
 االدب العباسي 

هـ( ازدهارا رائعا فً شتى مجاالت الحٌاة الحضارٌة والفكرٌة ٙ٘ٙ -هـ ٕٖٔالعصر العباسً )شهد 
فقد اكّب الشعراء والكتاب على اللغة العربٌة  –وهو موضوع بحثنا –واالدبٌة ، فعلى صعٌد االدب 

المتحضر الى اسلوب مصفى ٌجمع ونها وٌتمثلون ملكتها وسلٌقتها تمثال دقٌقا ، نافذٌن بذوقهم نٌتق
 ة حٌنا، وبٌن الرقة والعذوبة حٌنا اخر. نبٌن الجزالة والرصا

وكان تؤثرهم بالثقافات المترجمة عمٌقا ، وبما كانوا ٌستمعون الٌه من محاورات المعتزلة وغٌرهم ، 
،  نلمس فٌه روح العصر ، وخصب الفكر ،فدفعهم هذا الى التطور بموضوعات الشعر الموروثة

 ورهافة الشعور ، ٌضاف الى ذلك ما ابتكروه من موضوعات جدٌدة . 

 

 ابو تمام الطائي 

 

هو حبٌب بن اوس الطائً ، ولد بقرٌة )جاسم( قرب دمشق ، واختلف فً سنة والدته ، فمنهم من 
قوله : ) ولدت سنة هـ ، ونسب الٌه 9ٕٔهـ، وقٌل سنة 8ٕٔهـ ، وقٌل سنة 7ٕٔقال انه ولد سنة 

(هـ9ٓٔ
(ٔ)

 

ا ٌدعى )تدوس( وانه حّرفه الى ) أوس( ، ونصرانٌة ابٌه ال تنفٌه وزعم اخرون ان اباه كان نصرانٌ
. قمن العرب والمن طًء فقد كانت النصرانٌة شائعة فً  ًْ  بٌلة ط

وكما تضاربت االراء فً سنة والدته ونسبه فقد تضاربت فً نشؤته اٌضا، وٌذكر اكثر المإرخٌن 
بسرعة  وتلقى علومه فً حلقات المساجد، وكان ذكٌا ، قوي الحافظة ، وٌتمتع انه نشؤ فً دمشق ،

وع الشعر على لسانه ، بة قل نظٌرها، فنهل من جداول الشعر والثقافة ، وسرعان ماتدفق ٌنبدٌه
فاتجه الى الٌمنٌٌن والطائٌٌن فً بلدته وفً )حمص( ٌمدحهم ، وٌنال عندهم حضوة ، ثم توجه الى 

وٌعود الى ،الحضرمً عةلهٌ اش بنٌالٌها نوح بن عمرو السكسكً وقائد شرطته عمصر ، فمدح و
ل )طًء( المغوار محمد بن حمٌد الطوسً الذي طبهـ فٌجد المآتم منصوبة على ٕٗٔدمشق سنة 

مً( فبكاه بكاًء مراً ورثاه بشعر مإثر نابع من عاطفة مفجوعة . ثم رّ قتل فً الحرب ضد )بابك الخ
هـ وتعمقت 8ٕٔها، توجه بعدها الى بغداد سنة دالرقة( و ) الموصل( وٌمدح اجوا اخذ ٌتردد على )

عالقته مع )اسحاق بن ابراهٌم المصعبً( القائم على شرطة بغداد فؤشاد بانتصاراته ، ثم ارتحل الى 
للقاء والٌها عبدهللا بن طاهر ، فؤستقبله االخٌر استقباال حافال حضره جمع من الكتاب  )خراسان(

لشعراء ، ولما عاد من ) خراسان( الى بغداد التقى بؤحمد بن ابً دإاد مستشار المعتصم وقاضً وا
صلة وثٌقة بٌنه وبٌن محمد بن الزٌات وزٌر قضاته ، و بؤحمد بن المعتصم ، وكذلك انعقدت 

 هـ فكان سبٌال الى تقربه من الخلٌفة. ٕٕ٘سنة  المعتصم 
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قصٌدته البائٌة فً فتح ) عمورٌة( على ٌد المعتصم من عٌون الشعر العربً حٌث مدح تعتبر   
والتحرٌر من براثن البٌزنطٌٌن ام المالحم ، فسجل ذلك االنتصار  المعتصم واعتبر معركة الفتح

 العظٌم مبتهجا ابتهاجا الحد له .

 القصيدة  

في حّده الحُد بين الجد واللعب ِ         بِ ــــــــالسيف ُ اصدق ُ إ نباًء من الكت      
(1) 

بيض الصفائح ِ ال سود الصحائف في        متونهَن جالء الشك والريب ِ         
(5) 

ئاً بالمنجمٌن الذٌن حذروا الشاعر هنا ٌفضل القوة على العقل ، والسٌف على الكتب، وٌبدو مستهز
لٌفة خالمعتصم من الهزٌمة فً هذه المعركة ، وحذروه من المغامرة فً فتح ) عمورٌة( ، ولكن ال

قعة وماحققته لالسالم والمسلمٌن ااصر على قراره وتحقق النصر . ثم ٌتحدث الشاعر عن تلك الو
 من عز ومجد، وهوت بالروم ودٌارهم الى الحضٌض . 

  فتح الفتوحِ  تعالى ان يحيط به            نظم ٌ من الشعر ِ او نثر ٌ من الخطب ِ        

ِب ــــوتبرز ُ االرض في اثوابها القش              فتح ٌ تفّتُح ابواب السماء له         
(3) 

ثم ٌسترسل الشاعر فً وصف المدٌنة وقد ركعت صاغرة تحت قدمً المعتصم ٌلطخ الدم ذوائب 
وجباه فرسانها الذٌن تجرعوا مر الهزٌمة ، وهرب امبراطورهم ) تٌوفٌل( وتمزق جٌشه ، والتهمت 

 قصور الى ركام اسود بسبب الحرائق التً اشتعلت فٌها . النٌران المدٌنة ، وتحولت القالع وال

 ب ِ ـــــــللنار يوما ذليل الصخر والخش        ا   ـــــــلقد تركت امير المؤمنين به        

 هب ِ ـــــــــغادرت فيهم بهيم الليل وهو ضحًى          يشلّه وسطها صبح ٌ من الل      

 ت             عن لونها ، او كأن ّ الشمس َ لم تغب ِ ــغبحتى كأّن جالبيب الدجى ر      

 ِب ــوظلمٌ  من دخان ٍ في ضحى ً شح  والظلماُء عاكف  ٌ            ِضوٌء من النار      

ب ِ ـــــوالشمس ُ واجب  ٌ في ذا ولم تج  ٌ من ذا وقد افلت            فالشمس ُ طالع     
(4 )

 

خالطه فً تضاعٌفه ٌٌتضح فً هذا المقطع ان الشاعر ٌستمد من قانون االضداد فً وصف الحرٌق 
خٌال ، بل حلم عجٌب . فاللٌل البهٌم كانه صبح منٌر ، وكان الشمس لم تغب ، كما ان الشاعر 

خرى ٌصرح بعواطفه الدٌنٌة والقومٌة ، وٌبثها فً جنبات الملحمة ، واذا تركنا ذلك الى مدائحه اال
 نجد الشاعر ٌالئم بٌن مدحه وممدوحه عبر استخدام البالغة ودرر االلفاظ والمعانً . 
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 ( إنباء : اخبار ، الحد : حد السيف ، الحد االخر : الفاصل بين شيئيين 1)

 الصحائف : الكتب ، جالء : وضوح ( الصفائح : السيوف ، 5)

 ( القشب : المزركش  بااللوان الزاهي  3)

 ( واجب  : افل   ،  غارب   4)



! جازى هللا سعيك عن          جرثوم  الدين واالسالم والحسب ِ خليف  هللا              
(1)

 

 ب ِ ـــــــبُصرَت بالراح  الكبرى فلم ترها          تنال اال على جسر ٍ من التع             

 ِب ــــــــالنس وبين ايام بدر ٍ اقرب ُ           اــفبين ايامك َ الالتي ُنصرَت به             

وعلى هذا النحو ٌمأل شعر ابً تمام نفس قارئه فتوة وقوة ، ال بما ٌصوره من بطوالت العرب فحسب ، بل 
بما ٌصوره من بطولة نفسه و اقتحامه الصعاب، وما ظفر به من مجد فنً حتى استحق ان توصف قصائده 

للقارئ ان ابا تمام هو مبتكر بالأللئ الفرٌدة لما حفلت به من غرابة وغموض ، واستخدام البدٌع ، حتى لٌخٌل 
بحق رائد  –البدٌع ، الى جانب توظٌفه لعلوم زمانه من فلسفة ومنطق وطبٌعة وفلك فً ثناٌا شعره . انه 

 التجدٌد فً شعرنا العربً الخالد . 

 . ودفن فً الموصل  اوج شبابه وعطائهفً هـ وهو ٖٕٔتوفً سنة  

 

  ابرز اثاره   

 ة ، وجرى شرحه من جانب كبار علماء االدب كالصولً واالمدي والتبرٌزي طبع مرات عد –دٌوانه  -ٔ  

 وهو جمع الشعار العرب فً الجاهلٌة واالسالم . تولى شرحه كثٌر من العلماء  –دٌوان الحماسة  -ٕ  

 ابرزهم العالمة التبرٌزي      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصل الدين وثوابته .( جرثوم  الدين : 1)
 

 

  


