
  تاریخ االدب العربی 1
 

العربی االدب تاریخ …………………………………..ABDUL HAI NADWI 

 أَُبو اْلَعَتاِھیة
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  :وحیاتھ نشأتھ

  بعین ُولَِد  أَُبو اْلَعَتاِھیةولقبھ  أُبْو إْسٰحقو کنیتھ  ِبْن ُسَویدإْسَماِعیل ِبْن اَْلَقاِسم ھو

 .علی صناعة أھلھ، وکانوا باعة ِجرار الکوفةونشأ فی  التمر قریة بالحجاز
�����������

ُ
  :���و���

 فجعل یصطنعھا ویحملھا فی قفص علی ظھره متنقالً فی شوارع الکوفة یبیعھا. 

وعا إلی األدب، یقول الشعر علی سجیتھ زُ إال أنھ مع ذلک کان ولوعا بالقریض، نُ 

ث ببعض الحدیث فیأتی موزونا مقفی فیظنھ من غیر أن یجھد نفسھ فیھ وربما حدّ 

 .الناس نثرا وھو شعر
���   :��ر�������ا���

  لو "ومنشأ ذلک تمکن الشاعریة منھ ورسوخھا فیھ، حتی إنھ کان یقول عن نفسھ

 ."شئت أن أجعل کالمي کلھ شعراً لفعلتُ 

  جھالً  یجھل العروضومما یؤید أن الشعر کان فیھ سلیقة ال صناعة، أنھ کان

تاماً، ولما سمع بھ متأدبو الکوفة وفتیانھا کانوا یذھبون إلیھ فی مصنعھ 

 .دھم أشعاره فیأخذون ما تکسر من الَخَزِف فیکتبونھا فیھنشِ دونھ فیُ نشِ ـویست
 :��اال��اء�ر�������

  ًوھکذا بدأ أبو العتاھیة یصنع الشعر فی أتونھ َخَزفاً، ثم ما لبث أن صنعھ درا

تقلدتھ األمراء والکبراء، وجری ذکره مجری المثل، فانتقل الخزاف من بین 

 .لماء، إلی مجالس الشعراء ودواوین الخلفاءاالطین و
  :ا������ا���ا�������ا����ی�

  ومدحھ فحظی لدیھ  المھدیأول خالفة وفد إلی بغداد حاضرة العلم واألدب فی

، أکثر فیھا الغزل حتی ھمَّ ُعْتَبةتسمی  جاریةواختلط ببعض جواریھ فعشق منھن 

فألھاه عن ذکرھا بالمال  .المھدی أن یھبھا إیاه لو ال ضراعتھا وکراھتھا لھ

وکل  .فی شعره حتی فی مدائحھ لھالکثیر، فکان یأخذ المال وال یفتر عن ذکرھا 

 .ر بذلکذکَ ق لیُ خلَ ع وتُ صنَ ذلک کما قیل تُ 
 :����ت��ا�����

  تغیرت أخالق الشاعر فلھا عن ذکر عتبة، الھادیتوفی المھدی واستخلف فلما ،

 .وأخذ فی التزھد والتخشن

  ھ علی التزھید فی قولَ  رَ صَّ حتی أضرب عن الغزل وقَ  الرشیدعصر ولم یأت

. امتنع فیھا عن قول الشعر ألَبَتة لھ حالٌ  تْ ضَ رَ ثم عَ . والتذکیر بالموتالدنیا 
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ولم یطلقھ حتی رجع إلی  ھنَ جَ ستین عصا وسَ فأرغمھ الرشید علیھ فأبی، فضربھ 

 .قول الشعر
 :ا���������ا������و�������

  وکان بعد ذلک ال یفارقھ فی حضر وال سفر، وأجری علیھ وظیفة مقدارھا

واتصلت شھرتھ باآلفاق  .غیر الجوائز منھ ومن أمرائھ درھمخمسون ألف 

، َتَغنَّی بشعره المغنون وتناجی بھ الزھاد وسائر الناس علی اختالف طبقاتھمو

 األمینو الرشیدوعنی العلماء والرواة بجمع شعره، ولم تزل تلک حالھ مدة 

 )احد عشر واثنی مئۃ( .٢١١حتی مات سنة  المأمونوأکثر أیام 

   :وأخالقھصفتھ 

 مقتراً علی . ة حسنةئلون أسود الشعر لھ وفرة جعدة وھیکان أبو العتاھیة أبیض ال

وکان بعض الناس ینسبھ إلی إنکار . نفسھ وأھلھ مع وفرة مالھ وحسن حالھ

وعلی . البعث محتجاً بأن شعره إنما ھو فی ذکر الموت دون ذکر النشور والمعاد

مضطرب المزاج غریب األخالق مذبذباً فی الجملة فالدارس لحیاة الرجل یراه 

  .نسبھ وحبھ وعلمھ وعقیدتھ

   :شعره

  َالبحر، لطیَف المعانی، سھل األلفاظ، کثیر االفتتان قلیل التکلف،  کان ھذا غزیر

 .وأجوده ما قالھ فی الزھد واألمثال. إال أن شعره کثیر الساقط المرذول

  الملکوک، یقع فیھا الجوھر  إن شعر أبی العتاھیة کساحة: "األصمعیولقد قال

وذلک حق، ألنھ کان یرسل الشعر ارساالً علی البدیھة " والذھب والتراب والنوی

 .من غیر تعّمل وال تنقیح

  وھذا کان یفضلھ لمولدین کبشار وأبی نواسافی الطبقة األولی من علی أنھ ،

مفھوما یکون شعره  ،علی نفسھ ویمتاز أبو العتاھیة بقلة تکلفھ وسھولة ألفاظھ

 .لدی الناس علی السواء

 ولقد طرق . فاقتفوا أثره فیھا ھو الذی نھج للشعراء مناھج الزھد والعظاتو

ولھ . أبواب الشعر فأجاد، إال أن تفوقھ ونبوغھ إنما ھو فی الحکم وضرب األمثال

أما غزلھ فخیره ما قال فی عتبة . مثل أربعة آالفجمعت أکثر من  أرجوزة

 .لھ فی المھدی والرشیدائحھ ما قاوأحسن مد

  فإنھ قال فیھ بن معنهللا عبد اوبین  بینھإال ما کان  صان لسانھ عن الھجاءولقد ،

 :من غیر فحش وال ُھجر

 
 
  
  


