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 عنوان المحاضرة 

 ة في االنبار الحركة الفكري
  العربية وآدابها 

 الخط العربي –الشعر  –اللغة والنحو 
االنباري, بفتح الهمزة وسكون النون وبعدها ياء موحدة وبعد األلف راء, هذه  

وقد خرج من االنبار رجال كانوا موضع اجالل واكبار, وطائفة  ,النسبة الى االنبار 
من رجالها منهم العلماء والخطباء والشعراء وارباب القضاء والكتابة, الذين تسامت 
بهم االنبار الى قمة الفخر والمجد واالعزاز, ودّوى صيتهم في االوساط العلمية 

 واالدبية عبر التاريخ وتعاقب االجيال.
: اهتم علماء االنبار اهتمام كبير باللغة العربية ألنها لغة القرآن حواللغة والن 

والقرآن الكريم لغة العرب انفسهم, وقد برز عدد من علماء االنبار في مجال اللغة 
العربية والنحو واصبح لهم باع طويل في اللغة والنحو واآلدب وغير ذلك ومنهم 

وهو من طبقة المحدثين, صاحب لغة القاسم بن محمد بن بشار ابو محمد االنباري 
عربية, وابو بكر محمد بن قاسم االنباري, وهو جامع لعدة علوم كالنحو واللغة 

وقد وصف ابا بكر االنباري بأنه "كان آية من آيات اهلل تعالى في الحفظ  ,واالدب
وداود بن الهيثم  ,وكان احفظ الناس في اللغة والشعر, وكان يسمى صاحب العربية 

ه وكان نحويًا وصاحب لغة كثير الحفظ للنحو واالدب 222باألنبار سنة ولد 
ه سمع 232وابو بكر االزرق يوسف بن يعقوب ولد باألنبار سنة  ,واالشعار 

الحديث عن جده اسحاق بن البهلول االنباري, وكان من اهل الثقة كاتبًا جلياًل له 
اء الذين برزوا في مجال اللغة وهناك اعداد كثيرة من العلم ,كتابات باللغة والنحو 

 والنحو ال مجال لذكرهم .
 



 -الشعر:
اهتم اهل االنبار بالشعر, وبما ان الشعر ديوان العرب, فقد كان هناك نشاط  

شعري ألهل االنبار, ولم يكن شعراء االنبار بمعزل عن شعراء العراق, فكان شعراء 
عيشون فيها, فقد ذكروا النواعير االنبار يستمدون اغراضهم الشعرية من البيئة التي ي

ونهر الفرات وكذلك تغنت اشعارهم بما كانت تتصف به مدن االنبار من اشجار 
 وكروم ونخيل, وكذلك وصف الطبيعة.

كما اهتم شعراء االنبار في مدح الخلفاء واالمراء والحكام كذلك وصف شعراء  
راء االنبار فيقول ابن االنبار الحياة بإحساس فكري, فكانت الحكمة من اهتمام شع

 الشاطر االنباري  .
 فخير سالح المرء بالشدة الصبر   اذا ما ألمت شدة فأصطبر لها 

كما اهتم شعراء االنبار بشعر الغزل ومنهم عبداهلل محمد الناشيء  حيث  
 -تغزل بجارية مغنية فقال:
 لردوا النواظر عن ناظريك   فديتك لو انهم انصفوك 

االنبار بالطبيعة التي عاشوا فيها وقد بين لنا الشاعر داود بن وقد اهتم شعراء  
 هيثم االنباري  وصفه للطبيعة قائاًل:

 واشجارها للريح فيها مالعب   بساتينها للمسك فيها روائح
 ضرائر اضحى بينهن تعاتب  كأن هزيز الريح بين غصونها

كما ان شعراء االنبار كانت اشعارهم تتصف بالحنين والغربة للوطن, ومنهم  
 شاعر هيت السنبسي الذي يحن الى بلدته فيصفها قائاًل : 

                  0  0فأنظر رستاقهاوالقصورا        فمن لي بهيت وابياتها
 كرهم .وهنالك عدد كبير من شعراء االنبار الذين ذكرتهم المصادر المجال لذ 
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