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  أبو ُنَواس
ھ145 ---  199//  م  762 --- 815 

   :ھَتَعاُرفُ 
  کان لھ  خلقا األحمرألن  ُنواسیکنی بأبي . کَِميالحسن بن ھانئ بن عبد األول الحَ ھو

انت من اشراف الیمن فَتکَنَّ  :ھ، وکان من امیل الناس الی ابی ُنواس فقال لوالء بالیمن
ذو : "ثم احصی اسماءھم فقال) وھم الملوک الذین تبتداء اسماؤھم بذو(باسماء الذوین 

 االولی ھکنیتبھا، فغلبت علی  هفاختار ذا ُنواس فکنا" ذو ُنواس"و" ذویزن"و" جدن
 .ابو علیوھی 

   :نشأتھ وحیاتھ
  فیھا توفيو بغدادونشأبھا، ثم انتقل إلی  البصرة، ونقل إلی األھوازُولَِد بقریة من قری. 
  ولما توفی لم یجد أبو نواس . مروان بن محمد آخر خلفاء بنی أمیةوکان أبوه من ُجْنِد

ارمن یعولھ، فالتجأ إلی  یشتغل عنده، ولکنھ کان مولعاً بالعلم مشغوفاً باألشعار  َعطَّ
ر الشعرآء، ویترنم بالنظم، واألخبار، فکان کثیراً ما یغشی أندیة العلماء، وحضر حوا

 .وشھرتھ فی الشعر فکان یود لو یتصل بھ لیأخذ عنھ َواَلَبة بن الُحَبابوقد سمع بذکر 
   :مع والَِبۃھ لَقائُ 
  فاتفق أْن َمرَّ والبة ھذا بالعطار الذي کان یعمل عنده، أبو نواس فتوسم فیھ الذکاء

ری أال تضیعھا، وستقول الشعر فقال لھ إني أری فیک مخایل أ. والفطنة وتوقد الذھن
هللا نعم أنا وا: فقال لھ. أنا والبة بن الحباب: فاصحبنی أخّرجک، فقال لھ ومن أنت ؟ قال

في طلبک، ولقد أردت الخروج إلی الکوفة آلخذ عنک، فسار أبو نواس معھ، وقدم 
بغداد وقد أربی علی الثالثین، وھناک صحب الشعرآء ودرس علی العلماء حتی أصبح 

 .أشعر أھل عصره، وأغزرھم علما وأنبھھم اسماً من 
   :ھارون الرشید ھفی مجلس الخلیف

  بلغ من دالة و. فأذن لھ في مدحھ فمدحھ واتصل بھ ونفق عنده الرشیدوتأدی خبره إلی
أبی نواس علیھ أنھ کان یمر بھ بنو ھاشم والقّواد والکتاب فیحیونھ وھو متکئ 

وکان یقصد عمال الوالیات فیمدحھم ومن ھؤالء . ممدود الرجل فال یتحرک ألحد منھم
ثم  الخصیب عامل مصر، فقد مدحھ بقصائد رواھا عنھ المصریون دون العراقین،

ما یوجب سجنھ فسجنھ فنادمھ ومدحھ، وثبت عنده  محمد األمینانقطع بعد ذلک إلی 
 .ببغداد١٩٩سنة ولم یلبث بعد إطالقھ أن مات  مدة

 :ِصفاتھ وأخالقھ
  کان أبو ُنواس جمیل الصورة، خفیف الروح، حلو الحدیث، حاضر البدیھة فصیح

اللسان، مدمناً للخمر، کثیر الھزل ولُمُجون، جامعاً ألشتاب الصفات التی یجب أن تکون 
ولھ مع الشعرآء مناقضات کثیرة، ونوادره المجونیة . فی الندیم، مستخفاً بأمور الدین

نھ طبعمنھ جزؤه األول فی القاھرة، إال أن أکثر ھذه مجموعة فی کتاب خاص غیر دیوا
النوادر وتلک األشعار المجونیة مدسوس علیھ، ألن جل أشعاره فی ذکر اللھو ووصف 
الخمر وما یتبع ذلک، ولیس ھذا مذھب المعاصرین لھ وال المتأخرین عنھ، فألحق 

 جاریة شاعرةه مع وأکثر أخبار. الناس بشعره کل ما وجدوه من جنسھ ولم یعرفوا قائلھ
 .قد َھِوَیھا وکلف بھا" جنان"تسمی 
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ْعرِ   :َمْنِزلَُتھ فِي الشِّ
  ِْعِر اْألَْخَبار  .َکاَن أَُبْو ُنَواس َضلِیعاً ِفي اللَُّغة، َو َراِویاً لِلشِّ

ی ِقیلَ   :َحّتٰ
  ْعَر إِالَّ َبْعَد أَْن َحِفَظ ھ لَْم یقُِل الشِّ یَن ِاْمرأَة إِنَّ َجالِ ِشْعَر ِستِّ  .ِخالََف الرِّ
  َفِیھ اْلَجاِحظُ  َو َقْد َقال:  

َما َرأَیُت أََحداً َکاَن أَْعلَُم بِاللَُّغة ِمْن أَبِْي ُنَواٍس َوالَ أَْفَصُح لَْھَجة ِمْنھ َمَع َحالََوة َو 
  .ُمَجاَنَبة ِاْسَتکَْراه

  ،وصراحة قولھ، ولَجَّ أبواب الشعر کلھا، إال أنھ امتاز من کل الشعرآء بفحش ُمُجونھ
لو سمعھ الَحَسنان لھاجرا " وصفھ الخمر وصفاوصدقھ فی تصویر خلیقتھ وبیئتھ، و

یعد أبو و. وأقل شعره مدائحھ، وأکثرھا فی الرشید وولده األمین" إلیھا وعکفا علیھا
 ،نواس ثانی بشار فی منزعھ لفظا ومعنی، وکثیرا ما ضرب علی وتره

  ی ة ِاْثَنانِ َبشَّ ":  َقالَ اْلَجاِحظُ َحّتٰ  ".ار وأَُبْو ُنَواس َمْعَناُھَما َواِحٌد َواْلِعدَّ
 ،ْبِع ِبَحیُث لَْم یَتکَلَّْف َقْوالً َوالَ َتِعَب ِفْي َعَمٍل ِشْعٍر ار َحلَّ ِمَن الطَّ أَُبْو ُنَواس َحلَّ ِمَن  َبشَّ

ْبِع ِبَحیُث یِصُل ِشْعُره إِلٰی اْلَقْلِب ِبَغیِر إِْذنٍ   .الطَّ
   :بالتنقیحھ ھرتش
  ْنقِیحِ کان ، َو یْعَمُل اْلَقِصیَدة َویْتُرُکَھا لَیلَة ُثمَّ یْنُظُر ِفیَھا َفیْحِذُف أبو نواس َمْشُھْوراً بِالتَّ

 .أَْکَثَر َویْقُصُر َعلٰی اْلَجیِد ِمْنَھا، َوِلٰھَذا َقُصَر أَْکَثَر َقَصاِئِده
  ِْاْبَتَدَع فِي َولََقد . َفاِظ، َفْخُم اْألُْسلُْوِب، َکِثیُر اْلَغِریبِ َو ُھَو َعلٰی ِرقَِّتھ َو ُمُجْوِنھ َجْزُل اْألَل

ْعِر أَْشیاًء أَْنکََرَھا َعَلیھ اْلُعَقالَءُ    : ، َو أََخَذ َعْنھ َبْعُض الشَُّعرآءِ الشِّ
  َِکاِاْسِتْھَتاِرٖه ِفي اْلفُُجْور.  
  َِو ِاْسِتْرَسالِٖھ ِفي اْلُمُجْون.  
  رِ َو َنْقلُھ اْلَغْزَل ِث إِلٰی أَْوَصاِف اْلُمَذکَّ  .ِمْن أَْوَصاِف اْلُمَؤنَّ
  اِعُر اْلَماِجُن َکاَن ِجَنایة َعلٰی اْألََدِب، َو ِریَقة الَِّتْی َشَرَعَھا ٰھَذا الشَّ الَ َریَب أَنَّ ٰھِذه الطَّ

 .َوْصَمة ِفْي َتاِریِخ ِشْعِر اْلَعَربِ 
  : هدرر من قالئد

  :قال فی الخمر
ِن فی لُْطٍف    من جوف مجروح ھواستقی َدم ....َما ِزْلُت اَْسَتلُّ ُرْوَح الدَّ

ی ِاْنَشَنْیُت ولِی ُروحان فی َجَسِدی  ن منطرح ِجسما بال روح ...حّتٰ   والدَّ
 :وقال ایضا

 ےھکھاجاتا.  جھولنا: الشئُ . َناَس یُنْوُس َنْوسا و َنْوَسانا 
  " لَھ َضِفیَرَتاِن َتُنْوَسان، َعلٰی َعاِتِقھٖ "

  .یںھی ھوں پرلٹک رھیں جو اسکی کندھاسکی دو کیسو 
  ) کندھا ، پرانی شراب: ُعْتقٌ /َعاِتُق ج َعَواِتقُ (
  َْخان. مکڑی کا جاال: ُنَواُس اْلَعْنَکُبو   .دھوئیں کا جاال: ُنَواُس الدُّ

وں پر لٹکائی رکھتے ھاپنی بالوں کو کند ھمیشھوه  ھےکھاسلئی کھا جاتا : أُبو ُنَواس
 . تھے

  


