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 شكر وتقدير
إياه التوفيؽ  سائمةً الحمد والشكر هلل سبحانو وتعالي الذي وفقني إلي إنجاز ىذه الدراسة، 

 لحؽ........والسداد والثبات عمي ا
ويسرني أف أتقدـ بوافر الشكر، وجميؿ العرفاف، وصادؽ المحبة، إلي أستاذي 

، الذي تجشـ عناء اإلشراؼ عمي ىذا البحث، فقد األستاذ الدكتور/ فتحً عبد المحسنومشرفي،
مقد أحاطني برعايتو وعنايتو منذ بداية دراستي، فكاف نعـ األستاذ الموجو، ونعـ األب الحنوف،

لي خير عوف، وأمدني بتوجيياتو ونصائحو ومنحني مف جيده ووقتو مما يعجز المساف وكاف 
 والقمـ عف القياـ بشكره...........

الذي وضع  لألستاذ الدكتور/ عبد المرضً زكرٌاكما أتقدـ بخالص الشكر والتقدير 
عطفو،  المبنات األولي ليذا البحث ووضعني عمي بداية الطريؽ الصحيح، كما غمرني مف فيض

 وسديد توجيياتو العممية الصائبة.
لتفضميا  لألستاذة الدكتورة/ نادٌة عبد الرحمنكما ال يفوتني أف أتقدـ بخالص الشكر 

 بالمشاركة في اإلشراؼ عمي رسالتي وأحاطتني برعايتيا.
 كما أتقدـ بخالص الشكر لكؿ أعضاء قسـ المغة العربية وكؿ مف مد يد العوف لي.

يتقبؿ ىذا العمؿ العممي المتواضع، خالصًا لوجيو الكريـ وعمي اهلل قصد وأسأؿ اهلل أف 
 السبيؿ........

 وآخر دعىانا أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عمي نبيه األمني.......
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 : المقدمة ( أ)

أثار  لقد اختمؼ الباحثوف مف قدماء ومحدثيف حوؿ شعر أبى العتاىية، حيث
لعتاىية وسيرتو واضطراب حياتو بيف الرغبة والتزىد جداًل، ما زاؿ قائمًا اى شعر أب

حتى يومنا ىذا،فقد اتيمو بعضيـ بصدؽ تزىده وقبؿ منو أشعار الزىد التى نظميا 
ورأى أف صدؽ العاطفة وحرارة االنفعاؿ وقوة التعبير عف الفكرة، وىى السمات الفنية 

ىدى، ال يمكف أبدًا إال أف تكوف صادرة عف فناف يعيش فى التى تظير فى شعره الز 
" وىناؾ مف رأى أف أبا العتاىية كاف لديو االستعداد الفطرى لمزىد، ٔتجربة صادقة"

" ٕوأف فقره وضعة أصمو كانا مف بيف الدوافع القوية لو عمي سموؾ سبيؿ الزىادة"
زىده إذ يرى أف حياة أبى  ومنيـ مف رأى أنو يتصنع الزىد ولـ يكف يومًا صادقًا فى

العتاىية لـ تكف مطابقة لشعره فقد أقاـ بنشد أناشيد الديف دوف أف يتفنف فى تطبيقيا 
"كما نعتو بعضيـ بالمجوف والخبلعة والجشع وحب الماؿ، ٖعمى الحياة العممية "

واتيمو آخروف بالتخنث والزندقة وفساد العقيدة. بينما وصفو أحد الذيف عاصرىـ مف 
" ولقبو أحد الباحثيف المعاصريف بالشاعر المتعبد ٗعراء بأنو مخموؽ سماوى"الش

"كما نتعرؼ فى ىذا البحث عمى آراء النقاد الذيف عاشوا في عصر أبى ٘الورع"
العتاىية وآراء الباحثيف حتي يومنا ىذا الذيف شككوا فى زىده واتيموه بالزندقة والبخؿ، 

يف يروف أف زىده إسبلمى وذلؾ مف خبلؿ دراسة ثـ نبيف آراء الباحثيف اآلخريف الذ
 دوافع زىده وأسبابو ومصادره وتاريخ حياتو. 

 وقد ُقسِّـ ىذا البحث إلي مقدمة وتمييد وثبلثة فصوؿ وخاتمة :
وتحدثت في التمييد عف أبي العتاىية وعصره ومدي تأثره بالعصر الذي عاش 

 ذلؾ في شعره.  فيو بما يشتمؿ عميو مف تيارات مختمفة ومدي تأثير
 

                                                 
 ٜٙ٘سف خميف،وزارة الثقافة،القاىرة،صحياة الشعر فى الكوفة حتى نياية القرن الثانى اليجرى،ليو  -ٔ
 ٜٕٗاتجاىات الشعر العربى، لمصطفى ىدارة،دار المعارف،القاىرة،ص -ٕ

 ٕٖٔأمراء الشعر فى العصر العباسى،ألنيس مقدسى،دار العمم لمماليين،بيروت،ص -ٖ

ر:تاريخ الذى لقبو بذلك أحد معاصريو ىو أبو نواس فيو وضع أبا العتاىية في مرتبة تسمو عن البش -ٗ
 ٚبغداد،لمبغدادى،تحقيق بشار عواد معروف،دار الغرب اإلسالمى،بيروت، ج

 ٛٗٔدراسات فى األدب العربى،غربناوم،مكتبة الحياة،بيروت،ص -٘
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 منيج البحث
التاريخى الوصفى التحميمى مف خبلؿ  المنيج–بمشيئةاهلل تعالى  -سوؼ اتبع

 رصد اآلراء المختمفة حوؿ شعر أبى العتاىية وأغراضو المختمفة. 

 الفصل األول:
تناوؿ شعر أبي العتاىية بيف القدماء والمحدثيف مف زىد وحكـ ومواعظ وغزؿ 

 ومدح وىجاء ورثاء.
 لفصل الثاني:ا

تناوؿ الدراسة الفنية لشعر أبي العتاىية بيف القدماء والمحدثيف ويتكوف مف 
 المباحث اآلتية: 

 األوزاف والقوافي. -الصورة الشعرية   –األرجوزة  –المقطوعة  –القصيدة  –
 الفصل الثالث:

يو ويتناوؿ المعجـ الشعري عند أبي العتاىية وآراء النقاد القدامي والمحدثيف ف
 ويتكوف مف المباحث اآلتية: 

التأثر  –التأثر باأللفاظ و المعاني اإلسبلمية  –سيولة األلفاظ عند أبي العتاىية
 باأللفاظ األجنبية

 الخاتمة:
 وقد سجمت فييا الباحثة أبرز النتائج التي توصمت إلييا في بحثيا. 

 سبب اختيار الموضوع
 ى العتاىية فى القديـ والحديث. اىتماـ األدباء والنقاد والمغوييف بشعر أب -ٔ

الوقوؼ عمى اآلراء المختمفة لمباحثيف فى القديـ والحديث حوؿ كثير مف  -ٕ
 القضايا االجتماعية واألدبية التى تميز بيا شعره

 الدراسات السابقة

يوجد كثير مف الدراسات السابقة التى تناولت شعر أبى العتاىية بالتحميؿ 
اؿ ال الحصررسالة بعنواف"الموت والمصير فى شعر والدراسة منيا عمى سبيؿ المث

أبى العتاىية، وأبى العبلء المعرى"الرؤية والتشكيؿ الفنى"لمباحث محمد دياب محمد 
ـ،ورسالة أخرى بعنواف" التجربة الزىدية بيف أبى العتاىية ٕٕٓٓغزاوى جامعة القاىرة
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جامعة النجاح وأبى إسحاؽ األلبيرى" دراسة موازنة لمباحث محمد لطفى نايؼ 
ـ، ودراسة بعنواف " أسطورة الزىد عند أبى العتاىية ""  ٜٕٓٓفمسطيف. –الوطنية 

، ٕٜٚٔلمدكتور محمد عبد العزيز الكفراوى،دار النيضة لمطباعة والنشر القاىرة 
ودراسة بعنواف "أبو العتاىية مف الرفض إلى القبوؿ"لمدكتور خميؿ شرؼ الديف، 

راسة بعنواف" حقيقة الزىد عند أبى العتاىية لعبد الرسوؿ ود ٕٜٜٔبيروت دار اليبلؿ 
وقد أفدت كثيرًا مف ىذه ٕٚٓٓغفارى"دار الوالء لمطباعة والنشربيروت، لبناف

 الدراسات .
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 التمييد: ( ب)

 أحوال عصره - أ

 الحياة السياسية: -ٔ
ىجرية، أى أنو ولد والدولة األموية  ٖٓٔولد أبو العتاىية قرب الكوفة سنة 

يات أياميا، وتواجو محنة سقوطيا، فمولده ونشأتو األولى كانت إباف تعيش ُأخر 
 "ٙصراع العباسييف مع األموييف ومف والىـ، والشيعة ومف ناصرىـ."

فقد وضع الخميفة المنصور الكوفة تحت رقابة صارمة وفرض عمييا نوعًا مف 
د أتخذ لو الحكـ العرفى، كما فعؿ الحجاج، بؿ لعمو كاف أشد دىاًء مف الحجاج، فق

مف الكوفة جاسوسًا مف أىمو اسمو ابف مقرف،يتجسس عمييـ ويتقصى لو أخبارىـ 
 ويسألو عف تطور األمور فييا. 

ـّ بغداد  فعمي حيف يذىب الدكتور يوسؼ خميؼ عمي أف أبا العتاىية قد أ
واتصؿ بببلط العباسييف ومدح الميدى واليادى والرشيد ثـ عرضت لو حاؿ امتنع 

الشعر حتى حبسو الرشيد ؛لعدـ تمبيتو مااقترحو عميو مف القوؿ فيو، ثـ  فييا عف قوؿ
أطمقو بعد أف أجاب طمبتو وعاد إلى قوؿ الشعر عمى عادتو فيو، وبقى عمى ذلؾ مدة 

". ويضيؼ خميؼ أف طفولة أبى العتاىية قد ٚالرشيد واألميف أكثر أياـ المأموف"
شيا المجتمع المجتمع اإلسبلمى شيدت تمؾ الحياة السياسية المضطربة التى عا

عقب اإلنقبلب العباسى، وشيد بعينيو رؤوسًا تتطاير، وأشبلء تتناثر، وأرواحًا تزىؽ، 
ودماًء تسيؿ، ىذه الصورة القاتمة السوداء انطبعت فى نفسو منذ ىذا الوقت المبكر 
مف حياتو، وانطبعت فى نفسو كذلؾ صورة قاتمة لمصير اإلنساف فى الحياة، ذلؾ 

 "ٛلمصير الذى شغمو فترة طويمة مف حياتو. "ا
لقد اندلعت الثورات فى جنبات الدولة اإلسبلمية فى مواجية العباسييف، وفى 
سبيؿ تأميف العباسييف ألنفسيـ أسرفوا فى سفؾ الدماء مذ بدأ أبو عبد اهلل السفاح إلى 

                                                 
 كانت الكوفة كما ىو معروف ميد الشيعة، بل حاضرة لخالفة عمى بن أبى طالب- -ٙ

 ٜٔٔوما بعدىا وص  ٔ٘يجرى، ليوسف خميف، صانظر حياة الشعر فى الكوفة حتى نياية القرن الثانى ال
 وما بعدىا، ط وزارة الثقافة

 ٛٗٗ- ٚٗٗ، ص ٜٛٚٔ، ٕٚجواىر األدب، ألحمد الياشمى، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، ط -ٚ

 ٘ٛتاريخ الشعر فى العصر العباسى، ليوسف خميف،دار الثقافة، القاىرة، ص -ٛ
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ذا عيد الرشيدالذى يعد مفخرة العصر العباسى كمو، وما مذبحة البرامكة ب سر، وا 
كانت الكوفة قد ىدأت بعض الشىء عف مقاومة الدولة الجديدة نظرًا لوقوعيا تحت 
العيف الفاحصة مف رقابة الدولة ليا، فإنيا كانت تذخر بفكرىا وثارتيا المختبئة 
المتربصة، ولذا خرج السفاح منيا ليعسكربقربيا وسط جند خراساف شيعة العباسييف 

 ٜاألوفياء "
و القوؿ بأف شاعرنا أبا العتاىية كاف يعيش جو التوتر والتطمع والذى ييمنا ى

أيضا، وظير الخوؼ والنقمة فى شعر الزىد عنده فيما بعد، كما ظير التطمع فى 
سعيو إلى نسج صمتو بالخمفاء العباسييف وحظوتو عندىـ أحيانًاغير قميمة. ولكف فى 

الشابة معًا أنفاس الرعب جو الترقب والصراع بمستوياتو ُأشربت حواسو الصغيرة و 
 والفزع، والخوؼ ؛حتى مف الشبية الباطمة تأكؿ الناس أحيانًا بغير منطؽ أو بينة. 

 "ٓٔ" ولعل ذلك الخوف ىو الذى أممى عميو مثل قولو:
 بموُت الناَس قرنًا بعد قػػػػرٍف         فمـ أر غير خبلٍب وقاِلى

 مف ُمعاداِة الرجاؿِ ولـ أَر فى األموِر أشدَّ ىواًل       وأفظَع 
فيري الدكتور محمد أبو األنوار أف ريح البطش، وارتياع األعماؽ العامة 
والخاصة لمناس فى مثؿ ىذه الظروؼ السياسية، ىو الذى حدا بأبى العتاىية أف 
يطمب سبيؿ السقوط والمجانة فى رحاب المخنثيف فى مطمع شبابو، ففى مجالسيـ 

يفروف مف ويبلت حياتيـ، ويسقطوف دورىـ فى الحياة وحاناتيـ يدفف الناس مآسييـ و 
العامة التى ترصد حركات اإليجابييف الجاديف مف أصحاب االتجاىات والميوؿ 
والنزعات، وذوى التأثير أو القدرة عميو، ولعؿ أبا العتاىية كاف يفر مف أمور عامة 

وقسوة تتصؿ بالحياة السياسية ويفر مف أمور خاصة فرضتيا عميو رىافة حسو 
الفرج  يذىب أبو  ٔٔالمفارقات االجتماعية التى ال يستسيغيا مشاعر فناف "

األصفياني أف أبا العتاىيو نفسو عندما سئؿ كيؼ يضع نفسو مع المخنثيف أجاب 

                                                 
 ٕٔٔ-ٛٓٔالمرجع السابق ،  ص -ٜ

 ٖٕٗات الشعراء، البن المعتز، صطبق-ٓٔ
 الشعر لعباسى، تطوره وقيمتو الفنية، لمحمد أبو األنوار ط مكتبة الشباب، القاىرة-ٔٔ
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محتاج إلى صحبتيـ، وىى إجابة ترشح  بما يفيد أنو ليس منيـ. ولكنو محتاؿ أو
 "ٕٔ"أريد أف أتعمـ كيادىـ، وأتحفظ كبلميـ"استنتاجنا السابؽ حيث أجاب سائمو قائبًل: 

الذى حدث فى تاريخ الدولة  لقد كانت الثورة العباسية الكبري أو اإلنقبلب الكبير
اإلسبلمية، وانتقاؿ العرب والمسمميف مف حياة البداوة، أو نصؼ البداوة، إلى حياة 

ية والفنية الوافدة. الحضارة التامة الممقحة بشتى التيارات الثقافية، والدينية والمذىب
وتمؾ العموـ التى حممو الداخموف فى الديف اإلسبلمى مف أنماط الحياة الجديدة، 
وطرائؽ العيش، وفنوف العمارة والموسيقى واألدب والفكر والفمسفة، ومفاىيـ المذة. 
فكاف أف أحدث، كؿ ذلؾ، ثورة أخرى، ال تقؿ خطرا عف الثورة اإلنقبلبية المسمحة 

كاف عمى اإلنساف العربى أف يحياه بكؿ  مر الذى خمؽ واقعًا جديداً األولى. األ
يجابا.   مظاىره، وأف يتفاعؿ مع خالقيو بكؿ أبعاده سمبا وا 

مما أثار صراعًا عنيفًا فى النفوس، وأحدث اضطرابًا خطيرا فى المفاىيـ، وزج 
أف يبرز عمى بالعقوؿ الناشئة فى أتوف رىيب مف الجدؿ والشؾ ،والبمبمة وكاف طبيعيًا 

ساحة بغداد والبصرة والكوفة إنساناف: إنساف عربى مسمـ محافظ، وآخر مسمـ غير 
عربى، ثائر عمى كؿ قديـ، داع لكؿ جديد. والناس بينيما حائروف مرتبكوف، 

 "ٖٔمذىولوف أو مندىشوف والدوامة تعصؼ بالجميع، وتخاخؿ أركاف المجتمع "
نفعاؿ بكؿ ىذه التيارات، واسرعيـ إلى وبدييى أف الشعراء أقرب الناس إلى اإل
 ٗٔاألخذ بجديدىا، وابرازه حارا الىبا فى شعرىـ "

 الحياة االجتماعية: -ٕ
أما الشخصية االجتماعية لمكوفة فقد كانت تتكوف مف طبقات متعددة تتصدرىا 
الطبقة األرستقراطية العربية، ثـ الموالى، ثـ العامة مف عرب وفرس، وأنباط وسرياف، 

وت بينيـ. وأبو العتاىية كاف يكره أف ينسب إلى األنباط ألنيـ كانوا يمثموف عمى تفا
طبقة اجتماعية متدنية المنزلة فى مجتمع الكوفة، ذى الطبقة العربية االرستقراطية، 

                                                 

-
 ٜ، ص ٗاألغانى، ألبي الفرج األصفياني ، تحقيق إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، جٕٔ

م، بين مسممين عرب وىذا ما سمى بالحركة الشعوبية.وىى حركة داخمية نشأت ضمن إطار اإلسال -ٖٔ
 ومسممين غير عرب.

 ٚٔ،ٙٔأبو العتاىية من الرفض إلى القبول، لخميل شرف الدين، دار اليالل، بيروت، ص -بتصرف  -ٗٔ
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وطبقة الموالى التى تمييا فى الرتبة والمكانة، وال تجد مناصًا مف االحتماء بالوالء 
وت درجاتيا، منيا األنباط الذيف كانوا فى مؤخرة العربى. ثـ طبقات عامة تتفا

الطبقات العامة، ولعؿ ىذا الوضع االجتماعى لؤلنباط ىو الذى كاف يجعؿ أبا 
العتاىية يألـ مف االنتساب إلييـ، فى عصر كانت الطبقة االجتماعية فيو حادة 

ؾ الداللة قاسية المعنى، والعجيب أف يتفوؽ الموالى عمى بعض العرب فى إدرا
 "٘ٔالمعنى اإلسبلمى الذى يشجب األحساب واألنساب ويجعؿ المعيار تقوى اهلل "

ذلؾ أف الكوفة  ٙٔوالطبقة االرستقراطية منيا أرستقراطية دنيوية وأخرى دينية.
منذ تأسيسيا توافد عمييا عدد مف صحابة رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو وسمـ : ، وقاـ 

اع التابعيف "وليس مف شؾ فى أف ىذه جماعات مف التابعيف وأتب مف حوؿ ىؤالء
العناصر الشديدة التديف.... كانت عامبًل قويًا فى انتشار روح التديف العميؽ فى 

 الكوفة، كما كانت مف العوامؿ األساسية فى انتشار موجة قوية مف الزىد فييا... 
"إلنو اإلقميـ ٚٔوقد بمغت ىذه الموجو مف الزىد درجة المد العالى فى العراؽ"

الذى شيد أشد صور االضطراب السياسى واإلنقبلب االجتماعى فى القرف الثانى 
 اليجرى.

لقد ظير فى المجتمع اإلسبلمى فى العصر العباسىفى القرف الثانى اليجرى 
طائفة مف النزعات االجتماعية، منيا الشعوبية والميو والزىد. وتعد نزعة الزىد رد 

وما يترتب عمييا مف اندفاع طائفة كبيرة مف  فعؿ طبيعى لمنزعات السابقة المنحرفة
الناس ليغمروا أنفسيـ فى تياراتيا الصاخبة، فظيرت طائفة أخرى أنكروا عمييـ ىذه 
الحياة المادية المرتبطة باألرض ارتباطًا رخيصًا، ويقيموف السدود فى طريقيا، 

 "ٛٔفاتجيوا إلى الزىد والتقشؼ وأداروا ظيورىـ لمحياة ومتعيا."
قع أف مجتمع القرف الثانى اليجرى لـ يكف كمو ليوًا ومجونًا وخبلعة والوا

نما كانت فيو جوانب خيرة كثيرة، فكما كانت حانات بغداد  وانحرافًا وشذوذًا، وا 
                                                 

ــ إعجاز القرآن، لمصطفى صادق الرفعى، دار الكتب العممية، بيروت، : مبحث الجنسية العربية فى القرآن، ٘ٔ
 ٘ط ٔٔٔ، ٜٗ، ٕٜومبحث:أداب القرآن ص

 كانت تمعب دورًا ىامًا في وسط القبائل والشعوب التي لم تعرف اإلسالم. –االرستقراطية الدينية  -ٙٔ

 ٜٕٔحياة الشعر فى الكوفة حتى نياية القرن الثانى اليجرى، ليوسف خميف، ص -ٚٔ
 ٖ٘تاريخ الشعر فى العصر العباسى، ليوسف خميف، دار الثقافة، القاىرة، ص-ٛٔ
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والبصرة والكوفة وبيوت القياف بيا تغض بالمجاف والخمعاء والشذاذ، الذيف التفوا حوؿ 
ى أقصى درجات الميو ويستمتعوف بمتعيا جوارييا وغممانيا، يعيشوف حياة الىية إل

وممذاتيا إلى أبعد درجات االستمتاع، كانت ىذه المدف تغص بالوعاظ والعباد 
والنساؾ والزىاد الذيف رفضوا الدنيا وزينتيا وانصرفوا عف زخرفيا، وارتفعوا بنفوسيـ 

الظبلـ. إلى آفاؽ روحانية صافية شفافة تتدفؽ فييا ينابيع النور، وتختفى منيا حجب 
وفى كؿ حمقة مف حمقات المساجد، وفى كؿ ركف مف أركانيا وعاظ يذكروف الناس 
بفناء الحياة وخمود اآلخرة، وما ينتظر المتقيف مف ثواب، وما ينتظر العاصيف مف 

 "ٜٔعقاب "
وأىـ شاعر صور ىذه الموجة مف الزىد اإلسبلمى التى انتشرت فى ىذا 

 و العتاىية الذى اتخذ مف الزىد موضوعًا لشعرهالعصر وعبر عنيا أقوى تعبير ىو أب
 :نبذة عن أبي العتاىية -ب

لقب غمب عميو، واسمو إسماعيؿ بف القاسـ بف سويد بف كيساف،  العتاىيةأبو 
مولى عنزة، وكنيتو أبو إسحاؽ. وأمو أـ زيد بنت زياد المحاربى مولى بنى زىرة. و 

 لو: " أنت إنساف متحذلؽ ُمعتَّو "يوما  قيؿ كنى بأبى العتاىية ألف الميدى قاؿ

لعتاىية"، وسارت لو فى  فاستوت لو مف ذلؾ كنية غمبت عميو دوف اسمو وىي "أبا
 الناس. 

 لمرجؿ. المتحذلؽ:"عتاىية" ويقاؿ
"،بإسقاط األلؼ والبلـ. ٕٔ". ويقاؿ عتاىية "ٕٓيقاؿ لمرجؿ الطويؿ" شناحية" " كما

 " .ٕٕيرة والمجوف والَتَعتُّو"كنى بأبى العتاىية إذ كاف يحب الش ويقاؿ
 المؤرخيفوكانت والدتو فى سنة ثبلثيف ومائو ىجرية ولـ يحدث خبلؼ بيف 

 أثبتياعمى سنة والدتو،حيث أف االعتماد فييا كاف عمى رواية ابنو محمد التى 
" وأبو ٕٗ" ىػٕ٘ٓ"،أما سنة وفاتو فابف قتيبة يروى أنو مات سنة ٖٕالخطيب البغدادى"

                                                 
 .ٕٙر العباسي ، ليوسف خميف ،صتاريخ الشعر في العص-ٜٔ
 ٙاألغانى، ألبى الفرج األصفيانى ، ،ص -ٕٓ
21
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 ٙالمصدر السابق ص -ٕٕ

 ٖٕٚ، دار الغرب اإلسالمى، صٚتاريخ بغداد، لمبغدادى، تحقيق بشار عواد معروف، ج-ٖٕ


