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 األولىالوحدة 

   م( 014-054) األدب العربً فً العصر الجاهلً

 

تارٌخ . وٌتضمن لؤلدب العربًوتطوره والعصور التارٌخٌة  ة األدب العربًهو التؤرٌخ لنشؤ األدب العربً تارٌخ

لة، كالشعر، والقصة، والمسرحٌة، والرسا كما ٌتناول األؼراض األدبٌة ،أهم أعبلمه من الشعراء والكتابتارٌخ األدب 

 لؤلدب العربً فً عصور مختلفة.الهبوط و وأسباب الصعود والظواهر األدبٌة،والمقالة، 

 العصور التارٌخٌة لألدب العربً   1.1

لؤلدب العربً تارٌخ طوٌل، حٌث وصلت نصوصه عن عمر ال ٌزٌد على ألؾ وستمابة سنة. درج مإرخ األدب 

التارٌخ السٌاسً، لما بٌن تارٌخ األدب وتارٌخ السٌاسة من  تطور العربً على تقسٌم العصور األدبٌة تقسٌما ٌتسق مع

 هً:وهناك ستة عصور أساسٌة لتارٌخ األدب العربً، . تؤثٌر متبادل

 .م 014 سنة وخمسٌن سنة قبل بعثة رسول هللا  ةقد حدده المإرخون بماب : العصر الجاهلً .1

 م.001عام نهاٌة حكم الخلفاء الراشدٌن بالمدٌنة اإلسبلمٌة بمكة إلى  من بداٌة الدعوة :عصر صدر اإلسبلم .1

 م. 054 إلى سقوطها عام م 001 من بداٌة الدولة األموٌة بدمشق سنة :العصر األموي .1

 .م 1551 حتى سقوط بؽداد فً ٌد التتار عام م 054 من تؤسٌس الدولة العباسٌة سنة :العصر العباسً .1

 .(1021-1510( والعصر العثمانً )1510-1554العصرالمملوكً ) -فٌه حقبتان: عصر التركًال .1

 .م إلى الٌوم1021 سنة« نابلٌون بونبارت»من حملة الفرنسٌٌن على مصر تحت قٌادة : العصر الحدٌث .6

 م( 014-054) العصر الجاهلً

قبل اإلسالبلم حسالب مالا وصالل إلٌنالا مالن أدب وأخبالار عالن  تقرٌباالعصر الجاهلً بمابة وخمسٌن عاما  نمإرخوالٌحدد 

ٌُسمى عصر الجاهلٌة األولىهذه ا طلق على التً ت "الجاهلً"عنه. وكلمة  ، ولٌس لدٌنا أخبار كافٌةلفترة، وما قبل ذلك 

هذا العصر لٌست مشتقة من الجهل الذي هو ضد العلم أو نقٌضه، إنمالا هالً مشالتقة مالن الجهالل بمعنالى السالفه والؽضالب 

ٌُطالوى فٌهالا مالن ساللوك خلقالً كالرٌم، وقالد والنزق، فهً تقابل كلمة اإلسبلم التً تالدل علالى الخضالوع ه  وطاعتاله، ومالا 

أٌضالا أن العالرب كانالت األول ومما ٌنفً معنى الجهالل  وردت الكلمة بهذا المعنى فً القرآن والحدٌث والشعر الجاهلً.

ى علال ،فكان الٌمنٌون فً الجنوب، والمنالاذرة والؽساسالنة فالً الشالمال. العصر الجاهلً وعقابدهم الدٌنٌة لهم علومهم فً

هندسالة البنالاء وإقامالة السالدود وحفالر مجالارى المٌالاه  ٌعرفالونفكالانوا  .حظ من الحضارة أخذوه عالن األمالم المجالاورة لهالم

أمالا العالدنانٌون فكانالت لهالم معالارفهم الُمكتسالبة مالن تجالاربهم وقالوة مبلحظالاتهم، فعرفالوا الطالب  ،وبعض شالبون الزراعالة

لقالد وصاللنا مالن  برعالوا فالً علالم األنسالاب واألخبالار واألشالعار.والبٌطرة والنجوم والرٌاح لعبلقتها بالؽٌث والمرعالى، و

ٌّة الشمالٌة وهً كتابات كتبت  العصر الجاهلً نقوش. النقش الوحٌد الذي وصلنا من القرن الرابع هو الوحٌد للؽة العرب

لمالٌبلدي فقالط، هذه النقوش تدّل على أن اللؽة العربٌالة التالً نعرفهالا قالد تطالّورت مالن القالرن الرابالع ا إنك. ـِ على قبر مل
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 وقبل ذلك كان الحدٌث بلؽة العرب الجنوبٌٌن. 

  األدب العربً فً العصر الجاهلً 

هو األسلوب الذي ٌصور بها الشاعر الشعر  .دب فً العصر الجاهلً إلى نوعٌن ربٌسٌٌن هما الشعر والنثرأٌنقسم ال

هو األسلوب الذي ٌصور به والنثر  .ةالكلمات ووزنها والخٌال والعاطف ىحاسسٌسه وعواطفه معتمدا علً موسٌقأ

  .األدٌب أفكاره ومعانٌه ؼٌر معتمد علً وزن أو قافٌة وٌمٌل الً التقرٌر

 الشعر الجاهلً  2.3

كان الشعر الجاهلً شعرا شفاهٌا، والمجتمع الجاهلً الذي نشؤ كثر انتشارا من النثر. أٌعتبر الشعر فً العصر الجاهلً 

قد وهبت و، ة العربالشعر ؼذاء حٌاكان  عالٌة على الحفظ.ة قدركان لهم و، أمٌا شفاهٌافٌه هذا الشعر كان مجتمعا 

لقد كانت الطبٌعة  .وتدل الكثرة من الشعر والشعراء على أن الشاعرٌة كانت فطرة فٌهم ،من الشاعرٌة الفذةالعرب 

نا الشعر الجاهلً عن طرٌق الرواة وصل إلٌ .ومن هنا استلهمها فً أشعاره ،كتابا مفتوحا أمام بصر الشاعر العربً

فً العصَري  الذٌن حفظوا الشعر من الشعراء، فٌحفظها الراوي وٌذٌعها على الناس وهكذا إلى أن جاء عصر التدوٌن

كان لؤلسواق الجاهلٌة مثل عكاظ وذو المجاز وذو المجنة دور محوري فً ترقٌة رواٌة األشعار.  األموي والعباسً.

المفّضل واألصمعً، وأبو عمرو بن العبلء، وخلؾ األحمر، و، الراوٌة: حّماد شعر الجاهلًلل الرواة ومن أشهر

  .الضّبً

 نشأة الشعر الجاهلً 

فالبل نعالرؾ  ا تمامالا.وإن بداٌة نشؤة الشعر الجاهلً ؼٌر معروفة، وقد حاول بعالض العلمالاء اسالتدراكها ولكالنهم لالم ٌالنج 

رحلته فً صورة مقطوعات قصٌرة أو أبٌات قلٌلالة  بدأ الشعر العربً إال قبل اإلسبلم بقرن ونصؾ.بدقة شعرا عربٌا 

زعم بعالض العلمالاء أن الرجالز أقالدم أوزان الشالعر مناسبات طاربة لٌعبر بها عن انطباعات سرٌعة.  ٌقولها الشاعر فً

، وأنه تولد من السجع، مرتبطا بوقع أخفاق اإلبل فً أثناء سٌرها فً الصحراء، ومنه تولدت األ ًّ  وزان األخرى.العرب

إن  أٌضا ٌقالوحرب البسوس.  ومعاصرٌه من شعراءبن ربٌعة المهلهل الشاعر القصٌدة الطوٌلة ظهرت عند ٌقال إن 

  مضر بن نزار أول من قال الشعر بٌن العرب.

 نظام القصٌدة الجاهلٌة

 يأ ،علالى نمالط واحالد تقرٌبالافقالد كانالت القصالٌدة الجاهلٌالة تسالٌر بٌت.  144 إلى 55 تتكون منالجاهلٌة كانت القصٌدة 

راحلته  يثم ٌصؾ فرسه أو ناقته أ ،بالمرأة ووصؾ جمالها ولوعته بها وذكر أطبللهانسٌب ٌبتدئ الشاعر القصٌدة بال

ومشاق الطرٌق إلٌها، ثم ٌنتقل إلى ؼرضه الربٌسى الذى من أجله أنشا القصٌدة فخرا كان أو هجاء أو مدحا أو اعتذارا 

فً قصٌدة المدح مثبل ٌصؾ الّشالاعر كٌالؾ ٌسالٌر فالً الرحلالة علالى ناقتاله حتالى ٌصالل الممالدوح  .أو حماسة أو ؼٌر ذلك

، وٌظهر لنا فً خبلل الممدوحى مدى المعاناة للوصول إلولؽاٌة مدحه، ووصؾ الناقة ٌشٌر إلى مدى صعوبة الرحلة 

ٌّة:  الوصؾ مدى شجاعة الشاعر. والعرب سّموا النسٌب بالؽزل والتشبٌب أٌضا. فً النسٌب  عدة مواضٌع أساس
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هً آثار المحبوبة، أو هً المكان القدٌم الذي كانت تسكن به المحبوبة قبل أن األطبلل الوقوؾ على األطبلل:  - أ

 هناك.  على مكان القبٌلة ٌبكٌها بما تبقى من آثارالشاعر ترحل. بعد رحٌل المحبوبة بسنوات ٌقؾ 

 ة األطبلل ٌتذّكر الٌوم الذي تركته المحبوبة.احلة، فإلى جانب زٌارالّظعٌنة: وهً المرأة الر - ب

 «الشعر دٌوان العرب»

الشعر دٌوان »وأحوال العرب االجتماعٌة، ولذلك ٌقال  الشعر الجاهلً ٌعتبر وثٌقة تارٌخٌة بما ٌخص أحوال الجزٌرة

ً إشارات إلى علمهم ومنتهى حكمهم. فً الشعر الجاهل العرب دٌوان عندالشعر فً العصر الجاهلً  وكان «.العرب

ولقد كان للشعر عند العرب فى الجاهلٌة مكانة سامٌة ومنزلة رفٌعة، شعابرهم الدٌنٌة واتصالهم الداخلٌة والخارجٌة. 

ولذلك فقد كانوا ٌهنبون القبٌلة إذا  .فهو سِجل مفاخرهم ووعاء وجدانهم ومجمع حٌاتهم االجتماعٌة والسٌاسٌة والعقلٌة

بشعره أن ٌرفع الخامل وٌضع الرفٌع، فهو لسان قبٌلته، المحامى عنها ٌوم الفخار،  نبػ فٌها شاعر ألنه ٌستطٌع

المتصدي ألعدابها بشعره الذابع. والشعراء أٌضا فً الجاهلٌة كانوا من أحسن الطبقات االجتماعٌة عقبل وأرقها 

أٌام  ما التً كانت تتناولوالسٌ فً نشر أمجاد القبابل، وٌسجل لؤلجٌال مفاخرها اوكان دور الشعر بارز شعورا.

كانت رموز القبٌلة العربٌة المعارك الجاهلٌة الطوٌلة، منها حرب البسوس، وحرب داحس وؼبراء.  أيْ  العرب،

األساسٌة ثبلثة: القابد والفارس والشاعر. وقد صور الشعراء فً الجاهلٌة بٌبتهم بحس مرهؾ وعاطفة جٌاشة تتسم 

 ٌرٌة.بالصدق التعبٌري والواقعٌة التصو

 خصائص الشعر الجاهلً

وما عاش  ،وما برز فٌها من صفات ،بعاداتها وحروبهاالجاهلٌة ٌعتبر الشعر الجاهلً مرآه تنعكس علٌه البٌبة  .1

لدراسة التارٌخ الجاهلً حٌث  حتى عـده المإرخون أقوى المصادر ،المكان األول مما جعل للشعر ،من حٌوان

 حاول نقلها إلى لوحاته نقبل أمٌنا.كان الشاعر ٌ .إنه ٌصور حٌـاة العرب

، وكان الشعراء مبدعٌن، ال ٌقلدون ؼٌرهم وال ٌعتمدون على ؼٌرهم فً وفطرٌا بلٌأصكان الشعر الجاهلً  .1

 تصوٌر الحٌاة وتجسٌد األسلوب. 

ًّ  هلًعر الجاالش .1 شعرهم كان ، ووما ٌحتدم فى القلب من مشاعر وعواطؾ ،ألنه ٌعبر عن الشعور شعر ؼناب

ٌّة اذاتٌ اشعر الؽناء ولم ٌظهر عندهم ضرب من ضروب الّشعر القصصً.  .ٌمثل صاحبه بنوع من الموضوع

ٌّة وشٌوع ظاهرة المؽنٌات. وكان النساء ٌنشدن  فً العصر الجاهل تمّثل أٌضا بوجود بعض اآلالت الموسٌق

 الشعر فً مجالسهّن وفً أوقات الحروب.

العربً المعروفة، بل كانت القصٌدة الواحدة تتضمن معظم  كان الشعر الجاهلى متضمنا كل أؼراض الشعر .1

 هذه األؼراض.

ولقد كان الهجاء أكثر فنون الشعر الجاهلً بسبب الحروب والمنازعات بٌن القبابل، ولذا كان هجاًء قبلٌا  .1

 وفردٌا وطالما اختلط بالفخر.
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راء قحطانٌٌن وعدنانٌٌن، شمالٌٌن ن كتبوا الشعر ما بٌن شعفكثٌرون مَ  ،الشعر بشعراء دون ؼٌرهم لم ٌختص .6

 صعبا على أّي منهم.الشعر لم ٌكن ، وأسٌاد وصعالٌك ،وجنوبٌٌن، رجال ونساء

ٌّة أوفر حظا. انتقل الشعر برواٌة شفوٌة .7 ، والشعر بٌن فً حفظ شعرها أكثر من القحطانٌة القبابل المضر

 .ثبل( لعبت دورا هاما فً حفظ شعرهاالقبابل قد اختلؾ من حٌث االهتمام به، كما أّن المنطقة )مكة م

ًّ على إثر تؤخر عهد التدوٌن وبقاءه معلقا فً عقول وشفاه الرواة، وٌرى  .8 الراوي ضاع كثٌر من الّشعر الجاهل

 .عمرو بن العبلء أّن ما وصلنا من الّشعر الجاهلً قلة

ؾ وال بعد وال إؼراق فً لٌس فٌها تكل ،بسٌطة إّن أول ما ٌبلحظ على معانً الشاعر الجاهلً أنها معان .9

 .أو حٌن ٌصّور ما حوله فً الّطبٌعة، فهو ال ٌعرؾ المبالؽة ،سواء حٌن ٌتحّدث عن أحاسٌسه ،الخٌال

ٌّة، فهو ال ٌتحّول بها إلى معنى ذهنً عاّم. د والقصابد  ابما تساق فً مادة اإلنسان الحس

، وهو ى آخر، فحٌاته ال تثبت وال تستقرلى معنى ٌتركه إحت فالّشاعر ال ٌقؾ طوٌبل عند المعنى الذي ٌلّم به .11

 ، بل ٌنتقل من معنى إلى آخر فً خّفة وسرعة شدٌدة.ذلك فً معانٌه ال ٌثبت وال ٌستقرك

لقصٌدة ا وربما كان هذا هو السبب الحقٌقً فً أنّ ى الشعر الجاهلً اإلٌجاز، فهو ال ٌعرؾ اإلطناب. ؼلب عل .11

اعر، بل تجمع طابفة من الموضوعات والعواطؾ ال تظهر بٌنها ه الشبموضوع واحد ٌرتبط ب وٌلة لم تلمّ الط

 صلة وال رابطة واضحة. 

ر عنه، وهً فً األكثر ا رصٌد من مدلوالت تعبٌاؼة، فالتراكٌب تامة، ولها دابمإّن الشعر الجاهلً كامل الص .11

 .ة، والعبارة تستوفً أداء مدلولهاحّسٌ مدلوالت

عبٌر، وبذلك أصب  ا، فاتجهوا إلى قوالب التجدٌدة إال نادر ًناإٌجاد مع قصٌدة حد البراعة فً لم تصل أيّ  .11

 .المدار على القالب ال على المدلول والمضمون

 غراض الشعر الجاهلًأ

موضالوعات حٌالث تضالمنت: الحماسالة أؼالراض أو إلالى  الجالاهلًأول مالن صالّنؾ الشالعر أبو تّمالام كان الشاعر العباسً 

ء واألضٌاؾ والمدٌ  والصفات والسٌر ومذمة النساء، وهً مواضٌع متعلقة ببعضها والمراثً واألدب والنسٌب والهجا

 البعض.

وكالان . والعصالبٌات القبلٌالة مثالل أٌالام العالرب كان ظهور ؼرض الهجاء فً الشالعر الجالاهلً بسالبب الحالروب: الهجاء -

قوا بخصومهم كّل ما ٌرٌدون ة سوق عكاظ، فٌنشدون أهاجٌهم لتذٌع ولٌلحوخاص عراء ٌنتهزون تبلقٌهم فً األسواقالش

ٌّة وقت القتال حّتى لٌظّن البعض أّن الّشاعر ٌشارك فً الهجاء وكان . من خزي سبلحا ال ٌقل أهمٌة عن األسلحة الحرب

ٌّة فً الهجاء ذّم النسب والهتك بؤعراض الّنساء. . الحرب  من أهّم الوسابل الحرب

الّشجاعة، مثل خبلق الفاضلة المحصورة فً مفهوم المروءة فً إطار معنى األ الفخر فقد دارت معانً :الفخر -

 وطلب الّثؤر.  ،النجدةوالوفاء، وحماٌة الجار، والكرم، و

فقد كانوا ٌرثون أبطالهم فً . بسبب كثرة الحروب التً كانت تإدي إلى قتل األبطالالرثاء قد ظهر ؼرض  :الرثاء -
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ٌّة ٌرٌدون بها أن ٌثٌروا قبابلهم لت جد بجانب هذا . وٌوؤخذ بثؤرهم، وكان ٌشرك الرجال فً ذلك النساءقصابد حماس

جد ذلك فً النقوش التً عثر علٌها فً ٌومن الّرثاء ٌقوم على تؤبٌن المٌت واإلشادة بخصاله وصفاته، و الندب ضرب

الشاعر الجاهلً  على هذا النحو ألمّ فً الرثاء صورة من العزاء والدعوة إلى الصبر على الّشدابد. كما ٌوجد الجزٌرة. 

 .ؤبٌن والعزاءالّندب والتثاء الّثبلثة من بجوانب الر

ٌّون بمدح منا. على الشعراء الذٌن دخلوا وارتادوا قصور الملوك ، ؼالبا،كان المدح مقصورا: المدٌح - قب شرع الجاهل

هم ا وشجاعة أبنابها وإكرامٌمدحون القبٌلة التً ٌجدون فٌها كرم الجوار متحدثٌن عن عزتهقبابلهم وسادتها، وكانوا 

حّتى  لضٌوفهم. اّتخذ كثٌر من الّشعراء المدٌ  وسٌلة إلى الكسب، وأخذوا فً أثناء ذلك ٌعنون بهذه القصابد عناٌة بالؽة

 ان بن ثابت. ممدوحٌهم، واشتهر بذلك زهٌر والنابؽة وحسؤثٌر فً تحقّق لهم ما ٌردون من الت

، عتذار ما ظهر عندهم من فنون عتابا من المدٌ  وفً ظبلله، ومما ٌنحو نحو االنشوءاالعتذار فقد نشؤ  :االعتذار -

وٌقال إّن المناذرة خاّصة كانوا ٌّتخذونه وسٌلة  .ولكّن العتاب عندهم رؼم ذلك قلٌل، أّما المدٌ  فكثٌرة كثرة مفرطة

 للّدعاٌة لهم فً القبابل. 

حتى وإن لم ٌكن هو  ،وتكاد ال تخلو قصٌدة من الؽزل ،هلًتربع الؽزل على عرش الشعر فً العصر الجا: الغزل -

قصٌدته، واقتصرت أؼلب القصابد الؽزلٌة على مقدمة فبل بد للشاعر أن ٌذكر الؽزل فً  .فٌها ًالؽرض األساس

وكان الشعراء ٌتفننون بوصؾ هذا الجمال لكنهم قلما تطرقوا  .وصؾ الجمال الخارجً للمرأة كجمال الوجه والجسم

 وٌمكن تصنٌؾ الؽزل فً هذا العصر إلى خطٌن: .ثر فً عواطفهم ونفوسهمأوصؾ ما ترك هذا الجمال من إلى 

بؤسماء محبوباتهم زعمابه  ءالعفٌؾ الذي اقترنت أسما الؽزلوثانٌهما ، الؽزل الفاحش وزعٌمه امرإ القٌس أولهما

 أمثال عنترة وعبلة وعروة بن حزام وعفراء.

فً الشعر  وصؾ العربوقد  .كّل شًء وقعت علٌه أعٌنهم فً صحرابهم بعد تشبٌبهم العرب فقد وصؾ: الوصف -

العصافٌر والّنمل ووالنسور والؽربان والّضّب والجراد واألرانب والّضفادع والحٌات الكبلب الجاهلً الحٌوانات مثل 

وصفوا الخمر كما الحروب، األسلحة وومناخ والدٌار والّسٌل. وصفوا المراعً . كما وصفوا الوالعنكبوت والحمام

 . وأوانٌها وسقاتها ومجلسها وأثرها

ٌّة فمتداخلة فً القصٌدة أٌضا على إثر تجاربه، ومّمن كثرت الحكمة فً شعرهم : الحكم  الحكم - والمعانً التهذٌب

 .وعلقمة بن عبدة بن أبً سلمى زهٌر

 مصادر الشعر الجاهلي
. ومن أشير مصادر الشعر الجاىمي التي األمويإال في العصر  أ تدوينويبد، ولم برواٌة شفوٌةالجاىمي انتقل الشعر 

معيا حماد الراوية وىي عنده سبع(، المعمقات )يقال بأن أول من رواىا وجوما بعده: األموي دونت في العصر 
ة كتب الحماس، و ألبي زيد القرشي "جميرة أشعار العرب، و"األصمعيات لألصمعي، و المفضميات لممفضل الضبيو 

: أمثالكتب األدب والنقد واألخبار من و وحماسة الخالديين )األشباه والنظائر(، وحماسة البحتري كحماسة أبي تمام 
 "الكامل في األدب والمغة"البن قتيبة، و" الشعر والشعراء"لمجاحظ، و" البيان والتبيين"ألبي الفرج األصفياني، و "األغاني"
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لمحمد بن سالم  "طبقات فحول الشعراء"البن النديم، و "كتاب الفيرست"لقالي، وألبي عمي ا "كتاب األمالي"لممبرد، و
البن عبد  "العقد الفريد"لمبغدادي، و "خزانة األدب"البن رشيق القيرواني، و "العمدة في صناعة الشعر ونقده"الجمحي، و

 ربو.
  المعلقات
، والمطالالوالت، السالالموط، وبالمالالذهباتكالالذلك وسالالمٌت  ،ممتالالازة مالالن أجالالود الشالالعر الجالالاهلًطالالوال هالالً قصالالابد المعلقالالات 

القصالابد التالً اختارهالا النقالاد  ٌقالال هالً ،وقٌالل عشالروقد زعم أكثر الرواة أّنها سبع قصابد،  .والسبعٌات ،والمشهورات

عكاظ سوق كانت . على جدران الكعبة علقتثم  القباطًعلى كتبت بماء الذهب التً ، بالحجاز العرب فً سوق عكاظ

أول شالعر ُعلِّالق فالً م لشالهر ذي القعالدة إلالى عشالرٌن مناله. كالان كبالار الشالعراء ٌلقالون أشالعارهم هنالاك. تقوم مالن أول ٌالو

تقول بعض األبحاث أّن المعلقالات لالم تعلالق علالى الكعبالة  ثم علق الشعراء بعده. ،القٌس أٌام الموسم ئالجاهلٌة شعر امر

الة األخالرى. وإّنما سّمٌت لذلك ألّنها تشابه العلق )الشًء الّنفٌس( لجودتها و ٌّ قالد قٌمتها الكبٌرة مقارنة مع القصابد الجاهل

كالان حمالاد الراوٌالة جالامع هالذه القصالابد. و، ، وأّن معاوٌة هو الذي طلب جمعهالااألموي العصرشعر المعلّقات فً  جمع

قبالل  الحٌالاة الجاهلٌالة المعلقالات ترصالوّ المعلقات أصدق شاهد على البٌبة الجاهلٌة فً شتى معانٌهالا ومختلالؾ مناحٌهالا. 

بن أبً سلمى،  وزهٌربن العبد، طرفة و ،ومن بٌنها قصابد امرئ القٌسقسوتها ولٌنها. مع ٌاة البادٌة اإلسبلم بواقعٌة ح

حالب الجمالال فالً معلقالة امالرئ القالٌس،  ىفنربن شداد، والحارث بن حلزة.  وعنترةوعمرو بن كلثوم، ولبٌد بن ربٌعة، 

ع للقالٌم فالً معلقالة زهٌالر، وحالب البقالاء والكفالاح فالً الحٌالاة عنالد لبٌالد، والطموح وحب الظهور فً معلقة طرفالة، والتطلال

 والمروءة لدى عنترة، وكبرٌاء المقاتل عند عمرو بن كلثوم، والكرامة فً معلقة الحارث. 

 أعالم الشعر الجاهلً  1.1

  م( 504-544) امرؤ القٌس.  1

العرب على اإلطبلق، ٌمانً األصل، مولده  شاعر جاهلً ٌعد أشهر شعراء ي،كندالبن حجر جندح هو امرإ القٌس 

 أسد وؼطفان، وٌروى أن أّمه فاطمة بنت ربٌعة أخت كلٌب ومهلهل ابنً ربٌعة التؽلبٌٌن. بنً بنجد. كان أبوه ملك 

لم  .الشعر وهو ؼبلم، وجعل ٌشبب وٌعاشر صعالٌك العرب، فبلػ ذلك أباه، فنهاه عن سٌرته فلم ٌنته امرإ القٌس قال

والده ٌسمع ابنه ٌقول تلك القصٌدة عندما و .كان ٌنظم قصابد حب فً زوجات أبٌهبل  اشعرا عادٌإ القٌس امرٌنظم 

وسٌرة امرئ فلقب بـ"الملك الضلٌل". ، القٌس متشردة بالرؼم من كونه أمٌرا ئلهذا كانت حٌاة امرمن البٌت.  طرده

ً تلك الحقبة، من الٌمن إلى أواسط شبه الجزٌرة القٌس تكشؾ جوانب تارٌخٌة مهّمة من تارٌخ القبابل العربٌة ف

ثار بنو أسد ثم خمٌٌن. الفرس وعمبلبهم من الؽساسنة واللوشمالها، وتتضّمن صورة من صور الصراع بٌن الروم و

عن أنصار لدعمه فً  فً طول شبه الجزٌرة وعرضها باحثاامرإ القٌس  قد طاؾؾ .فقتلوه امرئ القٌس على أبً

ٌقال  .ثم عاد منها بالخٌبة ،نستٌنٌاجحتى انتهى إلى القسطنطٌنٌة للقاء قٌصر الروم  ،ه واسترداد ملكهسعٌه للثؤر ألبٌ

كان فً ببلطه أقام  نٌان قد أرسل له عباءة مسمومة، والسبب كما تقول الرواٌات أن امرأ القٌس عندمايإن جست

 ،قٌس العباءة وجسده ٌمتلا قروحا وجروحاامرإ الٌلبس ص منه. ولهذا قرر أن ٌتخل ،نٌانيجستة عبلقة مع ابن
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را بقروحه لتنتهً معه أحبلمه بقٌام مملكة متؤثم 504نحو سنة ت فً أنقرة اموولهذا سّمى امرإ القٌس "ذو القروح"، 

 كندة من جدٌد. 

ره . ؼالبٌة شعّدة مواضٌع وأخرى قطع قصٌرةكثٌر من القصابد، بعضها طوٌلة تتضّمن عفٌه  المرئ القٌس دٌوان،

وأشهر ما فً دٌوانه المعلقة، وهً من أكثر ما فً دٌوانه تمثٌبل لحاله ونفسٌته. فً الحب أو فً القتال مع بنً أسد. 

ن حادثة ٌوم دارة جلجل هً السبب المباشر لنظم المعلقة. وٌقال إبٌتا.  00 تتضّمن معلّقة امرئ القٌس هً قصٌدة حب

 مطلعو وذكرى حبٌبته عنٌزة ٌوم دارة جلجل، وأوصاؾ لمشاهد مختلفة.وفٌها ثبلثة أقسام: الوقوؾ على األطبلل، 

 من ذكرى حبٌب ومنزل         بسقط اللّوى بٌن الّدخول فحومل قفا نبك   : معلقته

 م( 502-501) طرفة بن العبد.   5

لقول، تفٌض اء ؼٌر فاحش اولى، كان هجّ شاعر جاهلً من الطبقة األطرفة من بنً بكر بعمرو بن العبد الملقب 

، نشؤ الهٌا ٌبذر ماله فً السكر والمجون ،فً البحرٌن فً أسرة كثر فٌها الشعراءطرفة ولد الحكمة فً أكثر شعره. 

، إلى المتلّمس بعمرو بن هند ملك الحٌرة فجعله فً ندمابه، ثم أرسله هو وخالهطرفة اتصل  وتنقل فً بقاع نجد.

أوهمهما أنها تتضمن طلبا للمكافؤة. وتروي القصة أن وؽلقة، نهما رسالة مر عامله فً البحرٌن، وحّمل كبلّ مالمكعب

أن ٌفت  رسالته  ىنجا من القتل، فً حٌن أن طرفة أبالرسالة أثناء الطرٌق، وعرؾ مضمونها، و المتلمس فض

  .، ألبٌات بلػ الملك أن طرفه هجاه بهاعمرو ومضى إلى حتفه. فقتله عامل البحرٌن بناء على أمر الملك

لقد استطاع أن ٌقٌم  .قافلة الشعراء الكباروهو من الشخصٌات شبه األسطورٌة، فً ، من أقل الشعراء عمراطرفة كان 

، بكل معنى الكلمة من خبلل تعبٌره عن حٌاته، ومن معاٌشة أفكاره، بصورة صاخبة متؤّججة بالّنزوع مذهبا وجودٌا

لطرفة دٌوان صؽٌر فً الشعر ٌنطوي ؼزل . اهلًرإ القٌس كشاعر جمنزلة تلً ام النقادٌحتل طرفة عند  .إلى الحرٌة

فً شعره تعبٌر عن تجربة عمٌقة للحٌاة، ولهجته نابضة بالحٌاة. وؼنابٌة طرفة قرٌبة من ولهو وفخر وهجاء ووصؾ. 

ن إالجاهلٌون. المعلقة أشهر ما فً الدٌوان، وفٌها شتى األؼراض الشعرٌة التً عالجها الؽنابٌة الرومانسٌة الحدٌثة. 

فً بنٌتها من كل المعلقات األخرى. واتفق النقاد على أن طرفة لم ٌسبقه فً الجودة ؼٌر  هذه المعلقة أكثر انتظاما

لَِخـْولََة       : معلقته مطلعو .امرئ القٌس، بل ربما كان طرفة أجود منه فً وصؾ الناقة حٌث أبدع فً وصفها

دِ تلُ  أْطـبلٌل ِبُبْرَقِة َثْهَمـدِ  ٌَ  وُح َكَباِقً الَوْشِم ِفً َظاِهِر ال

 

 م( 514 توفً نحو سنة) الحارث بن حلزة.  1

بن حلزة من بنً بكر. كان خطٌب بنً بكر ٌوم االحتكام لدى ملك الحٌرة عمرو بن هند، ومعلقته ذات  هو الحارث

فقد أعجب  .فتخارجمع بها كثٌرا من أخبار العرب ووقابعهم حتى صار مضرب المثل فً اال، ؼرض دفاعً

المإرخون بحكمته وحسن دراٌته بمواطن الشاعرٌة، وتفوقه على خصمه فً استمالة الملوك واستدرار رعاٌتهم 

وتحوٌل قلوبهم من الحذر إلى الوّد. كان نبٌبل ومحاربا مثل كل شعراء المعلقات. وخبر الحارث فً ببلط عمرو بن 
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ٌقال إنه أنشد معلقته فً مجلس عمرو بن قاله من الشعر وهو المعلّقة.  وفٌه ورد أفضل ما ،هند هو أبرز مواقؾ حٌاته

بكر. قٌل إنه بنً إلى جانب  هند ٌوم االحتكام مفاخرا بقومه وما لهم من المآثر الحمٌدة، واستطاع أن ٌستمٌل الملكَ 

وٌعتمد على سرد  ،قناعأنشد معلقته وله من العمر نحو مبة وخمسة وثبلثٌن سنة. وأدبه خطابً ملحمً ٌرمً إلى اإل

معلقته من أولها إلى آخرها قطعة من الدفاع الخاص، أي أن موضوعها سٌاسً، وهذا ما ٌجعلها  القصص البطولٌة.

األقل مثارة لبلهتمام من بٌن المعلقات السبع. هً لٌست مزخرفة باألوصاؾ الطبٌعٌة البرٌة للحٌوانات والطٌور 

     مطلع معلقة الحارث:  .قات األخرىواألشجار، ما ٌصنع سحر وفتنة المعل

ِنَهـا أَْسَمـاءُ  ٌْ ـَواُء   آَذَنْتـَنـا بَِب ٌَُمـلُّ ِمْنـُه  الثَّ  ُربَّ َثاٍو 

 (م 044 توفً نحو سنة)  عمرو بن كلثوم.   0

، رة العربشاعر جاهلً مشهور من شعراء الطبقة األولى، ولد فً شمالً جزٌمن بنً تؽلب،  هو عمرو بن كلثوم

ساد قومه وهو ابن خمس عشرة سنة، وقاد الجٌوش ، أسرة عمرو سادات تؽلب تجول فٌها وفً الشام والعراق ونجد.و

قتل ٌقؾ عمرو بن كلثوم، شٌخ قبٌلة بنً تؽلب، فً الصؾ األول لشعراء ما قبل اإلسبلم. مظفرا فً حرب البسوس. 

الشاعر فً قضاء أمر.  والدةالملك الستخدام  والدة تْ عمرو بن كلثوم عمرو بن هند ملك الحٌرة فً مجلسه عندما حاول

قصٌدته ثورة عاطفة . لما حضرت عمرو بن كلثوٍم الوفاة وقد أتت علٌه خمسون ومابة سنةو، قد عمر الشاعر طوٌبل

وثورة الخٌال وثورة ألفاظ، وهً ذات نزعة ملحمٌة. تعد معلقته من أشهر الشعر الجاهلً وأشد سٌرورة، إنها عامرة 

الحماسة وروح العزة. كان بنو تؽلب ٌكثرون من التؽنً بها. قال الشاعر القسم األول من المعلقة ٌوم االحتكام، والقسم ب

كانت تزٌد على ألؾ بٌت. نظم عمرو بن كلثوم عبلوة على معلقته  تهوٌقال إّن معلق الثانً بعد قتل عمرو بن هند.

   مطلع معلقة عمرو بن كلثوم:. وأمهبعض قصابد الهجاء المرٌر للنعمان ملك الحٌرة 

َنـا  ٌْ َنـا  أاَلَ ُهبًِّ بَِصْحنِِك َفؤْصَبِح ٌْ  َوالَ ُتْبِقً ُخُمـْوَر األَْنَدِر

 م( 015-555) عنترة بن شداد.  5

ولى. لقب بعنترة الفْلحاء، أ، أشهر فرسان العرب فً الجاهلٌة ومن شعراء الطبقة المن بنً عبس هو عنترة بن شداد

شفتٌه. وكان من أحسن العرب شٌمة ومن أعزهم نفسا، ٌوصؾ بالحلم على شدة بطشه، وفً شعره رقة  لتشقق

حبشٌة، ولذلك عاش منبوذا بٌن العبدان. ثم قد استطاع أن ٌتحرر بشجاعته وفروسٌته.  والدةمن ولد فً نجد وعذوبة. 

سواده وسواد أمه وعٌره بذلك وبؤنه ال ٌقول  فذكر ،حتى سابه رجل من بنً عبس حٌاته األدبٌة شاعرا مقبل بدأ عنترة

 ،عبلةابنة عمه عنترة وقد أحب . الشعر، فرد عنترة المذمة عن نفسه وابتدر ٌنشر المعلقة، ثم صار بعدها من الشعراء

مات ولكن أباها رفض أن ٌزوجه منها لسواد لونه فهاج ذلك شاعرٌته واتسع خٌاله، فصار من الفرسان الشعراء. 

كان الشاعر بطبل فً حرب داحس والؽبراء، وأصب  رمز . 516م فً معركة مع قبٌلة طًء قرابة العا ٌبلقت أخٌرا

هً الملحمة الشعبٌة المعروفة بـ"قصة عنترة".  ،ونسجت مخٌلة العرب حول حٌاته أسطورة كبرى ،الشجاعة والبؤس

. ولشعره وجهان هامان: هأشهر ما فً دٌوانلعنترة دٌوان شعر أكثره فً الفخر والحماسة والؽزل العفٌؾ، والمعلقة 

اض فٌها وقد أف الحماسة فواض  أن الؽرض الربٌسً فً المعلقة هووجه ؼنابً وجدانً، ووجه قصصً ملحمً. 
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 مطلع معلقة عتنرة:  بالؽزل.  خالطا إٌاها عنترة وعّبر عنها تعبٌرا صادقا

مِ  َعَراُء مْن ُمَتَردَّ مِ أم َهْل عَ   َهْل َؼاَدَر الشُّ اَر بعَد َتَوهُّ  َرْفَت الدَّ

 م( 050-514) زهٌر بن أبً سلمى.  0

حكٌم الشعراء فً الجاهلٌة، وفً أبمة األدب من ٌفضله على شعراء العرب ، مزٌنةبنً سلمى من  هو زهٌر بن أبً

ما امرإ القٌس أحد الثبلثة المقدمٌن على سابر الشعراء، واآلخران ه إنه. كافة. كان له من الشعر ما لم ٌكن لؽٌره

والّنابؽة الذبٌانً. وٌدور شعر الدٌوان فً مجمله حول المدح والفخر ودور زهٌر فً ظروؾ حرب السباق، وتتّوج 

كان حكٌما داعٌا إلى الخٌر والصبلح الذي ٌكره  .الحكمة هذا الشعر بهالة من الوقار تعكس شخصٌة الشاعر الحكٌم

رة واسعة فً عالم األدب والسٌاسة. كان أشد الشعراء الجاهلٌٌن دقة فً طارت زهٌر شه الحرب والمناوشات القبلٌة.

ورث زهٌر ماال عظٌما إثر مدحه لرإساء القبابل، وباألساس قبٌلة الوصؾ. له ولدان شاعران هما: بجٌر وكعب. 

 قبل المبعث النبوّي.زهٌر توفً  وكان عمر بن الخطاب شدٌد اإلعجاب بزهٌر. ؼطفان.

نقَّ  زهٌر قصابده بعد نظمها وقراءتها عدة مرات، فً كل أكثره فً المدح، وأشهر ما فٌه المعلقة.  دٌوان شعر لزهٌر

بالحولٌات )ٌنظمونها فً سنة مع تنقٌحها(. كتب  قصابده الطوٌلةمرة كانت تصح  بعض األخطاء منها. سمٌت بعض 

قطعة وقصٌدة. شعر زهٌر لٌس طوٌبل نّصا ما بٌن  99زهٌر شعرا ال ٌعتبر حولٌات أٌضا. تضّمن دٌوان زهٌر 

عبس وذبٌان عقب حرب قبٌلتً تم الصل  بٌن  لمانظم زهٌر معلقته  .بٌت( 56بالؽالب. أطول القصابد عنده المعلّقة )

الحارث بن عوؾ من بنً ذبٌان بدفع كّل الخسابر  ههرم بن سنان وابن عمّ داحس والؽبراء عندما تحمل المصلحان 

ٌّة التً أصٌبت بها القبٌلتان. زهٌر فً المعلّقة ٌمدح هذٌن الشخصٌن وٌصؾ بدّقة ما فعله كبلهما بعد الحرب.  الماد

م. معلّقة زهٌر تتّضمن ثبلثة مواضٌع: 686-676م تقرٌبا وانتهت 696-636ٌقال إّن حرب داحس والؽبراء بدأت 

ًّ ه م والحارث فً القسم الّثانً. والقسم رتفتت  بالّنسٌب. ثم ٌتحّدث عن الحرب )داحس والؽبراء( وٌمدح بشكل أساس

: معلقة زهٌر مطلع الّثالث من المعلّقة قسم الحكمة، إذ ٌختم الّشاعر المعلّقة بؤبٌات تلّخص عصارة حكمته من الحٌاة.

مِ  أَِمْن  أُمِّ  أَْوَفى  ِدْمَنٌة  لَـْم َتَكـلَّمِ  اِج َفاْلـُمَتَثلَـّ رَّ  ِبـَحْوماَنة   الـدَّ

 م( 001-504) ربٌعةلبٌد بن .  0

من الشعراء المعدودٌن وأحد الشعراء الفرسان األشراؾ فً الجاهلٌة، من أهل هو أبو عقٌل لبٌد بن ربٌعة العامري، 

ٌقال إنه ترك قول الشعر ٌعد من الصحابة. ، وم052 نحو سنة أدرك اإلسبلمو ،(ص)على النبً لبٌد وفد  .عالٌة نجد

وإنسانٌته وقد قضى أٌام شٌخوخته فً الكوفة. وهو رجل إنسانً،  .إال بٌتا واحدا هفلم ٌقل فً إسبلمبعد إسبلمه، 

ل، وؼزل، ووصؾ طبلباأل وقوؾحكمته قابمة على إٌمان راسخ باه. للبٌد دٌوان شعر، وأشهر ما فٌه المعلقة، وفٌها و

ة. كان شعر لبٌد شعر الطبٌعة للناقة، وفخر. للبٌد حكمة دٌنٌة ذات نزعة كبٌبة هً نتٌجة جرٌبة صادقة إلى الحٌا

ولٌست  ،البدوٌة السلٌمة، وشعره مرآة صافٌة تتجلى فٌها شخصٌته البعٌدة عن التعقٌد. وحكمة لبٌد ملتصقة بنفسه

 ومطلعها : بٌتا،  78فً معلقة لبٌد بن ربٌعة كحكمة زهٌر آراء عامة موجهة إلى الناس. 

اُر َمَحلَّها َفُمَقاُمَها     ٌَ َد َؼْولَُها فِرَجاما َعَفِت الدِّ  فرجامها بِِمنًى َتؤَبَّ
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 (م 040 توفً نحو سنة)  النابغة الذبٌانً.  1

نه لم وإ ،. ولقب بالنابؽة لنبوؼه فً الشعرشاعر جاهلً من الطبقة األولىالحجاز ب بٌانذبنً هو زٌاد بن معاوٌة من 

 امرئ القٌسمع أحد شعراء الطبقة األولى  واجتمعت كلمة النقاد على أن النابؽةٌنظم الشعر حتى أصب  رجبل. 

ٌعد النابؽة رابد الحركة النقدٌة بٌن العرب، وكان ٌحكم الشعراَء بعكاظ. كان النابؽة ٌضرب له قبة حمراء . وزهٌر

 الببلدوتقلب فً  .رجل السٌاسة والدهاءو كان النابؽة لسان قبٌلتهبسوق عكاظ، فتؤتٌه الشعراء فتعرض علٌه أشعارها. 

فقد كان الّنابؽة . الؽساسنةالحٌرة والمناذرة بسبا. كان النابؽة شاعرا حضرٌا الذي قضى أوقات كثٌرة فً ببلط متك

عمرو بن هند. ، والمنذر الثالث ومدح الحٌرة،فً بالمناذرة أوال اتصل الّنابؽة  .فً قومه ملوك، ومكرماعند ال معّززا

، وهً الفترة التً مّثل فٌها دور م 686-676 ال سٌما فً الفترة بٌنولكن عبلقة الشاعر بالمناذرة انقطعت بعد ذاك و

الؽساسنة، ملوك اتصل النابؽة بثم  .حرب داحس والؽبراءو الشاعر السٌاسً، الهتمامه آنذاك بحوادث حرب السباق

سنة مدة من الزمن، وبقً النابؽة عند الؽسا أعداء المناذرة، وأقام فً ببلط الؽساسنة، وقد امتدح هإالء بقصابد عدٌدة.

. المناذرةفً ذكر مفاخرهم وانتصاراتهم، إلى أن توفرت أسباب عودته إلى ببلط  ، جاهدافً محافلهم شعره لهم ٌنشد

والؽسانٌات. وشعره شدٌد الصلة بحٌاته القبلٌة والسٌاسٌة،  ،وله دٌوان فً ثبلثة أقسام كبرى هً القبلٌات، واللخمٌات

 . لمناذرةإلى ا اؼتذارٌةومعلقته شدٌد الوضوح بحٌاة العصر. 

 م( 836 -)    األعشى بن قٌس.  9

ٌعرؾ بؤعشى قٌس، وٌكّنى بؤبً بصٌر، وٌقال له أعشى بكر بن وابل، واألعشى  ،هو مٌمون بن قٌس من بنً قٌس

ابؽة وزهٌر، أحد األربعة األوابل، فً عداد امرئ القٌس والنّ النقاد جعله ، األعشى من كبار شعراء الجاهلٌة. الكبٌر

وأدرك اإلسبلم ولم ٌسلم، ولقب باألعشى لضعؾ بصره، وعمً فً أواخر  عاش عمرا طوٌبل. وفحول شعرابها

من شعراء الطبقة األولى فً الجاهلٌة، كثٌر الوفود على ملوك العرب والفرس، فكثرت األلفاظ الفارسٌة كان عمره. 

ان ك .منه. كان ٌؽنً بشعره فلقب بصّناجة العرب كثر شعراولٌس أحد ممن عرؾ قبله أؼزٌر الشعر، كان فً شعره. 

فً ؼزله  قد كان جرٌباٌمدحهم وٌكسب عطاءهم. ف، الملوك فراح ببلد العرب قاصدا ،األعشى بحاجة دابمة إلى المال

 ،وهكذا اكتسب شعره سٌرورة .وخمرته وكانت جرأته واضحة المعالم فً صدق مقالته حٌن ٌمدح أو ٌفتخر أو ٌهجو

 أما دٌوان األعشى فلٌس أقّل من دواوٌن أصحاب المعلقات منزلة عند النّقاد. . نزل من القلوب منزلةو

 م( 896 -)    عبٌد بن األبرص.  21

ٌُعّد، فً شعراء الجاهلٌة من الطبقة األولى . هو عبٌد بن األبرص بن حنتم، أبو زٌاد، من مضر عبٌد عاصر  .كان 

حتى قتله النعمان بن المنذر. وهو شاعر من دهاة الجاهلٌة  وعمر طوٌبل .ومناقضات وله معه مناظرات ،القٌس أامر

وعبٌد من سادات قومه وفرسانهم  .وحكمابها، وأحد أصحاب المجمهرات المعدودة طبقة ثانٌة عن المعلقات

ٌّامه ُحجر بن الحا  .مه عبٌدعلى بنً أسد، فناد رث، أبو امرئ القٌس الشاعر، ملكاالمشهورٌن، وكان فً أ

 : اآلخرونشعراء ال
وعمقمة بن عبدة الفحل، وأمية بن أبي ومن الشعراء اآلخرين من غير أصحاب المعمقات العشر: الميميل بن ربيعة، 

عمرو بن قميئة، ودريد بن الصمة، وأوس بن حجر، و  الصمت، وحاتم الطائي، والسموأل بن عادياء )شاعر ييودي(،
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، والطفيل الغنوي، وسالمة بن جندل، والمرقش األكبر، ، وعدي بن زيد العباديشعراء يثربوقيس بن الخطيم من 
والمتممس الضبعي، والمنخل اليشكري، وعامر بن الطفيل، وبشر بن أبي خازم، وأبو دؤاد اإليادي، ولقيط بن يعمر 

ي، واألسود بن يعفر، اإليادي، والمسيب بن عمس، وذو اإلصبع العدواني، وثعمبة بن صعير المازني، والمثقب العبد
 وعبد يغوث بن وقاص الحارثي، والحادرة، واألفوه األودي. 

 الّصعالٌك : شعراء 

كانوا فقراء ٌعٌشون على السطو  عاشوا فً العصر الجاهلً.الذٌن الفقراء مجموعة من الشعراء الالصعالٌك هم 

ٌّان من ش .اشّطارأو صعلوكا كانوا ٌعرفون ووالؽزو،  عاشوا داخل مجموعة عراء الّصعالٌك: هناك نوعان أساس

مجموعة خرجت من القبٌلة وعاشت خارجها وٌسّمونهم "الخلعاء" الذٌن ُخلعوا من القبٌلة أو هم الذٌن خلعوا ، والقبٌلة

ٌّة قصابدأنفسهم.  أبٌات. هناك كتاب عن  14 وٌتراوح عددها من بٌت إلى ،الؽزو هو واحدا اتتضّمن موضوع همؼالب

لكتابة األشعار الطوٌلة، وكانوا  الّصعالٌك لم ٌكن عندهم وقت كاؾ ك لٌوسؾ ُخلٌؾ، ٌقول بؤن الشعراءشعر الّصعالٌ

ٌقضون وقتهم فً الؽزو، ولكن هذا السبب ؼٌر مقنع. والسبب األكثر إقناعا أنهم كانوا ٌكتبون فً موضوع واحد ال 

 ٌحتاج ألبٌات كثٌرة. 

ٌؤخذون الؽنابم. أول وكانوا ٌكثرون الؽزو ، وهإالء الّصعالٌك فقراء كانة : الصعالٌك الذٌن كانوا داخل القبٌلشعراء 

عمرو بن ، ومن قبٌلة الهنو الشنفرىو ،م504توفً عام الذي  وهو ثابت بن جابر "تؤّبط شّرا"وأقدم صعلوك ٌدعى 

 .حاجز بن عوؾ األزدي، والّسالك بن الُسلكة، وبّراق

ٌّة، ولم الُمّريالحارث بن ظامنهم الشعراء الخلعاء:   أبو الّطحمان القٌنً. ، وقٌس بن الجداد
 

 النثر الجاهلً   1.4

ثّم نما وازدهر بعد اتساع اإلسبلم. لقد كان للعرب فً الجاهلٌة نثر فنً ٌتناسب  ظهر النثر العربً قبل ظهور اإلسبلم،

عر وذلك ألسباب: سهولة حفظ الشعر إن ما روي من النثر الجاهلً قلٌل بالنسبة لما روي من الشمع صفاء أذهانهم. 

 .قلة أو انعدام التدوٌن، واالعتماد على الحفظ والرواٌة، واالهتمام بنبوغ شاعر فً القبٌلة، ولما فٌه من إٌقاع موسٌقً

إن ما روى من النثر الجاهلً  تتجلى العصبٌة القبلٌة فً النثر الجاهلً. وٌؽلب فً النثر المٌل إلى الجمل القصٌرة.

العرب لم ٌدونوا آثارهم األدبٌة؛ لتفشى األمٌة بٌنهم واعتمادهم على الحفظ و .بالنسبة لما روى من الشعرقلٌل 

 كان النثر مسجعا أو مرسبل. .والرواٌـة

 أنواع النثر الفنً العربً فً العصر الجاهلً

ها وٌتناقلونها عن كتاب مدون ٌحتوي على نصوص النثر الجاهلً، كان الناس ٌحفظون بالرؼم من عدم وجود أيّ 

وسجع الكهان  قصصالحكم واألمثال والوصاٌا والالخطابة و. من أنواع النثر الجاهلً: طرٌق الرواٌة الشفاهٌة

ٌمتاز النثر الجاهلً بجرٌانه مع الطبع، فلٌس فٌه تكلؾ وال زخرؾ وال ؼلو. ٌسٌر مع والمفاخرات والمنافرات. 
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ٌن التركٌب، قصٌر الجملة، موجز األسلوب، قرٌب اإلشارة، قلٌل االستعارة، أخبلق البدوي وبٌبته، فهو قوي اللفظ، مت

 سطحً الفكرة. ربما تساوقت فٌه الحكم واطـّردت األمثال من ؼٌر مناسبة قوٌة.

 الخطابة

قطعة من النثر فالخطابة ثارة عواطؾ السامعٌن، وجذب انتباههم. إفن مخاطبة الجمهور بؤسلوب ٌعتمد علً الخطابة 

ازدهرت الخطبة فً العصر الجاهلً  ر.حاجة لها. وهً من أقدم فنون النثٌع، قد تطول أو تقصر حسب الالرف

كان العرب ب والصل  والمؽامرات. ودواعً الخطابة كالحر، ووهً: حرٌة القول ،الكتمال عوامل ازدهارها

ومن  ع الصفتان فً واحد.ٌحرصون على أن ٌكون لكل قبٌل خطٌب ٌشد أزرها، وشاعر ٌرفع ذكرها، وربما اجتم

من أشهر الخطباء  .اإلطناب بالتكرار والتفصٌل واإلقناع بالحججت، وقصر الفقرا، والسهولة والوضوح: خصابصها

وعمرو بن كلثوم، وأكثم بن صفً، والحارث بن عباد، ، فً العصر الجاهلً: قص بن ساعدة، وعمرو بن معد ٌكرب

 .وقٌس بن زهٌر

 (م 044 توفً نحو سنة )  ٌاديإن ساعدة البقس 

ٌإمن باه، وٌدعو إلٌه بالحكمة والموعظة ، وشخصٌة من حكماء العرب. كان باء العربخطأشهر كان قس بن ساعدة 

والجدٌر  ،ن ساعدةبفً خطبة قس الفنٌة للخطبة لقد اجتمعت الخصابص عكاظ بالتوحٌد. سوق ٌعظ القوم فً الحسنة. 

فصل لقال فً خطبته: )أما بعد( و، أول من اتكؤ على سٌؾ فً الخطبةوخطب على شرؾ، بالذكر أنه أول من 

 توفً سمعه النبً )ص( فً عكاظ فؤثنى علٌه. وكان ٌفد عى قٌصر من حٌن إلى حٌن فٌكرمه. .المقدمة عن الموضوع

ل. كان أسلوبه مطبوعا مسجوعا، شدٌد الروعة، متخٌر اللفظ، قصٌر الفواص .)ص( قبل بعثة النبًبن ساعدة قص 

 ٌعمد فٌه إلى ضرب األمثال واستنتاج العبر من ظواهر الكون.

 م( 001-515عمرو بن معد ٌكرب الزبٌدي )

الٌمن وخطٌب العرب وبطل القادسٌة. لقً النبً )ص( لدى منصرفه من تبوك فً  كان عمرو بن معد ٌكرب فارس

ع إلى اإلسبلم مرة أخرى وشهد القادسٌة، وتوفً ، ولكنه ارتد بعد إسبلمه، ثم رجالسنة التاسعة للهجرة فؤسلم هو وقومه

فً أواخر خبلفة عمر بن الخطاب. كان سٌد مطاعا، وبطبل شجاعا، وخطٌبا شاعرا، ٌعد فً الطبقة الثانٌة من 

إلى أنوشروان  الشعراء، وفً الطبقة األولى من الخطباء. ٌقال إن النعمان بن منذر أرسله فٌمن أرسل من َسراة العرب

 لٌكون كبلمه لدٌه، فؤلقى لدٌه عمرو خطبة مشهورة. بالمدابن

 الحكم

 االحكمة قول موجز مشهور صابب الفكرة، رابع التعبٌر، ٌتضمن معنى مسلما به، ٌهدؾ عادة إلى الخٌر والصواب، به

. استخبلص العظة من الحوادث، واعتماد العرب على التجارب: أسباب انتشارهاومن تجربة إنسانٌة عمٌقة. 

 .سبلمة الفكرة مع اإلنجاز، ودقة التشبٌه، ووقوة اللفظ، وروعة التعبٌر: ص الحكمةخصابو

 األمثال

المثل قول محكم الصٌاؼة، قلٌل اللفظ، موجز العبارة، بلٌػ التعبٌر، ٌوجز تجربة إنسانٌة عمٌقة، نتجت عن حادثة أو 
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، وٌصور وعاداتها لٌل عن األمة وتفكٌرهاأصدق د األمثال .قصة قٌل فٌها المثل، وٌضرب فً الحوادث المشابهة له

قوة ، وإٌجاز اللفظ: خصابصهاومن  .روح األسطورةعلٌها األمثال فً الؽالب تؽلب  .المجتمع وشعوره أتم تصوٌر

 . دقة التشبٌه وسبلمة الفكرة، والعبارة

 سجع الكهان

النثرٌة القصٌرة المسجعة أثناء  ظاهرة تردٌد القطعقد كثرت معتقدات، السحر ووالطقوس البسجع الكهان ارتبط 

 .الحج فً الجاهلٌة، وحول مواكب الجنابز

 الوصاٌا

فهً لٌست فً الوصٌة قول حكٌم صادر عن مجرب خبٌر ٌوجه إلً من ٌحب لٌنتفع به، أو من هو أقل منه تجربة. 

ا السجع لتؤثٌره ٌؽلب على أسلوبه، واشتمالها على كثٌر من الحكم: خصابصها. ومن مواجهة الجماهٌر كالخطبة

 .قصر الفقرات، وسهولة اللفظ، والموسٌقى

 القصص

القاص هو السارد  فالقصص فن نثري متمٌز، عبارة عن مجموعة من األحداث تتناول واقعة واحدة، أو عدة وقابع.

  .فكان القاص ٌتخذ مجلسه باللٌل عند مضارب الخٌام لقبابل البدو وفً مجالس أهل القرى والحضر ،لؤلحداث

 

 األسئلة للمراجعة    1.5

 ما المراد بتارٌخ األدب؟ .1
 ما هً العصور التارٌخٌة لؤلدب العربً ؟ .1
 ما معنى الجاهلٌة ؟ .1
 عّرْؾ القصٌدة .1
 ما هً العبلقة بٌن سوق عكاظ والشعر الجاهلً ؟ .1
 ما المراد بـؤٌام العرب ؟ .6
 اكتب عن نشؤة الشعر الجاهلً .7
 ماذا تعرؾ عن نظام القصٌدة الجاهلٌة ؟ .8
 هً المواضٌع األساسٌة فً النسٌب ؟ما  .9

 ما هً خصابص الشعر الجاهلً ؟ .11
 بٌن أهم األؼراض للشعر الجاهلً .11
 ما هً أهم مصادر الشعر الجاهلً ؟ .11
 "الشعر دٌوان العرب"، ناقش .11
 ماذا تعرؾ عن المعلقات ؟ .11
 من هم أعبلم الشعر الجاهلً ؟ .11
 لـُقب امرإ القٌس بملك الضلٌل، لَم ؟ .16
 ئ القٌس ؟ما هً خصابص شعر امر .17
 اكتب عن معلقة امرئ القٌس .18
 كٌؾ أدى هجاء طرفة إلى قتله ؟ .19
 ما العبلقة بٌن الحارث بن حلزة وعمرو بن هند ؟ .11
 كٌؾ تتمٌز معلقة الحارث بن حلزة عن المعلقات األخرى ؟ .11
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 اكتب عن فخر عمر بن كلثوم لقبٌلته .11
 ماذا تعرؾ عن "قصة عنترة" ؟ .11
 ما هما الوجهان الهامان لشعر عنترة ؟ .11
 لم تعرؾ قصابد زهٌر بالحولٌات ؟ .11
 لم قال زهٌر معلقته ؟ .16
 ما هً المواضٌع األساسٌة التً عالجها زهٌر فً معلقته ؟ .17
 ما هً مٌزات شعر لبٌد ؟ .18
 لم ٌعتبر النابؽة شاعرا حضرٌا ؟ .19
 فً دٌوان النابؽة ؟ ثبلثة أقسام كبرىما هً  .11
 ماذا تعرؾ عن صناجة العرب ؟ .11
 من هو عبٌد بن األبرص ؟ .11
 ؟ الصعالٌكلمراد بشعراء ما ا .11
ٌّان من شعراء الّصعالٌكالنوعان ما هما ال .11  ؟ أساس
 ما هً أنواع النثر الجاهلً ؟ .11
 الخطابة فً العصر الجاهلً ؟ عوامل ازدهارما هً  .16
 من هم أشهر الخطباء فً العصر الجاهلً؟ .17
 اكتب عن قص بن ساعدة  .18
 ما هو أسلوب قص بن ساعدة فً الخطبة ؟ .19
 ٌكرب ؟ من هو عمرو بن معد .11
 النثر الجاهلً قلٌل من الشعر الجاهلً، لم ؟ .11
 الشعر الجاهلً والمعلقات، ابحث. .11
 الحكم واألمثال فً العصر الجاهلً .11
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 الوحدة الثانٌة

 م( 661-616) العربً فً العصر اإلسالمً الشعر

 م(661-616العصر اإلسالمً )

ًّ بن أبً طالب رسوال إلى مقتل رسول هللا الفترة من بعثة محمد  هو العصر اإلسبلمً أو عصر صدر اإلسبلم ، عل

وعهد الخلفاء  م( 015-014) العهد النبوي: م. ٌمكن أن ٌمٌز عهدٌن فً هذا العصر001عام آخر الخلفاء الراشدٌن

 .م( 001-015) الراشدٌن

  موقف اإلسالم من األدب   5.1

قٌمة الكلمة الشعرٌة  اإلسبلم . وقد أدركالجهاد اعوعّده نوعا من أنو ،أسلحة الدعوة سبلحا من األدب اتخذ اإلسبلم

وكان ٌستمع إلٌه وٌعجب بما اشتمل علٌه  ،الجٌد المنطوي على مثل علٌا الشعر ٌشجع النبً وشدة تؤثٌرها، ولذا كان

شعراء المشركٌن الذٌن كانوا الهاجم القرآن قد «. وإن من الشعر لحكمة لسحرا البٌان إن من»من حكمة حتى قال: 

القرآن لم ٌهاجم الشعر من حٌث هو . ولكن «والشعراء ٌتبعهم الؽاوون»بقوله: ٌجهلون الرسول وٌثّبطون عن دعوته 

فً مسجده منبرا للشاعر حسان بن ثابت قد أقام رسول هللا . وإنما هاجم شعرا بعٌنه كان ٌإذي هللا ورسوله ،شعر

وكان  «.روح القدس اهجهم ومعك»وقال  ،أذن له مشركٌنال فً الرد على حسان الصحابة. ولما استؤذن ٌلتؾ حوله

وسٌلة إلى استرضابه وعفوه عنه، وعلى نحو ما هو معروؾ عن  الشعر خذممن توعدهم ٌت الرسول بعض خصوم

أو حسن  الشعر ، فما نفع منالرسول حٌث كانت سٌرتهم تبعا لما جاء به الراشدون الحلفاء هكذا كان .كعب بن زهٌر

 الشعر من وقؾ اإلسبلم نإوما كان فٌه ضرر أو قب  نبذوه وحاسبوا علٌه. وخبلصة القول  ،علٌه قبلوه وشجعوه

األدب عندما ٌحّرض على الخٌر واإلحسان  .األخرى األدب موقفا إٌجابٌا. وما ٌقال عن الشعر ٌقال عن بقٌة فنون

  وٌنهى عن الفحشاء والمنكر ٌدخل فً رحاب اإلسبلم من أوسع أبوابه.

   عصر الّرسول الشعر العربً فً    5.5

شعراء  هم أنفسهم العصر ألن شعراء هذا العصر الجاهلً فً للشعرامتدادا عصر صدر اإلسبلم فً الشعر  ٌعد

وذلك من خبلل  الشعر الجاهلً فقد اختلؾ بشكل ٌسٌر عن أسلوب العصر أما أسلوب الشعر فً هذا العصر الجاهلً.

معانً الشعر  وأما معانً الشعر فقد اختلفت بشكل كبٌر عنبمبادئ اإلسبلم. حدٌث وتؤثره وال القرآن ًبؤسلوب تؤثره

اإلسبلم.  ما ٌخدم المعانً ٌختار من العصر فً هذا الشاعر ومن ثم أصب  .محدد فكرالذي لم ٌكن ٌقؾ عند  الجاهلً

، وكالؽزل الفاحش، ر الذي ٌدعوا للعصبٌةكالشع ،اإلسبلمالتً نفاها  المعانً هً الشعر اإلسبلمً لتً أهملهاا أفكارال

التً  القٌم مع تؽٌر الشعراء فقد بـقٌـت متداولة لدى اإلسبلم التً لم ٌنفهاالمعانً  أماوالهجاء المقذع، ووصؾ الخمر. 

سك تعنً التماإلسبلم  فإنها فً الشجاعة والكرم هً الجاهلٌة فًالمدح  فإذا كانت قٌم .ٌعتمدون علٌها فً تلك المعانً

  .بترك رواٌة شعرهمالنبً  فؤمر  رسول هللا إن نفر من الشعراء هجوا. بالدٌن
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الشعر فً حٌاة  وكان ا فً صدر اإلسبلم، ولٌس بصحٌ  أنه توقّؾ أو ضعؾ.ٌجدر الذكر أن الشعر ظّل مزدهرو

على  وٌرّدونعنه  ٌدافعونثبلثة من شعراء المدٌنة  كان ٌقؾ بجانب الرسول. ٌجري على كل لسان الرسول 

وكان كثٌر من شعراء  .، وهم حّسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد هللا بن رواحةشعراء مّكة وؼٌرهم من خصومه

، كما نظم مثل أمٌة بن أبً الصلتالعرب ٌقفون مع قرٌش باكٌن قتبلها ومحّرضٌن لها على كفاحها ضد الرسول

 . ونظم كثٌر من المراثً فً قتلى المسلمٌن والمشركٌن .األعشىبعض من الشعراء المشكرٌن فً مدح الرسول مثل 

ومن أؼراض الشعر فً العصر اإلسبلمً: شعر النضال الدٌنً، وشعر الفتوح، وشعر النضال السٌاسً، وشعر 

فً فترة الرسول ٌمكن التمٌٌز بٌن والنضال العصبً، وشعر اللهو والؽزل، والمدح، والرثاء، والهجاء، والفخر. 

ٌّارٌن من  الشعر العربً : ت

 لشعر الجاهلً من حٌث المضمون ا لعادي : هو الشعر الذي كان استمرارالشعر ال - أ

 الشعر اإلسبلمً  - ب

قرر شعراء األوس والخزرج مناصرة اإلسبلم، وقد طلب الّرسول ، 055فً إلى المدٌنة  عندما وصل الّرسول 

 . الرسول واإلسبلم هجاءبمكة  اءأ شعرأكبر شعراءهم أن ٌكون شاعره )حّسان بن ثابت(. وبالمقابل بد

 عبد هللا بن رواحة  ، وكعب بن مالك، وشعراء المدٌنة : حّسان بن ثابتومن 

 كعب بن األشرؾ، وضرار بن الخّطاب الفهري، وعبد هللا بن الّزبعري شعراء مّكة :ومن 

ٌّة بن أبً الّصلتشعراء الطومن   ابؾ : أم

 

 اء الراشدٌن فً عصر الخلفالعربً الشعر    5.1

شعارا أمعارك الرّدة فت خل قداستمرت مسٌرة الشعر العربً فً عهد الخلفاء كما استمر حاله فً العصر النبوي. 

حماسة دٌنٌة ٌهتؾ بها المحاربون من  وبعضها كان ،وٌفاٌق، بعضها إنذارا وتخكثٌرة فً عصر أبً بكر الصد

كان عمر بن الخطاب ناقدا جٌدا للشعر وٌشجع على الشعر  العزابم.ن، وللمرتدٌن أشعار مختلفة ٌستثٌرون بها ٌالمسلم

جاء  ولكن الخلفاء الراشدون ٌنهون عن الهجاء وٌعاقبون فٌه.الجٌد. كان علً بن أبً طالب شاعرا من الطراز األول. 

ؽزل بهن ؼزال تشبب بالنساء وتتللطابفة من الشعراء  حاولتالؽزل فً هذا العصر أكثر تعففا، لكن بالرؼم من هذا 

 فاحشا أمثال أبً محجن الثقفً، لكن عموم الشعراء اتسم شعرهم بالؽزل العفٌؾ.

 شعر الفتوح : 

خرج العرب إلى دولتً الفرس والروم واستولوا ظهر فً هذا العصر فرع جدٌد فً الشعر العربً، هو شعر الفتوح. 

ٌّةوكانوا فً أثناء هذا الجهاد ٌنظمون أناشٌد  ،على الشام ومصر كثٌر من األشعار فً  تنظموعلى هذا النحو . حماس

رابعة لبعض من كانوا  يكل معركة، سواء مع الفرس أو مع الروم. ولم تكن كلها أشعارا حماسٌة، ففٌها مراث

ٌفقدونهم، وعّبروا فً أثناء ذلك عن حنٌن بالػ إلى دٌارهم وأهلٌهم. وٌجانب هذا الحنٌن والرثاء نجد بعض الشعراء 

 قد وصؾ. وٌمكن أن نضمَّ إلى هذه األشعار شكوى بعض الجنود من الوالة والعمال .ثون عن ببلبهم فً المؽازيٌتحدّ 
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لعل أهم وكثٌرا مما شاهدوه فً فتوحهم من المعاقل والحصون والحٌوان، وتحّدثوا عما نزل بهم من طواعٌن.  الشعراء

ٌّة واة فً نسبة كثٌر من األشعار إلى أصحابها. وٌسود فً هذا اختلؾ الر ، كماهذه األشعار طبع بطابع اآلداب الشعب

 .ٌزٌد بن الصعق، ومحجن الثقفً وأبومن أصحاب هذا الشعر:  الشعر اإلٌجاز، وجمهوره لذلك مقطوعات قصٌرة. 

 

 المخضرمون  الشعراء    2.4

 األصلٌة.   بل على معانٌهاهم شعراء أدركوا العهدٌن الجاهلً واإلسبلمً. استخدموا ألفاظا لم تكن مؤلوفة من ق

 م( 005 -   )  كعب بن زهٌر.  1

وهو من  وصدر اإلسبلم. ةالجاهلٌ يعصر فًعاش  مخضرم شاعر مزٌنةبنً هو كعب بن زهٌر بن أبً سلمى من 

كان الشعر ٌكتنفه من كل وحفٌده العّوام كلهم شعراء.  ،وابنه عقبة ،، وأخوه بجٌرزهٌر أبوه ،أعرق الناس فً الشعر

القبابل أن تجٌره فلم  فًهام كعب ، . فلما هّدده الرسول وأقام ٌشبب بنساء المسلمٌن انب فهجا اإلسبلم والرسولج

تاببا، فبعد أن ضاقت األرض فً وجهه، أتى المدٌنة  مسلما بالمجًء إلى النبً بجٌر ٌجٌره أحد، فنصحه أخوه 

بانت »المٌته المشهورة التً مطلعها:  عند الرسول  أنشدوقد أسلم ومتلثما معتذرا.  ، مع أبً بكر،المسجد ودخل

البحر فً نظمت هذه القصٌدة  .فسمٌت قصٌدته بالبردة ، وخلع علٌه بردته النبً ، فعفا عنه«سعاد فقلبً الٌوم متبول

م ـَ اهتم العال عتذار.االمدح وبال مقدمة ؼزلٌة، ووصؾ للناقة، ثم ٌنتقل الشاعر إلى الرسول  ، فٌهابٌتا 18 معالبسٌط 

ومشّطروها وترجمت إلى ؼٌر القصٌدة وقد كثر مخّمسو اإلسبلمً بهذه القصٌدة كثٌرا بالشرح والطبعة والترجمة. 

زهٌر إنتاجا شعرٌا متنوعا جمع معظمه فً دٌوان ٌحمل  فإن لكعب بن ،وإلى جانب هذه القصٌدة الشهٌرة .العربٌة

والمدح والهجاء والرثاء  ضوعات الشعر الجاهلً، تتراوح بٌن الفخرموضوعات شعره فهً كؽٌرها من مو اسمه، أما

، ن إسبلم كعب قد ؼٌر فً نهج شعرهشعره بٌن اتجاهٌن متباٌنٌن أل والؽزل والوصؾ والحكم، لكن النقاد ٌفرقون فً

 ا بعدوخاصة فً وصؾ الصحراء وحٌوانها، بٌنم كان كعب فً الجاهلٌة ٌمٌل إلى الشدة . ورقق ألفاظه ومعانٌه

  .تعد عن الموضوعات الجاهلٌةٌباإلسبلم نراه 

 م( 001-551)  حسان بن ثابت.  5

 شاعر مخضرم عربً وصحابً من األنصار، ٌنتمً إلى قبٌلة الخزرج من أهل المدٌنة. أبو الولٌد حسان بن ثابت

ذبٌانً. ثم انتقل حسان إلى حٌرة، وحّل فٌه محل النابؽة الالمناذرة بالاتصل بالؽساسنة ومدحهم، كما اتصل بببلط 

اإلسبلم وناصره بلسانه ورد على خصومه فلّقب بـ"شاعر النبً". كان حسان شاعر األنصار والببلط فً الجاهلٌة، 

لحسان دٌوان شعر أكثره فً الهجاء، وقد وزع باقٌه ما بٌن مدح الرسول، والفخر  فً اإلسبلم. وشاعر الرسول 

موقؾ مدح وموقؾ دفاع، وكان فً مان ملك الحٌرة. وقؾ حسان إلى جانب النبً باألنصار، ومدح الؽساسنة والنع

ولقد  الموقفٌن رجل العقٌدة الراسخة، والعاطفة الملتهبة. وقد وّجه هجابه إلى القرٌشٌٌن الذٌن هزبوا بالنبوة وصاحبها.

ذلك فً مدح المسلمٌن ورثاء الكفار، وكمعارضة سجلت كتب األدب والتارٌخ الكثٌر من األشعار التً ألقاها فً 
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شهدابهم. لقد ؼلبت على أسالٌب حسان الشعرٌة الصبؽة اإلسبلمٌة كتولٌد المعانً من عقابد الدٌن الجدٌد وأحداثه 

، واقتباس األلفاظ اإلسبلمٌة من الكتاب والسنة وشعابر الدٌن. ٌإكد الناقدون أن ما وتشبٌهاته واالستعانة بصٌػ القرآن

متع سبلمه افتقر إلى الجزالة وقوة الصٌاؼة التً كانت له فً الجاهلٌة. ولكنه فً مقابل ذلك كان ٌتنظمه حسان بعد إ

، وٌتوهج من حٌن إلى آخر بتدفق عاطفً ٌكشؾ عما فً قلبه من حرارة. وقال أبو بقدر كبٌر من الحٌوٌة والرقة

وقد عاش ستٌن عاما فً لٌمانٌٌن فً اإلسبلم. عبٌدة: كان شاعر األنصار فً الجاهلٌة وشاعر النبً فً النبوة وشاعر ا

 أثناء خبلفة علً بن أبً طالب. وأصٌب بالعمى قبل وفاته، الجاهلٌة وستٌن عاما فً اإلسبلم. 

 (م 661-171)الخنساء .  3

وكانت تسكن فً إقلٌم نجد. لقبت الجاهلٌة.  فً عصر شاعرة رثاء كانتو ،تماضر بنت عمرو المعروفة بالخنساءهً 

، قدمت على النبً ببعثة محمد  حٌنما علمتْ بسبب ارتفاع أرنبتً أنفها. عاشت أٌضا فً عصر اإلسبلم،  خنساءبال

 ُألنها عاشت فً عصرٌن: عصَري  وتعد الخنساء من الشعراء المخضرمٌن؛ م فؤسلمت معهم.لٌْ مع قومها بنً س

مت بكتابة الشعر خصوصا بعد رحٌل أخوٌها صخر تعد الخنساء من أشهر شعراء الجاهلٌة، وقد قا .الجاهلٌة واإلسبلم

ومعاوٌة. وطؽى على شعرها الحزن والفخر والمدح. وبرؼم أنها كانت شاعرة متمكنة من اللؽة لها قصابد كثٌرة إال 

قتل أخوها أن شهرة الخنساء قد ذاعت فً كل مكان من خبلل مراثٌها ألخٌها صخر التً تداولها الناس فً الجاهلٌة. 

ن الخنساء إ. وقٌل معاوٌة فً محاولته بالثؤر على دم أخٌه 611ل أخوها اآلخر صخر فً ت، كما ق611فً معاوٌة 

حٌث كان حلٌما  -الخنساء إلى قلبها يٌها. وكان صخر هو أحب أخووأصٌبت بالعمى من شدة بكابها على موت أخ

عون وٌرعاها. ولما قتل أخوها صخر ظلت ترثٌه، محبوبا بٌن أبناء العشٌرة، وكان ٌقؾ دابما إلى جانبها ٌمد لها ٌد الو

ن رسول هللا إوقٌل   وذاع صٌت مرثٌتها بٌن العرب حٌث أصبحت مرثٌتها الحزٌنة األكثر تداوال من باقً أشعارها.

  كان ٌعجب بشعرها. وعندما دارت المعركة فً ٌوم القادسٌة استشهد أوالدها األربعة واحدا بعد واحد، وحٌنما بلػ

الحمد ه الذي شرفنً بقتلهم، وأرجو من ربً أن ٌجمعنً بهم فً مستقر »اء خبر مقتل أبنابها األربعة قالت: الخنس

 .«الخنساء أشعر الجن واإلنس»قال عنها النابؽة الذبٌانً:  . توفٌت الخنساء مع مطلع خبلفة عثمان بن عفان.«رحمته

 (م 005 - )  الحطٌئة.  0
كة جرول بن أوس ب ٌْ ن مالك العبسً المشهور بالحطٌبة شاعر مخضرم أدرك الجاهلٌة وأسلم فً زمن أبً بكر. أبو ُملَ

شّب الحطٌبة محروما مظلوما، ال ٌجد مددا من أهله وال سندا من قومه، فاضطر إلى قرض الشعر ٌجلب به القوت، 

فً هجاء الناس، ولم ٌكن ٌسلم أحد وٌدفع به العدوان، وٌنقم به لنفسه من بٌبة ظلمته، ولعل هذا هو السبب فً أنه اشتد 

من لسانه فقد هجا أّمه وأباه حتى إّنه هجا نفسه. حبس الحطٌبة فً أٌام عمر بن الخطاب ألن الزبرقان بن بدر التمٌمً 

عمر. فحبس عمر الحطٌبة، فجعل الحطٌبة عند كان ٌجمع زكاة قومه وٌإدٌها لهم. لما هجاه الحطٌبة، اشتكى الزبرقان 

أتقن الحطٌبة الهجاء حتى خافه الناس . شعره قوي العبارة بدٌع البناء ؼزٌر المعانًكان رسل إلٌه األبٌات. ٌستعطفه وٌ

واضطر كل فرد إلى بذل ما فً طاقته لتجنب هجابه حتى أن الخلٌفة عمر بن الخطاب قرر أن ٌشتري منه أعراض 

وكان  ولكن ٌقال أنه رجع للهجاء بعد استشهاد عمر.، وأخذ علٌه عهدا أال ٌهجو أحدا الناس جمٌعا بثبلثة آالؾ درهم

 .وآل زهٌربن أبً سلمى الحطٌبة راوٌة زهٌر 
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 م( 010 -)  أبو محجن الثقفً.  5
عاش الجاهلٌة أسلم فً  .بالطابؾ وفارس عربً مسلم من بنً ثقٌؾ أبو محجن الثقفً شاعرحبٌب بن عمرو بن عمٌر 

تناول الخمرة الُمحّرمة مّما حدا بالخلٌفة عمر بن الخطاب إلى إقامة الحّد علٌه  السنة التاسعة للهجرة، لكنه لم ٌقلع عن

توّفً أبو محجن فً  .بعدها عركة القادسٌة، وترك شرب الخمرفً مٌقال إن أبو محجن اشترك  ونفاه إلى البحرٌن.

ً شعره قوة اللفظ، وسبلسة على الرؼم من قلة القصابد الِتً نظمها أبو محجن الثقفً، نرى ف جرجان أو أذربٌجان.

العبارة، واألثر اإلسبلمً فً شعره، فلم نعد نرى وعورة اللفظ الجاهلً المستمد من البٌبة الصحراوٌة، وال تلك 

الوقفات الطللٌة والقصابد المطولة الِتً تطول مقدماُتها ووصؾ األطبلل قبل الؽرض الربٌس، ونرى كذلك قوة سبك 

ولعل أشهر أؼراضه الشعرٌة  .ومن هنا كان شعره من العبلمات الممٌزة بٌن المخضرمٌن العبارة الجاهلٌة فً شعره،

 .هً الخمرة والفخر والحكمة والؽزل

 كعب بن مالك.  0

أسلم قدٌما وكان أحد الثبلثة الذٌن تٌب  .شاعر اإلسبلمالمعروؾ بـ"شاعر السٌؾ والقلم"  كعب بن مالك األنصاري

وصاحبه. شهد العقبة، وله عدة أحادٌث تبلػ  بوك. وهو خزرجً وشاعر الرسول علٌهم بعد تخلفهم عن ؼزوة ت

  كان أحد الشعراء الثبلثة الذٌن تصدوا للمشركٌن ودافعوا عن رسول هللاالثبلثٌن. ذهب بصره فً خبلفة معاوٌة. 

 وعن اإلسبلم والمسلمٌن. 

 عبد هللا بن رواحة.  0

كان أحد الشعراء الثبلثة الذٌن  حابً ٌكتب فً الجاهلٌة وٌقول الشعر.عبد هللا بن رواحة األنصاري الخزرجً ص

ولعبدهللا بن رواحة دٌوان شعر معظمه فً وعن اإلسبلم والمسلمٌن.  تصدوا للمشركٌن ودافعوا عن رسول هللا 

للهجرة  ٌةثمانالسنة الوفً النفس على التقوى والجهاد وطلب الشهادة.  ثالدفاع عن اإلسبلم وهجاء المشركٌن وح

 . لمواجهة الروم، فاستشهد عبد هللا بن رواحة فً هذه المعركة التً تعرؾ بمعركة مإتة جٌشا ل رسول هللا أرس

 م( 743 -)  حكٌم نالطـِّرماح ب. 8

 وصاحب فٌهامن قبٌلة طًء، ولد الطرماح بالشام ثم انتقل إلى الكوفة،  قحطانًهو شاعر أبو نقر الطرماح بن حكٌم 

. الطرماح من فحول الشعراء وفصحابهمكان . اعتنق الطرماح مذهب الشراة من أزارقة الخوراجالكمٌت. الشاعر 

 العرب خاصة. وكان قد قال فٌهم أفحش ما قالته بنً تمٌم المقذع الذي سلطه على الجمٌع عامة وعلى بهجابهاشتهر 

. ة وما إلى ذلك من مناظر البادٌة وأحوالهاوقد انشؽل فً شعره بوصؾ الرمال والسراب وحٌوان البادٌ .الهجاء فً

شعراء البادٌة أمثال  هاوال ٌقدر علٌه إال البدوي الصمٌم الذي نبت فً الصحراء، وشب فٌها. وٌضاهً الطرماح فٌ

كعب بن زهٌر وذي الرمة الذٌن عاشوا فً البادٌة، واعتادوا أنماط الحٌاة فٌها، وعرفوا أحوالها، فبدا أثر ذلك فً 

 م. أشعاره

 

 األسئلة للمراجعة   2.5
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 الوحدة الثالثة

 م( 661-616) النثر العربً فً العصر اإلسالمً

 

 المأدب صدر اإلس   1.1

القرآن، والحدٌث، واألدب الجاهلً. ازدهر النثر  فقد استلهم األدب اإلسبلمً أفكاره وأسالٌبه من المصادر الثبلثة:

، والخطابة، والرسابل، والتوصٌات، والكتب، العربً فً صدر اإلسبلم، من أنواع النثر: القرآن وأحادٌث النبً 

عن النثر فً العصر  جوهرٌا لعهد النبوي لم ٌكد ٌختلؾ اختبلفاالنثر فً ا إنوالقصص، والنقد، والمحاورات. 

 والسبب فً ذلك أن شكل الحٌاة العربٌة. األلفاظ واألسالٌب المتبعة فٌه الجاهلً، من الناحٌة الشكلٌة المتعلقة بوصؾ

مع تكاد تكون واحدة، البشرٌة التً تشكل المجت نفسه لم ٌكن قد تؽٌر تؽٌرا جوهرٌا بعد، فالبٌبة هً البٌبة، والعناصر

 محسوسا أما الموضوعات أو المضامٌن فإنها ببل شك قد تؽٌرت تؽٌرا. والعقٌدة مع االختبلؾ بالطبع فً الفكر

جدٌدا، كان له أثره الكبٌر فً لؽتهم وأسالٌبهم  بظهور اإلسبلم، ألن اإلسبلم وجه عقول الناس وأحاسٌسهم توجٌها

فً االرتقاء بالنثر الفنً العربً، ولعل الدلٌل على ذلك ببلؼة الرسول  امبل مهمان القرآن الكرٌم كان عإ .التعبٌرٌة

 برهن علٌها ما ورد عنهم وكما كان للخلفاء الراشدٌن مكانة عالٌة فً البٌان والفصاحة، . الذي أُوتً جوامع الكلم

 .من آثار رفٌعة

 الكرٌم القرآن   1.5

جبرٌل بثبلث وعشرٌن الملـَك بواسطة  منّجما على محمد رسول هللا  ل، نز ومعجزة النبً القرآن هو كبلم هللا

فً جبل النور حراء  رفكان ٌخلو بؽا ،أربعٌن سنة بدأ نزول القرآن عندما أتم رسول هللا . مكة والمدٌنة بٌنسنة 

افة إلى االحتجاج ذكر قصص األمم السابقة والمواعظ، إض القرآن وقد شمل . ، وتم قبٌل وفاة الرسولالمكرمة بمكة

أصول الدٌن وأصول األحكام من عبادات ومعامبلت. فقد أحكمت كذلك واألحكام والوعد والوعٌد. فهو ٌشمل  والحكم

 آٌاته، فهو آٌة هللا الدابمة، ومعجزته الخالدة، ال ٌؤتٌه الباطل. 

 نزول القرآن

ن الوحً كان فً ؼار حراء على جبل النور أّول ما نزل مسنة.  11بالوحً منجما خبلل  نزل القرآن على النبً 

م، وكان ذلك اآلٌات الخمس  611أؼسطس سنة  11الواقع بالقرب من مكة المكرمة، وذلك فً ٌوم االثنٌن، الموافق 

الَِّذي َعلََّم بِاْلَقلَِم، َعلََّم  ْكَرُم،اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَ  َخلََق اإْلِْنَساَن ِمْن َعلٍَق،  اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق،» األولى من سورة العلق:

ْعلَمْ  ٌَ فً مكة طٌلة ثبلث عشرة سنة، ثم استمر ٌنزل علٌه فً  الرسول . استمر الوحً ٌنزل على «اإْلِْنَساَن َما لَْم 

ٌُذكر ضعوا هذه اآلٌات فً السورة الّت»اآلٌات ٌقول:  بصورة متتالٌة. عندما تنزل على الرسول أٌضا المدٌنة   ً

. كان الكتبة ٌدونون الوحً على ألواح من الخشب أو الطٌن المشوي، باإلضافة إلى العظام وسعؾ «فٌها كذا وكذا

سور القرآن تنقسم إلى سور مكٌة وسور مدنٌة. السور المكٌة هً التً نزلت قبل الهجرة من مكة،  النخل العرٌضة.
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اختلؾ العلماء فً طرٌقة ن فً العربٌة. القرآن أول كتاب دوّ والسور المدنٌة هً التً نزلت بعد الهجرة إلى المدٌنة. 

ومنها ما هو منجما فً مراحل تنزٌله من هللا إلى  نزول القرآن، ٌقال إن القرآن مر بعدة تنزٌبلت، منها ما هو جملة،

 -: الرسول

 أي إثباته فً اللوح المحفوظ واعتماده ؼٌر قابل للتؽٌٌر. نزل القرآن أوال من هللا إلى اللوح المحفوظ .1

 نزل من اللوح المحفوظ إلى مكان ٌسمى بٌت العزة فً سماء الدنٌا جملة واحدة فً لٌلة القدر. .5

ما فً نحو ثبلث وعشرٌن سنة على حسب الوقابع  زل به جبرٌل على قلب الرسول ومن بٌت العزة ن  .1 منجَّ

 واألحداث، ومقتضٌات األحوال.

وذكروا له عدة حكم منها:  ،وقد أستنبط العلماء الحكمة من نزول القرآن بشكل متفّرق خبلؾ بقٌة الكتب السماوٌة

ختلقها المشركون ودحض حججهم ن، والرد على الشبهات التً ٌالتدرج بالصحابة واألمة آنذاك فً تطبٌق أحكام القرآ

 لمواجهة ما ٌبلقٌه من قومه، وتٌسٌر حفظه وفهمه. بؤول،  وتثبٌت قلب النبً  أوال

 القرآن جمع

كان جمع القرآن فً مصحؾ واحد ألول مرة فً عهد أبً بكر الصدٌق. قد قتل الكثٌر من الصحابة فً ؼزوة الٌمامة، 

من ُحفاظ القرآن. جاء عمر بن الخطاب إلى أبً بكر، وطلب منه أن ٌجمع القرآن فً مكان واحد حتى وكان معظمهم 

لما رأى فٌه من الصفات التً وظٌفة جمع القرآن ال ٌضٌع بعد وفاة الُحفاظ. فكلّؾ أبو بكر الصحابً زٌد بن ثابت 

العرضة األخٌرة  ، وقد شهد زٌد مع النبً  عهد النبً القرآن فًتإهله لمثل هذه الوظٌفة، ومنها كونه من ُكتاب 

للقرآن فً ختام حٌاته. ثم إن زٌدا قد ُعرؾ بذكابه وشدة أمانته. فبدأ زٌد بجمع القرآن من الرقاع واللخاؾ والعظام 

والجلود وصدور الرجال، وأعانه فً ذلك أبو بكر وعمر وكبار الصحابة. اعتمد الصحابة فً جمع القرآن على 

، والثانً ما كان محفوظا فً صدور الرجال، ولم ٌقبلوا شًءا من ٌن، أحدهما ما كتب بٌن ٌدي النبً مصدرٌن اثن

. ُحفظ هذا المصحؾ التً ُكتب علٌه القرآن عند أبً  المكتوب حتى ٌشهد شاهدان عدالن أنه كتب بٌن ٌدي الرسول

فً عهد عثمان بن عفان، قدم علٌه  بكر حتى توفً، ثم عند عمر، ثم عند حفصة بنت عمر بعد مقتل عمر. ثم

أخبر الخلٌفة َ أن العراقٌٌن والشامٌٌن ٌختلفون فً قراءة القرآن، كل فرٌق ٌعتبر قراءته والصحابً حذٌفة بن الٌمان، 

هً وحدها الصحٌحة. بناء على هذا، طلب عثمان من زٌد بن ثابت، وعبد هللا بن الزبٌر، وسعٌد بن العاص، وعبد 

إذا اختلفتم فً شًء فاكتبوه بلسان »فً المصاحؾ. قال عثمان لهم: ا القرآن رث بن هشام، أن ٌنسخوالرحمن بن الحا

: مكة والشام والٌمن والبحرٌن تم إرسالها إلى جمٌع األمصارو اتنسخسبع هإالء  استعد«. قرٌش، فإنما نزل بلسانهم

أمر عثمان من والته إحراق ما سوى هذه النسخات ثم . وحبس بالمدٌنة واحدا، وهو المسمى باإلمام ،والبصرة والكوفة

ا بالرسم العثمانً فً كل لعهد، وهً النسخة التً تطبع حالٌمن القرآن. هكذا لم ٌبق سوى هذا المصحؾ منذ ذلك ا

 أنحاء العالم.

 أسلوب القرآن
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ٌتمٌز بالعربٌة نفسها.  إن أسلوب النص القرآنً األصلً الُمنّزل بالعربٌة ال ٌمكن مضاهاته بؤي لؽة ثانٌة أو حتى

فلم تؤتً السور  ، بؤنه ال ٌتكّون من مقدمة وال صلب موضوع وال خاتمة.األدبٌةالنص القرآنً عن النصوص 

والقصص الواردة فً القرآن بشكل متتابع أو متمم لما سبقها. وقد نزلت اآلٌات القرآنٌة متمٌزة عن بٌوت الشعر 

وأسلوب القرآن ٌختلؾ باختبلؾ  ،سلوب بدٌع ٌخالؾ ما ألؾ العرب والعجمللقرآن أالجاهلً فً القافٌة والوزن. 

من خصابص أسلوب القرآن: لم ٌكن القرآن خاضعا لقوانٌن التؤلٌؾ من وحدة الموضوع ووحدة األسلوب أؼراضه. 

  التكرار، وضرب األمثال، واإلٌجاز، وااللتفات من ضمٌر واحد إلى ضمٌر آخر.

 دبفً اللغة واأل أثر القرآن

.  ًكان للقرآن أثر كبٌر فً العالم ًّ واألسلوبً لكل فنون  القرآن الكرٌم هو المعٌن اللؽوي واألدبً كاناألدبً والعلم

كان القرآن من أهّم عوامل توحٌد اللؽة العربٌة والتً أّدت . العرب ، بل هو المصدر األساسً الذي ٌعكس لؽةالعربٌة

ٌّة. ووّسع ا القرآن الكرٌم  إلىالفضل  وٌرجع .لقرآن اللؽة العربٌة، وعمل على تلٌٌنها وتهذٌبهاإلى حفظ اللؽة العربٌة ح

ٌفهمها كل من قطن الجزٌرة العربٌة  فً جمع لؽة العرب على لهجة واحدة، وهً لهجة قرٌش التً أصبحت لؽة

امل، وذلك بعد ما تؤثر والتع هذب اللؽة من الحوشٌة، ومن اللفظ الؽرٌب، وارتقى بلؽة الحوار . ثمشمالها وجنوبها

، فؤخذ الخطباء والكتاب ةالعربً بالقرآن وأسلوبه، فقد أثر ذلك فً فنون العربٌ ونظرا لتمسك. العربً بؤلفاظه وأسالٌبه

به  وأصب  القرآن الكرٌم هو المعجم اللؽوي واألدبً الثري، الذي تؤثر. والشعراء ٌقتبسون منه فً النثر والشعر

كسبت اللؽة العربٌة بالقرآن عذوبة فً اللفظ ورقة فً التركٌب ودقة فً  .لصور واأللفاظفً األسالٌب واالعرب 

أساس العلوم اللؽوٌة والبٌانٌة عند العرب،  كان القرآنثم األداء، ووسع دابرة اللؽة العربٌة باستحداثه األلفاظ الدٌنٌة. 

رافٌا وعلم الفلك وما إلٌها. والقرآن أبدا المثل األعلى فً والتارٌخ والجؽوالتفسٌر والفقه مثل النحو والببلؼة وعلم اللؽة 

 الببلؼة والفصاحة. 

 القرآنإعجاز 
 وتناصرت األدلة على أن القرآن معجز. ومن جوانب إعجازه:  اإلنس والجن. بالقرآن ببلؼة تحدى هللا

  ٌُشكل الدلٌل ٌّة كثٌرة فً عدد من اآلٌات، وأن هذا  القاطع على أن مصدره هللا القرآن ٌشٌر إلى معلومات علم

ٌّن عّدة نظرٌات علمٌة معروفة، قبل اكتشافها بمبات السنٌن العارؾ بكل شًء.  .القرآن ب

 من أشهرها هزٌمة الفرس على ٌد الروم البٌزنطٌٌن خبلل ببعض الحوادث التً ستقع مستقببل القرآن تنبؤ ،

 .هزموا الروم قببل، بعد أن كان الفرس قد للمٌبلد العشرٌنات من القرن السابع

  الرسولوردت فً القرآن أؼلب قصص األنبٌاء الذٌن سبقوا والذٌن ذكروا فً الكتب القدٌمة ،. 

 علم التفسٌر
وذلك ببٌان معانٌه، واستخراج أحكامه وحكمه، أي هو العلم الذي  التفسٌر علم ٌفهم به كتاب هللا المنزل على نبٌه 

ٌستفسرون  كان الصحابة آن واستخراج األحكام الواردة فٌه. فمنذ عهد النبً ٌقوم المختصون بواسطته بتفسٌر القر

شكل علٌهم من معانً القرآن، واستمروا ٌتناقلون هذه المعانً بٌنهم لتفاوت قدرتهم على الفهم وتفاوت منه عما أ

الذٌن أخذوا علم الكتاب وبعد أن مضى عصر الصحابة، جاء عهد التابعٌن . ، وبذلك بدأ علم التفسٌرمبلزمتهم للنبً
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فجمعوا منهم ما ُروي عن  .وكل طبقة من هإالء التابعٌن تلقت العلم على ٌد من كان عندها من الصحابة ،والسنة عنهم

من تفسٌر لآلٌات وما ٌتعلق بها، فكان علماء كل بلد ٌقومون بجمع ما ُعرؾ ألبمة بلدهم، كما فعل ذلك  الرسول 

وكان لهإالء التابعٌن الفضل فً تفسٌر القرآن مسعود. ابن فً تفسٌر س وأهل الكوفة أهل مكة فً تفسٌر ابن عبا

  ا فً اإلسبلم، والذٌن لم ٌكونوا آنذاك قد أتقنوا اللؽة العربٌة بعد.ل الببلد المفتوحة الداخلٌن حدٌثللكثٌر من أه

  النبوي الحدٌث    3.3

ٌطلق على الحدٌث عدة اصطبلحات،  أو تقرٌر أو وصؾ. من قول أو فعل الحدٌث هو ما ٌنسب إلى رسول هللا 

وخلفاإه  فمنها السّنة، والخبر، واألثر. السنة هً الطرٌق المسلوك؛ فٌشمل ذلك التمسك بما كان علٌه النبً 

من مصادر التشرٌع فً اإلسبلم بعد القرآن. تتخلص وظابؾ الحدٌث فً  الحدٌث هو المصدر الثانًالراشدون. 

ٌعتمد المسلمون على األحادٌث فً العبادات والمعامبلت. تعتبر األحادٌث أقوم طرٌق  .ن وتفصٌل إجمالهتوضٌ  القرآ

، والحدٌث والسنة  فالحدٌث النبوي هو بمثابة القرآن فً التشرٌع من حٌث كونه وحٌا أوحاه هللا للنبً لفهم القرآن.

نهما أصول العقٌدة واألحكام المتعلقة بالعبادات مرادفان للقرآن فً الحجٌة ووجوب العمل بهما، حٌث ٌستمد م

معانً  أن معانٌه مستقاة منمن ممٌزات الحدٌث  والمعامبلت باإلضافة إلى نظم الحٌاة من أخبلق وآداب وتربٌة.

القرآن، وفٌه كثٌر من األمثال، وهو خال من التكلؾ والزخرؾ، وهو كبلم موجز، وأنه سهل اللفظ ٌخاطب فً سهولته 

  والخاصة. العامة

 منزلة الحدٌث فً اإلسالم

 فمكانة الحدٌث رفٌعة ولها قوة تشرٌعٌة ملزمة، واتباعها واجب، وعلٌها ٌقوم جزء كبٌر من كٌان الشرٌعة.  

  ًٌّن للقرآن: فقد كلّؾ النب  بمهمة تؤدٌة الرسالة، وتبٌٌن المراد من آٌات هللا. إن الحدٌث مب

 قرآن آٌات تؤمر بالصبلة والزكاة أمرا مجمبلالحدٌث مفصل لمجمل القرآن، ففً ال 

 .فً الحدٌث أحكام لم تؤت فً القرآن، كحد شرب الخمر 

 :ُسوَل َفَقْد أََطاَع هللّاَ م»  القرآن الكرٌم نفسه ٌعّد طاعة الرسول طاعة ه ٌُِطِع الرَّ   «ْن 

 ٌقرر القرآن أن النبً أسوة حسنة لكل من آمن باه والٌوم اآلخر 

 من أطاعنً دخل »كبٌرة من األحادٌث الثابتة التً تصّرح بمكانة السنة فً الشرٌعة، فمنها:  هناك طابفة

 «الجّنة، ومن عصانً فقد أبى

 تدوٌن الحدٌث

ٌكونوا ٌعتمدون على الكتابة، ولذلك قلت الكتابة فٌهم، وقل عدد  العرب لدٌهم ملكة الحفظ وقوة الذاكرة، فلم كان

الكتاب كان  وهذا ال ٌعنً أنه ال وجود للكتابة فً مجتمع مكة والمدٌنة، بٌد أن عدد .مٌةووصفوا بؤنهم أمة أ الكتاب،

 ولعل ذلك ٌرجع إلى حصر جهودهم فً نطاق تدوٌن القرآن، إلى جانب. ٌنهى كتابة األحادٌث كان النبً  .قلٌبل

ث، خاصة فً فترة نزول بصحؾ الحدٌ مخافة حدوث االختبلط عند العامة بٌن الصحؾ التً كتب فٌها القرآن،

عنً، ومن كتب عنً ؼٌر القرآن فلٌمحه،  ال تكتبوا»: الرسول  فلذلك ورد النهً عن جمع األحادٌث، قال .القرآن
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 ًَّ مثل  لبعض أصحابه بالكتابة أذن النبً ثم .«متعمدا فلٌتبوأ مقعده من النار وحدثوا عنً وال حرج، ومن كذب عل

ومن أوابل .فً كتابة الحدٌث وتدوٌنه فً الكتب اختلؾ الصحابة ،النبً  وفاةبعد و .عبد هللا بن عمرو بن العاص

هللا بن عمرو بن العاص، وهً المعروفة بالصحٌفة الصادقة،  صحٌفة عبدالصحؾ ؼٌر الرسمٌة فً األحادٌث: 

ذه الصحؾ هً وكانت ه. وصحٌفة جابر بن عبد هللا ،أبً أوفى، وصحٌفة أبً موسى األشعري وصحٌفة عبد هللا بن

 . لتدوٌن األحادٌثالنواة األولى 

موت كثٌر ، وانتشار الرواٌات وطول األسانٌد، وكثرة أسماء الرواة: هتوسع التابعون فً كتابة الحدٌث ومن أسبابثم 

ظهور البدع ، وضعؾ ملكة الحفظ مع انتشار الكتابة، وفخٌؾ بذهابهم أن ٌذهب كثٌر من السنة ،من حفاظ السنة

ولكن فً عهد األموٌٌن، لما حدثت الفتن وتعددت الفرق اإلسبلمٌة، أمر الخلٌفة األموي عمر . وفشو الكذب واألهواء

ن أول من دوّ . فً هذا العصر علماء اإلسبلم فً مكة والمدٌنة بتدوٌن الحدٌث شرعفاألحادٌث.  تدوٌنبن عبد العزٌز ب

قد كان لجٌل أتباع  .امتثاال ألمر عمر بن عبد العزٌزأواخر القرن األول  ابن شهاب الزهري فًرسمٌا هو الحدٌث 

الرٌادة فً التؤسٌس  كما كانت له ،التابعٌن فً القرن الثانً الرٌادة فً ابتداء التدوٌن المرتب على األبواب والفصول

ن األحادٌث ٌعتبر "الموطؤ" لئلمام مالك بن أنس أول كتاب كامل فً األحادٌث. ثم ازدهر تدوٌ. والتؤصٌل لعلوم السنة

فً العصر العباسً. ومن أشهر كتب األحادٌث: الصحاح الستة، وهً ستة كتب معتمدة فً األحادٌث: صحٌ  

 البخاري، وصحٌ  مسلم، وجامع الترمذي، وسنن أبً داود، وسنن ابن ماجه، وسنن النسابً. 

 : فً اللغة واألدبالحدٌث  أثر
 

طباء مادتهم اللؽوٌة، نظرا ألنها أقوال موجزة معبرة، تحمل دالالت الكتاب والشعراء والخ األحادٌث فقد اقتبس من

كان ال ٌصل ـ بالطبع ـ إلى أثر  أكبر األثر فً الفنون القولٌة العربٌة، وإن لحدٌث النبويكان ل. وإٌحاءات واسعة

اللؽوٌة، بما  لمادةساعد الحدٌث على إثراء اللؽة العربٌة، كما كان له األثر الواض  فً توسٌع ا. القرآن وببلؼته

كان للحدٌث أكبر األثر فً نشر الثقافة اإلسبلمٌة . وفقهٌة، لم تكن تستخدم من قبل من ألفاظ دٌنٌة، أوضحه الرسول 

قد اهتم العلماء على مر العصور بالحدٌث النبوي جمعا وتدوٌنا ودراسة وشرحا، واستنبطت حوله العلوم فً العالم. 

دٌل وعلم مصطل  الحدٌث وعلم العلل وؼٌرها، والتً كان الهدؾ األساسً منها حفظ المختلفة كعلم الجرح والتع

وتوضٌ  المقبول والمردود مما ورد عنه. وامتد تؤثٌر هذه العلوم الحدٌثٌة  ،ودفع الكذب عن النبً  ،الحدٌث والسنة

بقات، باإلضافة إلى تؤثٌره على علوم فً المجاالت المختلفة كالتارٌخ، وما ٌتعلق منه بالسٌرة النبوٌة، والتراجم والط

 اللؽة العربٌة، والتفسٌر، والفقه، وؼٌرها. 

 

 أنواع النثر األخرى    1.0

 الخطابة

ازدهرت الخطابة فً العصر اإلسبلمً ازدهارا شدٌدا لعوامل دٌنٌة وسٌاسٌة وحربٌة وفكرٌة. اتسعت الخطابة فً 

من أؼراض الخطبة: الدعوة إلى الدٌن، واألمر  لمجالس العامة.المساجد والوفود ومٌادٌن القتال وموسم الحج وا
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بالمعروؾ والنهً عن المنكر، وقمع الفتن، وتحمٌس الجند. وأهم ما ٌمٌزها فً هذا العصر عذوبة ألفاظها، ومتانة 

 والصبلة على أسلوبها، وقوة تؤثٌرها، واقتباسها من القرآن والسنة، وانتهاجها منهجه فً اإلرشاد، وابتدابها بحمد هللا

أن لٌس فً عصور اللؽة عصر زها بالخطابة وحفل بالخطباء كهذا العصر النصراؾ  وجملة القول.  الرسول

من أشهر خطباء ، والخلفاء الراشدون واعتمادهم على الدٌن والسٌاسة علٌها. كان الرسول  ،العرب عن الشعر إلٌها

 هذا العصر.

م( 671-  )  سحبان وائل  

عاش مدة عند معاوٌة بن ، أسلم فً زمن النبً ولم ٌجتمع به فر الوابلً خطٌب مخضرم من وابل باهلة.سحبان بن ز

 ،وال ٌعٌد كلمة، على عصا وٌسٌل عرقا كاخطب ٌت إذاابً سفٌان بدمشق. وقٌل انه عمر مابة وثمانٌن سنة. وكان 

واعتمد ". أبلػ من سحبان وابل: "وقٌل، مثلفضرب به ال ،ٌتمه أنٌبتدى فً معنى دون  وال ،ٌتنحن  وال ،ٌتوقؾ وال

 .التً تضم حكما مقررة صالحة للشٌوع ،فً خطبه على العبارات القصٌرة المزدوجة

 األدبً النقد

 فً عصر الرسول ة هذا النقدنشؤ تقد استمراألدبً سٌرته فً العصر الجاهلً، وكان نقدا ذوقٌا ؼٌر معلل. والنقد بدأ 

النقد فً عهد الخلفاء الراشدٌن قد اتسع افقه، . ون النظر فً الشعر والمفاضلة بٌن الشعراء، وأن العرب لم ٌكفوا ع

من الدقة، وحاول أن ٌحدد بعض خصابص الصٌاؼة والمعانً. وإن عهد النقد  شًءوجن  إلى  ،رجالهوتنوعت 

كان أكثرهم  الخلٌفة عمر إن ن ؼٌر نواة له أو محاوالت فٌه.كالصحٌ  ٌبتدئ من ذلك الوقت، وأن كل ما سبق لم ٌ

 .حتى لٌعد بحق الناقد األول فً هذا الفترة ،أثارا وتؤثٌرا فً النقد األدبً

 

 األسئلة للمراجعة   3.5

 ما هً أنواع النثر فً العصر اإلسبلمً ؟ .1
 ما هً مصادر األدب اإلسبلمً ؟ .5

 ماذا تعرؾ عن القرآن الكرٌم ؟ .1
 ماذا تعرؾ عن القرآن الكرٌم ؟ .0
 ل القرآن ؟ما هً مراحل نزو .5
 ما هً الحكمة فً نزول القرآن منجما ؟ .0
 ما المراد بالسور المكٌة والسور المدنٌة ؟ .0
 اكتب عن جمع القرآن .1
 ما الخبلؾ بٌن جمعً القرآن فً عهد أبً بكر وعهد عثمان ؟ .2
 من هم أصحاب زٌد بن ثابت فً جمع القرآن فً عهد عثمان ؟ .14
 دبٌة األخرى ؟كٌؾ ٌتمٌز أسلوب القرآن عن أسلوب الفنون األ .11
 ما هو أثر القرآن فً اللؽة العربٌة واألدب العربً ؟ .15
 القرآن ؟ جوانب إعجازما هً  .11
 ما هً أهمٌة التفسٌر ؟ .10
 عّرؾ الحدٌث النبوي .15
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 ما هً منزلة الحدٌث فً اإلسبلم ؟ .10
 ماذا تعرؾ عن تدوٌن األحادٌث ؟ .10
 لم نهى الرسول كتابة األحادٌث فً حٌاته ؟ .11
 لؽة واألدب ؟ما هو أثر الحدٌث فً ال .12
 ما هً الصحاح الستة ؟ .54
 القرآن والحدٌث وأهمٌتهما، ابحث .51
 اكتب عن فن الخطبة فً العصر اإلسبلمً  .55
 من هو سحبان بن وابل ؟ .51
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 الوحدة الرابعة

 م( 756-661) األدب العربً فً العصر األموي

 

م. 711الخبلفة إلى العباسٌٌن سنة م وانتهى بانتقال 661بدأ العصر األموي بخبلفة معاوٌة بن أبً سفٌان بدمشق سنة 

 فقسمت األمة إلى سّنة وشٌعة وخوارج ومعتزلة.التً أذابها اإلسبلم، العصبٌة ٌة وماألدولة المع ظهرت 

  الشعر العربً األموي    0.1

ب األسبا .كما كان فً العصر الجاهلى ،ولما قامت الدولة األموٌة انطلق الشعر مزدهرا مرة أخرى فً كل المجاالت

)ج(  ،)ب( عودة العصبٌة القبلٌة ،)أ( ظهور األحزاب السٌاسٌة :التً أدت إلى ازدهار الشعر فً العصر األموى

، )و( ، )هـ( فساد الحكم وإطبلق حرٌة التعبٌر)د( حٌاة الترؾ وكثرة مجالس اللهو والؽناء ،التنافس بٌن الشعراء

تطورت كما  جدٌدةالشعرٌة الؼراض األظهرت  .ألمويوكان لهذه األسباب أثرها فً الشعر ا الثورات والفتن.

ٌّة، أما فً  قدٌمة.الؼراض األ ٌّة والدٌن شهدت العراق لتطور شعر النقابض، عندما نشؤ فً الشام شعر الفرق السٌاس

 الجزٌرة العربٌة تطور شعر الحب على نوعٌه: اإلباحً والعذري. 

 / النقائض األموي الشعر السٌاسً   4.2

ظاهرة الشعر السٌاسً بما فٌها  والموالً، لذلك برزت النزاعات السٌاسٌة بٌن العرب أنفسهم وبٌن العربلقد كثرت 

 أصب  الشعر لسانا ٌعّبر عن أهداؾ الجهة التً ٌعود إلٌها الشاعر. ٌدافع الشاعر السٌاسً عن طابفته التًالنقابض. 

  ٌاسً ٌمثل فً شعر الشٌعة والخوارج واألموٌٌن.ٌنتمً إلٌها بكّل وسابل الدفاع. وهذا النوع من الشعر الس

 النقائض

النقابض هً القصابد التً ٌرّد بها الشاعر على قصٌدة  .مصطل  أدبً لنمط شعري نشؤ فً العصر األموي النقابض

 فً النقٌضة من وحدة الموضوع؛ فخرا أو هجاء أو ؼٌرهما. والبد من وحدة البد. هجاءً  خصمه خصمه فٌقلب فخرَ 

النقابض فً صورتها على عناصر أساسٌة فً لؽة  اعتمدت .، فهو الشكل الذي ٌجمع بٌن النقٌضتٌنن والقافٌةالوز

 ، فكانأٌام العرب جعلوها إحدى ركابز هجابهم على أعدابهم وفخرهم بؤنفسهم. ومنها ،النََّسب مادة الشعراء، منها

وقد اشتهر فً  .بض الحٌاة االجتماعٌة أحسن تصوٌرالنقا ، كما صور جزء منا للهجاءخذون منها موضوعالشعراء ٌت

فؤشهر النقابض فً العصر األموي مهاجاة بٌن جرٌر والفرزدق، تبادال أقذع  .النقابض الفرزدق وجرٌر واألخطل

الهجاء بٌنهما، ثم شارك األخطل أٌضا فً هذه المعركة الهجابٌة وأعلن مٌله إلى الفرزدق ضد جرٌر. كان للنقابض 

ٌمدح  جرٌر والفرزدقكل من  كان رة حتى أصب  حدٌث القوم فً مجالسهم، وانقسم الناس فً ذلك حزبٌن.شهرة كبٌ

فالفرزدق انتمى ، ولكنها من بطنٌن مختلفتٌن ،من قبٌلة تمٌم وقد اشتهر كبل منهما بؤنهما ،نفسه وٌذم اآلخر بقصابده

 عدٌدة مع قبابل أخرى، إّما دفاعا عن الّنفس أوخاضت تمٌم حروبا  .مجاشع بٌنما انتمى جرٌر إلى كلٌب بطنإلى 

وال  .ٌتهاجٌان ق وجرٌر ظبلالبطون حّتى إّن الشاعَرٌن الفرزد . واشتّد الخبلؾ بٌن هذهألسباب تتعلّق بالماء والكؤل

جرٌر ٌؽرؾ من بحر »ا: فً المفاضلة بٌنهم األخطل ٌزال حتى اآلن أثرهما موجودا فً األدب العربً، وكما قال
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 .«فرزدق بنحت فً الصخروال

 النقائض :  خلفٌة

 وكانت .ٌكتبان نقابض جرٌر والبعٌث كانو. هناك شاعر ٌدعى البعٌث من قبٌلة مجاشع، النقابضجرٌر هو مبتكر 

الفرزدق أقوى كان كان الفرزدق موجودا فً البصرة فً العراق. عندما شاعر أقوى من بعٌث  تبجث عنقبٌلة مجاشع 

نساء قبٌلة اءت ج .ألنه أراد أن ٌتفرغ إلى حفظ القرآنفً تلك الفترة قد توقؾ عن قول الشعر  لكن كان، والشعراء

الفرزدق قصٌدة هجاء ضد فكتب . «وعلٌك أن تساعد البعٌث ،جرٌر ٌهتك أعراضنا»وقلّن له:  ،مجاشع إلى الفرزدق

ولكن أطلب منك أال  ،نحن صدٌقان» الفرزدق جرٌر، ٌقول له :ٌهدد بعٌث. فً األبٌات األخٌرة من هذه القصٌدة، 

ٌسمع جرٌر هذه القصٌدة،  .«مرة أخرى سؤكون مضطرا أن أدافع عن قبٌلتً وأرد علٌك إن هجوتَ ، وتهجو مجاشع

بعد هذه القصٌدة كتب الفرزدق شعر هجاء  وٌهاجر مع عابلته إلى البصرة. ،ٌنظم قصٌدة هجاء إلى الفرزدقو

الناس ٌرونهم  فً الشعر. فكان إالكان جرٌر والفرزدق أصدقاء قرٌبٌن  هـ. 114سنة حتى عام  04وٌلتحمان مدة 

منهم له طرٌقته وعداوته لآلخر، انتهى تبادل الهجاء بٌنه وبٌن  ولكن عندما ٌؤتً الشعر فكل ،ٌمشون فً األسواق

حلٌفا للفرزدق، دخل األخطل أٌضا إلى هذه المعركة ضد جرٌر  .جرٌرالفرزدق وعند وفاته رثاه  جرٌر عند وفاة

 أنشدت. ثم فً جنوب البصرةعندما أهانه جرٌر. كان جرٌر والفرزدق ٌنشدان نقابضهما فً حلقات سوق المربد 

 00وصلنا  .مواسم الحج، وهذا ٌدل على أن النقابض كانت شعرا مشهورا، أحّبها الناسو، العربٌة فً المواسم النقابض

عبٌدة معمر الشٌبانً. وفً الؽالب كان  ألبًنقابض جرٌر والفرزدق" نقٌضة لجرٌر والفرزدق موجودة فً كتاب " 

قل من جرٌر والفرزدق. أبو تمام أد النقابض بٌن جرٌر واألخطل كان الفرزدق هو الذي ٌبدأ بالنقٌضة. ولكن عد

 . لّؾ كتاب "نقابض جرٌر واألخطل"جمع نقابض جرٌر واألخطل، وأالذي الشاعر الفارسً هو 

 

 األموي الغزل    4.3

ازدهر الؽزل فً هذا العصر ازدهارا ال مثٌل له  الؽزل هو التؽنً بالجمال، وإظهار الشوق إلٌه، والشكوى من فراقه.

لقد انحدر الؽزل  الهدوء واالستقرار األمنً.األموي، و فً العصر اوذلك ألسباب منها: التسام  الدٌنً الذي كان سابد

أّن الؽزل فً العصر الجاهلً كان ؼرضا من أؼراض القصٌدة ٌؤتً فً  واألموي من الؽزل الجاهلً، والفارق ه

الؽزل ٌختص فً قصٌدة كاملة.  ثّم ٌنتقل إلى ؼرض آخر فً نفس القصٌدة. أّما فً العصر األموي فقد أصب  أبٌات،

 اتجاهات هً: ةاتجه الؽزل األموي فً ثبلث

حدة، ٌه مشاعر الحب الصادقة ألنه ٌقتصر على حبٌبة وا: وهو الؽزل العفٌؾ نجد فالغزل البدوي أو الغزل العذري .1

ٌقال إن اشتهرت به وألنه انتشر فً البادٌة. شمال الحجاز، فً منطقة وادي القرى بوسمً كذلك الن قبٌلة العذرة، 

الؽزل العفٌؾ ؼزل شعراء من قبابل أخرى أٌضا.  ولكن سمً بالعذري. قسوةالشعراء قبٌلة عذرى كانوا ٌعشقون ب

وح، فهو تجربة الوجدان تجري فً داخل النفس أكثر مما تظهر فً خارجها. الحب العذري وحدة ال تتجزأ، فهو الر
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ٌمتد كامبل إلى شخص واحد، ال ٌعرؾ ؼٌره، وٌذوب جسم الشاعر وروحه ألما وضعفا فً التطلع إلى هذا الشخص. 

 الرمة.وذو وجمٌل بثٌنة، وقٌس لبنى، وكثٌر عزة، ، مجنون لٌلىومن رواده 

فالعرب قد أحضروا الكثٌر  ،فت  ببلد الفرس والروم إلى امتزاج الحضاراتأدى : الغزل الحضري أو الغزل الصرٌح .1

 .وقد انتشرت ظاهرة قاعات الؽناء الذي أباح اللقاء بٌن الشاب والفتاة .وكانوا ٌتقنون الؽناء ،من العبٌد الفرس والروم

ٌّة.بعض الشعراء الشباب ٌكتبون شعرا فبدأ  هذا الؽزل بالحضري وسمً  عّبروا به عن عبلقات جدٌدة سّمٌت باإلباح

وحتى القصٌدة الواحدة نرى شعراء هذا النوع ٌتؽزلون بها  ،حواضر، وٌتمٌز بعدم االكتفاء بحبٌبة واحدةالالنتشاره فً 

رمان، وتلبٌة لكل هوى فً الؽزل اإلباحً فهو التعبٌر عن العاطفة التً تكالبت على اللذة فً ؼٌر حفً عدة نساء. 

ٌّة. ؼٌر تردد. فهو التجربة التً ال ٌصقلها األلم.  ٌّة السرد ٌّة تمٌل إلى القصص ومن أشعر شعراء الؽزل القصٌدة اإلباح

 الحضري عمر بن أبً ربٌعة واألحوص.  

 العصر الجاهلً، ومن : ٌكثر فٌه الوقوؾ على األطبلل، وسمً بالتقلٌدي ألن فٌه شًء من تقلٌد شعراءالغزل التقلٌدي .1

 جرٌر والفرزدق. هذا الؽزل رواد

 

 مراكز الشعر األموي   0.0

 : الشاموالمدٌنة ومكة .  1

ومن كبار المؽنٌن الذٌن اشتهروا  .نهضت المدٌنة فً هذا العصر بفن الؽناء نهضة واسعة، وشاركتها فً ذلك مكة

ٌْس وسبلمة  ،وجمٌلة ،ومن أشهر المؽّنٌات عزة المٌبلء ؛بوٌونس الكات ،وابن عابشة ،وسابب خاثر ،بالمدٌنة ُطَو

ن نشاط إ .وربما كان أهم شاعر مكً تعلق بالهجاء والمدٌ  عبٌد هللا ابن قٌسشعراء، الزرقاء. عرفت مكة فً المقابل 

خذ الشعر فً نجد وبوادي الحجاز لهذا العصر كان أقل مما كان علٌه فً الجاهلٌة، بسبب إماتة اإلسبلم لفكرة األ

ٌّة هٌؤت ، فً الشامأما  .بالثؤر ٌّة القبل ٌّة وعودة العصب  لعودة أشعار الفخر والهجاء. الحروب المحل

 الكوفة والبصرة : .  5

فً الكوفة . نجد ولهم شعراء ،الشٌعة فً هذا العصر مقامخشٌة بطشهم. الكوفة كانت الوالة الشعراء  ٌمدح ،فً الكوفة

ٌّة إلى ر من أهلها ٌنصرؾ عن هثٌّ ـُ كالشاعر رماح. وكان شاعرا مشهورا وهو الطللخوارج  ذه المعارضة السٌاس

ٌّة، الزهد ٌُقبلون على اللهو والخمر، أمثال األقٌشر األسدي. ولم تتورط الكوفة فً العصبٌات القبل ، وكان بجوارهم من 

شاعرا الكوفة ها، فقد أخرجت ولذلك كان حظها فً شعر الفخر والهجاء ضعٌفا، ولٌس معنى ذلك أن الهجاء انحسر عن

وقد من أكبر الهجابٌٌن وهو الحكم بن عبدل. وقد مضى كثٌر من شعرابها بمدٌ  الخلفاء والوالة والقواد واألجواد. 

ا كبٌرة، وهً سوق المربد، وقد تحّولت فً هذا العصر إلى سوق أدبٌة ٌتناشد فٌها الشعراء أقاموا بجانبها سوق

 أشعارهم. 

 

 الشعر األموي أعالم    4.5
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 م( 014-004) األخطل .  1

وهو شاعر مصقول األلفاظ، حسن الدٌباجة، إبداعة الشعر. وهو أحد ؼٌاث بن ؼوث من بنً تؽلب شاعر نصرانً. 

الثبلثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم: جرٌر والفرزدق واألخطل. نظم األخطل الشعر صؽٌرا، ورشّحه كعب 

، وجعله عبد بن معاوٌة تعززت صلته ببنً أمٌة بعد ذلك، فقّربه ٌزٌدفاألخطل فهجاهم بن جعٌل لهجاء األنصار، 

كما ، ٌناف  عن دولة بنً أمٌة، وٌهاجم خصومها، ولقبه "شاعر بنً أمٌة" ،الملك بن مروان شاعر الببلط الرسمً

ورا متوالٌة، فٌه ثبلثة أقسام أصب  رسول قومه لدى الدولة األموٌة. لؤلخطل دٌوان شعر انتقل على ألسنة الرواة عص

رجل الذي أحب الخمرة الكبرى: شعر سٌاسٌة أموٌة، وشعر عصبٌة قبلٌة، وشعر خمر ووصؾ. كان شعره شعر 

وعاقرها زمنا طوٌبل. السٌاسة هً النقطة الدابرة فً دٌوان األخطل. اشتعلت نار العداوة بٌن األخطل وجرٌر. كان 

أقحم نفسه فً ا، مإلما من ؼٌر فحش، ٌطعن بالقبٌلة أكثر مما ٌطعن بالفرد. هجاإه دفاعٌا أكثر مما كان هجومٌ

برع  المهاجاة بٌن جرٌر والفرزدق حٌن فّضل الفرزدق على جرٌر، وامتّد الهجاء بٌنه وبٌن جرٌر طوال حٌاته.

ء، وهو فً نظرهم األخطل فً المدح والهجاء ووصؾ الخمرة، وٌتهمه النقاد باإلؼارة على معانً من سبقه من الشعرا

توفً األخطل فً  شاعر ؼٌر مطبوع بخبلؾ جرٌر، ولكنه واسع الثقافة اللؽوٌة، تمّثل التراث األدبً وأحسن استؽبلله.

 أٌام خبلفة الولٌد بن عبد الملك

 م( 015-001) الفرزدق .  5

عد الفرزدق من شعراء الفرزدق لضخامة وتجهم وجهه ومعناها الرؼٌؾ. وٌب لقبمن بنً تمٌم.  همام بن ؼالب هو

كانت  تربى الفرزدق فً البادٌة فاستمد منها فصاحته. .بالبصرة تمٌم ًالطبقة األولى، وهو وأبوه من نببلء قومه بن

ثم  . كانت نزعة الفرزدق فً سٌاسته نزعة قومٌة،مصطبؽة بصبؽة النضال السٌاسً واألدبًشعره وحٌاة الفرزدق 

نظم الفرزدق فً معظم فنون فٌه مدح، ورثاء، وفخر، وهجاء، ووصؾ، وؼزل. ضرٌة. للفرزدق دٌوان شعر نزعة مُ 

الخلفاء األموٌٌن بالشام، الفرزدق مدح  .وكان ٌكثر الفخر ٌلٌه فً ذلك الهجاء ثم المدٌ  .الشعر المعروفة فً عصره

كنه لم ٌدم عندهم ولوفً سٌاسة بنً أمٌة كان الفرزدق متكسبا، أعلن الفرزدق حق األموٌٌن بالخبلفة ومدحهم. 

كان الهجاء عنده تعٌٌرا ومدحه صورة لنزعته الجاهلٌة وبٌبته األموٌة ونفسٌته الخاصة. لمناصرته آلل البٌت. 

وتحقٌرا. كان الفرزدق من أبرع الوصافٌن فً العصر األموي، ووصفه ٌصطبػ بصبؽة القصص. أما ؼزله فشهوانً 

، وكان األخطل حلٌؾ الفرزدق ضد دام نحو خمسٌن سنة هجومبب وقع خبلؾ شدٌد بٌنه وبٌن جرٌر فكان سقبٌ . 

وانشعب الناس فً أمر جرٌر والفرزدق شعبتٌن لكل شاعر  .جرٌر، فنظمت قصابده المعروفة بالنقابض ضد جرٌر

كان جرٌر والفرزدق أصدقاء قرٌبٌن من بعضهم البعض إال فً الشعر. فكان الناس ٌرونهم ٌمشون فً  منهما فرٌق.

اق مع بعضهم البعض ولكن عندما ٌؤتً الشعر فكل منهم له طرٌقته وعداوته لآلخر، انتهى تبادل الهجاء بٌنه األسو

دخل فً أوقد  ،بقوة األسلوب والجودة الشعرٌة الفرزدق وٌتمٌز شعر .جرٌررثاه فوبٌن جرٌر عند وفاة الفرزدق 

لوال شعر » ٌقول أهل اللؽة: خر والهجاء والوصؾ.وبرع فً المدح والف ،الشعر العربً الكثٌر من األلفاظ الؽرٌبة
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مقدما فً الشعراء، وصرٌحا جريء، ٌتجلى ذلك عندما ٌعود له الفضل الفرزدق كان . و«الفرزدق لذهب ثلث العربٌة

 فً أحٌاء الكثٌر من الكلمات العربٌة التً اندثرت. 

 م( 711-611) جرٌر . 3

ن قبٌلة بنً تمٌم، من أشهر شعراء العرب فً فن الهجاء وكان بارعا أبو حرزة جرٌر بن عطٌة شاعر من بنً كلٌب م

فً المدح أٌضا. كان جرٌر أشعر أهل عصره، ولد ومات فً الٌمامة، وعاش عمره كله ٌناضل شعراء زمنه 

جرٌر عمره فً مصارعة الشعراء وهجاءهم حتً قٌل أنه  قضىفلم ٌثبت أمامه ؼٌر الفرزدق واألخطل.  ،وٌساجلهم

كان جرٌر فصٌ  اللسان من صؽره، مطبوعا على الشعر. لجرٌر دٌوان شعر  هزم ثمانٌن شاعرا فً عصره.هجً و

جعله الوالً اتصل جرٌر بالببلط األموي ومدح بنً أمٌة والوالة ورثاهم، وأؼراضه مدح ورثاء وفخر وهجاء وؼزل. 

تبادل جرٌر والفرزدق لفرزدق واألخطل. األموي الحجاج بن ٌوسؾ شاعره الخاص. شبت نٌران التهاجً بٌنه وبٌن ا

كان لجرٌر سنة، وكان كثٌر من الشعراء ٌنزلق فً هذه المناظرة مإٌدا شاعرا علً اآلخر.  خمسٌنالهجاء أكثر من 

مقدرة عظٌمة على الهجاء والتحكم والسخر. انتهى جرٌر إلى حٌاة الفرزدق وشببهه بالقرد، وعٌره بفسقه، وحذر 

 دق فٌهم. كان ٌعٌر األخطل وقومه. الناس أن ٌحل الفرز

، وحاجة خلفاء بنً أمٌة إلً شعراء ٌدعون لهم وح نفسه، وموهبتهأكثر جرٌر من المدٌ ، وكانت نشؤته الفقٌرة، وطم

وٌإٌدون مذهبهم، كان كل ذلك مما دفعه إلً اإلكثار من المدح والبراعة فٌه. وكان أكثر مدابحه فً خلفاء بنً أمٌة 

تهم، وكان ٌفد علٌهم من البادٌة كل سنة لٌنال جوابزهم وعطاٌاهم. كان ٌظهر اتجاهه السٌاسً فً ثناٌا وأبنابهم ووال

مدحه لهم. وفً الحق أنه ما كان لجرٌر من ؼاٌة ؼٌر التكسب. أما موضوع فخره فنفسه وشاعرٌته، ثم قومه وإسبلمه. 

عل من الفخر وسٌلة إلذالل خصمه. لم ٌكن ؼزل فالهجاء عند جرٌر شدٌد الصلة بالفخر، فهو إذا هجا افتخر، وج

جرٌر فنا مستقبل فً شعره، فقد مزج فٌه أسلوب الؽزل الجاهلً بؤسلوب الؽزل العذري. أول ما ٌطالعنا فً أسلوب 

جرٌر، سهولة ألفاظه ورقتها وبعدها عن الؽرابة، وهً ظاهرة نبلحظها فً جمٌع شعره، وبها ٌختلؾ عن منافسٌه 

طل الذٌن كانت ألفاظهما أمٌل إلً الؽرابة والخشونة. كان لشعره موسٌقً تطرب لها النفس، وٌهتز لها الفرزدق واألخ

حس العربً. ولهذا أبدع جرٌر فً أبواب الشعر التً تبلبمها الرقة والعذوبة، كالنسٌب والرثاء. وكان لحٌاة جرٌر ال

فتؤثٌر النشؤة البدوٌة واض  من جزالة ألفاظه ورقتها البدوٌة أثرها الكبٌر فً شعره، كما كان لها أثرها فً نفسه. 

وسهولتها، وبداوة صوره وأخٌلته. وقد كان للقرآن الكرٌم أثره فً شعره، إذ لطؾ فٌه من طابع البداوة. كان جرٌر 

 أقدر من األخطل والفرزدق علً نقض الكبلم وأشد فتنة، إال أنه دون األخطل والفرزدق خٌاال وتفكٌرا وجزالة.

 م( 711-611) عمر بن أبً ربٌعة .4

 اوٌعد عمر زعٌم كان من بنً مخزوم إحدى بطون قبٌلة قرٌش. .األموي عصرشعراء ال واحد منعمر بن أبً ربٌعة 

 ، ولم ٌكن فًجرٌر والفرزدق أرق شعراء عصره، من طبقةكان للهجرة.  األول فً القرن الحضري الصرٌ  لتؽزلل

ترؾ، فانطلق مع حٌاة الثروة الشب عمر على عمر بن الخطاب.  التً توفً بهاأشعر منه. ولد فً اللٌلة  قرٌش

من الؽزل فنا مستقبل. عمر جعل . قلٌلة فً الفخر أبٌاتكتب عمر دٌوانا كله فً ؼرض مدح النساء باستثناء والفراغ. 
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صابده بالعذوبة ق وتتمٌز، وبرع فً استعمال األسلوب القصصً والحوار ،وحركاتهن وقد وصؾ فً شعره النساء

وكان ٌفد على عبد الملك بن  .بقصابد هذا الشاعر والطابع الموسٌقً. وقد تؽنى كبار الموسٌقٌٌن فً ذلك العصر

أناال أمدح إال »فؤجابه: «. ما ٌمنعك من مدحنا؟»مروان فٌكرمه وٌقربه. ومما ٌروى أن سلٌمان بن عبد الملك سؤله: 

جانب من اإلعجاب بنفسه. وفً العدٌد من قصابده ٌصور نفسه معشوقا ال كان عمر بن أبً ربٌعة على «. النساء

عاشقا والنساء ٌتهافتن علٌه وٌتنافسن فً طلبه. ٌمتاز شعر عمر بن أبً ربٌعة بقدرته على وصؾ المرأة وعواطفها 

 ،التعبٌر الجاذب لهاونفسٌتها وهواجسها وانفعاالتها ومٌلها إلى الحب والؽرام وكل ما ٌتعلق فٌها وبجمالها وحسنها و

حتى قٌل ما من امرأة لحظت عمر بن ابً ربٌعة ٌتقرب منها وٌصؾ لواعج حبه لها اال وقعت فً شراك حبه. ٌقال 

نه ُرفع إلى عمر بن عبد العزٌز أنه ٌتعرض للنساء وٌشبب بهن، فنفاه إلى دهلك. وعندما تقدم به السن، أقلع عن اللهو إ

 توفً.والمجون وذكر النساء إلى أن 

 م( 041-004جمٌل بثٌنة ). 5

ٌُكّنى أبا عمرو شاعر أموي ومن عشاق العرب المشهورٌن. وكانت قبٌلة "ُعذرة"   -جمٌل بن معمر القضاعً و

ُمشتهرة بالجمال والعشق. كان جمٌل من أعضاء هذه القبٌلة. كان جمٌل  -ومسكنها فً وادي القرى بٌن الشام والمدٌنة

ثٌنة حتى وفاته. افتتن جمٌل ببثٌنة بنت حٌان العذرٌة، من فتٌات قومه وهو ؼبلم صؽٌر. ٌقول الشعر فً صاحبته ب

فتناقل  ،فلما كبر خطبها من أبٌها فرده وزوجها من رجل آخر. فازداد هٌاما بها، وكان ٌؤتٌها سرا ومنزلها وادي القرى

لهدبة بن خشرم، وهدبة  نه كان راوٌةإل الناس أخبارهما. عشق جمٌل قول الشعر وكان لسانه مفطورا على قوله، ٌقا

وراوٌة للحطٌبة وهو أحد الشعراء المخضرمٌن. قصد جمٌل مصر وافدا على عبد العزٌز بن مروان  كان شاعرا

بالفسطاط، فؤكرمه عبد العزٌز وأمر له بمنزل، فؤقام قلٌبل ومات ودفن فً مصر، ولما بلػ بثٌنة خبر موته حزنت علٌه 

 قصٌدة فٌه. حزنا شدٌدا وأنشدت

 م( 011-005مجنون لٌلى ). 0

، عاش فً القرن األول من الهجرة فً بادٌة العرب بنجد. وهو أحد الؽزل قٌس بن الملوح الملقب بمجنون لٌلى شاعر

القٌسٌن الشاعرٌن واآلخر هو قٌس بن ذرٌ  "مجنون لبنى". لم ٌكن قٌس مجنونا وإنما لقب بذلك لهٌامه فً حب لٌلى 

امري ابنة عمه التً نشؤ معها وعشقها فرفض أهلها أن ٌزوجوها به. وفً نفس الوقت تقدم للٌلى خاطب بنت سعد الع

آخر من ثقٌؾ. زوجها والد لٌلى لهذا الرجل. ورحلت لٌلى مع زوجها إلى الطابؾ بعٌدا عن حبٌبها قٌس. فهام قٌس 

وٌتؽزل بها فً أشعاره، وٌؤنس بالوحوش  لٌلىعلى وجهه ٌنشد األشعار المإثرة التً خلدتها ذاكرة األدب له فً حب 

فً الحجاز، إلى أن وجد ملقى بٌن أحجار وهو مٌت  وحٌنا وٌتؽنى بحبه العذري، فٌرى حٌنا فً الشام، وحٌنا فً نجد،

:  فحمل إلى أهله. وروي أن أبا قٌس ذهب به إلى الحج لكً ٌدعو هللا أن ٌشفٌه مما ألّم به من حب لٌلً، وقال له

اللهم زدنً للٌلً حبا »، فذهب قٌس وتعلق بؤستار الكعبة وقال: «بؤستار الكعبه وادُع هللا أن ٌشفٌك من حبها تعلّق»

لقٌس بن الملوح دٌوان شعري فً عشقه للٌلى حٌث كان لقصة مجنون لٌلى التؤثٌر  .«ا وال تنسنً ذكرها أبًداوبها كلف

فً األدب الفارسً حٌث كانت قصة قٌس بن الملوح إحدى  الكبٌر فً األدب العربً بشكل خاص كما كان له تؤثٌر
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القصص الخمسة لبنج ؼنج أي كتاب الكنوز الخمسة للشاعر الفارسً نظامً كنجوى. كما أنها أثرت فً األدبٌن 

 ومنه إلى األدب األردوي. ،التركً والهندي

 م( 050-004)  األحوص. 0

وي بالمدٌنة، من بنً ضبٌعة، لقب باألحوص لضٌق فً عٌنه. عبد هللا بن محمد األنصاري، من شعراء العصر األم

ٌب، وكان معاصرا لجرٌر والفرزدق. فؤكرمه صَ كان شاعرا أموٌا هّجاء، صافً الدٌباجة، من طبقة جمٌل بثٌنة ونُ 

سخطون الخلٌفة الولٌد بن عبد الملك ثم بلؽه عنه ما ساءه من سٌرته فنفاه إلى دهلك، كان بنو أمٌة ٌنفون إلٌها من ٌ

 علٌه. كان حماد الراوٌة ٌقدمه فً النسٌب على شعراء زمنه.

 م( 726- بن َرباح )    صٌبن  . 8

، ثم كان عبدا لرجل من كنانة كان نصٌب بن رباح شاعرا فحبل فصٌحا، جٌد الكبلم مقدما فً المدٌ  والنسٌب والرثاء.

اتصل نصٌب بعبد الملك ثم بسلٌمان بن عبد الملك  ،وكان نصٌب مقدما عند الملوك ٌجٌد مدٌحهم ومراثٌهمأصب  حرا. 

ناله لالم إ وكان شاعرا مقدما فً النسٌب والمدٌ ، ولم ٌكن له حظ فً الهجاء، وكان عفٌفا، وٌقال وبعمر بن عبد العزٌز.

 ٌنسب قط إال بامرأته.

 م( 735-696)  مةذو الر  . 9

ة هو ؼٌبلن بن عقبة، شاعر عربً من الرباب من ت مٌم، من شعراء العصر األموي، من فحول الطبقة الثانٌة ُذو الُرمَّ

ة، الحبل البالً.-أشعث باقً رمة التقلٌد -فً عصره. وإنما قٌل له ذو الرمة لقوله فً الوتد  ، والُرمَّ
كان قصٌرا دمٌما،  

ذ كان كثٌر ٌضرب لونه إلى السواد، أكثر شعره تشبٌب وبكاء أطبلل. كان ذو الرمة أحد عشاق العرب المشهورٌن، إ

ختم الشعر بذي الرمة والرجز »ٌة بنت مقاتل، وكانت فاتنة الجمال. قال أبو عمرو بن العبلء: ٌة، وهً مِ التشبٌب بمِ 

 «. برإبة بن العجاج

ٌ  الك  . 14  م( 000-002األسدي ) ت بن زٌدم

ي، سكن الكوفة واشتهر شاعر عربً من قبٌلة بنً أسد، ومن أشهر شعراء العصر األمو أبو المستهل الكمٌت بن زٌد

حافظا وسخٌا، وشجاعا، وفارسا، وع وقصابده فً ذلك المسماة بالهاشمٌات. قٌل إنه كان فقٌها متضلعا بالفقه، بالتشٌّ 

فهو مجدد بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى،  ،للقرآن. كان الكمٌت أول من أدخل الجدل المنطقً فً الشعر العربً

أنت وهللا أشعر من »شعراء، بل إن شعره شعر مذهبً، ذهنً عقلً. وقال له الفرزدق: وشعره لٌس عاطفٌا كبقٌة ال

ًّ على هشام بن عبد الملك، وقؾ الكمٌت ٌإٌد وٌدعو للمشاركة فً «مضى وأشعر من بقً . حٌنما ثار زٌد بن عل

د. وبعد فشل ثورة الثورة على حكم بنً مروان، مما أثار علٌه حكام عصره، فتعرض لؤلذى مرارا، وُسجن، وتشرّ 

 زٌد، قتل الكمٌت على أٌدي جنود األموٌٌن. 

 م( 051-004) ر عزةثٌـِّ ـ  ك.  11

ر بن عبد الرحمن من بنً خزاعة، شاعر مشهور، من أهل المدٌنة، أكثر إقامته بمصر. ولد فً آخر خبلفة ٌزٌد ـّ كثٌ

 رؾ بها وعرفت به وهً: عزة الكنانٌة.بن عبد الملك. وكان منذ صؽره سلٌط اللسان. اشتهر كثٌر بحبه لعزة فع
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 م(010- )    الراعً النمٌري. 15

الراعً الُنَمٌري ُعَبٌد بن ُحصٌن، أبو جندل، شاعر من فحول الشعراء المحدثٌن، كان من جلّة قومه، ولقب بالراعً 

كان ٌفّضل عاصر الراعً جرٌرا والفرزدق، و اشتهر بالوصؾ والمدح والهجاء والشكوى.لكثرة وصفه اإلبل. 

وهو من أصحاب الملحمات. أما شعره فٌتمٌز بطابع التقلٌد والمحاكاة لكثرة ما  ،فهجاه جرٌر هجاءا ُمّرا ،الفرزدق

  .ٌحفظ من شعر اآلخرٌن

 (م 764-   )  لٌةـيَ ـخ  لٌلى األَ . 11

ة عربٌة عرفت بجمالها لٌلى األخٌلٌة هً لٌلى بنت عبد هللا األخٌلٌة من بنً عقٌل من عامر بن صعصعة. كانت شاعر

وقوة شخصٌتها وفصاحتها، عاصرت صدر اإلسبلم والعصر األموي عرفت بعشقها المتبادل مع توبة بن الحمٌر. لها 

العدٌد من دواوٌن الشعر فً العشق والرثاء وجم ذلك الرثاء فٌمن تعشقه وهو توبة، كان بٌنها وبٌن الشاعر النابؽة 

ما رأى »قالت:  «ما رأى توبة فٌك حتى عِشَقِك؟»بد الملك بن مروان، فسؤلها: على علٌلى الجعدي مهاجاة. وفدت 

 ٌرى الكّتاب القدماء أن أجود شعرها هو ما رثت به توبة. .«الناس فٌك حتى جعلوك خلٌفة؟

 

 النثر األموي   4.6

ء األدبً والفنً، والرسابل، اتسعت دابرة النثر العربً فً العصر األموي. ومن أنواع النثر األموي: الخطابة، واإلنشا

الموظفٌن الرسمٌٌن فً الدولة األموٌة، ٌقدم لهم  فقد أصب  الكاتب والخطٌب منوالدواوٌن، والنقد، والكتب العامة. 

دفَع اإلسبلم واألحزاب السٌاسٌة والدٌنٌة إلى نشاط واسع فً الخطابة. انبثـقت صور خطابة  .كل العون والتشجٌع

رة والمحاورة فً هذا العصر. كان حكام بنً أمٌة ووالتها خطباء مشهورٌن. اتسعت حركة جدلٌة فً صور المناظ

ن العرب جملة رسابلهم السٌاسٌة والوعظٌة والشخصٌة وكثٌرا من خطبهم. بدأ تدوٌن آداب التدوٌن فً هذا العصر. دوّ 

فً الدولة األموٌة فؤصبحت الكتابة الجاهلٌة واإلسبلم وعلومها فً العصر األموي. نشؤت طابفة من كّتـاب الرسابل 

 مهنة. وصل النثر الفنً األموي إلى ذروته فً كاتب أموي: عبد الحمٌد الكاتب. 

 الخطابة والمناظرات

إن فن الخطابة لم ٌبلػ فً أي عصر من العصور ما بلؽه فً العصر األموي من النماء والنضج. ظهر فً العصر 

روب الخطابة، وأشهر الخطباء: زٌاد بن أبً سفٌان، والحجاج بن ٌوسؾ، األموي عدد وفر من الخطباء فً شتى ض

وطارق بن زٌاد، والحسن البصري، وعبد هللا بن الزبٌر بن عوام. عرؾ العصر األموي أنواع الخطابة التً كانت 

جتماعٌة شابعة فً صدر اإلسبلم، إضافة إلى أنواع جدٌدة أوجدها تطور الحٌاة الفكرٌة واألحداث السٌاسٌة واال

وظهور الفرق الدٌنٌة والكبلمٌة. جاءت خطب العصر األموي منسقة األفكار، مرتبة األقسام، محكمة التسلسل. وفً 

مقدمة األنواع الخطابٌة التً ازدهرت عصربذ الخطابة السٌاسٌة. أدت وفرة األحداث والصراع بٌن األحزاب السٌاسٌة 

شهد نظٌره فً أي من العصور، إذ كان لها الشؤن األول فً استمالة إلى ازدهار الخطابة السٌاسٌة ازدهارا لم ت

األنصار ومقارعة الخصوم وتشجٌع المناضلٌن ومناظرة أعدابهم. وٌتصل بالخطابة السٌاسٌة الخطب الحربٌة. وكان 
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لضرب قادة الجٌوش فً الؽالب ممن ٌجٌدون الخطابة، ومن هذا القبٌل خطبة طارق بن زٌاد ٌوم فت  األندلس. وا

الثانً من الخطابة هو الخطابة الدٌنٌة، وقد نالت هذه الخطابة حظا وافرا من االزدهار وإن لم تضارع الخطابة 

السٌاسٌة. ومرد ازدهارها إلى دواع شتى منها ظهور الفرق الدٌنٌة. كانت الخوارج والشٌعة تستعٌن بخطبابها فً 

على نمو الخطابة الدٌنٌة كذلك حركة الزهد التً شهدها العصر الدعوة إلى مبادبها والرد على خصومها. ومما ساعد 

األموي، وكان فً مقدمة الوعاظ الحسن البصري. ومن ألوان الخطابة الدٌنٌة أخٌرا الخطب المتصلة بعقابد المتكلمٌن. 

ألسواق والضرب الثالث من الخطابة هو الخطابة الحفلٌة، أي  الخطب التً كانت تلقى فً المحافل والمجالس وا

لؽرض من األؼراض المتصلة بالحٌاة االجتماعٌة كالمفاخرة والتهنبة والتعزٌة والتكرٌم والشكوى وعقد النكاح 

 وإصبلح ذات البٌن ونحو ذلك. 

 الرسائل

مٌل كتاب الرسابل إلى العناٌة بعباراتهم وزخرفة فً هذا العصر نبلحظ  .فً العصر األمويازدهر فن الرسابل 

ىء الرسابل االموٌة بالصور والتشبٌهات والعبارات المتوازنة المنمقة حاملة فً طٌاتها معان جمٌلة تتمتل. ألفاظهم

نواع أوفً هذه العصر نبلحظ ثبلثة  األدبٌة.فكان فٌها المضمون والشكل راقٌان من الناحٌة  ،ونصاب  وعبارات راقٌة

بٌن إخوانٌة: أي رسابل ؛ والثابرٌن على الدولة، وعماله أوبٌن الخلٌفة ، وبٌن الخلٌفة وعماله: رسابل سٌاسٌة: للرسابل

 . بٌن الوعاظ والخلفاء أوبٌن األصحاب : رسابل وعظ وإرشاد؛ واألصحاب واألصدقاء

 النقد األدبً

ولعل أكبر شخصٌة ناقدة ازدهر النقد العربً فً العصر األموي وذلك فً مناطق مختلفة مثل الحجاز والعراق والشام. 

إن السٌدة سكٌنة . بن أبً عتٌقعبد هللا از فً العصر األموي وأثر عنها الكثٌر من النقد هً شخصٌة ظهرت بالحج

 ًّ االتجاه الؽالب على حركة النقد فً العراق . تحتل المرتبة الثانٌة من حٌث االهتمام بالشعر والنقد بنت الحسٌن بن عل

لثبلثة: الفرزدق وجرٌر واألخطل بوجه خاص. أكثر النقد ً المفاضلة بٌن الشعراء بوجه عام، وبٌن الفحول افٌتمثل 

 .عبد الملك بن مـروان الناقد األول فً الشامٌعد  الذي عرفته بٌبة الشام قد صدر عن الخلفاء والشعراء.

 (م054) عبد الحمٌد الكاتب

بنً أمٌة، وعظمت منزلته عند  بخلفاءعبد الحمٌد اتصل العرب.  األول للكتابة الفنٌة عند كان عبد الحمٌد الكاتب الرابد

. ارتقت الدولة األموٌة عصر أواخروكان من أشهر الكتاب فً  ،حتى صار كاتبا وصدٌقا لهبن محمد  مروان الخلٌفة

 الرسابل بكثرة التحمٌدات فً صدرعبد الحمٌد ر وطوّ  .، فعّد رابد كّتاب الرسابل عامةالكتابة العربٌة على ٌدٌه صناعة

له عدة رسابل أٌضا.  الخلفاء فً دواوٌنعبد الحمٌد فً المعانً والعناٌة بترتٌبها ووضوحها. اشتؽل  الرسالة وبالتوسع

وقد  «.فتحت الرسابل بعبد الحمٌد وختمت بابن العمٌد»ولهذا قٌل:  .بؤسلوبهما بٌن مطّولة ومختصرة، وقد تؤثر الكّتاب 

ه. وأبرز ما تتسم به كتابة عبد الحمٌد إطالة التحمٌدات فً انتهت إلٌنا طابفة من رسابله القصٌرة والمطولة وتوقٌعات

صدور الرسابل، واإلكثار من الترادؾ، والعناٌة بالتصوٌر الفنً وبالجانب الموسٌقً، وذلك من طرٌق اختٌار األلفاظ 

لبساطة اللتً والتوازن بٌن الجمل، واإلتٌان بالسجع أحٌانا. وهو ٌسرؾ فً استعمال صٌؽة الحال. وكتابته بعٌدة عن ا
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عهدت فً الكتابة العربٌة من قبل، وأثر الجهد والتكلؾ فٌها واض ، وهو ٌسرؾ فً تنمٌق رسابله وزخرفتها بؤلوان 

 الصنعة. 

 م( 714-666الحجاج بن ٌوسف الثقفً )

أبو محمد الحجاج بن ٌوسؾ الثقفً سٌاسً أموي وقابد عسكري وخطٌب بلٌػ. لعب الحجاج دورا كبٌرا فً تثبٌت 

أركان الدولة األموٌة، وسٌر الفتوح، وخطط المدن، وٌعد من الشخصٌات المثٌرة للجدل فً التارٌخ اإلسبلمً. كان 

سفاك الدماء. كان الحجاج بن ٌوسؾ بلٌؽا فصٌحا، محبا للشعر كثٌر االستشهاد به. كان ونموذجا للطاؼٌة الظالم 

الفصٌحة، والرسابل، والخطب، والتوقٌعات، وله مجموعة  للحجاج الكثٌر من الحكم، والحكاٌات الشهٌرة، واألقوال

 .على العراق والٌاقدم أشعار متفرقة. ومن أشهر خطبه الخطبة التً ألقاها فً المسجد الجامع بالكوفة عندما 

 م( 673-622زٌاد بن أبٌه )

الدولة األموٌة. استكتبته وساهم فً تثبٌت  شهٌر زٌاد بن أبٌه قابد عسكري فً عهد الخبلفة الراشدة، وسٌاسً أموي

عند معاوٌة. كان زٌاد أول من أعلن الحكم العرفً زٌاد أبو موسى األشعري والً البصرة، فتجلى نبوؼه، ثم وصل 

فً اإلسبلم بخطبته المعروفة بالبتراء، وهً التً خطبها حٌن قدم البصرة. اشتهرت الخطبة بالبتراء ألن زٌاد بدأ 

 الخطبة بدون الحمد والصبلة.

 الحركة العلمٌة فً العصر األموي   0.0

كان للحركة العلمٌة فً العصر األموي دور كبٌر فً التمهٌد للنهضة العلمٌة التً سادت فً العصر العباسً. ومن أهم 

هذه التطورات التً هٌؤت للنهضة العلمٌة العباسٌة حركة التعرٌب فً عهد عبد الملك بن مروان، الذي جعل من اللؽة 

لؽة رسمٌة للدولة. فؤصبحت اللؽة العربٌة تستخدم فً كل أصقاعها، كما ساهَم الولٌد كثٌرا أٌضا بإنشابه  العربٌة

المدارس والمستشفٌات تحت رعاٌة الدولة التً ساهمت هً األخرى فً النهضة اإلسبلمٌة البلحقة. وقد كان من أهم 

ة األولى، وهو ما أتاح لعلماء  اإلنجازات فً تطوٌر الحركة العلمٌة فً العصر األموّي تدوٌن العلوم وتعرٌبها للمرَّ

العرب والمسلمٌن االطبلع علٌها بسهولة، واتساع الدولة ودخول شعوب جدٌدة فً اإلسبلم أتاح التعرؾ على 

حضاراتها واالستفادة من تلك المعارؾ فً تطوٌر الحضارة اإلسبلمٌة. كان من أهم مجاالت االزدهار فً العصر 

جماال العلوم الدٌنٌة واللؽوٌة والتارٌخ والجؽرافٌا والفلسفة والطب. وقد انقسمت الحركات العلمٌة فً هذا األموّي إ

العصر إلى أربع حركات، وهً الحركة الدٌنٌة )المعنٌة بعلوم الدٌن، مثل تفسٌر القرآن واألحادٌث والتشرٌع(، 

ها(، واألدبٌة، والفلسفٌة )المعنٌة بالمنطق والكٌمٌاء والتارٌخٌة )المعنٌة بتوثٌق التارٌخ والقصص والمؽازي ونحو

ٌَدعم خلفاإهم أو أمراإهم سوى الحركتٌن األدبٌة  ٌَمٌلوا إلى دعم العلوم، فلم  والطب وما شابهها(. لكن األموٌٌن لم 

ٌُستثنى من هذه سوى خالد بن ٌزٌد بن معاوٌة، الذي كان ت لدٌه والقصصٌة من بٌن كل هذه الحركات العلمٌة. وال 

نزعة فلسفٌة فوق نزعته األدبٌة، ودعَم الحركات العلمٌة فً مجاالت الطب والكٌمٌاء والفلك، باإلضافة إلى عمر بن 

مثله فً ذلك مثل  -عبد العزٌز الذي دعَم الحركة الدٌنٌة. قد برع الموالً األعاجم فً العلوم خبلل العصر األموّي 

ٌَزالون أهل بادٌة وانشؽل معظمهم بالفتوحات، وأما الموالً فقد كانوا إذ كان العرب فً تلك ا -العصر العباسً لفترة ال 

 قادمٌن من ببلد أكثر حضارٌة، وذلك ما جعلهم أكثر قابلٌة لحمل العلوم وممارستها من العرب. 
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 حركة الترجمة والتدوٌن

حضارة اإلسبلمٌة. أمر الولٌد وقد شهد عهد الولٌد أٌضا حركة ترجمة ضخمة جدا، كان لها أثر كبٌر فً نهضة ال

بتعرٌب دواوٌن الدولة األموٌة كلها من الشرق إلى الؽرب، وبتعرٌب كل ما فً الدولة، وعاصره فً حقبته خالد بن 

رابد عصر الترجمة. كان خالد مولعا بالعلوم، وأمر بترجمة الكثٌر من كتبها من اللؽة اإلؼرٌقٌة إلى  -ٌزٌد بن معاوٌة 

بهذا لؽة العلوم كلها فً الدولة األموٌة بما فً ذلك الطب والصٌدلة والكٌمٌاء وؼٌرها هً اللؽة  العربٌة. فؤصبحت

العربٌة، وأصب  لزاما على من ٌرٌد التعرؾ على هذه العلوم تعلم العربٌة، فؤخذت اللؽة باالزدهار، كما حث الخلفاء 

مة وأمروا بترجمة الكثٌر من الكتب البارزة فً اآلخرون مثل عمر بن عبد العزٌز وهشام بن عبد الملك على الترج

العلوم والتارٌخ واألدب. وقد ساعَد على ازدهار حركة الترجمة ُوجود الكثٌر من السرٌان متعلمً العربً، الذٌن قادوا 

حركة الترجمة هذه، وساعدوا بشكل كبٌر جدا على انتشار المدارس والعلوم فً العراق والشام. إن معظم ما ُكتَب 

ترجَم وألؾ فً العصر األموي فُقَد اآلن، وقد كان للكتب األموٌة الباقٌة دور فً تنشٌط النهضة العلمٌة العباسٌة. و

ل من دون  سول، وروادها وهب بن منبه وعروة بن الزبٌر بن العوام )أوَّ ألَّفت بعض الكتب عن التارٌخ ومؽازي الرَّ

 سٌرة الرسول( وأبان بن عثمان بن عفان.

 لوموضع الع

ٌُوجد فً العصر األموي "تخصصات" فً العلوم، حٌث كان ذلك الوقت أبكر من ظهور مثل هذا الشًء، فلم  لم تكن 

ٌَكن هناك عالم بالحدٌث فحسب أو التفسٌر فحسب على سبٌل المثال، إنَّما كان العالم الواحد ٌعرؾ فً التفسٌر 

من أنشؤ مدارس منظمة تعمل برعاٌة الدولة وتحَت إشرافها والحدٌث والمؽازي والتارٌخ واألدب كلها معا. كان أول 

فً التارٌخ اإلسبلمً هو الخلٌفة األموي الولٌد بن عبد الملك. كما كان من إنجازات الولٌد األخرى أنه أول من أنشؤ 

ل اهتم ام ظهر للعرب فً المستشفٌات فً التارٌخ، وكان ذلك البادرة األولى لوالدة المدارس الطبٌة فً التارٌخ. كان أوَّ

الكٌمٌاء فً مطلع العصر األموي على ٌد خالد بن ٌزٌد بن معاوٌة، إذ كان مهتما بالحصول على كتب ٌونانٌة وقبطٌة 

ؾ على صنعة الكٌمٌاء، وقد استعاَن من أجل ذلك براهب إسكندرانً لترجمتها له. وقد كان لخالد دوٌر أساسً فً  للتعرُّ

هو نفسه عددا من المإلفات فٌها بعد أن أتقن صنعتها، منها "كتاب الحرارات" نهضة العرب بالكٌمٌاء ووضَع 

 و"الصحٌفة الكبرى" و"الصحٌفة الصؽرى" و"فردوس الحكمة فً علم الكٌمٌاء منظومة". 

ٌَكن له هو اآلخر نصٌب كبٌر من االهتمام فً العصر األموي، وظلّت المعرفة به محدودة، عدى  وأما علم الفلك فلم 

ًٍّ واحد مشهور هو عن ت لهرمس الحكٌم، الذي ُترِجَم بؤمر من خالد بن ٌزٌد.  "عرض مفتاح النجوم"رجمة كتاب فلك

بدإوا باالهتمام بها وتصنٌؾ الكابنات الحٌة حتى النصؾ الثانً من  ٌَ لكن بالنسبة لعلوم األحٌاء والنبات فإن العرب لم 

ألموي فقد تؤثر كثٌرا بالطب الٌونانً، وقد ساهَم فً تطوٌره ُوجود القرن الثانً الهجرّي. وأما علم الطب فً العهد ا

ٌَّنهم الخلفاء األموٌون، حٌث ترجَم هإالء األطباء الكثٌر من الكتب الطبٌة من  الكثٌر من األطباء النصارى الذٌن ع

"قوى وكتابً  كناش"السرٌانٌة إلى العربٌة لتكون أولى الكتب المدونة باللؽة العربٌة فً علم الطب، مثل كتاب 

 لماسرجوٌه، ومن أبرز هإالء األطباء ابن أثال وابن أبجر.  األطعمة ومنافعها ومضارها"
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 الحركة الدٌنٌة

تمركزت مقار الحركة العلمٌة الدٌنٌة خبلل العصر األموّي بشكل أساسً فً المساجد. ألؾ خبلل العهد األموي عدد 

وا فً هذا العلم وكتبوا عنه فً هذه الفترة مجاهد بن جبر، وعطاء بن من الكتب فً علم التفسٌر، ومن أبرز من عرف

أبً رباح، وعكرمة مولى ابن عباس، وسعٌد بن جبٌر، وسعٌد بن المسٌب، والحسن البصري، ؼٌر أن جمٌَع مإلفاتهم 

، وهو كتاب "معانً ال ًّ ٌَعود إلى العصر العباس ًَ إلى عصرنا هذا  للفراء. " قرآنضاعت، وأقدم كتاب فً التفسٌر بق

ٌُتناَقل الحدٌث شفهٌا بٌن  وأما علم الحدٌث فقد بدأ نشاطه خبلل العصر األموّي، فطواَل القرن األول الهجري كان 

ن أبدا فً تلك الفترة، ألن الرسول )ص( نهى عن تدوٌنه خشٌة اختبلطه بالقرآن، لكن عندما جاء عهد  ٌُدوَّ الناس، ولم 

ٌَض ٌَحفظونه فؤمَر بتدوٌنه، فكتَب إلى والته على أقالٌم عمر بن عبد العزٌز خشً أن  ٌع الحدٌث بموت العلماء الذٌن 

ع  الدولة المختلفة وأمر كبل منهم بجمع الحدٌث من العلماء فً والٌته، وبهذه الطرٌق بدأت حركة تدوٌن الحدٌث بالتوسُّ

برز المحدثٌن فً العصر األموي محمد بن تدرٌجٌا، وقضى الكثٌر من العلماء سنوات طوٌلة فً جمعه وتدوٌنه، ومن أ

ؼم من ذلك فإن عصر  مسلم الزهري، وابن إسحاق، وسفٌان الثوري، وابن جرٌج المكً، ومالك بن أنس. لكن على الرُّ

ى فٌه العلماء األحادٌث وصّنفوها ووثقوها حسَب صحتها لم ٌؤتً حتى القرن الثالث  ًّ الذي تحرَّ المحدثٌن األساس

لَد اثنان من األبمة األربعة وعاشا خبلل العصر األموي، وهما أبو حنٌفة ومالك بن أنس. وقد انتشر الهجري. كما و

المذهب الحنفً خبلل العصر األموي فً مصر والعراق وفارس ووسط آسٌا، فٌما انتشر المذهب المالكً فً مصر 

 والمؽرب العربً. 

 

 األسئلة للمرجعة    4.8

 تهى ؟متى بدأ العصر األموي ؟ ومتى ان .1
 ؟ األسباب التً أدت إلى ازدهار الشعر فً العصر األموىما هً  .1
 اكتب عن الشعر السٌاسً فً العصر األموي .1
 ماذا تعرؾ عن النقابض ؟ .1
 ما هً خصابص التقابض الفنٌة ؟ .1
 ما هً القصة وراء الهجاء بٌن جرٌر والفرزدق ؟ .6
 كٌؾ ٌختلؾ الؽزل األموي عن الؽزل الجاهلً ؟ .7
 الثبلثة للؽزل األموي ؟ما هً االتجاهات  .8
 ما الفرق بٌن الؽزل العفٌؾ البدوي والؽزل اإلباحً الحضري ؟ .9

 من هم رواد الؽزل البدوي ؟ .11
 ما هً أهم مراكز الشعر األموي ؟ .11
 ماذا تعرؾ عن ظاهرة الؽناء فً العصر األموي ؟ .11
 األخطل شاعر األموٌة، اكتب .11
 ما هً خصابص شعر األخطل ؟ .11
 الشعر العربً ؟ ما هً مساهمات الفرزدق فً .11
 اكتب عن هجاء جرٌر للشعراء .16
 النقابض للفرزدق وجرٌر، ناقش .17
 عمر بن أبً ربٌعة وؼزله اإلباحً .18
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 من هو جمٌل بثٌنة ؟ .19
 قٌس بن الملوح بمجنون لٌلى ؟لم ٌعرؾ  .11
 اكتب عن تشبٌب ذي الرمة ؟ .11
 ماذا تعرؾ عن الكمٌت بن زٌد ؟ .11
 اكتب عن الراعً النمٌري .11
 من هً لٌلى األخٌلٌة ؟  .11
 ؟ أنواع النثر األمويما هً  .11
 النثر األموي وخصابصه .16
 الخطباء فً العصر األموي ؟من أشهر  .17
 ما هً ألوان الخطابة األموٌة ؟ .18
 ما هً األسبؤب التً ساعدت فً تطور الخطابة السٌاسٌة فً العصر األموي ؟ .19
 فً العصر األموي ؟ لرسابلانواع أما هً  .11
 لعربًدور عبد الحمٌد الكاتب فً تارٌخ النثر ا .11
 ماذا تعرؾ عن أشهر الخطب للحجاج بن ٌوسؾ ؟ .11
 ؟ ما المراد بخطبة البتراء .11
 اكتب بالتفصٌل عن الحركة العلمٌة فً العصر األموي .11
 فً العصر األمويحركة الترجمة والتدوٌن  .11
 فً العصر األمويالحركة الدٌنٌة  .16
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