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 العصر العباسي ) أبي العتاهية نموذجا(  الزهد في



 

 إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
       

بكثير من الفخر واالعتزاز أهدي ثمرة جهدي وصراعي مع الليالي إلى سراج         
إلى أحن وأرقى ما خلق اهلل في الوجود، إلى نور عيني التي     ،فضاء ال محدود  يضيء

 .تحب أن تراني دائما في أعلى المراتب أمي الحبيبة أطال اهلل في عمرها

إلى من ضحى من أجلي وتواضع    ،اني وسهر الليالي ليرعانيإلى من علمني وربـ           
 أبي العزيز حفظه اهلل ورعاه.  إلى الذي منحني الحرية والثقة في طلب العلم  ،لرفع شأني

 إلى جميع إخوتي وأخواتي األعزاء وإلى كافة أفراد العائلة واألقـارب.        

  كما ال أنسى   ،حفظهما اهلل ورعاهم  "يوسف" و "محمد أمين"إلى الكتكوتين        
 أنار اهلل دربها." ىبشر "مة  و البرع

 م.إلى كل األصدقـاء الذين عرفتهم ولم يسعني ذكره     

 إلى كل المعلمين واألساتذة األفـاضل الذين در سوني وبالعلم زودوني.     

 

 

 

 



 

 

 كلمة شكر وعرفـان 
      

إن الشكر هلل نحمده ونشكره على تفض له علينا بنعمة العلم ثم وفقنا في إنجاز هذا        

 .قنا إال باهلليالعمل وما توف

أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ المشرف " مكرم سعيد"   الذي قدم لنا يد    كما     

المساعدة وأرشدنا بتوجيهاته،  كما أتقدم بالشكر الجزيل ألعضاء اللجنة المناقشة على  

 .الكثيرة  قبولها مناقشة بحثي هذا رغم انشغاالتهم

بحث المتواضع  كما أتقدم بالشكر والعرفـان إلى كل من ساعدني على إنجاز هذا ال   

 ولو بالشيء البسيط.

     



 مقدمــــــــــــــــــــة
 

 أ
 

يعد العصر العباسي من أهم الحضارات مفخرة للعرب وبلغ هذا العصر قمة الرقي      

حيث عرف نشاطا واسعا لم  ،والتطور الحضاري بفعل االمتزاج الثقافي بالشعوب األخرى

ونتيجة هذا االزدهار الفكري الذي كان محطة أنظار الباحثين  ،تعهده العصور السابقة له

المهتمين بدراسة جوانب هذا العصر خاصة من الناحية األدبية بصفة عامة والشعر بصفة 

 خاصة.

وقد ظهرت في العصر العباسي تيارات فكرية كثيرة ونزعات عقلية لم تشهده العصور     

وكان التحول الفكري على الموجود في الساحة الفكرية السابقة له، وامتازت بالتجديد والتنوع 

، ألنها نتاج لظروف سياسية واجتماعية وثقافية ودينية، لذلك ظهرت أغراض تناقض آنذاك

الدفاع عن دينهم ووجهات إلى بعضها البعض كالمجون والزندقة والزهد، مما أدى بالشعراء 

، كما قيل أن يخلو اآلخرةنيا طلبا لراحة نظرهم الفكرية، ومنها غرض الزهد وهو ترك راحة الد

يمان وقد  قلبك مما خلت منه يدك، والزهد ليس خموال وانهزاما وال تواكال بل هو قوة ونضال وا 

إسماعيل بن القاسم "بانت مالحمه ومعالمه من قبل بعض الشعراء منهم "أبي العتاهية" وهو 

 عتاهية"." كنيته "أبو إسحاق" ولقبه "أبو البن سويد بن كيسان

وقد كانت نشأة أبي العتاهية بين طبقات الشعر الدنيا و وقوفه على أساليب حياته وثبات     

أمثالها ومعانيها، وما تتلخص فيه تجاربها من عبارات في نفسه وغريزته، ثم قيامه على 

تحصيلها ليكمل نقصه، كان من هذا وذاك مصدر غناه بالمعاني مما لم يكن يتاح لغيره من 
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 أ
 

ومن هناك كان الذخر الهائل الذي وجده  ،شعراء الذين لم يعيشوا عيشته ولم ينشؤوا نشأتهال

موفقا في استخدام هذه المعاني غاية كان أبو العتاهية من المعاني دون سائر الشعراء ، وقد 

 التوفيق.

 خاطرنا:في جالت عن عدة تساؤالت  اإلجابةوفي هذا البحث حاولنا    

 ومفهومه وعوامل نشأته.ماهية الزهد  -

 ما هي دوافع أبي العتاهية إلى الزهد؟. -

 ما هي مظاهر الزهد في شعر أبي العتاهية؟. -

ومن بين األسباب والدوافع التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع والمعنون بـ "الزهد     

 في العصر العباسي أبو العتاهية نموذجا":

 الزهد ونشأته.رغبتي واهتمامي في التعرف على حقيقة  -

 أهمية موضوع البحث حيث أنه يشكل منعرجا مهما في المجال األدبي. -

فالمدخل موسوما  ؛واقتضت الدراسة أن نقسم هذا البحث إلى مقدمة ومدخل وفصلين    

طلح الزهد  لغة و اصطالحا كما بحيث جاء كتمهيد بغية التعرف على مص ،بماهية الزهد

خصصناه لنشأة الزهد من الفصل األول هو فصل نظري  ، أمااإلسالمتطرق لمفهومه في 

فيما يخص ، أما وأقسامه ومراتبه ة التعرف على عوامل نشأته وخصائصهخالل محاول

الفصل الثاني من هذا البحث والذي يعتبر الفصل التطبيقي فقد جاء تحت عنوان مظاهر 
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 أ
 

ي العتاهية أبشعر بحيث عالج الخصائص الفنية ل ،الزهد في شعر أبي العتاهية

وموضوعات الزهد عنده وكذا دوافع ومظاهر الزهد في شعره. وفي األخير ختمنا بحثنا 

 بخاتمة استخلصنا فيها زبدة ما جاء في الموضوع.

 وفي هذه الدراسة اعتمدت على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها:    

 ما قيل في الزهد. أروعيحي الشامي،   -

 .األدب العربي في العصرين األموي والعباسي جي،محمد عبد المنعم الخفا -

 إبراهيم إبراهيم ياسين، مدخل إلى التصوف اإلسالمي. -

وتجدر المالحظة إلى أنه عند إنجازي لهذا البحث واجهتني مجموعة من الصعوبات 

جع اوالعراقيل منها ضيق الوقت المخصص للبحث، إضافة إلى قلة المصادر والمر 

    المتخصصة في هذا البحث. 

وفي هذا المقام ال يسعني إال أن أقف وقفة احترام ألستاذي المشرف "مكرم سعيد"    

وأقدم له الشكر الجزيل على النصائح واإلرشادات التي قدمها لنا، كما نشكره على 

 صبره علينا طيلة فترة إنجاز هذا البحث.
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 أوال: تعريف الزهد لغة واصطالحا 

 تعريف الزهد لغة .1

" فدي الددايا الزهداد  " و "الزهدد " "زهد"  جاء في لسان العرب و القاموس المحيط أن لفظ      

والتزهيددد فددي ضددد الرة دد  والحددرا دندد  الدددايا والزهددد   .وال يقدداا الزهددد يال فددي الدددين  ا دد 

 والزهيدددد: قنيددداودطددداء زهيدددد:  ، 1الحقيدددر :الزهيدددد دددال الترةيدددب فيددد  و الشددديء وددددن الشددديء 

 .2 دده قنيا وازدهده: قنيا األكا ،والوادي الضيق،، والضيق ال نق كالزاهد ،و القنيا

حاح ففددي ال ددالعر يدد  مرت طددا  معااهددا الدددياي  فظدد  فددي المعدداج ورد فددي تفسددير هدد ه الن       

 .. 3 معا  يتع د"ويقاا فان يتزهد  ،"الزهد  ال الرة   في الشيء

 

 

                                                           
1  1876، ا21، ج3ا ن ماظور، لسان العرب، مج. 

2  ،دار الحددي     زكريدا جدا ر أحمدد ، أادس محمدد الشدامي وقيدق  تح القداموس المحديط،  الفيدروز أ دادي
 .725ا  ،2008 ه،   1429القاهر ، ،والتوزيع لنط ع والاشر

3  1979، دار العن  لنمايين ،  يروت ،4ال حاح لنجوهري ، تحقيق :أحمد د د الغفور دطار ، ط ،
 ، ماد  زهد.2ج
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 اصطالحا .2

 القنيدا  والرضديالقااد  واالكتفاء  الحاجد   هو الكل دن المحار  و التو   يل  اهلل وهو      

 .1وهو اهي الافس دن الهوى وت ني  القنب و فاؤه ورقت و رل الاظر دن الحيا  وزياتها، 

والددددو  يلدد  الرجددو  يلدد  فددن جديددد اشددل فددي الشددعر الع اسددي  تددل ير ك ددر  التددرل  الزهددد:      

مدن  ا دالمجتمدع دند  أن فدي شدعر الزهدد جاو اقدد ا ،  وتغنيب الاظر يل  جاادب الفقدراءال ساط

 .2ساط  في كا شيء  جوااب الدين ال ي يوجب ال

الزهد ظاهر  افسي  كان لها أ ر ك ير في الشدعر العر دي فهدو حادين الدروح يلد  م ددرها       

طريدق الزهدد فدي الددايا و متادهدا و الرة د  ددن اعيمهدا و تفضديا األوا و لمعرف  ال الق دن 

 .3اعي  اآل ر  دنيها

و قنيدا أن ي ندو قن دك ممدا   هو ترك راحد  الددايا طن دا  لراحد  اآل در  ، :وداد الجرجااي      

ن أق نددت ، ويسددتدا مددن   نددت مادد  يدددك لددك  دندد  أن الزاهددد مددن تددرك الدددايا وأدددرب داهددا وا 

                                                           
1  05، ا 2009ه_1،1430ط دار الفضائا ، ، أرو  ما قيا في الزهد، يحي الشامي. 

2   محمددد د دد المدداع  ال فدداجي ،األدب العر ددي و تاري دد   فددي الع ددرين األمددوي و الع اسددي ، د ط، دار
 .202 ، ا1990ه، 1410الجيا ،  يروت ، 

3   05سراج الدين محمد، الزهد في الشعر العر ي، د ط ، دار الراتب الجامعي  ،  يروت ، ل اان ، ا. 
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فدا يفدرح  مدا هتداه ماهدا و ال يحدزن دند   من اتها و ين كاادت  دين يديد  ،دني  و اا رل دن 

 .1ما فات 

من شهوات و مسدتن ات سدواء مدا كدان ماهدا م احدا أو  ترك ما فيها هو  والزهد في الدايا:     

 فالدايا هاا د ار  دن الاساء وال اين والماا والحني وال ياب والمراكب و المساكن  محرما ،

و الم دددااع ومدددا احدددو  لدددك ممدددا يح ددد  الاددداس ويرة دددون فدددي تح دددين  واكتسدددا   أو والعقدددارات 

 يتماوا  ويحر ون دن  التو ا يلي  أو ياافسون ةيره  في  أو يحسدواه  دني .

امدا أو تحريمهدا كنهدا أوليس المراد  الزهد في ه ه األمور تركها من أ دنها       و محار تهدا وا 

يتعندددق القندددب  الم ددداح مدددن  لدددك فضدددا ددددن المحدددر  ماددد  و ال تكدددون الم احدددات  المدددراد  ددد  أال 

اما تطندب لاسدتعاا   هدا دند  طادد  ا مطنو   ل اتها ، هلل ومراضدي  ودند  اجتاداب مع ديت  وا 

 وال يؤ ر طنب المرء لها دن  ديا  وال ي ده دن س ين  .

 

                                                           
1   هد مقدم  لنح وا دن  3الزهد في الشعر األادلسي حت  أوا ر القرن ،السعيديااجي  ااجي د يا اهلل

 .10ا  ،ر في األدبالماجستي
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دنيهددا وال حرمدان الددافس و الاداس لديس المدراد  الزهددد كد لك معاكسدد  الفطدر  التدي فطددر اهلل     

 وال دن من الحاجات الضروري  والمهم  التي أ احها اهلل وال قوا  لهما يال  ها .

ا ددددن "اإلسددددا  ن أجمددددع تعريددددل لدددد  هددددو مددددا  كددددره شددددي  ومددددع ك ددددر  التعريفددددات لنزهددددد يال أ    

ويعدد جامعدا ألاد   الزهدد المشدرو  تدرك مدا ال يافدع فدي الددار اآل در . :تيم "رحم  اهلل حي  قداا

مندد ات تددرك مددا فددي الدددايا مددن و ددين  ،اب دددن الدددايا و الحددرا دندد  اآل ددر جمددع  ددين اإلدددر 

ومتع فااي  و اإلق اا دن  اآل در   كدا دمدا  دالف يافدع اإلاسدان يدو  ال يافدع مداا و ال  ادون 

 .1يال من أت  اهلل  قنب سني 

لاسددتغااء دادد    ،لشددلا ت ددغير و  لك االا ددرال دددن الشدديء احتقددارا لدد ويعددد الزهددد كدد        

سددور    .فيدد  مددن الزاهدددين  ا)وشددروه  دد من   ددس َدَراهددَ  معدددود  و كددااو    يددر مادد  قدداا تعددال :

 .202 يوسل اآلي 

 

 

                                                           
1    11، االسا قااجي  ااجي د يا اهلل السعيدي، المرجع. 

2 ددد، 1999هددد، 1430، 1ي، كتدداب الزهددد، طأ ددي  كددر د ددد اهلل  ددن محمددد  ددن أ ددي الدددايا القرشددي ال غددداد
 .06، ا05ا
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فيسددها  فت ددغر فددي دياددك ، "الزهددد هددو الاظددر يلدد  الدددايا  عددين الددزواا ، :وقدداا ا ددن الجدداء 

 .1دنيك اإلدراب داها "

هدو معرفد  الزاهدد  دلن الددايا فاايد  و زائند  و ال تددو  و  دغير  يرى ا ن الجاء  لن الزهدد     

اهلل سددد حاا  و لددد ا مدددن واج ددد  اال تعددداد داهدددا و ددددن شدددهواتها و منددد اتها  واالتجددداه يلددد  مح ددد  

 تعال .

 ن القنب."ار الدايا و محو أ ارها مرحم  اهلل تعال :"الزهد است غ "لجايد"وقاا اإلما  ا     

وهددد ا زهدددد  وقدداا ي دددراهي   ددن األدهددد  رحمددد  اهلل :"الزهددد فدددرا   القندددب مددن الددددايا ال فدددرا  اليددد ،

ي  لديس  ، تعدال  مدن دايدا و جاد  و ةيرهمداالعدارفين ،وأدند  ماد  زهدد المقدر ين فيمدا سدوى اهلل

 .2"ال الو وا يل  اهلل و التقرب ما ل احب ه ا الزهد ي

وامددتاؤه  حددب اهلل و معرفتدد  وت ندديا  القنددب مددن حددب الدددايا و شددهواتها،فالزهددد تفريدد        
 وله ا ادت ر العارفون الزهد وسين  لنو وا يل    القنب من تعنق   ز رل الدايا و مشاةنها ،

 

 
                                                           

1   76ط، اد ، كتاب حقائق دن الت ول، د د القادر ديس. 
2  76المرجع افس  ، ا. 
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 .1اهلل تعال  و شرطا لايا ح   ورضاه وليس ةاي  مق ود  ل ات 

 ددد   الزهددد هدددو الكدددل ددددن المع دددي  و دمدددا زاد ددددن ا لحاجددد  وتدددرك مدددا ي عدددد ددددن اهلل ،      
  وضوح دن  معا  أوسعومن    فاا  يدا  الدايا جميعا  ت ني  القنب ... الكل دن أمور 

 
 .2  و الور من القااد   

يامددا هددو و  ،النغدد معدداج   الزهددد ال يقت ددر دندد   لددك المعادد  ال سدديط الدد ي تشددير يليدد و      

 ف ا في من القوا في  يقوا  التي ال تمكن ك يرا من ال اح ين مفهو  معقد جدا يل  الدرج 

 فك رت في  لك  و تطوره و ال في ماهيت  و أ عاده و ال في اشلت  ،ال في معااه ومسماه 

   .3أحيااا ومتعدد  أحيااا أ رى وتعددت متقار   ،األقواا

 

 

 

                                                           
1  76ا ،السا قالشي  د د القادر ديس ، المرجع 
2   مجن  كني  اآلداب –الاشل  و التطور دراس  تحنيني  اقدي   – ان حميد فرحان ، شعر الزهد ،

 .69، ا103العدد
3   ، 07، ا 1993محمد  ركات ال ياي، الزهاد والمت وفون، د ط، دار الاهض  العر ي. 
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 ثانيا: مفهوم الزهد في اإلسالم 

امددا هددو معادد  يتحقددق  دد   ااقطادددالإلسددا  مفهددو   دداا  الزهددد فهددو لدديس ره اايدد  أو        وا 

كادد  ال يجعددا لهددا و ل ،يعمددا فيهددا و يكددد ،ندد   دداحب اظددر   ا دد  لنحيددا  الدددايايجع ،اإلاسددان

 .  و ال يددها ت رف  دن طاد  ر   ،سنطااا دن  قن  

يتفددق لإلاسددان   ددا قددد ،ي اإلسددا  أن يكددون مقتراددا  ددالفقرو لدد لك لدديس مددن شددرط الزهددد فدد    

" مددن د ددد الددرحمن  ددن دددول"رضددي اهلل دادد  و  "د مددان  ددن دفددان"وكددان  ،الغادد  و الزهددد معددا

 كان.و لكاهما كان زاهدين فيما يمن ك ار األةاياء 

ال أن  ،أن تكددون معرضددا دمددا تمنددك" 1وقددد دددرل أحددد ال ددوفي  الزهددد اإلسددامي  قولدد :     

 فإن من ال يمنك شيئا في  يكون زاهدا". معرضا دما ال تمنكتكون 

عااه أن يتحدرر و ه ا م ين الزهد في اإلسا   معااه ارتفا  اإلاسان  افس  فوق شهواتها ،    

و هدد ا الزهددد مسددتمد مددن أدب القددرهن و سددا  الا ددي  ددن  اهلل  ،ق حريتدد تمامددا مددن كددا مددا يعيدد

 و  حا ت    - ن  اهلل دني  وسن  – ول  يكن الزهد داد الا ي دني  و سن  و  حا ت  ،

                                                           
1   ي ددراهي   ي ددراهي  ياسددين، مددد ا يلدد  الت ددول اإلسددامي ، دار و مكت دد  اإلسددراء لنط ددع و الاشددر و

 .75، ا2005، 1التوزيع، ط
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كان يعادي االدتدداا أو التوسدط فدي  األ د   لسد ا ها و و ياما  ليعاي اا رافا تاما دن الدايا ،

وفدددي قولددد  . )وكددد لك جعناددداك  أمددد  وسدددطا  :تعدددال  هددد ا مدددا أشدددار يليددد  فدددي قولددد  و منددد اتها ،

 .وال تاس ا ي ك من الدايا ت  فيما هتاك اهلل الدار اآل ر  أيضا:)وا 

 .1وادما آل رتك كلاك تموت ةدا"ضا "ادما لداياك كلاك تعيش أ دا وورد في األ ر أي

فندد  يفتتاددون  وكدان  ددحا   الرسددوا  ددن  اهلل دنيد  و سددن  اتيجدد  الزهددد أقويداء دندد  افوسدده  ،

ومدن أم ند   لدك مدا يدروى ددن دمدر  دن ال طداب رضدي اهلل داد  مدن أاد  حمندت  ماا أو جاه 

 "النهددددد  ياددددي أدندددد  أاددددك تقدددددوا فددددي كتا ددددك الكدددددري : :، و قدددداايليدددد  كاددددوز كسددددرى فاظدددددر يليهددددا

)ساسدتدرجه  مددن حيدد  ال يعنمددون  و أمددر  وضددعها فدي  يددت المدداا و لدد  يكددن الزهددد لي ددرل 

 ددا كددان يمددده   طاقددات روحيدد  ال ح ددر لهددا تعيدداه   دددن حيددا  المجتمددع ، المسددنمين األوائددا

و لددد لك حققدددوا  ،ادا لنمددداا أو الجددداه أو الشدددهوات فنددد  يكوادددوا د  ددد دنددد  حيدددا  المجتمدددع  اتهدددا ،

 .2العدال  االجتمادي  في أسم   ورها 

االا درال يلد   ا من من ات الحيدا  وي  قوام  التقنفي الحيا   الزهد في اإلسا  ي ن ماهج     

فتحقددق  دد لك حريدد  اإلاسددان المتم ندد  فددي ارتفاددد  فددوق شددهوات  و أهوائدد   الجدداد مددن أمورهددا ،

                                                           
1   75االسا ق، ي راهي  ي راهي  ياسين، المرجع. 
2    76افس ، االمرجع. 
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مدددع قدرتددد  فدددي افدددس الوقدددت دنددد  تحقيدددق تندددك الشدددهوات والسدددير وراء هددد ه   محدددب يرادتددد  ،

 و لكا  يماع  من  لك ييمان  قوى اهلل و   وا   و دقا   في اآل ر . ،األهواء 

    عددب الدد ين لدد مادد اكددان اتيجدد  مركددب الدداقا  والحرمددان  الدد ي داددو  :ديالزهععالشعععر      

ن ددرل  هد ا أن أ ا  العتاهي  و هو أشهر مد يدلاا دن   لك  ،ي نغوا ما أرادوا من حيا  اادم 

 ال افدد  و الغددزا يدداظ  شدعره فددي  ؛كددان فددي اشددلت  ميداال لنمددزاح و النهددوالشدعر فددي هدد ه الفتدر  

و ا تيدار أو ددن مركدب الحرمدان فإاد   أ ي العتاهي  يل  الزهد ددن طواديد سواء كان ااقاب 

 .1م تد  ه ا الغرب الشعري في ه ه الفتر  

وقد الق  ه ا الفن رواجا داد المت دوف  و المستمسدكين  عدرى الددين كالفقهداء و المحدد ين    

 2و أها الزهد و الور .

 

 

                                                           
1    ، حامد حفاي داود، تاري  األدب العر ي في الع ر الع اسي األوا، ديوان المط ودات الجامعي

 ..15، ا2،1993الساح  المركزي   ن دكاون، الجزائر، ط
2   15المرجع افس ، ا. 
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 نشأته مفهوم شعر الزهد و المبحث الول:

ة عامة عن سنحاول في هذا المبحث التطرف لمفهوم شعر الزهد من خالل إعطاء نظر      

 نشأته التاريخية.ل تعريفه، ثم نعرج بعدها

 شعر الزهد مفهوم أوال: 

ليس هناك مجال للشك من ارتباط حركة الزهد والتصوف بالفكر الديني اإلسالمي       

صلة لنشأة تلك الحركة بأي مؤثر  واألوضاع االجتماعية والسياسية اإلسالمية في أنه ال

خارج البيئة اإلسالمية، نقول هذا ألن بعضا من المستشرقين نسبوا نشوء هذه الحركة 

إلى اآلخر يرتد بعضها إلى الرهبنة المسيحية ويرتد بعضها  ؛اإلسالمية إلى عناصر أجنبية

بينما يرتد بعضها الثالث إلى الفلسفة األفالطونية، قد يكون لهذه العناصر  ،البوذية الهندية

خصوصا في جوانب المبالغة والغلو  وتشعباتهااألجنبية أو لبعضها تأثير في نمو الحركة  

 .1التي ظهرت في فترات متأخرة من مسيرتها، أما مرحلة النشأة فهي مرحلة إسالمية خالصة

ون الحكام والخلفاء ويحذرونهم شرور وا سلبيين تماما بل كانوا يعظيكون لكن الزهاد لم     

التعلق بالدنيا الفانية، وكانوا يتوصلون إلى ذلك عن طريق الشعر كثيرا لما كان للشعر من 

                                                           
1    ،مصطفى السيوفي، تاريخ األدب في العصر العباسي، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ش، م، م

 . 54، ص2008، 1القاهرة، مصر، ط
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دخل أرطأة بن سمية على عبد الملك بن مروان فحذره الموت  .1س تأثير كبير في النفو 

 قائال:

 كأكل األرض ساقطة الحديد    ي     ــــــرأيت المرأة تأكله الليال

 دـــــــعلى نفس ابن آدم من مزي    وما تبق المنية حين تأتي     

 دــــــــــــــــــــــلتوفى نذرها بأبي الولي          ـــــــــــــــير منواعلم أنها ستك  

 وكان شعراء الزهد يركزون على معان إسالمية كثيرة منها:   

 :  2بحيث يقول (181وآيتها عند عبد اهلل المبارك )ت  التوبة -

 هاـــــــــــــــــــــــــــــويتبعها الذل أزمان      رأيت الذنوب تميت القلوب  

 هاـــفاختر لنفسك عصيان      وترك الذنوب حياة القلوب    

 :3(161وآيته القناعة باهلل وحده دون سواه وفي هذا يقول سفيان الثورى) التوكل -

 نده الفضل الكثير البشيرفع      إن كنت ترجو اهلل فاقنع به

 رـــــــــــــــوذخره اهلل العلي الكبي    ة   ــــــــــــــمن ذا الذي تلزمه فاق

                                                           
1  54، ص السابقمصطفى السيوفي، تاريخ األدب في العصر العباسي، المرجع. 
2   55المرجع نفسه، ص. 
3   55المرجع نفسه، ص. 
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 "بشير بن الحارث"وآيتها التعلق بغنى النفس ال بغنى المال من ذلك قول  القناعة: -

 :1 (ه228)

 ليس الغنى كثرة األموال والورق       ى ــــــغن قلت القنوع بذا؟قالوا رضيت 

 رقــــــفلست أسلك إال واضح الط    ري   ـــــــرضيت باهلل في عسري وفي يس

ها ادعة ومن ذلك قول ريحانة التي لقبغرورة خألن الدنيا  :الدنيااالنصراف عن  -

وعندما فإذا البكاء قد ترك في خدها خطا  (ه160)ت  "إبراهيم بن األدهم "هد االز 

 :2قالت ذاكرها الدنيا واآلخرة 

 هــــــــــــــــــــــــــــــــعذابا كلما كبرت لدي    ده    ــــــــأرى الدنيا لمن هي في ي

 هــــــــــــــــــــــــــــوتكرم كلما هانت علي     ر   ــــــــــــتهين الكرامات بها لصغ

 هـــــــــــــــــكنت محتاجا إلي وخذ ماشيء فدعه        إذا استغنيت عن 

محمود "وفي هذا يقول  ،الخواليوالخوف منه و البكاء على اليام  ذكر الموت -

 :3 (ه230 )ت "الوراق

 لـــــــــــــوبعد فوات األم  ل           ــــبكيت لقرب األج

 لـــــــــــيعقب َشبابا َرح     را         ــــــــــــواقد شب ط و

 

                                                           
1  55ص السابق ، مصطفى السيوفي، تاريخ األدب في العصر العباسي، المرجع. 
2    55المرجع نفسه، ص. 
3    56المرجع نفسه، ص. 
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 وَشْيب َكَأْن َلْم َيَزلْ         ْن       ـَشَباب َكَأن َلْم َيك  

 لَ ــــــوَحَل َيِشير اأَلجَ         اَء       ــــَطَواَك َيِشِير  الَبقَ 

 :1ه(212كما يقول أبو العتاهية )ت و الخوف منهما والعقاب ذكر الحساب

 ابــــــــــــــــــــــــــــــَكأِني َقد أمْنت من الِعق             ا  ـــــمن الَخَطايَ  َتَقَلَدت الْعِظام

َجِة أْحَتج  يَ   اب ــــَــــ الِحَساْب إَذا د َعْيت  إَلى الِحس     ْوَم         ــــــــــــــــــــــــــــــــِبأيِة ح 

 يِحيَن أْنظ ر ِفي ِكَتابـــــــــــــــــــــــــــِكتاِبي       ه َما أْمراِن ي وِضح  َعْنه َما ِلي       

ما أن أخلد في عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاب  فإما أن أخلد في نعيــــــــــــــــــــــــم              وا 

 الموت والسلوكوهكذا كان الزهد يركز على المعاني اإلسالمية التي تتعلق بالحياة و 

وجحيم النار سببا لالستقامة والقناعة  ،الذي يتخذ من الموت وما بعده من نعيم الجنة اإلنساني

   .2والتعلق باهلل تعالى والتوكل عليه

 ثانيا: نشأة شعر الزهد

 نبذة تاريخية عن نشأة شعر الزهد .1

الطريق أو حاال الزهد مرحلة سابقة مهدت لظهور التصوف غير أنه ال يعد مقاما في 

ذا رجعنا إلى تاريخ الزهد في اإلسالم نجد أنه انتشر في القرنيين األول  من أحوال الصوفي، وا 

                                                           
1  56ص  السابق، مصطفى السيوفي، المرجع. 
2    56المرجع نفسه، ص. 



دـــــــــــــــــــــــالزه شعر نشأة                                         :ولل ال ـــــــــــــــــــــالفص  

 

16 

 

ولعل  ،رضي اهلل عنه  والثاني هجري، خاصة بعد مقتل الخليفة "عثمان بن عفان" 

الحروب األهلية الطويلة الدامية والتطرف العنيف في األحزاب السياسية وازدياد التراخي 

عوامل حركت في نفوس  ،ناه المسلمون من استبداد الحكامالستهانة بالمسائل الخلقية وما عوا

 .1مالهم فيهاحولت أنظارهم حول اآلخرة ووضعت آ الناس الزهد في الدنيا وقد

وانتقال الخالفة إلى بني أمية  "الحسين"األحداث وغيرها خاصة مقتل ولقد تركت هذه 

كان من أبرزها ظهور فريق من الناس اعتزل  ،أثارا حادة في المجتمع العربي خاصة بالكوفة

القتال واعتزل الجهر بالعقيدة فانزوى في بيته وأظهر الزهد وكانت تعتمل في نفسه ثورة 

فظهر بذلك  ،دفع باطلداخلية، والمرارة والحزن العميق لعجزه أن يصنع شيئا إلظهار حق أو 

 الزهد...الذي أدى بذلك إلى التصوف.

 فاإلماممن الصحابة رضوان اهلل عليهم عيشة الزاهدين القانعين وقد عاش الكثير    

م اهلل وجهه يحكى عنه أنه لبث شهرا كامال طعامه في كل يوم ثالث  "علي بن أبي طالب" كر 

 –تمرات، ولم يكن في بيته سوى سيفه ودرعه وقطيفه إن افترشها مع زوجته فاطمة بنت النبي 

بها لم يجد فرشا و كان يطحن على الرحى  و إن تغطيا ،ال تغطيهما -صلى اهلل عليه وسلم

 . 2ملء يده من الشعير ثم يتقاسمه مع فاطمة و يمضي اليوم بهما على ذلك

  

                                                           
1   91عبد الحميد هيمة، الخطاب الصوفي وآليات التأويل، دار األمير خالد، د ط،  د ت، ص. 
2  ،91ص   المرجع نفسه. 
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كان العرب في جاهليتهم يعيشون حياة وثنية مادية يطلقون فيها العنان لشهواتهم و 

بشرا بقيم إنسانية و ظل حالهم كذلك حتى ظهر اإلسالم بينهم م ،غرائزهم و متعهم الحسية

نزوع و  ،عن عرض الدنيا و زخرفهاجديدة من توحيد وعبادة و رجوع إلى اهلل و مجاهدة النفس 

 . 1إلى الفضائل التي ترتفع بكرامة اإلنسان

التوجه إليه و  هلل و االنقياد اإلخالص وكان من شأن هذه القيم اإلسالمية و أمثالها من

 ،اإلسالم أنفسهم بالزهد في الدنياأن أخذ كثير من المسلمين في صدر  ،إلى العمل الصالح

وازهد في فيما في أيدي الناس  ،"ازهد في الدنيا ي حبَّك اللَّه عاملين بحديث الرسول الذي يقول:

 .2يحبك الناس"

ينصرفون عن متاع الحياة الدنيا وهكذا نرى في صدر اإلسالم كثيرا من الصحابة 

و التطلع إلى ما وعد به عباده  ،إلى اهلل و التوكل عليه االبتهالالزهد و يحيون للنسك و و 

 لدى المسلمين هي في أصلها قيمة من قيم اإلسالم الخالصة. الزهد  فنزعة الصالحين،

 

 

 

                                                           
1   ط، ص  لبنان، د –عبد العزيز عتيق، األدب العربي في األندلس، دار النهضة العربية، بيروت

216. 
2  216، ص المرجع نفسه. 
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 الزهد في اإلسالم  شعر عوامل نشأة .2

اختلف أراء الباحثين من المستشرقين و غيرهم في العوامل التي أدت إلى ظهور      

مثال  "نيكو لسون"فيرى  .للهجرةحركة الزهد في اإلسالم إبان القرنين األول و الثاني 

"ولكننا مع  :1فيقول، ولكنه متأثر إلى حد قليل بالمسيحية أن الزهد إسالمي النشأة

ال نرى أن في تشكيل التصوف في صورته األولى اعترافنا بأن المسيحية كان لها أثر 

 "داود الطائي" و ه(161)ت "إبراهيم بن أدهم"في أقوال متصوفة الزهاد من أمثال 

ه( ما يدل 194)ت "شفيق البلخي"ه( و167)ت "الفضيل بن عياض"ه( و 165)ت

 خرى يبدووبعبارة أ أي مصدر أجنبي آخر إال قليال".على أنهم تأثروا بالمسيحية أو ب

أن هذا النوع من التصوف )بقصد الزهد الذي يعتبر تمهيد للتصوف( كان أو على 

 .2اإلسالماألقل من المحتمل أنه كان وليدا لحركة 

فيرى أن ثمة تيارين في التصوف اإلسالمي األول الزهد، وهذا في نظره  "جولد زيهر"أما      

ن كان متأثرا  قريب من روح اإلسالم ومذهب أهل السنة،  إلى حد كبير بالرهبانية المسيحية وا 

 

                                                           

1  للطبع والنشر والتوزيع، ط  اإلسراء، دار ومكتبة اإلسالميبراهيم إبراهيم ياسين، مدخل إلى التصوف إ
 .77، ص 2005، 1

 2  ، 77ص المرجع نفسه. 
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والثاني التصوف بمعناه الدقيق وما يتصل به من كالم في المعرفة، األحوال، المواجد 

 ، ولذلك  ومن ناحية أخرى بالبوذية الهنديةاألفالطونية الحديثة ة بوهو متأثر من ناحي األذواق،و 

وبذلك يرى  متأثر إلى حد كبير بالرهبانية المسيحية، "زيهر جولد"الزهد اإلسالمي في رأي إن ف

ثم الرهبانية اإلسالم وليد عاملين أساسيين هما اإلسالم ذاته هذان المستشرقان أن الزهد في 

 . 1ر هذا العامل األخيرثيفي مدى تأالمسيحية مع اختالف 

 تتمثل فيما يلي: أن عوامل نشأة الزهد في اإلسالم أربعة "أبو العال عفيفي"ويرى      

 ث على الورع والتقوى وهجر الدنياإن القرآن يح :تعاليم اإلسالم نفسه العامل الول: . أ

إلى العبادة و قيام  ويدعوويعظم من شأن اآلخرة، ويحقر من شأن هذه الدنيا  وزخرفها،

ونحو ذلك مما هو صميم الزهد، والقرآن يصور الجنة والنار بصورة  الليل والتهجد والصوم،

إلى التفاني في العبادة طلبا للنجاة، وألقت الرعب في قلوب دفعت كثيرا من المسلمين 

 .واالستغفاراآلخرين خوفا من الوقوع في النار فقضوا الليالي في التوبة 

 ية ضد نظام اجتماعي وسياسي قائم ثورة المسلمين الروح الثاني:العامل  . ب

وفي رأيه أن العرب تأثروا قبل اإلسالم بالرهبان  :الرهبنة المسيحية العامل الثالث: . ت

المسحيين، واستمر تأثيرهم في زهاد المسلمين بعد ظهور اإلسالم وكان تأثير الرهبنة في 

 تلك المبادئ التي ظلت  لمبادئ العامة في الزهد،الناحية التنظيمية أكثر منه في ناحية ا

                                                           
1   77، ص السابقإبراهيم إبراهيم ياسين، المرجع. 
 



دـــــــــــــــــــــــالزه شعر نشأة                                         :ولل ال ـــــــــــــــــــــالفص  

 

20 

 

و كثيرا ما نقرأ عن زيارات عباد المسلمين للرهبان في صوامعهم  إسالمية في الصميم،

وأخذهم عنهم بعض تعاليمهم، ومن ذلك ما روي عن "إبراهيم بن األدهم" تعلمت المعرفة 

 .1من راهب يقال له "سمعان"

إلى ظروف إسالمية  رأيهيرجع هذا العامل في  :الفقه والكالمالعامل الرابع: الثورة ضد  . ث

وذلك أن أتقياء المسلمين لم يجدوا في  ؛بحتة، شأنه في ذلك شأن العاملين األول والثاني

ولعله قد تبين لنا من اآلراء  ،فهم الفقهاء والمتكلمين لإلسالم ما يشبع عاطفتهم الدينية

مدى  هو في آرائهمالسابقة على أن الزهد من مصدر إسالمي أوال، ولكن الخالف بين 

 .2الزهد تأثير المسيحية على نشأة

على العاملين األولين في نشأة الزهد  "أبو العال عفيفي" " إبراهيم إبراهيم ياسين"ويوافق       

االجتماعي في العصرين األموي  سلمين على النظام السياسي ووثورة الم اإلسالموهما تعاليم 

 اإلسالميوالعباسي، ولكننا نرى أن الرهبانية المسيحية لم تكن عامال من عوامل نشأة الزهد 

ن كان لها أوثق  وكذلك فإن ثورة المسلمين ضد الفقه والكالم لم تكن لها صلة بنشأة الزهد وا 

 وفيما يلي نحاول بيان العاملين  .الثالث هجري وما بعدهابنشأة التصوف منذ القرن الصلة 

 

                                                           
1   78، ص السابقإبراهيم إبراهيم ياسين، المرجع. 
2   78المرجع نفسه، ص. 
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الرئيسيين في نشأته، حيث في رأينا هما القرآن والسنة إضافة إلى األوضاع السياسية 

 .1واالجتماعية في القرنين األولين للهجرة

 العامل الول: القرآن والحديث 

ما جاء في القرآن والسنة متعلقا  الزهد في رأينا هو نشأةإن العامل األول واألساسي في     

ببيان حقارة الدنيا و زينتها وضرورة العمل الجاد من أجل اآلخرة للظفر بثواب الجنة والنجاة 

 من عذاب النار.

ومن اآليات واألحاديث الدالة على ذلك اآليات التي تشير إلى فناء الدنيا وضرورة        

نيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في حياة الد  ما الالزهد فيها قوله تعال: ) اعلموا إن  

األموال واألوالد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي 

سورة الحديد  اآلخرة عذاب شديد ومغفرة من اهلل و رضوان وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور(.

 .192اآلية 

ويصور القرآن طبيعة اإلنسان في الميل إلى شهوات الدنيا في قوله تعالى : )قد أفلح من     

تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا واآلخرة خير وأبقى(. سورة األعلى اآلية 

14 ،17. 

                                                           
1  80، ص السابق، المرجع إبراهيم ابراهيم ياسين. 
2  80، ص المرجع نفسه. 
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كلون أيضا قوله تعالى: )كال  بل ال تكرمون اليتيم وال تحظون على طعام المسكين وتأ و   

 .1( سورة الفجراون المال حبا جم  ا وتحب  التراث أكال لم  

من هذه اآليات القرآنية يمكن أن نستخلص ما يلي: يصور القرآن الكريم الحياة الدنيا على     

بطبعه متأثرا بالدنيا  اإلنسانولما كان  ،أنها لعب ولهو، وأنه ال دوام لها وهي متاع الغرور

وسائر  يستسلم لذلك، بل عليه بتزكية نفسه بالعبادة وملذاتها، محبا للجاه والمال فإن عليه أال  

 .2ها عن هواها باستمرار، فإذا فعل كان مثواه الجنةفرائض الدين ونهي

"الدنيا  -صلى اهلل عليه وسلم-ومن األحاديث النبوية التي تحث على الزهد في الدنيا قوله    

سجن المؤمن وجنة الكافر" وقوله عليه الصالة والسالم: )يقول العبد مالي مالي إنما له من 

ماله ثالث ما أكل فأفنى أو لبس فأبى أو أعطى فأتقى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه 

  .3للناس(

ليس هناك شك في أن مثل هذه األحاديث هي التي دفعت زهاد المسلمين في القرنين      

األول والثاني من الهجرة إلى الزهد في الدنيا والعمل من أجل اآلخرة واالكتفاء بالقليل من 

 خوف المستمر من فتنة الدنيا والرغبة األكيدة في الظفر بالجنة.المطعم والملبس والمال وال

 

 

                                                           
1   81، صالسابقإبراهيم إبراهيم ياسين، المرجع. 
2   82المرجع نفسه ، ص. 
3    82المرجع نفسه ، ص. 
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 الحوال السياسية واالجتماعية امل الثاني:الع 

رضي " عثمان بن عفان"كان للخالفات السياسية بين المسلمين منذ أواخر عصر الخليفة     

السياسية واالجتماعية للمسلمين، وبدأت تظهر العصبية نه أثر في مجال الحياة الدينية و اهلل ع

قسم وان "علي بن أبي طالب"القبلية مرة أخرى، واستمرت الخالفات السياسية في عصر اإلمام 

مرجنة، ولم يكن هذا الخالف السياسي ليبتعد المسلمون بعد ذلك إلى شيعة وخوارج وأمويين و 

ائما  ليؤيد موقفه إلى نصوص الدين د لجأعن الدين ألن كل فريق من المتنازعين كان ي

عندئذ صار كل حزب سياسي  إلى فهم النصوص أو تأويلها تأويال خاصا، وهذا يدعو ،يبررهو 

 .1فرقة دينية لها معتقداتها

فإنه كثيرة و اضطهادات شديدة لخصومهم  فإذا عرفنا أن عصر األمويين قد شهد مظالم    

 إلى الزهد و العزلة عند أفراد كثيرين.يكون من الطبيعي أن تقوى النزعة 

يضاف إلى ما تقدم أن حياة المسلمين االجتماعية في العصر األموي تغيرت كثيرا عما       

فقد فتح المسلمون  و الخلفاء الراشدين، -صلى اهلل عليه وسلم -كانت عليه في عهد النبي 

، وبدأ الثراء يظهر في المجتمع اإلسالمي مقترنا بحياة الترف وما قد تتبعه من بلدانا كثيرة

انحراف خلقي، وهذا وجد المسلمون أن من واجبهم دعوة الناس إلى ما كان عليه السلف من 

                                                           
1 86ص ،السابقبراهيم ياسين، المرجع إبراهيم إ. 
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القرن األول هجري ظهور حركة ن شهد إذ تقلل و زهد  و ورع  وعدم االنغماس في الشهوات.

 .1ارها نتيجة لهذه االضطرابات السياسية و التحوالت االجتماعيةالزهد اإلسالمية و انتش

يوضح لنا هذا العامل الحياة االجتماعية المتغيرة التي حدثت في المجتمع اإلسالمي       

فأقبلوا  ،نتيجة الفتوحات اإلسالمية حيث كثرت الغنائم في أيدي المسلمين فأصابوا منها الكثير

هذا اإلقبال الشديد على الدنيا أدى في نفوس بعض ع ولهو، على الدنيا بما فيها من مت

المسلمين شيئا من االنقباض ثم في النهاية العزلة، وعدم المشاركة في هذه الحياة الجديدة 

"أبو خوفا من رب العزة سبحانه و تعالى ومن عقابه، وعلى رأس هذه الفئة الصحابي الجليل 

بسوء الحياة الجديدة، و يحذرهم من هذا الثراء الذي  ذر الغفاري" الذي قام بتبصير المسلمين

أقبل عليهم و يلفت أنظارهم نحو إخوانهم الفقراء الذين ال يجدون ما ينفقون على متطلبات 

 .2حياتهم األولية

تتجمع أراء الدارسين حول عدد من األسباب و الدوافع يرجعون إليها ظهور نزعة الزهد في     

أن الميل إلى الزهد كان مرتبطا بالثورة على السلطة القائمة،  "تسيهر جولد"اإلسالم، فيرى 

 .3حكومةالينكرونه من وهكذا لجأ كثير من المسلمين إلى حياة االعتكاف احتجاجا على ما 

                                                           
1  89ص ،السابقبراهيم ياسين، المرجع إبراهيم إ. 
2 ،2 ط ،1،1989 1ط مكتبة مدبولي، ،المذاهب الصوفية و مدارسها عبد الحكيم عبد الغني قاسم 
 .54ص،  1999،

3  ،دار النهضة  الزهاد و المتصوفة بالد المغرب و األندلس حتى القرن الخامس هجري، محمد بركات
 .18ص ،1993 ط، د العربية، القاهرة،
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شجعت على  سالم بالعوامل الكثيرة  التيأنه قد انفرد القرن األول في اإل "نيكلسون"ويرى      

الحرب األهلية الطويلة الدامية التي وقعت في عهد الصحابة  وبني ظهور الزهد وانتشاره، ف

أمية و التطرف العنيف في األحزاب السياسية و ازدياد التراخي واالستهانة في المسائل 

عسف الحكام و المستبدين الذين يملون إرادتهم وأرائهم تناه المسلمون من و ما ع الخلقية،

و رفض هؤالء الحكام عالنية كل فكرة تتصل  ،إسالمهمالدينية على غيرهم ممن أخلصوا في 

العوامل حركت في نفوس الناس الزهد  هذهكل  بالخالفة الدينية التي حاول المسلمون إرجاعها،

ومن هنا ظهرت حركة  ، ووضعت آمالهم فيهافي الدنيا و متاعها  وحولت أنظارهم نحو اآلخرة

 1دا دينيا خالصا.الزهد قوية عنيفة وانتشرت على مر األيام زه

ن في و كان لإلسالم أثر بي   من األغراض التي راجت في الشعر العربي الغنائي،الزهد       

و اإلسالم خصوصا يحث على الزهد، البساطة، ذلك ألن الدين عموم ظهوره و رواجه، 

 أثر إضافة إلى الرغبة في اآلخرة التي هي وحدها دار القرار،القناعة، االنصراف عن الدنيا و 

 ن في شعر الزهد، أولهما العامل السياسياإلسالم ثمة عامالن اثنان كان لهما تأثير بي  

هذا العامل المتمثل في انصراف عدد من الشعراء إلى قول  ؛خصوصا في العصر العباسي

ما الثاني الكالمية، أقية بعيدا عن المسائل السياسية، الدينية، المذهبية، الفكرية و شعر الزهد ت

لشعراء الذين ساءهم شيوع اللهو والمجون ظهور طائفة من ااجتماعي أخالقي متمثل في 

                                                           
1  ،18ص ،السابقالمرجع  محمد بركات البيلي. 
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و راحوا  هذه الظاهرة، فعكفوا على ذواتهم فما كان باستطاعتهم الوقوف في وجه، الغناءو 

 .1يعبرون عن نقمتهم وذلك باإلخالص لنفوسهم و بالتعبير عن ذواتهم بأروع  شعر الزهد

إلى ما حتى يصل يب أن هناك عوامل متضافرة أدت إلى شيوع الزهد و اتساع دائرته وال ر     

ن الهوة ألك ذه العوامل هو العامل االقتصادي ذلو لعل أقوى ه ،وصل إليه في القرن الثاني

و إذا أخذنا بغداد نموذجا لما وصل  ،الفقراءالمجتمع اإلسالمي بين األغنياء و بدأت تتسع في 

فبينما هناك الحكام  وة في القرن الثاني وجدنا ذلك التناقض االجتماعي البارزإليه أمر الثر 

ان الترف، و يفتتنون في تصخب قصورهم بألو واألعوان غارقون في النعيم  والوزراء والقواد 

و هناك المعدمون الذين ال  ،العبيدويتنافسون في اقتناء الجواري و  المأكل والمركبالملبس و 

وقد أعطانا  .األثرياء وال مكان فيها للفقراء حتى قيل لهم أن بغداد مدينةيجدون قوت يومهم 

 :2بعض الشعراء صورة لهذا التناقض بين الغنى و الفقر في بغداد فقال

 اسِ ــــــــــــــــــــَــــ ِسيَمَها منى ِبَأْنفنَ        ذ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاَر َطيِبَها آخِ َبْغَداَد دَ 

 إفـــــــــــــالسَيِبيت  ِفي َفْقِر و              ال المــــــــــــــــــــــــرئ َتْصِلح  ِلْلَموِسِم،

ون ربِّ الِغنَ   َواسِ ـــــــــــــــــــــَأْصَبَح َداَهْم ووسْ             ى ــــــــــــــــــــَلْو َخلَها َقار 

 

 

                                                           
1  ،08ص السابق، المرجع يحي الشامي. 
2  ،76، 75، صالسابقالمرجع  فوزي أمين،  فوزي عيسى. 
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 ْأسِ ــــــــــــــــــعاِجَلة  للَطاِعِم الكَ  ا             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَــــ َلِكَنه لِتي ن وِعد ،اَهَيا 

 اسِ ـــــــــــَنْطل ب ه  ِفيَها ِسَوى النَ          ا     ـــــــــــــَــــ ووْلَداْن و ِمْن ك ِل م ح ورن

 المبحث الثاني: خصائص شعر الزهد وأقسامه

 أوال: خصائص شعر الزهد

وكثير من خاصتهم،  جعلته شعرا محببا إلى عامة الناسامتلك شعر الزهد خصائص      

أحس ف وب، وقد قربه ذلك من النثرية،بساطة األسلن أهم تلك الخصائص سهولة األلفاظ و وم

بن  ةلمروي "أن مس الزهدي بحيث النثرية في شعر"أبي العتاهية"الناس في ذلك العصر بهذه 

 :1لقيه فقال له: والل ه لو كنت أرضى أن أقول مثل قولك الوليد"

 الحمد و النعمة لك                      والملك ال شريك لك   

 لبيك إنك الملك                      

 :2ف بيت و لكني أقولفي اليوم عشرة آال لقلت

 م وَف َعلى َمْهِج ِفي َيوِم ِذى َرَهِج         كأَنه  َأَجل  َيْسَعى إَلى أَملِ 

تبع النثرية في الشعر  قل مثل قولي، أقل مثل قولك، وقد فرد عليه أبو العتاهية بقوله:     

وقد  صة أخرى هي المباشرة في األسلوب و تجنب الوسائط كالصورة و المجاز،الزهدي خصي

 ني التي يراد التعبير عنها مباشرةفالمعالخصيصة في إفهام الناس وحببته إليهم، ته هذه اقرب

                                                           
1  ،68ص ،السابقالمرجع  مصطفى محمد السيوفي. 
2  ،69ص المرجع نفسه. 
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كما امتاز ذلك الشعر باحتوائه على أسلوب  غموض فيها و ال تعقيد. تبرز واضحة جلية ال

 :1 في عصر الرشيد" البهلول"كما في قول تعليمي يقصد منه النصح واإلرشاد 

 وِفي الَعْيِش فاَل َتْطَمعْ       َدْع الِحْرَص َعلَى الد ْنَيا   

 عِ ــــــــَــــ َفَما َتْدرْي ِلَمْن َتْجم   اِل       ـــــَــــ و اَل َتْجَمْع ِمن الم

 عِ ـــــــــــــــــــــــِغَنى ك َل َمن َيْقنَ   َرِص      ــــــــــــــــــــَفِقير  ك َل ِذي حَ 

 :2ي بعض جوانبه األسلوبية من ذلك قول أبي العتاهيةوقد تأثر شعر الزهد بالقرآن الكريم ف  

 يــــــــــــــِنِه اَلقِ ـــــــــــــــــــــــــــوك ل ِلَحِني       َيا َعَجَبا ك ل َنا َيِحيد  َعْن الَحِنيِن    

 واْلَتَفْت الَساق  ِمْنه  بالَساقِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ه            َناِدب َكأَن َحيَّا َقْد َقامَ 

 َمن رَاقِ  يَل:ـــَموَت َخِفيَّا وقِ   وِت         ـــــواْسَتَل ِمْنه  َحَياَته  َمِلك  المَ 

)َكالَّ إَذا َبَلَغت  في كل من البيتين الثاني والثالث اقتباس من قوله تعالى: الثاني رفالشط     

( إَلى ربَِّك 29( واْلَتَفِت الَساق  بالسَّاِق)28لِفَراق )ا ( وظَّنَّ أنَّه ا27) ( و ِقيَل من َراقِ 26التََّراِقي )

وقد امتاز أبو العتاهية في شعره الزهدي خاصة بطول  سورة القيامة،. ( (30َيْوَمْئِذ الَمَساق )

 إذ جاءت قصيدته المعروفة "بذات األمثال" طويلة جدا، فقد ذكروا أن عدد أبياتها أربعة النفس 

 

 

                                                           
1  ،69ص ،السابقالمرجع  مصطفى محمد السيوفي. 
2  ،70ص المرجع نفسه. 
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 أالف بيت وهي أرجوزة على الشعر المزدوج الذي ال يراعي وحدة القافية إال في صدر البيت

 :1وعجزه ومنها قوله 

 َما أْكَثَر الق وَت ِلَمْن َيم وت    َحْسب َك ِمَما َتْبَتِغيِه الق وت        

 اَفاــــــــمن اَتَقى اللََّه َرَجا وخَ الِكَفـــــاَفا             الف ْقَر ِفيَما َجاَوزَ 

الشاعر ليتخلص من حدة القافية الموحدة التي ال تعطيه  يهويعد هذا تجديدا موسيقيا لجأ إل

 على أوزان العروض المستعملة فإذامجاال للطول الذي يريده، وكان أبو العتاهية يخرج أحيانا 

 .2ما روجع في ذلك قال: أنا أكبر من العروض 

نذكر وتجدر المالحظة إلى أن الزهد تميز في القرنين األول والثاني بعدة خصائص        
 منها ما يلي: 

قاء عذاب ت  يا من أجل الظفر بثواب اآلخرة واأنه يقوم على أساس فكرة مجانية الدن -
االجتماعية  رآن و السنة، وبالظروف السياسية ومتأثر في ذلك بتعاليم القالنار 

 . آنذاكالسائدة في المجتمع اإلسالمي 
أنه زهد ذو طابع عملي ولم يعنى الصحابة بوضع القواعد النظرية له، ومن وسائله  -

العملية العيش في هدوء وبساطة تامة، والتقليل من المأكل والمشرب إضافة إلى 
 من العبادات والنوافل والذكر مع المبالغة في الشعور بالخطيئة والخضوع  اإلكثار

 

                                                           
1   ،70ص ،السابقالمرجع مصطفى السيوفي. 
2    70المرجع نفسه، ص. 
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 .1زهد يهدف إلى غاية أخالقيةالمطلق لمشيئة اهلل ، وبهذا فإن ال
لقد كان يتخذ الخوف من اهلل دافعا وهو خوف يبعث على العمل الديني الجاد، على  -

وهو الحب هلل  "رابعة العدوية"أنه ظهر له دافع آخر في أواخر القرن الثاني عند 

عن الخوف من عقابه والطمع في ثوابه في آن واحد، وهو يعبر عن إنكار المنزه 

 باهلل. اإلنسانن التجرد في عالقة الذات وع

لما  العدوية" رابعة"وعند إن زهد بعض المتأخرين من الزهاد خصوصا في "خراسان"  -

 .2ي التحليل أن يعتبر مرحلة تمهيدية للتصوفتميز به من تعمق ف

 الزهد ومراتبه وحكمهشعر أقسام ثانيا:   

 :بحيث تتمثل هذه األقسام فيما يليلزهد بن القيم ل للزهد أقسام ومنها ما عد دها     

  .زهد في الحرام وهو فرض عين -

ن ضعفت  - يت التحق بالواجب وا  الزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة فإن قو 

 كان مستحبا.

الزهد في الفضول وهو زهد فيما ال يعني من الكالم والنظر والسؤال واللقاء وزهد في  -

 عليه نفسه في هلل.الناس وزهد في النفس بحيث تهون 

 

                                                           
1   90، ص 3أبو الوفا الغنيمي التفتزاني، مدخل إلى التصوف اإلسالمي والتوزيع، ط. 
 2   ،90ص المرجع نفسه. 
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 وهو الزهد فيما سوى اهلل وفي كل ما يشغلك عنه وأفضل الزهد  زهد جامع لذلك كله -

 .1إخفاء الزهد وأصعبه الزهد في الحظوظ -

 وقال في طريق الهجرتين ما ملخصه، أن الزهد أربعة أقسام :    

 وهو الزهد في الحرام أحدها فرض على كل مسلم  -

زهد في ال بحسب المزهود فيه وهووهو على درجات في االستحباب زهد مستحب  -

 التفنن في الشهوات المباحة. المكروه وفضول المباحات  و

 زهد الداخلين في هذا الشأن وهم المشمرون قي السير إلى الل ه. -

 لى ثالثة أوجه: األول ترك الحرام وهو زهد العوامالزهد ع :وقال اإلمام أحمد أيضا    

ترك ما يشغل عن الل ه و  الحالل وهو زهد الخواص و الثالثوالثاني ترك الفضول من 

 . 2هو زهد العارفين

   

                                                           

 1  ،المدينة  مكتبة الدار، يوائي،ر عبد الرحمن عبد الجبار الف حقيقت كتاب الزهد، وكيع بن الجراح 
 .125ص ت،، د د ط، د، ،1ج المنورة،

2 ،م،1999 -ه1430 ،1ط أبي بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي الدنيا القرشي البغدادي، كتاب الزهد 
 .06ص
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 طبيعة الزهد في شعر أبي العتاهيةالمبحث األول: 

سنتناول في هذا المبحث دراسة الخصائص الفنية لشعر أبي االعتاهية وموضوواا  الههود     

 في شعره وكذا الدوافع التي دفعته إلى الههد.

 وموضوعاته شعر أبي العتاهيةأوال: خصائص  

 الخصائص الفنية لشعر أبي العتاهية .1

فيمووا  هووذه الخصووائص تتمثوولو العتاهيووة  شووعر أبوويهنوواأ أربووع خصووائص فنيووة يمتوواه ب ووا     

 :1يلي

 س ولة األلفاظ وهي مذهبه في جميع قصائده. -

وهووي مووا مهايووا الشووعراع الميبوووايا ويووراد ب ووا البعوود اووا التكلوو  و التع يوود رشوواقة التعبيوور  -

 اذوبة.فإذا قرعنا قصائد أبي العتاهية نجدها رشي ة المبنى تسيل 

 ما ي ترا بذلأ أحيانا ما الركاكة.سراة الخاير و  -

 شبيه واستعارة و تال أريد بالخيال هنا الليائ  الشعرية ف ي ما ادم التفنا في الخيال و  -

 
                                                           

1  ر شووباي فبرايوورر 20أنوويا الم وودار أمووراع الشووعر العربووي فووي العصوور العباسووير دار العلووم للم يوويار ي
 .166ر167ص
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 بل أاني الخية أو الصورة التي يتخيل ا الشاار فيحمل الناا الي وا إلوى ارضوهر ركناية -

فيوه إال موضوواا واحودا يحووم حولوه ويعرضوه الينوا جد نا ديواا أبي العتاهية ال نفإذا يالع

فسوواد اسنسوواا وا ووا   رفنوواع األاووراد الدنيويووة رد يكوووا واحوود وصوو  ال بووور وأهوال ووايكووا

بل كاا لوه وتور واحود ين ور اليوه ن موا  كثير االفتتاا في إنشاده ولم يكا شاارنا  اآلخرة.

 .1لى منايق الحياة الح ي يةمؤثرة و لكن ا خالية ما سعة التخييل والنفوذ إمتماثلة 

غيور أنوه  رة إموام الشوعراع الهاهواد فوي همنوه وقود بودأ حياتوه  الهيوا ماجنوايعد أبو العتاهي        

فمون م موا ردا ذلوأ إلوى  رالدارسووا فوي تحليول هوذا التحوولوقود أختلو   رتحول إلوى حيواة الهاهود

 ضووعة أصوولهربسووب  ف ووره و  م مووا قووال أنووه تاههوود وموون ؛فشووله فووي حبووه و حرمانووه مووا صوواحبته

ههوود وسوويلة للوصووول إلووى اامووة اتخووذ مووا ال رخبيووث الووديا رأنووه ناسووأ الظوواهر وموون م مووا هاووم

وموووا ي ووورأ ههووود أبوووي العتاهيوووة  ونشووور الوووداوة إلوووى المذلوووة والخضووووم و ال عوووود بيووون مر رالشوووع 

ااموا  ف ود أمضوى نحووا موا ث ثويا رع السولبية  واالستسو م و التشواؤمي حظ أنه ميبووم بيوابو

الوى موا يسومعه م ووال رقودة الموو  األبديوة ومن صوا ينعي الحيواة إلوى أهل وا و يبكي وا وينودب ا 

 فاألجل  رنونه سيؤول إلى الخرا  و الداماروما يب رفالناا يلدوا ليموتوا ركل لذة له وكل نعيم

 

                                                           
1   168ر171ر صالسابقالمرجع أنيا الم دار. 
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 .1والمو  وحش مفترا ييارد اسنساا قصير والمنايا راصدةر

م تؤسوا وهوذه المعوال ويحدد أبو العتاهية معالم يريق الههد التي ينب ي أا يسلك ا الههوادر    

ويعبور  التأسوير وواستحضوار التواريل للعبورة  روااتوهال النواا رالى اناصر أساسية كالت ش 

 :2أبو العتاهية اا ذلأ في ول

 ووووة وويابا         تأكله في هاويوووووورغي  خبه     

 تشربه ما صافية د         ار وووووووكوه ماع بو       

 ةوووووونفسأ في ا خالي ووة         وووو وووووغرفة ضيو       

وظوول نحووو ث ثوويا اامووا يت نووى  مووا حيوواة الل ووو إلووى حيوواة الههوودرف وود تحووول أبووي العتاهيووة     

فالكل مصيره إلوى الفنواع والكول وشويأ الوهوال  رلدة كأا المو  الدائرة الى الخلقبالكأا الخا

 :3ي ول روالكل سيصبح ترابا في ترا 

 للَخَرا             َفُكلُكْم َيِصٍيُر إَلى َتبا  ِلُدو للَموِ  واْبنو    

 

                                                           
1  84ر ص1990اادل جابرر شفيق الرق ر تاريل األد  العربي ال ديمر دار صفاعر د ير اماار. 
2   382ر صالسابقفوهي ايسىر فوهي أميار المرجع. 
3  23ص رالسابقالمرجع  ديواا أبي العتاهيةر. 
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 :1وي ول   

 وَرَحى المِنيَّة َتْيَحاُ  ووووووووووووْم            َغْف ِت  الَناُا ِفي      

 :2و ي ول

 ظُّة ِمْا َماِله الَكفاُ حووووووووووِه               اند ِميَتتِ كل َحيَّ       

 :3وي ول

 وحُ وووووووووُ َلُم الَمْو  َيلوووووووووووووويا          اَ َبْيا اْيِني كلِّ حَ 

 نُح َاَلى َنْفِسَأ َيا ِمْا           ِكيْا إْا ُكْنَ  َتُنوحُ 

إذ اسسووو م ال ينعوووي إلوووى  ربوووالخير و االضووويرار ا اسحسووواا  مووواو لعلوووه موووا أجووول هوووذ     

ل وم فوي كورو  أبوي العتاهيوة التوي تخنوق األنفواا و التوي تجعلوه   الناا حيات م و ال يصورها

 كما يجعله ي   اند نهالع ري   يوي  اند سكرا  المو  و ما يعانيه المحتضر ما  الم

ال بوور وال بووور نفسو ا يسووأل ا اوا أصووحاب ا مسووج  أا ذوي السولياا يسووتووا موع السوووقة فووي 

 :4ي ول رلى ساحتهأا اليبي  كثيرا ما يسب ه مريضه إالمو  و 

 عاَش الَمِريُد و َماَ  الَيِبي ِوي الَيِبيُ  المِريد                 فَ و َقْلُبَأ َدا

                                                           
1   249ر دار المعار ر ص12ر ي 3رج  -تاريل األد  العربي  -شوقي ضي ر العصر العباسي. 

2   249المرجع نفسهر ص. 
3   249المرجع نفسهر ص. 
4  249المرجع نفسهر ص 
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ر ولكنوه ال المو  و ال بور حوديثا اوا البعوث والنشوورهو يضي  إلى حديثه اليويل اا و     

بل يلم إلماما بالبعوث و الحسوا  الوى شواكلة  رسل في ذكر اذا  الجحيم و نعيم الجناايستر 

 :1قوله

 َلَكاا الَموُ  َغاَية ُكلِّ حيِّ        متنا ُترْكنا    افلو أَننَّا إذ

 َبْعَدُه َاْا ُكِل َشْيع و ُيْسألُ         لكَنا إَذا ُمْتنَا ُبِعثَنا  و  

و فعو  جمووع أبوو العتاهيوة فوي أشوعاره الهاهودة حتووى لتؤلو  و حودها ديوانوا كوام  و يتسوع      

وقد بني اليسوايوا الى نشورت م ألشوعار أبوي  رديوانا مست   "د النمري األندلسيابا اب"من ا 

موا تيسور  "النموري"يا إلوى روايوة ضواما  اهية في ديواا أبي العتاهية "العتاهية  باسم "األنوار اله 

 قصائده.ر الشاار و جمعه ما أشعا

 يث اا الحياة والمو  والفناع ومصير كما رأينا يييل الحدوأبو العتاهية في ههدياته      

وهوو فوي اظاتوه يسوتمد موا ال ور ا الكوريم  رحول بجان  ذلأ إلى ما يشبه وااظاويت ر اسنساا

ف ووووو يرتوووودي ثووووو    .2"البصووووري الحسووووا"و الحووووديث النبوووووي الشووووري  و واووووظ الواوووواظ أمثووووال 

                                                           
1   250ر ص السابقشوقي ضي ر المرجع. 
2   250المرجع نفسهر ص. 
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إلووى التووهود يملووي الووى النوواا اظاتووه و يحووذرهم مووا يوووم الحسووا  و يووداوهم الوووااظ الحكوويم و 

 :1وما موااظه قوله رر ويعتمد الى المعاني الدينيةقبل الرحيل

 أوووووووَلِأ الَوْيُل إْا أاَيْيِتِه ِبَشَمالَ َقْلعة              َنْفُا ال َتْسَتْوِيِني َدارَ َأيا 

 َفدوَنْكه ِمْا َقْبِل َيْوَم اْسَتْشَ اَلأِ َبأ واْذُكرِي             أَيا َنْفُا ال َتْنِا ِكَتا

 أِ وووووووَجَواًبا لَيْوِم الَحْشِر َقْبَل ُسَؤالَ ووووووووووْوَرُغ             أَيا َنْفُا إَا الَيْوَم َيْوُم َتف

 إَلى َخْيِر َما  َقَدَمْتُه ِمْا ِفَعاَلأِ َفُيْسَرى               و َمْسُؤوَلُة َيا َنْفُا أْن ِ 

 أ وال لأوَ  ال َاَليْ َما َنجَ  ِ يوووووووووووووووووَرة             إذاَيا َنْفُا أْنِ  فَ وِمْسِكيَنُة 

 العتاهيةموضوعات الزهد في شعر أبي  .2

لمجواراة الحيواة ل د أملوى العصور العباسوي الوى معظوم الشوعراع خوود أغوراد الشوعر        

أبووو العتاهيووة كشوواار اباسووي يوورق هووذا و  رومووا بوويا هووذه األغووراد شووعر الههوود راالجتماايووة

 وجدناه يشتمل الى الموضواا  اآلتية: اندهاند دراستنا لشعر الههد و  رالمجال و أبدم فيه

 الموت  . أ

 ذلأ المصير المحتوم لإلنساا بل لكل حي كان  أقوى أسلحة أبي العتاهية فكرة المو       

                                                           
1   384ر ص السابقفوهي ايسىر فوهي أميار المرجع. 
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ف وو يخايو  اسنسواا الوذي نسووي  رلوو  العصواة والموؤمنيا الوى السوواعيعوه  الي وا فيهلوهل ق

فووالمو  يووأتي ويفوورق ال تثووق بالوودنيا وبالصووحبة في ووا :    و ييلوو  الخلووود فووي الوودنيا قووائ المووو 

 :1أال وهو مو  األبويا قالثم يأتي له بدليل  خر الى المو   ه الجمااة رهذ

 َفَيلْيَ   ِفي الدُّْنَيا الَنَباَتا        َأْنساَأ  َمْحَياَأ الَمَماَتا  

 َتَرى   َجَماَاِتَ ا َشَتَتا   َ       أْا   ا و وووووووووووووووووووووووووأَوِثْ َ  بالُدْنيَ 

 اووووووووووووووووَ َما َقْد َرأى  َكاَنا فَمات        ي  ووووووَيا َمْا َرأى أَبوْيه  فِ 

 إال أا الحيوواة تنسووي م المووو  هورا  فمصوويرهم واحوود تسوووي بوويا جميووع البشوور  تلووأ النصوويحة   

السووواب ة أسووولو  االسوووتف ام ليكووووا ل ووود اسوووتعمل الشووواار أبوووو العتاهيوووة فوووي األبيوووا  ر و ب تانوووا

 .2ا في النفا اا ذكر المو الخيا  أشد وقعا و أثر 

 

 

                                                           

1   48ص ديواا أبي العتاهيةر. 

2   مجلوة كليوة  نموذجوا،ر)ههود أبوي العتاهيوة  ظاهرة الههد فوي العصور العباسوي رابد الكريم الخفاجي هين
 ر27العودد جامعوة بابولر ركليوة اآلدا  الجامعوة المستنصوريةر التربويوة و اسنسوانيةرالتربية األساسية للعلوم 

 .309ص مر2016 حهيراار
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 الدنيا  . ب

اَّ الدَّاَر اآلِخوَرة َلِ وَي الَحيوَواُا لوو َكواُنوا  ) :قال تعالى    وما هِذه الَحياة الدُّْنَيا إالا َلْ ُو و َلِعُ  وا 

 اسنساا امره في سبيل  النفا أماني يفنيو تمني فالدنيا متام هائل وابث بايل . َيْعَلُموَا،

 :1و الشاار أبو العتاهية يحت ر الحياة الدنيا و يعظم اآلخرة في ول في غرور الدنيا رتح ي  ا

 ْفَنىَأَماِني ُيْفِني الُعْمَر ِمْا َقْبِل َأْا يُ ا         وووووووووووووووووووَ ْنيْر َيا دُ وووووووووووووَنِصْبِ  َلَنا ُدوَا الَتَفكُ 

 َرىووووووووووإَلى َحاَجِة َحَتى َتُكوَا َلُه ُأخْ      َلْيَا َوِصَ       َحَتى َتْنَ ِضي َحاَجاُ  َماْ 

فالشاار امد إلى التشخيص فجعل ما الودنيا شخصوا ينصو  شوباكا ليصوياد ب وا وكوأا      

فاألبيوووا  قريبووة موووا النثووور تخلوووو موووا . نسووواا حبوووال األموواني لي وووع فوووي شووورك االوودنيا تنصووو  لإل

و ااتموود  البحوور اليويوول لتعيووي الوونفا اسنسوانية نفسووية فووي التأموول و التفكيوور فووي الموسوي ى 

 هذه الدنيا الفانية.

  الوعظ و النصح . ت

عوره و مفتوواح تلووأ الشخصووية المع وودة شووموووهم النشوواي كوواا أبووو العتاهيووة متعوودد الجوانوو      

 إلى األول دفعه  ه ذلأ الشعور في اتجاهيا رئيسييار وقد دفعبالن ص بسب  منبته المتواضع

                                                           

1    311ص  السابقر ر المرجعابد الكريم الخفاجي هين. 
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دفعووه ف . أمووا الثووانيوصووار بووذلأ مووا الثوووار والمتموورديا ر اجمووة اليب ووا  العليووا فووي المجتمووعم

و صوار  رأا يلوبا مسووح الوواظ و المتصووفيا لكوي يتل وى مع وم تكوريم العاموة واحتورام مإلى 

 فيه قدرا ل ارئ لشعر أبي العتاهية يرىاو   .1الت اليدو  حماة اآلدا بذلأ ما داائم االست رار و 

 :2ومنه قوله ركبيرا ما الواظ الخالص 

 و َنْلَعُ  والَموُ  ال َيْلَع ُ ُ                       وووووووووووووووووهَ َأيَّاُمَنا َتذْ و و  َأَتلْ 

 َماِلي اَل أْاَج ُ َقْد َلَ ا                     اِجْبُ  و  َاِجْبُ  ِلِذي َلِع 

 َر ُ ووووووووووووووووَأَيْلُ و و َيْلَعُ  َما َنْفَسُه                       َتُموُ  وَمْنِهُلُه َيخْ 

َنا َيْ لِ                        ما ساعنا دائماَتَرى ُكلَّ    ُ ووووالى ُكلِّ َما َسرَّ

باالسووتف ام الووذي يحموول فووي يياتووه االسووت را  و التعجوو   اسووت ل الشوواار هووذه األبيووا       

كوذلأ ويعلوم  روأا منهله الذي يعمره سويخر  رالدنيا و هو يعلم أنه سيمو  مما يل و في هذه

فنصووويحته فوووي هوووذه األبيوووا  هوووو اووودم اللعووو   راا فوووي هوووذه الووودنيا أكثووور موووا السووورورأا األحوووه 

                                                           
1  311ص رالسابقالمرجع  هين  ابد الكريم الخفاجير. 

2  العتاهيوة وأبوي إسوحاق األلبيوري )دراسوة مواهنوة،رالتجربوة الههديوة بويا أبوي  رمحمود ليفي ناي  ابود اه 
نوووابلا  رجامعوووة النجووواح الوينيوووة ركليوووة الدراسوووا  العليوووا أيروحوووة الماجسوووتير فوووي الل وووة العربيوووة و أداب وووا ر

 .69ص ر2009 فلسييار
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و هوواهو  رالووواظ حتووى للخلفوواع والحكووامصووح و قوود وصوول األموور بالشوواار أا ي وودم النو  .والل ووو

 :1ولهيعظ الرشيد ب 

ْا َتَمَنْعَ  بالُحَجاِ  و الحَ  اَل َتْأَمِا   َرصِ ووالَمْوَ  ِفي َيْرِ   و اَل َنْفِا               وا 

 َراِ ووووووووووووِفي َجَنِ  َمدَِّرِم ِمْنَ ا و ُمتَّ               َذًة  وووووووووووووووووووووووووووووووووووِ َفما َتَهاُل ِسَ اُم الَمْوِ  َنا ف

 َالَى الَيْباِ َتْجِرْي   إاَّ السَِّفيَنَة الَ َ ا               ووووووووووووووووووووووووَتْرُجو الَنَجاَة و َلْم َتْسُلْأ َمْسَلكَ 

حصوا ا فوي حتوى لوو كواوأنوه ال يوؤما جانبوه   الشواار أبياتوه بالحوديث اوا الموو ل د بدأ    

ف ووو  رفووي موودلول ااظيمووة يوو  الثالووث كلمووا  موحيووة و معبوورة و ر وفووي البحصوويا لنفسووه و بيتووه

فينة كالسووال يستعد ل وذه النجواة   اآلثاميضر  المثل باسنساا الذي يريد النجاة ما ال رق في 

 .2ف ي ال تجري الى األرد اليابسةالتي تحتاج الماع لكي تجري 

 ذم حياة الملوك . ث

ليا كالملوأ و الخلفواع و ذوي جعله ي اجم اليب ا  العإا  منب  أبي العتاهية المتواضع      

 :3المكانة و الجاه و أصحا  المال في ول  في ذلأ

َ  ِفيا بالثََّرى و َتَسْرَبَ   وَكْم ِمْا َاِظيِم الَشْأِا ِفي َقْعرِ   حْفَرِة                 َتَلحَّ
                                                           

1   115ص ديواا أبي العتاهية ر. 
 
2  70ص المرجع السابقر محمود ليفي ناي  ابد اهر. 

3    79المرجع نفسهر ص. 



:           مظاهر الزهد في شعر أبي العتاهيةالثانيالفصل    

 

43 
 

كثيووورا موووا  أي أا هنووواأالخبريوووة التوووي تفيووود التكثيووور  "العتاهيوووة باسوووتخدام "كووومد بووودأ أبوووو ل ووو    

 لوم ينوهل مع وم موا حيوام الودنيا شويع  رأصحا  الجاه و السلية اندما وضعوا فوي حفورة ال بو

وَل َووْد ِجْئُتُموَنووا  وهووذا المعنووى مسووتمد مووا قولووه تعووالى:) رفأصووبح التوورا  هووو لباسوو م و فراشوو م

َل َمرَِّة وَ ُفَراَدى َكَما َخلَ  ْلَنأُكمْ  ْ َناُكْم َأوا  . وَراع ُظُ وِرِكْم، َتَرْكُتْم مَّا َخوَّ

ة و األوضووام ل ود كواا أهول اصور أبوي العتاهيوة واث وويا موا ن متوه الوى الفوروق اليب يو       

وكووواا منظووور المواكووو   تلوووأ ح ي وووة لوووم يكوووا يحووواول هوووو نفسوووه إخفاعهوووارو  راالجتماايوووة الجوووائرة

وموووا ذلوووأ موووا  رواه صووواح   فووو  يملوووأ الصوووبر الوووى موووا يوووراه  إيوووذاعر الضوووخمة يؤذيوووه أشووود

حميووود  و رمووور فوووي موكبوووه  وبووويا يديوووه الفرسووواا و الرجالوووة "حميووود اليوسوووي"األغووواني موووا أا 

وهووو يلتفوو  ف ووال أبووو  روالنوواا ينظووروا إليووه و يعجبوووا منووهواضووع يرفووه الووى معرفووة فرسووه 

 :1العتاهية

 َما ِشْئَ  ِمْا َصَلِ  َوِتيهِ                مْ وووووووووووووْبَناُع ِب ِ ِلْلَموِ  أ

 هِ ووووَداَرْ  َرَحاُه َاَلى َبِني ْد               و َكَأَنِني ِبالَمْوِ  قَّ 

 يا أحد إال ما تخيى فيعمر و ي رم.ف و يصور المو  بالرحى إذا دار  لم ت   ب     

 

                                                           
1   79ر ص السابقمحمود ليفي ناي  ابد اهر المرجع. 
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 دوافع الزهد عند أبي العتاهيةثانيا: 

 هناأ أسبا  كثيرة دفع  أبي العتاهية إلى الههد من ا:   

لويا صوعبا وال جديودا إذا قلنوا أا أبوا العتاهيوة كواا ميعونوا  األمور: لعلا العامل الديني . أ

فوووي دينوووه أصووو  قبووول أا ننووواقش تمسوووكه الوووديني وميعونوووا فوووي أخ قوووه وتصووورفاتهر ف ووود 

كانو  ت موة الهندقوة متأتيوة موا موا بر وجا   ت موة الهندقوة إلوى الشواار أكثور موا مورةر و 

 :1ادة مواضع

أا ت مووة الهندقووة كانوو  شووائعة جوودا فووي العصوور العباسووي وأخبارهووا مبثوثووة فووي الكتوو  ال  -

 تحتاج إلى دليل.

 سلوكه المشيا أيام شبابه دفعه إلى ات امه بالهندقة أيضا. -

ات امووه  كثوورة بكائووه ورثائووه لووو "الووي بووا ثابوو " وكوواا قوود قتوول الووى هندقتووه قوود دفعوو  إلووى -

 بالهندقة.

 

 

                                                           
1    ر كلية 21/1م.م لمى سعدوا جاسمر الههد في شعر أبي العتاهيةر مجلة الجامعة اسس ميةر العدد

 .10الجامعة اسس ميةر ص –اآلدا  
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 رجح أا أبا العتاهية ذه  مذه  الههد بسببه كثيرا من ا:ي ذيال العامل الدنيوي  .  

الكآبووة والعهلووة التووي اووانى من ووا الشوواار خاصووة بسووب  الصوودما  التووي وقعوو  لووه جووراع  -

 فشله في ح  "اتبة" التي أخلص ل ا الح .

ة وهووو االسووتعداد النفسووي لوودى وهنوواأ دافووع  خوور نووراه وجي ووا فووي تبريوور ههوود أبووي العتاهيوو -

 .1أبي العتاهية

أمووا السووب  اآلخوور الووذي ربمووا يكوووا قوود دفعووه إلووى الههوود ف ووو مووا انوواه لكونووه ابووا ألسوورة  -

 ف يرة وذلأ ما جعله ههيدا في متع الحياة.

 

 

 

 

 

                                                           
1   خليل شر  الديار الموسواة األدبية المسيرة أبو العتاهية ما الرفد إلى ال بولر دار مكتبة ال  لر

 .84ر ص 1987د ير بيرو ر 
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 المبحث الثاني: مظاهر الزهد في شعر أبي العتاهية وقيمته األدبية

لمف وووم الههوود انوود أبووي العتاهيووة ومظوواهره وكووذا قيمتووه  سوونحاول فووي هووذا المبحووث التيوورق   

 األدبية.

 ومظاهره مفهوم الزهد عند أبي العتاهيةأوال: 

 مفهوم الزهد عند أبي العتاهية .1

يعوور  أبووو العتاهيووة الههوود أنووه التخلووي اووا مبوواه  الوودنيا وهينت ووا واسقوو م ان ووا والعكووو      

ترويضووو ا الوووى ومجاهووودة الووونفا و  و الشووو وا رالوووى العبوووادة وت ووووى اه بعيووودا اوووا الملوووذا  

ومووا أسوووا الههووود انووده ال نااوووة والرضوووا بمووا قسوووم اه للعبووود وتوووذكر  راحتمووال الجووووم و الخلووووة

 .1المو  دائما ف و الن اية المحتومة للجميع ف و ال يختل  كثيرا اا ف م الههاد

 أبي العتاهية زهدمظاهر  .2

أنوه انودما ههود فورد الوى نفسوه بعود االلتهاموا  برغبتوه  أبوي العتاهيوة في أخبوار   

 ومحد إرادته وأول هذه المظاهر:

                                                           
1   أحمد حبر حسيا شع ر فا الههد في شعر أبي العتاهية رسالة م دمة لنيل درجة الماجستير في

 .43ر ص1988 -ه 1408راسا  العليار والن در كلية اآلدا ر قسم الل ة العربية للد األد 
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ا الشووواار بعووود االاتوووهام الوووى الههووود لوووبا الصوووو  وامتنوووع اوووا قوووول لوووبا الصوووو : إ -

 ال هل بالرغم ما تضييق الرشيد اليه وحبه.

محمود بوا أبوي العتاهيوة أا أبواه بعود أا خورج موا سوجا  ابنهبحيث يروي  ااااتهال الن -

الرشيد "لوهم بيتوه وقيوع النواا" وحواول الرشويد أا يبثنيوه اوا ذلوأ لكنوه كتو  إليوه بيتويا 

 :1يعلا في ما برمة بالناا وأخ قه واستئناسه بالوحدة

 برم  بالناا وأخ ق وووووووووووووم          فصر  أستأنا بالوحدة

 عمري وما          أقلا م في حاصل العوووووووداة ما أكثر الناا ل

د الوى نفسوه وهوو فوي السوجا أال ر  م والح  في كل اام فيروى أنه فوالصوم اا الك -

" ومكوووث هكوووذا سووونة كاملوووة ويوووذكر بعووود ال إلوووه إالا اهو "يوووتكلم إال بوووال ر ا الكوووريم أو بووو

 معاصريه أنه كاا يح  في كل اام.

ة الحجامة مظ را ما مظاهر الههد حيث قعد لتحجيم العاموة الحجامة فاتخذ أبو العتاهي -

 .2خاصة اليتامى والف راع تواضعا منهر وليكس  بما فعله الثوا  كما ي ول

 

 

                                                           
1   43ر ص السابقأحمد حبر حسيا شع ر المرجع. 
2    44المرجع نفسهر ص. 
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 مظاهر الزهد في شعر أبي العتاهية. 3

 :1قال أبو العتاهية يخاي  الدنيا ويبكي ا اا ال رور :ترك بهائج الدنيا -

 رحالي يوحيي  اا ظ ري المي        الووووووووووووووووووووووواآلمقيع  منأ حبائل 

ا يب ا  ل      نل  مما   لشيعويئس  أا أب ى   يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووفيأ يا دنيا وا 

 يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووأرح  ما حلي وترحال       حي  نفوجد  برد اليأا بيا جوا

 يووووووووووووووووووووووووووووووووووووبرق  لذي يمع وبرقة  ل       وووووووووووووا يئس  ال ر  برقة خلولئ

   وهوالووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويا دار كل تشت     ي   وووووووووووووووووووفاآلا يا دنيا ارفتأ فاذهب

   وووووووووالووووووووووووووووووثوووووووووووباألمف دا الاي وراح       ا  ووووووووووووووووووبودواآلا صار لي الهماا مؤ 

 الووووووووووووووووووووووووتفرغ  هممي اا األش       واآلا أبصر  السبيل إلى ال دى  

ففوووي البيووو  األول يخبرنوووا أبوووو العتاهيوووة أنوووه قيوووع صووولته بالووودنيا وهاق شوووباأ األمووول في وووا       

ورجع اا الرحلة إلي ار وادل اا الجري وراعها والسعي فوي يلب وار بحيوث يوذه  فوي البيو  

ب ائوه لموا ملوأ موا حيوام الودنيار ل وذا ال يريود أا يوربي نفسوه بوه الثاني ليبيا لنا بأنه يئا ما 

 ر ولماا يئا ما الدنيا وما في ا استشعر الراحة وال دوع وأحا 2وال يعول اليه وال ي تم به

                                                           
1   166ر ص 2004ر 4لبناار ي  -ديواا أبي العتاهيةر دار الكت  العلميةر بيرو. 
2   ينظر: مصيفى السيوفير أمراع الشعر في دولة بني اباار الدار الدولية ل ستثمارا  الث افيةر

 .100ر ص 2008ر 1مصرر ي -ال اهرة



:           مظاهر الزهد في شعر أبي العتاهيةالثانيالفصل    

 

49 
 

ال رار والسكوا ألنه تخلص ما متااب ار وهودأ موا العمول ل وا والشو اع في وا وانوي اوا الكثيور 

ا كوواا قوود يووئا مووا الوودنيا ومووا في ووا وأراح نفسووه اووا السووعي وراعهووار فووإا ل ووا  من ووا بال ليوولر وا 

وسائل خاداة وظواهر م رية بال فلة اا ح ي ت ار أما في البي  الخواما ف وو يخايو  الودنيا 

بأنووه ف ووم ح ي ت ووا واوور  أخبارهووا وكشوو  أسووتارها ف ووو ييلوو  من ووا الووذها  واالبتعوواد  ويخبرهووا

انوووه ألا غايت وووا التفووورق ون ايت وووا الفنووواع وال معنوووى لمصووواحبت ار ألا الهمووواا قووود الاموووه ح وووائق 

الحيواة وكشوو  لووه اووا كثيوور مووا العبوور والعظوا ر واوور  الوودنيا الووى ح ي ت ووا وأبصوور اليريووق 

   .1إلى ال دى

المرابوة نوراه يرتعود  وأهوالهفأبو العتاهية الذي يذكر الناا بالمو  و المه : لموترهبة ا -

ما ذكره ويجهم منه جهاا شديدار وقد ملأ اليه حواسوه وشو ل كول تفكيوره حتوى أصوبح 

 :2سوى المو ر إذ ي ول شيعال يفكر في 

ا      ي   ووووووووووووووووووووووووول د لعب  وجدا المو  في يلب        في المو  لي ش   اا اللع وا 

 شاغل لذوي الع ل وفي المو  ش ل      أصبح لي في المو  ش ل اا الصبا         

                                                           
1   101ر السابقينظر: مصيفى السيوفير المرجع. 
2  103ر ص السابقأحمد حبر حسيا شع ر المرجع. 
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ترقبوه وترصود خيواتوه ليلحوق بوه بموا مضوى؛ إذ  لمو  ييالعه في كل ناحية وله ايوواوا    

 :1ي ول

 فأصبح  م موما هناأ حهينا      نا وووووووووأرى المو  حيث ااتمد  كمي

 نا وووووووووأخذ  شماال وأخذ  يمي      سيلح ني حادي المنايا بما مضى  

 ناوووووووووووووووووووووووووووتدا  دبيبا بالمنية في     ية   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالينا ايوا للمنوا خف

لووي م ي وودم لنووا الشوواار فووي حديثووه اووا المووو  منظووريا يييوول الوقووو  ا: أهوووال الموووت -

وهمووا منظوور سووكرا  المووو  وتجوورم المووو  غصصووهر ومنظوور ال بووور وهووو يتخيوور دائمووا 

األوضووام التووي تثيوور فووي الوونفا االن بوواد والوحشووة والراوو  والفووهمر وي صوود إلووى ذلووأ 

قصدا بأنه حريص الى أا يثير في نفوا سوامعه هوذه المشواارر وكأنوه يريود أا يحيوم 

األول يتحوودث فيووه اووا المنظر فوو .2لرهيبووةأاصووابه ويترك ووا تن ووار تحوو  قبضووة المووو  ا

سووااة االحتضووار ويصوو  مووا يعانيووه مووا كوور  المووو  وغصصوو ار وقوود أخووذ  روحووه 

تنحشور فووي صودره وغصووص الموو  تتووردد فوي حل ووه وم لتوه توودور وال أحود يسووتييع دفووع 

 ذلأ انه؛ إذ ي ول:

 

                                                           
1  104ر ص السابقأحمد حبر حسيا شع ر المرجع. 
2    106المرجع نفسهر ص. 
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 يهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووومولى ينفا إالا اه كربت       يبر وال  يا كربتي يوم ال جار 

 تميد بي في حيات ا المو  سكرتيه       يوم أقل  فيه شاخص بصري  

ت      د   وووووووووووووووووووووووووووإذ تمثل لي السياق وق  يهوووووووووووووووقلاب  يرفي وقد ردد  غصا

ين لنووووا أبووووو العتاهيووووة بعوووود سووووكرا  المووووو  و بحيووووث  ال بورفيتعلووووق بوووو المنظوووور الثووووانيأمووووا      

 العظوووام النخووورة و الجمووواجم العاريوووةغصصوووه إلوووى الم وووابر و ظلمات وووا بووويا األجسووواد العفنوووة و 

 .1ةيوكأننا داخل قبور ح ي 

فووي تلووأ الم ارنووة بوويا حووال أهوول ال بووور مووا قبوول  رأكثوور مووا ي وو  انووده فووي شووعره الم ووابو      

و قووود ت يووور  م ح وووم و أكلووو    رالنعووويم و حوووال م فوووي قبوووورهمالووودنيا كوووانوا يتمتعووووا بالحيووواة و 

هووو يحوواول اسووتخ ص و  .من ووا سوووى اظووام نخوورة وجموواجم ااريووةاألرد أجسووادهم فلووم يبووق 

يا كوانوا يسوتمتعوا بالحيواة كموا صوار إليوه أولئوأ الوذ رتوذكير اسنسواا بمصويرهالعبر ما ذلأ و 

 :2 ولإذ ي رثم يوت م يد المو  و أل ت م في ال بريوما 

 داوا للمو  واختيفوا    أال أيا األلى سلفوا   

  وووووووووووال تر  وال لي    حيا ال تح     افوافو 

 

 
                                                           

1   108ر 106ر ص السابقأحمد حبر حسيا شع ر المرجع. 
2    108ر 106المرجع نفسهر ص. 
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  ووووووووووتبنى ثم تنخس    فر   ووووووووووترص الي م ح

 ل م ما ترب ا فرش    وما رضراض ا لح 

 ت يع من م سب  الر   جاع فضيعوه و جفوا

العتاهيووة أمووام المووو  متعظووا وااظووا حتووى كوواد أا يسوومى شوواار المووو ر ولكثوورة مووا وقوو  أبووو 

 :1ي ول

 لوووووووووووووواوووووووويوالر أيا أم             الوووووووووووووووووووووبآمتعل   

 الوووووووووووووووووووملحار أي إقب            وأقبل  الى الدنيا  

 الووووووووووووووووووووووووووقي األهل والم        أيا هذا أتج ر لفرا   

 الوووووووووووووووووالى حال ما الح       ف  بد ما المو     

فووي نبرتووه دائمووا سوومة الهجوور والمخايبووة لمووا تناسووى ح ي ووة المووو ر والنوواا كل ووم يتناسوووا     

ال هلكوووووا يأسووووا وقنويووووار فيووووأتي أبووووي العتاهيووووة يصووووحا  ي م وي ووووه فووووي م وحووووقا ل ووووم أا يتناسوووووا وا 

رهم الدفينة اتجاه المو  رحمة ب م ال ن مة الي م وال تشفيار حيث أنه فوي البيو  األخيور مشاا

                                                           
1   142ر ص السابقخليل شر  الديار المرجع. 
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كثير ما الت ريرية في قال  حكمة متداولة لكا الم م في وا انصور اسثوارةر وتلوأ البود وموا فوي 

 .1رهيا هاجسه األبدي المو  اسنسااحتميت ا ما رهبة تجعل 

 :2كما ي ول

 داوووووووووووووال ص يرا وال شيخار وال أح       د   وووووووووووولالمو  ال والد يب ى وال 

 ما فاته اليوم س مر لم يفته غدا         للمو  فينا س ام غير مخيئة 

 داوووووووووووووووووووووووووووووووأال ينافا في ا أهل ا أب   ما ضرا ما ار  الدنيا وغرت ا     

الوذي خياوور  اسنسووااموو  ولووم يتفلسو  مسووتنتجا أا الوى حباوذار لووو استرسول فووي التأمول ابوور ال

ذا كاا يعنوي بالمنافسوة التك  لو  واالسوتئثار فو  بوأا ...االحياة أال ينافا في ا أهل ا أبدا ...وا 

 .ولكا المنافسة غير التكال 

وفووي مووا يلووي أبيووا  يصوو  في ووا هوال العموورر وقوود وفاووق فووي تصوووير المووو  وتصوووير نفسووه    

 :  3لحوظا ي ولتوفي ا فنيا م

 

 
                                                           

1   142ر ص السابقخليل شر  الديار المرجع. 
2    195المرجع نفسهر ص. 
3  195المرجع نفسهر ص. 
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 ديوووووووووووووووووأيل  ما ليا لي بي        أضيع ما العمر ما في يدي  

 دوووووووووووووووولس  الى ث ة ما غ          رداه  يوووووووووووووقد فاتن األماأرى 

ني ال جري   قد است لا المو  لي مولدي       ة    وووووووووووووووووووووإلى غايوا 

 أصعد في مصعدي مصعد          ا  الردى  ووووووووووويبوما هل  في 

 ما المو  في البرهخ األبعد         وا  وووووووووووووووووووووووووووأوشأ اماا قليل أك

 مووا وييلوو  بيووده مووا يضوويع رإنسووانيتهابوور  اسنسوواايبوودو هووذا التحليوول تحليوول رائووع لنفسووية      

    هوووو مووا معرفوووة اووا اجوووهه وبوويا الوفووواة ردا  اووا اجوووهه بوويا حوووائر واسنسوواا المسوووتحيلر غيووره

 فوق وا يب وا  الموو  بعود موا أموا غايوا  موا بين ما وما والن ايا ر البدايا  الى قابد والمو 

 .1األبعد البرهخ في أنه العتاهية أبو ويظا  يب ا

 إلوى وال تاموة اهلوة إلوى الحيواة وهجور العمول تورأ إلوى يوداو الشواار نورى فو  شويع كل رغم     

 الووى والمتوواجرة والسووعي العموول إلووى يووداو فنجووده اللحوومر أكوول وتحووريم الووهواجر بعوودم النسوول قيووع

 إلوى داوا ف ود وشوعره وفكوره نفسوه الوى خويام الوذي الموو  شوبح ورغوم الوبعدر بوه ات موه ما اكا

 :2ي ول بال ليل؛ والرضا ال نااة

 
                                                           

1   196ر ص السابقخليل شر  الديار المرجع. 
2    145المرجع نفسهر ص. 
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 ي ع حادث كل الى والصبر         كال نااة المرع شر  ما

 واووووووووووقنع ما ال انعوا حباذا يا          ناوووووأشراف ال انعوا يهل لم

 المووال جمووع الووى حرصووه فووي وهووو شووبابه غلووواع أيووام ال ووانعيا مووا يكووا لووم أنووه يحووا وكأنووه    

 الكتوا  هوذا صواح  يظوا وال الي وا وحوثا م النواا فواظ ال انعيار حدا  تجاوه قد لذا الا  وانت ا 

ره إذ حتووى ويي رهووا نفسووه يعووظ كوواا العتاهيووة أبووو أا الووديا" شوور  "خليوول  الجشووع مووا الههوود حوورا

 :1قائ  هت  واليمعر

   كاسق ل اسكثار يرى ملكا       أهل لم ال نااة الى حصل  لما

 باألموال الف ر ايا والف ر        ىوووووووال ن هي بالكفا  ال نااة إا

ر رأيناه ويالما    موا لنفسوه وتي يور فيوهر هوو وقوع اماا تكفير وكأنه موااظه في المعنى هذا يكرا

 وأوهاره.  أوضاره

التخلوق بخلوق ى أحاديوث اوا التواضوع و تورأ التيوه و وله في معنى النسوأ والت وو  النسك -

 :2العهيه إذ ي ول كما جاع في الكتا رد هونا اباد الرحما الذيا يمشوا في األ

 

                                                           
1   146ر ص السابقخليل شر  الديار المرجع. 
2   محمد هالول س مر األد  في اصر العباسييا منذ قيام الدولة حتى ن اية ال را الثالثر منشأة

 .201 ر ص  ير د المعار ر اسسكندريةر د
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 اهُ ووووووووووووَأْصَلَحُه الَلَه و َاافَ    َحَتى َمتى ُذو التَِّيه ِفي َتْيِه      

ْا َتاهُ و هُ       ْ ِلِ ْم    جَ  َيِتيُه َأْهَل الِتيِه ِما  واوووووووْم َيُمُتوَا وا 

 َواهُ ووووووووووووووووووووْ َفإَا َاهَّ الَمْرِع َت         ِه  ووووووووِ َمْا َيَلَ  العِّه َلَيْبَ ى ب

 ما َلْيَا َيْرُجوُه و َيْخَشاهُ       َلْم َيْعَتِصْم باللاِه ما َخُلِ ِه     

ألا مصوير اسنسواا فداا إلوى التواضوع  رالمعنى وهو ترأ الخي ع و التيه واتكأ الى هذا    

 :1ي ول رإلى الترا 

 اوووووووووووووووووووووووووووووووِلِذْكِر اللاه          يا َواها َلُه واهَ أَيا َواها 

 اوووووووووووووووووووووووووووووووبالنسي  أَفواهَ   َلَ ْد َييََّ  ْذْكر اللَِّه        

 اَهاوووووووووووووووَ أْنتُْنا ما ُحَش          َاَلى ُحِش إَذا ت َفياَ 

 َجاَها رَشا ُرِهُقوا\ُحُشو         وَا  وووووووُ أَرى َقوَما َيِتي 

   وي ول:

 ِلْلَموِ  أْبَناُع ِبِ ْم         َما ِشْئَ  ِمْا َصَلِ  وِتيهِ 

 يهِ وووووووووووَداَرْ  َرَحاُه َالَى َبنِ   وكَأَنِني بالَموِ  َقْد      

 كأا أبا العتاهية يستحضر صورة الفناع و المو  في مواج ة هذا التياه المتكبر ألنه     

                                                           
1   202ر ص السابقمحمد هالول س مر المرجع. 
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ولووو ذكووره لتيوواما لووه ويأيووأ. وربمووا كوواا هووذا  رجوواهر كأنووه ملووأ الوودنيا فنسووي المووو صوواح  

الموق  ما أبي العتاهية مدفواا إليه لما شواهده وي وع تحو  اينيوه فوي مجتموع ب وداد موا هوذا 

ا النوواا مووا أغنيوواع قوود أغرقوووا فووي المووال ر ودفع ووم الثووراع إلووى التكبوور الووى التفوواو  الشووديد بووي

 .1غيرهم ما اباد اه مما ال يمتلكوا قو  اليوم

النعموة موذكر بوأا هوذه  رميمئنوا م نعوا راهية مع هؤالع المظلووميا مكودودياوي   أبو العت    

موا  ه و جاهوه في ودهالمتبواهي بمالوفلعل هذا الصو  نفسوه يبلو   رم ما دام  ف ي إلى الهوال

 :2تي ه و خي ئه إذ ي ول

َد أْهَلُه        َتْيَه الُمُلوِأ و ِفْعَل َمْا َيَتَصدَّقُ   َهَذا هَماُا َقْد َتَعوَّ

 :3وي ول

 أُ وووووووووووووووووووووورُأ      اَل ُسوَقُة َيْبَ ى واَل َملِ وووووووووالَموُ  َبْيَا الخلق ُمْشتَ 

 َأْغَنى َاْا اأَلْمَ ِأ َما َمَلُكوا  َما َضرَّ َأْصحا  ال ليل وَما     

و  راع فووي اه هووو األموولوأا الرجوو رليووذكر بووأا الت وووى هووي الووهاد البوواقو يعووود موورة أخوورى      

فوووي الووودنيا ليحوووي موووع سوووائر الخلوووق سوووالما ميمئنوووا  ذلوووأ كلوووه ضوووابي السووولوأ و م ووووم اسنسووواا

 راضي النفا.

                                                           
1   202ر ص السابقمحمد هالول س مر المرجع. 
2    202المرجع نفسهر ص. 
3    203المرجع نفسهر ص. 
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 لقيمة األدبية لزهد أبي العتاهيةثانيا: ا

 فنه الشعري  .1

و ينثوووال انثيووواال ال يعووود أبوووو العتاهيوووة موووا الميبووووايا الوووذيا يجوووري الشوووعر الوووى لسوووان م     

و كوواا أو  رليبووع فووي اصوورهو شووعراع ا مثلووه فووي ذلووأ مثوول السوويد الحميووري و بشووارر ريتكلفووه

وال يث فووه ومووا هنووا جوواع اخت يووه فوو  يتكلفووه  رلة الشووعر اليووه كثيوورا مووا يرتجلووهو العتاهيووة لسوو 

 .جمعه بيا ال ث والثمياو 

موضوووواا  الههووود و المووووااظ و بخاصوووة  رولفظوووه سووو ل مموووا يجوووري الوووى ألسووونة النووواا      

 .1ال الملوأ  الخاصة و ألنه يوج ه إلى العامة و يخايب م به وال يخاي روالحكمة

 قيمة زهده .2

وقد لف ا ب شاع كالح السواد موا شوأنه  اهدراع ما حياة جمةية في ههديته أظ ر أبو العتاه    

ح ي يوة  أا يبعث الى اليأا وال نوي إال أنه ما تشواؤمه قود أسودى إلوى النواا نصوحا ذا قيموة

ووجه ك مه إلى ا ول م م دما ل ا البراهيا والحج  غير مكتفي بأسالي  األقودميا االختياريوة 

 ي اصر الم وجدل وهو في اصر نص  فيه للع ل ف و في اصر الفلسفة و التفكير وهو ف

 

                                                           
1   205ر204ر ص السابقمحمد هالول س مر المرجع. 
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ارش رفيع واست ى أفكاره ما كت  الدينية و نظريا  الف سوفة كموا اسوت اها موا اوالم التجربوة 

فمووا يبنووى  و اآلخوورة خيوور من ووا ر 1الفنوواع رال نااووة ألا الوودنيا دا إلووىوراح يووداوا  رو االختبووار

مووا أموور جسوودي بووه  للتفريووقر و مووا يعتنووييجمووع يجمووع للخوورا  ومووا يولوود يولوود للمووو  و مووا 

أا يعويش كموا سويمو  يكتفوي  اسنسواايضوحأ إال ليبكوي فعلوى  وما يضحأ ال ر خرته الفناع

اأ إلوووى ويوووذخر لنفسوووه أجووورا انووود اه إذ ذ ربالضوووروري ويتسووولح بوووالت وى وهكوووذا يتأهووو  ل خووورة

لوى مكوة وأقوام ب وا اهلته سيشد االتصوال بواه اوا يريوق التصوو  فلوم يحوظ بالكشو  فتوجوه إ

 .2جريد ثم قصد مصر فل ي في ا إكراما وحفاوةسنة في الص ة والت 15نحو 

        

                                                           
1   719حنا الفاخورير الجامع في تاريل األد  العربير ص. 
2  719ر ص المرجع نفسه. 
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 اإلنسانيةكشفت هذه الدراسة على أن الزهد ظاهرة ضرورية تشيع في المجتمعات      

كغيرها من الظواهر األخرى، كما أنه ظاهرة عامة تنشأ في أحضان الدين وتتطور في نطاقه 

وتتجه إلى قواعده وأصوله؛ لتستمد منه العون على مجابهة الحياة بحيث تبين لنا من خالل 

 هذا البحث ما يأتي:

اد الزهد مقام رفيع ألنه سبب لمحبة اهلل تعالى لذلك حّث عليه الكتاب والسنة وأش -

 بفضله أئمة الدين.

 سوى المحبوب. بشيءالزهد سبب السير والوصول إذ ال سير للقلب إذا تعلق  -

الزهد هو االنصراف عن الدنيا ومفاتنها والتمسك بالتقوى والعمل الصالح مع السعي  -

 للكسب.

كانت األحوال السياسية واالجتماعية من األسباب التي عملت على تقوية النزعة  -

 الزهدية.

سيما في القرنين الثاني والثالث للهجرة، وكان أكثر ر شعر الزهد انتشارا واسعا الانتش -

اتصاال بحياة الجماهير من غيره إذ أنه لم يكن يعرف الترف، بحيث كان الزهاد 

 يعيشون حياة دينية مستقيمة يشيع في بعض جوانبها النسك والعبادة.

كلموا في الزهد ودعوا إليه ومرّد ذلك أن يعتبر أبو العتاهية من الشعراء األوائل الذين ت -

الزهد نشأ نشأة إسالمية خالصة منبثقا من القرآن والسنة النبوية، وهذا ال يعني 

 االنقطاع عن الدنيا.
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يعّد أبو العتاهية من أشهر شعراء الزهد والحكمة في األدب العربي إذ يعتبر أحد أبرز  -

خر حياته وأكثر من ذكر القبر واللحد شعراء العصر العباسي انقطع إلى الزهد في أوا

 وذكر الموت والبعث والوعد والوعيد.

أبو العتاهية جعل من شعره وسيلة لإلرشاد والوعظ إال أنه أولى موضوع الموت أهمية  -

كبيرة وكل ما يتعلق به إلى ما يأتي بعده من عذاب القبر إلى يوم القيامة وما يتبعها 

 من أهوال.

ي العتاهية الشعري هو السهولة في اللفظ التي تقربه إلى خصائص مذهب أب من أهم -

، و لطفه و يأتي بعد هذه السهولة قرب المعنىو تحببه إليهم و  ،م الناس جميعاإفها

 .يركب إلى صياغة الشعر طريقا وعراوهو ال  ،الغموضته من التعمق والتكلف و براء

عديدة و مجتمعة أدت به من بين العوامل التي خلقت روح الزهد عند أبي العتاهية  -

ياة إلى سلوك هذا النوع من الشعر كل هذه العوامل من مؤثرات دينية و مؤثرات الح

كما نستطيع اإلدعاء أنه بدأ بزهد بسيط وربما  ،مثل اإلخفاق في الحب و الفقر

  .انتهى إلى الزهد الحقيقي في آخر أيام حياتهمصطنع و لكنه 

 تستدعي منهإلى القناعة واالكتفاء من الدنيا بالقليل و وة من زهديات أبي العتاهية الدع -

الدنيا و االستسالم للشهوات و  لى، واإلقبال عذم الحرص والجشع والطمع و البخل

 . تطبع محب الدنيا بطابعها المميز غير ذلك من الصفات المذمومة التي
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 تعريف الشاعر أبي العتاهية أوال:   

هو إسماعيل بن قاسم بن سويد بن كيسان العنزي األديب الصالح األوحد أبو إسحاق     

والخمسين بيتا في اليوم،  ةوالمائ ةالمائشاعر مكثر، سريع الخاطر في شعره إبداع كان بنظم 

 .1بجميع شعره من سبيل لإلحاطةحتى لم يكن 

ويعد أبو العتاهية من مقدمي المولدين كما يعد من طبقة بشار بن برد وأبي نواس     

 الحسن بن هانئ وأمثالهما.

 اإلمامميالدي وقد جمع  748هجري الموافق  130ولد أبو العتاهية في عين التمر سنة    

يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر النمري القرطبي ما وجد من زهديته وشعره في الحكمة والعبر 

وما جرى مجرى األمثال في مجلد، بحيث كان أبو العتاهية يجيد القول في الزهد والمدح 

 .2وأكثر أنواع الشعر في عصره

 ثانيا: نشأته

 دء أمره يبيع الجرار فقيل له "الجرار" نشأ أبو العتاهية في الكوفة وسكن بغداد وكان في ب    

                                                           
1  دار الراتب موسوعة مملكة الشعراء المتقن في الشعر العربي العتاهية محمد عبد الرحيم، ديوان أبو ،

 .08، ص 2008، 1الجامعية، لبنان، ط 
2    09المرجع نفسه، ص. 
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، ولما وفد إلى بغداد حاضرة العلم واألدب في أول 1ثم اتصل بالخلفاء وعلت مكانته عندهم

ختلط ببعض جواريه فعشق منهن جارية تسمى "عتبة" فحظي لديه وا خالفة المهدي ومدحه

ألهاه عن ذكرها بالمال الكثير أكثر فيها الغزل حتى هّم المهدي أن يهبها إليه لوال كرهها له ف

فلما توفي المهدي واستخلف الهادي تغيرت أخالق الشاعر، فامتنع عن ذكرها وأخذ في 

ولم يأتي عصر الرشيد حتى أضرب التزهد وأقبل على درس مذاهب المتكلمين وبعض الفرق 

تنع فيها عن الغزل وقصر قوله على التزهيد في الدنيا والتذكير بالموت ثم عرضت له حال ام

عن قول الشعر فأرغمه الرشيد عليه فأبى فضربه ستين عصا وسجنه ولم يطلقه حتى رجع 

وتغنى  باألفاقإلى قول الشعر وكان بعد ذلك ال يفارقه في حضر وال سفر، واتصلت شهرته 

 .2بشعره المغنون وتناجى به الزهاد وسائر الناس على اختالف طبقاتهم

 صفاته وأخالقهثالثا: 

 3كان أبو العتاهية سوداوي المزاج  ،كثير التردد في أمر الدين ،فتقلب على أطوار شتى    

وكان لبق اللسان مذبذب  ،الشعر له وفرة جعدة و هيئة حسنة كما كان أبيض اللون أسود

                                                           
1   09، ص السابقمحمد عبد الرحيم، المرجع. 
2   ،ص 2009 -1430 ،13لبنان، ط ، بيروت، تاريخ األدب العربي، دار المعرفةأحمد حسن الزيات ،

196. 
3  2ج ،2007 ط ، د، عاصمة الثقافة العربية، ،آداب اللغة العربية تاريخ  ،إبراهيم صحراوي، 

 .109ص
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ريحة، سريع يال القسّ كان  الرأي مفككا معتل العقيدة الضطرابه في اآلراء وتلونه في اّلنحل و 

 . 1سهل األلفاظ ،لطيف المعانيالخاطر، 

 رابعا: شعره

قليل التكلف ،وأجود شعره ما قاله في الزهد  االفتتانكان هذا الشاعر غزير البحر ،كثير     

"أن شعر أبي العتاهية كساحة الملوك يقع فيها الجوهر  و األمثال وقد قال األصمعي:

البديهة من غير تعمل وال تنقيح  ألنه كان يرسل الشعر إرساال عن والذهب والتراب والنوى"

كان يرمي إلى  ، "أبي نواس"و  "بشار بن برده في الطبقة األولى من المولدين أمثال "على أن

 . 2وهو الذي نهج للشعراء مناهج الزهد و العّظات العظة و الزهد،

 خامسا: نفسيته

ن الشك والحيرة نشأ أبو العتاهية في عصر امتاز بأزمات نفسية وعقلية وظهور موجة م   

والثقافات، وكان الشعر رفيع المكانة عند الخلفاء، وفي عهد الرشيد  األجناسنتيجة اختالط 

أقلع عن الغزل وانصرف إلى الزهد فحبسه الرشيد حتى يعود إلى الغزل ولكن اتجاهه النفسي 

ذ كانت له هذه المكانة االجتماعية راح الكثير من األد باء والشعراء كان أقوى من أن يقاوم، وا 

                                                           
1   111ص ،السابقالمرجع  ،صحراويإبراهيم. 
2 196ص المرجع السابق، ،أحمد حسن الزيات. 
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يعملون بعامل الحسد على الحط من شأنه فاتهموه بالبخل و الزندقة وسوء العقيدة وكتبوا في 

 .1ذلك روايات كثيرة

 سادسا: أعماله األدبية

جمعه في القرن الحادي عشر ميالدي "أبو عمر يوسف بن  ألبي العتاهية ديوان في الزهد   

عبد اهلل النمري القرطبي"، وله ديوان آخر جمعه "األب لويس شيخو" فأضافه إلى األول 

القسم األكبر  :هكذا ففي شعر أبي العتاهية قسمانو  1887سنة  وطبعه كامال في بيروت

رثاء و فنون المعاني من المديح و اليدور على الزهد والقسم اآلخر منظومات مختلفة في كل 

وكان أبو العتاهية في شعره الزهدي أمام من نظم في هذا  ،هيجاء و أوصاف و حكم وأمثال

بها و سرعة الباب وشعره هذا يقوم أساسا على الموعظة وما يتبعها من ذكر الدنيا و تقل

انية على األخالق و الث واآلخرة وأحوالها وهو يقوم من الناحية ،زوالها و الموت وغصصه

 . 2يتبع ذلك من نظرات في حياة الناس ماالحكمة و 

 سابعا: آثاره

 لم يصل إلينا كل شعر أبي العتاهية ويتفرع ما بلغنا منه إلى قسمين رئيسيين يدور    

 

                                                           
1   715لبنان، د ط، ص  –حنا الفاخوري، الجامع في تاريخ األدب العربي، دار الجيل، بيروت. 

 
2    716المرجع نفسه، ص. 
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 أكبرهما وأوسعهما نطاقا على الزهد والقسم اآلخر منظومات مختلفة في شتى فنون الشعر وقد 

أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن  اإلمامجمع زهديات أبي العتاهية في القرن الحادي عشر 

هجري، وسائر فنون شعر  423ميالدي الموافق ل  1070عبد البر القرطبي المتوفى سنة 

القديمة والمخطوطات المتنوعة إال أن ضمها األب  األدبأبي العتاهية ظلت مبثوثة في كتب 

 األنواروسماه  1886ر ديوان أبو العتاهية ووقف على طبعه سنة الذي نش "لويس شيخو"

 . 1صفحة 307الزاهية في ديوان أبي العتاهية ثم نشر معه طبعة مختصرة تقع في 

                                                           
1  419، ص 1980، 10لبنان، ط  -العربي، المكتبة البوليسية، بيروت األدبحنا الفاخوري، تاريخ. 
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