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 شكر وعرفان
 أ وال وقبل لك يشء:

إ وصربإ وإسعا هللا عز وجل رإضينا منه إلتوفيق ىل من وهبنا علام انفعا وكتااب فريدإ  

 وإلسدإد 

ىل  وشكر يرسي يف هاته إلعروق ويطري ىل  هللا جال وعزإ  ىل  إحلبيب إل عىل.إ  هللا إ 

 س بحانه وتعاىل.

ىل  نتقدم ابلشكر إجلزيل وإلعرفان بن ميينة زهرة إليت قدمت لنا  إدلكتورة إملرشفةإ 

 مل تبخل علينا بتوجهياهتا يتوإلليل ملا وصلنا إليه يد إملساعدة إملعنوية واكنت خري د

 ونصاحئها وإرشادإهتا 

 ورفقهتا معنا يف مساران هذإ.

ىل لك أ ساتذة إجلامعة عبد إمحليد إبن ابديس مبس تغامن لكية إل دب وإلفنون وإىل إ  

 2020/2021لك طلبة دفعة 

ىل  كام نتقدم ابلشكر إجلزيل ث من قريب أ و لك من ساعدان يف إعدإد هذإ إلبحإ 

 من بعيد ال جناز هذه إملذكرة.

 أ ملني من إمجليع أ ن يتقبلوإ منا فائق إلتقدير وخالص إلتحية والاحرتإم.

 



 

 
 

 هداءاإل
 إمحلد هلل وكفى وإلصالة وإلسالم عىل إحلبيب إملصطفى وأ ههل ومن وىف وأ ما بعد:

نا إختلطت دموع فرحيت بتخريج وحزين بودإع أ حبيت يف مغضة عني مرت أ ايم 

 إذلي مضنا. حبتنا وإملاكنوها حنن إليوم جنين قطافنا ونودع أ  

ىل  أ هدي جتربيت من علمين أ ن إحلب ليس هل معر أ ن إلعطاء ليس هل حدود أ يم إ 

 إلغالية "ودل قامس دليةل".

 ىل إلشمعة إليت إحرتقت لتنري يل طريق حيايت أ يب إلغايل "عيل"إ  و 

 بدر إدلين"ىل أ روع أ خ إذلي أ فتخر به أ يخ إلوحيد "إ  

 إذلي هو خري س ند يل. 

ىل  ز" حفظه هللا ورعاه يف ماكن معهل إلبعيد.يزويج إلعزيز "بلغول عز  إ 

ىل ىل  لك الاهل والاقارب وعائةل "بلغول" وعائةل "ودل قامس" من إلصغري إ  إلكبري إ 

 وابل خص أ يم إلثانية وأ يب "عائشة" و"أ محد"



 

 
 

 وخاليت إحلبيبة "حلمية"  

ىل  إليهأ هدي لك ما وصلت  روح جديت "قدإدرة خرية" و "مشالل خرية" وجدي إ 

" ومعيت "فاطمة" رمحهم هللا ر"ودل قامس شارف" وجدي "بلغول عبد إلقاد

 وأ سكهنم فس يح جناته

ىل لك صديقايت إللوإيت عوضنين حنان إل خت "مغنية" "ذهيبة" "رشيفة" حفظهم  إ 

 هللا.

ىل  لك وسعته ذإكريت ومل تسعه مذكريت  إ 

         

 



 

 
 

 هدإءإال  

 لللكامت شكرأ محد هللا خمرج إلنور بعد إلظالم أ محده، ريب أ رزقين حسن إملسري 

 وإمتنان ملن اكنوإ لنا مثل إلشموع يف إلليايل إملظلامت.

جتربيت لوإدلي إلعزيز "عبد هللا" إذلي سار معي يف لك درب ولك طريق أ هدي 

ىل  ل صعد به  إلتحية.إعىل إملرإتب إلنجاح فائق إلشكر و إ 

ىل  أ يم فاطمة إحلبيبة صاحبة إلبيت إدلإئف وإلعني إلساهرة وإلقلب إحلنون أ ول إمس إ 

ىل  لفظه قليب قبل لساين ىل  إليت إجلنة حتت أ قدإهماإ   أ غىل إلناس إليا أ يم شكرإ.إ 

يخ "حرإث " إلغايل وإلوحيد إذلي يس تحق إلتقدير وإلشكر كل اي من زرعت أ  

ىل  إل صل جهتاددلي روح إملثابرة وإال   قدر يف حيايت  أ مجلليه فانت إ  ما أ صبو إ 

ل نك أ يخ وزوجته إلعزيزة "مكل" إليت لعبت دور إل خت حفظك هللا ورعاك 

 شكرإ.

 



 

 
 

ىل  ليهإ  أ هدي لك ما وصلت  إلكتكوت إلصغري يف إلعائةل "حاج إجلياليل" حفظه إ 

 هللا 

ىل  أ هدي جتربيت ن اكنوإ عوان يل يف أ عز إلناس إذلين حتملوإ من أ جيل وعائليت إذليإ 

عاميت ومعي وزوجته وال أ نىس أ بناء معي إذلين عوضوين حنان  مسرييت خصوصا

خويت محمد، شارف، إ  إل خت، فاطمة، حاجة، حياة، عائشة، أ مينة، منصورية، و 

 لعيد، منصور، حكمي.

ىل  أ هدي ختريج أ يم إلثانية إليت فتحت لنا مزنلها وإس تقبلتنا بلك رسور وفرح إ 

 يقيت وأ خيت "ودل قامس دليةل".ويه أ م صد

ىل  أ هدي ختريج فاطمة إلذلإن أ رإد أ ن أ كون عىل ما  إجلياليل وجديتروح جدي إ 

إملين رمحهم هللا  ووإفهتموصلت إليه يف مشوإري إدلرإيس لكن شاء إلقدر، 

 وأ سكهنم فس يح جناته.

" ىل صديقايت إذلين مل يرتكوين أ شعر لنقصان وعوض يل ماكن إل خت "شهرزإدإ  

 "ذهيبة" "رشيفة".

ين حيملهم قليب ومل يذكرمه قلمي.ىل لك إذلإ  



 

 
 

 

مة قد  م  



مةمقد    

 

 أ
 

يعد العصر إلاسالمي والاموي من اغنى  القديم حيثالشعر من أرقى الفنون ألادبية منذ عد  

رقة وتصوير، ولقد ظل  وأجملهاالفنون في الادب  أجملالعصور في الادب العربي، والشعر العربي هو من 

املتغيرات السياسية إلى  لى عقول الناس وقلوبهم، ويعود ازدهار العصر إلاسالمي والاموي الشعر املسيطر ع

 اة العربية في ذلك الوقت.والاجتماعية التي دخلت على الحي

لقد ساهمت كل هذه املتغيرات في خلق حركة شعرية جديدة، ففي هذا العصر برز الغزل 

لى جانب ذلك ، وإ(ه93-م712 ـ:ت ")م "عمر بن ابي ربيعةسهما نبغ أعظم شعراء املجون وعلى رأالعذري، ك

ما هي أسباب ظهور الغزل العذري حسب تفسير برز الشعر السياس ي، ومن هذا نطرح إلاشكالية التالية: 

 عبد القادر القط؟ وكيف كان الشعر السياس ي في العصر الاموي؟

هذه  ملالئمته طبيعةوذلك ، يليإضافة إلى منهج الاستقرائي والتحل لقد اتبعنا املنهج الوصفي

بين صعوبات  منيكاد يخلو أي عمل من صعوبات قد تواجه الباحث أثناء قيام بالبحث، ف ل الدراسة، 

حب الاطالع على مثل هذه املواضيع التي تحتاج إلى املزيد من الدراسة  :التي واجهتنا في هذا البحث نذكر

 وضوع.الدراسات السابقة حول هذا امل قلة-الاهتمام 

فصلين وخاتمة، تناولنا في الفصل ألاول مقدمة و إلى  خطة قسمناهااعتمدنا في هذا البحث على 

مباحث، خصصنا ألاول منه للبطاقة الفنية  ةثالثلقادر القط" ومنهجه في الكتاب: عبد ابـ "املعنون 

عبد القادر القط" في كتاب املبحث الثاني فقد درسنا فيه منهج " " أماللكتاب "في الشعر إلاسالمي وألاموي 

موي، أما وألا  املبحث الثالث فذكرنا فيه ملخص لكتاب في الشعر إلاسالميوفي الشعر إلاسالمي والاموي، 

ثالث مباحث، عالجنا في املبحث ألاول الغزل العذري، أما املبحث إلى  املبحث الثاني فقد قسمناه هو آلاخر 

بين السياسة والاحتراف  ألاموي خير درسنا فيه الشعر الثاني خصصناه للغزل الحضاري، واملبحث ألا 

 (.ألاموي )الشعر السياس ي في العصر  والفن



مةمقد    

 

 ب
 

خاتمة تتضمن حوصلة لكل ما سبق ذكره في الفصلين وكانت كإجابة على إلشكالية إلى  لنصل

التجديد ومن أهم املصادر التي كانت سند لنا في هذا العمل "كتاب التطور و  املطروحة في مقدمة البحث.

وقد كان السبب لختيارنا هذا املوضوع هو الرغبة  "لشوقي ضيف"، وحديث ألاربعاء "لطه حسين".

حقه من الدرس فان  في الختام نرجو أن نكون قد وفيناو الشديدة في معرفة الشعر إلاسالمي والاموي.

 أصبنا فذلك مقصدنا فحسبنا أننا حاولنا فمن هللا التوفيق.

الص للدكتورة "بن يمينة زهرة" على كل املساعدات التي قدمتها لنا أثناء إعداد نتقدم بالشكر الخ

هذه املذكرة، كما نتقدم بشكر أعضاء لجنة املناقشة، فنأمل أن نستفيد من توجيهاتهم ومالحظتهم 

كل من ساعدنا في انجاز هذا البحث من قريب إلى  أحسن، كما نتقدم بالشكر  و ما هإلى  القيمة لالرتقاء

 و بعيد.أ

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل ألاول:

 عبد القادر القط ومنهجه في الكتاب 

 

 البطاقة الفنية لكتاب "في الشعر إلاسالمي والاموي  .1

 منهج عبد القادر قط في كتاب في الشعر إلاسالمي والاموي  .2

ملخص لكتاب "في الشعر إلاسالمي والاموي  .3



 عبد القادر القط ومنهجه في الكتاب   الفصل ألاول 

 

4 
 

 البطاقة الفنية لكتاب "في الشعر إلاسالمي والاموي"  .1

 عرض الفني للكتابال

 في الشعر إلاسالمي وألاموي  عنوان الكتاب: -1

 صفحة. 446يحتوي الكتاب على  عدد الصفحات: -2

 حجم الكتاب: -3

 .24 الطول:

 .17 العرض:

 متوسط. سمك:

 دار النهضة العربية بيروت. دار ومكان النشر:

 الطبعة ألاولى. الطبعة:

 م1987 –ه 1407 السنة:

 الوصف الخارجي للكتاب: 

 غالف فني بلون ألاخضر غامق. ف الكتاب:غال 

ورق الطبع. نوع الورق:



 عبد القادر القط ومنهجه في الكتاب   الفصل ألاول 

 

5 
 

 عتبة الكتاب: -1

 تعريف العتبة لغة: -1-1

ورد في لسان العرب لبن منظور أن مادة "عتبة" العتبة أسكفه الباب التي توطأ، وقيل: العتبة 

الجمع عتب العليا والخشبة التي فوق ألاعلى، الحاجب وألاسكفة: السفلي والعارضتان: العضدتان و 

 1والعتبان والعتب. الدرج: كمرقيتها وإذا كانت من الخشب وكل مرقاة منها عتبة.

عتب على يعتب ويعتب، عتبا وعتابا، فهو عاتب،  ورد أيضا في معجم اللغة العربية املعاصرة: 

واملفعل معتوب عليه عتب على صديقه ألمه يرفق على قيامه بعمل أو عدم قيامه به: عرض نفسه 

تاب، كثرة العتاب ثورت البعضاء، العتاب حيز من مكتوم الحقد، ل تعتب على تقصيري في السؤال للع

 .2عنك"

 العتبة اصطالحا:  -1-2

أنها لقد ورت مجموعة من التعاريف من الناحية الاصطالحية التي تخص مصطلح العتبة بحيث 

الخطابات والصور التي تحيط متعددة املفهوم من كتاب آلخر حسب الدراسة والتحليل "يراد بالعتبات 

وتشمل العناوين ونوع الغالف والتصدير والحواش ي الجانبية والسفلية والعبارات بالنص ألاصلي 

التوجيهية والزخرفة وغيرها وهي في ألاساس خطابات ناتجة عن تفكير مسبق للمبدع ويواجهها القارئ 

                                                           

در، صا ، مادة )عتب( دار10لعرب، المجلد أبو الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظور األفريقي المصري، لسان ا - 1

 .21ص: د.ت 01بيروت، لبنان ط

 .1453ص:  م2008 –ه 1429المعجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة سنة  ،أحمد المختار عمر -  2
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، أي هي ما 1ألاسئلة مسبقة يجيب عليها في بعد قبل تناوله العمل ألادبي، فترسم لديه انطباعا أوليا يثير 

 اعي وذلك قبل تناوله للنص ألاصلي.يتذوقه القارئ انطالقا من الرؤية الخارجية والسطحية للعمل إلابد

 مكونات العتبة في كتاب "في الشعر إلاسالمي والاموي  -1-3

لتواصل بين القارئ وما هو أول ما يلفت انتباه القارئ كونه واجهة إشهارية للكتاب وجسر االغالف 

عالم النص من أجل استكشاف مضمونه وأبعاده إلى  ألاولى للدخول  يعتبر الغالف العتبة يتضمنه الكتاب.

 اختيار الفنية، أو ما يمكن أن يمأل الصفحة ألاولى ممن رسوم ولوحات تشكيلية وصور وغالبا ما تكون 

ية القراء باعتبارات اللقاء البصري والذهني ألاول دور النشر، فالغالف ومكوناته يعد املدخل ألاول لعمل

، يتم عبر هذه املكونات وما تحمله من دللة مؤطرة للنص، سواء في سياق النوع ألادبي أم في مع الكتاب

 أي أن عتبة الغالف عتبة أساسية من أجل استكشاف مضمون النص. . 2سياق املؤسسة ألادبية

ضر الغامق ودمج فيه اللون ألابيض، حيث لكتاب هو اللون ألاخنالحظ أن اللون الغالب في ا اللون 

اللون ألابيض تمركز في وسط الغالف إلى  أن اللون ألاخضر توزع بشكل واسع في لوحة الغالف أما بالنسبة

 معاني متعددة.إلى  وتوحي هذه ألالوان

أول جسر النهاية، باعتباره إلى  هو العتبة التي تشد انتباه القارئ وتجعله يتابع قراءة النص العنوان

 يربط املتلقي بالنص، بما يحمله من دلئل وايحاءات رمزية فهو استجابة عميقة لصدى املتن النص 

أعماق النص، حيث يعرفه "جيرار جينيت" إلى  يعد العنوان مفتاحا رئيسيا يسلح به القارئ للولوج 

صوص، قد تظهر على رأس النص لتدل العالمات اللسانية من كلمات وجمل، وحتى ن"بأنه مجموعة 

                                                           
ات الزمن الراقص أحمد حيال جهاد وآخرون: العتبات النصية ودورها في البناء القصصي العنونة في مجموعة إيقاع -  1

 .01ص: جامعة ذي قار 2015، 01، العدد5أنموذجا مجلة كلية التربية للعلوم اإلنسانية. المجلد 

 م2008، 1ضاءات للنشر والتوزيع، عمان األردن طالطاهر وطار، فعبد هللا الخطيب، النسيج اللغوي في روايات  -  2

 .17ص:
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بمعنى أن العنوان يحمل إيحاءات  .1ملحتواه الكلي، ولجذب جمهوره املستدف"عليه وتعيينه، وتشيد 

يتموضع العنوان على الصفحة الغالف ألنه املكان ألاكثر رأيه ويكون بارزا  ودللت تربط املتلقي بالنص.

في ثالث أماكن في الصفحة ألاولى للغالف في الصفحة  كز ر كتبات ويتموواضحا "كما يوضع في رفوف امل

وكتب بخط غليظ . في غالف الكتاب في الجهة اليمنى بمعنى العنوان ظهر  .2الثانية، والصفحة الثالثة"

وتوجد في الصفحة الثانية بالحجم الصغير ولكن باللون ألاسود وفي الصفحة  ألابيض،وحجم كبير وباللون 

م وهي الطبعة 1987جانفي  01إلى  د ظهور العنوانو يعو  وسط وباللون ألاسود.كتب بحجم متالثالثة 

يظهر العنوان في تاريخ الصدور الطبعة  ألاولى أي الاصلية صدرت عن دار النهضة العربية، بيروت "

 . ويتبين من هذا القول إن طبعة الكتاب، طبعة أصلية.3الاصلية ألاولى"

 العنوان: مستويات

 ي:املستوى املعجم -1

يقول ابن منظور  إن عنوان كتاب يتكون من ثالث كلمات وردت معانيها في املعاجم اللغوية كالتي:

وإن كان كل العلم في لسان العرب "الشعر املنظوم القول غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية 

 .كما يعرف الشعر بأنه نوع من أنواع الكالم يعتمد على استخدام موسيقى خاصة.4شعر

                                                           
 م 2008- 1المناصب، دار منشورات االختالف، الجزائر، طإلى  النص عبد الحق بلعابد: عتبات، جيرار جينيت من -  1

 67ص:

 69ص: نفسه،المرجع  -  2

 .70ص: المرجع نفسه، 3

 .2274لسان العرب، ص: ه( 711 :لبن منظور، محمد جمال الدين محمد بن مكرم )ت -  4
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فظة إلاسالم في املعجم الوسيط "إلاسالم: خضوع هلل على أي دين من ألاديان وإلاسالم الذي أما ل

-لفظة ألاموي وردت في معجم املعاني الجامع، معجم عربي .1بعث هللا به محمد صلى هللا عليه وسلم"

إلى  ي: املتنبيأسس الخليفة ألاموي املعاوية الدولة ألاموية، ألامو  أمية.إلى  عربي أموي: )اسم( منسوب

   .2قبيلة بني أمية أو دولتهم

 املستوى التركيبي:  -2

مجرور  حرف واسممن  " جملة الاسمية تتكون ورد العنوان في هذا الكتاب " في الشعر إلاسالمي والاموي 

 وصفة مجرورة واسم معطوف.

 في: حرف جر مبني على السكون ل محل له من الاعراب.

 رة الظاهرة على آخره.الشعر: اسم مجرور وعالمة الكس

 إلاسالمي: صفة مجرورة بالكسرة الظاهرة على آخره.

 و: حرف عطف: ألاموي: اسم معطوف بالكسرة الظاهرة على آخره.

 : الصورة -1

ة في الغالف الخارجي الوهلة ألاولى في الكثير من الكتب وهي الصورة املوجود يستهدف أبصارناما 

حسب و تعبير بحري معا، هي معطى حس ي للتمثيل البصري والصورة هي: "كل تقليد تمثلي مجسد أ

                                                           
 .241المرجع السابق، مادة اإلسالم، ص: -  1

 11:15 2021مارس  18المعاني،  قاموس المعاني، شعار موقع -  2
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"fulchi gach"أي لنا القول بانها تعبير فني وجب 1" أي إدراكا مباشر للعالم الخارجي في مظهره املض يء .

 وتأويليها. على القارئ حسب قراءتها

للوجود  لها أنماطوصورة ليست مجرد شكل ومزيج من ألالوان " بل الصورة من داخلها وخارجها 

دللية متجلية من  لوحدات خاصا نظاما عتبارهاتتحدد باككل النصوص  هي نصوأنماط للتأويل انما 

النص عن نص له دللت وايحاءات تساهم في تأويل  . إذن الصورة هي عبارة2خالل أشياء أو سلوكيات"

 املوجودة في الغالف غالف تعد مفتاحا لذلك العمل، حيث تشير الصورةعاد دللية وصورة أب عطاءهوإ

يتمثل في باب مسجد بداخله كتب إسالمية وهي عنوان الكتاب حيث كتب بطريقة  رمز ديني يإلى 

متميزة ويمكن الاعتماد عليها في برامج الرسم  بأشكالمزخرفة والزخارف إلاسالمية دائما ما تأتي 

 والتصميم.

 

 

 

 

 

 

                                                           
قدور عبد هللا ثاني: سيميائية الصورة )مغامرة سيمائية في أشهر االرساالت البصرية في العالم(، دار الغرب للنشر  - 1

 21 ص: 2005والتوزيع وهران 

(، مؤسسة الوراق للنشر قدور عبد هللا ثاني: سيميائية الصورة )مغامرة سيمائية في أشهر االرساالت البصرية في العالم - 2

 .23ص: 1والتوزيع عمان األردن ط



 عبد القادر القط ومنهجه في الكتاب   الفصل ألاول 

 

10 
 

 

 المي وألاموي:منهج عبد القادر القط في كتابه في الشعر إلاس   .2

 املنهج التاريخي: -1

يتبناه الناقد في أعماله ألادبية للمناهج النقدية ضرورة وأهمية كبيرة فهي السبيل أو الطريق الذي 

هدف معين أما تعريفه فقد ارتبط إلى  "يعرف املنهج على أنه الطريقة أو الوسيلة التي يمكن بها الوصول 

 نتائج معينة.إلى  على الوسائل التي تؤديوهذا الارتباط جعله يدل  ارتباطه باملنطق ألاول: بأحد التيارين:

، 1ارتباطه في عصر النهضة حركة التيار العلمي، وقد أخذ املنهج العقالني يسلك نهجا مغايرا " الثاني:

م التي تتسم  1650بمعنى أن املنهج في بدايته ارتبط بالعقل واملنطق، ثم ارتبط بالعلمية مع ديكارت 

يديولوجية ج "واعتبروا أن املذهب له بطانة إوقد فرق بعض الدارسين بين املذهب واملنه صوصية"."بالخ

هنا  .2بصعب تحريكها، بينما املنهج يتكئ في الدرجة ألاولى على املفاهيم العقلية أو املنطقية يمكن تغيرها"

 ب بصعب تغييره بسهولة.هناك فرق بين املنهج واملذهب، فاملنهج يمكن تفسيره أما املذه نالحظ أن

 تعريف املنهج التاريخي: -2

والناقد  املاض ي، بينما ألادب فن من فنون التعبير إلانساني.إلى  إن كلمة تاريخ توحي الينا بال شك 

دب فيقول " يعني تاريخ الادب أول وقبل كل " يعرف تاريخ ألا bassiller إلانجليزي املعروف "بسيلر 

يقصد بهذا ان الادب عبارة  3الشعوب في لحظة تاريخية محددة"ش يء وصف وتفسير ادب شعب من 

ومن  4يضيف قائال "ان تاريخ ألادب ليس تاريخ للغة وليس تحقيقا للنصوص" وصف وتفسير.عن 

                                                           
 .07ص: -2007الح فضل في النقد األدبي، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، د ط، دمشق ص -1

 .15ص: ،نفسهالمرجع  -2

 .187ص: 2007القاهرة  1سمير سعيد حجازي، مناهج النقد االدبي المعاصر، دار االفاق العربية، ط -  3

 .187نفسه ص:رجع الم - 4
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ومن هذا القول يجب على الدارس لتاريخ ألادب أن يكون  ذلك أن ألادب ل يركز على لغة النصوص.

 د طبيعة الاثار ألادبية وعمرها ووسطها.على معرفة بجميع ألاطراف، إذ يحد

يتعلق بدراسة ألادب، دراسة علمية "فإن ذلك يقتض ي من الناقد أو الباحث أن ينظر  أما فيما  

هذا ألاساس  وعلى علميةدراسة ، ودراسة ألادب كانت 1اليها من زاوية ربطها بإطارها الزماني واملكاني"

ووصف ماض ي الظواهر ألادبية ويوضح لنا كيف جاءت وأين يستخدم الناقد التاريخي املنهج لتفسير 

 ومتى ظهرت؟

وثائق يقينية مؤكدة، لكن منهج التاريخ ألادب إلى  فاذا طبق " املنهج التاريخي لألدب دون الاستناد 

. ومن هنا يتبين لنا أن 2الوثائق ألاصلية"إلى  الحق يعتمد أصال على الحقائق املؤكدة والثابتة استنادا

قد التاريخي له دور بارز فهو يساعدنا على فهم واستيعاب الظواهر وتفسيرها ومعرفة متى ظهرت النا

القول بأنه "من الواجب وصف إلى  فيذهبون  التاريخيةأصحاب نزعة املواقف  جاءت. أماوكيف 

 هذا ,ومن "آلاثار ألادبية وتفسير مصدرها في وضعها الخاص أي النظر اليها على ضوء موافق معنية

 يجدر بنا القول إن النزعة التاريخية وصفت ألاثار ألادبية.

 املنهج التأثري "املنهج الانطباعي": -3

أن هذه الكلمة كثيرا  إل   IHPRESSIAMISNEهي "ترجمة لكلمة  نطباعيةإن الكلمة الا  تعريف الانطباعية:

املوقف في النفس انطالقات  وصف الانطباعات التي تشير  هي و الانطباعية   العربية بمصطلحإلى  ما تترجم

                                                                                                                                                                                                                                                                . 3في نفس الناقد أثرت من تأثير العمل الناقد ولقد 

                                                           
 .188 ص: السابقالمرجع  - 1

 .189ص: سمير سعيد الحجازي، مناهج النقد األدبي - 2

 .141 ص: 1985بيروت  01بناني ط:لسعيد علوش، معجم المصلحات، األدبية دار الكتاب ال - 3
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أو هي  طليقة تلقائية من مشاعر ساذجةر ا التجاوب املباشيثير هذ املؤلف. ماارب القارئ مع وهي تج

املعنى  بهذا ويقصد، 1اس "الخارجية من أثر على الحو  ما تولده ألاشياء أي تبرز التي تبرز انطباع الفنان

 .هفي نفس تخزينهاإلى  من الواقع ثم يعمد الجماليةاملؤثرات  يتلقى   والناقد الانطباعي أن الفنان 

  النقد ألادبي العربي:التأثيرية في  -4

 وكانت نتيجة حكومةعلى أيدي الشعراء الكبار  أن النقد بدأ العربي، سيجد تابع التاريخ النقدن املإ

قلها الرواد نتهت مرحلة ألاحكام الشفهية التي نأسواق الشعراء "وعندما اإلى  نفديالكبار على الشعراء الوا

نرى في صدر ، لناقدون على تسجيل انطباعاتهم وآرائهم النقدية التراثيةوانكب اوالشعراء من النقاد 

قد العربي أي أن الن .2ل على الذوق العربي الفطري"إ يقوم ل  مرتجالسالم سار النقد سير نقد الجاهلية إلا 

 . القديممنذ العربي الفطري وهذا ما يؤكد وجود هذا املنهج  اعتمد على الذوق في بدايته 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 102ص(.ت.د)القاهرة(. ط.د) والنشر مصرللطباعة النهضة دار. النقد األدب في معاصرة قضايا. هالل يمىغن محمد - 1

 19.بيروت 2ال الجيل دار.1المجلد– وتاريخه العربي األدب في الموجز، وريخالفا حنا  - 2
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 :وي" لعبد القادر القطمملخص عام حول كتاب "في الشعر إلاسالمي وألا . 3

حيث أن مقدمة الكتاب ، والعربيةتناول الناقد في هذا الكتاب عصر من أغنى العصور ألادبية 

من بين مراحل تاريخ ألامة العربية حيث خرج العرب من  إلاسالم والدولة ألامويةعن عصر تتحدث 

عن بالدهم في الطبيعة حيث يعد العصر  ليستوطنوا بالد تختلفإيمانهم الجديد  بواديهم حاملين

 الشعري. في نتاجه إهدار إلاسالمي من أكثر عصر ألادب العربي 

 :م والشعــــــــــــــــــــــــــــرإلاســــــــــــــــــــــــــال  .1

وقد تجسد ذلك في املظاهر الحياتية لحياة الاجتماعية والروحية للعرب، أحدث إلاسالم تحول في ا

 وتطوير حيثأصاب شعر العرب من تجديد  فيماونلمس ذلك ، وفكرهم سلوكهمطبعت  والثقافية التي

م قل فيه عدد إلاسال  مجيءة الدولة والشعر بعد تبدى ذلك في صيغ فنية جديدة وساهم في اشاع رقع

عند كثير من  إذكاء روح الشعر كان للفتوح إلاسالمية من أثر في  "ذكر الدارسون ما الشعراء وقل إنتاجهم.

على  الفني، فإنهاإن تكن مختلفة في مستواها  ،واملقطوعاتاملقاتلين حتى تركوا تراثا ضخما من القصائد 

وتجسيد بمعنى ات إلاسالم إثر في العرب  .1املفضل الفنيالتعبير شعر كان وما يزل أية حال تشهد بأن ال

 .وأفكارهمسلوكهم  في

تعالى: ما جاء في قوله ومن أمثلة ذلك ، الشعر والشعراءإلى  لقد ورد في القرآن الكريم إشارات

 يفعلون")الشعراء أية يقولون ما ل  يهيمون. وأنهميتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد  والشعراء»

:224-226) 

                                                           
 /1987- ه1407 سنة بيروت والنشر للطباعة العربية النهضة دار ،األمويو اإلسالمي الشعر في القط القادر عبد -  1

 9ص:



 عبد القادر القط ومنهجه في الكتاب   الفصل ألاول 

 

14 
 

يتكلم  وان الشاعر وفي كل واد يهيمون ، يقلون ما ل يفعلون ، غالب الشعراء هكذا ألادبية،على ظاهر 

"إل الذين آمنوا  أخرى  ألسباببغير حقيقة ويتخيل أشياء ويتكلم فيها أو كذب لحاجات في نفسه أو 

 227الشعراء آلاية  الصالحات" وعملوا

-ه50كحسان أبن ثابت ")ما بين عام »ومفيدة  طيبةالذين أشعارهم  وعال فهمهللا جل  هماستثنا 

ه( وغيرهم 8بن رواحة") وبوعبدهللاه( 51الرسول صلى هللا عليه وسلم "كعب بن مالك " ) ه( شاعر 54

 .يومنا هذاإلى  املؤمنين ثم بعدهم في عهد أتباع التابعينمن شعراء 

ية )يس آلا  "وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو الا ذكر وقرآن مبين " قوله تعالى:ونرى كذلك في 

:69)   

وأن الذي شاعر، منه أنه املشركون، رماه به  وسلم. عماينزه هللا تعالى بنبيه محمد صلى هللا عليه 

ما جاء  مهتد. والذيرشيد  ألنهيكون شاعرا.  أن له"الشعر وما ينبغي  علمناه"وما  فقال: جاء به شعر  

 .اشتمالفهو مشتمل عليها أتم . الدينية لباطجميع امل .يتذكر به أولو الالبابإل ذكر  هو 

لفظ الشعر  ول تذكر  ،يات يرى "أنها ل تتحدث عن الشعر عن الشعر بخير أو شرومن ينظر في هده آلا 

اتساع حظ أنه بعد ومن ذلك نال 1"وواضح أنها جميعا تنفي عن النبي أن يكون شاعراأية واحدة، إلفي 

أقطار جديدة ذات طابع حضاري مختلف وأبتكر الشاعر إلى  الدولة إلاسالمية ارتجل املسلمين رقعة

 أسلوب جديد لنفسه متمسكا بالتقاليد الفنية التي جرى عليها الشعراء من قبله 

اء نحو حيث أصبح إلاسالم يوجه الشعر ، لقد جاء إلاسالم بأفكار جديدة لم تكن موجودة من قبل

وأعداء إلاسالم بالعتماد على كما قام الشعراء بمواجهة املشركين ، بتعاليم الدين إلاسالمي إلالزام

 . الشعر

                                                           
 11ص: .ياألمواإلسالمي و الشعر في القط القادر عبد - 1
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وحديث الشاعر عن ، القرآنيباألسلوب و  ى لإلسالم تأثروا باملعاني الدينةالشعراء منذ السنوات ألاول

لكمن بن ضوح في قصيدة "بانت سعاد" "نراه في الشعر الجاهلي وذلك واضح كل الو  نفسه امتداد ملا

محاولة الاعتذار و وهي من أشعر القصائد في مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم  م(662-ه124زهير")

 القصدة.فمطلعها غزلي هو تعبير ذاتي عن عواطف الشاعر مهما يكن وضعه في ، إليه

 جديدة في قوله: ميةسال اعبارات و  املهاجرين يستخدم ألفاظو  كعب بن زهير في مدحه للنبي

 يوحدهميمشون مش ى الجمال الزهر 

 التنابيل عرد السودصرب إذا                                                             

 ل يفرحون إذا نلت رماحهم

 1إذا نيلوا مجاريعا ليسواو قوما                                                       

وبعد ذلك اتضحت معالم ، ألفاظهاو  شعر العربي هو تبلور اللغة إلاسالمية بأساليبهاالتطور ال

ما يعرفها الدارسون  التي كثيراميتة( ل ولعل أشهر قصائد حسان )اللغة إلاسالمية في العصر ألاموي 

 بيتها املعروف.

 هلل در عصابة ناد متهم

 2لف في الزمان ألاول يوما يج                                          

                                                           
 ضرب:-/ الجمال: الحسن25:ص.م1997-ه1417العلمية سنة  كتب دار فأعور، على تحقيق الديوان، زهير، بن كعب - 1

 أجتمع ما كل مجازيعا: المجزع:. تقويما() السلعة( قوم) و(القيم) واحدة قوم: والقيمة. العطاء نال: نوال. .الرزق البتغاء سار

 .وبياض السواد فيه

 .179فسه ص: المرجع ن - 2
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مدح هؤلء امللوك، ثم ينتهي بالحديث إلى  على ألاطالل ثم انتقل بالوقوفقصيدته بدأ الشاعر 

خالصة و      عن ذكريات شبابه وينتهي بالفخر بنفسه وعشيرته.

ومواهبهم , بحيث جابة لظروف الشعراء املخضرمين القول من ذلك ان الشعور في صدر إلاسالم كان است

 .إلاسالمالصورة العام الشاعر في صدر و  الجديدو  مزيجا من القديم كانوالشعراء ان ا

 الشعر العزري: .2

 اذا تغيرت معهم كل القيم الحضارية ،النقلة الحضارية الكبيرة قد تمت في عهد الامويين 

مما الاجتماعية وفرض كل ذلك اثره على الشاعر العربي حيث ظهر التحول في لغته وصورة و الثقافيةو 

العذري الذي عبر عنه بمواطن الحب عند الشعراء الذين كالشاعر  الشعرية جديدة، حركةبولدة اذن 

 الحضارة.و  نمطان مختلفان من الحياة وتجاذبهم الحضارةو  كانوا يعيشون عيشة وسط بين البادية

تسب الامر ية منذ خالفة على حتى انالحروب الاهلو  املجتمع العربي قد خاض كثيرا من " الثورات

 الحكومة املركزية الوراثيي أوضاع محددة من املالك ف يتبلور   واخذ نظام الحكم  بالتدريج ميةلبني أ

 من القيممما تغيرت الكثير  الجديدة، باألوطانبمعنى ان املهاجرون قد استقروا ، 1الطبقة الحاكمة"و 

ألاسباب والتي منها الدينية واجتماعية  ترجع أسباب ظهور العزل الفردي للعديد من الاجتماعية.و الحلقية

وحضارية والتي اختلفت فيها آلاراء النقاد بين مؤيد ورافض، وهذه ألاسباب تتمحور حول مجموعة من 

 التفسيرات وهي:

 التفسير الديني:  -1

التقوى إلاسالمية كانت سبب في نشأت الغزل العذري، الذي هو تعبير عن وضع طائفة من املسلمين، 

إلاسالم كان له أثر كبير في سيطرة الجيل الجديد على غرائزه، حيث أن الشاعر العذري ابتعد  بمعنى أن

                                                           
 .72:، صاألمويو اإلسالمي الشعر في القط، القادر عبد - 1
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أكثر من اهتمامه بجمال محبوبته، والحب عن الوصف الحس ي كما في الغزل الصريح، واهتم بما يشعر به 

 العذري لديه عاطفه لديه عاطفة قوية صادقة وهذا ما يمكن تسميته بالعفة.

 عي: تفسير اجتما -2

عوامل ترتبط بتقاليد املجتمع إلى  أسباب دينية فقط بقدر ما يرجعإلى  فشل الشعراء ل يرجع 

العربي، حيث تتجعب فيه املرآة عن الرجل وتجري حياة الناس فيه على التقاليد خاصة حيث يجد 

ثان الرقباء م يتحد625م وألاعش ى  520 الشاعر متعته في أسلوب حياته وفنه، فالشاعران "امرأ القيس"

 في كل مكان.

 تفسير سياس ي:  -3

را سياسيا، حيث التفسير الديني والاجتماعي، تفسيإلى  أضفنا إذاتزاد رونقا وجمال  مالمح الصورة

بالد العرب م في كتابه "حديث ألاربعاء"، حيث قال فيه بأن  1973" طه حسين"تحدث منه الدكتور 

العراق، إلى  الشام، وانتقل مركز املعارضةإلى  كم منهااختطفت بالسلطان السياس ي، وانتقل مركز الح

التفسير الديني الذي قدمه الدكتور "شكري فيصل" إلى  يقترب في جانبوهذا التفسير يمكن أن نقول بأنه 

 م ولكنه يقرنه بأسباب سلبية ونفسية خاصة.1985

  تفسير حضاري: -4

نه وبين الشعر الرومنس ي والشعر الحركة من يتأمل في الشعر العذري يجد الكثير من وجوه الشبه بي

والشك وعبروا الرومانسية شأنها كل حركة أدبية أو فكرية كبيرة، وشاعت في اشعارهم نعمة من ...... 

 شعورهم من خالل التجربة العاطفية.عن 

في  العذريين كان دورا هام في تبلور الشعر العربي "لقد كان للعذريين دور كبير في تطور الشعر العربي

 وحدة بينذلك العصر من حيث بناء القصيدة، وقد أصبح تعبيرا متكامال عن تجربة شعورية تقتض ي 
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م تكن شديدة التماسك في أجزاء القصيدة، لكن هذه الوحدة وإن تحققت في الشكل العام للقصيدة ل

 ، ومن هنا نالحظ أن العذريين ساهموا في تطوير الشعر العربي.1أبيات القصيدة نفسها"

 مالمح الفنية: -3

له أن يتميز ببعض السمات الخاصة، ومن هذه السمات ما يتصل ببناء الشعر العذري ينبغي 

القصيدة ومنها ما يتصل بلغتها وعبارتها ولقد تحققت وحدة املوضوع في الكثير من القصائد الطويلة في 

يس وحالت شعورية ومنها الشعر الجاهلي وإلاسالمي، حيث أن القصيدة في ذلك الوقت كانت تعتبر أحاس

 ":م747نالحظ عند هؤلء الشعراء كذلك وجود التكرار ومن أمثلة قول "ابن الدمينة  الشوق والوجدان.

 
ً
 عباد هللا أن لست واردا

ً
 إل  أحقا

ً
 رقيب علىول صادرا

 ول في َجماَعة   
ً
 فردا

ً
 من الناس إل قيل أنت مريب ول زاِئرا

جيب   وهل ريبة في أن تحن نجيبة
َ
فها أو أن َيِحنَّ ن

ْ
 إلى إل

ِثيَب الفْرَد ِمْن جاِنِب 
َ
 وإن لم آته لحبيبإلى  الِحمى وإنَّ الك

ْيَك َحبيب   ول خير في الدنيا إذا أنت لم تزر 
َ
َرْب إل

ْ
 ولم َيط

ً
 2حبيبا

مريب ومن هنا نالحظ أن الشاعر لم يكتف بتكرار املهد للقافية بل أضاف اليه تكرار عاديا آخر في ) 

  وريبه( )وتحن ويحن(

 

                                                           
 .169األموي ص:عبد القادر القط في الشعر اإلسالمي و - 1

 .09ص: م،1918ه، 1337، 1بشرحه محمد الهاشمي البغداد، دار الكتب السلطانية، ط امعبدهللا ابن الدمينة، ديوان ق - 2
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 العزل الحضاري:  .3

العزل الحضاري كان يصور عواطف مجموعة سكنوا الحواضر واتخذوها مقاما لهم فتأثروا بطباعها 

وعاداتها وقد ساهم العزل الحضاري في تطور الشعر العربي بما أحدثه من تجديد في بناء القصيدة 

حيث كان يتميز بطابع حس ي في التعبير عن ه، 931" العربية، ومن أهم شعراءه "عمر بن أبي ربيعة

العواطف الحب كان "عمر" ينقل بين النساء وتصويرهم ألنه يعيش في مجتمع وهو مع ذلك مجتمع 

 انفصالي في الوقت نفسه.

  عمر بن ابي ربيعة":"دراسة فنية "بناء القصيدة عند  .4

دته الراثية املعروفة " أمن آل نعم ديوان "عمر بن أبي ربيعة" يتألف من مقطوعات، أطولها قصي

 لغ عدد أبياتها خمسة وسبعين بيتا، وقد تحدث الشاعر في قصائده عن الطلل ثم انتقلغاء فمبكر" يب

الحديث عن املاض ي، وبعد ذلك يختمها بشعر فيه لوعة العذريين وولئهم للحب على أنه قدر مكتوب إلى 

ن املاض ي والحاضر في إطار شعري صغير، وشعره يصور يرضون به ومن خالل حديثه عن الطلل يجمع بي

تجربة شعورية لونت القصيدة من حيث الجزالة أو السهولة والطول أو القصر، وغير ذلك مما يدخل في 

 تكون الصورة الشعرية.

 الصورة الشعرية:  .5

ر الشاعر لم يحدث جديد في مجال الصورة الشعرية، فكان يقف وسط بين الشاعر العذري والشاع

الحس ي، ولقد اعتمد كذلك على املقابلة بين بعض جوانب الصورة التي رسمها لنفسه، حيث جمع كذلك 

 )عمر بن أبي ربيعة(:بين الحركة الخارجية والنفسية والدليل على ذلك قوله 

فا
َ

 ِللِرفاِق َعلى ش
ً
ِبتُّ َرقيبا

َ
ر   ف

 
نظ

َ
 َوأ

 
م َمن َيطوف حاِذر  ِمنه 

 
 أ
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يِهم َمتى َيسَتمِك 
َ
م  ِإل   ن  الَنوم  ِمنه 

 
ة

َ
بان

 
ول الل

َ
وَعر   1َولى َمجِلٌس ل

َ
 2أ

 

في ذلك العصر لم يأتي بجديد، بالرغم من الوقوف الواضح عند غراضه أ ختالفان الشعر على إ

 م وغيرهم.710م و"ألاخطل"728و"الجدير" 110عبار الشعراء املعروفين "كالفزودق"

 فن:الشعر ألاموي بين السياسة والاحتراف وال .6

ببعضها البعض في العصر نشأته بالتعبير عن القبائل في حياته وعالقتها  لقد ارتبط الشعر العربي منذ

املجالت، والقصيدة العربية مزجت بين الجاهلي، وبعد مجيء إلاسالم تغيرت الكثير من ألامور وفي جميع 

فهوم السياس ي بعد مجيء إلاسالم ظهر امل العواطف الذاتية وألامور القبلية في الترحال والحرب والسلم.

اء والتوجهات سياسية، حيث استمر لعربي، والشعر السياس ي يتضمن آلار وشاع شيئا فشيئا في الشعر ا

في الخصومة هذا الشعر في كل عصور الشعر العربي، وكان كذلك الشعور القبلي مسيطرا على الشعراء 

م( 661-ه40م( بعد مقتل "علي )680-ه60عاوية" )"مإلى  بعد انتساب ألامر  بين املسلمين واملشركين.

وكان هناك عدة أحزاب سياسية أهمها الهاشميون والخوارج ألامويين ثم القرشيون الذين مثلهم فيما "

 ونالحظ من هذا أنه ظهرت عدة أحزاب سياسية املتنوعة. 3"بعد حزب الزبيريين

 الهاشميون:  .أ

ية "الكميث" فهو أغزرهم شعرا وأشدهم تفانيا في حب من أبرز الشعراء الهاشمين في الدولة ألامو 

بأنه كان يحسن الخطابة ول شك  عرف كذلك "الكميث" ".ال النبي، وقصائده معروفة باسم الهاشميات

                                                           
 الحاجة. اللبانة: - 1

 .30، ص: م1996-ه416، سنة 2بن ربيعة، الديوان، قدم له: الدكتور فايز محمد، دار الكتاب العربي، بيروت، طعمر ا -2

 .276عبد القادر القط، في الشعر اإلسالمي واألموي، ص: -3
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. وبعضها يتصل ببناء القصيدة وتسلسل 1شعره السياس ي بوجوه فنية كثيرة جلية فيأن هذه املوهبة تبدو 

الشاعر العربي منذ بدأ  ببناء العبارة وايقاعها وتكوين صور نفسها. صورها وأجزائها، وبعضها خاص

يخوض غمار السياسية في العصر ألاموي قد أخذ يسرف في استخدام )الذيول( التي تواتيه بصفات 

استخداما يؤكد ما نراه من  2حيث أسرف الكميث كثيرا في استخدام )ألارصاد(تتطلبها طبيعة املوضوع 

 ل اللفظية والشكلية بطبيعة املوضوع الشعري في السياسة.اتصال تلك الوسائ

 املحترفون: .ب

املحترفون شعرهم كان مزيج بين املديح والهجاء والحديث عن العصبية القبلية في الجاهلية وإلاسالم، 

مثال تلك الفضائل الدينية التي كانت تقوم إلى  حريصين على أن بنسبهم الشعراءحيث أن ألامويين كانوا 

ه 110)تـ: و "الفرزدق"  (ه51)تـ: ا املذاهب السياسية كالهاشميين والخوارج ومن شعراء نجد "جرير" عليه

 .(م722

الصور العاطفية في املقدمات القصائد الطول نرى "أن الشاعر ل يكاد يخرج عن إلى  عند النظر 

معاني فيلح على  نطاق الشعر الجاهلي في ذلك املجال وقد يقترب أحيانا من طبيعة الشعر العزري

عة الشعر العذري من ومن هذا نالحظ أن الشاعر ركز على طبي ."والفرقة والتفاني في الحب الحرمان

 خالل املعاني.

 النقائض: .ج

النقائض في قصائد الهجاء، بمعنى أن يهجو الشاعر شاعر آخر أو أن يفتخر بنفسه أو بقومه، فيرد 

روي، ووقعت هذه القصائد في العصر ألاموي بين الجرير والعليه شاعر آخر على نفس البحر والقافية 

                                                           
 .315األموي ص: عبد القادر القط، في الشعر اإلسالمي و - 1

 روي معروف.األرصاد: وهو أن يجعل قبل آخر عبارة التي لها  - 2
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الدولة ألاموية جمعت بين الوعد والوعيد حيث "استطاعت أن تجمع حول نفسها بالوعد  والقرزدق.

والوعيد طائفة من كبار الشعراء يتفنون بمأثر خلفائها وأمرائها ويسألون ثمن غنائهم وينالونه جاها 

 ي ذلك الوقت وتفننوا في الصور الشعرية من خالل قصائدهم الطويلة.ولقد أبدع الشعراء ف.1ومال"

 الزبيزيون: .د

وما أصابهم،  من أهم ألاحزاب التي ظهرت في عصر ألاموي ولقد تحدث الشعراء الزبيربون عن قريش

لذلك نرى أن الحديث عن قريش، هو محور الحديث عن الشاعر الزبيريون "عبيد هللا بن قيس الرقيان" 

مدح ألامويين ويغلب إلى  اء في مرحلته ألاولى حين يمدح الزبريون أم في مرحلته الثانية عند اضطر ه سو 85

 في شعره النزعة العاطفية.

 الخوارج: .ه

، بعد أن قبل على أبي طالب مبدأ التحكيم بينه ضعيفحركة الخوارج قد "نشأت في أعقاب موقعه 

ك خروجا على حق الذي من أجله قاتلوا معاوية وبين معاوية، فقد رات طائفة من جند علي ان في ذل

الخوارج هم طائفة خرجت  . بحيث أن طائفة تبين جند علي حاربوا وقاتلوا معاوية وأنصاره.2وجنوده"

ضغين يوم التحكيم وقالوا: "ل حكم الا هلل" وخرجوا على إمرته وخالفته م في 661على "علي ابي طالب" 

شعر الخوارج "يعكس حياتهم السياسية بجانبها الفكري  تحكيم.ثم كفروا معاوية وكل من رض ي بال

والعسكري، ويمتزج فيه التأمل والزهد بالفداء والتضحية والاستشهاد في امليادين القتال، مع مسحه 

. ونالحظ من ذلك أن شعر الخوارج 3إخوانهم في كل حين وفي كل أرض" غالبة من الحزن الشحبي ملصارع

 .عكس الحياة السياسية

                                                           
 .360ص: .المرجع السابق - 1

 .375المرجع نفسه ص: - 2

 .376ص: نفسهالمرجع  - 3
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 صور من الطبيعة والحيوان: .7

ارتبط الشعر ألاموي بالشعر الجاهلي في تقاليده وفي الكثير من أطره وتجاربه، ومن أبرز تقاليد الشعر 

الجاهلي هي صور الطبيعية والحيوان، والطبيعة عند الشاعر الجاهلي حركة خلفية لإلنسان والحيوان 

 به من معاني ومشاعر. وما تتضمن من صراع بين الحياة واملوت وما توحي

وقد تكون الحركة من عناصر الطبيعة نفسها "كالرياح والامطار التي تطمس الدمن وتجلوها، والوعود 

بمعنى أن الشعراء ألامويين ساروا  1والبروق والتدفق الذي يصحب السيل، والسراب الذي يعلو الهضاب"

 في أبيات متناثرة تكون معالم للزمان أو مكان مناظر الطبيعة الا إلى  على سنة الجاهلين، فال يلتفون كثير 

 ومظهرا للخلجات النفسية لإلنسان والحيوان.

 املالمح فنية:  .8

كان التشابه الواضح بين الخطوط العامة للصورة عند الجاهلين وألامويين، فال بد أن يكون  إذا

ر الجاهلي وألاموي من هناك بالضرورة تشابه بين منهج الصورتين عندهم، ولو تعاقبنا ما في الشع

شاعر الا في إلى  أنه هنالك تكرار عجيب في نمط ل يكاد يختلف من شاعر  ومجازات نالحظالتشبيهات 

 لفاظ.بعض ألا

الكمال، قبل أن إلى  ما عرف في الشعر العربي القديم باسم املبالغة "هو وليد تلك النزعة الواضحة 

، 2من عصور"الشعراء في العصر ألاموي وما لحقه من "مبالغة" حقيقته عند املحترفين إلى  تتحول 

براعة لغوية فائقة من ناحية أخرى، حيث إلى  والالفاظ عند الشعراء كانت بديال من التفنن من ناحية أو 

أن الشاعر كان يكتفي باستخدام ألفاظ متقاربة املعاني أو إلايقاع أو إلايحاء. 

                                                           
 .391ص: السابقالمرجع  - 1

 .441ص: المرجع نفسه - 2
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 ـ الغــــزل العـــذري  1

من بين أهم النقاد الذين حاولوا أن يفسروا أسباب ظهور الغزل العذري نجد الناقد عبد القادر 

ويرى "  يبلغ مدى من وضوح املالمح وتطور القيم. القط يرى أن املجتمع العربي الجديد كان لبد له أن

أن النقلة الحضارية قدمت نفوس وأساليب معيشتهم وطرق سلوكهم فتغيرت الكثير من القيم الخلقية 

جديدة  العربية، وقيمظل الكثيرون تنازعهم قيم قديمة عميقة الجذور في النفس  والاجتماعية، وإن

 .  بمعنى أن النقلة الحضارية كان لها أثر في نفوس الكثير.1جديد"تفرضها طبيعة الحياة في املجتمع ال

قد نشأ جيل جديد من العرب في ظل هذا املجتمع املتميز وتربى على قيمه الجديدة فبدأت بعض    

أن أسفرت عن تحول كبير في الشعر العربي ما  إلىالشعراء، إلى  تباشير التطور الفني واللغوي تتسرب

وهذا كله دليل على ظهور حركة شعرية عذرية  2ة جديدة" وتلك هي الحركة العذرية. يسمى "حركة شعري

وقد شدت هذه الحركة انتباه كل من درسوا هذا العصر وحاولوا أن يعللوا ظهورها فاختلفوا في  جديدة.

 عبد القادر القط فقد فسرها على النحو التالي: تعليلها، أما

 التفسير الديني: .1.1

كانت أسباب  غرائزه، فقدلقط أن إلاسالم كان له أثر في سيطرة هذا الجيل على رى عبد القادر اي

بينهم وبين  املرموقين، وتربطشباب القبيلة  أغلبهم، منالنجاح في التجربة العاطفية ميسورة لدى 

 الشعراء الحضارتين صالت طيبة.

لكامل "فما أكثر ما احتالوا ويرى أن هؤلء الشعراء بعد ذلك كله لم يكونوا "أعفة تقاة" باملعنى ا

طرفا من النهار ويتحدثون مع من يحبون في بيوت  يل أو لليدخلوا بيوتا غير بيوتهم فيقضوا فيها وجها ال
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 .73، 72 ص:المصدر نفسه،  2



 شعر في العصر ألاموي   لثاني االفصل 

 

24 
 

يروي عن سعي كثير بن جميل  صاحبته، كالذيإلى  أزواجهن، وما أكثر ما أرسل أحدهم صاحبه رسول 

 لوك يبدوا بعيدا عن "التقوى" باملعنى الدقيق.وذلك س1وبثينة وقيس بن ذريح بين املجنون ولياله "

أن من "عرفوا في سلوكهم العام بالورع والتقوى فيصبح سلوكهم إلى  وقد تصح نسبة الباحث الديني

في الحب متكاملة مع سلوكهم في الحياة، ومن ذلك ما يروى عن عبد الرحمان بن عمار الجشمي امللقب 

تأثرهم بالدين إلى  ادر القط رجع عفة العذريين في حبهم وغزلهمبمعنى أن عبد الق2بالقس لشدة ورعه" 

 إلاسالمي.

من النقاد املؤيدين للتفسير الديني الذي ذكره عبد القادر القط نجد شوقي ضيف "والذي يبين بأن   

بين بني  والحجاز، وخاصةشاع في بوادي نجد  وحدها، فقدالغزل العذري لم تقف موجته عند عذرة 

 وهذا دليل على شيوع الغزل العذري في نجد والحجاز.3تفسير " إلى  ظاهرة عامة تحتاج حعامر، ليصب

قال: "وكان أهل البادية الحجازية  والاجتماعي، حيثأما طه حسين فقد مزج بين التفسير الديني    

تأثروا  الجاهلية، قدحيل بينهم وبين حياتهم  اللهو، وقديتسن لهم  فقراء، فلميائسين ولكنهم كانوا 

ومن هنا يمكن القول إنه ل يمكن إنكار ألاثر الذي أحدثه إلاسالم في أهل 4باإلسالم والقرآن خاصة"

ويمكن اعتبار الشعر العذري أنه  نهوض مثل هذه الحركة الشعرية.إلى  البادية والحجاز والذي أدى

التفسير الوحيد  الديني هو  يمكن اعتبار التفسير  الشعراء، ول توظيف للثقافة الاسالمية فقط عند بعض 

  لظهور الغزل العذري.
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 التفسير الاجتمـــــــاعي: .2.1

بد القادر القط يرى أن املتتبع ألحوال الشعراء وقصصهم يدرك أن فشلهم في الحب ل يعود ألسباب ع

ين في كل قمة أمام "عاشقين مخلص وقيمه، فنحنعوامل ترتبط بتقاليد املجتمع إلى  ما يرجع دينية، بقدر 

أن يبلغ حبهما الغاية املشروعة التي يقررها الدين واملجتمع،  ولكن املجتمع مع ذلك يلقي إلى  يطمحان

 حتى ينتهي أمرهما غلى فرقة أبدية: )جميل بثينة(1في طريقهما الشوك ويقيم الحواجز والسدود "
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يرى عبد القادر القط أن املجتمع آنذاك مجتمع شديد املحافظة تتحجب فيه املرأة عن الرجل    

 أن يظهروا غير ما يبطنون حتى يتجنبوا عداء ألاهل والناس.إلى  ضطر فيه املجنون إذا كان في غير أهلها، وي

 وللوشاة والرقباء والعاذلين حديث طويل عند هؤلء العشاق يقول املجنون:
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بمعنى أن التقاليد الاجتماعية في البادية كانت من أهم العوامل املتمثلة في الحواجز الاجتماعية     

ا بين الحب السلطان، وحتى العذريين واجهو إلى  ة، وشكوى العشاقر الزيا التي وضعها املجتمع، مثل:

 واملجتمع بشواهد شعرية كثيرة.
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ي في تفسير ظاهرة الغزل العذري القادر القط نجد "يوسف خليف يمض  وإلى قريب من تفسير عبد

 ، ومن»القديمة  حيث رأى أن شيوع الغزل العذري في البادية كان بسبب قضاء إلاسالم على وسائل اللهو 

 ء إلاسالم على اللهو.هذا يتبين أن الغزل العذري كان سبب في قضا

شجرة الغزل نظرا لقلة شواغلها وخلوها من املالهي  أما العقاد فيرى "أن البادية تربة خصبة لنمو     

سبب اجتماعي آخر إلى  الحضرية وذكر كذلك ما تتمتع به املرأة في البادية من مكانة، وأشار العقاد أيضا

بحيث ظهر    1ن جاريا في الجاهلية تكفلت به الدولة "قد استغنوا عن القتال الذي كا أن البدو  ومهم هو 

 الاستغناء عن القتال. سبب آخر وهو 

عن ذلك  وبيئاتهم، فيعبرونمن املعروف أن الشعراء يتأثرون أكثر من غيرهم بما يجري في حياتهم 

قبل، من في أشعارهم وتكون البيئة في الكثير من ألاحيان سببا لظهور أنواع من الشعر لم تكن موجودة 

 تأثر شعراء الغزل العذري بالتقاليد الاجتماعية. حيث

 التفسير الحضاري: .3.1

لقد فسر عبد القادر القط ظهور الغزل العذري واعتبر من أسباب ظهور الغزل العذري تلك "النقلة    

ولم  يرى أنه" إذا كان العذريون قد عاشوا في الحجاز  الحضارة. فهو إلى  الحضارية" الكبيرة من البداوة

 عام، وعماشك أنهم مع ذلك كانوا يعبرون عن طبيعة العصر بوجه  العربية، فال يهاجروا خارج الجزيرة 

. وقد كان هؤلء الشعراء دائمي التردد بين 2طرأ على حياة في الجزيرة نفسها من تحول حضاري كبير"

 البادية والحضارة.
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ألامكنة وألازمنة إلى  ل على الشوق والحنينوقد استشهد عبد القادر القط بالعديد من ألابيات تد  

 هـ(.90قول الشاعر: الصمة بن عبد هللا القشيري ) والحاضر، ومنهااملاضية والتذبذب بين املاض ي 
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ومن هذا كله نفهم أن عبد القادر القط اعتبر أن الغزل العذري ليس غزل يعبر عن عاطفة الحب    

نتيجة ملا مرت به البادية من تحول كبير  حضارية، وكانتمعان  أخرى، وهيفقط وإنما عبر عن معاني 

 بين البادية والحضارة. والحنين، والتردداني إنسان البادية من اليأس كان يع حينذاك، حيث

ري تفسيرا حضاريا،  وذهب طه الحسين مذهب عبدالقادر القط في تفسير ظاهرة نشوء الغزل العذ 

ما ناله الحجاز من تهميش سياس ي في العصر ألاموي،  فذهب أهل الحضر يلهون إلى  يعود فرأى أن" نشؤه

يائس،  أما أهل البادية فقد كانوا يائسين وكانوا فقراء،  وتأثروا باإلسالم،  وانصرفوا عن  كما يلهوا كل

كانت هناك أسباب حضارية ساهمت في ظهور الغزل العذري،  لكن لم تكن وحدها 2حروبهم الجاهلية".

ناها،  وكل كافية في ظهور هذا النوع من الغزل،  فقد كانت هناك أسباب دينية واجتماعية سبق وأن ذكر 

 ت جانبا من جوانب دراسة الغزل العفيف.هذه التفسيرات قد أضاء

 القصيدة، أنهويرى عبدالقادر القط أنه من السمات الفنية التي تميز بها الشعر العذري في بناء 

 وإلاسالمي، وفي"تحققت له "وحدة" في املوضوع نفتقدها في كثير من القصائد الطويلة في الشعر الجاهلي 

العذرية تصور أحاسيس مجردة في الحب تعبر  الشعراء، فالقصيدةغير هؤلء  نفسه، عندعر ألاموي الش
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بأن تربط بين  وألامنيات، جديرةعن حالت شعورية متقاربة من الشوق والوجدان والحرمان والذكريات 

بر عن حالت بمعنى أن القصيدة العذرية تع1أجزاء القصيدة فتحقق لها وحدة واضحة في جوها العام".

 شعورية وذكريات.

أما لغة الشعر فقد أسقط الشعراء الكثير من ألالفاظ التي استخدمها الشعراء من قبلهم وجاءت 

مع ذلك قد قاموا بدور  املحلق، ولكنهمأكثر سالمة ووضوح. ولم يكن هؤلء " الشعراء من ذوي الخيال 

عن ذواتهم وروح عمرهم تعبيرا فنيا  رواجديد، وعبخطير في تطور الشعر العربي وخلق معجم شعري 

الشعور واحتماله ألكثر من مستوى التلقي  العاطفة، وصدقاليوم بما فيه من حرارة إلى  مازال يهزنا

ولقد قام الشعراء بدور كبير في تطور الشعر 2والتذوق في ألفاظه من قدرة فائقة على إلايحاء والرمز".

 العربي.

د أن الشعر في العصر ألاموي كان ضعيف مقارنة بما كان علية في العصر لقد بين الكثير من النقا   

قبل، أنه ل يمكننا أن ننكر بأنه شعر تميز عن غيره بخصائص فنية لم تكن موجودة من  الجاهلي، إل 

نجد أن الشعراء قد اعتمدوا على  الشعري، كماساهم في تطور الشعر العربي بما في ذلك املعجم  كما

 عاطفية املوحية.ألالفاظ ال
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 الغزل الحضاري: -2

والحضارة، إذا كان الشعر العذري يعر عن عواطف الشعراء الذين كانوا يعيشون وسط بين البادية 

الغزل الحضاري.  اعتبر عبد القادر القط أن الغزل الحضاري  جانبه نوع آخر من الغزل وهو إلى  ظهر  فقد

فيها، هم املقام في "الحواضر" واطمأنوا لطبيعة الحياة الجديدة غزل " طائفة من الشعراء استقر ب هو 

طبيعة مدنية منذ القديم يمكن أن يربط بين جانبيها في الجاهلية وإلاسالم ـ على اختالف كبير في  وهي

الدرجةـ ما أخذ به املجتمع العربي في مكة واملدينة من أسباب التمدن وما تميز به في ذلك املجال عن 

،  أي أن الغزل الحضاري جاء نتيجة التحضر 1العربي في البادية منذ قامت هاتان املدينتان"املجتمع 

ما  العصر، بتأثير الذي شهده الشعراء آنذاك. ويرى شوقي ضيف" أن مكة واملدينة قد تحضرتا في هذا 

بما كان  لهو هذا الرقيق حاجة الثبات املتعطل من ال ألاجنبي، وأخذهب فيها من أموال الفتوح والرقيق 

أي أن املوسيقى والغناء أثروا في 2يتطور بتأثير الغناء تطورا واسعا." وموسيقى، وأخذيقدم له من غناء 

 تحضر مكة واملدينة.

يري عكس ذلك بأن غاية الشعر ألاولى هي غاية فنية " ولم يكن هم الشاعر أن  عبد القادر القط 

يصف محاسن صاحبته وصفا تفصيليا "حسيا"  يتحدث عن شهواته أو  يصف متعة أو  يصف متعة أو 

متعة حسية إلى  تنتهي في أغلب ألاحيان باإلشارة الصفة، فالقصيدةيمكن من أجله أن تطلق عليه هذه 

كان هدف الشاعر أن يصور هذا  اللقاء، وكأنماسيرة ل تتناسب مع الجهد الذي صوره الشاعر قبل 

 املتع الحسية.ى إل أي أن القصيدة تنتهي باإلشارة، 3الجهد"

 يكتفي من الحديث عن هذا اللقاء بقوله: بيتا، ثميمهد الشاعر اللقاء بأربعة وثالثين   
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املفضل، ي الحديث الحس إلى  اقبأنه يحتال احتيال ل ينس التصريح، نحسإلى  فإذا انتهى الشاعر 

فكل هذه الاستشهاديات تؤكد أن غاية الشاعر ليست  الرمز وإلاشارة.إلى  في الكثير من ألاحيان فيعتمد

 ينفي ما ذهب إليه القدماء. ذلك، وهذاأنه كان يتجنب الوقوع في  حسية، بل

الحالة النفسية ى عل بيعةعبد القادر القط أرجع الوصف املادي الذي تميز به شعر عمر بن أبي ر   

 التي كان يعيشها الشاعر العربي من قلق إثر تلك النقلة الحضارية.

ولقد علل عبد القادر القط أن "شعر عمر بن أبي ربيعة لم يكن شاعرا خالصا لتلك النزعة املادية   

عره يرى أن شعره له وجها آخر يقترب فيه من الشعر العذري حتى ل يختلط بعض ش وحدها، حيث

 ،  ومن ذلك قوله: 2بأشعارهم"
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هذه الاستشهاديات التي قدمها ليس لينكر ما ذهب إليه الدارسون من يبين عبد القادر القط أن  

إثباتا بأن  عذري، وإنماإلثباته أن الشاعر  الحب، وليسوتصويره الجانب املادي في  اللهو إلى  ميل الشاعر 

 شعره تعبير عن روح تلك النقلة الحضارية.

يرى بأنه من  م يكن غزل ماديا فهو وشوقي ضيف أيد عبد القادر القط بأن" غزل عمر بن أبي ربيعة ل

فرق بين  الرواة، وقديكن املجتمع املكي ماجنا كل هذا املجون الذي يقصه  عمر، فلمالخطأ الحكم على 

                                                           
 -هـ 1416،  2بي ربيعة ،  الديوان ، قدم له :الدكتور فايز محمد ،  دار الكتاب العربي ، بيروت، لبنان ،  طعمر بن ا 1

 قرير العين  : مطمئن. .126:ص م ،1996

 .187 ص: ، األمويعبد القادر القط،  في الشعر اإلسالمي و 2

 لبين : الفراق. .صبابة : الشوق والهوى ،  ا103 ص: عمر بن ابي ربيعة ، الديوان،  3
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اعتبر املرأة التي يتغزل بها عمر مرآة متحضرة،  لذلك املرأة  ماجنا، كماأن يكون املجتمع حرا وأن يكون 

ق آخر غير الذوق الجاهلي،  ذوق متحضر،  لذلك جاء غزل بن ابي التي نجدها في غزل عمر كانت من ذو 

. ولقد بين شوقي أن ما رواه القدماء عن عمر بن أبي ربيعة بأنه 1ربيعة غزل جديدا في الشعر العربي"

هي أحاديث رويت لتسلية الناس ألن املجتمع في ذلك الوقت لم يكن  صحيحا، وإنماشاعر ماجن ليس 

 د،  كما أنه صور املرأة في صورة جديدة تعبر عن النقلة الحضارية. ذلك الحإلى  ماجنا

 بناء القصيدة عند عمر بن أبي ربيعة: .1.2

يرى عبد القادر القط أن التجديد الذي أضافه عمر بن أبي ربيعة ل يمكن فقط في إخفاء الطابع     

أن  ألاحداث، دون سرد فيما اقتضاه ذلك من تطويع ألالفاظ لكي يحسن  قصائده، وإنماالقصص ي على 

يجد عناء بين أسلوب الشعر العربي والاستجابة لطبيعة القصة وما بها من حوار ومن النماذج التي يجري 

 فيها الشاعر حوارا طويال قوله:

َعا            
َ
ل
ْ
اْسَتط

َ
ات الَحال ف

َ
ا بذ

َ َ
مل
َ
َنا *أ

َ
ى الَعْهد َباق ل

َ
مْ **    َعل

َ
َها، أ د   تَصَرَما و 

ْد            
َ
ْم ق

 
 لَها: إَن الَنوي أبنيته       ***    بَنا وبك

َ
ول

 
َتَمَما وق

َ
ْن ت

َ
  2خْفت  أ

من هذا القول نفهم بأن عمر بن أبي ربيعة قد أضاف نمط جديد داخل القصيدة العربية أل         

لوقائع نمط يقوم بسرد ألاحداث وا قبل، وهو الش يء لم يكن موجودا من  القصص ي، وهذاالنمط  وهو 

 الشاعر مخيلته في الكتابة. الشخصيات، ويستخدموتتبع 

                                                           
ص:  دب(،  )د.ت(، )،  القاهرة،  مصر،  80،  دار المعارف،  األمويشوقي ضيف،  التطور والتجديد في الشعر  1
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شعر عمر يعبر عن تجربة شعورية لونت القصيدة من حيث  القط، أنلقد بين عبد القادر        

السهولة بالدرجة ألاولى وليس عبارة عن أغان، " الناظر في شعر عمر يدرك أنه شعر يدور في  الجزالة أو 

القول ولونت القصيدة بطبيعتها من حيث الجزالة إلى  بة شعورية حفزت الشاعر تجر حول املقام ألاول 

رقتها وغير ذلك مما يدخل في  نذرتها وجالل املوسيقى أو  القصر وذيوع ألالفاظ أو  السهولة والطول أو  أو 

 ، " وهذا دليل على أن الشعر يصور تجربة شعورية.1املقطوعة تكوين الصورة الشعرية في القصيدة أو 

تميز  الذي أيده فيه وهو  آخر، أماولقد ايد شوقي ضيف عبد القادر القط في رأيه وخالفه في رأي 

طابع الحوار القصص ي أساسا في شعر  حالنحو أصبيقول" وعلى هذا  القصص ي، حيثشعر عمر بالطابع 

فيها.  وحوار يستمد من هذه املخيلة الخصبة التي كانت تتعقد قصص كل مقطوعاته وهو إلى  عمر ونفذ

 . وكان في شعر عمر طابع الحوار القصص ي أساسيا.2سحب ألاحاديث بين النساء"

املغنيون، اعتباره أن شعر عمر عبارة عن أغاني يغنيها  أما الرأي املخالف لعبد القادر القط وهو      

. بمعنى 3عر"تأثر الغناء بالش بالغناء، كمايقول عبد القادر القط. "ل جدال في أن الشعر قد تأثر  حيث

 أن الشعر والغناء كالهما يؤثر على آلاخر.

أغاني قيلت لتغنى لم تكن مغالبين وكان لهذا  ويقول شوقي ضيف:" إذا قلنا ان غزل عمر إنما هو 

لقد تضاربت آلاراء  4يكن ينظم ليغنى". ينشد، ولمالطابع املهم في غزله ميزة من الغزل القديم الذي كان 

من يقرأ بأن شعره له خصائص قديمة وبين من يرى  خصائصها، بينعمر وأهم  حول بناء القصيدة عند

 أنه عبارة عن حديث منظوم وأنه مجرد أغاني ومقطوعات كتبت لتغنى وتلحن.

                                                           
 .250 :ص، األمويوالشعر اإلسالمي  القط، فيعبد القادر  1
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أما العقاد فيرى أن الطابع القصص ي غير موجود في بناء القصيدة عند عمر بن أبي ربيعة مثلما ذكر  

من فن القصة كما يتخيلها املطبوعون  املنظوم، وليسفن الحديث"  عبد القادر القط، " وإنما هذا من

، "في هذا الجانب من صناعته قليل النظير نزاع في قدرة بن أبي ربيعة على الحديث املنظوم فهو  عليها، ول 

من هذا القول ان العقاد نفى بأن شعر عمر بن أبي ربيعة يتميز بالشعر القصص ي وعد ذلك بأنه من  نرى

 ديث املنظوم وليس من فن القصة.فن الح

 الصورة الشعرية: .2.2

لقد أحدث عمر بن أبي ربيعة تجديدا في بناء القصيدة وما أدخله عليها من نمط القصص والحوار   

" ينظر في الصورة الشعرية داخل ذلك  الجديد، ومنوما تطلبه من لغة سهلة تتماش ى مع هذا النمط 

التقليد إلى  لعله يكون أقرب املجال، بلشاعر لم يحدث جديدا في ذلك أن الإلى  الجديد، فسينتهيإلاطار 

 . والصورة الشعرية لم تحدث جديدا في هذا املجال.1من غيره من شعراء الغزل"

 واملها، ويجري منها تشبيهه للمرأة بالضباء  ألابيات، والتيلقد استشهد عبد القادر القط بالكثير من   

 للواقع، ومني يفقد فيه التشبيه واملجاز قدرته على خلق صورة فنية معادلة املباشر الذ ذلك على النحو 

 ذلك قوله:

ْت                      
َ
ال

َ
الْب     للنْسَوة          ***       َيْوَم ق

َ
ي ْبن  غ

َ
ؤ
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ائل                        
َ
الضَباء الَرَبائب     ***                  آنساَت َعط

َ
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ر عْينً             
ْ

ش
َ
ْرَدان والن

َ
يَبات  ألا

َ
َراًبا           ***ا    ط

ْ
ت
َ
ْدًنا أ َمَها الَرْمل ب 

َ
 2ك

                                                           
 .253 ص:، األمويمي وعبد القادر القط في الشعر اإلسال 1
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استوحى معظمها  الشعرية، وأنهاعتبر عبد القادر القط ان عمر بن ابي ربيعة كان مقلدا في صوره      

 هذه الصورة تشبيهه املرأة بالضباء. الجاهلي، ومنمن الشعر 

يقول شوقي:"  القط، حيثصدد نجد "شوقي ضيف" الذي خالف ما جاء به عبد القادر وفي هذا ال

كن من املمكن أن يوجد قبل العصر لنا بعد ذلك أن غزل عمر لون جديد في الشعر العربي لم يفإذا ق

في حقيقته إنما يصور عواطف املرأة العربية التي تحضرت  ش يء، ألنهألاموي لونكن مجاوزين الواقع في 

بداوة، معقول أن توصف املرأة العربية املتحضرة في شعر العصر الجاهلي ألنه عصر  العصر، وغير ا هذ

 . وغزل عمر كان لون جديد في الشعر العربي.1عصر الحضارة" عصر عمر بن أبي ربيعة فهو  أما

ار كان إط آخر، وهو إطار إلى  وعلى كل حال فإن" عمر بن ابي ربيعة عاش في إطار الغزل ل يحول عنه

إلى  يشغف به أهل مكة واملدينة جميعا حتى كاد كثير من الشعراء أن يتخصصوا بهن فهم ل يفارقونه

. ومن هذا كله يتبين أن 2ول رثاء" كعمر لم يشغل نفسه بمديح ول هجاء مكة، فهو العرجى في  غيره، مثل

 عمر كان يدور في إطار الغزل ل غيره.

الجاهلي، شعر عمر بن أبي ربيعة شعرا جديدا بعيدا عن الشعر نفهم من قول شوقي ضيف أن     

يختلف شعر  الجاهلي، وبالتاليمن خالل تصويره للمرأة صورة متحضرة غير صورتها في العصر  وخذا

ومن كل ما سبق يمكننا أن نستخلص أن  عمر عن الشعر الجاهلي لذا لبد من اعتباره شعرا جديدا.

لدا في بعض غزله حيث صور املرأة وشبهها بالنسبة، ولكن هذا ل يعني أن عمر بن أبي ربيعة قد كان مق

جاء كذلك بصورة جديدة ومنها صورة املرأة املتحضرة التي تختلف عن صورة املرأة  تقليد، وإنماغزله 

 البدوية التي ذكرها شعراء الجاهلية.

                                                           
 .236 :ص، األمويوالتجديد في الشعر  ضيف، التطورشوقي  1

 .237 :صنفسه، المصدر 2



 شعر في العصر ألاموي   لثاني االفصل 

 

35 
 

 الشعر ألاموي بين السياسة والاحتراف والفن: -3

وغيرها، رت الكثير من ألامور بعد مجيء إلاسالم وفي جميع املجالت السياسية والاجتماعية تغي   

ما أكد عبد القادر القط الذي يرى أنه" بظهور إلاسالم بدأ املفهوم السياس ي يشيع شيئا فشيئا في  وهذا

فة كبيرة من على صوت الانتماء القبلي وأن تجمع طائ الشعر العربي حين استطاعت العقيدة أن تعلو 

 . ومع ظهور إلاسالم قد تبلور املفهوم السياس ي.1أبناء القبائل"

كل حزب  ألاحزاب، يلتمس"العقيدة ظلت محورا لتلك الخصومات السياسية بين تلك  والحق أن

سواه من ألاحزاب بالخروج عليها في السلوك وألاخالق  لنظرته، ويرميوتأييدا  فيها بيانا لحقه وإعالء لشأنه

 .وبهذا العقيدة كانت مصدرا للخصومات بين الاحزاب السياسية، 2ام الحكم"ونظ

 الهاشميون: .1.3

املعروفة بالهاشميات نموذج  ألاموية، وقصائدهيعد الكميت من أهم الشعراء الهاشميين في الدولة   

 يقول الكميت: السياس ي، حيثلهذا اللون الفريد من الشعر 
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ؤ  3م 
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في حقيقته ألصق بما يمكن أن  وهو »سياسيا، وجدل  قادر القط يرى بأن هذه ألابيات تبدو عبد ال  

إحساس بوسائل الخطابة املعروفة من إلى  نسميه" بالستهواء الخطابي" الذي يميل الخطيب فيه الفكرة

ظهور السخرية وتكرار وتأكيد. ومن مظاهر النزعة الخطابية إلى  ،  وهذا مصدر 1تأكيد" سخرية أو  تكرار او 

 يقول الكميت: العربي، حيثعند الكميت التقسيم وهومن السمات الفنية املعروفة للشعر 

مْ      
َ
ْعال

َ
وم وألا ج  اَت الن 

َ
م ذ ج 

ْ
ن
َ
األ

َ
ْرَيحْييَن                    ***           ك

َ
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َ

 الَصادَق الَحديث
 
ْسَرة

َ
ْرعَ أ

َ
اسم ف

َ
بي              ***            الق

َ
َدام  أ

َ
مس الق

َ
دا

َ
 2الق

نفهم من هذا كله أن عبد القادر القط نفى بأن يكون شعر الكميت جدل سياسيا قائما على الدفاع  

 جدل سياسيا. يكون  نأيرى ان شعره نزعة خطابية أكثر من  الحكم، فهو عن حق الهاشميين في 

أننا نفهم" التناقض عند  يرى  القط، فهو ضيف فقد خالف ما ذهب إليه عبد القادر  أما شوقي      

عصبية  جديدة، هيعصبية إلى  أن يتخلى عن عصبيته القبلية ومضريته، فاملعقول الكميت بين شيعته 

سياسة، كانت مسألة  حقا، إنماسألة كما لحظنا لم تكن مسألة عصبية قبلية امل والعقيدة، ولكنالنحلة 

 عصبية جديدة.إلى  از ى الكميت عن العصبية القبلية وانحتخل .فقد3بها خدمة زيد وأصحابه" أريد

" الحق أن هاشميات الكميت طرفة وأصحابه، وبمعنى أن شعره كان سياسيا أريد به خدمة زيد 

ألنه اتخذها دفاعا عن حقوق  فحسب، بلألن صاحبها شاعر شيعي  أمية، ل نفسية من طرف عمر بني 

. يبين الناقد هنا أن هاشميات الكميت هي شعر سياس ي 4ني هاشم كما يتصورها زيد بن علي وأصحابه"ب

                                                           
 .279،  في الشعر اإلسالمي واألموي،  ص:  عبد القادر القط 1

، األبطحين :نسبة إلى االبطح والبطحاء ، هم الذين ينزلون أباطح مكة،  26ابن زيد األسدي ، هاشمية الكميت ، ص::  2

 الكواكب التي يرجم بها.  األريحي :السخي الذي يرتاح للمعروف ، الرجوم:

 .269موي، ص:شوقي ضيف، التطور والتجديد في الشعر األ  3
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راي شوقي ضيف مخالف لرأي عبد القادر القط من خالل اعتباره  هاشم، وبالتاليغرضه الدفاع عن بني 

 هاشميات الكميت نزعة خطابية.

 الزبيريون: .2.3

 ي العصر ألاموي نجد الزبيريون ومحور الحديث عندهم هو من بين الطوائف وألاحزاب التي ظهرت ف 

الحديث عن قريش وما اصابها من فرقة، ومن بين الشعراء " عبيد هللا بن قيس الرقيات"، وشعره في 

معظمه مقطوعات وقصائد قصيرة تغلب على مقدماتها نزعة عاطفية التي تشبه ما نراه عند العذريين 

 وعند عمر بن أبي ربيعة.

اعر" يسير على منهج غيره من شعراء السياسة واملدح في بناء تشبيهاته ومجازاته من معان الش  

 متصلة بالناقة"، وهي تشبيهات ومجازات يسيرة ليس فيها صور مركبة أوتجسيم، ومنه قوله:

 يعدل أهل القضاء عن خطابه ***                  فيهم كريب يقود حمير                     

 1وعارض كالجبال من مضر الحمراء       ***         يشفي ذا العر من جربه         

أما بالنسبة لشوقي ضيف فقد أكد أن" ابن قيس الرقيات كان ينظم غزل قريب من غزل ابن أبي    

غزل يرتكز به املغنون واملغنيات، ويستحسنها الناس استحسانا شديدا، كما أنه يفتخر  ربيعة وهو 

من هذا نفهم بأن شوقي ضيف يرى أن شعر  2الجاهلية وإلاسالم ويفتخر ببيتها الحرام"بقريش في 

شاعر سياس ي نظم من أجل الدفاع عن قريش، وبأنه كان ينظم غزل قريبا  ابن قيس الرقيات إنما هو 

.من غزل عمر بن أبي ربيعة

                                                           
 .16 ص: ،2009، سنة 1ادر، بيروت، ط ص عبيد هللا بن قيس الرقيات، الديوان، تحق: محمد يوسف نجم، دار1

 .294شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي، ص:  2
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" واألمويالدراسة لكتاب " يف الشعر اإلسالمي ، توصلنا من خالل والبحث املثريحلة العناء اجلميل، ر  بعد  

 مجلة من النتائج ميكن حصرها يف النقاط التالية:إىل  القادر القط( )عبد

اليت مل تكن موجودة  واألغراض اجلديدةلقد أثر اإلسالم يف الشعر العريب، من خالل تغيري الكثري من األلفاظ  /1

 باالعتماد على الشعر. وأعداء اإلسالممن قبل، كما قام الشعراء مبواجهة املشركني 

 .ومعانيه وألفاظهنستنتج أنه من خصائص الشعر يف العصر األموي تأثره بالقرآن الكرمي  /2

خالهلا اختلف النقاد منهم  وحضارية واجتماعية واليت مندينية  ومنها أسبابتعددت أسباب الغزل العذري،  /3

 رفض ذلك. ومنهم منمن كان مؤيد لذلك 

للتحضر الذي شهده الشعراء آنذاك يف احلجاز.  وجاء نتيجةكان الغزل احلضاري بزعامة " عمر بن أيب ربيعة"   /4

 كما ساهم عمر بن أيب ربيعة يف تطور الشعر العريب، مبا أحدثه من جتديد يف بناء القصيدة العربية.

تطور اسي الذي يعد من أبرز مالمح الاستمر الشعر العريب يف تألقه بالعصر األموي، حيث ظهر الشعر السي   /5

، فظهرت األحزاب اليت ومواطن الشعرجديدا إلبداع الغىن يف معارك الفتح  جماالوجدو الشعري يف العصر األموي، 

وكان لكميث الذي دافع عن حق اهلامشيني، أما الزبرييون ا هامشيات واليت منهاا على قومه، كانت يدافع كل منه

  بن قيس الرقيات"، الذي يتميز شعر بالنزعة العاطفية تشبه ما تراه عند عمر بن أيب ربيعة.رأسهم "عبيد اهلل على

 يف احلكم. واإلقرار حبقهمالكميث هي شعر سياسي غرضه الدفاع عن بين هاشم  هامشيات /6

كز به املغنون يت  وهو غزل" عبيد اهلل بن قيس الرقيات" ينظم غزال قريبا من غزل " عمر بن أيب ربيعة"،  كان  /7

الوقت حيتوي شعره على عزل شبه  يف نفسن واالفتخار بالقريشو من خالل الدفاع  وشعره كان، ويستحسنه الناس

 غزل " عمر بن أيب ربيعة".
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أن نكون هبذه الدراسة قد أسهمنا يف سد نقص يف جمال دراسة كتاب " يف الشعر اإلسالمي  وأخريا نرجو    

يكون هذا املوضوع جماال للمزيد من الدراسات حوله. ونأمل أنط( " )عبد القادر القواألموي
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 م(:2002)تـ:  القطعبد القادر  -1

ز بلقاس، و خترج يف كلية األدب ركم مبحافظة الدقهلية شرقية املعصرة مب1916ولد عبد القادر حسن القط عام 
جامعة لندن يف بعثة دراسية إىل  م و أوفد1945م، بعدها عمل موظفا مبكتبة جامعة القاهرة حىت عام 1938عام 

م و يف الفتة من 1951م يف جامعة عني الشمس عام 1950للحصول على الدكتوراه بعدها و حصل عليها عام 
م 1974م و 1973م ترأس .د. القط قسم اللغة العربية و انتخب عميدا للكلية يف عامي 1973م حىت 1962

م و كان للدكتور الراحل عبد القادر القط دور 1982م و حىت 1975منذ عام  ، بعها ترك جامعة بريوت العربية
الشعرية  ومقررا للجنةقبل رحيله عضو باجمللس األعلى للثقافة  دكتور القطوقد كان  كبري يف احلياة الثقافية املصرية.

وحصد م 1984يف عام  م جائزة امللك فيصل العاملية يف األدب عن كتابة الدولة التقديرية1980عام  ونال يف
: طه ومن أساتذتهصوتا.  24صوتا من جمموع أصوات اللجنة  21جائزة مبارك يف األدب حاصال على  أخريا

 ومن مؤلفاته: حسني، حممد منذور، لويس عوض.

 الشعر(. ديوان)شباب  ذكريات/1
 .واألموييف الشعر اإلسالمي  /2
 االجتاه الوجداين يف الشعر العريب املعاصر. /3
 .والصورةالكلمة  /4
 .1يف األدب العريب احلديث/5

 :ه(93)تـ  عمر بن أبي ربيعة-2

هو عمر بن عبد اهلل بن أيب ربيعة بن املفيدة بن عبد اهلل بن عمر بن حمزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي    
ن مضر بن نزار بن معدين بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس ب وهو قريشبن غالب بن فهد بن مالك بن النضر 

جده  وسلم يفنسبة مع الرسول حممد صلى اهلل عليه  ويلتقي يفعدنان، من بين حمزوم إحدى بطون قبيلة قريش 
 الصحايب خالد بن الوليد يف جده املغرية بن عبد اهلل. ويلتقي معالسادس مرة بن كعب 

 وظهر الباطلبعد ذلك زهق احلق  وقال الناسبامسه ه فسمي 23ولد يف الليلة اليت تويف هبا عمر بن اخلطاب سنة   
اخلطاب، شن الفىت عمر على دالل وتره فانطلق مع احلياة اليت تنفتح رحبة  وتقى ابنلشعر بن أيب ربيعة املتحرر 

                                                           
 .23:10، 2021جوان  25عبد القادر القط، شاعر مصري، وكيبيديا،  - 1
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ذلك يكون  وإذا صحالسبعني أو جاوزها،  وقد قارب إنه ماتيقولون  .والثروة والفراغأمام أمثاله ممن رزقوا الشباب 
، وماتالبحر فأحرقت سفينته  إنه غزاالروايات يف سبب موت عمر فقيل  وقد تضاربته 93د تويف حوايل سنة ق

 .1وفاة طبيعية وقيل تويف

 ه(: 126األسدي )تـ  الكميث بن زيد -3

عد بن عمرو بن سبيع بن مالك بن س هو الكميث بن زيد بن خنيسل بن جمالد بن ذوبية بن قيس بن  
ولد الكميث يف أيان . بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أسد بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن دودان بن ثعلبة

واحد من خالفة مروان و   ه بعد عام 126يف خالفة مروان بن حممد سنة  وقتل ه  60مقتل اإلمام حسني سنة 
ذ صغره كاتبا حسن اخلط قيل أنه كان ذكيا حاضر اجلواب من مضر،قبيلة بين اسد بن خزمية من إىل  ينتهي نسبه

خطيب بين أسد، فقيها متطلعا بالفقه، فارسا، شجاعا، سخيا، و حافظا للقرآن و هو أول من ناظر يف التشيع 
 جماهدا بذلك مما جعل أبو عبيدة فيه لو مل يكن لبين أسد منقبة غري الكميث لكفاهم، و من ديوان شعره:

 هامشيات الكميث. -1
 .2ديوان الكميث -2

   

                                                           
 .23:00، 2021جوان  25شاعر أموي، وكيبيديا،  عمر ابن ابي ربيعة، - 1
 .23:14، 2021جوان  25الكميث بن زيد األسدي، شاعر عربي، وكيبيديا،  - 2
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 الملخص: 

د يف هذا يعاجل موضوع حبثنا دراسة كتاب " يف الشعر اإلسالمي و األموي" لعبد القادر القط الذي يعد من أبرز النقاد و أمههم، و قد تناول الناق  

ركة الشعرية يف العصر اإلسالمي و األموي، حيث تطرقنا يف الكتاب عصرين من أغىن العصور األدبية، و يعترب هذا الكتاب من أهم ما كتب حول احل

الغزل احلضري الذي كان نتيجة لتفسري إىل  موضوع الغزل العذري الذي عاجل عدة أسباب منها ) دينية، حضارية، اجتماعية(، و تطرقنا أيضاإىل  حبثنا

سياسة و االحتاف و الفن، نتيجة لتغري الكثري من األمور بعد جميء ذكر الشعر األموي بني الإىل  الشعراء، و عرجنا كذلك من خالل هذا البحث

 اإلسالم.

 الكلمات المفتاحية:

 احلضاري.عبد القادر القط، اإلسالم، الشعر األموي، الغزل العذري، الغزل 

Résumé : 

 Ce livre est considéré comme l’un des livres les plus importants sur le mouvement 

poétique à l’ère islamique. Et les Omeyyades, ou nous avons touché dans nos recherches sur le 

sujet du fil virginal, qui traitait de plusieurs causes dont (religieuse, civilisée, social) et nous 

avons aussi touche au fil civilisé, qui était le résultat de l’urbanisation des poètes. Beaucoup de 

choses ont changées après l’évènement de l’Islam. 

Les mots clés : 

Abde El Kader Al Quatt – Islam – poème omeyyede- filature vierge- filature civilisée. 

Summary : 

 This book is considered one of the most important books on the poetic movement in the 

Islamic era. And the Umayyads, where we touched in our research on the subject of the 

virginal thread, which dealt with several causes including (religious, civilized, social) and we 

also touched on the civilized thread, which was the result of the urbanization of the poets . 

Much has changed after the rise of Islam. 

Keywords : 

Abde El Kader Al Quatt - Islam - Umayyad poem - virgin spinning - civilized spinning.  

 


