعود لذلك أبػػدان" ()49

17

فكػاف ىؤالء الًتاثيوف على نوعُت -:
كىؤالء مل يلبثوا

ػحدث فكانوا على جهل بأشعاره كلّها،
أ .قسم مل يقرأ البتة أليب نواس أك ١تُ ْ
أف يًتاجعوا عن تثليبهم أليب نواس يف أكؿ ٟتظة إطالع على شعره يف معزؿ عن اٝتو كىذا ما فعلو

العزة باإلٍب كيًتاجعوف عند معرفة اٝتو كىذا ما فعلو ابن مناذر  ":قصة مسعود
األعرايب ،أك تأخذىم َّ
بن بشر عندما لقي ابن مناذر يف مكة ككاف عا١تان بالشعر زاىدان يف الدنيا ،فأنشد لو شعران أليب نواس :
رمشذٌ ٍِ اىرشداه

ً فغَْا
ٍشا

فيـ٘ قذ فؼيرٌ صثخ اىَ٘خ تؼخْا

حىت قولو:

ً ػي ٚطال ٗىٌ ذذس ٍا فشع اىؼرٞق ٗال
قالئص ىٌ ذذَو دثٞثا

اىْٖا

فقاؿ ابن مناذر ":أحسن كاهلل صاحبك يف التشبيب كأغرب علينا يف صفة النعاؿ كتصيَته إياىا مطايا
من ىذا? قلت :أبو نواس ،قاؿ :لعن اهلل أبا نواس كندـ على ما مدح من شعره" ()50
ب .قسم قرأ شعره كاستحسنو كلكنو فرؽ بُت احملدث كالقدًن كنعتو بأحسن ُْ٤تدث ،كأشعر ُمولد ،مع
تشبيهو بامرئ القيس كىذا كثَت يف ثنايا كتب اللغة كالنقد.
ذكر ابن رشيق يف باب شعراء رفعهم شعرىم ":كمن احملدثُت أبو نواس كاف ندديان لألمُت ٤تمد
بن زبيدة طوؿ خالفتو" (" )51كليس يف ا١تولدين أشهر اٝتان من أيب نواس
كىذه الفئة جعلت فضلو ىذا يف إتباعو للقدماء كتشبهو هبم ٦تاثالن إياىم ،فيقوؿ ابن رشيق":مل يكن
أبو نواس يرضى أف يتعلق ٔتن دكف امرئ القيس كأصحابو"()53
كينسب كذلك عمرك الوراؽ قوالن أليب نواس ٝ":تعت أبا نواس ينشد قصيدتو:
" ()52

ٓ
ِِ
َ ٍ
ىغد
ْ ىٞيٗ ٚال عََشْ

ِٓ
ُفش
ُ ػِ ػ
ٖٝا اىَْراب

فحسػدتو عليها فلما بلغ إىل قولو :

ً  .......اىثٞد
َـقــا
َي
ّ اىقْــا ػ
ٗإرا ٍج

فقلت لو ما تركت للنابغة شيئان حيث يقوؿ :

ْق ف٘قٌٖ
َٗا تاىجٞؼ دي
إرا ٍا َض

ػصائة طٞش ذٖرذ ٛتؼصائةِ

فقاؿ :اسكت ،فلئن أحسن االخًتاع ١،تا أسأت االتباع"

()54

ككاف من ىؤالء من اعًتؼ ّتودة شعره كركايتو لو بل كتوصيتو بركايتو ١تتعلمي الشعر
كزَّكاده،يقوؿ أبو عبيدة :ما حفظت شعران حملدث إال قوؿ أيب نواس :
ُ
مـأُ أٞــاتٔ

طيؼــــ

ُ ٍِ

ً" (
ْساسٓ قَـــشا
ص

18

)55

كقاؿ ميموف ":سألت ابن السكيت عما خيتار يل ركايتو من الشعر فقاؿ إذا ركيت من أشعار
اٞتاىليُت فالمرئ القيس كاألعشى كمن اإلسالميُت فلجرير كالفرزدؽ كمن احملدثُت فأليب نواس
فحسػبك "()56

ثـاني ـاًال :رفضــو لزندقت ــو -:

اهتم كذلك بزندقتو ،فكانت مانعان من تداكؿ

ككما اصطدـ شعر أيب نواس بأىل القدًن ،

مم عرؼ يف العهد العباسي حيث أخفى ا١تولدين كخاصة -أىل فارس -كفرىم خوؼ
شعره،كالزندقة ا
القتل ككانت من ا١تذاىب اليت شدد عليها خلفاء بٍت العباس كالحقوا أىلها ،كالدارس لديواف أيب
نواس ٣تاىرتو بالفسق كالكفر ك٥تالفة آراء األنبياء ،كال أظن حذاؽ الشعر أغفلوا ىذه كمل يتنبهوا ٢تا
فكانت أحد أسباب عزكؼ النقاد عن شعره كجعلو حلقة نقد كجدؿ.كأكؿ من ألصق ىذه الصفة
بأيب نواس ما ركم عن الربعي :قاؿ :دخل اٟتسن بن ىانئ فيما حدثٍت على [أمَت ا١تؤمنُت] فقاؿ :يا
حسن بن ىانئ !قلت :نعم يا أمَت ا١تؤمنُت ،قاؿ :إنك زنديق ،فقلت يا أمَت ا١تؤمنُت كأنا أقوؿ مثل
ىذا الشعر -:
صي ٜصالج اىخَظ ف ٜدٗ ِٞقرٖا
ٗاجؼو ذخيٞط اىشٗافـــــض ميٖـٌ

ً
ٗ ؽٖذ تاىر٘دٞذ هلل خاضؼا
ً
ىفقذح تخرٞؾ٘ع ف ٜاىْاس طاتؼا

فقاؿ يل :كيف كقعت على فقحة ٓتتيشوع كيلك? قلت هبا ٘تت القافية ،فضحك كأمر يل ّتائزة
كانصرفت

"()57

ـذاـ من الزـ أيب نواس حيث َذ ّـ ا١تأموف أخاه األمُت على ا١تنابر كذكر
ككانت ىذه الصفة من
يف مذامو أنو صحب شاعران من أمره أف جياىر با١تعاصي "( )58ككصفو الثعاليب بإماـ الباطل ()59
كتنبو للزندقة ا١تعرم كٖتدث عن أيب نواس يف " الغـف ـران" " كذكر صاحب كتاب الورقة ٚتاعةن
من الشعراء يف طبقة أيب نواس كمن قبلو ككصفهم بالزندقة ،كسرائر الناس مغيبة كإمنا يعلم هبا عالـ
ث القوـ كانقاضت
الغيوب ككانت تلك اٟتاؿ تُ ْكتم يف ذلك الزماف خوفان من السيف فاآلف ظهر َِٓتْي ُ
الًتيكة عن أخبث ر ٍ
أؿ"()60
ثـالل ـاًال :خالعتـو أمجاىرتـو بفسقـو أخمره -:

كلكنو
كػاف أبو نواس ابن عصره حيث صور ىذا العصر على حقيقتو كإف بالغ يف كصفو،
٘تادل يف ذلك فجاىر ٔتظاىر فسقو ك٣تونو كتشببو فكانت ىذه من أقول األسباب اليت جعلت أىل
19

اللغة كاألدب جيتنبوف شعره كاٟتديث عنو،كقد أشار لذلك العديد منهم ٣ترد إشارة بينما جعل غَت
ىؤالء ىذا اجملوف سببان من أسباب ضعف أشعار أيب نواس كتركو.

يقوؿ العميدم يف حديثو عن أيب نواس ":أبو نواس اٝتو اٟتسن بن ىانئ نشأ أكالن بالبصرة

ماجنان خليعان ()61

ٍب ٖتوؿ إىل الكوفة كبرع يف الشعر حىت ّبز أىل عصره ،كأجاد يف كصف ا٠تمر ككاف
كقاؿ ابن حزـ يف تشبيب أيب نواس ":كحيكى عن اٟتسن بن ىانئ أنو كاف مغرمان ْتب ٤تمد بن

ىاركف ا١تعركؼ بابن زبيدة ،كأحس منو ببعض ذلك فانتهره على إدامة النظر إليو ،فذكر عنو أنو كاف
ال يقدر أف يدًن النظر إليو إال مع غلبة اؿسكر على ٤تمد كرٔتا كاف سبب الكتماف أال ينظر احملبوب
أك ينفر بو ،فإين أدرم من كاف ٤تبوبو لو سكنان كجليسان لو باح بأقل سبب من أنو يهواه لكاف منو

مناط الثريا"
كقاؿ ابن رشيق معلالن يف حديثو عن قصيدة أيب نواس :أال سقٍِّت ٜتران كقل يل :ىي ا٠تمر
"،كال أراه أراد إالّ ا٠تالعة كالعبث الذم بٌت عليو القصيدة كدليل ذلك أنو قاؿ ٘تاـ البيت:
()62

ً إرا
ٗال ذغقْ ٜعشا

ٍنِ اىجٖش .

فذىب إىل اجملاىرة كقلة ا١تباالة بالناس كا١تداراة ٢تم يف شرب ا٠تمر بعينها اليت ال خالؼ بُت ا١تسلمُت
ذـ أخاه األمُت على ا١تنابر كذكر يف مذامو أنو صحب شاعران من أمره كمن
فيها كقد ثبت أف ا١تأموف ّ

قصتو أف جياىر با١تعاصي
 )64كيصرح
كنرل عبد القاىر اٞترجاين يصفو يف باب القياس يف التشبيو با٠تالعة (
السرقَ ْسطي "االشًتكويي" جهاران كحسب نظرتو بسبب ضعف أيب نواس كعدـ شيوع كالمو ،حيث
ِ
فقصر األكصاؼ
يقوؿ ":قلت فاٟتكمي أبو نواس ،قاؿُ :شغل باجملوف كاألكواس آثر اجملو َف كاألقداح ّ
كاألمداح،خلع على ا٠تمر إحسانو ،ككقف عليها لسانو ،كإال فشأنو التربيز ككالمو اإلبريز"()65
كأبو عبيدة ،فقاؿ اٞتاحظ":أبو نواس ىذا عمل الشيطاف ألقى أكثر
كىكذا قاؿ اٞتاحظ
"()63

الكالـ ليفسر فوقكم فلم يزؿ يف أطيب موضع :
ٗ  ٛجــذ تيــغ اىَـاصح
ّٗاصخ ى٘ قثو اىْـاصـخ"()66

ٝـح ّـاس قـذح اىقــادح
ػٝة ٍِ ٗاػظ
هلل دس اه

كيتحدث أبو عمرك الشيباين بصراحة أكثر ":لوال أف أبا نواس أفسد شعره هبذه األقذار الحتججنا بو
يف كتبنا "()67
عرب عنها غَته باألقذار كبا١تفاسد كباجملوف
كال يكاد حازـ القرطاجٍت جيهل ىذه األلفاظ اليت ّ
كبالفسق،ككاف لو رأم فيها حيث قاؿ":كمن ذلك شيوع استعماؿ العبارات الساقطة كاأللفاظ
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ا٠تسيسة ككثَت من ألفاظ الشطّار كا١تتماجنُت كأىل ا١تهن كالعواـ ...كىذا موجود يف ٣توف أيب نواس

كثَتان"()68

رابعـا :شعـوبيتــو-:
كػاف أبو نواس كثَت االعتزاز بأصلو الفارسي حيث عبّػر عن ذلك صراحة يف شعره حيث

رفضو لبداية القدماء فأخذ بذكر مثالب العرب كىذا كثَت يف ديوانو ،أك ضمنػان كذلك يف سياؽ حديثو
عن قصور كمدائن كمدائح الفرس كيف مقابل ذلك ،خياـ األعراب كجهلهم كخشونة عيشهم ،كقد
تنبو األدباء إىل ذلك كخَت من عبّػر يف ذلك ابن رشيق عند حديثو عن ا١تبدأ كا٠تركج كالنهاية حيث
أكرد شاىد أيب نواس يف خركجو عن مذىب سابقيو :

ال ذثــل ىٞيــٗ ٚال ذطــشب إىْٕ ٚــذ ....
فيقوؿ ":فجاىر بأف كصفو األطالؿ كالقفر إمنا ىو من خشية اإلماـ كإال فهو عنده فراغ كجهل ككاف
شعويب اللساف فما أدرم ما كراء ذلك،
شهادتو "()69

كإف يف اللساف ككثرة كلوعو بالشيء شاىدان عدالن ال ترد

كاجملاؿ ىنػػا ليس ٣تاؿ ذكر الشعوبية كشواىدىا يف شعر أيب نواس كإمنا ا٢تدؼ إبراز الشعوبية
كعامل كراء ُزْىػد النقاد كاألدباء بأيب
كبعد فقد انقسم العلماء حوؿ أيب نواسو مثل ذلك يف إشارة ا١تعرم الذم جعلو ابن عصره يف
إشارة منو إىل التكوين البيئي أليب نواس فأبو نواس ابن الدكلة العباسية يف ٣توهنا كترفها كلن َديُّػر عن
ذلك دكف التأثر بو ،فهو ابن عصره كشاىد عيانو":كقد اختلف يف أيب نواس ُّادعي لو التألو كأنو كاف
يقضي صلوات هناره يف ليلو،كالصحيح أنو كاف على مذىب غَته من أىل زمانو "()70

كىناؾ من أع ّد ع ّدة الدفاع ككانوا على تفاكت يف أساليبهم الدفاعية،منهم من كصف
ا١تن ّقصُت أليب نواس باٞتهل يف مضارب كطرائق الشعر كاستشهد ٔتا قالو كبار الشعراء ،كمن ذلك ما

أكرده الباقالين:
"كذكر اٟتسن بن عبد اهلل أنو أخربه بعض الكتاب عن علي بن العباس قاؿ :حضرت مع البحًتم

٣تلس عبيد اهلل بن عبد اهلل طاىر :كقد سأؿ البحًتم عن أيب نواس كمسلم بن الوليد أيهما أشعر?
فقاؿ البحًتم :أبو نوا س أشعر ،فقاؿ عبيد اهلل :إف أبا العباس ثعلبان ال يطابقك على قولك كيفضل

مسلمان فقاؿ البحًتم :ليس ىذا من عمل ثعلب كذكيو من ا١تتعاطُت لعلم الشعر دكف عملو ،إمنا يعلم
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ذلك من كقع يف سلك الشعر إىل مضايقو كانتهى إىل ضركراتو فقاؿ عبيد اهلل:كريت بك أنادم يا أبا
عبادة

"()71

كفػئػة أخرل جعلت من الظلم اٟتكم على أيب نواس من طريق مقارنتو بأجياؿ سابقيو فيجب
مقارنتو مع أبناء عصره كجيلو ،حيث أبدع أبو نواس بوصف عصره كباستعماؿ عناصر كاقعو ،فلكل
عصر بيئتو كمقوماتو.
يقوؿ الباقالين ٍ":ب نقوؿ :أنت تعلم َّ
أف من يقوؿ بتق ّدـ البحًتم يف الصنعة بو من الشغل يف تفضيلو
على ابن الركمي أك تسوية ما بينهما ما ال يطمع معو يف تقدديو على امرئ القيس كمن يف طبقتو...

ككذلك أبو نواس إمنا يعدؿ شعره بشعر أشكالو كيقابل كالمو بكالـ أضرابو من أىل عصره ،كإمنا يقع
القليل"()72

بينهم التباين اليسَت كالتفاكت
أبو نوا س عباراتو كلغتو كأكصافو من عصره كيف ىذا دحض ١تن كصف أبا نواس
فاستعمل
با٠تالعة كاجملوف ،فكانت لغتو كأشعاره غاية يف الدقة كالشرؼ فيما كضعت لو كمن ىنا ت ّقوـ
كتُ ْستَ ْشعر ،كىكذا جيب أف تكوف ا١تقارنة كا١تفاضلة ،كإىل ىذا األمر تنبو األدباء ا١تنصفوف:يقوؿ

الباقالين ":كالشيء إذا صدر من أىلو كبدا من أصلو كانتسب إىل ذكيو سلم يف نفسو كبانت فخامتو
كشواىد أثر االستحقاؽ فيو كإذا صدر من متكلف كبدا من متصنع باف أثر الغرابة عليو كظهرت
٥تايل االستيحاش فيو كعرؼ مشائل التخيَت منو،إنا نعرؼ يف شعر أيب نواس أثر الشطارة ك ُّ
٘تكن
البطالة كموقع كالمو يف كصف ما ىو بسبيلو من أمر ا١تغازلة ،ككصف ا٠تمر ،كا٠تمار....كإهنا ذكرت
لك ىذه األمور لتعلم أف الشيء يف معدنو أعز كيف مظانو أحسن ،كإىل أصلو أنزع كبأسبابو أليق،كىو
يدؿ على ما صدر منو كينبو ما أنتج عنو ،كيكوف قراره كلكل كالـ سبيل كمنهج "( )73فلكل عصر
لغتو كصوره كيف ذلك يقوؿ ابن رشيق كالمان البن ككيع عند تفضيلو أشعار ا١تولدين ١تطابقتها العصر

"كقاؿ اٟتسن بن علي بن ككيع كقد ذكر أشعار ا١تولدين ":إمنا تركل لعذكبة ألفاظها كرقتها...كلو

سلك ا١تتأخركف مسلك ا١تتقدمُت يف غلبة الغريب على أشعارىم...ما ركيت ألف ا١تتقدمُت أكىل هبذه
ا١تعاين "(،)74كبذلك تكوف ألفاظ أيب نواس ا١تاجنة الئقة ٔتا كضعت لو كال تؤخذ مثلبة عظمى عليو
"كمن ذلك شيوع استعماؿ العبارات الساقطة كاأللفاظ ا٠تسيسة ككثَت من ألفاظ الشطّار ا١تتماجنُت
كأىل ا١تهن كالعواـ كالنساء كالصبياف على الوجو الذم تقبل بو الطريقة ذلك،كرٔتا أكردكا ذلك على

سبيل اٟتكاية كىذا موجود يف ٣توف أيب نواس كثَتان كغَت منقود عليو ذلك ألنو الئق با١توضع الذم
أكرده فيو من أشعاره اليت يقصد هبا ا٢تزؿ"()75
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ككانت فئة العلماء الذين ينظركف للعمل اإلبداعي دكف صاحبو كمن ٍبَّ إصدار اٟتكم عليو

كونو عمالن مستقالن ٔتعزؿ عن مذىب صاحبو أك دينو ىي الفئة األرجح كاألقول،لذلك جاءت

شواىد أعما٢تم كمصطلحاهتم متضمنة ألشعار أيب نواس،كىذا على سبيل اإلنصاؼ كيف ذلك يقوؿ

ابن رشيق ما أكرده اٟتا٘تي يف باب ا١تديح":ركل اٟتا٘تي عن ٤تمد بن عبد الواحد قاؿ:
األعرايب يقوؿ :أمدح بيت قالو مولد قوؿ أيب نواس:
ِ جْادــٔ
ُ ٍِ دٕش ٛتظو
ْد
َّٞ
ّفط

ٝتعت ابن

فؼ ْٜٞذش ٙدٕشٗ ٛىٞظ ٝشاّــٜ

قاؿ صاحب الكتاب٨ ":تن إىل اإلنصاؼ أحوج منا إىل ا١تكابرة كا٠تالؼ،أبو نواس ذىب مذىبان
لطيفان ُخيَ َّػرج لو فيو العذر كالتأكيل"()76
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الخاتمة
جاءت ىذه الدراسة محاولة جادة في السير عمى طريق االتصال بكتب التراث مباشرة والتزود بالزاد
الذي تحتاجو واختيار ظواىر لم ينتبو إلييا الدارسون أو لم يكمموا الحديث الجاد فييا ،فكانت ظاىرة
إىمال أبي نواس وعدم قيام حركة نقدية حولو إحداىا،

فكان ليذه الظاىرة أثر جم في نفسي إذ

جعمتني أعيد النظر في كتب القدماء والبحث فييا ،وبدأت في البحث الدقيق في ثنايا أميات الكتب
واستخراج ما كتب عن أبي نواس عند أعالم القرن الخامس والسادس والسابع اليجري،

وان كان

شاىدا ،وقد توصمت الدراسة إلى نتائج ىي :
- 1أبو نواس شاعر عباسي استطاع أن ييتم بتكوينو الثقافي و قد أبدع في ذلك.
- 2لم يكن أبو نواس التجديدي األول  ،وانما سبق برواد كمسمم بن ا لوليد وأبي تمام وابن المعتز.
- 3لم ييمل أبي نواس في كتب ىؤالء .بدليل عدم خمو أي كتاب أدبي أو نقدي أو لغوي من
أشعاره شاىدة عمى باب أو قضية أو فصل.
- 4وقف العمماء من أبي نواس موقف الحائر ،فيناك من أعد عدة المثالب .وانيال عمى أبي
نواس ليبرز ضعفو ونقصو وىناك من حاول الدفاع عنو ونفي التيم عنو حتى ظير أبو نواس
تارة مجددا و أخرى تقميديا.
- 5دلت ىذه الشواىد الى عوامل شتى ساىمت في تجاىل أبي نواس وعدم االىتمام بإقامة معركة
نقدية حولو و ىذه العوامل:
أ  -زندقتو التي اىتم بياو بواحو بالكفر و المعاصي
ب -شعوبيتو الصارخة التي ما برح من السخرية بالعرب والتقميل من شأنيم إذ قارنيم بالحضارة التي كان
يالمسيا.
ت -ألفاظو الماجنة وبواحو بالفسق إذ أكثر من حديثو عن الخمر وما يتعمق بو وغزلو بالغممان.
ث -نصره القديم والتعصب لو واسقاط ما خالفو
ج -الغاالة في تشبيياتو واستعاراتو والتي أوقعتو ضحية لمكذب الغني.
ح -ظير أبو نواس بمظير مغاير لما كان يؤمن بو.
خ -و أخي ار يبقى عمل أبي نواس الشعري عمال إبداعيا نظر إليو العمماء وفضموه واستشيدوا بو ،ويبقى
أبو نواس شاع ار لميو والمجون فاز بآراء النقاد قديما وحديثا واقتصروا اسمو عمى مؤلفاتيم في جوانب
كثيرة مثل :أبو نواس شاعر الخمرة وأبو نواس شاعر التجديد وشاعر التخطي وااللتزام.
ممحـق بقائمـة عمماء القرن الخامس والسادس والسابع الذين استشيدوا بأبي نواس
مــدح ـاً وقــدح ـاً وشاىـ ــداً
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ٔ .الباقالين

ت 403ىػ

ٕ .ا١ترزكقي

421ىػ

ٖ .ابن شهيد

426ىػ

ٗ .الثعاليب
٘ .العميدم

429ىػ
433ىػ

 .ٙا١تعرم
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449ىػ
453ىػ
455ىػ

 . .ٛابن فورجة

460ىػ
463ىػ
463ىػ
463ىػ
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ابن حزـ
ٓٔ.
ابن رشيق القَتكاين
ٔٔ.
ا٠تطيب البغدادم
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466ىػ
471ىػ

ٖٔ.
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عبد القاىر اٞترجاين
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.ٔٙ
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األنبارم
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538ىػ
538ىػ
571ىػ
577ىػ
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584ىػ
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606ىػ
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رـاامة المفادو والمراجع
أ .القددية-:
ٔ .ابن أيب اٟتديد :الفلك الدائر على ا١تثل السائر ،ملحق باٞتزء الرابع يف ا١تثل السائرٖ،تقيق:أٛتد
اٟتويف كبدكم طبانة،مكتبة هنضة مصر.
ٕ .ابن أيب األصبع :بديع القرآفٖ،تقيق:حنفي ٤تمد شرؼ،مكتبة هنضة مصر،ط1957 ،1
ٖٖ:________ .ترير التحبَت يف صناعة الشعرٖ،تقيق حنفي ٤تمد شرؼ،اجمللس األعلى للشؤكف
اإلسالمية1383،ىػ
ٗ .ابن األثَت:ا١تثل السائر،ت أٛتد اٟتويف كبدكم طبانة،مكتبة هنضة مصر
٘ :______ .الوشي ا١ترقوـ يف حل ا١تنظوـ،ت ٚتيل سعيد،مطبعة اجملمع العراقي1989،
 :______ .ٙاٞتامع الكبَت يف صناعة ا١تنظوـ من الكالـ ا١تنثور،ت مصطفى جواد ك ٚتيل
سعيد،مطبعة اجملمع العلمي العراقي1956،
 .ٚاشًتكويي"٤تمد بن عبد اهلل السرقسطي" :ا١تقامات اللزكمية،ت بدر أٛتد ضيف،ا٢تيئة ا١تصرية
للكتاب1982،
 .ٛاألنبارم"أبو الربكات عبد الرٛتن":نزىة األلباء يف طبقات األدباء،ت إبراىيم السامرائي،مكتبة
ا١تنار،ط1985 ،3
 .ٜالباقالين:إعجاز القرآف،شرح كتعليق عبد ا١تنعم خفاجي،دار اٞتيل ،بَتكت،ط1991 ،1
البحراين :أصوؿ البالغة،ت عبد القادر حسُت،دار الثقافة ،قطر،ط1986 ،1
ٓٔ.
الثعاليب :لطائف اللطف،ت عمر األسعد،دار ا١تسَتة،بَتكت،ط1980 ،1
ٔٔ.
______:يتيمة الدىر،عٍت بنشره عباس إقباؿ ،طهراف1353،ىػ
ٕٔ.
ػ ػ ػ :اإلعجاز كاإلجياز،منشورات ا١تكتب العا١تي ،بَتكت1992،
ٖٔ.
ػ ػ ػ:سحر البالغة كسر الرباعة،كقف على طبعو أٛتد عبيد ،ا١تكتبة العربية يف دمشق،ط1
ٗٔ.
حازـ القرطاجٍت:منهاج البغاء كسراج األدباء،ت ٤تمد اٟتبيب ابن ا٠توجة،دار الكتب
٘ٔ.
الشرقية،تونس1966،
.ٔٙ
.ٔٚ

ابن حزـ:طوؽ اٟتمامة يف األلفة كاألالؼ ،ت حسن كامل الصَتيف ،دار الفكر
ػ ػ ػ:رسائل ابن حزـ،ت إحساف عباس ،ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشر،ط1983 ،1
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.ٔٛ

اٟتصرم:زىر اآلداب كٙتر األلباب ،دار إحياء الكتب العربية،ط1953 ،1

ا٠تطيب البغدادم:تاريخ بغداد،مكتبة ا٠تا٧تي ،القاىرة ،ط1931 ،1
.ٜٔ
ابن خلكاف:كفيات األعياف،مطبعة عيسى اٟتليب ،مصر،ج4
ٕٓ.
ابن دحية :ا١تطرب من أشعار أىل ا١تغرب ،ت إبراىيم األنبارم كحامد عبد اجمليد كأٛتد
ٕٔ.
بدكم ،ا١تطبعة األمَتية بالقاىرة1954،
الرازم:هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز ،ت إبراىيم السامرائي ك٤تمد أبو علي ،دار
ٕٕ.
الفكر ،عماف1985 ،
ابن رشيق القَتكاين :العمدة يف ٤تاسن الشعر،ت ٤تمد قرقزاف،دار ا١تعرفة،بَتكت،ط،1

ٖٕ.
1988
الز٥تشرم:الكشاؼ،دار ا١تعرفة  ،بَتكت1970 ،
ٕٗ.
الزملكاين :التبياف يف علم البياف ،ت أٛتد مطلوب كخدجية اٟتديثي ،مطبعة
ٕ٘.
العاين ،بغداد ،ط1964 ،1
السكاكي:مفتاح العلوـ ،قسم ،3طبع مصطفى البايب اٟتليب ،مصر1973،
.ٕٙ
.ٕٚ
.ٕٛ
.ٕٜ
ٖٓ.

ابن سناف ا٠تفاجي :سر الفصاحة،صححو كعلق عليو :عبد ا١تتعاؿ الصعيدم ،مكتبة
٤تمد علي صبيح كأكالده1952،
ابن شرؼ القَتكاين:أعالـ الكالـ ،مطبعة ا٠تا٧تي،ط1926 ،1
الشقندم:فضائل األندلس كأىلها ،الشقندم كابن حزـ ،نشرىا صالح الدين
ا١تنجد،ط1968 ،1
ابن شهيد:رسالة التوابع كالزكابع،ت بطرس البستاين،مكتبة صادر ،بَتكت1951،

عبد القاىر اٞترجاين:أسرار البالغة،ت السيد ٤تمد رشيد رضا،دار ا١تعرفة،بَتكت1978،
ٖٔ.
ػ ػ ػ ػ :دالئل اإلعجاز،ت السيد ٤تمد رشيد رضا ،مكتبة القاىرة1961،
ٕٖ.
ابن عساكر:هتذيب تاريخ دمشق الكبَت ،ىذبو كرتبو عبد القادر بدراف ،دار
ٖٖ.
ا١تسَتة ،بَتكت،ط1979 ،2
علي بن عبد العزيز " القاضي اٞترجاين" الوساطة ينب ا١تتنيب ك خصومو ٖتقيق ٤تمد أبو
ٖٗ.
الفضل إبراىيم ك علي ٤تمد البجاكم ا١تكتبة العصرية  -بَتكت
ٖ٘.

العميدم :اإلبانة عن سرقات ا١تتنيب ،ت إبراىيم الدسوقي البساطي ،دار ا١تعارؼ
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ٔتصر1961،
.ٖٙ
.ٖٚ

ابن فورجة :الفتح على أيب الفتح،ت عبد الكرًن الدجيلي ،دار اٟترية  ،بغداد
ابن مالك"بدر الدين" :ا١تصباح يف علم ا١تعاين كالبياف كالبديع ،ا١تطبعة ا٠تَتية ،ط،1
1341ىػ
ا١ترزكقي:شرح ديواف اٟتمامة ،نشره أٛتد أمُت كعبد السالـ ىاركف ،ط1951 ،1
ا١تظفر بن الفضل :نضرة االغريض يف نصرة القريض،ت هنى عارؼ اٟتسن ،دمشق،
1976

ٓٗ.

ا١تعرم:رسائل ا١تعرم:شرح كتعليق عبد الكرًن خليفة ،منشورات اللجنة األردنية للتعريب
كالًتٚتة1976،
ػ ػ ػ ػ :الغفراف ،دار صادر بيوت1964،
ابن منقذ "أسامة" :البديع يف البديع ،حققو عبد.آ .علي مهنا ،دار الكتب
العلمية ،بَتكت ،ط1987 ،1
النهشلي:ا١تمتع يف صنعة الشعر،ت ٤تمد زغلوؿ سالـ ،منشأة ا١تعارؼ باإلسكندرية

ٗٗ.

أبو نواس :ديواف أيب نواس ،أٛتد الغزايل،القاىرة1953 ،

.ٖٛ
.ٖٜ

ٔٗ.
ٕٗ.
ٖٗ.
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ب .ا١تصادر اٟتديثة :
ٔ .حسُت خريس  :حركة الشعر العباسي يف ٣تاؿ التجديد دار البشَت األردف
ط 1994 1
ٕ .شوقي ضيف :العصر العباسي األكؿ -دار ا١تعارؼ -مصر ط 8
ٖ .طو حسُت – حديث األربعاء -دار ا١تعارؼ -مصر 1964
ٗ .عباس ٤تمود العقاد -دراسة يف التحليل النفساين ك النقد التارخيي
٘ .ػ ػ ػ ػ أبو نواس اٟتسن بن ىانئ -هنضة مصر-القاىرة
 .ٙعبد اهلل التطاكم – القصيدة العباسية قضايا ك إتاىات -مكتبة غريب
مصر ط 2
 .ٚالعريب دركيش :الشعراء احملدثوف يف العصر العباسي -ا٢تيئة ا١تصرية العامة
للكتاب 1989
 .ٛػ ػ ػ أبو نواس ك قضية اٟتداثة يف الشعر -ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب 1987
 .ٜعلي شلق -أبو نواس بُت التخطي ك االلتزاـ -ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات
ك النشر – بَتكت 1962
ٓٔ .ابن منظور :أبو نواس يف تارخيو ك شعره ك مباذلو ك عتبو ك ٣تونو تقدًن
عمر أبو النصر -دار اٞتيل – بَتكت
ٔٔ .يوسف خليف :يف الشعر العباسي ٨تو منهج جديد -مكتبة غريب -
مصر
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