
 ضعف الشعر في عصر صدر االسالم السمة النثرية ودورها في 

 ا. د .نصرة احميد جدوع

 

 العربية الدولة أسس تثبيت مراحل من تالها وما الدعوة مرحلة في اإلسالمي الشعر جاء

 الشعرية البنية ومواصفات الفني الشكل ناحية من الجاهلية القصيدة نمط على جاريا  واإلسالمية

 العرب تشاغل بسبب اإلسالم صدر في السيما ونوعا كما كبير بشكل انحسر انه اال, الجاهلية

 ابلغ المعجزة الصورة بهذه الكريم القرآن لنزول كان كما ,اإلسالمي الدين ونشر بالفتوحات عنه

 كبار من الكثير ترك جانب الى وقرضه الشعر عن االنصراف يشبه ما إحداث في األثر

 ورواة المصادر وسكوت لبيد ومنهم بالقرآن وانشغالهم للشعر اإلسالم أدركوا ممن الشعراء

 .وأشعارهم الشعراء من الكثير أخبار رواية عن العربي الشعر

 قصص من يروى وما للرواة بالنسبة الظواهر هذه في الكبير أثره الديني للعامل فان وبالتأكيد

 أشعار وابتعاد اإلسالم يدخلوا لم الذين الشعراء من وغيرهم المشركين أشعار رواية امتناع عن

 عنها نهى التي الهجاء أشعار في السيما الجاهلي النفس بسبب اإلسالمية السمة عن أخرى

 سكتوا كبار لشعراء أخرى أشعار رواية عن سكتت قد المصادر ان كما, وتفصيال جملة اإلسالم

 الذي األعشى كشعر شتى ألسباب المرحلة تلك في شعر من قالوا مما ضاع او الشعر قول عن

 قريش فنعته(وسلم عليه هللا صلى) النبي على القدوم  على عزم حين قريش مع لخبره يكون قد

 عن تغيب أخباره جعل مما الشعراء بين شانه له كبيرا شاعرا المسلمون يكسب ان مخافة

 مع والمشركين المسلمين بين الصراع زحمة في ضاع قد شعر من ماقاله ان ربما ,او الروايات

 حاكها التي األخبار من الكثير تخالف وسلم عليه هللا صلى النبي مديح في جميلة قصيدة له ان

 :مطلعها اإلسالم من موقفه حول الرواة

 المسهدا السليم ماعاد وعادك            أرمدا ليلة عيناك تغتمض الم  

 التاريخ جعبة في تبقى المشركين مع المبكرة المسلمين معارك في حسان قصائد استثنينا ما وذا

 فتح بعد ما مرحلة أي) المرحلة هذه لشعر األساسية السمة مثلت مفردة وأبيات مقطعات الشعري

 اذ األشعار بمذاكرة فيها يهتمون كانوا محددة مجاالت هناك وكانت الفتوحات,  وأشعار( مكة

 :ومنها الشعر قرض عن النصرافهم قصدا إليها يقصدوا لم إنهم

 رضي) عباس ابن ومنهم, المفسرين بعض عند بالشعر وفهمها القرآنية اآليات تفسير -1

 (.عنه هللا

 وتبين األمور اتضحت ان بعد والوقائع األيام سجل الذي الشعري المأثور بعض مذاكرة -2

 مقاومته اختارت التي تلك وبين لوائه تحت وقاتلت عنه ودافعت اإلسالم دخلت التي القبائل أمر

 .شتى ألسباب

 الشريفة النبوية األحاديث محورها كان التي الدرس وحلقات المساجد في األشعار تداول -3

 القرآنية اآليات مضامين وبيان وشرحها بعضها تفسير حاولوا ممن الكرام الصحابة لسان عل



 هللا رضي)الصديق بكر أبي عصر في وتدوينه الكريم القران جمع حملة رافق ما غرار على

 المتعلقة والخالفات اإلشكاالت حل في الجاهلي الشعر من ذلك على القائمون استفاد إذ(عنه

 البديل مثل قد الكريم القرآن كان هل نا بالطرح الجدير والسؤال, وكتابتها النصوص بقراءة

 المرحلة؟ هذه في الشعر تغييب في تسببت التي الدرجة الى للشعر والفني الفكري

 ان يفترض التي المرحلة تلك يبتغ ال أسبابها كانت أيا المرحلة هذه في األشعار قلة ان على

 إن إال فيها كبار شعراء وجود من الرغم وعلى, السابقة االزدهار لمرحلة الفني الوريث تكون

 :هما ومسيرته الشعر على أثرا هامين أمرين وجود يؤشر ذلك

 ثابت بن حسان المسلمين لشعراء بالنسبة سواء الشعراء لهؤالء الفني المستوى ضعف :أولهما

 .وغيرهما سفيان وأبي الزبعرى بن هللا عبد قريش لشعراء بالنسبة ام رواحه بن هللا وعبد

 أشعارهم نقل عن الرواة سكوت او المواجهة يدخلوا لم الذين من الكبار الشعراء سكوت :الثاني

 وحكايات أخبار من روي لما هنا قيمة وال, مثال ولبيد كاألعشى المرحلة هذه في قيلت التي

 الباحثون نهجه الذي األسلوب مالمح  في تندرج جميعها ألنها أشعارهما قلة تعليل تدعي

 من القدماء الرواة تبريء ال كما ,الشعر انحسار إلى أدت التي األسباب فهم في المعاصرون

 ان ولنا, مسلمين يكونوا لم قائليها ان بدعوى المرحلة تلك في األشعار من الكثير إهمال تهمة

 هي وما مثال؟ طبقاته في سالم ابن ذكرهم الذين هؤالء من الكثير أشعار ذهبت اين نتساءل

 كانت عنده الفحولة ان وهل الفحول؟ مصاف في أساسها على وضعهم التي والمعايير األسس

 منها؟ جزء في إسالمية بمعايير

 من ساحتهم تبرئة يمكن ال لكن الرواة هؤالء أمانة في التشكيك األسئلة هذه من يراد وال

 لها إن غير هنا نقاش محل القضية هذه وليست, الشعرية النصوص من هائل كم إهمال مسؤولية

 أسباب بعض ندرج ان يمكن إننا على, المرحلة هذه في وهشاشتها الشعر نماذج بقلة وثيقة صلة

 :يأتي بما ونوعها األشعار كم في والتراجع الضعف هذا

 يأتوا بان وتعجيزا لهم تحديا مثل وانه وأسلوبه ومعانيه الكريم بالقران العرب انشغال -1

 الموقف مالمح عندهم بعد اتضحت قد تكن ولم, التحدي فنية على تأكيد إال مثله من بسورة ولو

 شاعرا بكونه الكريم للرسول المشركين اتهام هدم خلفية على والشعراء الشعر من اإلسالمي

 تجديف من ذلك عليه ينطوي وما والكهانة بالغيب بالرجم عندهم الشعري المغزى وارتباطات

 شوش الذي األمر ,بهم ومشهرا بالشعراء معرضا إزاءه ووقف الكريم القران أكده واضح

 الشعر قيدت التي األخالقية الحدود جانب الى باإلسالم وصلته ومنزلته الشعر الى عندهم الرؤية

 صرامتها من الكثير العرب يألف لم التي األخالقية وقوانينه قيمه له جديد مجتمع ظل في

 .تماسكا أكثر مجتمعي مفهوم الى المنعزلة القبيلة تجاوزت مركزية بجهة المدعومة

 األولى بداياته إلى عاد انه ويبدو األول العامل بسبب األهمية ثانوي فن إلى الشعر تحول -2

 بين الرجل يقولها أبيات محض الشعر كان:)قتيبة ابن عنها يقول التي الوظيفة حيث من البسيطة

 صنم تحطيم مثل معين موقف عن للتعبير الحاجة عند تقال نماذج بإزاء فنحن لذا( حاجته يدي

 المقطعية السمة ذي الشعر عنهم اثر من ان أي, لقتال استعداد او كافر توعد او مرتد مخاطبة او

 .حقيقي إسالمي شعر وجود لتلمس تدفعنا التي الحماسة كانت أيا بالضرورة شعراء يكونوا لم



 بمنزلة عظيم لرجل بالنسبة ومبادئه اإلسالمي الدين تعاليم لنشر األساسية الوسيلة ان -3

 كانت الكرام الصحابة من ولدعاته بعيد او قريب من شاعرا يكن لم(وسلم عليه هللا صلى) النبي

 للدفاع يتصدون الشعراء من وغيره حسان فيها كان قليلة مواقف في اال اإلشعار وليس الخطب

 الشعر على النثر سطوة وهو أساس موضوع الى ندخل الباب هذا ومن, اإلسالمية الرؤية عن

 على نعثر هنا من, والمقطعات القصيرة الشعرية بالنصوص مقارنة الخطب كثرة خالل من

 اإلسالم قبل ما عصر في ألفناها التي الفحولة بمعايير كبار شعراء على نعثر وال مفوهين خطباء

 بالنبي الوثيقة بصلته عززه اإلسالم في كبيرا حسان مثل متواضعا شاعرا جعل الذي األمر وهو

 .الشعراء من سواه من على وتفضيله بشاعره وتسميته وحروبه الكريم

 المهارات من الكثير على انطوت التي النثرية باألساليب البسيط الشعر تأثر العامل هذا افرز وقد

 إما أشعار الى الرواة حولها نثرية مقوالت محض كانت األشعار بعض ان في والشك, الكالمية

 خطابيا نفسا األشعار هذه في نتلمس ان نستطيع أننا بدليل كذلك فهمت إنها او حفظها لتسهيل

 سببا كان النماذج أكثر قصر ان ذلك الى أضف الشعر فنية مقومات ابسط عن فيه تبتعد مباشرا

 مؤشرات احد الشعري النفس قصر وكون موجودة كانت وان الموهبة مالمح ظهور عدم في

 :مالك بن كعب قول ذلك من, ومن امثلة ذلك الفنية الموهبة ضعف

 قاهـــــــر هلل وليس أراد ما على        قادر وهللا هللا ألمر عجبت

 صابر النفس مستبسل ألصحابه         مجـــاهد وكل لقيناهم فلما

 ظاهـــــر بالحق هللا رسول وان         غيره الرب هللا بان شهدنا

 معنى من فيه ليس األول فالبيت الواضحة األسلوبية التكرارات األبيات هذه به تتسم ما فأول

 من وهو تضمين فيهما والثالث الثاني البيتين ان كما ,شيء كل على قادر هللا ان فكرة يتجاوز

 بمعناه البيت استقالل عدم رشيقومعناه وابن  العسكري هالل أبي عند المعدودة الشعر عيوب

 ان كما غيره رب ال هللا بان شهدنا لقيناهم لما القول أراد فالشاعر,يكمله الحق بيت إلى وحاجته

 الثانية بالكلمة نفسه الشاعر ألزم وقد( صابر)و(النفس مستبسل)بين فرق فيه يكن لم الثاني البيت

 العملية تقتضيها بديهة على ينظم لم وانه البيت بناء في االصطناع يظهر مما القافية بسبب

 وكان(هللا رسول محمد هللا اال اله ال) هي واحده عبارة يمثل األخير البيت ان كما, الشعرية

 .نفسها وبالدرجة الثاني بالشطر االكتفاء يمكن كان مثلما األول بالشطر االكتفاء يمكن

 التي الخطابية النزعة إلشاعة وسيلة القصصي السرد الى مالك بن كعب الشاعر لجوء مثل وقد

 :قوله ذلك من, البنائي مساره عن بالشعر انحرفت

 شــــاهر لعينيك يزهيها مقاييس           كأنها خفاف بيـــــض عريت وقد

 فاجر هو من الحين يالقي وكان           فتـــــــــــــــبددو جمعهم أبدنا بهن

 غائـــــر وهو غادرنه قد وعتبة            لوجـــــهه صريعا جهل ابو فكب

 كــافر العرش بذي اال منهم وما           الوغى في غادرن والتيمي وشيبة



 وال العمق عن البعيدة السهولة مع الوصفي السردي األسلوب الشاعر اعتماد بوضوح ويظهر

 النثرية السمة بهذه نص كل على الحكم بالضرورة يعني ال القص أسلوب الى اللجوء ان في شك

 ان وهي مهمة حقيقة أمام تضعنا واإلبداع الموهبة وعناصر المقدرة في الشعراء تفاوت ان إال

 يحفل لم العصر هذا ان وبما, الشاعر إلى يعود أمر النثرية السمة من االقتراب او االبتعاد

 شعريا تراجعا شك بال مثل وانه له والالحق السابق العصر في الحال هي كما كبار بشعراء

 اإلسالم بين العالقة وطبيعة والتحديات المرحلة طبيعة اقتضته أمر وهو, النثرية الفنون لحساب

 القصة إلى اللجوء نعد أن يمكن إننا البل ,الضعف من به ماحل بالشعر حل حتى والشعراء

 بها يتسم التي للبساطة وذلك الموهبة ضعف يعوض طبيعيا امرأ الشعراء صغار عند الشعرية

 .جديدة بأفكار القصيدة وتزويد المأخذ وقرب السرد أسلوب
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