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المحاضرة الخامسة

األرغاا

اشعراية بين األدب اشرابي واإلسالمي:

ِ
تقتضيه أحو ُال الناس،
تنوعت أغراض الشعر العربي وتطورت منذ العصر الجاهلي ،وذلك حسب ما
ّ
ٍ
عام كانت أغراض
كل مرحلة ،إال أنَّه
بشكل ّ
وبناءً على األهداف التي قيل من أجلها الشعر في ّ
الشعر العربي محصورةً في عدة أغراض استمدَّها من البيئة التي خر َج منها ،وفيما يأتي بيان بعض
أهم أغراض الشعر العربي في الجاهلية وأثر اإلسالم عليها:
األول :اشغزل:
الشعر ِ
ِ
فن من الفنون الشعريّة وغرض
الذي يُ َق ُ
ال فِي الحب ،ويسمى أيضاً بشعر النسيب ،وهو ٌّ
وهو ّ ْ ُ
الشعراء منذ ِ
الق َدم وحتّى الوقت الحاضر ،ويكون بوصف
الشعر التي مارسها ّ
من أغراض نظم ّ
الجمال والتغنّي به ،واالشتياق للمحبوبة والحزن والبكاء عليها في حالة الفراق ،كما يصف المحبوبة
الخاصة.
الشاعر الذاتيّة والوجدانيّة
وجمالها ويُرّكز على مواطن التميّز فيها ،ويعكس تجربة ّ
ّ
بي نتاجاً ،ويتميز أسلوب شعر الغزل بجزالة في األلفاظ وسهولتها،
والغزل من أكثر فنون ّ
الشعر العر ّ
ٍ
الشعراء.
وغنى في المشاعر والعواطف التي تستبد بحال ّ
وثراء ً

الغزل على عرش الشعر في العصر الجاهلي ،وتكاد ال تخلو قصيدة من الغزل حتى وإن لم
ويتربع َ
يكن هو الغرض األساس فيها ،فال بد للشاعر أن يذكر الغزل في قصيدته .وهو على قسمين:
ٍ
الشاعر ،لكن دون فُ ٍ
مبالغة في
حش في التّعبير أو
حب ّ
*غزل عذري عفيف ،فيه تصوير لحرارة ّ
وصف مفاتن المحبوبة ،ومن أشهر شعرائه :جميل بن معمر ،وقيس بن الملوح.
*غزل صريح أو فاحش ،وزعيمه امرؤ القيس ،ونجد ذلك واضحاً في معلقته التي يصف فيها
مغامراته الليلية مع النساء.
ولما جاء اإلسالم حافظ على هذا اللون من الشعر ،فأبقى على العذري ،ونهى عن الماجن
والفاحش منه ،وقد ثبت في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى كعب بن زهير وهو
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يلقي عليه قصيدته المعروفة ،فأعجب بها وكساه بردته الشريفة ،ومطلع القصيدة كله في الغزل،
وأولها:
كبول
جز َم ُ
ُمتَ يَّ ٌم إِ َثاها شَم يُ َ

تبول
وم َم ُ
بانَت ُس ُ
راد فَ َقلبي اشيَ َ
راد رغَدا َة اشبَي ِن إِذ َر َحلوا
َوما ُس ُ
ِ
اء ُمدبَِاةً
َهيفاءُ ُمقبلَةً َعجز ُ

إِاّل أَرغَ ُّن رغَضيض اشطَ ِ
كحول
اف َم ُ
ُ

ِ
طول
ص ٌا ِمنها َوّل ُ
ّل يُعتَكى ق َ

وكان الصحابة والتابعون يتمثلون في مجالسهم بأبيات من شعر الغزل كابن عباس ،والحسن
الهذلي
البصري ،وسعيد بن المسيب ،وكان إمام المدينة ُعبيد الله بن عبد الله بن ُعتبة بن مسعود ُ
شاعراً متغزالً ،وهو من فقهاء المدينة السبعة المعروفين ،ومن شعره:
تغلغل حب عثمة في فؤادي

فباديه مع اشخافي يسيا

تغلغل حيث شم يبلغ شااب

وّل حزن وشم يبلغ ساور
أطيا شو أن إنساناً يطيا
ُ

ذكات اشرهد منها
أكاد إذا
ُ

ولم يهمل العلماء المسلمون شعر الغزل بل كانوا يهتمون كثيراً بأخبار العشاق والمحبين ،وأشعارهم،

وأحوالهم ،بل إنهم ألفوا في ذلك مؤلفات ،فابن حزم كتب كتابه “طوق الحمامة” وهو في أخبار
العشق والمحبين وأشعارهم ،بل قد مأله وحشاه من شعره الغزلي الذي كتبه هو ،وابن حزم هو من
هو في العلم والفقه ،وصاحب كتاب المحلى الشهير .وألف ابن القيم كتابه “روضة المحبين ونزهة
المشتاقين” وهو سفر كبير فيه أخبار العشاق وأشعارهم وقصصهم ،ومما قال في كتابه“ :والشفاعة
للعشاق فيما يجوز من الوصال والتالقي سنة ماضية وسعي مشكور”
اشثاني :اشمدح:

اإلسالمي ،والمدح يكون
الجاهلي أو
المدح أيضاً من أهم أغراض الشعر العربي ،سواء في العصر
ّ
ّ
حباً في العطاء وحسن السمعة .وارتبط المدح كثيراً
إما إعجاباً بأشخاص ،أو اعترفاً بجميل ما ،أو ّ
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بالتكسب عند الشعراء ،وطلب الحظوة عند األمير؛ وبرع فيه األعشى والنابغة الذبياني .ويبقى أبو
َّ
الطيب المتنبي أحد أبرز وأشهر الشعراء في المدح.
ومع مجيء اإلسالم ظهر لون جديد من المدح لم تعرفه العرب قبل؛ أال وهو فن المديح النبوي.
وكان من رواد هذا الفن حسان بن ثابت رضي الله ،ومن أبدع أبياته وأروعها في المديح النبوي،
قوله:

ط َعيني ** وأَجمل ِم َ ِ ِ ِ
نك شَم تَا قَ ُّ
َحس ُن ِم َ
نك شَم تَلد اشنساءُ
َ
َوأ َ
َ َُ
قت ُمبَ َّاًءا ِمن ُك ِال َعيب ** كأَنَّ َ
ك قَد ُخلِق َ
ُخلِ َ
ت َكما تَعاءُ

وقبل حسان مدحه عمه أبو طالب بأبيات يروي فيها بعض خصاله ومكارمه في قومه ،فأنشد:
ض يُستس
وأبي َ

اشغمام بوجهه
َقى
ُ

ِ
ال اشيت امى ِعص َمةً شألرامل
ثمَ َ

ي لوذُ به اشه ُ

الَّ ُك م ن آل هاشم

ة وف واضل

ف هم عنده في نرم
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ومن روائع المدح اإلسالمي في العصر الحديث قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي ،وفيها يقول:
ِ
ُوشد اشهدى فاشكائنات ضياءٌ *** وفَ ُم اشزمان تبسم وثناءُ
ك اشغبااء 3
ض او َعتِ 2مسكاً بِ َ
فزينت *** وتَ َ
بك بعا اشلهُ
اشسماء ُ
ُ
َ
اشثاشث :اشحماسة واشفخا:
الشهامة عند من يذكرهم،
يث يقوم الشاعر بذك ِر أمجاد قبيلته ،أو نفسه ،والتّغني بالبطولة ،و ّ
ح ُ
ليُّ .
يعد هذا الغرض من أشهر أغراض الشعر
وينقسم الفخر إلى الفخر
الشخصي ،والفخر ال َقبَ ّ
ّ

 1ـ قوله :وأبيض :العرب تمدح سادتها بالبياض ،وال يريدون بياض اللون ،وإنما يريدون النقاء من العيوب ،وربما أرادوا به

طالقة الوجه .والثمال :العماد والملجأ .يقال أن قصيدة أبي طالب هذه أبلغ وأفحل من المعلقات السبع ،وقمة في تأدية

المعنى.
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ـ تضوعت :انتشرت رائحة المسك بقوة

3

ـ الغبراء :األرض
3

خاصة في العصر الجاهلي ،فاشتمل على البطوالت
العربي خالل كثير من المراحل التي َّ
مر بهاّ ،
والشجاعة والصدق والكرم والعفة واالفتخار وغيرها.
ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الفخر عن د الشع راء المسلمين  ،منحاً جديداً ،تشرب
بروح اإلسالم وترك وراءه الوالء القبلي ول م يع د يفتخر بالعصبية القبلية بل ركز على معان جديدة
للفخر تتمثل في :الحرص على نيل الشهادة  ،والفخر بانتصارات المؤمنين ،وبتأييد الله والمالئكة
لهم ،كما حافظ اإلسالم على القيم اإلنسانية النبيلة والتي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم متمما
لها بقوله ( :إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق)  .مثل إكرام الضيف والعفة والشجاعة  ..وغيرها،
ومن القصائد الفخرية في اإلسالم قول كعب بن مالك مفتخرا بيوم بدر:
ِ
وخ ي ا ِ
واشص د ُق ع ن َد ذَوي األشبَ ِ
ول
اب َمقبُ ُ
اشقول أص َدقُهُ ** ا
أَب لغ قُ َاي ع اً َ ُ
وي وم ب در شَِق ي َن ا ُك م شَنَ ا م َد ٌد ** ف ي ِه م ع اشنا ص ِا ِم ي َك ٌ ِ
يل
ََ
َ
ََ
ال وج ب ِا ُ
إِن تَق ت لُونَا فَ ِدي ن اشح ِاق ِفطاتُنَا ** واش َق ت ل في اشح ِاق ِعن َد ِ
تفضيل
اشله
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ِ
ف اإلس الَ َم تَ ض لي ُل
أي َم ن َخ اشَ َ
وإن تَ َاوا أم َان ا ف ي َرأي ُكم َس َفهاً ** فَ َا ُ
اشاابع :اشهجاء:
ويذكر فيه
وهو عكس الفخر ،وموضوعه الشتيمة والوقيعة باألعداء بسالح األشعار والقصائد،
ُ
هديد ،والوعيد.
الشاعر
النوع من الشعر التّ ُ
عيوب بعض الناس ،أو األعداء ،وعادة ما يتخلّل هذا َ
َ
سابقا وخاصةً في العصر الجاهلي ،وبسبب
وهو أحد أغراض الشعر العربي التي كانت منتشرة ً
الحروب الكثيرة والطويلة بين القبائل والتي كان يستمر بعضها لعشرات السنوات وبسبب البيئة
ساعد ذلك على انتشار هذا الغرض .وكانت نقائض الفرزدق وجرير والنميري
الصحراوية الجافة
َ
أشهر هجائيات األدب العربي .ولما جاء اإلسالم هذب من هذا الغرض ليكون من أجل الدفاع عن
اإلسالم ورد هجاء المشركين ،ولم يسمح بأن يكون سالحاً للقدح في الحرمات واألعراض .وكان
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حسان بن ثابت ،وكعب بن زهير من أشهر الشعراء الذين اتخذهم النبي صلى الله عليه وسلم للدفاع
عن اإلسالم ورد حمالت المشركين ودعاية شعرائهم.
ومن أشهر القصائد اإلسالمية في فن الهجاء ،تلك التي هجا فيها حسان بن ثابت شاعر قريش أبا
سفيان بن الحارث حين هجا النبي صلى الله عليه وسلم وأزرى بدعوته ،فرد عليه حسان بقصيدة
طويلة ،اخترنا منها هذه األبيات:
شَنا فِي ُك ِل ي وم ِمن مردِ *** 4سباب أَو قِت ٌ ِ
َ
َ ٌ َ
َ
اَ
ال أَو ه َجاءُ
فَنح ِكم بِاش َقوافِي من هجانَا *** ونَض ِا ِ
ط اش اِ
د َماءُ5
ين تَختَِل ُ
َ ُ
ُ ُ َ َ ََ
بح َ
ِ
ِ
خ َفاءُ6
ِح اش َ
أ ََّل أَبلغ أَبَا ُسفيَا َن َعناي *** ُمغَلغَلَ ًة فَ َقد بَا َ
ادتُ َها ِ
بِأ َّ
ك َعب ًدا *** َو َعب ُد َّ
َن ُسيُوفَنَا تَ َاَكت َ
اشدا ِر َس َ
اإل َماءُ
اء
ت َعنهُ *** َو ِعن َد اشلَّ ِه فِي ذَ َ
َه َجو َ
َجب ُ
ت ُم َح َّم ًدا َوأ َ
اك اش َج َز ُ
ت شَه بِ ُكفء *** فَ َ ِ
ِ
أَتَه ُجوهُ َوشَس َ ُ
ع ُّاُك َما ش َخي ِاُك َما 7اشف َداءُ
ِ
ِ ِ
ِ
يمتُهُ اش َوفَاءُ8
َه َجو َ
ين اشلَّه ش َ
ارًكا بَ ًّاا َحني ًفا *** أَم َ
ت ُمبَ َ
أَمن ي هجو رس َ ِ ِ
ص ُاهُ َس َواءُ؟
ول اشلَّه من ُكم *** َويَم َد ُحهُ َويَن ُ
َ َ ُ َُ
فَِإ َّن أَبِي وواشِ َدهُ و ِعا ِ
كم ِوقَاءُ9
ضي …شِ ِرا ِ ُم َح َّمد ِمن ُ
ََ َ
ِ ِ
شِسانِي صا ِرم َّل َعي ِ ِ
َ ٌ
ب فيه … َوبَح ِاي َّل تُ َك اد ُرهُ اش اد َّلءُ
َ
َ
اشخامس :اشوصف:

4

ـ يعني بمعد قريشا  ،نسبهم لمعد بن عدنان.

5

ـ فنحكم :نمنع ،والقوافي :القصائد ،والمعنى أنه يجيب الهاجي بأبلغ من هجائه وأصعب عليه فيمتنع من العود ،ويعني

باختالط الدماء التحام الجيشين.
 6ـ المغلغلة  :الرسالة تحمل من بلد إلى بلد  .وبرح الخفاء  :أي انكشف السر وظهر المضمر.
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ـ (شركما) :كناية عن أبي سفيان( ،لخيركما) :كناية عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

 8ـ البر :التقي ،والحنيف :المائل عن األديان كلها إلى دين إبراهيم .والشيمة :السجية والسليقة والطبيعة.
9

ـ (الوقاء) :الحفظ والصون ،الصارم :السيف القاطع ،بحري ال تكدره الدالء :الدالء أوعية الغرف ،ال تكدره ،أي ال تغيره.

وهذا مثل يضرب للرجل العظيم ،الحليم القوي ،الذي ال يبالي بما يرد عليه من األمور.
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ُّ
انتشارا في الشعر العربي منذ بدايته وحتى العصر
يعد الوصف من أهم األغراض وربما أكثرها
ً
ٍ
بشكل أو بآخر ،فقد كان الشاعر يصف كل ما
الحديث ،فقد ال تخلو قصيدة عربية من الوصف
تقع عليه عينه ،وكل ما يشعر به من أحاسيس ،وما يتذوقه من مظاهر الجمال ،فالوصف من أوسع
أبواب الشعر على اإلطالق؛ حتى قال ابن رشيق :الشعر كله راجع إلى باب الوصف.
ومعنى كالمه هذا أن الكثير من أغراض الشعر العربي األخرى هي في الحقيقة وصف ،فالمدح
وصف ،والهجاء وصف ،والغزل وصف ،وهكذا.
وكان الشاعر في الجاهلية يصف إما محبوبته أو كؤوس الخمر التي يعاقرها ،أو يصف فرسه ،أو
سيفه أو معاركه التي يخوضها .أما في العصر اإلسالمي فقد ازدادت مكانة الوصف في الشعر،
خاصة مع ازدهار الحضارة العربية في العهد العباسي ،وفي فترة ازدهار الحضارة األندلسية الحقاً،
وانغماس الشعراء في الملذات والمتع الحسية؛ فكثر وصف الطبيعة ورياض األزهار ،والبساتين
والقصور ،وغيرها ،فترى الشاعر يصف أدق تفاصيل الطبيعة إلى حد التشخيص ،أي كأنها كائن
حي ينطق كالبشر ،ومن أشهر األمثلة ،هذا البيت الذي أنشده البحتري وهو يصف فصل الربيع:
اشحس ِن حتاى كاد أن يتكلاما
أتاك اشابيع
ُ
اشطلق يختال ضاح ًكا **** من ُ
اشسادس :اشاثاء:
وهو غرض يُعبّر عن الحزن ،واألسى لفقدان شخص ما عزيز على الشاعر ،أو على قبيلته ،وهو
أحد أنواع شعر المديح إال أنَّه يتعلق بذكر خصال وصفات الشخص الميت مصحوبًا ذلك باألسى
تخل منه مرحلة من
والحزن و ُّ
التفجع ،وقد كان ً
منتشرا وما يزال بسبب كثرة الحروب والقتل الذي لم ُ
المراحل التي مرت بها األمة العربية.
وكما كان الشعراء يذكرون المحاسن ويعددون الفضائل بقصيدة المدح ،كذلك برعوا بذكرها في
مهم في رثاء القتلى
قصيدة الرثاء حتّى ُع ِرفت قصيدة رثاء الميت بذكر فضائله ،وكان للمرأة دور ّ
رعن في هذا المجال هند بنت عتبة التي حاكت الخنساء برثاء
بالحروب ،ومن النساء ّ
الالتي بَ َ

أخويها صخر ومعاوية .وبقي الرثاء في صدر اإلسالم ،وجعل له حدودا وضوابط؛ جعلته ال يجاوز
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حد الحزن واألسى الفطري في اإلنسان ،فال سخط فيه على قضاء الله وقدره وال دعوة فيه بالويل
والتبور والدعاء على النفس بالهالك ،ومن ذلك ما قاله حسان بن ثابت رضي الله عنه في رثاء النبي
صلى الله عليه وسلم:
بِطَي بَةَ رس م شِلاس ِ
ره ُد
ول َوَم َ
َ ٌ َ

هم ُد
اشا ُ
ُم ٌ
سوم َوتَ َ
نيا َوقَد تَرفو ُ

ين ُجه َدها
أَطاشَت ُوقوفاً تَذ ِر ُ
ف َ
اشر ُ

ِ
َحم ُد
َعلى طَلَ ِل اش َقب ِا اشَذي فيه أ َ

ت يا قَبا اشا ِ
سول َوبُوِرَكت
فَبُوِرك َ
َ َ

ِ
س َّد ُد
اشاشي ُد ُ
بال ٌد ثَوى فيها َ
اشم َ

ِ
ثل ُم َح َّمد
َوما فَ َق َد اشماضو َن م َ

ِ
ِ
يام ِة يُف َق ُد
َوّل مثلُهُ َحتاى اشق َ

اشسابع :اشحكمة:
لخص به الشعراء تجاربهم في الحياة ،فكان معظم شعراء
شعر الحكمة عند العرب هو الشعر الذي َّ
العرب الذين يكتبون الحكمة يكتبونها في أواخر حياتهم ،ففي العصر الجاهلي اشتهر الحكيم زهير
حكما تُقرأ وتُتلى بين الناس.
بن أبي سلمى الذي كانت معظم أشعاره ً
امتزجت حكمة الشعراء باآلراء اإلسالمية التي تُ ُّ
عد من أعظم الحكم
َّأما في العصر اإلسالمي فقد
ْ
التي قد يستخلصها امرؤ في حياته كلِّها ،وكان أشهرهم حسان بن تابث ،واشتهر في العصر األموي
النابغة الجعدي وأبو األسود الدؤلي .وفي العصر العباسي أبو تمام والمتنبي وأبو العالء المعري أشهر
وأحكم الشعراء في ذلك العصر ،ومن الحكم الّتي أنشدها المتنبّي:
 وإذا كانت اشنافوس كِبارا ** تربت في ُماادها األجسام

اشاياح بما ّل تعتهي اشسفن
 ما ُّ
كل ما يتمنااه اشماء يدركه ** تجاي ا
 ومن يَ ُهن يسهل اشهوان عليه ** ما شجاح بميت إيالم
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