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 في شعر الغزل أثر الخلفاء العباسيين األوائل

 "دراسة انتقائية وصفية تحليلية"
 

  د. محمذ محمذ عيسى فيض

 ٍصشارخ –ميٍخ اىغٍبدخ ٗاىضٍبفخ 

 

 مقدمة

 .الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على أشرف المرسلٌن، سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن

 :وبعد 

الشكل فقد كان تطور الشعر فً عصر الخلفاء العباسٌٌن األوائل من األمور البارزة، وشمل هذا التطور 

والمضمون. ولقد طالعت هذا العصر، وأخبارهم المنتشرة فً أمهات كتب األدب والتارٌخ، وصلتهم 

، تلك هً أهم األسباب التً بخلفاء عصرهم، لمعرفة ما إذا كان للخلفاء دور أو أثر فً شعر الغزل

أو القائد أو  ، فلم ٌكن هذا الغرض بمنؤى عن بالط الخلٌفةدفعت بالباحث إلى تناول هذا الموضوع

الوزٌر، وقد بدأ أثر للخلفاء فً هذا الغرض بدرجة كبٌرة، ولقد كانت مجالس الخلفاء، مملوءة بشعر 

الغزل كفن أول للغناء، ٌستمع إلٌه الخلفاء وٌلذون له، وٌتؤثرون به، ولقد كان للغناء أثره الذي ال ٌنكر 

فاء فً مجالسهم، واهتموا طلبها الخلفً شٌوع الغزل عامة، وأصبح الغزل من أنواع الشعر التً 

، والتذوا سماع شعرهم، وطلبوا منه كما طلبوا من شعر المدٌح، سٌحاول البحث هنا تناول هذا بشعرائه

الموضوع بالبحث آمال بذلك أن ألقى ضوءاً ولو قلٌالً على أثر الخلفاء العباسٌٌن األوائل فً شعر 

ختصاراً لما قرأته فً الكثٌر من المصادر عن أثر الغزل. وقد حاولت أن أجعل البحث خالصة وا

أربع مباحث فً شعر الغزل، واستدعت طبٌعة هذا البحث أن ٌكون فً األوائل الخلفاء العباسٌٌن 

األول أثر الخلفاء العباسٌٌن األوائل فً دعم األدباء والشعراء واالهتمام  المبحث، ٌتناول خاتمةا وبعده

، أثر الوزراء والقادة العباسٌٌن فً دعم األدباء والشعراء واالهتمام بهم ، وٌتناول المبحث الثانًبهم

وٌتناول المبحث الرابع أثر  أثر الخلفاء العباسٌٌن األوائل فً شعر الغزل، المبحث الثالثوٌتناول 

الخلفاء العباسٌٌن األوائل فً شعر الغزل الفاحش المكشوف، مستخدماً المنهج الوصفً والمنهج 

 وتتناول الخاتمة النتائج التً توصل لها البحث. التحلٌلً،

اح، والنجوهللا أسؤل أن ٌكون هذا البحث مصدر نفع وعون للدارسٌن، وأن ٌوفقنا جمٌعاً لما فٌه الخٌر 

 .فإنه نعم المولى ونعم النصٌر

 :أثر الخلفاء العباسٌٌن األوائل فً دعم األدباء والشعراء واالهتمام بهمالمبحث األول: 

قد اجتمعوا بالعلماء والمصنفٌن، وشجعوهم تشجٌعاً مادٌاً بسخاء ومدوا األوائل العباسٌٌن  خلفاءإذا كان 

لهم ٌد العون، وشجعوهم تشجٌعاً كبٌراً، وحثوهم على العلم تؤلٌفاً وترجمة، وكالوا لهم الدراهم والدنانٌر 

ط، ولكنه كٌال، مما كان له أكبر األثر فً ازدهار العلم والفكر، ٌقول الباحث: إن ذلك لما ٌكن للعلماء فق

شمل أٌضاً األدباء والشعراء، فإذا كانوا قد اهتموا بالعلم فإنهم لم ٌغفلوا الفن، فقد احتووا الشعراء، 

ما ٌبهر العقول، وقد ٌجعلها تقف حائرة  –ومنحوهم العطاٌا حسب ما ذكر ذلك كثٌر من مصادر األدب 

"دخل ابن الخٌاط المكً على المهدي بٌن التصدٌق والتكذٌب لهذه األخبار التً أوردها مإرخو األدب، 

  وقد مدحه، فؤمر له بخمسٌن ألف درهم، فلما قبضها فرقها على الناس وقال:
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 يْ ٌُعدِ  َكفِّهِ  ِمن ودَ الجُ  أَنَّ  أَدرِ  َولَم *** ىالِغنَ  ىأَبَتغِ  َكفَّهُ  بَِكّفً أََخذتُ 

ْدتُ  ًانِ دَ َوأَعْ  أََفدتُ  *** ىالِغنَ  َذوو أَفادَ  ما ِمنهُ  أَنا َفال  يْ دِ ِعنْ  ما َفبدَّ

 .(1)فنمى إلى المهدي فؤعطاه بكل درهم دٌناراً"

ولقد كان المهدي من أكثر خلفاء بنً العباس كرماً مع الشعراء، فقد أعطى مروان بن أبً حفصة مالم 

ٌعط لشاعر من قبله، ولقد أحس الشعراء، بكرمه هذا فؤتحفوه بشعرهم الرائع الرصٌف حتى غٌبوه من 

 التً أولها:قد كسب ماالً بقصٌدته التً مدح بها المهدي،  –وعٌه فً العطاء "وكان سلم الخاسر 

تِ  الَرحٌلُ  َحَضرَ  ر   بِِهنَّ  َوَحدا *** األَحداجُ  َوُشدَّ  اجُ عَ ِمزْ  ُمَشمِّ

ةَ  َشِرَبت ةِ  َماءَ  *** َبطحائِها َدوي من بَِمكَّ  ِمزاجُ  فٌهِ  َلٌسَ  الُنُبوَّ

وكان المهدي قد أعطى ابن أبً حفصة مائة ألف درهم بقصٌدته إلى أولها: "طرقتك زارة فحً خٌالها" 

فؤراد أن ٌنقص سلماً عن هذه الجائزة، فحلف سلم أال ٌؤخذ إال مائة ألف درهم، وألف درهم، وقال: 

ألف درهم، وألف مائة تطرح القصٌدتان إلى أهل العلم حتى ٌخٌروا بتقدٌم قصٌدتً، فؤنفذ له المهدي 

 درهم، فلما بلغ إلى زمان الرشٌد قال قصٌدته التً أولها:

ةَ  أُسقٌتِ  *** األَعَفرِ  بِالَكثٌبِ  لِلَمناِزلِ  قُل ٌَ  الُممِطرِ  الَسحابِ  غاِد

ٌَعَ  َقد دِ  *** الُهدى َمهدي فً الَثقالنِ  با  َجعَفرِ  ِابَنةِ  ُزَبٌَدةِ  بنِ  لُِمَحمَّ

 .(2)زبٌدة فاه دراً"فحشت 

 ًَّ ، وددت أنه قٌل ف ًّ ل مث"ذكر أبو محمد التٌمً قال دخلت على محمد األمٌن أول الخالفة، فقال: ٌا تٌم

 قول طرٌح بن إسماعٌل فً الولٌد بن ٌزٌد:

 َتِشجُ  ًالَّتِ  راقِكَ ألَعْ  ىوبَ طُ  *** اَوُهنَ  اُهنَ  ِمن لَِفرَعٌكْ  ىبَ وْ طُ 

ٌا أمٌر المإمنٌن، ثم دخلت إلٌه من غِد فؤنشدته قصٌدتً: فإنً وهللا أحق بذلك منه، فقلت: أنا أقول ذلك 

 إلى:

 علَّ ُروح َبدٌلَ من ُكَربِ لَ  *** الُبدَّ ِمن َسكرٍة َعلَى َطربِ 

 حتى انتهٌت إلى قولً:

ان به ٌَ ٌَجر  إلى اإلَمام الَمنُصور فً النَّسبِ  *** أَكرم بفرَعٌن 

بحٌاتً أو قر له زورقه ماالً، فقال: نعم ٌا سٌدي فلما فتبسم، ثم التفت إلى الفضل بن ربٌع، فقال: 
خرجت طالبت الفضل بذلك، فقال: أنت مجنون، من أٌن لنا ما ٌمأل زورقك: ثم صالحنً على مائة ألف 

 .(3)درهم"
وخلفاء بنً العباس جمٌعهم كانوا ٌغدقون األموال على الشعراء ببذخ وإسراف زائد، إال "أبو جعفر 
المنصور"، فقد كانت حٌاته فً شخصه، وفً عماله، وفً أهله تخضع لمحاسبة شدٌدة، فقد كتب إلٌه 

عشرٌن ألف  (4)أعطى المإمل بن أمٌل الشاعر –وهو ولً عهده  –صاحب الخبر مرة أن المهدي 

                                                           
(1)

 .5/259اىَي٘ك ٗاألٌٍ، طجعخ داس اىفنش اىعشثً، د.د، ، اىَْزظٌ فً ربسٌخ عجذ اىشدَِ ثِ عيً ٍذَذ اىج٘صي  
(2)

 .5/491اىَصذس ّفغٔ،   
(3)

، اإلثٍبسيعيً ثِ اىذغٍِ األصفٖبًّ، األغبًّ، طجعخ داس اىشعت، طجعخ مبٍيخ ٍذشسح ٍعٖب فٖبسط ثئششاف ٗرذقٍق إثشإٌٍ   

1389ٓ-1969 ،ً22/7685. 
(4)

* اىَؤٍو ثِ أٍٍو، شبعش ٍِ إٔو اىن٘فخ، أدسك اىعصش األٍ٘ي ٗاشزٖش فً اىعصش اىعجبعً، اّقطع إىى اىخيٍفخ اىَٖذي قجو خالفزٔ   

ٗثعذٕب، ٕٗ٘ صبدت األثٍبد اىزً أٗىٖب: إرا ٍشضْب أرٍْبمٌ ىع٘دمٌ *** ٗرزّجُ٘ فْأرٍنٌ فْعززس. ٗقذ عَى فً آخش عَشٓ، ر٘فى عْخ 

ً، 1992، ثٍشٗد، داس اىعيٌ ىيَالٌٍِ، ٍؤعغخ ثقبفٍخ ىيزأىٍف ٗاىزشجَخ ٗاىْشش، 10ذٌِ اىضسميً، اإلعالً، ط ٓ. ٌْظش: خٍش اى190

7/334. 
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ولم ٌكن هذا  (1)درهم على قصٌدة امتدحه بها، فإذا به ٌبعث فً طلب الشاعر، وٌسترد منه المال إال أقله
التصرف من المنصور مع شاعر مجٌد مبنٌاً على عدم التقدٌر للفن نفسه، ولكن ٌرى أنه أراد أن ٌعلم 

مثل هذا الحساب، حتى ال تنهار المهدي التصرف بحساب، وخاصة أن الدولة فً بداٌتها تحتاج إلى 
وتكرٌم  سرٌعاً بسبب البذخ واإلسراف، ولكن حاسة المنصور الفنٌة لم تكن عاجزة عن تقدٌر الفن،

المبدعٌن من الشعراء، والدلٌل على ذلك أن المنصور كانت تسرقه نفسه أحٌاناً فٌعطً الشعراء ببذخ 
بٌن ٌدي المنصور واقفاً، فقال له: سلنً حاجتك،  أٌضاً، من ذلك ما حكاه الجاحظ قال: "كان أبو دالمة

قال أبو دالمة: كلٌب أتصٌد به، قال أعطوه إٌاه. قال: ودابٌة أتصٌد علٌها. قال أعطوه. قال: غالٌم ٌصٌد 
بالكلب وٌقوده. قال: أعطوه غالماً. قال: وجارٌة تصلح لنا الصٌد وتطعمنا منه. قال: أعطوه جارٌة. 

لمإمنٌن عبٌدك فال بد لهم من دار ٌسكنوها. قال أعطوه داراً تجمعهم قال: فإن لم قال: هإالء ٌا أمٌر ا
قال وما  عامرة، ومائة جرٌب غامرة. (2)تكن لهم ضٌعة فمن أٌن ٌعٌشون: قال قد أعطٌتك مائة جرٌب

من الغامرة، قال: ما ال نبات فٌها. فقال: قد أعطٌتك أنا ٌا أمٌر المإمنٌن خمسمائة ألف جرٌب غامرة 
، ولم ٌكن المنصور لٌتحمل هذا اإلفراط فً (3)فٌافً بنً أسد، فضحك وقال: اجعلوها كلها عامرة"

 على هذه الشاكلة إال من رجل هو ٌعلم قٌمته وقدره لذا فقد أعطاه وأغناه. –فٌما ٌرى  –المطالب 
غات فً كثٌر أما غٌر المنصور فإن األعطٌات كانت تخرج عن حدود المعقول، وتدخل فً باب المبال

من األحٌان، ولو لم تذكر األخبار ذلك فً أكثر من مصدر لُعدت من قبٌل األكاذٌب. وقد كانت هذه 

األموال الكثٌرة التً ٌحصل علٌها الشعراء، كفٌلة بؤن تجعلهم ٌجلسون فً بٌوتهم، ال همَّ لهم إال إحكام 

ألموال، ٌقول مروان بن أبً حفصة: "إنً لتنال القبول الذي ٌجلب ا بناء القصائد، والدقة فً معانٌها؛

إذا أردت أن أقول القصٌدة، رفعتها فً حول، أقولها فً أربعة أشهر، وأنتخلها فً أربعة أشهر، 

فلم ٌكن نٌل القبول باألمر الهٌن، ألنهم كانوا ٌمدحون علماء بالشعر  (4)وأعرضها فً أربعة أشهر"

 خبراء به.

هناك تفاوٌت إلى حد ما وعلى شاكلة المهدي كان الرشٌد، وكان المؤمون، وكان المعتصم، وإن كان 

علٌهم األموال بغٌر حساب، بٌنهم فً العطاء، إال أنهم على الجملة قد أغنوا الشعراء وكفوهم وأغدقوا 

 وإنشاد الشعر لهم.بل وحددوا لهم أوقاتاً معٌنة ٌسمح لهم بالوصول إلٌهم فٌها، والوقوف بحضرتهم، 

 :الوزراء والقادة العباسٌٌن فً دعم األدباء والشعراء واالهتمام بهمأثر المبحث الثانً: 

بل كان كذلك وزراإهم وقوادهم،  ،لم ٌكن الخلفاء وحدهم أصحاب الفضل على الشعراء فً العطاء

وأعٌانهم، وأهلوهم أصحاب فضل أٌضاً، فالبرامكة كانوا أجود الناس على وجه العموم، وخاصة مع 

الشعراء والمبدعٌن "دخل سعٌد بن وهب على الفضل بن ٌحٌى ٌوماً وقد جلس للشعراء، فجعلوا 

أٌها  ت إلى سعٌد بن وهب كالمستنطق له:م التفثٌنشدونه وٌؤمر لهم بالجوائز حتى لم ٌبق منهم أحٌد، 

الوزٌر: إنً ما كنت استعددت لهذه الحال، ولكن قد حضرنً بٌتان أرجو أن ٌنوبا عن قصٌدة فقال: 

  هاتهما، فُربَّ قلٌِل أبلُغ من كثٌر، فقال:

 فَعال َعن َمِدٌحَنا بالمَقال *** َمَدَح الَفضلُ َنفَسُه بالفَِعال

َجال َمِدٌح َعن الَفضلُ  َكُبرَ  *** كـالَّ  قُـلـتُ  دِحهِ بِمَ  أََمُرونًِ  الرِّ

فطرب الفضل وقال: أحسنت وأوجدت، ولئن قل القول وندر، لقد اتسع المعنى وكثر، ثم أمر له ٌمثل ما 

 .(5)أعطى لكل من أنشده ٌومئذ، وقال: ال خٌر فٌما ٌجًء بعد بٌتك وقام من المجلس"

وقد كان البرامكة ٌحترمون الشعراء احتراماً شدٌداً، وٌقدرونهم حق قدرهم، وال ٌنظرون إلٌهم نظرة 

انتقاص بسبب طلبهم لألموال على قول الشعر، وكان الشعراء ٌسمون فً قدٌم الدهر إلى أٌام خالد بن 

                                                           
(1)

 .8/73ً، 1966، ٍْقذخ، داس اىَعبسف، رذقٍق، ٍذَذ أث٘ اىفضو إثشإٌٍ، 3ٍذَذ ثِ جشٌش اىطجشي، ربسٌخ اىشعو ٗاىَي٘ك، ط   
(2)

 عٍظ، جشة.اىَعجٌ اى٘ –اىجشٌت: اىَضسعخ   
(3)

 .10/3700عيً ثِ اىذغٍِ األصفٖبًّ، األغبًّ،   
(4)

 .10/3546 اىَصذس ّفغٔ،  
(5)

 .6/193، اىَْزظٌ فً ربسٌخ اىَي٘ك ٗاألٌٍ، عجذ اىشدَِ ثِ عيً ٍذَذ اىج٘صي  
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أن ٌسمى به أمثال قدر عن برمك السإال، فقال خالد: "هذا وهللا اسم استثقله لطالب الخٌر، وأرفع 

هإالء المإمنٌن. ألن فٌه األشراف، واألحرار، وأبناء النعٌم، ومن لعله خٌر ممن ٌقصد، وأفضل أدباً، 

 :(1)ولكن نسمٌهم الّزوار، فقال بشار: ٌمدح بذلك

 ٌلُ أصِ وَ  فُ طرَ ستَ مُ  هُ لَ  جدُ فمَ  *** كٍ رمَ بَ  دوَ حَ  هِ علِ فً فِ  الدُ دا خَ حَ 

 ٌلُ لِ دَ  ٌهِ ام فِ ى اإلعدَ لَ فظ عَ بلَ  *** هُ قبلَ  ونَ دعَ ال ٌُ و اآلمَ ذوُ  انَ كَ وَ 

 وجلٌلُ  ابهُ م نَ ٌهِ فِ  انَ إن كَ وَ  *** نِ وطِ مَ  لِّ ً كُ ال فِ وَّ بالسُ  ونَ مَّ سَ ٌُ 

 ولُ دُ سُ  ٌنَ دِ جتَ فً المُ  هُ ارُ فؤستَ  *** لٌهمُ تراً عَ سَ  ارَ وَّ الزُ  مُ اهُ مَّ فسَ 

وكان لكبار القادة شعراء أٌضاً ٌغدقون علٌهم األموال الطائلة، من أمثال معن بن زائدة الشٌبانً، 

وعمرو بن العالء، وأبً دلف العجلً وغٌرهم، ولقد بلغ بعلً بن جبلة أنه استحٌا من كثرة عطاء أبً 

ط انقطعت عنه حٌاء دلف له قال "علً بن جبلة: كنت ال أدخل على أبً دلف إال ٌلقانً ببر، فلما أفر

 :(2)منه، فبعث إلى أخاه ٌقول: لم هجرتنا فكتبت إلٌه

 ِبالُكفرِ  الِزٌاَدةِ  َنٌلُ  ٌُرَتجى َوَهل *** نِعَمةٍ  ُكفرِ  ِمن أَهُجركَ  لَم َهَجرُتكَ 

 الُشكرِ  َعنِ  َعَجزتُ  بِّري فً ؤَفَرطتَ فَ  *** زائِراً  أََتٌُتكَ  الَمَّ  َولَِكنَّنً

 الَشهرِ  َوفً ٌَوماً  الَشهَرٌنِ  فً أَزوُركَ  *** ُمَسلِّماً  إاِّل  آتٌكَ  ال اآلنَ  من

ًْ  *** َجفَوةً  ٌَّدتُ اَتزَ  بِّراً  َتنًِزدْ  َفإِنْ   الَحشرِ  إِلى الَحٌاةِ  طولَ  َولَْم َتْلِقن

؛ وكؤن بهإالء الممدوحٌن ٌسعون للمجد الدائم من خالل الشعر، وٌنفقون على أصحابه بهذا الكرم

 بقٌمته الباقٌة.إلحساسهم 

نستطٌع بعد ذلك أن نقول مطمئنٌن: إن حكام العباسٌٌن اعتنوا بالفن الشعري متمّثالً فً الشعراء،  -

وأراحوا كثٌرٌن منهم من هموم الحٌاة المالٌة، وجعلوهم ٌعٌشون حٌاة رغدة ثرٌة، لم ٌشعروا فٌها 

لكامل بمواهبهم الفنٌة إال فً بالط بضٌق الرزق، وال بالسعً لجلبه بل "ماكنوا لٌجدون االعتراف ا

 .(3)الخالفة"

وإحقاقاً للحق، فإن طائفة من الشعراء لم تتكسب بالشعر، ولم تسع به إلى أعتاب القصور، طلباً  -

أن الشعراء الذٌن داروا فً فلك الحكام  لجائزة من خلٌفة، أو درهم من وزٌر، ولكن كان من الواضح

 ممن ابتعد عن مدحهم.كانوا أكثر شهرة وأجود إنتاجاً 

"حسبك أن تعلم أن للخلفاء شعراء اختصوا بهم، كؤبً دالمة، وحماد عجرد، وبشار بن برد، ومروان 

الحمٌد،  بن أبً حفصة، وأبً نواس، ومنصور النمري، وغٌرهم، وللبرامكة شعراء أمثال: أبان بن عبد

 .(4)وابن مناذر، والرقاشً"

إذا كان الحكام العباسٌون قد أنفقوا على الشعراء بهذه الكثرة، فلم ٌكن هذا إال تقدٌراً منهم للفن  -

واألدب، وعلماً بؤهمٌة الشعر كفخر لهم ٌبقى أبد الدهر، لذا هانت علٌهم األموال، والتذوا بالسماع، 

قد دفنت بعض ٌنابٌع الشعر دفناً  –الحكام  –لة فإن سطوة سلطانهم وطربوا للمدٌح، وفً الجهة المقاب

وحرمت دنٌا األدب من فنهم وإبداعهم، ألسباب اختلف فٌها فبسبب ما قتل عٌسى بن موسى أبا نهائٌاً، 

                                                           
(1)

 .3/1019ِ األصفٖبًّ، األغبًّ، ٍعيً ثِ اىذغ  
(2)

، داس اىَعبسف، جَع 3ط  دٌ٘اُ،، ٗعيً ثِ ججيخ، 6/237، اىَْزظٌ فً ربسٌخ اىَي٘ك ٗاألٌٍ، عجذ اىشدَِ ثِ عيً ٍذَذ اىج٘صي  

 .63ٗرذقٍق ٗرقذٌٌ، دغٍِ عط٘اُ، د.د، ص 
(3)

 .2/12ً، 1961مبسه ثشٗمَبُ، ربسٌخ األدة اىعشثً، اىقبٕشح، داس اىَعبسف، ّقئ إىى اىعشثٍخ، عجذ اىذيٌٍ اىْجبس،  
(4)

 .1/154ً، 1997، اىٍٖئخ اىَصشٌخ اىعبٍخ ىينزبة، 2أدَذ فشٌذ اىشفبعً، عصش اىَأٍُ٘، ط   
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نخٌلة الشاعر حٌنما "لقب نفسه شاعر بن هاشم، فمدح الخلفاء من بنً العباس، وهجا بنً أمٌة فؤكثر، 

ٌغرٌه فٌها بخلع عٌسى بن موسى، وٌعقد  ، فحمله ذلك على أن قال فً المنصور أرجوزةوكان طامعاً 

العهد البنه محمد المهدي، فوصله المنصور بؤلفً درهم، وأمره أن ٌنشدها بحضرة عٌسى بن موسى، 

وأقسم أال ٌرٌم ففعل، فطلبه عٌسى فهرب منه، وبعث فً طلبه فادركه فً خراسان، فذبحه وسلخ جلده، 

 .(1)مكانه حتى تمرق الطٌر والسباع لحمه، فؤقام حتى لم ٌبقى إال عظامه وانصرف"

فالقرب من هذه الطبقة سالح ذو حدٌن، قد ٌرفع إلى أعلى المراتب، وقد ٌكلفه حٌاته، وقد "كان سبب  -

 قتل المهدي لبشار، أن المهدي ولً صالح بن داوود أخا ٌعقوب بن داود وزٌر المهدي والٌة، فهجاه

 بشار بقوله:

تْ  أََخاكَ  *** َصالِحاً  الَمَنابرِ  َفوقَ  َحَملُوا ُهمُ   الَمَنابرُ  أَِخٌكَ  ِمن َفَضجَّ

فبلغ ٌعقوب هجاإه فدخل على المهدي وقال له: إن بشاراً هجاك، قال: وٌلك ماذا قال. قال: ٌعفٌنً  -

 أمٌر المإمنٌن من إنشاد ذلك فقال: البد. فؤنشده:

لَعبُ  *** اتِهِ َبَعمَّ  ًٌَزنِ  َخلٌَفة    انولَجَ َوالصَّ  وقِ بِالَدب   ٌَ

 انالَخٌُزرَ  ِحرِ  ًفِ  ىُموسَ  َوَدسَّ  *** َغٌَرهُ  بِهِ  للاُ  اأَبَدَلنَ 

 .(2)فطلبه المهدي، فخاف ٌعقوب أن ٌدخل علٌه فٌمدحه فٌعفوا عنه، فوجه إلٌه من القاه فً البطٌحة"

إلٌه  الشاعر حٌنما اتهمه المهدي بالزندقة، فؤمر بحملهوقد حدث ذلك مع صالح بن عبد القدوس  -

 ارة علمه وأدبه وحسن ثٌابه، فؤمر بتخلٌة سبٌله، فقال: ألست القائل:فؤحضر، فلما خاطبه أعجب بغز

ٌخُ  ْتركُ  ال والشَّ  ِرْمِسهِ  ثَرى فًِ ٌَُواَرى َحتَّى *** أخالَقهُ  ٌَ

 نكِسهِ  إلى َعادَ  الَفَتى َكَدا *** َجهلِهِ  َعاَد إلى ارَعَوى إذا

 .(3)قال: بلى، قال: وأنت ال تترك أخالقك، ونحن نحكم فٌك بحكمك، ثم أمر به فُقتل وصلب على الجسر

وإذا كان صالح بن عبد القدوس قد اتهم بالزندقة فكانت سبب قتله، فإن غٌره قال بسبب شعره لٌس إال، 

 كؤبً نخٌلة مثالً.

 أن الخلفاء شجعوا وأثابوا الشعراء، واهتموا بهم. والذي ٌخلص إلٌه بعد كل هذا،

 

  

                                                           
(1)

 .23/8107عيً ثِ اىذغٍِ األصفٖبًّ، األغبًّ،   
(2)

، ٗفٍبد األعٍبُ ٗأّجبء أثْبء اىضٍبُ، رذقٍق، ٍذَذ ٍذً اىذٌِ عجذ اىذٍَذ، ثِ خينبُ شَظ اىذٌِ أدَذ ثِ ٍذَذ ثِ أثً ثنش  

1948 ،ً1/248. 
(3)

 .5/331، اىَْزظٌ فً ربسٌخ اىَي٘ك ٗاألٌٍ، عجذ اىشدَِ ثِ عيً ٍذَذ اىج٘صي  
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 أثر الخلفاء العباسٌٌن األوائل فً شعر الغزل:المبحث الثالث: 

التً لم تكن بعٌدة عن التطور والتجدٌد فً العصر األموي، ثم العصر العباسً، هو من الفنون القدٌمة 

 ٌتعلق بكل شاعر غزل على حدة،ومن المعروف والمشهور على مر العصور أن الغزل فن شخصً، 

ٌكون تعبٌراً عما بٌن الشاعر وبٌن محبوبته، أو مثاله الذي ٌتغزل فٌه، بمعنى أن الغزل استمر بعٌداً 

عن األوامر والنواهً المتعلقة بالحاكم أو األمٌر حتى العصر الذي ندرسه، فؤول ما نفاجؤ به أن الغزل 

عراء، "كان أبو العتاهٌة ٌتغزل فً شبابه، فرضى عنه هارون أصبح مطلباً ٌلح الخلفاء فً طلبه من الش

 .(1)ندماإه، ولم ٌكن ٌفارقه فً سفر وال حضر إال فً طرٌق الحج"

وإن كنا ال ننكر أن حب الغزل مطلب غرٌزي على مر العصور، قبل حكام بنً أمٌة، من قول الخلفاء 

هذا عن  ل تشجٌع علٌه فً بعض األحٌان،أنفسهم فً شعر غزل، أو اإللحاح فً طلبه مرة تلو أخرى، ب

 الفن الغزلً عامة.

وإذا استثنٌنا أبا جعفر المنصور من الخلفاء العباسٌٌن، وجدنا أغلبهم قال غزالً، أو دعا إلٌه، أو أثاب 

 علٌه.

"دخل بشار علً المهدي، وقد عرضت علٌه جارٌة مغنٌة، فسمع غناءها؛ فؤطربه وقال لبشار: قل فً 

 ؛ فقال:صفتها شعراً 

 إِذا َبَرَقت لَم َتسِق َبطَن َصعٌدِ  *** ا َمخٌلَة  هَ ِفٌَورائَِحٍة لِلَعٌِن 

 َوُعقودِ َعبَقٍر َخفا َبرقُها ِمن  *** َعلى الَفتى السُرْورَ ِمَن الُمسَتِهاّلِت 

ٌُودِ ٌَن بَِصوٍت أُعِ  *** َكاَلِمَها َكؤَنَّ لِساناً ساِحراً فً  للُقلُوِب َح

 ودِ اراً َوُتحٌٌِهنَّ َبعَد ُهمُ ِمرَ (2)  *** اا َوقُلوَبنَ اَبنَ أَلبَ  ٌُت بِهِ ُتمِ 

، وإذا جٌبها واسع، وقد انكشف عما بٌن ةثم هو نفسه ٌدخل ٌومٌاً بعض دوره، فإذا جارٌة نصرانٌ

فولولت  هثدٌٌها، وإذا صلٌب من ذهب معلق فً ذلك الموضع، فاستحسنه، فمد ٌده إلٌه فجذبه، فؤخذ

 على الصلٌب فقال المهدي فً ذلك:

لٌِبَ  لٌَِبا! *** َفَقاَلت ٌَوَم َناَزعُتَها الصَّ  َوٌَح َنفِسً أََما ُتِحل  الصَّ

 .(3)قال: أرسل إلى بعض الشعراء فؤجازه، وأمر به فغنى فٌه

غٌر الئق، وبسبب حب المهدي الزائد للغزل، فقد كان ٌغض الطرف أحٌاناً عن بعض الغزل الذي ٌبدو 

فهذا أشجع السلمً قال: "أذن لنا المهدي وللشعراء فً الدخول إلٌه، فدخلنا، فؤمرنا بالجلوس، فاتفق أن 

جلس إلى جنبً بشار، فسمع حساً، فقال: ٌا أشجع، من هذا فقلت: أبو العتاهٌة، فقال لً: أتراه ٌنشد فً 

 نشده:هذا المحفل؟ فقلت: أحسبه سٌفعل، فؤمره المهدي أن ٌنشده فؤ

، قال: فنخسنً بمرفقه، ثم قال لً: وٌحك! رأٌت أجسر من هذا ٌنشد مثل هذا *أال ما لسٌدتً مالها

 .(4)الشعر فً مثل هذا الموضوع"

                                                           
(1)

 .2/34مبسه ثشٗمَبُ، ربسٌخ األدة اىعشثً،   
(2)

، اىقصٍذح فً أثً اىعزبٍٕخ، دٌ٘اُ، رذقٍق ٗششح، مشً اىجغزبًّ، ثٍشٗد، داس 3/1028عيً ثِ اىذغٍِ األصفٖبًّ، األغبًّ،  

 .375صبدس، ص 
(3)

 .8/185ٍذَذ ثِ جشٌش اىطجشي، ربسٌخ اىشعو ٗاىَي٘ك،   
(4)

 .6/221، اىَْزظٌ فً ربسٌخ اىَي٘ك ٗاألٌٍ، عجذ اىشدَِ ثِ عيً ٍذَذ اىج٘صي  

ُس أرٌَبىَٖب  * ٗاىزً ٌق٘ه فٍٖب أرزُٔ اىِخالفخ ٍْقبدح     إىٍٔ رَُجشِّ

 ٌَصيُُخ إالَّ ىََٖب ٗىٌَ رَُل رَصيُُخ إالَّ ىَُٔ    ٗىٌَ ٌَلُ 

َٖب أَدٌذ َغٍُشٓ    ىضىضىذ األسض صىضاىٖب ٍَ  ٗىَ٘ َسا
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وقد كان استنكار بشار هذه الجسارة من أبً العتاهٌة استنكاراً فً محله، ولكن حب المهدي للغزل كان 

 أمام الخلٌفة فً هذا الموضوع، بسبب جودة الفن، وحب الغزل.شدٌداً فتغاضى عن المعانً غٌر الالئقة 

من األخبار عن الغزل كان مثارها المهدي، فها هو محمد بن صفوان  وقد روت لنا مصادر األدب كثٌراً 

الجمحً، قال: "حملت دٌنا بعسكر المهدي، فركب المهدي ٌوماً بٌن أبً عبٌد هللا وعمر بن بزٌغ، وأنا 

العرب؟ قال أبو عبٌدة: قول امرئ لى برذون قطوف، فقال: ما أنسب بٌت قالته وراءه فً موكبه ع

 القٌس إذ ٌقول:

لِ ِك فً أعشاِر َقلٍب َسْهَمٌْ ب *** وما َذَرَفْت َعٌناِك إالَّ لَِتضِربً  ُمَفتَّ

 قال: هذا أعرابً قُح، فقال عمر بن بزٌغ: قول كثٌر بن أبً جمعة:

ماأُرٌُد أَلَنسى ِذكَرها   ى بُِكلِّ َسبٌلِ َتَمثَّلُ لً َلٌلَ  *** َفَكؤَنَّ

، وما له ٌرٌد أن ٌنسى ذكرها حتى تمثل له، فقلت: ٌا أمٌر المإمنٌن، عندي حاجتك، قال وما هذا بشًء

من دابتً، قال احملوه على دابة، فقلت هذا ك افقال: الحق، قلت: ال لحاق لً، لٌس ذ –جعلنً هللا فداك 

 علٌها فلحقته، فقال: ما عندك؟ قلت: قول األحوص: أول الفتح، فحملت

َننا َزاَدنَ  م  فحَ  *** ّنً ُمشَتٍف بِلِقائِهاأَ إِذا ُقلُت  ٌْ  ا ُسقَماالتَّالقًِ ب

 .(1)قال: أحسن وهللا، اقضوا عنه دٌنه، فقضى عنً دٌنً"

الحب قاضٌاً بٌن  واجعلثم هو ٌبعث إلى بشار وٌطلب منه بشكل مباشر "قل فً الحب شعراً وال ُتطل، 

 المحبٌن وال تسم أحداً، فقال بشار:

نِ قَ  *** ًَوَبٌنِ  ًالُحبَّ َبٌَن ِحبِّ  اْجَعل ٌَوَم راضِ اِضٌاً إِنَّ  ًً بِِه ال

 اِض ٌلَُة اإلِغمَ ً َقلِ إِنَّ َعٌنِ  *** ًبَّ َنفسِ ا حِ َفِاجَتَمعنا َفقُلُت ٌَ 

 .(2)بؤلف دٌنار" فبعث إلٌه المهدي: حكمت علٌنا ووافقنا ذلك، فؤمر له

ولك ٌكن المهدي مفرداً بحب الغزل عن باقً الخلفاء العباسٌٌن، بل إن الرشٌد أحب وقال غزالً بجانبه 

 ث:ن  اء، وخُ ٌ  ، وضِ حب سماعه من الشعراء، فمن شعر الرشٌد فً ثالث جوار كان ٌهواهن، وهن ِسحرٌ 

 ثْ نَ اء  وخُ ٌَ وضِ حر  ُهنَّ سِ  *** ـثْ إِنَّ ِســْحــراً وِضــٌــاًء وُخـنَ 

 لثْ ا الث  اهَ بَ رْ تِ ُثلُثً قلبً وَ  *** اهَ ُر وال َذنَب لَ حْ ْت سِ خذَ أَ 

 وٌقول أٌضاً:

 َوحلَْلَن ِمن قلبً بكلِّ مكانِ  *** َملََك الثَّالَُث اآلنِساُت ِعَنانً

, وُهنَّ فً ِعصٌانًِ  *** َما لً ُتطاوعنً البرٌُة ُكلّها  وأُطٌعهنَّ

 ًانِ ُسلطَ  فً نَّ وهُ  أعز   نَ قوٌْ  بهِ وَ (3)  *** أَنَّ ُسلطاَن الهوىما ذاَك إال 

ولقد كانت مجالس الخلفاء، مملوءة بشعر الغزل كفن أول للغناء، ٌستمع إلٌه الخلفاء وٌلذون له، 

كان " حكى أن هارون الرشٌد وٌتؤثرون به، ولقد كان للغناء أثره الذي ال ٌنكر فً شٌوع الغزل عامة، 

                                                           
(1)

 .5/266اىَصذس ّفغٔ،   
(2)

 .3/1068عيً ثِ اىذغٍِ األصفٖبًّ، األغبًّ،   
(3)

 .17/6182اىَصش ّفغٔ،   
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ٌهوى جارٌته ماردة هوى شدٌداً فتغاضبا مرة، ودام بٌنهما الغضب، فؤمر جعفر البرمكً العباس بن 

 األحنف أن ٌعمل فً ذلك شٌئاً، فعمل: 

بُ  *** َك الَّذٌَن َهَجرَتُهمتَ أََحبِّ  اِجعْ رَ  َتَجنَّ ٌَ َم َقلَّ ما  ٌَّ  إِنَّ الُمَت

 لَُه َفَعزَّ الَمطَلبُ  لُوُ َدبَّ الس  (1)  *** ِمنُكما َتَطاَولَ إِنَّ الَتجن َب إِن 

وأمر إبراهٌم الموصلً فغنى به الرشٌد، فلما سمعه بادر إلى ماردة فترضاها فسؤلت عن السبب فً 

ذلك، فقٌل لها، فؤمرت لكل واحد من العباس وإبراهٌم بعشرة آالف درهم، وسؤلت الرشٌد أن 

 .(2)ٌكافئهما"

من الشهرة بحٌث ال تحتاج إلى ذكر شواهد، والمؤمون أحب الغزل أٌضاً، وقد روى  أما األمٌن فغزلٌاته

له أبو الفرج أنه "كان ٌستمع للشاعر ما دام فً تشبٌب أو وصف ضرب من الضروب، حتى إذا بلغ 

 .(3)إلى مدٌحه لم ٌسمع منه إال بٌتٌن أو ثالثة، ثم ٌقول للمنشد، حسبك! ترفعاً"

قبل إال العفٌف من الغزل، فلقد روى عنه صاحب العقد الفرٌد أنه لما أمره أبوه وكؤن المؤمون لم ٌكن ٌ

بالصالة على الكسائً وإبراهٌم الموصلً والعباس بن األحنف لما ماتوا فً ٌوم واحد، قدم ابن األحنف 

 علٌهم جمٌعاً، وقال: قدموا الذي ٌقول:

ا ارِ  َبِعٌدَ  ٌَ ْبِكً َهائِماً  *** َوَطنِه َعن الدَّ  َشَجنِهْ  َعلَى ٌَ

 َبَدنِه فً َزاَدِت األَسقامُ (4)  *** بِهِ  الُبكاءُ  َجدَّ  ُكلَّما

وهكذا أصبح الغزل من أنواع الشعر التً طلبها الحكام فً مجالسهم، واهتموا بشعرائها، والتذوا بسماع 

 شعرهم، وطلبوا منه كما طلبوا من شعر المدٌح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .44اىعجبط ثِ األدْف، دٌ٘اُ، ثٍشٗد، داس صبدس، رذقٍق، مشً اىجغزبًّ، ص   
(2)

 .1/24، ٗفٍبد األعٍبُ ٗأّجبء أثْبء اىضٍبُ، ثِ خينبُ ظ اىذٌِ أدَذ ثِ ٍذَذ ثِ أثً ثنششَ  
(3)

 .23/7947عيً ثِ اىذغٍِ األصفٖبًّ، األغبًّ،   
(4)

اىعقذ اىفشٌذ، ٍطجعخ ىجْخ اىزأىٍف ٗاىزشجَخ ٗاىْشش، ضجطٔ ٗعُْ٘ ٍ٘ض٘عبرٔ ٗسرت  ثِ عجذ سثٔ، جَبه اىذٌِ ٌ٘عف ثِ عَش  

 .311، ٗاىعجبط األدْف، دٌ٘اُ، ص 5/378ً، 1946-1365ٓ، اإلثٍبسيفٖبسعٔ أدَذ أٍٍِ ٗأدَذ اىضٌِ ٗإثشإٌٍ 



 "دراسة انتقائٌة وصفٌة تحلٌلٌة" فً شعر الغزل أثر الخلفاء العباسٌٌن األوائل

220 

 العباسٌٌن األوائل فً الغزل الفاحش المكشوف:أثر الخلفاء المبحث الرابع: 

تركت النقلة االجتماعٌة الكبٌرة فً العصر العباسً، من شٌوع ترف زائد عن الحد، أثراً كبٌراً فً 

فحش الغزل فً العهد العباسً، "حٌث خطا الشعراء بالغزل خطوات فسٌحة فً مجال اللهو والفجور، 

والمجون العابث، بعد انتشار مجالس اللهو والشراب وامتألت بالقٌان منساقٌن وراء اإلباحٌة الزائدة، 

 .(1)والمغنٌات، الالئً خلعن ثٌاب العفة، وغلب علٌهن الفجور، وأحاطت بكل شاعر طائفة منهن"

بالمجون، من أمثال مطٌع بن إٌاس، ووالبة بن الُحباب، هر كثٌٌر من شعراء العصر العباسً وقد اشت

ى بن زٌاد، بجانب عمالقً الشعر العباسً بشار بن برد، وأبً نواس، أما جانب وحّماد عجرد، وٌحٌ

الجدة فً هذا الغزل فإنه قد بلغ "درجة التهتك والعهر مع االنتشار الواسع بسبب التؤثٌرات االجتماعٌة 

 .(2)القوٌة، وشٌوع المجون والخالعة بٌن الطبقات المختلفة"

اء الذٌن دار حولهم الجدل، وفً غزلهم الفاحش على وجه وكان أبو نواس وبشار من أكثر الشعر

وقد  (3)الخصوص "وكان سحر الغزل والتشبٌب فً شعر بشار قوي التؤثٌر فً قلب الحرة والحصان"

كان لهما اتصال مباشر ببالط العباسٌٌن، أما بشار فقد عرف بغزله الفاحش الذي أفسد شباب البصرة 

 وفتٌاتها، وقد روت لنا كتب السابقٌن أن المهدي نهاه عن التشبٌب لغٌرة كانت فٌه. 

ل وٌقول هدارة "ولعل زعٌم التغزل الحسً الفاحش فً القرن الثانً هو بشار، ونستطٌع أن نتمث

 .(4)خطورة تغزله فً منع المهدي له، وتحرٌمه علٌه"

ٌدفع  –وفً سبٌلً للبحث عن صلة لهذا النهً من الخلٌفة بالواقع، عثرت بنص ألبً الفرج األصفهانً 

 بعض الشًء ٌقول أبو الفرج: –إلى الترٌث 

ضعت ٌدها "دخل المهدي إلى بعض حجر الحرم، فنظر إلى جارٌة منهن تغتسل، فلما رأته حسرت، وو

 على فرجها فؤنشد ٌقول:

ٌِنً" ثم أرتج علٌه فقال: من الباب من الشعراء؟ قالوا: بشار، فإذن له فدخل، فقال له  ٌِنً ِلح  ت ع  ر  "ن ظ 

 أجز "نظرت عٌنً لحٌنً" فقال بشار:

 ًَشٌنِ  واَفقَ  َنَظراً  *** ًنِ ٌْ لِحَ  ًَعٌنِ  َنَظَرت

 اَحَتٌنِ بِالرَّ  وَنهُ دُ  *** ًَرأَتنِ  لَّما َسَتَرت

ًِّ  َتحتَ  *** ول  فُضُ  ِمنهُ  َفَضلَت  كَنَتٌنِ العُ  َط

 فقال المهدي: قبحك هللا، وٌحك! أكنت ثالثنا! ثم ماذا؟ فقال: 

ٌتُ   َزفَرَتٌنِ  فًِ لِلَهوى *** َوَقلِبً َفَتَمنَّ

 َساَعَتٌنِ  أَو َساَعةً  *** َعلٌَهِ  ُكنتُ  أَنَِّنً

بجائزة؛ فقال: ٌا أمٌر المإمنٌن، أقنعت من هذه الصفة بساعة أو ساعتٌن؟ ك المهدي، وأمر له حفض

 .(5)فقال: أخرج عنً قبحك هللا، فخرج بالجائزة"

                                                           
(1)

 .99صً، 1991ٍذَذ عجذ اىعضٌض اىَ٘افً، دشمخ اىزجذٌذ فً اىشعش اىعجبعً، ٍنزجخ اىشجبة،   
(2)

-1408ٓ، ثٍشٗد، ٍطجعخ داس اىعيً٘ اىعشثٍخ، 1ٍذَذ ٍصطفى ٕذاسح، ارجبٕبد اىشعش اىعشثً فً اىقشُ اىثبًّ اىٖجشي، ط   

 .542ً، ص 1988
(3)

 .2/15مبسه ثشٗمَبُ، ربسٌخ األدة اىعشثً،   
(4)

 .543ٍذَذ ٍصطفى ٕذاسح، ارجبٕبد اىشعش اىعشثً فً اىقشُ اىثبًّ اىٖجشي، ص   
(5)

 .30/1077عيً ثِ اىذغٍِ األصفٖبًّ، األغبًّ،   
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ولعل هذا الخبر ٌبعث على العجب من نهً المهدي لبشار عن الغزل المكشوف، وذلك أنه حثه على 

الغزل الماجن، ولما بحثت عن األبٌات الغزل الماجن فً هذا الخبر، ولم ٌزجره حٌنما سمعه ٌقول هذا 

 :(1)التً من أجلها كان نهً المهدي، فإذا هً قول بشار

 َحاُصبْ  َوراَءهُ  إِنَّ  َوالَلٌلَ  *** ُنُجَحا بِها َتَنل الُهمومَ  َقاس

َرةٍ  ِمن َسنَّكَ ٌُإٌُ  ال  َجَرَحا َوإِن ُتَغلُِّظهُ  َقول   *** ُمَخدَّ

اَسَرةٍ  إِلَى النَِساءِ  ُعسرُ  ٌَ عبُ  *** ُم  َجَمَحا َما َبعدَ  ٌُمِكنُ  َوالصَّ

وقد كانت هذه األبٌات نقطة التحول فً فحش بشار، واألثر المهم فً شعره الغزل الخاص بؤثر الحكام، 

فؤنشد إٌاه، فغضب وقال: ما حرض على بشار استنشده الشعر،  –أي علً المهدي  –"فلما قدم علٌه 

، وتقذف المحصنات ربؤكثر من هذا القول! أستهل السبٌل إلى الفجو الفجور، وحرك إلى الفسوق

  .(2)المخبآت! وهللا ألن قلت بٌتاً واحداً فً نسٌب آلتٌن على روحك"

المهدي للغزل المكشوف فً خبر األغانً، وبٌن األبٌات وٌمكن تفسٌر هذا التعارض الواضح بٌن قبول 

األخرى، بؤن المهدي قبل ذلك لنفسه، فلما فشا هذا األمر الفاحش من بشار، غدا مصدر إزعاج لحاكم 

مجتمع إسالمً ال ٌلٌق فٌه هذا الغزل الفاحش، فعمل الضغط االجتماعً فٌه أثره، وال أظن لغٌرة 

نهً، وإال أعطاه جائزة على وصفه المكشوف إلحدى حرمه إذا صح خبر المهدي الشدٌدة عالقة بهذا ال

 األغانً.

وأمام هذا النهً تحول فن بشار إلى غزل الئق إلى حد ما، وإن كان ٌظهر فً شعره الضٌق الشدٌد بهذا 

 :(3)المنع فً كثٌر من أشعاره، ٌقول

ِمٌرِ  فًِ َما *** َفاالصَّ  ِمنَ  أََخذتُ  َولََقد  لََوٌُته َوَقد الضَّ

ٌَُشوقُنًِ  َبٌُته َوأٌَنَ  َغَدوتُ  إَِذا *** الَحِبٌبِ  ِذْكرُ  َو

 َقَلٌُته َوَما َعنهُ  َفَصَبرتُ  *** ُدوَنهُ  الَخلٌَفةُ  قامَ 

َعَصٌُته َوما النَِّسٌب َعنِ   *** الَهَمامُ  الَملِكُ  َوَنَهاِنً

  

 َوأٌَُته َوأٌاً  َوال َعهداً  *** أُِضع َولَم َوَفٌتُ  َبل ال

 :(4)وٌقول

 ِمْلَواح النَّاسِ  َدمِ  ِمنْ  بؤْخَرى َرَجْعتُ  *** د  ُمَحمَّ  اْلُمْإِمنٌِنَ  أَِمٌرُ  َولوالَ 

 أَوَشاح َذاتِ  َعلى إِذناً  أَبَتِغً َوالَ  *** َطاَعةً  الَخلٌَِفةَ  آلُو الَ  َفآلٌَتُ 

 : (5)وٌقول

لَمحُ  َمن َعٌنُ  بَِها َتُروقُ  *** َجوَهرٍ  فًِ َبرجاءَ  َوَزّجاءَ  ٌَ 

 األَقَرحُ  األَبلَقُ  ٌَخُرجُ  َكَما *** أَتَرابَِها َجمعِ  َعلَى َخروج  

                                                           
(1)

ثشبس ثِ ثشد، دٌ٘اُ، ىجْخ اىزأىٍف ٗاىزشجَخ ٗاىْشش، ششح اىغٍذ ٍذَذ اىطبٕش ثِ عبش٘س، عيف عئٍ، ٍذَذ سفعذ فزخ هللا، ٍذَذ   

 .2/97ً، 1954ش٘قً أٍٍِ، 
(2)

 .2/97اىَصذس ّفغٔ،   
(3)

 .2/62اىَصذس ّفغٔ،   
(4)

 .2/119اىَصذس ّفغٔ،   
(5)

 .2/110اىَصذس ّفغٔ،   
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هُ  بَِما َوُكنتُ  *** ِذكِرَها َعن الَخلٌَِفةُ  َنَهاِنً  أَكَدحُ  َسرَّ

 أَرَوحُ  َترِكَها ِمن َولَلَموتُ  *** ِعنَدَها َحاَجِتً َعن َفؤَعَرضتُ 

تحول غزل بشار، وباعتراف بشار نفسه، من غزل فاحش ماجن غٌر وهكذا، كان لمهدي أثره فً 

مقبول فً مجتمع مسلم، إلى غزل مقبول إلى حد كبٌر، وٌرى بعض الباحثٌن أن غزل بشار الماجن لم 

ٌتؤثر بنهً الخلٌفة المهدي، ولم ٌلحظ فً أي تغٌر، ٌقول ٌوسف خلٌف: "ولكن بشاراً لم ٌستطع أن 

ٌحتال علٌه، فٌتحدث عن نهً الخلٌفة له، وٌضمن هذا الحدٌث ما ٌرٌده ٌكف عن هذا الغزل، فمضى 

ٌّاً كانت  –أن بشاراً قد خفت مجونة غزله  –. وٌرى الباحث مع تقدٌره الكبٌر لهذا الرأي (1)من غزل" أ

بعد نهً المهدي له، فإنه لم ٌنته عن الغزل على عمومه أما الغزل  –درجة هذا االنصٌاع لرأي الخلٌفة 

عنده، واألدلة على ذلك فً شعر بشار نفسه، فبعد أن قال "عسر النساء إلى مٌاسرة" احش فقد ضعف الف

 نراه ٌقول األبٌات الغزلٌة العادٌة السابقة.

  

                                                           
(1)

 .50ً، ص 1981ٌ٘عف خيٍف، ربسٌخ اىشعش فً اىعصش اىعجبعً، اىقبٕشح، داس اىثقبفخ،   
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 خاتمة 

نصل إلى العدٌد من النتائج والتً  فً شعر الغزل، العباسٌٌن األوائلبعد هذا البحث فً موضوع أثر 

 تتلخص فً النقاط اآلتٌة:

إن الخلفاء العباسٌٌن اعتنوا بالفن الشعري متمثالً فً الشعراء وأراحوا كثٌرٌن منهم من هموم  -9

الحٌاة المالٌة، وجعلوهم ٌعٌشون حٌاة رغد ثرٌة، لم ٌشعروا فٌها بضٌق الرزق، وال بالسعً لجلبه 

 بل ما كانوا لٌجدون االعتراف الكامل بمواهبهم الفنٌة، إال فً بالط الخالفة.

ان الخلفاء العباسٌون قد أنفقوا على الشعراء بهذه الكثرة، فلم ٌكن هذا إال تقدٌراً منهم للفن إذا ك -0

 واألدب، وعلماً بؤهمٌة الشعر كفخر لهم ٌبقى أبد الدهر، لذا هانت علٌهم األموال، والتذوا بالسماع.

إهم وقوادهم، لم ٌكن الخلفاء وحدهم أصحاب الفضل على الشعراء فً العطاء، بل كان كذلك وزرا -1

 وأعٌانهم، وأهلوهم أصحاب فضل.

إن حب الغزل مطلب غرٌزي على مر العصور، قبل حكم العباسٌٌن وبعده، ولكننا نجده فً  -2

حكومة العباسٌٌن ماال نجده فً بعض حكام بنً أمٌة، من قول للخلفاء أنفسهم فً شعر غزل، أو 

 األحٌان، هذا عن الفن الغزلً عامة.اإللحاح فً طلبه مرة تلو أخرى، بل تشجٌع علٌه فً بعض 

قد كانت مجالس الخلفاء، مملوءة بشعر الغزل كفن أول للغناء، ٌستمع إلٌه الخلفاء وٌلذون له،  -3

 وٌتؤثرون به، ولقد كان للغناء أثره الذي ال ٌنكر فً شٌوع الغزل عامة.

بشعرائها، والتذوا بسماع أصبح الغزل من أنواع الشعر التً طلبها الخلفاء فً مجالسهم، واهتموا  -4

 شعرهم.

من شٌوع ترف زائد عن الحد، أثراً كبٌراً فً تركت النقلة االجتماعٌة الكبٌرة فً العصر العباسً،  -5

 فحش الغزل فً عهد الخلفاء العباسٌٌن األوائل.
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