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 تقدين أ.م.د ساهي عويد امحد    املرحلت الثالثت قسن العلوم 

وصمت الحياة الفكرية في العصر العباسي إلى ذروة التطور واالزدىار، والسيما في العموم 
األمم.. وكان واآلداب.. وقد عرف العصر حركات ثقافية ميمة وتيارات فكرية بفضل التدخل بين 

قبال العرب عمى  لنقل التراث اليوناني والفارسي واليندؼ، وتشجيع الخمفاء واألمراء والوالة، وا 
الثقافات المتنوعة، أبعد األثر في جعل الزمن العباسي عصرًا ذىبيًا في الحياة الفكرية.. ونحاول 

و، وما لحقو من خصائص فيما يأتي التعرف إلى اإلنتاج األدبي، شعره نثره، عمى اختالف فنون
 .وتطورات

في العصر العباسي كانت العربية قد أصبحت المغة الرسمية في البمدان الخاضعة لسيطرة 
المسممين، وكانت لغة العمم واألدب والفمسفة والدين لدػ جميع الشعوب. وقد كتب النتاج بمجممو 

 !! بفي المغة العربية مع أن قسمًا كبيرًا من أصحابو ليسوا من العر 

تركت الثقافات الدخيمة أثرًا عميقًا في عموم العرب وفمسفتيم، ولكن آداب األعاجم لم يكن ليا 
مثل ىذا األثر فالعرب لم ينقموا إال جزءًا ضئياًل من اآلداب األعجمية، ألنيم لم يشعروا بحاجتيم 

و صافيًا بعيدًا عن إلييا ولم يكن أدباء العرب وشعراؤىم يتقنون لغات غربية، فظل أدبيم في مجمم
التيارات األجنبية. وقد غمب الطابع العربي عمى األعاجم الذين نظموا وكتبوا بالعربية، فتأثروا 
باالتجاىات األدبية العربية وانحصر تجديدىم ضمن القوالب التقميدية فالعصر العباسي حمل 

 .األدب كثيرًا من التجديد، ولكن ضمن األطر التقميدية

اسي انتشرت المعارف، وكثر اإلقبال عمى البحث والتدوين، وأنشئت المكتبات في العصر العب
وراجت أسواق الكتب وقد وضعت المؤلفات في مختمف فروع المعرفة، في التاريخ والجغرافيا، 
والفمك والرياضيات، والطب والكيمياء والصيدلة، والصرف والنحو، والمغة والنقد، والشعر، 

ة والسياسة، واألخالق واالجتماع وغير ذلك.. ويكفي أن نقرأ كتاب والقصص والدين، والفمسف
الفيرست البن النديم لنعرف إلى أؼ مدػ كانت حركة التأليف مزدىرة.. وأقبل األدباء عمى 
الثقافات الجديدة يكتسبون منيا معطيات عقمية، وقدرة عمى التعميل واالستنباط وتوليد المعاني، 

األدب العباسي جاء أغنى مما سبقو، ويدلنا عمى ىذا الغنى ما نراه في والمقارنة واالستنتاج.. ف
شعر أبي نواس وأبي تمام وأبي الطيب والمتنبي وأبي عالء، وما نراه في نثر ابن المفقع والجاحع 
وبديع الزمان وسواىم.. ثم ان عمق الثقافة ساعد عمى عمق التجربة اإلنسانية، فجاءاألدب 

طيات االنسسانية من حيث تصويره لجوىر اإلنسان وما يتعقب عمى النفس العباسي زاخرًا بالمع



من حاالت اليأس واألمل، والضعف والقوة، والحزم والفرح وغير ذلك.. كما رسم األدب العباسي 
المشاكل العامة في االجتماع والفكر والسياسة واألخالق.. وىذا كمو ظير في خمريات أبي نواس 

لمتنبي، ووجدانيات أبي فراس، وتأمالت المعرؼ، وأمثال ابن المقفع، وخواطر الرومي، وحكم ا
وانتقادات الجاحع.. فضاًل عن ذلك عرف العصر مدارس أدبية شعرية ونثرية، منيا مدرسة أبي 
نواس ومدرسة أبي تمام، ومدرسة أبي العتاىية، ومدرسة المعرؼ في ميادين الشعر. وفي النثر 

رسة الجاحع، ومدرسة القاضي الفاضل، ومدرسة بديع الزمان عرفت مدرسة ابن المقفع، ومد
اليمذاني وكل من ىذه المدارس خصائصيا واتجاىاتيا، وقد كان ليا الفضل في إعالء شأن 

 .الحياة األدبية في العصر العباسي

ازدىر الشعر السياسي في العصر األموؼ ألسباب متعددة أىميا قيام األحزاب السياسية 
كن ىذا المون انحسرت أىميتو في العصر العباسي بسبب ضعف األحزاب وتناحرىا.. ول

والعصبيات القبمية.. وقد ازدىر بالمقابل شعر المدح بفعل ازدىار الحياة االقتصادية وتطور 
الحياة اإلجتماعية، مع ميل الخمفاء إلى الترف وحب اإلطراء.. فأقبل الشعراء يمجدون الخالفة 

مقابل العطايا السنية وىذا ما جعل الشعراء يحممون بالثروات الطائمة،  واألمراء وأصحاب النفوذ،
فيقصدون بغداد والعواصم األخرػ لإلقامة في جوار القصور.. وقوؼ اليجاء كذلك بدافع تحاسد 

لحافيم في طمب الجوائز، وضمنوا ىجائيم الكالم المقنع أحياناً   .الشعراء، وا 

عامة، إلى التيتك واإلباحية، والفحش في األلفاظ وكثر أما الغزل فقد مال بو أصحابو بصورة 
في العصر العباسي الخمعاء من الشعراء الماجنين، وأىميم أبو نواس، وحماد عجرد، ومطيع بن 
اياس، والضحاك، ووالبة بن الحباب.. إال أن فئة من المتعففين حافع أفرادىا عمى العذرية في 

ابن الرومي وأبي فراس الحمداني والشريف الرضي فيؤالء الشعر، من أمثال البحترؼ وأبي تمام و 
جاءت قصائدىم الغزلية صادرة عن وجدان صحيح فيو الصدق والبراءة والمحافظة عمى اآلداب 
العامة.. ثم ان الفخر الذؼ بني في الجاىمية عمى العصبية القميمة ضعف شأنو مع ظيور 

مي وأىمو.. أما العصر العباسي فقد تحول فيو اإلسالم، إال ما كان منو جماعيًا وبالدين اإلسال
الفخر إلى العصبية العنصرية أو القومية، ولكنو لم يكن قويًا في العصر األول والثاني. وقد 
ازدىر الفخر في العصر الثالث مع اضطراب األحوال السياسية وكثرة المعمرين واالعتداد بالنفس 

فراس والشريف الرضي.. وىذه الموضوعات الشعرية  وأبرز شعراء الفخر أبو الطيب المتنبي وأبو
كانت معروفة في العصور السابقة وحافع الشعراء العباسيون عمى قوتيا إال أن البيئة العباسية 
ساعدت عمى ازدىار فنون جديدة كانت من قبل ضعيفة أو غير معروفة.. وأىم ىذه الفنون شعر 

الفساد بفعل اختالط الشعوب، واتيان األعاجم المجون الذؼ كان وليد انتشار الزندقة وتفشي 



بفنون من الخالعة والفحش وردغ العادات.. أما شعر الخمر فقد ارتقى عمى أيدؼ أبي نواس 
وصحبو، وأصابو من معطيات العصر ما جعل الشعراء يبدعون فيو.. ومن دوافع ازدىار شعر 

شعرىم.. فأبو نواس تجاوز األعشى  الخمر الثقافة التي تيسرت لمعباسيين فعمقت تجربتيم وكثفت
واألخطل والوليد بن يزيد في ىذا الفن، واىتدػ إلى معان وصور وآفاق وأساليب صار معيا 
حامل لواء التجديد في الشعر العباسي وجعل من الخمريات رمزا ليذا التجديد وأساسا لنشر اآلراء 

فنا شعريا راقيا اشتير فيو ابن المعتز وفمسفة الحياة والوجود.. وبعد أبي نواس استمرت الخمريات 
ومعز الدولة البوييي والغرائي وسواىم. ومن الفنون الشعرية التي حافظت عمى رواجيا وتطورت 
في العصر العباسي فن الوصف التي شمل الطبيعة المطبوعة والطبيعية المصنوعة.. وليذا اىتم 

، والطيور، والمعارك، ومجالس الميو، الشعراء بالرياض والقصور، والبرك، واألنيار، والجبال
 .وغير ذلك

في العصر العباسي تطورت المعاني الشعرية عمقًا وكثافة ودقة في التصوير، فجاءت شاممة 
لمحقائق اإلنسانية وقد انصرف الشعراء عن المعاني القديمة إلى معان جديدة، يساعد عمى ذلك 

والمنطق، وما وصموا إليو من أساليب فنية ما كسبو العقل العباسي من الفمسفة وعمم الكالم 
قواميا المحسنات المفظية والمعنوية ومثال ذلك أن أبا تمام يجمع في قصيدة "فتح عمورية" بين 
العممية الفكرية والعممية الفنية، فأخرج من القصيدة شعرًا جديدًا راقيًا، فيو من القديم مسحة ومن 

في الشعر العباسي األمثال والحكم )المتنبي والمعرؼ(،  الجديد أخرج معاني وصورًا طريفة وكثرت
وبرز فيو المنطق واألقيسة العقمية، وترتيب األفكار )أبو تمام، وابن الرومي، المتنبي(. كما ظير 
اإلبداع في التصوير واالعراب في الخيال، ومجاراة الحياة والفنون في الزخرفة والنقش، واالىتمام 

 .(والبحترؼ باأللوان )ابن الرومي، 

امتاز الشعر العباسي بدقة العبارة وحسن الجرس وااليقاع، وذلك بتأثير الحضارة ورفاه العيش 
كما امتاز بخروجو عمى المنيجية القديمة في بناء القصيدة وترتيب أجزائيا. وكثيرًا ما ثار 

 :الشعراء عمى األساليب القديمة، وفي ذلك ذلك يقول المتنبي

 ب المقدم... أكل بميغ قال شعرًا متيمإذا كان شعر فالنسي

وتمتاز القصيدة العباسية بوحدة البناء، وفييا صناعة وىندسة، مع استخدام الصور البيانية، 
 .فضاًل عن التجديد في األلفاظ المستعممة والموحية

 



 

 : النثر العباسي

خطا النثر العباسي خطوات كبيرة، فواكب نيضة العصر وأصبح قادرًا عمى استيعاب المظاىر 
العممية والفمسفية والفنية كما أن الموضوعات النثرية تنوعت فشممت مختمف مناحي الحياة.. 
فالكتابة الفنية توزعت عمى ديوان الرسائل والتوقيعات وغيرىا.. وكان المسؤولون يختارون خيرة 

تاب لغة وبالغة وعممًا لتسمم الدواوين، والسيما ديوان الرسائل الذؼ كان يقتضي أكثر من غيره الك
اتقان البالغة والتفنن، ومستوػ رفيع من الثقافة فضاًل عن ذلك النثر الفني القصص والمقامات 

وظيرت الرسائل والنقد األدبي، والنوادر، واألمثال والحكم، والتدوين، والرحالت، والتاريخ، والعموم. 
األدبية التي تضمنت الحكم وجوامع الكمم واألمثال والفكاىات وكانت موضوعات الرسائل تتراوح 
بين األخبار واإلخوانيات، واالعتذار وغير ذلك وراجت الرسائل الطويمة في العصر العباسي 

قيان ورسالة فتناولت السياسة واألخالق واإلجتماع، كرسالة الصاحبة البن المقفع، ورسالة ال
التربيع والدوير لمجاحع، ورسالة الغفران ألبي العالء المعرؼ. وعظم شأن القصص في العصر 
العباسي، فاتسع نطاقو وأصبح مادة أدبية غزيرة، وتنوعت المؤلفات القصصية فأقبل الناس عمى 

رائس لمثعمبي، مطالعتيا وتناقميا ومنيا ما اىتم بالحقل الديني ككتاب قصص األنبياء المسنى بالع
وقصص األنبياء لمكسائي، وقصة يوسف الصديق، وقصة أىل الكيف، وقصة اإلسراء والمعراج 
ومنيا القصص االجتماعية والغرامية والبطولية ككتاب األغاني ألبي الفرج األصبياني، وقصص 

ير الخمفاء العذريين، وسيرة عنتر، وحمزة البموان، وسواىا ومنيا القصص التاريخية التي تناولت س
والمموك واألمراء كما عرف العصر العباسي القصص الدخيمة المنقولة، نذكر منيا كميمة ودمنة، 
وكتاب مزدك، وكتاب السندباد، وبعضًا من ألف ليمة وليمة، وأكثره خيالي خرافي يدور بعضو 

 .عمى ألسنة الحيوان

لى جانب القصة ازدىر أدب األقصوصة، وكتاب البخالء لمجاحع  خير مثال عمى ىذا النوع وا 
من األدب وقد امتاز األدب القصصي العبسي بدقة الوصف والتصوير وبراعة الحوار، والقدرة 
عمى استنباط الحقائق وتصوير مرافق الحياة، وتسقط العجائب والغرائب، والكشف عن العقميات 

مان اليمذاني، ولقي والعادات والتقاليد. وفي العصر العباسي ظير فن المقامة، وضعو بديع الز 
كثيرًا من الرواج في العصر العباسي وما بعده.. وىو سرد قصصي يتناول األخالق والعادات 
واألدب والمغة، ويمتاز بأسموبو المسجع وا غراقو في الصناعة وكثرة الزخارف والمحسنات 

ذه العموم كانت المتنوعة.. وفضاًل عما ذكرنا اىتم النثر العباسي بتدوين العموم عمى أنواعيا وى



إما عربية إسالمية كعموم الشريعة والفقو والتفسير والحديث والقراءات والكالم والنحو والصرف 
ما أجنبية التأثير كالمنطق والفمسفة والرياضيات والطب والكيمياء والفمك  والبيان وغير ذلك، وا 

ب العباسي، شعره ونثره، وعمم النبات والحيوان وغير ذلك. بيذا حاولنا أن نمقي نظرة عمى األد
 .وأن توضح أىم ما تناولو من موضوعات وما امتاز بو من خصائص عامة

 


