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 الثّالثة الّسنة المستوى:

 .4، 3، 2، 1األفواج: 

 قضايا النّص الّشعرّي القديم.المقياس: 

 : أحالم بالوليةاألستاذ

 .النّزعة القبليّة في الّشعر الجاهليّ   المحاضرة األولى:

 المراجع المعتمدة:

 سهيل قطّوش، تاريخ العرب قبل اإلسالم.  محّمد _

 العصبيّة القبليّة من المنظور اإلسالمّي._ خالد عبد الّرحمان الجريسي، 

 الّزوزني، شرح المعلّقات الّسبع._ 

 _ شوقي ضيف، تاريخ األدب العربّي: العصر الجاهلّي.

 

 تمهيد:_ 1

عصبيّة القبليّة، أو التّعّصب القبلّي كلّها عبارات تدّل على تلك الوأالنّزعة القبليّة،  

فكانت أساس النّظام االجتماعّي الّذي كان شعاره) الظّاهرة الّتي ميّزت العصر الجاهلّي 

 انصر أخاك ظالما أو مظلوما(.

 القبيلة وطبقات المجتمع في العصر الجاهلّي:_ 2

حدة منها:  القبيلة، والّتي تنفرد ّسم العرب إلى وحدات اجتماعيّة كثيرة تسّمى كّل واق   

 بنظام ، وعادات وتقاليد معيّنة، وفي أحيان كثيرة بصنم خاّص بها. 

لم يكن ألغلب العرب دولة يحكمها ملك قوّي، بل كانوا قبائل يجمع بينها الّدم والنّسب،  

وكان فكان أفراد القبيلة يشتركون في حماية بعضهم ليضمنوا األمن واالستقرار لكّل فرد، 

" الوالء والتّعّصب للقبيلة فقط، ولهذا  كانت القبيلة تنصر أوالدها ظالمين كانوا أو مظلومين.

أفرادها لنصرة فرد منها ظالما كان أو  واستنادا إلى هذه الّرابطة، كانت القبيلة تهّب بكلّ 

أن يتقيّد  مظلوما، وترفع عنه األذى والّضرر، وتثأر لقتيلها. وفي المقابل يتوّجب على الفرد

بنظام القبيلة، ويلبّي نداءها إذا دعته إلى نصرتها أثناء الّشّدة...أّما إذا خالف أعرافها أو 

ارتكب جريرة ترفض أن تتحّمل نتائجها؛ ي طرد منها، ويتّم إعالن الخلع رسميّا على النّاس 

 في المواسم واألسواق العاّمة."
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من أفراد القبيلة الّذي يتمتّع بصفات معيّنة  ها، وهو فردها أو سيّد  يرأس القبيلةَ شيخ   

كالّشجاعة والنّجدة، وإعانة الفقير والجار، والّصفح والتّسامح مع أفراد قبيلته، باإلضافة إلى 

التزامه بواجبات مثل عقد الّصلح والمعاهدات، وإقامة والئم الّضيافة، واستقبال الوفود " وال 

ل هي: الكرم، النّجدة، الحلم، الّصبر، التّواضع والبيان، ّود إاّل من تكاملت فيه سّت خصاسَ ي  

ويشترطون في اختياره أن يكون من أشرف رجال القبيلة، وأشّدهم عصبيّة، وأكثرهم ماال، 

 وأكبرهم سنّا، وأعظمهم نفوذا، ولهذا الّسبب كانت القبيلة تعتّز بكرامتها."

 انقسام المجتمع الجاهلّي:•  

 الجاهلّي إلى طبقات متباينة، وكان لكّل طبقة حقوق وواجبات مختلفة.انقسم المجتمع 

األحرار: تربط بينهم رابطة الّدم والجّد المشترك، وكانت تتمتّع بالحّريّة، واالستقرار، 

 وحماية القبيلة الّتي تدافع عن أبنائها ظالمين أو مظلومين.

 القبيلة.الموالي: وهم عبيد تّم عتقهم، وكانوا يعيشون تحت ظّل 

الهجناء: وهم من كانت أّمهاتهم من غير العرب، فعوملوا معاملة أقّل من العرب خالصي 

 النّسب.

لجؤوا إلى العيش في قبيلة ما طلبا للحماية، أو  المجاورون: وهم أحرار وأبناء قبائل أخرى، 

 هربا من ظروف معيشية صعبة.

 ال يتمتّعون بأّي حقوق. -تهمإضافة إلى عدم امتالكهم حّريّ -الّذين هم  العبيد: و

الّصعاليك والفقراء: وهم الّذين خرجوا عن نظام كّل ما سبق، واستقلّوا بأنفسهم وشقّوا 

 طريقهم الخاّص في الحياة باستخدام القّوة.

وقد جعلهم شوقي ضيف ثالث طبقات حيث يقول:" كانت القبيلة في العصر الجاهلّي تتألّف  

هم الّذين يربط بينهم الّدم والنّسب، وهم عمادها وقوامها، والعبيد، من ثالث طبقات: أبناؤها و

، وهم عتقاؤها، وهم رقيقها المجلوب من البالد األجنبيّة المجاورة وخاّصة الحبشة، والموالي

ويدخل فيهم الخلعاء الّذين خلعتهم قبائلهم ونفتهم عنها لكثرة جرائرهم وجناياتهم... وقد 

أخرى فتجيره، وبذلك يصبح له حّق التّوطّن في القبيلة الجديدة، كما يستجير الخليع بقبيلة 

 يصبح من واجبه الوفاء بجميع حقوقها، مثله مثل أبنائها."

 مفهوم العصبيّة القبليّة في اللّغة واالصطالح:_ 3

 قبل الخوض في تعريف العصبيّة البّد من إعطاء تعريف للقبليّة: 
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"القبليّة نسبةٌ إلى القبيلة، وينسب إليها أيضا في قال: قبيليّة، والقبيلة من النّاس: بنو أب واحد." 

فانضّم إلى هذه ولكّن واقع العرب االجتماعّي في العصر الجاهلّي يبيّن أّن هذا المفهوم تطّور 

 القبائل أفراد ال ينتمون إلى أبيهم مثل:

، فأخذوا لسانهم وأتقنوه، ة العرب، وخالطوا العرب"المستعِربون: هم ناس دخلوا جزير

فصاروا منهم...الحلفاء من داخل جزيرة العرب: وهم قوم نزحوا من مكان إلى مكان داخل 

جزيرة العرب، فاستقّروا مع قوم من قبيلة غير قبيلتهم، فحالفوهم فصاروا منهم... الموالي: 

سبب آخر. ومنهم: من يكون من األحرار وهم: من طالهم الّسبي، إّما نتيجة للحروب، أو ل

 فيقع ظلما في الّسبي؛ ليصبح بعدها مملوكا ي باع وي شترى."

 العصبيّة في اللّغة:•

دنا إلى المعاجم اللّغويّة فإنّنا نجد ماّدة) ع  ص ب( تدّل على: إذا ع 

وقيل: شّده. َصَب الّشيء يعِصب ه عْصبًا: طواه ولواه، "الَعْصب وهو الطّّي والّشّد، وع_ 

 والتّعّصب: المحاماة والمدافعة."

_ " الَعَصبة: األقارب من جهة األب، وعًصبًة الّرجل: أولياؤه الّذكور من ورثته، سّموا 

ِصبوا بنسبه، أي أحاطوا به، فاألب طرف، واالبن طرف، والعّم جانب واألخ  عصبة ألنّهم ع 

جل: أطرافه، ولّما أحاطت به هذه جانب، والجمع: العَصبات، والعرب تسّمي قرابات الرّ 

ّموا َعَصبة، وكّل شيء استدار بشيء فقد َعَصَب به."  القرابات وَعَصبت بنسبه، س 

ْصبة  ." ونحن ع صبةوالِعصابة: الجماعة؛ ومنه قوله تعالى:  _ " الع 

شّدة _ " العصبّي : الّذي يعين قومه على الظّلم ويغضب لعصبته وي حامي عنهم، والعصبيّة: 

  ارتباط المرء بع صبته أو جماعته والجّد في نصرتها والتّعّصب لمبادئها."

 وردت في الكتب تعريفات عديدة للعصبيّة نذكر منها: 

 العصبيّة _ "  شعور التّماسك والتّضامن بين من تربطهم رابطة الّدم، وعلى هذا النّحو ت عدّ 

 أفراد القبيلة."ة والعسكريّة الّتي تربط مصدر القّوة الّسياسيّ 

_ " النَُّعَرة على ذوي القربى، وأهل األرحام أن ينالهم َضْيم، أو تصيبهم هَلَكة...ومن هذا 

 الباب  الوالء والِحلف، إذ ن َعَرة كّل أحد على أهل والئه وحلفه."

_ " رابطة اجتماعيّة سيكولوجيّة)نفسيّة( شعوريّة وال شعوريّة معا، تربط أفراد جماعة ما، 

قائمة على القرابة، ربطا مستمّرا، يبرز ويشتّد عندما يكون هناك خطر يهّدد أولئك األفراد؛ 

 كأفراد أو كجماعة."
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_ " التاّلحم بالعصب، وااللتصاق بالّدم، والتّكاثر بالنّسل، ووفرة العدد، والتّفاخر بالغلبة 

 والقّوة والتّطاول."

 لّي:الّشعر الجاهالعصبيّة القبليّة في  مظاهر_ 4

ترتبط العصبيّة إذن بالقبيلة، وتعتمد في ذلك على النّسب الّذي يمثّل عمادها،فالعربّي  

 ال يعترف بأّي سلطة غير سلطة قبيلته، ومن مظاهر هذه العصبيّة:

_ الّسير في ركاب الجماعة ولو كانوا على غير هدى، حفاظا على وحدة كلمتهم،  

  بن الّصّمة:واحتراما لرأيهم، ومثال ذلك قول دريد 

 إن غللللوت وهللللل أنللللا إاّل مللللن غزيّللللةَ 

 

للللللد   غوْيللللللت  وإن ترشللللللد غزيّللللللة     أرش 

 

الفخر باألحساب والطّعن في األنساب: حيث كان التّفاخر والتّعاظم بين الجاهليين _  

سمة بارزة، فكانت " المفاخرة بمآثر اآلباء واألجداد، وبالّسيادة والّريادة، أمرا شائعا، حتّى 

ينطلقون أحيانا إلى المقابر، فكانوا يشيرون إلى القبر بعد القبر، ويقولون: فيكم مثل إنّهم 

 فالن، ومثل فالن؟"

فجعلوا أنسابهم في القّمة، وزادوهم رفعة ومكانة واعتّزوا بهم  ونجد مثل ذلك في قول 

 معاوية بن مالك:

 إنّلللللي املللللرؤ ملللللن ع صلللللبة مشلللللهورة

 ألفَلللللللللْوا أبلللللللللاهم سللللللللليّدا وأعلللللللللانهم

 حلللللللللّي نابلللللللللٌت بأروملللللللللةإذ كلللللللللّل 

 

 حَشلللللللللللللللد  لهلللللللللللللللم مجلللللللللللللللٌد أشلللللللللللللللّم تليلللللللللللللللد  

 كللللللللللللللللللرٌم وأعمللللللللللللللللللاٌم لهللللللللللللللللللم وجللللللللللللللللللدود  

 نْبلللللللللللللت الِعضلللللللللللللاِه فملللللللللللللا جلللللللللللللّد وكسللللللللللللليد  

  

 والفخر ذاته نجده عند سالمة بن جندل الّسعدّي حيث يقول معتّزا بانتسابه إلى قومه:

 إنّللللللي امللللللرؤ مللللللن ع صللللللبة سللللللعديّة

 يكفللللللون غللللللائبهم وي قضللللللى أمللللللرهم

 

 يللللللوِم تالقلللللليَذْربَللللللى األسللللللنّة كللللللّل  

 فللللللي غيللللللر نْقللللللص  مللللللنهم وِشللللللقاق

 

 

 ونجد عمرو بن كلثوم يغلو ويتكبّر  في فخره  فيقول في معلّقته:

 صللللللللللبيّ إذا بلللللللللللن الفطللللللللللام لنللللللللللا 

 

 تخلللللللللّر لللللللللله الجبلللللللللابر سللللللللللاجدينا 

 

يظهر لنا من خالل هذا البيلت أّن الشلاعر قلد تملادى فلي تكبّلره  وفخلره عللى القبائلل األخلرى 

 القبائل تسجد ألطفال قبيلته إذا بلغوا الفطام.لدرجة أن يقول إّن تلك 

 مهّددا  رّد الّصاع صاعين لكّل من  يمارس الجهل عليه وعلى قبيلته: ذاتهويمضي في الفخر 
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          أال ال يجهلَلللللللللللللللللْن أحلللللللللللللللللد علينلللللللللللللللللا

 

 افنجهلللللللللللَل فلللللللللللوق جهلللللللللللل الجاهلينللللللللللل

 

 

 ويضيف قائال: 

 وقلللللللللللد عللللللللللللم القبائلللللللللللل ملللللللللللن معلللللللللللدّ 

 

 إذا ق بَللللللللللللللللللللٌب بأبطحهللللللللللللللللللللا ب نينللللللللللللللللللللا

 

 بأنّللللللللللللللللللا المطعمللللللللللللللللللون إذا قللللللللللللللللللدرنا

 

هلِكللللللللللللللللللون إذا ابتلينللللللللللللللللللا  وأنّللللللللللللللللللا الم 

 

 وأنّلللللللللللللللللا التّلللللللللللللللللاركون إذا سلللللللللللللللللخطنا

 

 وأنّللللللللللللللللللا ا آخللللللللللللللللللذون إذا رضللللللللللللللللللينا

 

 وأنّلللللللللللللللللا العاصلللللللللللللللللمون إذا أ ِطعنلللللللللللللللللا

 

 وأنّلللللللللللللللللا العلللللللللللللللللازمون إذا ع صلللللللللللللللللينا

 

 ونشللللللللللرب  إن وردنللللللللللا المللللللللللاء صللللللللللفوا

 

 ويشللللللللللللرب غيرنللللللللللللا َكللللللللللللِدًرا وطينللللللللللللا

 

 أال أبللللللللللللللن بنلللللللللللللي الطّّملللللللللللللاح عنّلللللللللللللي

 

 ود عميّللللللللللللللللللا فكيللللللللللللللللللف وجللللللللللللللللللدتمونا

 

 تبدو من خالل هذه األبيات افتخار الشاعر بقومه وقبيلته التّي يراها األقوى واألشجع.

كان الجاهليّون يدعون إلى األخذ بالثّأر ويتشّددون في ذلك، ويزدرون   األخذ بالثّأر:_

ال يغسل الّدم إاّل الّدم. ولئن كانت معاقبة الجاني أمرا   -حسبهم -مّمن يتهاون في طلبه ألنّه

غير القاتل بحّجة أنّه من آل فالن، أو ترك القاتل ألنّه ليس مقبوال إاّل أّن  " المذموم هو قتل 

لمقتول، ثّم الّسعي في قتل من هو كفء للمقتول وإن كان بريئا، وهو ما كان سائدا في ك فئا ل

 العصر الجاهلّي."

 من األقوال حول األخذ بالثّأر، قول عامر بن الطّفيل سيّد بني عامر: 

 ولكنّنلللللللللللي أحملللللللللللي حماهلللللللللللا وأتّقللللللللللللي

 

 أذاهللللللللا وأرمللللللللي مللللللللن رماهللللللللا بمنكللللللللب

 

ذلك العصر، ومن أسبابها ظاهرة  مظاهرمظهرا من كانت كثرة الحروب  الحروب:_ 

لقد كان القتال وسفك الّدماء سنّة لديهم،" فهم دائما قاتلون  ،لها العرب األخذ بالثّأر وتمجيد

." واألدهى أّن هذه الحروب كانت تندلع ألتفه األسباب، مقتولون،ال يفرغون من دم إاّل إلى دم

ب  تلك العصبيّة المقيتة الّتي أتت على األخضر ومنها من لم تخمد نارها لمّدة طويلة. كلّه بسب

 ومن بين هذه الحروب نذكر: واليابس.

هي حرب وقعت بسبب سباق بين فرسين يحمالن اسمي: داحس و  : داحس والغبراءحرب 

سيّد عبس وحذيفة بن بدر سيّد قيس بن زهير : الغبراء، فقد وقع رهان بين صاحبي الفرسين

كمينا لداحس جعله يعدل رجل من ذبيان  يضع أن يفوز داحس لو لم، وكان من المتوقّع ذبيان
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عن طريق الفوز، فرفض قيس االعتراف بالهزيمة فنشبت حرب بين القبيلتين دامت سنوات 

طويلة،"حتّى تدّخل سيدان من ذبيان هما هرم بن سنان والحارث بن عوف المّري فتحّمال 

 ديات القتلى، وبذلك وضعت الحرب أزوارها."

: " اشتعلت بين قبيلتي بكر وتغلب في أواخر القرن الخامس الميالدي، وكان ب البسوسحر

على ناقة للبسوس خالة جّساس بن  -وكان قد طغى واشتّد بغيه -سببها اعتداء كليب سيد تغلب

مرة سيد بني بكر، إذ رمى ضرعها بسهم، فاختلط لبنها بدمها، ولّما علم جّساس بما حدث ثار 

للثّأر لكليب بقيادة أخيه المهلهل بن ربيعة  الّذي  تل كليبا، فدارت هذه الحربلكرامته." وق

 وكان حجم الخسائر البشريّة كبيرا لكلتا القبيلتين. وظلّت كما يقال أربعين سنة.قتل جّساس، 

 

 

 



1 
 

 ليسانس الثالثة المستوى: الّسنة

 .4، 3، 2، 1األفواج: 

 قضايا النّص الّشعري القديم.المقياس: 

 األستاذة: أحالم بالولي

 نزعة التّمّرد في شعر الّصعاليك  :الثّانية المحاضرة

 المراجع المعتمدة:

 شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي: العصر الجاهلّي. _ 

 الّصعاليك في العصر الجاهلّي._ يوسف خليف، الّشعراء 

 _  كارل بروكلمان، تاريخ األدب العربّي.

 _  ديوان عروة بن الورد أمير الّصعاليك، دراسة وشرح وتحقيق: أسماء أبو بكر محّمد.

 

 من هم الّصعاليك؟

 إذا عدنا إلى المعاجم اللّغويّة، فإنّنا نجد:

فقير، صعاليك العرب: لصوصهم " تصعلك افتقر، والّصعلوك جمعه صعاليك وصعالك: ال

 وفقراؤهم."

 " الّصعلوك الفقير الّذي ال مال له....والتّصعلك: الفقر. وصعاليك العرب: ذؤبانها."وكذلك: 

" صعلكه: أفقره، والّصعلوك: الفقير... وعروة الّصعاليك: هو ابن الورد، ألنّه كان وأيضا: 

 يجمع الفقراء في حظيرة، فيرزقهم مّما يغنمه."

 نطالقا من هذه التّعريفات اللّغويّة، نالحظ أّن  كلمة ) صعلوك( معناها: الفقير.وا

" من يتجّردون ولكّن  مدلول هذه الكلمة لم يقف على هذا المعنى فقط، بل صارت تدّل على

 للغارات وقطع الطّرق".

فيها على معنى ماّدة )صعلك( تدور في دائرتين: إحداهما )الّدائرة اللّغويّة( الّتي تدّل  "إّن 

الفقر، وما يتّصل به من حرمان في الحياة، وضيق في أسباب العيش، واألخرى نستطيع أن 

نطلق عليها )الّدائرة االجتماعيّة( وفيها نرى الماّدة تتطّور لتدّل على صفات خاّصة تتّصل 
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 بالوضع االجتماعّي للفرد في مجتمعه، وباألسلوب الّذي يسلكه في الحياة لتغيير هذا

 الوضع."

 الّصعاليك أدبيّا:

الّصعاليك هم جماعة من أفراد المجتمع الّذين ينتمون إلى قبائل مختلفة، لم يعترفوا 

بسلطة القبيلة وتقاليدها، فطُردوا منها بسبب عدم انصياعهم ألحكام مجتمعاتهم والّتي ال تحقّق 

 العدالة بين األفراد.

كانت ثورةً على الواقع االجتماعّي والّصعلكة حركة نشأت في العصر الجاهلّي، و

واالقتصادّي، واحتجاًجا على الفوارق الطّبقيّة بين أفراد القبيلة الواحدة، ومظهًرا من مظاهر 

 الّصراع بين األغنياء والفقراء. ولقد كان معظم هؤالء من الّشعراء

ألغنياء امتهن هؤالء الّشعراء الّصعاليك الهجوم واإلغارة على القبائل واألخذ من ا 

وإعطاَء المنبوذين والفقراء، وعاشوا حياة ثوريّة تحارب الظّلم واالضطهاد، وتطمح إلى 

 التّحّرر وتحقيق العدالة االجتماعيّة. 

 أقسام الّصعاليك: 

انقسم الّصعاليك إلى ثالث مجموعات مختلفة، كّل مجموعة قّدمت للعرب أسماًء 

 خلّدها التّاريخ:

خلعتهم) عزلتهم( قبائلهم لكثرة ارتكابهم الجنايات والّذنوب، منهم:  _ الُخلعاء: وهم الّذين1

 حاجز األزدي، وقيس بن الحّدادية.

_ األغِربَة: وهم أبناء الحبشيّات الّسود، واللّواتي كّن إماًء، وقد نبذهم آباؤهم ولم ينسبوهم 2

ليك بن الّسلكة، وتأبّط شّرا، والّشنفرى...  إليهم ومنهم: السُّ

مّردون: ليسوا من الخلعاء وال من األغربة، وقد احترفوا الّصعلكة احترافا، منهم: _ المت3

 عروة بن الورد العبسّي.

   أسباب نشوء ظاهرة الّصعلكة:

لكّل صعلوك قّصة مختلفة أّدت به إلى اتّخاذ الّصعلكة أسلوبًا للحياة، ولكّن الّسبب 

ظام الّسائد هو التّفاوت االجتماعّي بين أفراد المشترك بينهم والّذي دفعهم إلى التّمّرد على النّ 

 القبيلة الواحدة، والطّبقيّة المقيتة الّتي حرمت الكثيرين من أبسط الحقوق.

 _ طبيعة الجزيرة العربيّة الجغرافيّة القاحلة القليلة الموارد.
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 _ قساوة المجتمع القبلّي الّذي كان يعاقب ويمقت ويحتقر األفراد.

 أفضل، والّسعي من أجل تحقيق العدالة. _ البحث عن حياة

 صفاتهم وأسلوب حياتهم:

 جميعهم فقراء.  _

 _ االعتداد بالنّفس.

 على الجوع وتحّمل الحياة الّصعبة.  _ الّشجاعة الفائقة  والّصبر

 _ الكرم.

 _ تقسيم الغنائم بينهم بالمساواة.

 _ سرعتهم في العدو.

 _ الّسلب واإلغارة والقتل.

يجدوا عيبا في عملهم، بل إنّهم فاخروا به ورأوه نوعا من الفتوة والقصاص من _ " لم 

 البخالء والتّضامن االجتماعّي."

 نزعة التّمّرد الّصعاليك: خصائص شعر

لم يكن تمّرد الّصعاليك على الحياة االجتماعيّة والمعيشيّة فحسب، بل تمّردوا على بنية 

 ومن خصائص شعرهم نذكر:القصيدة الجاهليّة وأغراضها أيًضا. 

"  ولسنا نعني بهذا _ كان شعرهم شعَر مقطوعات قصيرة تعبّر عن غاياتهم باختصار1

 انعدام القصيدة فيه، وإنّما نعني ذيوع المقطوعة أكثر من ذيوع القصيدة".

"  حيث يستطيع أن يضع لكّل _ وحدة الموضوع: لم يكن الّشاعر يعّدد األغراض إاّل نادرا 2

فنجد عناوين مقطوعات عروة بن  عنوانا خاصا بها، دااّل على موضوعها."مقطوعة 

أبيات/  7أبيات/ سؤال إلى الّصعلوك  8أبيات/ ستشبع أو تموت  4الورد: )إذا أردت المجد 

 أبيات...( 6أكلّكم مختار؟ 

هبا آخر وقد اتّخذ الّشعراء الّصعاليك لهم مذ "_ االستغناء عن المقّدمة الطّلليّة والغزليّة، 3

استعاضوا به عن هذه المقّدمات، وهو مذهب جعلوا محوره)حواء الخالدة( أيضا، ولكنّها 

ليست المرأة المحبوبة الّتي عرفناها عند الّشعراء القبليين...ولكنّها المرأة الُمحبّة الحريصة  
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من على فارسها، الّتي تدعوه دائما إلى المحافظة على حياته، إن لم يكن من أجل نفسه ف

 أجلها."

_ صّوروا نفسيّاتهم ومعاناتهم وكّل ما مرّوا به فعبّروا عن ذلك بكّل واقعيّة وصدق، 4

" بما فيها من خير وشّر ماّدة لموضوعاتهم...فقد صّور الّشعراء حــــــــــيث اتّخذوا الحياة 

لقاسية الّصعاليك في فهم البيئة البدويّة الّتي يعيشون فيها بكّل مظاهرها: الّصحراء ا

بشعابها، وجبالها وأغوارها، وصخورها ومياهها، وحّرها وبردها، ولياليها 

المظلمة....وصّوروا مظاهر الطّبيعة المختلفة كما شاهدوها: طلوع الفجر، وغروب 

 الّشمس، والنّدى المتساقط في أّول اللّيل وفي آخره، والبرق والّرعد، والّسحاب والمطر..."

 كان صفة غالبة في شعرهم._ توظيف الغريب: حيث 5

_ عدم التكلّف: لم يكن الشاعر الّصعلوك يتأنّق في شعره بسبب حياته الّتي كانت تتّسم 6

 بالهرب والقلق والتّنقّل.

 _ الّدقة في التّعبير.7

 _ عدم الحرص على التّصريع إاّل نادرا.8

 _ التّصّرف في القواعد النّحويّة والّصرفيّة.9

 إلى زوجاتهم. -في كثير من األحيان–_  توجيه الخطاب 10

" فيصبح شعره صورة صادقة كّل الّصدق من حياته هو، يسّجل فيه كّل _ الفخر بالّذات، 11

ما يدور فيها، ويصبح ضمير الفرد)أنا( أداة التّعبير فيه بدال من ضمير الجماعة)نحن( الّذي 

 هو أداة التّعبير في الّشعر القبلّي."

 رهم جميعا صيحات الفقر والجوع"."تترّدد في أشعا_ 12

" ومن الطّبيعّي أاّل تظهر شخصيّة القبيلة عند شاعر فقد _ التّحلّل  من الّشخصيّة القبليّة 13

إحساسه بالعصبيّة القبليّة، وما دامت الّصلة بين الّشعراء الّصعاليك وبين قبائلهم قد 

يكون الّشاعر الّصعلوك لسان حال انقطعت اجتماعيّا فمن الطّبيعّي أن تنقطع فنّيّا...فال 

 عشيرته..."

 الّصعاليك في العصرين اإلسالمّي واألموّي:

استمّرت ظاهرة الّصعلكة طوال العصر الجاهلّي، ومع ظهور اإلسالم  تراجعت 

بشكل كبير مظاهر التّفرقة بين النّاس، فالّدين اإلسالمّي لم يفّرق بين األبيض واألسود، وبين 
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والعجمّي فعاش النّاس ينصر بعضهم بعضا، ويوّزعون الخيرات بينهم، ويساعدون العربّي 

 المحتاجين،ويُنجدون المظلومين.

ومع عودة الطّبقيّة وانتشار الفقر ومظاهر اللّهو، ظهرت جماعات من الثّائرين على 

فقر هذا الواقع االجتماعّي تشبه إلى حّد كبير صعاليك العصر الجاهلّي، فقد عانوا من ال

 وطمحوا إلى الغنى وذلك عن طريق الفتك والّسلب.

 نموذج من شعر الّصعاليك: الميّة العرب للّشنفرى:

هو ثابت بن أوس بن الحجر األزدي من عشيرة اإلواس) اختلف  التّعريف بالّشاعر: •

  "ويدّل اسمه، ومعناه الغليظ الّشفاه، أّن دماًء حبشيّة كانت تجري فيه،  الّرواة في اسمه(

   من قبل أّمه، فهي أمة حبشيّة، وقد ورث عنها سوادها ولذلك ُعّد من أغربة العرب."

هو من أشهر الّشعراء الّصعاليك، وكان من الخلعاء الّذين تبّرأت منهم قبيلتهم، كان  

يغير على أعدائه رفقة صعلوك آخر وهو )تأبّط شّرا(، وقدعاش متنقاّل من مكان إلى مكان 

 في البراري والجبال حتّى غدروا به. هربا من أعدائه

ه وربّوه كي   يذكر الّرواة أّن قبيلة بني سالمان األزديّة هي من قتلت أباه، وأخذته  وأمَّ

 ينسى ثأر أبيه، ولكنّه علم بذلك فأقسم أن يقتلهم.

للّشنفرى قصيدة مشهورة سّميت بــــــــ)المية العرب( تبدو فيها مظاهر الّصعلكة من  

 ى األوضاع، وفخر بالّذات، وتصوير للّشجاعة وتحّمل الجوع والفقر...ثورة عل

 القصيدة:•

حظيت هذه القصيدة باهتمام شديد، وُدرست وتُرجمت إلى لغات عديدة، فقد عبّرت 

أدّق تعبير عن حياة العرب الجاهليّة في الجزيرة العربيّة وخاّصة حياة فئة الّصعاليك العرب 

  عن همومها، ونقل ثورتها، وبيّن معاناتها.حيث رصد واقعها، وعبّر 

 تلخيص مضمون هذه القصيدة في األفكارالتّالية:يمكن  

_  يعلن الّشنفرى في بداية قصيدته عن عدم تحّمله تلك الحياة الّتي كان يعيشها وسط قوم 

 (9إلى البيت  1ظالم، فيدعو أصدقاءه إلى التّجهّز للّرحيل ومغادرة الّديار.)من البيت 

إلى البيت  10_  يصف قّوة وأخالق الّرجل العربّي، ويفتخر بنفسه وبسالحه.) من البيت 

20) 

 21_ ينقل صورة دقيقة للّذئاب الجائعة في الّصحراء، فيبرز من خالل األبيات ) من البيت 

 ( قسوة الّصحراء وشّدة الجوع وصبره وقناعته.36إلى البيت 
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ّور حالة قلقه بسبب مطاردة أعدائه له وحرصهم _ يصف شّدة العطش في الّصحراء ، ويص

 (.49إلى البيت 37على اإلمساك به.) من البيت 

إلى  50_ يصف قسوة الظّروف وكيف  أغار على األعداء وقتل عددا منهم.) من البيت 

 (.61البيت 

 (.69إلى البيت  62_ يصف الحرارة الّشديدة في الّصحراء.) من البيت 

ـــــــــــ ي -1 ـــــــــــ وا بَنِ ـــــــــــ ي ُصـــــــــــ ُدوَر أَقِيُم ـــــــــــ ُكم أُمِّ  َمِطيِّ

ــــــــــد  -2 ــــــــــِت  فَقَ ــــــــــ ُل  الَحاَجــــــــــاُت  ُحمَّ  ُمق ِمــــــــــ ر    َواللَّي 

ـــــــــــ  َى لِل َكِريـــــــــــ ِم -3 ِ  َمن   األََذى َعـــــــــــِن  وفـــــــــــي األَر 

ِ  ِضيـــــــ ق  علـــــــى  -4 ـــــــاألَر  ـــــــ ُرَك َمـــــــا بِ ـــــــِرىء   لََعم   ام 

لُـــــــــ ون : ِسيـــــــــ د   َولِـــــــــي ُدونَُكـــــــــم   -5  ــــــــ س   أَه   َعَملَـّ

ـــــــــُل  -6  ـــــــــ ُم األَه  ـــــــــتَوَدُع  ُه ـــــــــ رِّ  ال ُمس   َذائِـــــــــ ع   السِّ

ـــــــــــ ل   -7  ـــــــــــ ي   َوُك ـــــــــــ َر   بَاِســـــــــــ ل    أَبِ ـــــــــــ ي َغي   أنَّنِ

ــــــــِدي إلــــــــى -8  اِد  َوإن  ُمــــــــ دَِّت األي  ــــــــم   الــــــــزَّ  أُكــــــــ ن   لَ

ـــــــــــــ ة   إاّل  َوَمـــــــــــــ ا َذاَك -9 طَ ـــــــــــــ ل    َعـــــــــــــ ن   بَس   تَفَضُّ

ــــــــَد -10 ــــــــ ي فَق  ــــــــ ي َكفَانِ ــــــــن   َوإنّ ــــــــي سَ  َم ــــــــاً    لَ  َجاِزيَ

ــــــــــــــ َ اد   -11 َحــــــــــــــ اب  : فُ ــــــــــــــ ةُ أص  ــــــــــــــ ع   ثَ الَثَ  ُمَشيَّ

ــــــــ س  -12 ــــــــَن الُمل  ــــــــ وا  ِم ــــــــ وِن  َهتُ ــــــــ ها الُمتُ   تَِزينُ

ــــــــــــا  -13 ــــــــــــ ت   إذا َزلَّ عنه ــــــــــــ ُم َحنَّ ه  ــــــــــــ ها  السَّ  ك نَّ

ــــــــــدو  -14 ــــــــــ َص  َوأغ  ــــــــــبَط ن ال  َخِمي نِي  ال ــــــــــ زُّ تَفِ  يَس 

يَـــــــــــ اا   -15 ـــــــــــ ُت بِِمه  ـــــــــــ ي  َولَس     َسَواَمـــــــــــ ه يَُعشِّ

ــــــــــــ     وال  -16 ــــــــــــ ِرب   ُجبَّ ــــــــــــ ى ُم َه ــــــــــــ هِ   أك  ِس    بِعر 

ـــــــــــــ ق   -17 ـــــــــــــ ِرق  َهي  ـــــــــــــ  َنَّ  َوالَ َخ ـــــــــــــ  اَدهُ   َك   ف 

ل   داِريَّ ــــــــــــــــــــ ة   َخالِ ــــــــــــــــــــ ف   وال  -18  ُمتََغ ــــــــــــــــــــ زِّ

ـــــــــــــ ُت  -19 ـــــــــــــ ل   َولَس  هُ  بَِع ـــــــــــــ ِرهِ  ُدوَن  َشـــــــــــــ رُّ  َخي 

يَـــــــــــاِر  -20 ـــــــــــ ُت بِِمح  ــــــــــ الَِم  َولَس   ان تََحـــــــــــت    إذا الظَـّ

ـــــــــــ ّواُن  إذا  -21 َعـــــــــــ ُز الصَّ ـــــــــــ ى َمنَاِســـــــــــِمي  األم   القَ

 أُديــــــــــ ُم ِمطَــــــــــ اَل الُجــــــــــ وِع حتّــــــــــ ى أُِميتَــــــــــ هُ  -22 

تَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فُّ   -23 ِ   َوأَس  َب األر  تُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

ي ال                                                                                      َ ك

ــــــــــــــــــــــــــــــَرى  ــــــــــــــــــــــــــــــ هُ  يُ   لَ

ـــــــ َف  -24  ـــــــم يُل  ـــــــَذأ ِم ل ـــــــاُب ال تِنَ ـــــــوال اج  ـــــــ َرب   ول  َمش 

ةً  نَف َســـــــــــ اً  َولِكـــــــــــّن  -25 ـــــــــــ ُم  ُمـــــــــــ رَّ  بـــــــــــ ي ال تُقِي

ـــــِص الَحَوايـــــا َكمـــــا ان طَـــــَوت   -26 ـــــِوي علـــــى الَخم   َوأَط 

ــــــــُدو علــــــــى القُــــــــوِت الَزِهيــــــــ ِد كمــــــــا َغــــــــ َدا -27  وأَغ 

يـــــــــ َح  َغـــــــــَدا طَاِويـــــــــ اً يَُعـــــــــ اِرُ   -28  َهافِيـــــــــ اً  الرِّ

ــــــــَواهُ  -29 ــــــــا لَ ــــــــ وُت  فَلَم ــــــــن   القُ ــــــــ ُث  ِم ــــــــ هُ  َحي   أَمَّ

ـــــــــــــ ة   -30 ـــــــــــــ ُب   ُمَهلَّلَ ـــــــــــــ وِه   ِشي ـــــــــــــ ها الُوُج  ك نَّ

ـــــــــــَث  -31 ـــــــــــ َرُم الَمب ُعـــــــــــ وُث َحث َح  َدب ـــــــــــ َرهُ  أِو الَخش 

ـــــــــــــ ة   -32 تَ ـــــــــــــ وه     ُمَهرَّ ـــــــــــــ  َنَّ   فُ ـــــــــــــ ها    َك  ُشُدوقَ

ـــــــــــــ ت   -33  ـــــــــــــ َراِ   فََضـــــــــــــ  َّ َوَضجَّ ـــــــــــــ ها بالبَ  ك نَّ

ـــــــت   -34 َض ـــــــى وأغ  َض ـــــــى  وأغ  ـــــــت   َواتََّس ـــــــ ه  واتََّس  ب

َعـــــــَوى  -35 ـــــــُد  َشـــــــَكا َوَشـــــــَكت  ثُـــــــمَّ ار  َعـــــــَوت   بَع   َوار 

ـــــــــــــ اَء  -36 ـــــــــــــ اَءت   َوفَ ـــــــــــــ اِدرات   َوفَ ـــــــــــــ ها  بَ  َوُكلُّ

ــــــــَرُب  -37 ــــــــ ِري  َوتَش  ــــــــا  أس  ُر  القَطَ ــــــــ د  ــــــــَدما الُك  بَع 

ــــــــــــت   -38 ــــــــــــُت َوَهمَّ ــــــــــــ ا َهَمم  نَ ــــــــــــ ت    َواب تََدر  َدلَ   وأس 

ــــــــ ي   ــــــــ َواُكم   فَإنِّ م  ِس ــــــــ و  ــــــــى قَ يَــــــــ لُ  إل  أَلَم 

ُحــــــــــلُّ  َمطَايَـــــــــ ا  َوُشـــــــــ دَّت  لِِطيّـــــــــ ات     َوأر 

ـــــــا  ـــــــن   َوفِيَه ـــــــاَا  لَِم ـــــــ ى َخ لُ   القِلَ ـــــــ زَّ  ُمتََع

ـــــــ لُ  قِ ـــــــَو يَع  ـــــــ اً َوه  ـــــــ اً أَو  َراِهبَ ـــــــَرى َراِغبَ  َس

ــــــــــ ول   لُ ــــــــــطُ ُزه  قَ ــــــــــ اُء  َوأَر  فَ ــــــــــ  َلُ  َوَعر   َجي 

ـــــــَدي ِهم  َوالَ  ـــــــانِي  لَ ـــــــرَّ  الَج ـــــــا َج ـــــــ َذلُ  بَِم  يُخ 

 أب َســـــــــ لُ  الطََرائِــــــــ ِد  إذا َعَرَضــــــــت  أُولَـــــــــى 

َجلِِهـــــــــ م   َشـــــــــُع  إذ  بَ َع  ِم  أَج  ـــــــــو  َجـــــــــلُ  القَ  أَع 

ـــــــــ لُ  األَف َضـــــــــ َل  َعلَي ِهـــــــــ م  َوَكـــــــــاَن   الُمتَفَضِّ

نَـــــــــ ى  بِـــــــــ ِه  فـــــــــي  وال  بُِحس   ُمتََعلَّــــــــــ لُ  قُر 

ــــــــيَُ   ــــــــلِيت   وأب  ــــــــ َراءُ  إص  ــــــــ لُ   َوَصف   َعي طَ

ـــــــ ت    ـــــــ لُ  إليهـــــــا  َرَصـــــــائُِع قـــــــد نِيطَ َم  َوِمح 

أة   ـــــــــــ ى تُـــــــــــ رنُّ  ُمـــــــــــ َرزَّ لَ ـــــــــــ وِ   َعج   لُ َوتُع 

ـــــــ لُ  ل  أو فُـــــــ  اد  ُمَوكَّ  إلـــــــى الـــــــَزاِد ِحـــــــ ر 

ـــــــــ ةً  َع ـــــــــيَ   ُسق بَانُهـــــــــ ا  ُمَجدَّ  بُهَّـــــــــ لُ    َوه 

ــــــــي  ــــــــَف  يُطَالُِعهــــــــ ا ف ــــــــ ِه َكي  ــــــــ ُل  َش  نِ  يَف َع

ــــــــ اُء  ــــــــه الُمكَّ ــــــــ لُّ ب ــــــــ و  يَظَ لُ ــــــــ ُل  يَع  فُ  َويَس 

ـــــــــــ ُدو داهنـــــــــــ اً يـــــــــــ ـــــــــــ ُل   ُروُ  َويغ   يَتََكحَّ

ــــــــ تَ ــــــــ هُ اه  تَ ــــــــفَّ إذا مــــــــا ُرع  ــــــــ َزلُ   اَج ألَ  أع 

ـــــيِف  ـــــِل الِعّس َج ـــــَدى الَهو  ـــــاُء  ُه َم ـــــلُ  يَه   ه َج

ـــــــــــ َر  ـــــــــــ اِد     منـــــــــــ ه   تَطَايَ  َوُمفَلَّـــــــــــ ُل   قَ

َر  ك  ــــــِرُب َعن ــــــهُ الــــــذِّ َهــــــ لُ  َصــــــف حاً  وأض   ف ُذ 

لُ  ــــــــ وِّ ــــــــ ُرؤ  ُمتَطَ ِل ام  ــــــــ و  ــــــــَن الطَّ ــــــــ يَّ ِم  َعلَ

 َوَم  َكـــــــــــ لُ  لَـــــــــــ َديَّ  إالّ  َعـــــــــــ اُ  بـــــــــــ ه يُ 

ـــــــــــ ا  ـــــــــــ ذاِم إالَّ َري ثَم ـــــــــــ ى ال ُل  عل ـــــــــــ وَّ  أَتََح

ــــــــــ ةُ  ــــــــــ اِري   ُخيُوطَ ــــــــــ اُر  م ــــــــــ ُل   تَُغ  وتُف تَ

ـــــــــــــ اَداهُ  أََزلُّ  ـــــــــــــ َف   تََه ـــــــــــــ لُ   التنَائِ  أط َح

ـــــــــ وُت ي  ـــــــــ لُ  ُخ ِس ـــــــــَعاِب ويُع  ـــــــــاِب الشِّ نَ  ب َذ 

ــــــــــ لُ    نَظَائِــــــــــ رُ    فَ َجابَت ــــــــــ هُ  َدَعــــــــــ ا    نُحَّ

ـــــــــــ َدا    ـــــــــــ دي  قِ ـــــــــــ ر   ب ي ـــــــــــ لُ تَتَ  ياِس  قَل قَ

ــــــــــ ُل  ــــــــــ نَّ َســــــــــ ام  ُمَعسِّ َداُه ــــــــــ ُ  أر   َمَحابِي

ــــــــــ لُ  ــــــــــ ات  َوبُسَّ ــــــــــ يِّ َكالَِح ــــــــــقُوُق الِعِص  ُش

ــــــــ اهُ  ــــــــو    وإيّ َق  نُ ــــــــو  ــــــــ اَء  فَ ــــــــ لُ  َعل يَ  ثُكَّ

اها   ـــــــــ هُ  َمَراِميـــــــــ ُل َعـــــــــ زَّ ت  ِمـــــــــ لُ  وَعزَّ  ُمر 

ــــــم   إن   َولَل َصــــــب ُر  ــــــِع  لَ ُو  يَن فَ ــــــك  َمــــــلُ  الشَّ  أج 

ـــــــــ ظ   ـــــــــى نََك ـــــــــا عل ـــــــــ لُ   ِممَّ ِم ـــــــــ ُم ُمج   يَُكاتِ

ـــــــــ اً   نَاؤهـــــــــ ا  َســـــــــَرت  قََربَ  تَتََصل َصـــــــــ لُ  أح 

ـــــــــ رَ   ــــــــــ لُ   فَــــــــــ اِرط    ِمنِّــــــــــي    وَشمَّ  ُمتََمهِّ

ــــــــ ون   منهــــــــا  يُبَاِشــــــــ ُرهُ    َصــــــــ لُ   ُذقُ  َوَحو 

لُ  أَضاِميـــــــ ُم ِمـــــــن  َسف ـــــــ ِر القَبَائِـــــــ ِل    نُـــــــ زَّ
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ــــــــــ ُت  -39 ــــــــــَي  َعن هــــــــــا  فََولَّي  بُــــــــــ و  َوه  ــــــــــ ِرهِ  تَك   لُِعق 

ـــــــــــــ  ِه  َوَغـــــــــــــ اها  كـــــــــــــ  نَّ  -40 َرتَي ـــــــــــــ هُ   َحج  لَ  َوَحو 

ـــــــــ َن  -41   ـــــــــ ى  ِمـــــــــن   تََوافَي  ـــــــــ  ِه  َشتَّ ـــــــــ َها إِلَي  فََضمَّ

ت   ثُــــــــــمَّ   فََغــــــــــ بَّ ِغَشاَشــــــــــ اً  -42   ك نّــــــــــ ها َمــــــــــ رَّ

ـــــــــ هَ  وآلَـــــــــُف  -43  ِ   َوج   اف تَراِشـــــــــ ها ِعن ـــــــــَد  األر 

ــــــــــــِدُل  -44  فُُصوَصــــــــــــ هُ  كــــــــــــ  نَّ  َمن ُحوضــــــــــــ اً  َوأع 

ـــــــــــإن   -45 ـــــــــــ س   ف ـــــــــــ َرى أمُّ  تَب تَئِ ن فَ ـــــــــــ ل   بالشَّ طَ  قَس 

ـــــــــــــ ُد  -46 ـــــــــــــ ات   طَِري َن  ِجنَايَ ـــــــــــــ ر  ـــــــــــــ هُ  تَيَاَس َم  لَح 

ــــــــــ اُم إذا  -47 ــــــــــا  تَنَ ــــــــــ اَم  َم ــــــــــ ى  نَ ــــــــــ ها يَق ظَ  ُعيُونُ

ـــــــــــ وم  مـــــــــــ ا  -48 ـــــــــــ ُف ُهُم ـــــــــــ َزاُل  وإل  ـــــــــــ وُدهُ تَ  تَ  ُع

ــــــــــــــــ ها   َوَرَدت   إذا  -49 تُ َدر  ــــــــــــــــ ها   ثــــــــــــــــ مّ    أص   إنّ

ـــــــــا  -50 ـــــــــي  فإّم ـــــــــ ِة  تََري نِ ـــــــــ ِل  كاب نَ م  ـــــــــ ً  الرَّ  اَضاِحيَ

ـــــــــإنّي  -51 ب ـــــــــ ِر أجتـــــــــ ابُ  لََمـــــــــولَى  ف هُ    الصَّ  بَـــــــــ زَّ

ـــــــــــــ ِدُم  -52 يَانـــــــــــــ اً   وأُع  ـــــــــــــ ى   أَح  نَ  وإنَّمـــــــــــــ ا   وأَغ 

ـــــــــ ة     ِمــــــــــن    َجــــــــــ ِزع   فــــــــــال  -53 ــــــــــ ف  مُ   َخلَـّ  تََكشِّ

هــــــــــــــ اُل ِحل ِمــــــــــــــي  -54 َدِهــــــــــــــي األج   أَُرى وال  وال تَز 

ــــــــِة  -55 ــــــــ س   َولَي لَ ــــــــطَلي  نَح  َ   يَص  ــــــــو  ــــــــ ها  القَ  َربُّ

ـــــــش   -56 ـــــــُت علـــــــى َغط  ـــــــش   َدَعس  بَتـــــــ ي َوبَغ   َوُصح 

ـــــــــــــ ُت  -57 ـــــــــــــ اً  ف يَّم  َوانَ ـــــــــــــ تُ  نِس  ـــــــــــــ َدةً    وأي تَم   إل 

بَـــــــــــ َح َعنّـــــــــــ ي بالُغَمي َصـــــــــــ اِء  -58   َجالســـــــــــ اً  وأص 

ت   فَقَالُــــــــــ وا: لَقَــــــــــد   -59  ِكاَلبُنَــــــــــ ا بِلَي ــــــــــ ل   َهــــــــــ رَّ

ـــــــــــم   -60  ـــــــــــ ُك  فَلَ ـــــــــــ  ة   إالَّ  يَ ـــــــــــ مَّ  نَب  ـــــــــــ ت   ثُ َم  َهوَّ

ـــــــــن  ِجـــــــــ ن   -61 ـــــــــ ُك ِم ـــــــــإِن  يَ ـــــــــ َرُ   فَ  طاِرقـــــــــ اً  ألب 

ـــــــــوم   -62 ـــــــــَن  َوي ـــــــــ َرى  ِم ع  ـــــــــ ُذوُب  الشِّ ـــــــــ هُ لُ  يَ  َعابُ

هــــــــــي  -63 ــــــــــ ُت لــــــــــه َوج  ــــــــــ هُ  ِكــــــــــ نَّ   وال نََصب   ُدونَ

ــــــــاَرت   َوَضــــــــاا  إذا  -64  يُح  لــــــــه  طَ ــــــــ َرت   الــــــــرِّ  طَيَّ

ـــــــــ ِن  -65  ه  ـــــــــ ُدهُ  والفَل ـــــــــِي  بَِعيـــــــــ د  بَِمـــــــــسِّ الدُّ  َعه 

ــــــــرِ  -66  ق  كظَه  ــــــــر  ِ    َوَخ ــــــــ ر  ــــــــ ر   التُّ ــــــــ هُ  قَف  تُ   قَطَع 

ــــــــــــــــ ُت  -67  الَهُ   ف ل َحق  ــــــــــــــــ َراهُ ب ُ   أُو  ــــــــــــــــ اً   خ   ُموفِيَ

لي ك نّــــــــــ ها األَراِوي  تَـــــــــُروُد  -68   ـــــــــ ُم َحـــــــــو  ح   الصُّ

َن با َصـــــــــــ اِل  -69   ُكـــــــــــ د  لِي  ويَر   ك نّنــــــــــــ ي َحـــــــــــو 

            

                        

 

ـــــــــ لُ   ـــــــــ ِم َمن َه َواَد األَصاِري ـــــــــ مَّ أذ  ـــــــــا َض  كم

ـــــب   َمـــــَع  ـــــب ِح َرك  ـــــةَ  ِمـــــن   الصُّ ـــــلُ  أَُحاظَ فِ  ُمج 

ــــــــــ َدأَ  ــــــــــ لُ    َسنَاِســــــــــ نُ  تُن بِيــــــــــ ِه    ب َه   قُحَّ

ـــــــَي  َدَحاَهـــــــا الِعـــــــ ب   كَعـــــــاب    ــــــ لُ  فَه   ُمثَـّ

ــــــن فََرى   ــــــت  بالشَّ تَبَطَ ــــــا اغ  ــــــُل  لََم ــــــ َولُ  قَب   أط 

ــــــــــــــ هُ   ــــــــــــــ ها   َعقِيَرتُ  ــــــــــــــ مَّ   أِليِّ لُ    ُح  أَوَّ

ُروِهـــــــــ ِه   إلـــــــــى     اثًـــــــــِحثَا  تَتََغل َغـــــــــ ُل   َمك 

ب ـــــــ ِع أو  ـــــــ ى الرِّ  ِهـــــــَي أث قَـــــــلُ  ِعيَـــــــاداً َكُحمَّ

ــــــُت وِمــــــن   تَثـُـــــ وُب فَتَــــــ تي   َعــــــ لُ  ِمــــــن  تَُحي 

ـــــــــى   ـــــــــ ة   عل ـــــــــ ى ِرقَّ فَ ـــــــــ لُ   وال    أح   أَتَنَعَّ

ــــِل   ــــى ِمث  ــــِب  عل ِع  قَل  ــــم  َم  السِّ ــــز  ــــُل  والَح  أف َع

ـــــــــ اُل  ـــــــــى ذو  يَنَ ـــــــــ الِغنَ لُ   َدِة البُع  ـــــــــ ذِّ  الُمتَبَ

ـــــــــَت  َمـــــــــ ِر    وال  ــــــــ لُ    الِغنَـــــــــى تَح   أتََخيَـّ

ـــــــــُ والً   ـــــــــ اب  َس قَ ـــــــــِل  ب ع   أُن ِمـــــــــ لُ  األقَاوي

ــــــــــ هُ   تــــــــــ ي  َوأق طَُع ــــــــــ َها  الالَّ ــــــــــ ُل    بِ  يَتَنَبَّ

ِزيـــــــــ ز   ُسَعـــــــــ ار   ـــــــــ ر   وإر   َوأفََكـــــــــلُ   َوَوج 

ُت كمــــــــا  ــــــــ د  ــــــــُل  َوُع ــــــــَدأ ُت واللَّي  ــــــــ لُ  أب   أل يَ

ـــــــــ ُ ول  َوآَخـــــــــُر فَِريقَـــــــــ  ـــــــــ  ُل   اِن: َمس   يَس 

ـــــــب  َعـــــــسَّ أم   ُعـــــــ لُ  َعـــــــسَّ  فَقُل نَـــــــ ا: أِذئ   فُر 

ــــــــَع  ــــــــ َع أم  ِري ــــــــ اة  ِري ــــــــا: قَطَ ــــــــ َدلُ  فَقُل نَ  أج 

ـــــا   ـــــا َكه ـــــ اً م ـــــُك إن َس ـــــُس  وإن  يَ ـــــلُ  اإلن  تَف َع

ـــــــــ ِه   ـــــــــ ي  أفاِعي ـــــــــ ِه  ف ضائِ ـــــــــ لُ  َرم   تَتََمل َم

ـــــــــــ َر إالَّ   ـــــــــــ يُّ  وال ِست  ـــــــــــ ل األت َحِم بَ  الُمَرع 

ـــــــ َد   ـــــــن  لبائِ ـــــــ ِه  ع طَافِ ـــــــا أع  ـــــــ لُ    م  تَُرجَّ

ــــــ ِوُل   ــــــل ُمح   لــــــ ه َعــــــبَس  عــــــاا  ِمــــــَن الِغس 

ـــــــــ ِن ،  ـــــــــ ُرهُ  بَِعاِملَتَي  ـــــــــي َس  ظَه  َمـــــــــ لُ  لَ  يُع 

ـــــــى   ـــــــ ة   َعلَ ـــــــ لُ    ِمـــــــَراَراً  أُق ِعـــــــ ي  قُنَّ ثُ  َوأم 

ــــــــ َذاَرى   ــــــــ نَّ  َع ــــــــالَءُ  َعلَي ِه ــــــــ لُ    الُم  الُمَذيَّ

ــــَن   ــــى ِم ف ــــِم أد  ــــي  الُعص  ــــيَح  يَن تَح ــــُل  الِك قَ  أع 
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 المستوى: الّسنة الثّالثة

 .4، 3، 2، 1األفواج: 

 المقياس: قضايا النّص الّشعرّي القديم.

 األستاذة: أحالم بالولي

 .أثر اإلسالم في الّشعر العربّي القديم  الثالثة:المحاضرة 

 المعتمدة: والمصادر المراجع

 _ شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي: العصر اإلسالمّي.

 عبد الّنافع و إبراهيم عبد الّرحيم يوسف، تاريخ األدب والّنصوص األدبيّة. _ محّمد الّطيّب

 واضح الّصمد، أدب صدر اإلسالم._ 

 ديوان حسان بن ثابت. _

 شاعر العقيدة اإلسالميّة. نصاريّ ألكعب بن مالك اسامي مّكي العاني،  _ 

 _ ديوان الّنابغة الجعدّي.

 

 _ تمهيد:1

سادها كثرة وحياة عّم فيها التّشتّت والتّفّرق،  -قبل ظهور اإلسالم– عاش العرب 

كانوا يتّبعون عاداٍت وتقاليَد جاهليّة  فعبدوا فقد ؛ لنّزاعات المستمّرة  سنين طويلة الحروب وا

األصنام، وقتلوا ألتفه األسباب، ووأدوا البنات، وتعّصبوا للقبيلة تعّصبا مقيتا...ولكّن اإلسالم 

لقد حمل رسالة شريفة سعى من خاللها إلى  لهذه الحياة فغيّر مجراها.كان نقطة تحّول جذرّي 

" كان  ، لقدالنّهوض باألّمة العربيّة وتوجيهها إلى الطّريق الّصحيح، طريق الهداية والفالح

ظهور اإلسالم حدثا هاّما في تاريخ العرب، غيّر حياتهم وبّدل ِرجسهم بطُهر، وفسادهم 

ح، وأقام دولة متآلفة وفرض عليها نظامه ومبادئه، ومحا هذه العادات القبيحة الّتي بصال

تأّصلت في نفوس العرب، ورسم للمجتمع مثال أعلى يخالف ما ألفوه من عبادة األصنام 

 والثّأر والّربا ووأد البنات، والقسوة في االنتقام."   

م بالتّواضع واالبتعاد عن المفاخرة كما دعا النّاَس إلى اإليمان باّلّل وحده، ونصحه 

والِكبر، وحّرم عليهم قتل أوالدهم ووأد بناتهم، وأنقذ المرأة من مخالب االضطهاد 

 والجور،وفرض الّصالة وأوجب الّزكاة....
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 _ اإلسالم والّشعر: 2

حيث برع في قوله شعراُء كثر جّسدوا العرب،  لّ ثّل الّشعر في العصر الجاهلّي سجم 

قد كان سالًحا يُدافعون به عن قبائلهم فيتعّصبون ف حياتَهم، وعاداتِهم، وتقاليَدهم،من خالله 

لذلك، ويتفاخرون، ويهجون، ولّما جاء اإلسالم الّذي غيّر الكثير من جوانب هذه الحياة، 

ينظمون شعرهم في هجائه   وقضى على أخرى، وقف بعض الّشعراء في وجه الّرسول 

   فاتّخذ  نشأ صراع بين المشركين بالّدعوة اإلسالميّة والمؤمنين بها،والطّعن فيما جاء به، ف

الّشعر" سالحا ماضيا ضّد خصومه من مشركي قريش وأعداء رسالته، إذ كان يرى أّن وقَع 

 نبله عليهم أشّد من وقع الحسام."

المستقاة مبادئ اإلسالم   ت فيهجّسدتواكب األدب شعره ونثره حركة اإلسالم، حيث  

من القرآن الكريم وأسلوبه وبيانه، والحديث النّبوّي الّشريف. فعلى مستوى الّشعر مثال، نجد 

الّشعراء يدعون إلى العمل الّصالح، ويحثّون على الجهاد، ويُشيدون بالّرسول الكريم 

وأصحابه، ويمدحون البطوالت، ويرثون الّشهداء، باإلضافة إلى استحداث لون شعرّي جديد 

فتوح والمغازي.  ونجدهم كذلك ابتعدوا عن المدح المتملّق، ووصف مجالس وهو شعر ال

لهجاء الاّلذع، والفخر القبلّي. لقد " عمل على تحويل مجرى أفكار المؤمنين اللّهو والخمر، وا

عن الفنون واألغراض الّشعريّة المنحرفة عن سنن الّشرف والحّق، كالتّشبيب والغزل 

 هجاء المقذع."الفاحش والمدح الباطل، وال

 _ موقف اإلسالم من الّشعر والّشعراء:3

فمنهم من قال موقف اإلسالم من الّشعر والّشعراء،  ذهب الباحثون مذاهب عديدة حولَ  

ألن يمتلئ جوف أحدكم  " :  نهى عن قول الّشعر ودليلهم على ذلك  قوله  إّن الّرسول 

 ونفى هذا الّرأي آخرون  فقالوا بأّن الّرسول  قيحا حتّى يَِريَهُ  خير له من أن يمتلئ شعًرا."

ذّم أولئك الّذين ينظمون الّشعر المنافي لتعاليم اإلسالم ومبادئه، الّداعي إلى العداوة والفرقة، 

النّاشِر الفتنةَ وروَح النّزعة القبليّة. ويدّعمون رأيهم بقول للّرسول الكريم يمدح فيه قول 

كما أضافوا  " إّن من الّشعر لحكمة وإّن من البيان لسحرا."بالّشعر ويقّدر قيمته عند العر

أدلّة أخرى على أنّه شّجع الّشعر الّذي يدعو إلى التّحلي بالفضائل واألخالق، ورفض ونهى 

:" إنّما الّشعر كالم مؤلّف فما وافق الحّق منه فهو حسن وما عن الّذي يهدم هذه القيم  فقال

" إنّما الّشعر كالم فمن الكالم خبيث :وقوله أيًضا يه."لم يوافق الحّق منه فال خير ف

 وطيّب."

سورة  أواخرما ورد في ب ويستشهد من يزعم أيضا بأن القرآن نهى عن الّشعر

    :الّشعراء
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   الباحثين ولكّن  من سورة الّشعراء.  227، 226، 225، 224اآليات

والمفّسرين قالوا بأّن هذه اآليات ذّمت أولئك الّشعراء الكاذبين، فحّذر من اتّباعهم ألنّهم من 

، واستثنى منهم الّذين آمنوا ودافعوا ونافحوا عن أهل الغّي والّزور والباطل وشعرهم فاسد

  .اإلسالم بألسنتهم

والقرآن الكريم " لم يحّرم نظم الّشعر كما يزعم  ن خالل ما سبق، يمكن القول إّن الّرسول م

البعض، ولم يهاجم الّشعراء بصفة عاّمة، وإنّما يقصد أولئك المشركين الّذين يهاجون رسول 

ّللّا وينهشون في أعراض النّاس، ويتّبعون مزاجهم وهواهم، فيحّركون عواطف الّسامعين 

هم بما يملكون من أساليب اإلثارة والتّشويق بأكاذيبهم، ويُعطّلون االحتكام إلى العقل ومشاعر

 بضالالتهم، فينساق وراءهم أهل الضالل من عاّمة النّاس وخاّصتهم." أّما الّذين آمنوا باّلّل 

  .فشعرهم مقبول إذا كان ضمن إطار التّعاليم اإلسالميّة، والمقبول من الكالم  ورسوله

عوة رفض اإلسالم كّل شعر يحطّ من األخالق والقيم ويعارض مبادئ الدّ إذن، 

الّشعر الّذي يؤيّد ما جاءت به من مثل عليا وقيم حميدة.)  اإلسالميّة ، ولكنّه شّجع في المقابل

 مثال: تحريم الخمر، معارضة الغزل الفاحش، محاربة العصبيّة...(

 

 _ أغراض الّشعر في عصر صدر اإلسالم:4

في العصر الجاهلّي كان مرآة عاكسة لحياة الجاهليّين، لذلك من المعروف أّن الّشعر   

استقى موضوعاته وأغراَضه من تلك العصبيّة القبليّة،" فلّما جاء اإلسالم أدرك خطر هؤالء 

الّشعراء على كيان الّدولة النّاشئة، كان ال بّد من أن يقف منهم موقف المناهضة وأن ينفّر 

 النّاس من الّشعر القبلّي المثير للّضغائن واألحقاد."

  لذلك نالحظ -كما سبق ذكره-تأثّر الّشعراء في عصر صدر اإلسالم بالقرآن والحديث 

هم أنّ  مع في شعرهم تلك المعاني واألفكار اإلسالميّة باإلضافة إلى بعض األلفاظ القرآنيّة،

ز هؤالء من أبرو ن الّشعريّة، تعّدد االغراض..(،) األوزاحافظوا على بناء القصيدة الجاهليّة

. واألبيات الّشعرية الـتّالية نماذج من كعب بن مالكوعبد ّللّا بن رواحة، وحّسان بن ثابت، :

 أشعارهم:
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اختلف الفخر في صدر اإلسالم مع فخر الجاهليّة، فاألسباب الّتي دفعت الجاهليّين الفخر: •

لذلك نرى أّن الفخر قد اتّخذ في اإلسالم منحى جديدا للفخر ليست نفسها عند اإلسالميّين" 

يتوافق مع العقيدة الّدينيّة الجديدة." فكان يعتمد على القيم واألخالق الفاضلة مثل: الّشجاعة، 

م، واالعتزاز باإليمان، والجهاد، والخوف من يوم الحساب...  وفي ذلك نجد قول والكر

 النّابغة الجعدّي:

  

 أُقييييييييُم عليييييييى التّقيييييييوى وأرضيييييييى بفعليييييييه

 

َجيييييييَرا  وكنيييييييُت مييييييين النّييييييياِر المُخوفَيييييييِة أو 

 

 ، قال:يفتخر بصلة القرابة بينه وبين الّرسول  (علّي بن أبي طالب)كما نجد 

 وصييييييييييييهريمحّمييييييييييييدي النّبييييييييييييي  أخييييييييييييي 

 

 وحمييييييييييييزةُ سيييييييييييييُّد الّشييييييييييييهداِء عّمييييييييييييي

 

 

أبعد اإلسالم عن الّشعراء صفة التّكّسب، فاتّجه اتّجاها جديًدا تماشى مع القيم   المدح:•

وأّول من قاله حّسان بن ثابت وأصحابه،   هو كّل ما قيل في مدح الّرسول الجديدة، و

 :فقال هِ الِ مَ ، وكَ هِ تِ ه، وعظمَ بجمالِ األنصارّي )شاعر الّرسول( ، حيث مدح الّرسوَل الكريم  

 وأحسيييييييُن منيييييييك ليييييييم تيييييييَر قيييييييط  عينيييييييي

 ُخلقييييييييييَت مبيييييييييييّرأً مييييييييييين كيييييييييييل  عييييييييييييبٍ 

 

 وأجمييييييييييُل منييييييييييك لييييييييييم تلييييييييييد النّسيييييييييياءُ 

 كأنّيييييييييييك قيييييييييييد ُخلِقيييييييييييَت كميييييييييييا تشييييييييييياءُ 

 

 وقال أيًضا:

 خييييييييييييييياتم أغيييييييييييييييّر علييييييييييييييييه للنّبيييييييييييييييّوةِ 

 وضييييييّم اإللييييييهُ اسييييييم النّبييييييّي إلييييييى اسييييييِمهِ 

 وشيييييييييييقه ليييييييييييه مييييييييييين اسيييييييييييمِه ليُجلّيييييييييييهُ 

 أتانيييييييييييا بعيييييييييييَد ييييييييييييأٍس وفتيييييييييييرةٍ نبيييييييييييي  

 فأمسييييييييييى سييييييييييراًجا ُمسييييييييييتنيًرا وهاديًييييييييييا

 وأنييييييييييييييَذَرنَا نيييييييييييييياًرا وبّشييييييييييييييَر جنّييييييييييييييةً 

 

 يليييييييييييوح ويشيييييييييييهدُ  مشيييييييييييهودي  مييييييييييين ّللّاِ 

يييييييِس الميييييييؤّذُن أشيييييييهدُ   إذا قيييييييال فيييييييي الخم 

 فيييييييذو العيييييييرِش محميييييييودي وهيييييييذا محّميييييييدُ 

 مييييين الّرسيييييِل واألوثييييياُن فيييييي األرِض تُعبيييييدُ 

 يلييييييييييوُح كميييييييييييا الح الّصيييييييييييقيُل المهنّيييييييييييدُ 

 اإلسييييييييييييالَم فيييييييييييياّلّلَ نحمييييييييييييدُ وعلّمنييييييييييييا 

 

 

 فقال: أيضا في الميّته المشهورة مدح الّرسول (كعب بن زهير)ونجد 

 نُبّئيييييييييييييييُت أّن رسيييييييييييييييول ّللّا أوعيييييييييييييييدني

 َمه ييييييييياًل هَيييييييييَداَك الّيييييييييذي أعطييييييييياك نيييييييييا

 

 والعفييييييييييُو عنييييييييييد رسييييييييييول ّللّا مييييييييييأمول

 فِليييييييةَ القيييييييرآن فيهيييييييا ميييييييواعظ وتفصييييييييلُ 
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 :بالنّور مشبّها الّرسول  ثّم قال

 النّبييييييييييييّي لنييييييييييييور يُستضيييييييييييياء بييييييييييييهإّن 

 

 مهنّيييييييييييد مييييييييييين سييييييييييييوِف ّللّا مسييييييييييييلولُ 

 

إذ كان" شعراء قريش اتّخذه الّشعراء وسيلة للّرّد على الكفّار والّسخرية منهم،  الهجاء: •

وحلفاؤهم يهاجمون الّرسول وأصحابه والّدين اإلسالمّي، وكان ال بّد من ردعهم وبالّسالح 

شّجع  ." والمالحظ أنّه ء المسلمين بالّرّد عليهم إلسكاتهمالفّعال عينه؛ فسمح الّرسول لشعرا

ومن الّشعراء  هذا النّوع من الهجاء)بين المسلمين والكفّار(  ولم يسمح بالهجاء بين المسلمين.

المنافحين عن الّدعوة: حّسان بن ثابت، وعبد ّللّا بن رواحة.. ونجد في المقابل: أبو سفيان، 

من أمثلة الهجاء قول حساّن و ضرار بن الخطاب الفهري من الكفّار..وعبد ّللا بن الّزبعرى، 

 :بن ثابت يرّد على أبي سفيان ألنّه هجا الّرسول

 د  َعييييييييييلنييييييييييا فييييييييييي كييييييييييّل يييييييييييوم ميييييييييين مَ 

 اانَيييييييييييييجَ هَ  بيييييييييييييالقوافي مييييييييييييين   حكمُ فييييييييييييينُ 

 أال أبلييييييييييييييع  أبييييييييييييييا ُسييييييييييييييفيان عنّييييييييييييييي

 بييييييييييييييأّن سيييييييييييييييوفنا تركتييييييييييييييك عبييييييييييييييًدا

 هجييييييييييييوَت محّمييييييييييييًدا فأجبييييييييييييُت عنييييييييييييه

ءٍ أتهجيييييييييييييوه ولسيييييييييييييَت ليييييييييييييه   بُكيييييييييييييف 

 هجيييييييييييييوَت مبارًكيييييييييييييا بيييييييييييييّرا حنيفًيييييييييييييا

 

 سييييييييييييييييييبابي أو قتييييييييييييييييييالي أو هجيييييييييييييييييياءُ 

يييييييييييتَ  حيييييييييييينَ  ونضيييييييييييربُ   اءُ مَ اليييييييييييد   طُ لِ تَ خ 

في نِخيييييييييييييبي هيييييييييييييواءُ   فأنيييييييييييييت ُمَجيييييييييييييو 

 وعبيييييييييييييد اليييييييييييييّدار سيييييييييييييادتُها اإلمييييييييييييياءُ 

 وعنيييييييييييييييييد ّللّا فيييييييييييييييييي ذاك الجيييييييييييييييييزاءُ 

كما لخيِركمييييييييييييييييييا الفييييييييييييييييييداءُ   فشيييييييييييييييييير 

 أميييييييييييييييييييين ّللّا شيييييييييييييييييييييمته الوفيييييييييييييييييييياءُ 

 

 

،كما لّدموع  يصاحبها النّدب  والنّحيبالجاهليّة عبارة عن ذرف لكان الّرثاء في   الّرثاء:•

ولكنّه تغيّر  في عصر الّرسول الكريم، باالنتقام وأخذ الثّأر،  -في كثير من األحيان –اقترن 

"فالّشاعر اإلسالمّي إنسان ملتزم بعقيدة دينيّة تحّدد له أبعاد الّرثاء ضمن القيم والمعاني 

ابق المسلمون إلى الموت والّشهادة في مجاالت الجهاد، فيكون الموت اإلسالميّة، وقد يتس

 مفخرة من المفاخر الّتي يعتّز بها المسلم."

بذلك تعبيرا " عّما يعتري اإلنسان من أسى لفراق عزيز، وكثيًرا ما ينتقل وكان الّرثاء 

يخفّف ألم الفراق  الّشاعر إلى تعداد محاسن الفقيد وذلك ضمن نطاق المفاهيم اإلسالميّة، وما

تلك القناعة في أّن الميت ينتقل إلى عالم الخلود، وأّن الّشهداء سينعمون في جوار ربّهم مع 

الّذين أنعم عليهم من النّبيّين والّصّديقين والّصالحين." وخير مثال  على ذلك الّشاعرة الخنساء 

بنيها وأخويها  فبكتهم حتّى " بدت في الجاهليّة، والّتي فقدت ا الّتي لُقّبت بأميرة شعر الّرثاء

القروح في عينها" ، ولكنّها عندما أدركت اإلسالم، شّجعت أبناءها على القتال وحثّتهم على 

 الجهاد في سبيل ّللّا.



6 
 

ظّل غرض الّرثاء مزدهرا لفترة طويلة بسبب استمرار الحروب بين المسلمين 

الّذي كان له  . ثّم كان موت الّرسول هموبكى الكفّار قتال والكفّار، فرثى المسلمون شهداءهم

وقع عظيم في نفوس المؤمنين، فرثوه بقصائد كثيرة، نذكر منها مرثيّة حّسان بن 

 ثابت)بوركت يا قبر الّرسول(:

  للّرسييييييييييييول ومعهييييييييييييدبطيبييييييييييييةَ رسييييييييييييمي 

 وال تنمحييييييييي اآليييييييييات ميييييييين دار حرميييييييية

 وواضييييييييييييح آييييييييييييياٍت وبيييييييييييياقي معييييييييييييالم

 ويضيف قائال:

 محّميييييييييدٍ وميييييييييا فقيييييييييد الماضيييييييييون مثيييييييييل 

 

 منيييييييييري وقييييييييد تعفييييييييو الّرسييييييييوم وثهمييييييييدُ 

 بهييييييا منبيييييير الهييييييادي الّييييييذي كييييييان يصييييييعدُ 

 وَربيييييييييعي ليييييييييه فييييييييييه ُمصيييييييييلّى ومسيييييييييِجدُ 

 

 وال مثلُيييييييييييييهُ حتّيييييييييييييى القيامييييييييييييية يُفقَيييييييييييييدُ 

 

 رثى النّبّي أيضا فقال: ( قد  مالككعب بن )ونجد 

 أال انعييييييييييييي النّبييييييييييييّي إلييييييييييييى العالمينييييييييييييا

 أال انعيييييييييييي النّبييييييييييييّي إلييييييييييييى أصييييييييييييحابه

 إليييييييييى مييييييييين هيييييييييدى أال انعيييييييييي النّبييييييييييّ 

 لفقيييييييييييييييد النّبيييييييييييييييّي إمييييييييييييييياِم الهيييييييييييييييدى

 

 

 جميعيييييييييييييييييا وال سييييييييييييييييييما المسيييييييييييييييييلمينا

 وأصيييييييييييييييحاب أصيييييييييييييييحابه التّابعينيييييييييييييييا

 مييييييييييييين الجيييييييييييييّن ليلييييييييييييية إذ تسيييييييييييييمعونا

 وفقيييييييييييييييييييد المالئكييييييييييييييييييية المنزلينيييييييييييييييييييا

 

 

ظهر هذا الغرض الجديد تزامنًا وحركة الفتوح والمعارك   شعر الفتوح والمغازي:•

أحداث هذه المعارك، حيث كان الّشعراء " اإلسالميّة، وقد كثر هذا الّشعر بسبب كثرة 

ويتمّدحون بشجاعتهم وما يؤّدون ّلل  ينظمون أناشيد حماسيّة مدّوية، يتغنّون فيها بانتصاراتهم

 ودينه."

من أهّم خصائص هذا الّشعر اإليجاز، لذاجاء على شكل مقطوعات قصيرة، يقولها الّشاعر 

 من ذلك. دون تدقيق أو تنقيح كونه في حالة جهاد تمنعه

 أهّم خصائص شعر صدر اإلسالم:_ 5

" على قّوتها، وقد رقّق اإلسالم الوضوح وتهذيب اللّغة، حيث حافظت األلفاظ واألساليب_ 

 منها، وزادها عذوبة وسهولة، وعمل على تفريعها وتوسيعها."

جديدة ) مثل: شيوع المعجم القرآني والمعاني والقيم الّتي أرساها اإلسالم، واستعمال ألفاظ _ 

 الّصيام، الّصالة، المؤمن، الكافر، الجنّة...(

 التّعبير عن المواقف والتّجارب والتّصّورات  تجاه الكون والجياة واإلنسان._ 
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 _ اتّخاذ الّشعر وسيلة إلصالح المجتمع وخدمة العقيدة اإلسالميّة.

 _ نقل المشاعر واألحاسيس بصدق وواقعيّة.

 والّدعاء ، باإلضافة إلى قصص القرآن..._ توظيف أساليب القسم 


	النّزعة القبليّة في الشعر الجاهليّ.pdf
	نزعة التّمرّد في شعر الصّعاليك.pdf
	أثر الإسلام في الشّعر العربي القديم.pdf

