
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

- أم البواقي-جامعة العربي بن مھیدي 

كلیة اآلداب واللغات 

واألدب العربيقسم اللغة 

أدب قدیم مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في میدان اللغة واألدب العربي مسار 

: إشراف األستاذ:                                                           إعداد الطالبة

سارة عبابسة                                                             یوسف نجعوم

:الجامعیةالسنة 

ھـ1436- 1435

م2015- 2014
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بین القصیدة البدویة والقصیدة الحضریة-دراسة موازنة-



بسم هللا الرحمان الرحیم
إھـــــداء

اإلى كل من علمني حرف

إلى من یحبھا قلبي و تعشقھا روحي أمي الغالیة

...إلى من علمني العطاء بدون انتظار

و أحمل اسمھ بكل افتخار

في الیوم، و في الغد و في األبد والدي ...نجوم اھتدي بھاإلى من ستبقى كلماتھ 

العزیز

عسى هللا أن یوفقھم إلى ما ) عالء الدین–سعاد –كنزة –عادل (إلى إخوتي 

.یحبھ و یرضاه

إلى صدیقتي و رفیقة دربي فیروز

)سمیة–وھیبة –عایدة –سارة –علیمة –أمینة (إلى كل األحبة 

)عزیز و المتطوع سامي(في إنجاز ھذه المذكرة إلى من كان لھما الفضل

إلى كل عائلتي

إلى كل األصدقاء األعزاء لمن أرادوا أن نذكرھم و لو بكلمة عسى أن یبقیھم 

هللا في القلب أجمل ھدیة

إلى كل من نسیھ قلمي و تذكره قلبي

سارة عبابسة
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شكر و تقدیر

"یشكر هللایشكر الناس المن ال"قال رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم 

صدق رسول هللا

عز و جل الذي أبدأما أول أنار دربنا و یسر لنا السبیل إلنجاز ھذا بھ الحمد و الشكر 
مشوارنا العمل المتواضع، و أكرمنا بالصحة و اإلرادة و العزیمة و الصبر في إتمام 

.الدراسي الجامعي بخیر

الذي لم یبخل علي بنصائحھ " یوسف نجعوم"و أتوجھ بجزیل الشكر و االمتنان إلى أستاذي 
.و توجیھاتھ القیمة

كما یملي علي واجب العرفان بالجمیل و الوفاء أن أتقدم بعمیق الشكر إلى أستاذي الدكتور 
و ما أفاضھ علي من وقتھ و علمھ ما ال المثلى لما أواله من حسن رعایتھ" فاتح حمبلي"

.یسعني تقدیره حق قدره

كما أشكر كل ید كریمة أمدتنا بالعون و كل من ساھم من قریب أو من بعید لدفع معنویاتنا، 
.و كل من لم یبخل علینا بالنصیحة و التوجیھ

.مھیديكما أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل أساتذة قسم اللغة العربیة بجامعة العربي بن 

. و ال یفوتني أن أشكر موظفي مكتبة الجامعة، و أخص بالذكر أمیرة و زھرة المكتبة سمیة





مقدمة

أ

:مقدمة

مختلف شهدت الحیاة األدبیة في العصر األموي تطورا واسعا ونشاطا دؤوبا مّس 

الجوانب، ولم یكن شعر الغزل بمعزل عن هذا التطور؛ ساعدته في ذلك عدة ظروف جعلته 

یتخذ لنفسه مجرى جدیدا خاصا به، كذلك كان لحال الترف في بعض البیئات أثرها في 

.ن لحیاة الفقر والحرمان في بیئات أخرى أثرها في طرق الشعراء لهذا البابإ تطور الغزل، و 

ا فـي هـذا البحـث إلـى موضـوع بیئـات الغـزل فـي العصـر األمـوي، دراسـة موازنـة وقد تطرقنـ

بــین القصــیدة البدویــة والقصــیدة الحضــریة، واخترنــا شــاعرین خصصــا كــل واحــد منهمــا قریحتــه 

جمیـل بـن معمـر وعمـر بـن أبـي : الشعریة في غـرض واحـد تقریبـا وهـو الغـزل، والشـاعران همـا

.ربیعة

:جموعة تساؤالت و إشكاالت مفادهاوهذا البحث ینطلق من م

مـا لى غرض الغزل في عهد بنـي أمیـة؟ و ما هي بیئات الغزل في العصر األموي؟ و كیف تج

.مقومات بناء قصیدة الغزل عند كل شاعر؟

كــل هــذه التســاؤالت حاولنــا مــن خــالل بحثنــا هــذا أن نجیــب عنهــا و أن نهــدف مــن ورائهــا إلــى 

.في شعریهمالشاعرین وكیف أثرت البیئة في النهوضالكشف عن التجربة الغزلیة عند ا



مقدمة

ب

إن مـــا دفعنـــا إلـــى اختیـــار هـــذا الموضـــوع هـــو حبنـــا لشـــعر الغـــزل الـــذي یعبـــر عـــن عاطفـــة 

إنسانیة نبیلة، أیضا أن كون شعراء العصر األموي ال طالما أثروا فینـا بقصـائدهم الغنیـة، كمـا 

.شغل هذا الموضوع مكانة بارزة في تاریخ الشعر الجاهلي

صـــول، یســـبقها مـــدخل و تعقبهـــا خاتمـــةثـــة فو لقـــد أقمنـــا بحثنـــا هـــذا علـــى خطـــة حـــوت ثال

حیــث ألقینــا فــي المــدخل أضــواء علــى العصــر األمــوي وتســلیطها علــى الظــروف التــي عاشــت 

أحاطـــت بهـــا، وهـــذه األخیـــرة راجعـــة فـــي األصـــل إلـــى اإللمـــام بحالـــة الشـــعر ة و فیهـــا هـــذه الدولـــ

.األموي و تطور األدب فیه و ظهور ألوان جدیدة

اه فــي مبحثــین تحــدثنا فیــه عــن مصــطلحات البحــث و مفاهیمــه، حیــث أمــا الفصــل األول فجعلنــ

وازنــــة لغــــة تناولنــــا فــــي المبحــــث األول مفهــــوم الغــــزل لغــــة و اصــــطالحان و كــــذلك مفهــــوم الم

اصــطالحا، و كــان المبحــث الثــاني لمحــة عــن غــرض الغــزل مــن حیــث نشــأته وتطــوره عبــر و 

.العصور

المبحــث األول لبیئــات الشــعر التــي صصــناأمــا الفصــل الثــاني قــد اشــتمل علــى مبحثــین، خو 

ســادت فــي العصــر األمــوي، و المبحــث الثــاني خصصــناه لعوامــل الغــزل و تیاراتــه، ثــم عمــدنا 

إلــى الفصــل الثالــث و تطرقنــا فیــه إلــى بنــاء قصــیدة الغــزل لــدى كــل شــاعر، وجعلنــا فــي هــذا 

وانصـب المبحــث الفصـل ثـالث مباحــث، المبحـث األول تناولنــا فیـه لغـة و أســلوب كـل منهمــا،

ثـــل فـــي الـــوزن، والـــروي، والقافیـــةالخـــارجي المتم: الثـــاني علـــى دراســـة االیقـــاع الشـــعري بنوعیـــه



مقدمة

ج

والــداخلي المتمثــل فــي التكــرار، والجنــاس، والكنایــة، ودرســنا فــي المبحــث الثالــث الصــور الفنیــة 

.الشاعرینكالتشبیه، و االستعارة، و الكنایة، باإلضافة إلى أوجه التشابه و اإلختالف بین

و فــي الخاتمــة أوجزنــا أهــم النتــائج التــي توصــل إلیهــا البحــث، ثــم أتبعناهــا بملحــق تحــدث عــن 

حیـــاة الشـــاعرین، ثـــم قائمـــة للمصـــادر و المراجـــع القدیمـــة منهـــا والحدیثـــة و التاریخیـــة واألدبیـــة 

ة الشـعر و الشـعراء لمصـطفى الشـكعة، و تطـور الغـزل بـین الجاهلیـ: ومنها حتى النقدیـة، مثـل

واإلســالم لشــكري فیصــل، فضــال عــن تــاریخ األدب العربــي لشــوقي ضــیف وغیرهــا مــن الكتــب 

.وكان من أهم هذه المصادر دیواني الشاعرین

أمــا المــنهج الــذي اعتمــدناه فــي البحــث فكــان منهجــا وصــفیا تحلیلیــا قائمــا علــى االســتقراء 

ـــــة أخیـــــرة محـــــاوال اســـــتنطاق النصـــــوص الشـــــعریة فـــــي دیـــــواني والتحلیـــــل، ثـــــم الموازنـــــة كمرحل

.الشاعریین

وبغــض النظــر عــن كــل الصــعوبات و العوائــق التــي تواجــه كــل باحــث  التــي أهمهــا ضــیق 

الوقــت، قــد توصــلنا بعــون هللا و توفیقــه مــن انجــاز هــذا البحــث المتواضــع، وال أدعــي أننــي قــد 

عز و جل .بلغت من عملي هذا الكمال فإن الكمال 

فلـه " یوسـف نجعـوم"ني إال أن أتقدم بالشكر الجزیل ألسـتاذي الفاضـل وفي األخیر ال یسع

.من هللا عظیم األجر والجزاء



مقدمة
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كما أتوجه بالشكر لألساتذة األفاضل أعضـاء لجنـة المناقشـة علـى مـا سـوف یتفضـلون بـه مـن 

مالحظـات و مـا یبـدون بـه مــن تصـویبات، جـزى هللا الجمیـع عنــي خیـر الجـزاء و وفقنـا جمیعــا 

.   و یرضاهلما یحبه
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مدخل 

وتنتهــــــي بغلبــــــة ـهــــــ41یطلــــــق العصــــــر األمــــــوي علــــــى الفتــــــرة الممتــــــدة مــــــن خالفــــــة معاویــــــة عــــــام 

ویرجــــع اســــتیالء معاویــــة علــــى . )1(ـهــــ132وانتــــزاعهم الخالفــــة مــــنهم عــــام ،العباســــیین علــــى بنــــي أمیــــة

ــــة  ــــب وفــــاة الخالف ــــة عق ــــین المســــلمین بســــبب الخالف ــــذي نشــــأ ب ــــى الخــــالف ال ــــة إل ــــة األموی وتأســــیس الدول

ـــــه وســـــلم ( الرســـــول ـــــرق إســـــالمیة لكـــــل منهـــــا ) صـــــلى هللا علی ـــــى ظهـــــور ف وقـــــد أدى الخـــــالف وتطـــــوره إل

حتـــــــى إذا جـــــــاءت ،)صـــــــلى هللا علیـــــــه وســـــــلم ( رأیهـــــــا الخـــــــاص فـــــــأیهم أحـــــــق بالخالفـــــــة بعـــــــد الرســـــــول

حت هــــذه الفــــرق قویــــة وتبلــــورت أفكارهــــا وتحولــــت إلــــى شــــبه أحــــزاب سیاســــیة تنــــاوئ الدولــــة األمویــــة أصــــب

.خرمویین وتثورعلیهم من حین إلى  آاأل

ومـــــا مـــــن شـــــك فـــــي أن هــــــذا الصـــــراع كـــــان مـــــن أقـــــوى العوامــــــل فـــــي نهضـــــة األدب والشـــــعر فــــــي 

وكانــــت هــــذه العوامــــل كثیــــرة تغــــذى  هــــذا الشــــعر منهــــا أحــــداث السیاســــة التــــي ظـــــل ،عصــــر بنــــي أمیــــة

ــــــذین ظهــــــروا فــــــي كــــــل حــــــزب یعبــــــرون عــــــن وجهــــــات ،یضــــــطرب بهــــــا هــــــذا العصــــــر ولعــــــل الشــــــعراء ال

)2(.سیاسة معارضة أو مذهبیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

41هـ، 1422–2001، 1بیروت، ط–عبد العزیز عتیق، األدب اإلسالمي واألموي، دار النهضة، لبنان -)1(
42المرجع نفسه، ص، -)2(
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:الصراع الناشئ حول الخالفة -)1(

ــــى الظــــروف التــــي عاشــــت فیهــــا هــــذه  ــــد مــــن تســــلیط الضــــوء عل ــــة الشــــعر األمــــوي الب ولإللمــــام بحال

ـــــة وأحاطـــــت بهـــــا مـــــع أن ـــــةالدول ـــــرة راجعـــــة فـــــي األصـــــل إلـــــى موضـــــوع الخالف ومنشـــــأ هـــــذا . هـــــذه األخی

ــــم یوصــــى فــــي حیاتــــه ألحــــد بالخالفــــة) صــــلى هللا علیــــه وســــلم ( الخــــالف أن الرســــول  بعــــد وفاتــــه ل

ــــاك ــــا وهن ــــون هن ــــر مــــن العــــرب وظهــــر متنبئ ــــة وأرتــــد كثی ــــت الفتن ــــا أطل ــــق العــــرب بعــــد ،ومــــن هن ثــــم انطل

كمـــــا شـــــعروا بضـــــرورة التفكیـــــر فـــــیمن یحكـــــم شـــــؤون .ي الـــــبالدالقضـــــاء علـــــى الـــــردة ینشـــــرون دیـــــن هللا فـــــ

ة للنظــــر فــــي األمــــر ثــــم دوقــــد بــــادر األنصــــار إلــــى االجتمــــاع فــــي ســــقیفة بنــــي ســــاع،اإلســــالم والمســــلمین

یحـــق بهـــم أبـــو بكـــر وعمـــر وأبـــو عبیـــدة بـــن الجـــراح مـــن الصـــحابة خشـــیة أن یجتمـــع األنصـــار علـــى مـــا 

ــــرأي ،مــــا كــــان متوقــــعیتفــــق مــــع مصــــلحة المســــلمین عامــــة وطبعــــا حــــدث  فاألنصــــار فقــــد اختلفــــوا فــــي ال

ـــــرهم وحســـــما لإلخـــــالف یـــــرون أنهـــــم أحـــــق بالخالفـــــة ـــــرون أنهـــــم أحـــــق بالخالفـــــة مـــــن غی ، والمهـــــاجرون ی

ي، لــــم یشــــهد علـــى بــــن أبــــي طالــــب ذلــــكتمـــت البیعــــة أخیــــرا فــــي هـــذا اإلجمــــاع ألبــــي بكــــر التیمـــي القرشــــ

موقــــف ثالــــث یـــدعوا إلــــى أن تكــــون الخالفــــة یرضــــى عنهــــا وظهـــرولمـــا علــــم بــــأمر البیعـــة ألبــــي بكــــر لـــم 

فــــي بیــــت النبــــي واألحــــق بخالفــــة آل البیــــت فــــي خالفــــة الرســــول هــــو علــــي بــــن أبــــي طالــــب وظلــــت هــــذه 

.لما آلت الخالفة إلى عثمان بن عفان تذمر علي وأنصاره.النظریات الثالثة تتعارض

وكان مقتل عثمان .. .ه أهل قرابتهواشتعلت األمصار بنار الفتنة بتذمر علي بسیاسة عثمان إلیثار 

وعلى أي حال فقد بایع أهل الحجاز علي بن ...شیعاوتفرقت اإلسالمیة،نقطة أشعبت عندها الجماعة 

وطالبه ،ولكن معاویة بن أبي سفیان تصدى لعلي،أبي طالب خلیفة للمسلمین
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)1(...بالقصاص من قتلة عثمان

) صـــــلى هللا علیـــــه وســـــلم ( ول الخالفـــــة مـــــن یـــــوم وفـــــاة الرســـــوبـــــذلك تحققـــــت دعـــــوى القـــــائلین بحقـــــه فـــــي 

.الكثیر من المهاجرینوأیده

ــــــرق  ــــــي مــــــن أجــــــل الخالفــــــة ظهــــــرت ف ــــــة وعل ــــــین معاوی ــــــي دارت ب وفــــــي ظــــــل هــــــذه الصــــــراعات الت

الحــــــزب ،الزبیریــــــون،الخــــــوارج،الشــــــیعة:وأحــــــزاب كــــــل یــــــرى أن الحــــــق بجانبــــــه ومــــــن هــــــذه الفــــــرق هــــــي 

.المرجئة،األموي

:تطور األدب وظهور ألوان جدیدة -)2(

ولمـــــا قامـــــت الدولــــــة األمویـــــة انطلــــــق األدب واتســـــع نطاقـــــه، وتعــــــددت فنونـــــه نظــــــرا لتعـــــدد األحــــــزاب 

السیاســــیة فــــي هــــذا العصــــر وشــــدة الصــــراع بینهمــــا، ولعــــل أهــــم العوامــــل التــــي أثــــرت فــــي األدب وتوجیهــــه 

ــــت مســــرح الحیــــاة  ــــي الحجــــاز، ونجــــد، والعــــراق والشــــام، ألنهــــا كان ــــة وبشــــكل خــــاص ف ــــي البیئ تنحصــــر ف

.دبیة والعلمیةاأل

اعتبـــــــار األدب  األمــــــوي أدبـــــــا وســــــیطا بـــــــین حقبتـــــــین فــــــي تـــــــاریخ الفكـــــــر ' لــــــیس بـــــــدعا فــــــي الـــــــرأي 

العربـــــي فهـــــو مـــــن ناحیـــــة متصـــــل بتـــــراث الجاهلیـــــة متفـــــاعال واإلســـــالم، وهـــــو مـــــن ناحیـــــة ثانیـــــة المجـــــرى 

السیاسي

ل تفـــــــــتح الذهنیـــــــــة فـــــــــي خضـــــــــم األدب العباســـــــــي المتـــــــــأثر بروافـــــــــد الثقافـــــــــات الدخیلـــــــــة والمتنـــــــــامي بفعـــــــــ

)2(.العربیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.23، ص 2000فوزي محمد أمین، في شعر صدر اإلسالم والعصر األموي، دار المعرفة الجامعیة، د ط . د-)1(
ـــــات، -)2( ـــــل دراســـــة منتخب ـــــي األدب األمـــــوي، تحلی ـــــاع، مواقـــــف ف ـــــاروق الطب ـــــان، ط عمـــــر ف ـــــروت، لبن ـــــم، بی ، 1دار القل

.7ه،  ص1411م، 1991
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فـــــــإن .الفكریـــــــة بـــــــین العصـــــــور األدبیـــــــة' االســـــــتمراریة ' وتبعـــــــا للنظریـــــــة الســـــــائدة المؤكـــــــدة لحتمیـــــــة 

ـــــة ـــــه الدولـــــة األموی ـــــذي أظلت ـــــر فریـــــق آخـــــر لـــــیس ،األدب ال ـــــق مـــــن الدارســـــین وتقری بخـــــالف تصـــــور فری

األقــــدمون كــــذلك هــــو لــــیس خــــالص مــــن آثــــار الســــلف وطوابــــع صــــورة للقــــدیم أو نســــخة مماثلــــة لمــــا ولــــده

)1(تلك اآلثار

ــــــــة والسیاســــــــیة وشــــــــؤون  ــــــــرون أنفســــــــهم وذات عصــــــــرهم مــــــــن خــــــــالل مــــــــذاهبهم الدینی فــــــــاألمیون یعب

حضریة سواء كانت مادیة أو ثقافیة 

فـــــإن العصـــــر األمـــــوي یبـــــرز مـــــن بـــــین عصـــــور األدب العربـــــي القـــــدیم مرحلـــــة مفصـــــلیة تقـــــف علـــــى 

حــــدود تلــــك النقلــــة الفنیــــة الهائلــــة التــــي تحــــول فیهــــا أدبنــــا العربــــي شــــعره ونثــــره مــــن طــــور الســــباق الثقــــافي 

الحضــــري، فثمــــة فــــارق كبیــــر بــــین مــــا یمكــــن أن ینــــتج األدب أو مــــا یمكــــن أن یــــنعكس علــــى مرآتــــه مــــن 

اوز نجـــــد وبـــــوادي الحجـــــاز، بـــــین مـــــا یمكـــــن أن تظهـــــره الصـــــورة فـــــي أحیـــــاء بغـــــداد وأزقتهـــــا وقصـــــورها مفـــــ

ومتنزهاتهــــــا، ومالهیهــــــا، فقــــــد مثــــــل األدب العصــــــر األمــــــوي مرحلــــــة انتقالیــــــة تظهــــــر فیهــــــا آیــــــات هــــــذین 

االتجــــــاهین الفنیــــــین اللــــــذین غلبــــــا علــــــى األدب فــــــي العصــــــر الجــــــاهلي والعصــــــر العباســــــي علــــــى النحــــــو 

لــــــبعض البــــــاحثین القــــــول بــــــأن إذا كــــــان عصــــــر صــــــدر اإلســــــالم یمیــــــز حیــــــز الخصـــــــوبة الــــــذي ســــــمح

)2(الزمانیة فإن العصر األموي یمثل حیز الخضرمة الفنیة

ومن هنا .أي أن األدب العربي تحول من طور السیاق الثقافي البدوي إلى طور السیاق الثقافي الحضري

وا أن یكشفوا عن روح هذا العصر مبینین ما فیه من كانت عنایة الباحثین والدراسة متوالیة بحیث حاول

محاولین الكشف عن مبررات ودوافع الفنيأحداث وظواهر تجذبه إلى الماضي فیعكس أدبه ثبات النموذج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.8-7،ص،ینظر المرجع نفسه-)1(
ـــدنیا الطباعـــةمحمـــد مصـــطفى أبـــو شـــوارب، دراســـات ونصـــوص،. زیـــن كامـــل خویســـكي، د-)2( والنشـــردار الوفـــاء ل

.07، ص )د ت ( .)د ط ( اإلسكندریة، 
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.تلمس أعماله األدبیة سبل إنجاز النموذج الفن الجدید

ــــیس مــــن شــــك فــــي أن ظــــواهر فنیــــة  فعــــرف الشــــعر ،متعــــددة قــــد بــــرزت فــــي أدب العصــــر األمــــويول

كهاشــــــمیات : تلـــــك األلـــــوان الجدیـــــدة التـــــي انصـــــرف إلیهـــــا بعــــــض الشـــــعراء أو كـــــادوا حتـــــى عرفـــــوا بهـــــا 

كمــــا عــــرف النثــــر الكتابــــة ،وخمریــــات الولیــــد ابــــن یزیــــد وغیرهــــا،وغزلیــــات عمــــر بــــن أبــــي ربیعــــة،الكمیــــة

إال أن مـــــا ســـــاد أدب هـــــذا العصـــــر وغلـــــب ،فـــــي أول ظهـــــور ناضـــــج لهـــــا علـــــى یـــــد عبـــــد الحمیـــــد الكاتـــــب

ــــــة اتجاهــــــات أساســــــیة  ــــــذي شــــــاع فــــــي قــــــرى الحجــــــاز : علیــــــه ینحصــــــر فــــــي ثالث أولهــــــا شــــــعر الغــــــزل ال

یـــــف وتنوعـــــت مالمحـــــه وتعـــــددت شـــــعبه ومناحیـــــه فـــــي دراســـــات البـــــاحثین مـــــا بـــــین عـــــذري وعف،وبوادیـــــه

)1(.والخطابة السیاسیة،وثانیها الشعر السیاسي،حسي صریح

وبمـــــا أن اللغــــــة هـــــي األداة للتعبیــــــر عــــــن كـــــل تلــــــك االتجاهـــــات وأعظــــــم وســــــائط التفـــــاهم والتقــــــارب بــــــین 

ـــــة، وكـــــان الخـــــتالط  ـــــى مـــــر العصـــــور مـــــن خـــــالل ظهـــــور مصـــــطلحات حدیث ـــــاس، فإنهـــــا تطـــــورت عل الن

التطـــــور الـــــذي أصـــــاب لغـــــتهم بالمقابـــــل كـــــان لـــــه خطـــــر العـــــرب بغیـــــرهم مـــــن األمـــــم أثـــــر كبیـــــر فـــــي هـــــذا 

لهـــــذا اســــــتعجل العــــــرب فــــــي علــــــم النحـــــو وهــــــو تــــــابع الســــــتعجالهم فــــــي .علـــــى فصــــــاحة اللســــــان العریــــــق

الفــــتح ونشــــر الــــدین ألن لفتــــوح دعــــت إلــــى االخــــتالط ممــــا أدى إلــــى فســــاد اللغــــة علــــى حــــد قــــول جرجــــي 

.زیدان

مــــــن الخشــــــونة والرقــــــة والســــــهولة والغمــــــوض كانــــــت لغــــــة العــــــرب فــــــي هــــــذا العصــــــر تتفــــــاوت حظــــــا 

ـــــــداوة والحضـــــــارة وبـــــــاختالف اللـــــــون  ـــــــاء وأمـــــــزجتهم وحظهـــــــم مـــــــن الب والوضـــــــوح بـــــــاختالف بیئـــــــات األدب

.األدبي شعرا ونثرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والنشـــردار الوفـــاء لـــدنیا الطباعـــةمحمـــد مصـــطفى أبـــو شـــوارب، دراســـات ونصـــوص،. زیـــن كامـــل خویســـكي، د-)1(

.107ص،)د ت ). ( د ط ( اإلسكندریة، 
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ـــــرت حلقاتهمـــــا وقـــــد كـــــان للخلفـــــاء واألمـــــراء  ـــــي هـــــذا العصـــــر وكث فقـــــد تعـــــددت مجـــــالس األدب والشـــــعر ف

)1(.عنایة بالغة واهتمام عظیم باألدب واللغة والشعر

كانــــــت لغــــــة الشــــــعر األمــــــوي لغــــــة ســــــهلة إال فــــــي بعــــــض البــــــوادي كانــــــت ألفاظهــــــا ومعانیهــــــا وعــــــرة 

ولهــــذا ظهــــر فــــي شــــعرهم المیــــل إلــــى الخشــــونة والغرابــــة، وكــــان خلفــــاء بنــــي أمیــــة عربــــا بطــــربهم المعنــــى 

ــــق ویعجــــبهم األســــلوب الناضــــج ناهیــــك عــــن البــــدیع والتصــــویر الجمیــــل لهــــا فطــــروا علیــــه مــــن ذوق  الرائ

.ساس وعلم غزیر وذكاء متوقدح

فــــال عجـــــب إذن أن یأخـــــذ كــــل هـــــذا بعـــــین االعتبــــار لكـــــي یعلـــــى مــــن شـــــأن األدب وصـــــیانة التـــــراث 

.األدبي

:جوانب التطور في العصر األموي -)3(

ـــــع حیاتهـــــا ویعكـــــس كـــــل مـــــا یضـــــطرب فیهـــــا  ـــــه فـــــي أي أمـــــة یتـــــأثر بواق ولمـــــا كـــــان الشـــــعر بطبیعت

دراســـــة الشـــــعر األمـــــوي بقصـــــد االهتـــــداء إلـــــى حظـــــه مـــــن التطـــــور تســـــتأدینا ویتفاعـــــل فـــــي كیانهـــــا، فـــــإن 

ـــــــة مـــــــن  ـــــــى بجوانبهـــــــا المختلف ـــــــك العصـــــــر دراســـــــة تلق ـــــــي ذل ـــــــاة العربیـــــــة ف ـــــــة، : دراســـــــة الحی ـــــــة وعقلی دینی

وسیاســــــیة واجتماعیـــــــة، واقتصـــــــادیة، فعـــــــن طریـــــــق هـــــــذه الدراســـــــة نســـــــتطیع الحكـــــــم علـــــــى حالـــــــة الشـــــــعر 

)2(.فیهاألموي واإللمام بجوانب التطور

وممـــــا تقـــــدم لـــــدینا مـــــن تطـــــور فـــــي األدب وظهـــــور ألـــــوان جدیـــــدة فـــــي العصـــــر األمـــــوي ســـــأحاول اآلن أن 

)3(ألفر بجانب التطور فیه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 30باع، مواقف في األدب األموي، تحلیل ودراسة منتخبات، ص، عمر فاروق الط-)1(
،م1990،)د ط ( ،بیروت،دار الجیل،األدب العربي وتاریخه في العصرین األموي والعباسي،عبد المنعم خفاجي-)2(

.54،ص،ه1410
.15ص ،في األدب اإلسالمي واألموي, عبد العزیز عتیق . د-)3(
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وفـــــي ،كیـــــف نلمــــس یـــــا تــــرى أثـــــر الحیـــــاة الدینیــــة فـــــي تطـــــور الشــــعر األمـــــوي: الجانـــــب الـــــدیني -أ

انفعال نفوس الشعراء بها وانعكاسها في أشعارهم على اختالف أغراض الشعر وموضوعاته ؟ 

ـــــدیني  ـــــة وذاك الوجـــــدان ال ـــــة المثالی ـــــك الروحی ـــــه یعكـــــس تل ـــــب من ـــــي جوان فشـــــعر العصـــــر األمـــــوي ف

شــــــعر شــــــاعر مــــــن تــــــأثره بــــــذلك إلــــــى درجــــــة تختلــــــف قــــــوة وضــــــعفا تبعــــــا لنفســــــیته وصــــــلته وفلمــــــا یخلــــــوا 

وهــــــذا كلــــــه یــــــدل داللــــــة واضــــــحة علــــــى أن الشــــــعر العربــــــي فــــــي العصــــــر األمــــــوي قــــــد تــــــأثر ،باإلســــــالم

بالحیـــــاة الدینیـــــة وأفـــــاد منهـــــا فـــــي تطـــــوره وأن الشـــــعراء الـــــذین امـــــتألت نفوســـــهم بهـــــذه الحیـــــاة الروحیـــــة قـــــد 

)1(.مالوا نوابه أشعارهماستخدموا من عناصرها

ومــــن هنــــا نلمــــس أثــــر الحیــــاة الدینیــــة فــــي تطــــور الشــــعر األمــــوي مــــن خــــالل األثــــر الروحــــي الــــدیني 

ــــــذي یرمــــــي إلــــــى التســــــامح والطهــــــارة كــــــذلك شــــــاط  فــــــي شــــــعر الغــــــزل األمــــــوي ال ســــــیما العــــــذري منــــــه ال

ــــذین  ــــالغ فــــي نفــــوس شــــعرائهم ألنهــــم كــــانوا یعمقــــون ،مــــن دولهــــمكــــانواالوعــــاظ ال حیــــث كــــان لهــــم أثــــر ب

.لهم تعالیم الدین

ــــة -ب ــــاة العقلی ــــي وتطــــور:الحی ــــا مــــن رق ــــد الشــــاعر األمــــوي المراتــــب العلی ــــي عن ــــغ التفكیــــر الفن بل

فقــــد أخــــذ تفكیــــر یتصــــل ویلــــتحم بكــــل مــــا كــــان فــــي العصــــر مــــن ثقافــــة فكریــــة أو عقلیــــة ومــــن ثــــم تطــــور 

الرقــــي الفكــــري الــــذي حققتــــه العقلیــــة العربیــــة فــــي العصــــر األمــــوي لعلنــــا نالحــــظ مــــن الشــــعر تحــــت تــــأثیر

وقــــد ،ذلــــك كلــــه أن التفكیــــر الفنــــي للشــــاعر فــــي العصــــر األمــــوي بلــــغ مرحلــــة بالغــــة مــــن الرقــــي والتطــــور

ـــــك خـــــاض الفقهـــــاء وعلمـــــاء  ـــــب ذل ـــــة وبجان ـــــة مختلف ـــــى نشـــــوء حركـــــات علمی ـــــي إل أدى هـــــذا التطـــــور العقل

)2(.یعمر طویالالخ ...اإلسالمیة في عدة مسائل كالعقیدة واإلیمانالكالم ورجال الفرق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.108عبد العزیز عتیق، في األدب اإلسالمي واألموي، ص، . د-)1(
.125،ص،المرجع نفسه-)2(
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حــــزب مــــن األحــــزاب التــــي ظهــــرت فــــي العصــــر األمــــوي شــــعراؤه كــــان لكــــل: الحیــــاة السیاســــیة-ج

ـــــه السیاســـــیة، وأن الشـــــعر األمـــــوي قـــــد تطـــــور تبعـــــا لـــــذلك تحـــــت  ـــــرون عـــــن مبادئ المنـــــافحون عنـــــه والمعب

تـــــأثیر السیاســـــة بخوضـــــه معاركهـــــا وتـــــأثره بنظریاتهـــــا المختلفـــــة، ومـــــا مـــــن شـــــك فـــــي أن حـــــزب األمـــــویین 

ة الشــــعر یلیــــه فــــي ذلــــك حــــزب الشــــیعة  فــــالخوارج أمــــا یــــأتي فــــي الطلیعــــة مــــن حیــــث كثــــرة الشــــعراء ووفــــر 

حزب الزبیریین فكان أقل األحزاب جمیعا من حیث الشعر والشعراء ألنه كان حزبا عارضا لم

: الحیاة االجتماعیة-د

أخــــــذت الحیـــــــاة االجتماعیـــــــة  تتغیـــــــر نتیجــــــة للمـــــــؤثرات الكثیـــــــرة التـــــــي طــــــرأت علیهـــــــا منـــــــذ اإلســـــــالم 

ان للحیـــــاة االجتماعیـــــة ومـــــا فیهـــــا مـــــن صـــــراع طبقـــــي أثـــــر واضـــــح فـــــي تطـــــور نســـــتطیع أن نتبـــــین أنـــــه كـــــ

ـــــــك التطـــــــور فـــــــي شـــــــعر الفخـــــــر والهجـــــــاء الناشـــــــئ عـــــــن ،الشـــــــعر العربـــــــي أیـــــــام بنـــــــي أمیـــــــة ویتمثـــــــل ذل

كمــــا یتمثــــل فــــي ،وفــــي ظهــــور شــــعر الشــــعبیین مــــن المــــوالي الحاقــــدین علــــى العــــرب،العصــــبیات العربیــــة

فـــــي الحجـــــاز ین الالهـــــینواإلبـــــاحي فـــــي طبقـــــة الشـــــعراء المتـــــرفشـــــعر الغـــــزل بنوعیـــــه العـــــذري فـــــي نجـــــد

)1(.والشام

: الحیاة االقتصادیة-ـ ه

تــــأثر الشــــعر األمــــوي بالحیــــاة االقتصــــادیة مــــن جمیــــع جوانبهــــا ومــــا أدخلتــــه علیــــه مــــن تطــــور، ســــواء 

أو ،الحضـــــارةفـــــي تصـــــویر المـــــال كضـــــرورة أو قیمـــــة جدیـــــدة اقتضـــــتها تكـــــالیف الحیـــــاة اآلخـــــذة بأســـــباب 

في تعبیره عن اختالل نظم الدولة االقتصادیة من حیث قسوة الوالة وجباة الخراج والضرائب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.134عبد العزیز عتیق، في األدب اإلسالمي واألموي، ص، -)1(



أضواء على العصر األموي:مدخل 

18

ویأســـــهم مـــــن تحقـــــق العـــــدل ،ن حیـــــث صـــــرخات المظلـــــومین المكبوتـــــةومـــــ،وثـــــراؤهم علـــــى حســـــاب ذلـــــك

والواقــــــــع أن العصــــــــر األمــــــــوي بلــــــــغ مرحلــــــــة مهمــــــــة مــــــــن  )1(.الــــــــذي هــــــــو مبــــــــدأ مــــــــن مبــــــــادئ اإلســــــــالم

فقـــــد كانـــــت هنـــــاك أســـــباب ،حیـــــث غبـــــر الشـــــعر األمـــــوي عـــــن عصـــــره خیـــــر تعبیـــــر،االزدهـــــار الشـــــعري

:كثیرة تغذي هذا الشعر منها نجد 

.السیاسیة وكثرة المفاخرة والتنافس بین الشعراءتعدد األحزاب -

باإلضافة إلى فساد الحكم وعودة العصبیة القبلیة وحیاة الترف وكثرة مجالس اللهو والغناء -

وٕاذا مــــــا اجتمــــــع الفــــــراغ والثــــــراء كانــــــت النتیجــــــة الحتمیــــــة انعطــــــاف إلــــــى التــــــرف بأســــــبابه المختلــــــف بــــــین 

ذلــــــك مــــــن شــــــعر ال تتوقعــــــه أن یكــــــون فــــــي الجهــــــاد أو شــــــراب وقیــــــان وموســــــیقى وغنــــــاء، ومــــــا یســــــتتبع

)2(.الفروسیة وٕانما األمر الطبیعي أن یكون في الغزل والحب

وهـــــي أیضـــــا التـــــي جعلـــــت –فهـــــذه األســـــباب هـــــي التـــــي حركـــــت الشـــــعر وزینـــــت لهـــــم ســـــبل القـــــول 

ــــــزات أهمهــــــا  ــــــي : الشــــــعر فــــــي العصــــــر األمــــــوي یخــــــتص بعــــــدة می ــــــق ف ظهــــــور الغــــــزل الحضــــــري والرقی

.الحجاز كذلك سیطرة الهجاء السیاسي على معاني الشعر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.140المرجع نفسه، ص، -)1(

الناشــــــــر الــــــــدار المصــــــــریة ،الشــــــــعر مــــــــن األمویــــــــة إلـــــــى العباســــــــیة،، فــــــــي رحلـــــــةكعةمصــــــــطفى الشــــــــ. د: ینظـــــــر-)2(
.23،ص،م1997أغسطس ،ـه1418. ربیع آخر). 1ط ( ،اللبنانیة
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:الشعر األمويأغراض -4

ومـــــن األغـــــراض الشـــــعریة . وقـــــد ظهـــــرت أغـــــراض شـــــعریة جدیـــــدة وتطـــــورت أغـــــراض أخـــــرى قدیمـــــة

ـــــــي ظهـــــــرت فـــــــي العصـــــــر األمـــــــوي بســـــــبب كثـــــــرة األحـــــــزاب السیاســـــــیة الشـــــــعر السیاســـــــي،الجدیـــــــدة الت

والشــــواهد الشــــعریة أكثــــر مـــــن أن تعــــد أو تحصــــى حیـــــث ظهــــرت فــــي عالمــــه أســـــماء كثیــــرة لشــــعراء مـــــن 

تـــــــي تطـــــــورت فـــــــي ومـــــــن األغـــــــراض الشـــــــعریة القدیمـــــــة ال،لكمیـــــــت وغیـــــــرهمجریـــــــر الفـــــــرزدق وا: بیـــــــنهم 

.'الغزل'العصر األموي 

جـــــريء،غـــــزل حضـــــري مـــــادي صـــــارخ اللـــــون،فنشـــــأت مـــــدارس الغـــــزل فـــــي مكـــــة والمدینـــــة والبادیـــــة

)1(.وغزل بدوي عف نقي المعدن عذب الروح،القول

عــــذري غلـــــب علیــــه االهتمـــــام بالجانـــــب ،إذن فــــالغزل فـــــي عهــــد دولـــــة بنــــي أمیـــــة یتمثـــــل فــــي تیـــــارین

والتیــــار الثــــاني إبــــاحي فكــــان محققــــا اهـــــتم ،وكــــان مــــن شــــعرائه جمیــــل بـــــن معمــــر،المعنــــوي فــــي الحــــب

وٕاذن فـــــالغزل بقســــــمیه .بالجانـــــب الحســــــي فـــــي المــــــرأة وكـــــان حامــــــل هـــــذا التیــــــار عمـــــر بــــــن أبـــــي ربیعــــــة

.عربي خالص نشأ في جزیرة العرب خاصة

فــــإذا درســــنا أخبــــار الغــــزلین ،یــــرةظقســــم اآلخــــر فكــــان فــــي الحوأمــــا ال،البادیــــةفأمــــا عفیفــــه فكــــان فــــي 

رأینــــــاهم كلهــــــم أو أكثـــــــرهم مــــــن أبنــــــاء المهــــــاجرین واألنصـــــــار وٕاذا درســــــنا أخبــــــار العـــــــذریین ،اإلبــــــاحیین

وٕانمـــــا هـــــي محتفظـــــة احتفاظـــــا شـــــدیدا ،رأینـــــاهم مـــــن قبائـــــل أعرابیـــــة لـــــیس لهـــــا شـــــأن عظـــــیم فـــــي اإلســـــالم

)2(.ببداوتها القدیمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
.23مصطفى الشكعة ، رحلة الشعر من األمویة إلى العباسیة ، ص -)1(
) د ط( اإلســـــــكندریة، زیـــــــن الـــــــدین زكریـــــــا، الشـــــــیخ، األدب القـــــــدیم  نـــــــص ودرس، كلیـــــــة اآلداب جامعـــــــة . إعـــــــداد د-)2(

.112-)1(11م، ص 2006
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ومـــن هنـــا أریــــد أن العـــذریین واإلبــــاحیین لـــم یكونــــوا یعیشـــون فــــي بیئـــة واحــــدة وٕانمـــا كــــان فریـــق مــــنهم 

فكـــــانوا یتحضـــــرون فـــــي مكـــــة والمدینـــــة وكـــــانوا بـــــدیون فـــــي بادیـــــة الحجـــــاز ،یتحضـــــر وفریـــــق مـــــنهم یبـــــدو

.في تلوین المعاني التي یأتي بها الشاعر األمويلهذا كان للبادیة والبیئة أثر كبیر ،ونجد

ــــة  ــــي عنای ــــي یمكــــن أن تفصــــح عــــن وجــــه الشــــعر األمــــوي یمكــــن أن نعتن وبهــــذه المقدمــــة المــــوجزة الت

بــــاحیین مــــن جهــــة أخــــرى، وأحــــاول أن أبــــرز أهــــم البیئــــات وغــــزل اإلخاصــــة بغــــزل العــــذریین مــــن جهــــة،

الــــذین أســــهموا فــــي حركــــة شــــعریة خصــــبة، مــــا زالــــت فــــي دولــــة بنــــي أمیــــة والوقــــوف أمــــام شــــعرائها هــــؤالء

، جمیــــل بــــن اإلباحیــــةأمثــــال عمــــر بــــن ربیعــــة زعـــیم المدرســــة .حتـــى یومنــــا هــــذا األســــاس األصــــیل لتراثنـــا

.معمر، زعیم المدرسة البدویة العذریة
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تعریف الغزل:المبحث األول

: تعریف الغزل-)1(

إذا ذكـر الدارســون الشـعر المعنــي بصــفات النسـاء ومیــل الرجــال إلـیهن والحــدیث عــن :لغــة-أ

حولـه كثیـرة ومختلفـة جمالهن وخصالهن، وصدورهن، ووصالهن سموه الغـزل، وأقـوال اللغـویین 

.والتغزل، والنسیب والتشبیب: منها

قـال فیهـا الغـزل والنسـیب، ونسـب بالنسـاء شـبب لهـن فـي : شـبب بـالمرأة: جاء في لسان العرب

.الشعر وتغزل، والغزل حدیث الفتیان والفتیات

... ومغــازلتهن، محـادثتهن ومــراودتهن، وقـد غازلهــا... الغــزل اللهـو مــع النسـاء: إبـن  سـیده

تغــــزل أي تكلــــف الغـــــزل، وقــــد غـــــزل غــــزال وقـــــد تغــــزل بهـــــا وغازلهــــا وغازلتـــــه مغازلــــة ورجـــــل 

.)1(...والتغزل هو التعلق بهن...غزل

هـــو ذكـــر األحـــوال الجاریـــة : هـــو اإلشـــادة بـــذكر المحبـــوب وصـــفاته، والنســـیب:والتشـــبیب

وذكر المحبوب وحالة مع ذكر حـال المحـب وحـال المحبـوب، وذكـر األمـور التـي جـرت والتـي 

.)2(...تجري بینهما

مــن  فنــون الشــعر، یتغنــى فیــه الشــاعر بــامرأة ویحملــه مشــاعره . اللهــو مــع النســاء: والغــزل
...الشاعر عمر بن أبي ربیعة بالغزلنحوها، اشتهر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) غزل(مادة ) 2004(3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، طبعة ط-)1(
–) 2004(3نشــــر والتوزیــــع، القــــاهرة، طعبــــد العزیــــز نبــــوي، دراســــات فــــي األدب الجــــاهلي، مؤسســــة المختــــار لل. د-)2(

109هـ، ص 1425
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المتغـــزل بالنســاء، أو الشـــغوف بمحـــادثتهن، إنـــه شــاب غـــزل یحســـن محادثـــة الفتیـــات : والغـــزل

حادثهــــا متــــرددا إلیهــــا ومظهــــرا إعجابــــه : غــــزال بــــالمرأة: غــــزل، یغــــزل.)1(...والتحبــــب إلــــیهن

وغـــزل لهـــو مـــع النســـاء، فـــن مـــن فنـــون الشـــعر عواطـــف الحـــب نحـــو المحبـــوب ویضـــمنه ..بهـــا

.)2(.. الشكوى  أو االستعطاف، أو وصف لذات الهوى، وما إلى ذلك

مرأة أي لمـــح لهـــا غـــازل فـــالن زوجتـــه أي إهـــتم بهـــا وآلوتهـــا  بكالمـــه، وتغـــزل فـــالن بـــا: ویقـــال

)3(.ال یكتفي بمغازلة امرأة واحدة. بإعجابه وقدیما قیل مغازل لنسوان أي أنه زیر للنساء

:اصطالحا-ب
الغــزل هــو أدب وجــداني یعبــر عــن األحاســیس فــي مجــاالت الحــب، ال أدب وصــفي یرســم 
المظاهر الخارجیة، إنه استحضار لماض سعید أو شقي، ترك في العـین دمعـة، أو فـي القلـب 

.)4(لهفة
هو فن قدیم قدم العالقـة اإلنسـانیة الحمیمیـة بـین الرجـل والمـرأة تتغیـر طرائـف التعبیـر عـن 

القـــة مـــع مـــرور الـــزمن ومـــع اخـــتالف المعتقـــدات واألعـــراف والعـــادات واألنظمـــة  وقـــد تلـــك الع
حظیــت المــرأة العربیــة فــي القــدیم بقســط مــن اهتمــام الرجــل أقــل أنــه تغــزل بهــا وتغنــى بجمالهــا 
الجســدي والمعنــوي، وأفــرد لــذلك القصــائد واألبیــات لعلــة یفــوز برضــا الحبیبــة، وهــو یقــوده إلیهــا 

صده وفورا تصله، وال یخلو األمر من متعة ومعاناة ما بین الوصل والصد تارة فتارة كانت ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أدیــب اللجمــي والبشــیر بــن ســالمة، وشــحاذة الخــوري، عبــد اللطیــف عبیــد، المحــیط معجــم اللغــة العربیــة مراجعــة أدیــب -)1(

.910ص ) دت(، )ط.د(ي التقدیم، اللجمي، ونبیلة الحزار ف
.641، ص )دت(، 8جبران مسعود، الرائد، معجم لغوي عصري، ط-)2(

.651، ص )دت) (ط.د(تركیا، –للمكتبة اإلسالمیة للطباعة والنشر ) 1ج(النجار 
.235، ص )دت(4سمیر بكر المعجم األدبي الجدید، دراسة سمعة الطلعة للنشر، لبنان، ط-(3)

.09، ص )دت) (دط(الغزل، تاریخه وأعالمه، دار الثقافة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان : جورج غریب-)4(
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)1(.إذا رحلت الحبیبة یبكیها الشاعر ویتحشم الصحاب بحثا عنها

إذا فــالغزل مــن أقــدم الفنــون الشــعریة عنــد العــرب وأكثرهــا شــیوعا، التصــالها الوثیــق بالطبیعــة 

إحسـاس تلقـائي اإلنسانیة، فالحب مثل فطري في كـل بیئـة، ووصـف المحبوبـة والتغنـي بجمالـه

وقـــد تبـــوأ الغـــزل مكانـــا ملحوظـــا فـــي شـــعر األمـــم علـــى اختالفهـــا، ولـــیس غریبـــا إذا أن یعـــرف 

بــــدوره فهــــذا اللــــون مــــن موضــــوعاته منــــذ أن عــــرف العــــرب أســــلوب التعبیــــر الشــــاعر العربــــي

الشعري، فقد كان الشاعر في العصر الجاهلي یقول األبیات تغزال في حبیبتـه یعبـر بـذلك عـن  

.حبه أو ما تكنه جوارحه من الغرام أو الشوق

زة فـي الطبـع، وغریـزة مغـرو ولما كان الباعث على قـول الغـزل فطـرة  فطـر علیهـا اإلنسـان

)2(.وكانت البواعث على القول في األغراض األخرى، ویزنها قدرا ومقدارا وعمقا وسعة

فالغزل من األغراض الشعریة المحببـة إلـى الـنفس، فهـو یصـور أشـواق المحبـین ولـوعتهم ولـم 

یحفـــل العـــرب بشـــئ مـــن احتفـــالهم بـــالغزل، وهـــو مـــن أصـــدق أنـــواع الشـــعر عاطفـــة صـــور فیـــه 

فهــو عاطفــة )3(.اقهم وٕاحساســاتهم نحــو المــرأة تصــویرا للنفــوس وكشــف لــدواخلهاالشــعراء أشــو 

حب تتحرك فـي ذات الشـاعر، تنضـج بعاطفـة الـود أو اإلعجـاب أو الشـكوى والحرمـان، وذلـك 

.بحسب موقف الحبیبة منه

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
61993لیبیا، ط–یحي الجبوري، الشعر الجاهلي، خصائصه وفنونه، منشورات جامعة قارنیوس، بنغازي -)1(

.163ص 
1غــازي طلیمــات وعرفــان األشــقر، فــي األدب الجــاهلي، قضــایا، أغراضــه، أعالمــه، فنونــه، دار الفكــر  دمشــق، ط.د-)2(

.                       136ه، ص 1422م، شوال 2002، )ینایر (كانون الثاني 
.6المقدمة،ص ) دت(، 1ط. مصر:محمد احمد الحوفي، الغزل في العصر الجاهلي، دار النهضة، القاهرة-)3(
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:مفهوم الموازنة-)2(

.)1(...ج أوزان..وزن... وزنا وزنة: یزن: وزن:لغة-أ

) وازن ( ...  الشـئ قـدره بوسـاطة المیـزانوزن–رجح : وزنا، وزنة) یزن. (الشئ) وزن (

...وقابله وحاذاه. ساواه في الوزن وعادله...ساوي وعادل: بین الشیئین، موازنة، ووزانا

ابلــه ق) وازاه...  ( العــدل)... المیــزان ... ( مــع المیــزان):المــوازین .... ( المیزانیــة): الموازنــة( 

.)2()اآلخر(وازي أحدهما :الشیئان) توازي .(وواجهه

: المقــدار والعــدل ووازنــه: والمیــزان... وزن الشــئ إذا قــدره... ثقــل شــئ بشــئ مثلــه: الــوزن

.)4(أي اتزانا بمعنى تساویا: توازنا،)3(.عادله وقابله

.ادلةووزن الشئ یزنه وزنا وزنة راز ثقله وخفته، ووازنه موازنة ووزانا ع

... تعادال: وتوازنا... كان على زنته وقابله وحاذاه

مصـــدر وزن وعنـــد أهـــل البیـــع هـــو تســـاوي : الموازنـــة... مصـــدر والمثقـــال ج أوزان: الـــوزن

.)5(الفاصلتین من الفقرتین أو المصراعین في الوزن والتفقیه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عود-)1( ران مس ان، ط: جب روت لبن ین، ، بی م للمالی ري، دار العل وي عص م لغ د، معج ادة ) دت(،.8الرائ ص )وزن(م
641.

ي -)2( ادر، دمحم عل د الق د عب ار،معجم الوسیط،قام بإخراجھ ابراھیم مصطفى، أحمد حسن الزیات، حام ة )1ج(النج ،المكتب
.1030، 1029ص ) دت)(د ط(اإلسالمیة للطباعة والنشر تركیا

.206، 25، ص)وزن(ه، مادة 1303، )ط.د(لسان العرب، المطبعة األمیریة، بوالق، مصر، : ابن منظور-)3(

).وزن(ه، مادة 1306، 1تاج العروس، المطبعة الخیریة بمصر، ط: دمحم مرتضى الزبیدي-)4(

.968، ص )وزن(بیروت، مادة –محیط المحیط، مكتبة لبنان ناشرون : بطرس البستاني-)5(
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المقابلـــة بـــین فكـــرتین أو أثـــرین أو مدرســـتین أو شخصـــین فـــي مبحـــث : والموازنـــة، المـــوازاة

ـــة بـــین ـــك مـــن األدب العربـــي كتـــاب الموازن أبـــي تمـــام ' طویـــل أو فصـــل مـــن مبحـــث، مثـــال ذل

.)1(... الحسن بن سید اآلمديألبي القاسم' والبحتري 

:إصطالحا-ب

المقابلــــة أو المبادلــــة بــــین شــــیئین وبهــــذا –نســــتنتج أن مفهــــوم الموازنــــة اصــــطالحا یعنــــي 

الصدد اختلف في التعبیر عنها كل من القـدماء والمحـدثون ولقـد اسـتعمل النقـاد ألفاظـا متعـددة 

. المفاضلة، والمقابلة والمقایسة، فضال عن المقارنة: تدل على أنهم یریدون بها الموازنة منها

وجـــدتهم فاضـــلوا ' ... ازنـــة لقـــول اآلمـــديوهنـــاك تعریـــف یمكـــن أن یقتـــرب فـــي تعریفـــه للمو 

ثـــم ... 'وفـــي حدیثـــه عـــن منهجـــه قـــال ' )2(...لغـــزارة شـــعریهما–أبـــي تمـــام والبحتـــري -بینهمـــا 

أوزان مــن شــعریهما بــین قصــیدة وقصــیدة إذا إتفقنــا فــي الــوزن والقافیــة وٕاعــراب القافیــة، ثــم بــین 

وعـــة نجـــدها فــي كتـــب األدب علـــى ومظـــاهر الموازنــة فـــي أدبنـــا القــدیم متن.)3(...معنــى ومعنـــى

الــرغم مــن أنهــا كانــت محــاوالت تــدور فــي أســواق العــرب مثــل ســوق عكــاظ أیــن كــان الشــعراء 

.یتحـاكمون إلــى النابغــة تحــت قبتــه الحمــراء و كـان فــي نظــرهم أقــدر الشــعراء علــى وزن الكــالم

د البیئات األدبیة وٕاذا انتقلنا إلى العصر األموي لوجدنا اتساعا في مظاهر الموازنة نظرا لتعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1984، 21944مجدي وهیبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة واألدب، مكتبة لبنان، ط-)1(

.371ص 
بشــراآلمدي، الموازنــة بــین أبــي تمــام والبحتــري، تحقیــق الســید أحمــد صــقر دار المعــارف بمصــر أبــو القاســم حســن بــن -)2(
.411م، ص، 1972، )ط.د(
.19م، ص 2006هـ 142، 1لبنان، ط–المرجع نفسه، تحقیق إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت -)3(
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وكان لمجالس . وظهور شعراء متخصصین في األغراض الشعریة، أو اإلكثار من النظم فیها

الخلفاء الدور الفعال في النقد عامة والموازنة خاصة، ثم نجد أن النقد في نهایة العصر 

األموي وبدایة العصر العباسي قد اتسع نطاقه وكثر رجاله وأصبحت صور المفاضالت في 

ات المتفقة المعاني أو بین أكثر من بیتین أو بین لقصیدتین المتفقتین هذا العصر بین األبی

في الوزن والقافیة والغرض أو بین شاعرین أو أكثر في األغراض الشعریة، أو بین أبیات 

.)1(الشاعر نفسه، وقصائده وأغراضه الشعریة أو بین الشعر المنحول والشعر الصحیح 

ب الموازنة الذي وازن فیـه بـین أبـي تمـام الطـائي وأبـي وأشهر مصدر في هذا المجال كتا

عبادة البحتري، وظهرت بعـد كتـاب اآلمـدي كتـب نقدیـة كثیـرة تتحـدث عـن المفاضـلة والموازنـة 

.ولیس فقط بین شعر وشعر وٕانما بین فني الشعر والنثر

أن  أمــــا فــــي العصــــر الحــــدیث فنجــــد أن النقــــاد والمحــــدثین وســــعوا مفهــــوم الموازنــــة بحیــــث 

الموازنــة ممكنــة بــین األشــیاء ســواء المتشــابهة أو المتضــادة أو التــي تحمــل صــفات یجمــع فیهــا 

مـن التشابه واالختالف بما یرجع السبب إلى كثـرة المـادة األدبیـة التـي بـین أیـدیهم وتـراث أكثـر

أربعة عشر قرنا، یضاف إلیه ما أبدعه األدبـاء فـي العصـر الحـدیث، ممـا جعـل النقـد الحـدیث 

.م موازنات كثیرة، یجدها الباحث في هذا العصر في كتب نقدیة خاصة بالموازنةیض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رســالة ماجســتیر، كلیــة التربیــة جامعــة ینظــر الموازنــة منهجــا نقــدیا قــدیما وحــدیثا، إســماعیل خلبــاص حامــدي الزاملــي، -)1(
.39/45م، ص 1989بغداد، 
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إّن أهمیــة الموازنــة تكمــن فــي غایــات متعــددة، فهــي نــوع مــن األدب الوصــفي الــذي یــوازن بــین 

فمــن واجــب الناقــد إذن أن یتعمــق فــي دراســة ."شــاعرین یتضــح فیــه  مــا لكــل منهمــا ومــا علیــه

فـــإن : هـــد فـــي ذلـــك لیســـتطیع وزن مـــا یقـــولالشـــاعر الـــذي یضـــع شـــعره فـــي المیـــزان، وأن یجت

الشاعر لم یعش معك وال لك، وٕانما خضع في شعوره لغیـر مـا تخضـع لـه مـن ظـروف الزمـان 

.)1(" والمكان

معــا ) الوصــف أو الحكــم، أو كلیهمــا: ( مــنهج نقــدي تطبیقــي یرمــى إلــى تحقیــق الغــایتین

من خالل دراسة عملین أدبیین أو أكثر دراسة تقـدم علـى معـاییر نقدیـة یختلـف مـن ناقـد آلخـر 

.)2(تبعا لمذهبه في األدب ونقده

الجمع بــین القطــع األدبیــة یمكـن أن نســتنتج أن الموازنــة تســمى كــذلك بالمقارنــة األدبیــة كــ

الشعریة كانت أو النثریة والموازنة بینهما وبیان الصفات التي میزت بعضها عن بعض وأخیـرا 

إصـــدار الحكـــم علیهـــا بحســـب قوتهـــا أو ضـــعفها وبحســـب األســـلوب الـــذي أتبعـــه األدیـــب فـــي 

.نسجها

احـــل الـــثالث ویمكـــن أن نســـتنتج داللـــة كلمـــة الموازنـــة فـــي االصـــطالح النقـــدي مـــن المر 

أن یتبرأ من –الموازن –الكشف واإلحصاء والحكم وبالتالي یجب على الناقد : المتمثلة بـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.20ص 1936، 2ط: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة: الموازنة بین الشعراء: زكي مبارك-)1(
.18ة منهجا نقدیا وبالغیا، ص ینظر الموازن-)2(
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األعراض جمیعـا ألن النقـد نـوع مـن الحكـم والفضـاء فـإذا سـیطرت علیـه فكـرة خاصـة أو حكمـا    
مسـبقا أو قناعـة معینـة إصـطبغ حكمـة بالذاتیـة وابتعـد عـن الموضـوعیة المنشـودة مـن وراء كــل 

الشــعراء، وبــین الخطبــاء بالموازنــة بــین الفحــول مــن الغــزلیین والسیاســیین مــن .   بحــث ودراســة
على الرغم من تأثرها بالعصبیاتجمیعا، فخلف لنا ثروة نقدیة قیمة واألدباء

الموازنـــة كانـــت أساســـا للمفاضـــلة منـــذ الجاهلیـــة، وفـــي صـــدر اإلســـالم كانـــت الموازنـــة بـــین إذا

وخطبائـه مـن ناحیـة وبـین شـعراء ) ص(القرآن الكریم وبـین كـالم العـرب، وبـین شـعراء الرسـول 

لوفـــود العربیـــة، وخطبـــائهم مـــن ناحیـــة أخـــرى، وأمـــا العصـــر األمـــوي فقـــد كـــان زاخـــرا واألهـــواء ا

واألمزجــة، وتعــد الموازنــة وهــي جــزء مــن مــنهج المفاضــلة بــین الشــعراء، الشــكل التطبیقــي للنقــد 

الذي یهدف إلى التقویم والحكـم علـى أعمـال النقـاد، ومـا یمیـز هـذه القضـیة أن أكثـر النقـاد فـي 

العربـــي قـــد وازنـــوا بـــین الشـــعراء، وهـــذا ممـــا أدى بمـــوازنتهم التـــي كانـــت تعتمـــد معـــاییر التـــاریخ 

.ألن تذهب بإتجاه التعلیل;ذوقیة
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:تطور الغزل ونشأته: المبحث الثاني

:تطور الغزل في العصر الجاهلي-1

أمــا شــعر العصــر الجــاهلي فــال خــالف فــي البــاحثین أنــه شــعر غنــائي اتصــل بالــذات 

وعبر عن مشاعرها، فقد كـان القلـب النـابض بمشـاعر الحـب والغـض، والحـزن والفـرح  والوعـد 

)1(. والوعید إلى غیر ذلك بما یختلج في نفوس أصحابه

ــــاة ــــاحي الحی ــــر الجــــاهلیون بشــــعرهم عــــن شــــتى من ــــف فقــــد عب ــــدهم، وضــــمنوه مختل عن

.أغراضهم، فكان دیوان فخر، ووصف، وغزل، ومدح، ورثا، وهجاء وخمر وزهد وحكمة

فأغراض الشعر الجاهلي كثیـرة، یوصـف بعضـها بالسـبق والصـدق، كـاألطالل والغـزل، 

ویرمي بعضها بالغلو والشطط كالفخر والهجاء، ویظهر فـي بعضـها الجهـود والجفـاف كالتأمـل 

مة، لكن ألصقها بالنفس والجسد الغزل، فهو التعبیر الراقـي عـن الغریـزة والتصـویر الفنـي والحك

.)2(لما بین الذكر واألنثى من تجاذب أزلي أبدي ال انفصام له 

فقـد كـان للنسـب النصـیب األكبــر فـي الشـعر الجـاهلي لمـا كــان عنـدهم مـن خـط وترحــال 

.وانتقال من مكان إلى مكان فكان الفراق ثم اللقاء والوصال

وقــد حــرص شــعراء العــرب فــي العصــر الجــاهلي علــى بــدء القصــائد بــالغزل، ومــا یتبــع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م، 12006ینظر، یوسف عطا الطریفي، شعراء العرب في العصر الجاهلي، األهلیة للنشر والتوزیع، ط-)1(

.22-21ص 
.136غازي طلیمات، وعرفان األشقر، في األدب الجاهلي، ص . د-)2(
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األطالل واآلثار، وشاع هذا االتجـاه عنـدهم وغلـب علـیهم الغزل من إلمام بالدیار، وبكاء على

فـي مـواطن األســى والحـزن والبكــاء، فكانـت عــادة الشـعراء بــدء قصـائدهم بالنســیب سـواء كانــت 

في فخـر أو مـدح أم رثـاء ولعـل طبیعـة الحیـاة فـي العصـر الجـاهلي وقسـوتها هـي التـي جعلـت 

)1(.ف باسمها في مختلف المناسباتالشاعر یناجي حبیبته ویذكرها في كل األوقات ویهت

فقـد شــغل الغــزل حیــزا كبیـرا فــي الشــعر الجــاهلي، وتوزعتــه أحادیـث شــتى مــن وقــوف بــاألطالل 

واآلثــار أو تصــویر لمفــاتن المحبوبــة، حســیة أو معنویــة، أو ذكــر الهجــر، أو الطیــف مــا تثیــره 

: " ابــن قتیبــة بقولــهوٕالــى هــذا المعنــى ذهــب ) 2(ذكراهــا فــي الــنفس مــن أحاســیس ومــا إلــى ذلــك 

وســمعت بعــض أهــل األدب یــذكر أن مقصــد القصــیدة إنمــا إبتــدأ بــذكر الــدیار واألمــن واآلثــار 

... فبكى وشكا، وخاطـب الربـع، واسـتوفت الرفیـق لیجعـل ذلـك سـببا لـذكر أهلهـا الطـاغین عنهـا

وب ثــم وصــل ذلــك بالنســیب فشــكا شــدة الوجــد، وألــم الفــراق وفــر مــا الصــبابة والشــوق نحــو القلــ

ویصــف إلیــه  الوجــوه ویســتدعي بــه إصــغاء  األســماع إلیــه ألن النســیب الئــًط بــالقلوب بمــا قــد 

.)3("جعل هللا في تركیب العباد من محبة الغزل وألف النساء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1426–م 2005عبـد الرحمــان عبــد الحمیـد علــي، فــي األدب العصــر اإلسـالمي واألمــوي، دار الكتــاب الحــدیث . د-)1(
.248هـ، ص 

118عبد العزیز نبوي، دراسات في األدب الجاهلي، ص . د-)2(
.74/75م ص 1966) ط.د(إبن قتیبة، الشعر والشعراء، تحقیق وشرح، أحمد محمد شاكر، دار المعارف، مصر -)3(
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كانـــت العــرب فــي أكثــر شــعارها تبتــدئ بـــذكر ': وذهــب أیضــا أبــو هــالل العســكري بقولــه

' .)1(الدیار والبكاء، والوجد بفراق ساكنیها

ومـــن هنـــا یمكننـــي القـــول أن الجـــاهلین قـــد ازدهـــر عنـــدهم شـــعر الغـــزل وكـــان مـــرده إلـــى البیئـــة 

بكونــه المــدخل األساســي الــذي یلــج مــن خاللــه الجاهلیــة، فقــد جســد المكــان فاعلیتــه فــي الغــزل

الشاعر كي یظهر المكونات التـي تخـتلج فـي نفسـه فأصـبح جـزء مـن الغـزل وسـببا مـن أسـباب 

وجــوده، وذكــر هــذه األمــاكن لــم یــأتي عشــوائیا بــل كــان نابغــا مــن صــمیم الشــعراء فهــي أمــاكن 

.األهل واألحبة

دد األنمـاط واألشـكال ولعـل أبرزهـا الغـزل ومن یمعن النظر فـي الغـزل الجـاهلي یجـده متعـ

العفیــف المعنــي بصــورة الجمــال وســمو الغریــزة، والغــزل الصــریح المغمــوس فــي الشــهوة احتــل 

الغــزل فــي الشــعر الجــاهلي مكانــا بــارزا فكــان حظــه فیــه كبیــر وتغــزل الجــاهلي بــالمرأة وحــدها 

صــبابة والشــوق، لهــذا وصــور مفاتنهــا ومحاســنها وعبــر عــن وجــده وهیامــه، ومــا یالقیــه مــن ال

انقســـم الغـــزل إلـــى نـــوعین إبـــاحي مـــاجن متهتـــك یعتمـــد اإلثـــارة والجـــنس وغـــزل عـــذري طـــاهر

. )2(عفیف

أهـــل الحضـــر، وكـــانوا قلـــة، وأهـــل البادیـــة وهـــم الكثـــرة  فكـــان : كـــان عـــرب الجاهلیـــة فـــریقین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو هالل العسكري، الصناعتین، الكتابة والشعر، تحقیق علي محمد البجاوي، ومحمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، دار إحیـاء -)1(
.452م، ص 1952، 1الكتب العربیة، بیروت، ط 

منشــورات بــاجي مختــار، ینظــر، ســعد بوفالقــة، دراســات فــي األدب الجــاهلي، النشــأة والتطــور، والفنــون والخصــائص -)2(
.93م، ص 2006، )ط.د(عنابة، 
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الحضر یعیشون في المدن والقرى سواء في الحجاز أو في الـیمن أو فـي الشـام والعـراق، ومـن 

أشـــهر حضـــر الجاهلیـــة ســـكان مكـــة، فشـــعراء الحضـــر هـــم أصـــحاب الغـــزل الحســـي الفـــاحش 

الحبـــالي والمرضـــعات الغـــزل الصـــریح وزعیمـــه إمـــرؤ القـــیس صـــاحب المغـــامرات اللیلیـــة مـــعأو 

.فأصحاب هذا االتجاه وقفوا على دیار المحبوبة

وكــذلك وصــفوا المــرأة وصــفا حســیا تنــاولوا فیــه  تقــاطیع جســمها، فضــال عــن ثیابهــا وزینتهــا 

وممـن بـرع فـي ذلـك المنخـل ;وحلیها، وعرف بعضـهم بقصصـهم الغرامیـة ومغامراتـه العاطفیـة

عمــان وامــرؤ القــیس فــي وصــف معشــوقاته، وبــرع زهیــر الشــكوى فــي وصــف المتجــردة زوجــة الن

) 1(...في وصف الضعینة من خالل رحلة سلكتها الضعائن، بوادي الرس

فشــعراء الحضــر وهــم أصــحاب الغــزل الصــریح كــانوا یحبــون المــرأة المهفهفــة البیضــاء  وغیــر 

ر، فكـان المفاضة، ویغامرون من أجل الوصول إلیهـا ألنهـا متصـونة محاطـة بـالحراس واألسـوا

یمیــل الشــاعر إلـــى امــرأة واحــدة ســـواء بادلتــه الحــب أو صـــدته وكثیــرا مــن الشـــعراء مــن أوقـــف 

)2(سعادته على الزواج من هذه المحبوبة 

أما وصف المحاسن الخلقیة المعنویة النفسیة ومكانة الحب العفیف بین الرجل والمرأة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م، 2011، 1ســامي یوســف أبــو زیــد، ود، منــذر ذیــب  كفــافي، فــي األدب الجــاهلي، دار المیســرة للنشــر والطباعــة، ظ-)1(

.102/ 98ه، ص 1432

21/22لجاهلي، ص یوسف عطا الطریفي، شعراء العرب في العصر ا-)2(
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.فیأتي في المرتبة الثانیة بعد الوصف الحسي

بأن األخـالق العربیـة قامـت " وقد فسر بعض الدارسین السبب وراء وجود مثل هذا الشعر 

علــى دعــائم منهــا االعتــزاز بالشــرف، والحــرص علــى حســن األحدوثــة وســمعة األســرة وصــیانة 

.)1(فة والتعفففكان ال بد للرجال والنساء من الع. المرأة

فـــإذا كـــان الشـــعراء قـــد اهتمـــوا بالجانـــب الجســـدي الحســـي، فـــإن هـــذا ال یمنـــع مـــن وجـــود شـــعر 

فقـــد كـــان الغـــزل العفیـــف فـــي البادیـــة، وهـــو عفیـــف اللفـــظ . یتحـــدث عـــن عفـــة المـــرأة وأخالقهـــا

وعفیف المعنى وما جري من ذكر أس ماء السناء فهو نسیب، یدور حول بـث الشـوق والرغبـة 

الغــزل فــي الحبیبــة ویقــل هــذا النــوع مــن الغــزل فــي وصــف األعضــاء الظــاهرة وكــانفــي لقــاء 

أم الحویرث، أم الربـاب فـإذا أرغـم البـدوي شـعره علـى : المتزوجات أكثر ولذلك نالحظ األسماء

ذكــر الصــفات الجســمیة، فإنــه یــذكر المــرأة الفخمــة التــي یضــیف البــاب عــن جســمها، أو التــي 

عتبره تدلیال لهـا، وكـانوا یعشـقون العیـون الحـور ویحبـون الشـعر تعجز أن تنهض بسرعة وهذا ی

. )2(الكثیف األسود، ویكرهون اللون األمهق، ویعجبون بطول العنق

إذن فـــالغزل الحســـي العفیـــف أو الغـــزل العفیـــف فقـــد كانـــت نواتـــه فـــي الجاهلیـــة ثـــم اســـتمر فـــي 

هم بأسماء محبوباتهم مثلالعصر األموي وكثیرون هم زعماء هذا االتجاه وقد اقترنت أسالف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.99المر جع نفسه، ص -)1(
.21/22المرجع السابق، ص -)2(
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المرقش األكبر وأسماء، والمـرقش األصـغر وفاطمـة، وعـروة بـن جـذام وعفـراء وعنتـرة بـن شـداد 

.وعبلة

ومــن هنــا یمكننــا القــول أن المــرأة هــي كــل شــئ فــي نظــر الجــاهلي فضــال عــن أنهــا تشــكل 

الموضوع الذي أواله الشعراء أولى اهتماماتهم وٕاذا كان الرجل مسیطرا علـى المـرأة فـذلك نتیجـة 

الطبیعــة الحیــاة التــي جعلــت منــه المســؤول عــن األســرة وحمایتهــا فضــال عــن طبیعــة الصــحراء 

فرضت علیه القوة  الجسدیة، للقیام بعملیات الغزو ونظـرا لضـعف خیـال الشـاعر القاسیة التي 

جاء غزلهم وصفا للجمال الخارجي كجمال الوجه، والجسـم دون التعـرض إلـى الجمـال النفسـي 

والخلقي وكانوا یتفننون في رسم صورة هذا الجمال من أثر في نفوسهم لـذلك بـدأ غـزلهم غارقـا 

.میم الطبیعة الجاهلیةفي المادیة النابغة من ص

ومهما یكن من أمر فقد طغى الجانب الحسي على الجانب المعنوي في الغـزل الجـاهلي، ذلـك 

أن الشــاعر كــان یبحــث عــن المــرأة المثــال فــي جمالهــا، علــى الــرغم مــن أنهــا كانــت تحــس هــذا 

فقـد یعبـر الشـاعر عـن حزنـه ) 2(.الجمال وراء قناعها وألبستها، فتصور لـه خیالـه تلـك الصـفات

لفراق المحبوبة دون الخوض في الجانب الحسي إن اهتم مـا ینطـوي علیـه الغـزل الجـاهلي هـو 

تكرار المعاني، واألصالة وصدق العاطفة وٕانسانیتها  فإن الشاعر عند ما یـذكر حبیبتـه وبیتهـا 

ننا وبینه، وذلك عواطفه تشعر وكأن شعره تعبیر عن عواطفنا  رغم بعد المسافة الزمنیة بی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.102یوسف عطا الطریفي، شعراء العرب في العصر الجاهلي، ص -)2(



مصطلحات البحث ومفاهیمها: الفصل األول

37

كما تحوي خلجات قلبه من شحنات عاطفیة ال تعبر عن فرد أو جماعة في بیئة معینة، وٕانما 

عن قاسم مشترك لعواطف الناس أجمعین، وٕان تكلم الشاعر عن أمكنة معینة، ومحددة تعبر 

بأسمائها ونباتها وحیوانها، إلى ذلك المعاني البسیطة المأخوذة من الواقع الحسي القریب، وما 

وموجز تنقصه الهندسةخبره الشاعر في حیاته االجتماعیة مصنوعة بأسلوب جزل قوي 

.الفنیة

:ل في عصر صدر اإلسالمتطور الغز-2

المقصــود بصــدر اإلســالم الفتــرة التــي تبــدأ مــن ظهــور اإلســالم حتــى نهایــة دولــة بنــي أمیــة  

)1(.للهجرة132أي منذ اثنتي عشرة سنة قبل الهجرة إلى سنة 

:وقد یكون من المناسب عند دراسة حالة الشعر في هذه الفترة إلى تقسیمها إلى ما یلي

عصر الرسول صلى هللا علیه وسلم -أ

عصر الخلفاء الراشدین -ب

) 2(عصر بني أمیة -ج

ولمعرفــة مــدى التطــور الــذي طــرأ علــى الشــعر العربــي فــي هــذه الفتــرة التــي تقــرب مــن قــرن 

ونصف قرن یجدر بنا أن نلـم إلمامـة عجلـى بحالـة الشـعر فـي صـدر اإلسـالم، بعـد أن تطرقنـا 

.إلى حالة الشعر ـ الغزل ـ ومدى تطوره في العصر الجاهلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.20/21ص ،في األدب اإلسالمي واألموي،عبد العزیز عتیق. د-)1(
5ص ،المرجع نفسھ-)2(
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أحدث ظهور اإلسالم تحوال جذریا في حیاة األمة العربیة ونقلها من طـور التجزئـة القبلیـة 

وكـان ال . إلى طور التوحد في إطار دولة عربیة تدین اإلسالم وتتخذ القرآن الكـریم مـثال أعلـى

شـعرا ونثــرا. بـد لهـذا الحــدث العظـیم مـن أن یعكــس صـداه القـوي فــي الحیـاة األدبیـة لهــذه األمـة

.ومن الطبیعي أن النتاج األدبي لألمة یتفاعل مع البیئة التي تظله ویخضع لمؤثراتها

فقد ظل الشعر یتبوأ المنزلة األولى فـي صـدر اإلسـالم، شـأنه فـي العصـر الجـاهلي  فأخـذ 

. الشــعراء یعزفــون عــن الــنظم فــي األغــراض التــي كانــت حیــاة العــرب فــي الجاهلیــة تــدعو إلیهــا

القــائم علــى العصــبیة القبلیــة والمتصــل باألیــام والوقــائع والمفــاخرات  والشــعر كالشــعر القبلــي،

كشــعر الجهــاد : المتصــل بــالغزو والغــارات، واتجهــوا إلــى أغــراض دعــت إلــى البیئــة اإلســالمیة

والفتــوح والزهـــد، والـــوعظ، والشـــعر السیاســي، فاإلســـالم ألغـــى دواعـــي الشــعر القبلـــي حـــین وحـــد 

واحــدة، وانصــرف شــعراء الحواضــر إلــى أغــراض تالئــم بیئــتهم المترفــة القبائــل العربیــة فــي أمــة 

فاتجهت طائفة منهم إلى الشعر الغزلي الذي بلـغ الغایـة مـن التـألق واالزدهـار فـي عصـر بنـي 

.أمیة، وهذا ما سنتطرق إلیه الحقا، واتجهت طائفة أخرى إلى الشعر الدیني والوعظي

ق إنجــاز إلــى أعــداء اإلســالم ووقفــوا فــي صــفوفهم فریــ: فشــعراء هــذا العصــر كــانوا فــریقین

وأولئك هم ...یتهجمون على الرسول صلى هللا علیه وسلم ویهجونه ویحمسون قومهم ضده

)1(.شعراء مكة والطائف وغیرهم ممن أصروا على كفرهم وشركهم وعنادهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23، ص في األدب اإلسالمي واألموي،عبد العزیز عتیق. د- )1(
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قلة، وأهـل البادیـة وهـم الكثـرة  فكـان الحضـر أهل الحضر، وكانوا : كان عرب الجاهلیة فریقین

یعیشـون فــي المــدن والقــرى ســواء فــي الحجــاز أو فـي الــیمن أو فــي الشــام والعــراق، ومــن أشــهر 

حضــر الجاهلیــة ســكان مكــة، فشــعراء الحضــر هــم أصــحاب الغــزل الحســي الفــاحش أو الغــزل 

مرضـعات، فأصــحاب الصـریح وزعیمـه إمــرؤ القـیس صـاحب المغــامرات اللیلیـة مـع الحبــالي وال

.هذا االتجاه وقفوا على دیار المحبوبة

وكــذلك وصــفوا المــرأة وصــفا حســیا تنــاولوا فیــه  تقــاطیع جســمها، فضــال عــن ثیابهــا وزینتهــا 

وممـن بـرع فـي ذلـك المنخـل ;وحلیها، وعرف بعضـهم بقصصـهم الغرامیـة ومغامراتـه العاطفیـة

القــیس فــي وصــف معشــوقاته، وبــرع زهیــر الشــكوى فــي وصــف المتجــردة زوجــة النعمــان وامــرؤ 

) 1(...في وصف الضعینة من خالل رحلة سلكتها الضعائن، بوادي الرس

فشعراء الحضر وهم أصحاب الغزل الصریح كانوا یحبون المرأة المهفهفة البیضاء  وغیر 

المفاضة، ویغامرون من أجل الوصول إلیها ألنها متصونة محاطة بالحراس واألسوار، فكان

یمیل الشاعر إلى امرأة واحدة سواء بادلته الحب أو صدته وكثیرا من الشعراء من أوقف 

).2(سعادته على الزواج من هذه المحبوبة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م، 2011، 1، منذر ذیب  كفافي، في األدب الجاهلي، دار المیسرة للنشر والطباعة، ظسامي یوسف أبو زید، ود-)1(

.102/ 98ه، ص 1432
.21/22یوسف عطا الطریفي، شعراء العرب في العصر الجاهلي، ص -)2(
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أمــا وصــف المحاســن الخلقیــة المعنویــة النفســیة ومكانــة الحــب العفیــف بــین الرجــل والمــرأة 

.فیأتي في المرتبة الثانیة بعد الوصف الحسي

بأن األخـالق العربیـة قامـت " وقد فسر بعض الدارسین السبب وراء وجود مثل هذا الشعر 

حدوثــة وســمعة األســرة وصــیانة علــى دعــائم منهــا االعتــزاز بالشــرف، والحــرص علــى حســن األ

) 1(.فكان ال بد للرجال والنساء من العفة والتعفف. المرأة

فـإذا كـان الشــعراء قـد اهتمــوا بالجانـب الجســدي الحسـي، فـإن هــذا ال یمنـع مــن وجـود شــعر 

فقـــد كـــان الغـــزل العفیـــف فـــي البادیـــة، وهـــو عفیـــف اللفـــظ . یتحـــدث عـــن عفـــة المـــرأة وأخالقهـــا

وما جري من ذكر أس ماء السناء فهو نسیب، یدور حول بـث الشـوق والرغبـة وعفیف المعنى

الغــزل فــي فــي لقــاء الحبیبــة ویقــل هــذا النــوع مــن الغــزل فــي وصــف األعضــاء الظــاهرة وكــان

أم الحویرث، أم الربـاب فـإذا أرغـم البـدوي شـعره علـى : المتزوجات أكثر ولذلك نالحظ األسماء

كر المــرأة الفخمــة التــي یضــیف البــاب عــن جســمها، أو التــي ذكــر الصــفات الجســمیة، فإنــه یــذ

تعجز أن تنهض بسرعة وهذا یعتبره تدلیال لهـا، وكـانوا یعشـقون العیـون الحـور ویحبـون الشـعر 

. )2(الكثیف األسود، ویكرهون اللون األمهق، ویعجبون بطول العنق

الجاهلیة ثم استمر فيإذن فالغزل الحسي العفیف أو الغزل العفیف فقد كانت نواته في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.99، ص یوسف عطا الطریفي، شعراء العرب في العصر الجاهلي-)1(
.21/22المرجع السابق، ص -)2(
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العصــر األمــوي وكثیــرون هــم زعمــاء هــذا االتجــاه وقــد اقترنــت أســالفهم بأســماء محبوبــاتهم 

مثــل المــرقش األكبــر وأســماء، والمــرقش األصــغر وفاطمــة، وعــروة بــن جــذام وعفــراء وعنتــرة بــن 

.شداد وعبلة

لي فضــال عــن أنهــا تشــكل ومــن هنــا یمكننــا القــول أن المــرأة هــي كــل شــئ فــي نظــر الجــاه

الموضوع الذي أواله الشعراء أولى اهتماماتهم وٕاذا كان الرجل مسیطرا علـى المـرأة فـذلك نتیجـة 

الطبیعــة الحیــاة التــي جعلــت منــه المســؤول عــن األســرة وحمایتهــا فضــال عــن طبیعــة الصــحراء 

خیـال الشـاعر القاسیة التي فرضت علیه القوة  الجسدیة، للقیام بعملیات الغزو ونظـرا لضـعف

جاء غزلهم وصفا للجمال الخارجي كجمال الوجه، والجسـم دون التعـرض إلـى الجمـال النفسـي 

والخلقي وكانوا یتفننون في رسم صورة هذا الجمال من أثر في نفوسهم لـذلك بـدأ غـزلهم غارقـا 

.في المادیة النابغة من صمیم الطبیعة الجاهلیة

ب الحسي على الجانب المعنوي في الغـزل الجـاهلي، ومهما یكن من أمر فقد طغى الجان

ذلــك أن الشــاعر كــان یبحــث عــن المــرأة المثــال فــي جمالهــا، علــى الــرغم مــن أنهــا كانــت تحــس 

)2(.هذا الجمال وراء قناعها وألبستها، فتصور له خیاله تلك الصفات

فقد یعبر الشاعر عن حزنه لفراق المحبوبة دون الخوض في الجانب الحسي إن اهتم ما         

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.102یوسف عطا الطریفي، شعراء العرب في العصر الجاھلي، ص -)2(
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العاطفــة وٕانســانیتها  فــإن ینطــوي علیــه الغــزل الجــاهلي هــو تكــرار المعــاني، واألصــالة وصــدق 

الشاعر عند ما یذكر حبیبتـه وبیتهـا عواطفـه تشـعر وكـأن شـعره تعبیـر عـن عواطفنـا  رغـم بعـد 

المسـافة الزمنیـة بیننــا وبینـه، وذلـك كمــا تحـوي خلجـات قلبــه مـن شـحنات عاطفیــة ال تعبـر عــن 

ین، وٕان فــرد أو جماعــة فــي بیئــة معینــة، وٕانمــا تعبــر عــن قاســم مشــترك لعواطــف النــاس أجمعــ

تكلم الشاعر عن أمكنة معینة، ومحددة بأسمائها ونباتها وحیوانهـا، إلـى ذلـك المعـاني البسـیطة 

المــــأخوذة مــــن الواقــــع الحســــي القریــــب، ومــــا خبــــره الشــــاعر فــــي حیاتــــه االجتماعیــــة مصــــنوعة 

.بأسلوب جزل قوي وموجز تنقصه الهندسة الفنیة

:تطور الغزل في عصر صدر اإلسالم-)2(

قصــود بصــدر اإلســالم الفتــرة التــي تبــدأ مــن ظهــور اإلســالم حتــى نهایــة دولــة بنــي أمیــة  الم

) 1.(للهجرة132أي منذ اثنتي عشرة سنة قبل الهجرة إلى سنة 

:وقد یكون من المناسب عند دراسة حالة الشعر في هذه الفترة إلى تقسیمها إلى ما یلي

عصر الرسول صلى هللا علیه وسلم -أ

لراشدین عصر الخلفاء ا-ب

) 2(عصر بني أمیة -ج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.20/21ص ،في األدب اإلسالمي واألموي،عبد العزیز عتیق. د-)1(
5ص ،المرجع نفسھ-)2(
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ولمعرفــة مــدى التطــور الــذي طــرأ علــى الشــعر العربــي فــي هــذه الفتــرة التــي تقــرب مــن قــرن 

ونصف قرن یجدر بنا أن نلـم إلمامـة عجلـى بحالـة الشـعر فـي صـدر اإلسـالم، بعـد أن تطرقنـا 

.إلى حالة الشعر ـ الغزل ـ ومدى تطوره في العصر الجاهلي

أحدث ظهور اإلسالم تحوال جذریا في حیاة األمة العربیة ونقلها من طـور التجزئـة القبلیـة 

وكـان ال . إلى طور التوحد في إطار دولة عربیة تدین اإلسالم وتتخذ القرآن الكـریم مـثال أعلـى

شـعرا ونثــرا. بـد لهـذا الحــدث العظـیم مـن أن یعكــس صـداه القـوي فــي الحیـاة األدبیـة لهــذه األمـة

.ومن الطبیعي أن النتاج األدبي لألمة یتفاعل مع البیئة التي تظله ویخضع لمؤثراتها

فقد ظل الشعر یتبوأ المنزلة األولى فـي صـدر اإلسـالم، شـأنه فـي العصـر الجـاهلي  فأخـذ 

. الشــعراء یعزفــون عــن الــنظم فــي األغــراض التــي كانــت حیــاة العــرب فــي الجاهلیــة تــدعو إلیهــا

القــائم علــى العصــبیة القبلیــة والمتصــل باألیــام والوقــائع والمفــاخرات  والشــعر كالشــعر القبلــي،

كشــعر الجهــاد : المتصــل بــالغزو والغــارات، واتجهــوا إلــى أغــراض دعــت إلــى البیئــة اإلســالمیة

والفتــوح والزهـــد، والـــوعظ، والشـــعر السیاســي، فاإلســـالم ألغـــى دواعـــي الشــعر القبلـــي حـــین وحـــد 

واحــدة، وانصــرف شــعراء الحواضــر إلــى أغــراض تالئــم بیئــتهم المترفــة القبائــل العربیــة فــي أمــة 

فاتجهت طائفة منهم إلى الشعر الغزلي الذي بلـغ الغایـة مـن التـألق واالزدهـار فـي عصـر بنـي 

.أمیة، وهذا ما سنتطرق إلیه الحقا، واتجهت طائفة أخرى إلى الشعر الدیني والوعظي
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ق إنجــاز إلــى أعــداء اإلســالم ووقفــوا فــي صــفوفهم فریــ: فشــعراء هــذا العصــر كــانوا فــریقین

وأولئــك هــم ...یتهجمــون علــى الرســول صــلى هللا علیــه وســلم ویهجونــه ویحمســون قــومهم ضــده

)1(.شعراء مكة والطائف وغیرهم ممن أصروا على كفرهم وشركهم وعنادهم

فاســتجابوا لدعوتــه وفریــق مســلم دعــاهم النبــي لنصــرته حینمــا اشــتد علیــه أذى قــریش بالهجــاء 

)2(.ووقفوا في صفه یناضلون عنه بأشعارهم ویذودون عنه بألسنتهم، وأولئك هم شعراء المدینة

فإذا رأینا فیما خلفه لنا الفریق األول من شعراء مكة والطائف فـي عصـر الرسـول صـلى 

لشـــعر هللا علیـــه وســـلم رأینـــا أنـــه ال یخـــرج فـــي موضـــوعه ومضـــمونه وروحـــه عمـــا كـــان علیـــه ا

فـــال . طبعـــا ألنهـــم كـــانوا ال یزالـــون جـــاهلیین فــي عـــادتهم وتقالیـــدهم وطریقـــة تفكیـــرهم. الجــاهلي

یجــــب إذن أن یكــــون شــــعرهم فــــي تلــــك  الفتــــرة امتــــداد للشــــعر الجــــاهلي فــــي صــــورته و كــــل 

كحســان بــن ثابــت، وكلــب بــن مالــك : خصائصــه أمــا الفریــق الثــاني، وأعنــي بهــم شــعراء المدینــة

حـــة ممـــن قـــاموا یناضـــلون عـــن الرســـول صـــلى هللا علیـــه وســـلم بألســـنتهم فـــإن وعبـــد هللا بـــن روا

. كان كذلك هجاءا جاهلیا في صورته ومحتواه. هجاهم لقریش وشعرائها من أعداء اإلسالم

إذن لم یطرأ على الشعر تغییرا كبیرا في صدر اإلسالم من حیث أسالیبه وطرائقه الفنیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.24عبد العزیز عتیق، في األدب اإلسالمي واألموي، ص . د-)1(
.23ینظر المرجع نفسه، ص -)2(
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إنمــا التطــور الــذي طــرأ علــى شــعرهم منــذ اإلســالم ینجلــي فــي المعــاني واألغــراض فقــد أمــد 

اإلســالم هــؤالء الشــعراء بــزاد ثــري مــن المعــاني واألفكــار، علــى أن أثــر العقیــدة الجدیــدة لــم یكــن 

فانعكســـت فـــي معـــانیهم . واحـــدا لـــدى هـــؤالء، فمـــنهم مـــن نفـــذت العقیـــدة الجدیـــدة إلـــى أعمـــاقهم

أن حسـان بـن ثابـت وكعـب بـن مالـك وعبـد هللا بـن رواحـة مـثال  ومـنهم مـن كـان وأغراضهم، شـ

أثرهـــا ضـــئیال فـــي نفوســـهم ونتـــائجهم الشـــعري شـــأن الخطیئـــة مـــثال، ومهمـــا یكـــن مـــن أمـــر فـــإن 

المعاني اإلسالمیة أثرت بدرجات متفاوتة في شعر صدر اإلسـالم  یضـاف إلـى ذلـك أن أكثـر 

الجاهلیــــة واإلســــالم  هـــؤالء الشــــعراء كــــانوا لهــــم شـــعراء صــــدر اإلســــالم كــــانوا مـــن مخضــــرمي

أسلوبهم وطرائقهم الممیزة منذ العصر الجاهلي، ولم یكن من السهل علیهم أن یغیروا أسـالیبهم 

)1(.في ظل اإلسالم

. ومن هنا ال نجد فرقا كبیرا في الناحیة الفنیة بین شعرهم في الجاهلیة وشعر هم في اإلسالم

لي غنائیــا یفــیض مــن القلــب ویصــور عاطفــة الشــاعر وشــعوره  فكــان ولمــا كــان الشــعر الجــاه

ضــخم األلفــاظ، قــوي األســلوب، متعــدد األوزان والقــوافي ومعانیــه فطریــة مســتمدة مــن صــحیفة 

.الحیاة ومشاهد البیئة

فقد جاء اإلسالم وظل الشعر على حالته، أسر لفظه، وجزالة عبارة، وطریقة أداء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 29ص عبد العزیز عتیق، في األدب اإلسالمي واألموي. د-)1(
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ولكن أغراضه  تغیرت بتأثیر الحیاة الجدیدة، ومعانیـه اسـتحكمت وألفاظـه عـذبت بتـأثیر القـرآن 

) 1(.وبالغة الرسول صلى هللا علیه وسلم 

عــرف العــرب الغــزل منــذ جــاهلیتهم، شــأنهم فــي ذلــك شــأن كــل الشــعوب عرفــوه بنوعیــة 

اإلبــاحي والعفیــف، وٕاذا جــاء العصــر اإلســالمي خفــت صــوت الغــزل وتضــاءل النشــغال النــاس 

بــالفتوح والحــروب، والنصــراف الشــعراء إلــى مناصــرة الــدین الجدیــد أو إلــى مقاومتــه  وألن هــذا 

.رش بالمحصناتالدین الجدید منع التح

فاإلسالم هّذب الغزل في هـذا العصـر، فقـد وضـع القـرآن الكـریم حـدودا أخالقیـة للشـعر 

والشعراء، وللعالقات العامة بـین الرجـل والمـرأة، فاألسـاس الـذي ینشـده اإلسـالم فـي الشـعر هـو 

لیــه الصــدق والخیــر والعمــل الصــالح والــدفاع عــن اإلســالم، وكــذلك كــان الرســول صــلى هللا ع

وســــلم الكــــریم والخلفــــاء الراشــــدین الموقــــف ذاتــــه، وانعكــــس هــــذا الموقــــف العــــام علــــى الموقــــف 

األخالقــي لإلســالم مــن شــعر الغــزل، فقــد جعــل العالقــة بــین الرجــل والمــرأة علــى أســاس العفــة 

.  والمودة والرحمة

ددوا فیهعندما جاء اإلسالم ازداد النسیب عفة ألن العیون المریبة آمنت، وألن الخلفاء تش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1محمــد عبــد المــنعم خفــاجي، الحیــاة األدبیــة فــي العصــر العباســي، الناشــر، دار الوفــاء لــدنیا الطباعــة والنشــر، ط. د-)1(

.49م، ص 2004
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ومـا كـان موجـودا مـن غـزل أو نسـیب فـي هـذا العصـر . حتى كاد یستبطله عمر بـن الخطـاب

)1('إقامة السنة التي درج علیها العرب ' إنما كان في نظره دائما من باب 

قــد كــان الرســول صــلى هللا علیــه وســلم یمیــل إلــى ســماع الشــعر الجیــد فهــو لــم یــدعوا إلــى 

التخلـــي عـــن الشـــعر وٕانمـــا كـــان یقـــف موقفـــا مناهضـــا مـــن الشـــعر الـــذي ینـــافي المبـــادئ والقـــیم 

اإلسالمیة، والدلیل على ذلك فقـد كـان یشـجع حسـان بـن ثابـت وشـعراء األنصـار علـى مهاجـاة 

. الشعراء المشركین

قــد تــأثر الشــعر باإلســالم وبــالقرآن خاصــة، فنشــأت التقــوى وانصــرفوا عــن الحــروب واللهــو، 
فأتى ذلك إلى المثل العلیا في الحیاة األخالقیة فظهر الزهد والغزل العفیـف بعیـدا عـن الفسـاد، 

)2(.فهذا التحول أدى إلى بروز الشعراء العذریین

الجاهلي، وأن بعض الشـعراء تغزلـوا فـي زوجـاتهم فالغزل العذري تمتد جذوره إلى العصر
وكان اإلسالم سببا في ظهور قصائد هـذا الغـزل، كمـا أن اإلسـالم لـم یهـدم المـوروث الجـاهلي 
في نفوس الشعراء المسلمین ولهذا جاء أكثر غزلهم الحسـي امتـدادا لغـزل الجـاهلین فـي صـوره 

.ومضامینه

وكــان اإلســالم مــن أقــوى العوامــل فــي ظهــور هــذا النــوع مــن الغــزل، أن خلــق إدراكــا جدیــدا 
للعاطفة فیما أدى إلیه من جهاد النفس ومقاومة الهوى، وفي ماهیة لروح الزهد وبتهوینه من 

شأن الدنیا، وتهوینه لعـذاب اآلخـرة، وكانـت مقاومـة الـنفس للهـوى أكبـر ظـاهرة تجلـى فیهـا زهـد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م1993، 2ط–حســین الــواد، فــي تــأریخ األدب، مفــاهیم ومنــاهج، المؤسســة العربیــة للدراســات والنشــر، بیــروت . د-)1(
213ص 

.84م، ص 1987) ط.د( الشعر القدیم، دار الثقافة، وهران، الجزائر، ة یعبد هللا مسدورة، جمل-)2(
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.)1(هؤالء الغزلیین من المتاع الحسي، حتى كان بعضهم من الزهاد واألتقیاء 
الشــاعر العــذري قــد غلبتــه الطبعــة الدینیــة ... ': وهــذا مــا ذهــب إلیــه شــكري فیصــل حیــث یقــول

العفــــة مــــن خــــالل تخلیــــه عــــن شــــهواته ومــــن ذلــــك ذهــــب مــــذهب التقــــوى إضــــافة إلــــى ارتبــــاط ب

)2(' .وسیطرته على غرائزه

لكــن بــالرغم مــن هــذا بقیــت طائفــة مــن الشــعراء تعــاقر الخمــر فــي أشــعارها وتشــبب بالنســاء 

وتتغـــزل لهـــن غـــزال فاحشـــا إال أن أغلـــب الشـــعراء اتســـم شـــعرهم بـــالغزل العفیـــف الـــذي لـــم یقـــف 

وط أخالقیـة محـددة، والـدلیل علـى ذلـك كعـب اإلسالم بوجهـه ولـم یحرمـه، بـل شـجعه ولفـق شـر 

' . بــن زهیــر عنــدما مــدح الرســول الحبیــب محمــد صــلى هللا علیــه وســلم فــي قصــیده المشــهورة

وان اإلســـالم یـــد ال تنكــر فـــي ازدهـــار النثــر األدبـــي وهـــذا األخیــر كـــان أكثـــر اســـتجابة ' البــردة 

.لدواعي التطور من الشعر

:تطور الغزل في عهد بني أمیة-)3(

كیف تجلى غرض الغزل في عهد بني أمیة، وكیف تطور یا ترى ؟

إذن لقد مر الشـعراء بحالـة مـن الركـود فـي العصـر اإلسـالمي، ولمـا قامـت الدولـة األمویـة 
.انطلق الشعر مزدهرا مرة أخرى في كل المجاالت كما كان في العصر الجاهلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.36/37م ص 1998، )ط.د(، دار أزكاد، إیران، )العذري واإلباحي ( نعیمة براند وجي، الغزل األموي -)1(

.1، ص 16:15م، الساعة 2012یولیو 19عمر بوشویشنیة، مقال عن الشعر العذري، مظاهر للعواطف، -)2(
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أخــذ مظهــرا فشــاع الغــزل فــي العصــر األمــوي وتعــددت ألوانــه واتســعت مظــاهره، بــل أنــه 
جدیدا لم یكن له من قبل، فقد وجد شـعر الغـزل مسـتقال ال یشـركه غـرض آخـر وظهـرت وحـدة 
الغــرض فــي القصــیدة الغزلیــة كمــا وجــد شــعراء وقفــوا حیــاتهم وفــنهم علــى الغــزل ال یقولــون فــي 
غیره وال یطرقون بابـا آخـر سـواه، فكـل خـاطرة مـن خـواطرهم وكـل نزعـة مـن نزعـاتهم ال تتصـل 

رأة وكـــل نقطـــة مـــن لفظـــة مـــن ألفـــاظهم ال تصـــف إال جمالهـــا الفـــتن وحـــدیثها المعـــذب، إال بـــالم
)1(.وحبها المبرح ووصالها الحلو، وصدها المضني

غـزل العـذریین الـذین یتغنـون فـي شـعرهم هـذا : فـالغزل أیـام بنـي أمیـة ثالثـة أقسـام مختلفـة
غـزل اإلبـاحیین : والثـاني. جنونالحب األفالطوني العفیف كجمیل وعروة، وقیس بن ذریح والم

وهم الذین كانوا یتغنون الحب ولذاته العملیة كما یفهمها النـاس جمیعـا، وزعـیم هـؤالء عمـر بـن 
الغــزل العــادي الــذي لــیس هــو فــي حقیقــة األمــر إال اســتمرار للغــزل القــدیم : والثالــث.أبــي ربیعــة

)2(. المألوف أیام الجاهلیة

غــزل العــذریین مــن جهــة، وغــزل اإلبــاحیین مــن : األولــیننعنــي عنایــة خاصــة بالقســمین
جهــة أخــرى، ونحــاول أن نلــتمس األســباب المختلفــة التــي أنشــأت هــذین الفنیــین فــي أیــام بنــي 
أمیـة، طبعـا بعــد أن نفـرغ مــن تجدیـد البیئــات العربیـة التــي أنصـب الشــعر فیهـا وارتقــى فـي هــذا 

.إقلیم من األقالیم العربیةالعصر، ونّدل على أغراض الشعر التي شاعت في كل 

فما حظ كل بیئة من الشعر والشعراء في عصر بني أمیة یا ترى ؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.124دمحم عبد المنعم خفاجي، األدب العربي وتاریخھ، ص -)1(

.110زین الدین زكریا الشیخ، األدب القدیم نص ودرس، ص . د-)2(



بیئات الشعر في العصر األموي :الفصل الثاني



بیئات الشعر في العصر األموي :الفصل الثاني

بیئات الشعر في العصر األموي:الفصل الثاني

:  المبحث األول
بیئة الحجاز-1
بیئة نجد -2
بیئة العراق -3
بیئة الشام -4

عوامل الغزل وتیاراتھ :  المبحث الثاني  
:الغزل البدوي العفیف -1

 بیئتھ وأسباب ظھوره
 خصائص وممیزات الغزل البدوي العفیف
 أعالمھ

:اإلباحي الماديالغزل الحضري -2

 بیئتھ وأسباب ظھوره
 خصائص وممیزات الغزل الحضري الصریح
 أعالمھ



بیئات الشعر في العصر األموي:الفصل الثاني

52

هـــذا فـــرغ مـــن تحدیـــد البیئـــات العربیـــة التـــي أخصـــب الشـــعر فیهـــا وارتقـــى فـــيســـنتحدث عنهـــا بعـــد أن ن

.العربیةتي شاعت في كل إقلیم من األقالیم وأدل على أغراض الشعر ال،العصر األموي

فهـي مهـد الشـعراء وفیهـا نهضـة الشـعر ،كانت بیئات الشعر األموي هـي الحجـاز ونجـد والعـراق والشـام

أما مصر كذلك الشمال اإلفریقي فلم تحفل بالشعر وال بالشعراء في عهد دولة بني أمیة ألنها بیئـات جدیـدة 

)1(.في األدب العربي والشعري ولم تشرع انتباه الشعراء كثیرا في هذا العهد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.82ص ،بیروت،األدب العربي وتاریخه في العصرین األموي والعباسي،محمد عبد المنعم خفاجي-)1(
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:جازبیئة الحِ -1

فـأورثهم ذلـك أنفـة وعـزة االسـتقاللفـإن أكثـر أهلـه بـدور حـل نشـأوا علـى :جازما بیئة الحِ أ
وهـؤالء قلـة بالنسـبة إلـى بقیـة ،ومنهم من استوطنوا المدن والقرى،واعتداد بالنفس وجرأة ال تحد

)1(.والطائف،مكة والمدینة:ومن أشهر مدنه،السكان

التغنــي بــه وظهــرت فكــان أن شــاع ،أهلهــا بالشــعر وعنوانــه وبنقــده عنایــة شــدیدةاهــتمفقــد 
والغــزل العــذري وقــد أغــدق الخلفــاء علــى شــباب الحجــاز ،كــالغزل القصصــي:جدیــدة منــهفنــون

).2(والمال والعطاء لیصرفوهم عن المطالبة بالخالفة فذاع الترف وانتشر االنعیم وكثر اللهو 

حقا أن هذا الثراء الضخم الذي انهال على الصحابة فـي الحجـاز مـن مغـانم الفتـوح ثـم آل 
وٕالـى أنمـاط ،من بعدهم في العصر األموي قد دفـع بأصـحابه إلـى الرفاهیـة والترفـهإلى أبنائهم 

وذلـك بـدوره كـان لـه أثـره فـي نقـل الحجـاز نقلـة كبیـرة ،جدیدة من الحیاة أخذوا بهـا وبـالغوا فیهـا
.)3(.من حال إلى حال الحضارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.55في األدب اإلسالمي واألموي ص ،عبد العزیز عتیق-)1(
.82ص ،الحیاة األدبیة في العصر العباسي،محمد عبد المنعم خفاجي-)2(
.60ص،المرجع السابق،عبد العزیز عتیق-)3(
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ومحبـة ،وفصـاحة لسـان،ولطافة حس،باإلضافة إلى ما في الحجاز من مالحة ظرف ووداعة نفس"
ویتعرضــون للحســان ،وذهبــوا فــي حیــاة المجــون كــل مــذهب،فتبســطوا علــى النعــیم  وعكفــوا عــن اللــذة،لهــو

واضـطر مـن عواطـف بنیـه ورقـت ،ومن ذلك شاع الحب والغزل في مدن الحجـاز.والقیان في مواسم الحج
.)1("مشاعرهم

أخــذت فهــي الوضــوحوٕاذا نظرنــا علــى ضــوء كــل ذلــك إلــى الحجــاز كبیئــة تبــدو لنــا اآلن واضــحة كــل "
بأسـباب حضـارة جدیــدة، وهـي مــزیج مـن الحضــارة العربیـة والحضـارات األخــرى التـي اتصــلت بهـا وتفاعلــت 

ش وتذكي بیئة تقتفي من حیاتها قیم جاهلیة قدیمة لتحل محلها قیم جدیدة تصقل النفوس وترهف الح. معها
)2(."العواطف وتكسب الخیال شفافیة وصفاء 

فقد كانوا به متجاوبین ،الشعر الذي غلب علیهم واستبد بطاقتهم الشعریة والفنیة هو شعر الغزلإذا
وهي بیئة كل ما یشغل تفكیر أهلها ممن ملكوا الثراء والفراغ والرفیق وشاع بینهم الغناء ،مع أنفسهم وبیئتهم

على أن ،فكان طبیعیا لذلك أن یكثر شعراء الحب والغزل في الحجاز،أن یعیشوا لالستمتاع بالحبواللهو 
لـم یقفـوا بشـعر ،واألحـوص وغیـرهم كثیـرونرقیـاتالقـیس الوابـنهؤالء الشـعراء أمثـال عمـر بـن أبـي ربیعـة 

.الغزل والتشبیب على ما كان علیه في الجاهلیة

وال یتورعون في أكثر األحیان عن ،فالشعراء الغزلیون في الحجاز كانوا یقولون الشعر فیمن یحبون"
بائع البدو طوكان األمراء والكبراء یغضبون لنسائهم إذا شبب بهن أحد لغلبة .. .التصریح بأسمائهن

بسهولة الشعر وشدة فقد فاق نظراءه،فقد كان زعیم الغزلیین في ذلك العصر عمر بن أبي ربیعة،علیهم
وقد ،اء في طریقتهر به الناس وقلده الشعوٕارسال شعره قصصا غزلیة لذلك فتن ،األسر وحسن الوصف

أكثروا من التغني بالحب ووصف أعراضه وأمواله والنتشار الغناء في ذلك العصر بالحجاز كان ابن سریج 
.)3("ون في الحب من شعر تلك الطبقة كلهاوغیره بغنّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.82ص ،ـه1425م 8،2004ط ،لبنان–دار المعرفة بیروت ،تاریخ األدب العربي،أحمد حسن الزیات،ینظر-)1(
.64ص ،في األدب اإلسالمي،عبد العزیز عتیق-)2(
.65ص ،المرجع نفسه،ینظر-)3(
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وكــل مــا حولــه یغــري باالســتمتاع والحــب ،نشــأ ســباب الحجــاز–الحجــاز بیئــة –إذن فــي هــذه البیئــة 
وتجاربها العاطفیة كـأنهم بذلك قد القلوبغنائیا یعبر عن نوازعوالشعر  فاستمع وأحب والشعر فجاء شعره

.استحدثوا مدرسة الشعر الغنائي

:بیئة نجد-2

فكان سـكان هـذه الصـحراء بـدو رحـل كـانوا یـؤثرون الرحلـة داخـل صـحرائهم متنقلـین مـن :وأما بیئة نجد
مكان إلى آخر ومن ذلك نرى أن الحیاة في نجد كانت بعیـدة عـن االسـتقرار وقائمـة علـى الحـروب التـي ال 

خـارج هذا باإلضافة إلى قبوعهم داخل صحرائهم وعدم اتصـالهم بـاألمم المتحضـرة،تكاد تنقطع بین قبائلها
.)1(اللهم إال ما كان من اتصال یبعضهم وٕالى حین بمن یعیشون على أطراف الشام والعراق ،حدودهم

ولــم ،إذن هــذه العوامــل مجتمعــة جعلــت طــابع البــداوة یغلــب علــى حیــاة القبائــل النجدیــة فــي الجاهلیــة
الجزیـرة فـي نجـد شـعراء  داخـلوٕاذا نظرنا إلى ما كـان علیـه ال.تتوفى لها فرص العمل لحضارة خاصة بهم

فإننا نرى فیه بعض الشعراء الذین نهجوا في شـعرهم مـنهج مـن سـبقوهم فـي الجاهلیـة ،إبان العصر األموي
لكننــا نــرى عنــدهم بجانــب ذلــك شــعرا یصــور ســخطهم وشــكواهم مــن .مــن حیــث الطریقــة والصــورة والموضــوع

ـــذین كـــانوا یأخـــذونهم بشـــئ مـــن القســـوة وعـــدم الرحمـــة فـــي جمعهـــا دون مراعـــاة بعـــض عمـــال الصـــدفات ال
.لظروفهم

علــى أن لونــا جدیــدا مــن ألــوان الغــزل قــد نشــأ فــي نجــد ثــم شــاع فیهــا وفــي الحجــاز ذلــك هــو الغــزل "
العذري العفیف الـذي اشـتهرت بـه قبیلـة عـذرة وكـان أول مـن عبـد مـن شـعرائها طریـق هـذا اللـون مـن الغـزل 

.)2("ان معاصر لعبد الملك بن مروانجمیل بن معمر الشاعر العاشق الذي ك

وتــأثر بــه شــعراء ،فقــد ظهــر الغــزل العــذري فــي البیئــة النجدیــة إبــان العصــر األمــوي،ومهمــا یكــن مــن أمــر
ذلـك الغـزل الـذي یرجـع الفضـل فیـه إلـى شـعراء نجـد بوجـه عـام وٕالـى شـعراء قبیلـة ،الحجـاز وقـریش وغیـرهم

.عذرة بوجه خاص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
69في األدب اإلسالمي واألموي ص ،عبد العزیز عتیق،ینظر-)1(
72ص ،المرجع نفسه-)2(
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:بیئة العراق-3

ومنه كانـت تنطلـق الثـورات واحـدة الشام،أما بیئة العراق فقد كانت مركز للمعارضة السیاسیة لألمویین في 

.تلوى األخرى ضدهم بسبب العداوة التي كانوا یضرمون لألمویین وأنصارهم من أهل الشام

وكـان لكـل منهمـا ،حزب الخوارج وحزب الشـیعة:ثم تبلورت معارضة أهل العراق في حزبین قویین

ولقـد خلفـت لنـا هـذه المعارضـة تراثـا أدبیـا حـافال یتمیـز أدب ،الذین یؤیدونه ویدافعون عنـهشعراؤه وخطباؤه 

كمــا یتمیــز األدب الشــیعي منــه بطــابع الحــزن والمآســي التــي ،الخــوارج منــه بطــابع القــوة والشــجاعة والفدائیــة

)1(.ئهمأنزلها األمویون بشهدا

وانطبع شعرها بالطابع الثوري فظهر فیه تبعا لذلك لون ،صبغتها ثوریة–العراق –إذن كانت بیئة 

الذي كان حول الخصومات السیاسیة بین الخلیفة ومعارضـیه مـن األحـزاب وقـد ،جدید هو الشعر السیاسي

.)2(م زیاد الحجاج اهتم والة العراق بالشعر وأغدقوا على الشعراء المال ومن أشهره

:فالعراق یعد من أهم بیئات الشعر في العصـر األمـوي نـرى الشـعر یسـیر فـي اتجـاهین رئیسـیین همـا

والزبیــــریین أمــــا الشــــعر السیاســــي فیتمثــــل فــــي شــــعر الخــــوارج والشــــیعة ،والشــــعر القبلــــي،الشــــعر السیاســــي

وأمــا الشــعر القبلــي ،وقــد كــان لكــل حــزب مــن هــذه األحــزاب شــعراؤه الــذین یؤیدونــه،والهاشــمیین واألمــویین

.فیتمثل في شعر العصبیات القائم بین الفخر والهجاء

وكان الشعر العراقي صورة لهذه الحیاة الثائرة المتنافرة، فهـو قـوي عفیـف یكثـر فیـه الهجـاء والفخـر، وتتلـون 

تحزب للمكان والعقیدة والجنس، وتتغلب فیه النزهات الجاهلیةفیه العصبیة القبلیة ألوانا شتى من ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.88ابق، ص عبد العزیز عتیق، المرجع الس-)1(
.82محمد عبد المنعم خفاجي، األدب العربي وتاریخه في العصرین، األموي والعباسي، ص -)2(
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علــى التعــالیم اإلســالمیة وتغذیــة نفحــات بدویــة وصــالت أمویــة، فیزدهــر وینتشــر حتــى یشــغل كــل لســان 

.)3(ویحتل كل مكان ویعبر عن كل مبدأ 

على تبـاین ،لعصر األموي كانت جیاشة بالشعر مزدحمة بالشعراءومن ذلك كله نرى أن بیئة العراق في ا

.ها الشعر كانت متنوعة متباینةوأن الروافد التي استقوا من،أهوائهم ونزعاتهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.82ص ،تاریخ األدب العربي،أحمد حسن الزیات-)3(
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:بیئة الشام-4

فقــد تســاقط علیهــا ،)حیــث المــال والتــرف . (الخالفــة ومســتقر بنــي أمیــةأمـا بیئــة الشــام حیــث عاصــمة 

الشـــعراء طلبـــا للرفـــد والتمـــاس للعطـــاء وطمعـــا فـــي المـــال وكانـــت قصـــائد التهنئـــة والمـــدح والفخـــر تلقـــى بـــین 

.)1(الخلفاء واألمراء والوالة في دمشق وفي غیرها من الشام العامرة الحافلة بأسباب النشاط 

ومعقــل اإلســالم  ،ومقــر الجنــد،وقاعــدة للملــك،فقــد كانــت دمشــق فــي عهــد األمــویین حاضــرة للخالفــة

فشــغلها أدب الســیف عــن أدب القلــم وٕالهاهــا عــن حمــل الكتــاب حمــل القلــم وخلجتهــا خــوالج ،األمــلومنــاط 

نها بالشـعراء فزخـرت مـد،فتخلـت عنهـا للعـراق والحجـاز،الریاسة والسیاسة عـن روایـة األدب وفـرض الشـعر

.)2(باألدباء مجالسهماوغصت 

إذن فالشــــام كــــان ینجــــوا مــــن الثــــورات واألزمــــات النفســــیة واألزمــــات السیاســــیة لخضــــوعه لبنــــي أمیــــة 

طرب األهـــواء ضـــطرم العواطـــف كالحجـــاز وال هـــو مضـــفـــال هـــو م،وٕاخالصـــه لهـــم وانصـــرافه إلـــى تـــأدیبهم

وروایـة وال یتـوفر علـى دراسـة ،فـي نفـوس أهلـه ال یبعثـه باعـثفبقي الشعر من جراء ذلك راكـدا .. .كالعراق

وأكثر ما كان فیه من ذلك إنما كان یفد إلیه من العـراق والحجـاز مـع الشـعراء الـذین یجـذبهم سـخاء ،باحث

واألدبـاء الـذین یطلـبهم الخلفـاء مـن البصـرة كلمـا أعضـلتهم مسـألة فـي اللغـة والنحـو،القصـر أو دهـاؤه

.)3(واألدب 

وخالصة القول أن بیئة الشام لم ینبع من داخلها شعر یعبد به في العصر األموي كما نبع في بعض 

.النعدام أدواته وقتئذ–البیئات األخرى التي تعرضنا لها سابقا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.82نعم خفاجي المرجع السابق، ص محمد عبد الم-)1(
.214أحمد حسن الزیات، المرجع السابق، ص -)2(
.82المرجع نفسه، ص -)3(
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وكل مـا ،فقد كان أكثر سكانها من العرب یمنیین ال طاقة لهم بممارسة الشعر كالعدنانیین والمغربیین

بســبب مــا كــان یفــدي شــعراء العــراق   أتــیح لهــا مــن الشــعر إنمــا كــان یــأتي مــن خارجهــا عارضــا طارئــا، إمــا 

ونجد والحجاز على خلفاء األمویین في دمشق للمدح ونیل العطاء، وٕاما بسبب القبائل القسیة من عامر

وســلیم، تلــك التــي هــاجرت إلــى الشــام بعــد الفــتح، وتجــددت فیهــا معــارك الحــرب والشــعر بــوحي مــن الصــراع 

الذي نبع مـن داخـل بیئـة الشـام هـو ذلـك الشـعر الـذي أثـر عـن بعـض القبلي، ولعل الشعر الوحید

.)1(أمراء وخلفاء بني أمیة القرشیین ممن انغمسوا في حیاة الترف والغناء 

مختلفـا اختالفـا ،هكذا فإن الشعر في الشام إبان العصر األموي كان طارئا على هذه البیئة من الخارج

أمــا البیئــات األخــرى مــن الــیمن ومصــر وبــالد المغــرب واألنــدلس لــم ،وبیئــة العــراقالحجــاز كثیــرا علــى بیئــة 

فقــد كانــت متخلفــة تخلفــا كبیــرا فــي میــدان الشــعر والشــعراء ،تخلــف لنــا شــعراء یعنــد بــه فــي العصــر األمــوي

.والشام،والعراق،ونجد،بالقیاس إلى ما بلغه الشعر أثناء  ذلك العصر في كل من الحجاز

كانــت بیئــة الشــام والعــراق قــد امــتألت فــي العصــر األمــوي باألشــعار التــي تصــور صــراع األحــزاب فــإذا

أال وهـو الغـزل –فقد شهدت بیئـة الحجـاز لونـا مختلفـا مـن الشـعر ،السیاسیة وأصحاب المذاهب المعارضة

ـــى الحجـــاز،یتفـــق مـــع طبیعـــة الحیـــاة فیهـــا– الصـــراع بعـــاده عـــن او وخاصـــة بعـــد عـــودة الحیـــاة الهادئـــة إل

.السیاسي

وبهــذا فلنقصــر الجهــد علــى تحلیــل نهضــة الشــعر فــي الحجــاز ونجــد علــى عهــد بنــي أمیــة وبیــان عوامــل 

.تطور الغزل فیهما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

102عبد العزیز عتیق، المرجع السابق، ص -)1(
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:عوامل الغزل وتیاراته:المبحث الثاني

وحتـى جمـع معاویـة القریشـیین ،وما إن كان العصر األموي حتى انحصرت أعمال الخالفـة فـي دمشـق... 

فمـالوا ،وأغـدق علـیهم الـرزق لیصـرفهم عـن أمـور الخالفـة،من أطراف البالد العربیة وحصـرهم فـي الحجـاز

الس اللهـو وعقـدوا فـي الحواضـر مجـ،وعكفـوا عـن أطایـب الحیـاة،إلى الترف یساعدهم على ذلـك فـراغ ونـى

)1(.ولدیهم الغلمان والغالمیات،ولدیهم السبایا والمغنیات

إن الغزل ازدهر في العصر األموي ازدهارا بحیث قد عرف الحجاز آنذاك وهـذا األمـر سـاق البـاحثین 

وال ي مكـن االطمئنـان .أن الغزل ولید العصر األموي فحسب دون أن یرتبط بالعصور الماضیة:بأن یروا

.العربيبهذا القول وال یمكن دراسة الغزل دراسة شاملة دون النظر إلى ما في الشعر 

إن الشعر كان موجودا في العصر الجاهلي وكان معروفا لدى الشعراء الجاهلیین 

خــرى وفــي ولكــن أنــه كــان فــي مســتهل القصــائد وفــي أثنــاء األغــراض الشــعریة األ–كمــا ســبق لنــا الــذكر -

لقصـیدة لـه أو حیـاتهم الشـعریة الواقع أنهم یأتون بالغزل ویعبرون عن عواطفهم في الحـب دون أن ینفـردوا ا

قـد قصـروا شـعرهم وحیـاتهم فـي الغـزل فحسـب ولكن في العصر األموي وفي بیئة الحجاز نجد الشـعراء ،له

نس الشعري عنـدهم وانطبـع بطـابع وال یتعاطون األغراض والفنون الشعریة األخرى بحیث قد نضج هذا الج

واكتســب الخصــائص الجدیــدة لــم تكــن متــوفرة فــي غــزل الجــاهلیین المقصــور فــي مســتهل ،حیــاتهم الیومیــة

.القصائد لذا قیل أنه ولد في هذا العصر وفي هذه البیئة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.441ص ،)ت .د()ط.د(لبنان –بیروت ،دار الجیل،األدب القدیم،الجامع في تاریخ األدب العربي،حنا الفاخوري- (1)
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في العهد األموي ولكنه لم ینشط في كان الغزل واحدا من الفنون الشعریة التي نشطت وترعرعت " 

غیــر أن الغـزل بصــوره ،وٕانمــا كـان نشــاطه فـي بقعــة بعینهـا مــن األرض العربیـة وهــي الحجـاز،كـل مسـاحة

الجارفــة الــوافرة اإلنتــاج لــم ینشــأ فــي الحجــاز دون بقیــة األرض العربیــة دون مــا ســبب واضــح أو دافــع غیــر 

فقــد كــان ،كلهــا تــؤذن بانتشــار هــذا الفــن فــي تلــك الربــوعوٕانمــا هنــاك أســباب وعوامــل ودوافــع كانــت،أصــیل

وكــانو ،أعیــان العــرب وأبنــاء الصــحابة وأنجــال الغــزاة الفــاتحین،وبخاصــة مكــة والمدینــة–ســكان الحجــاز 

وهبــات ضــخمة كانــت تنهــال ،یعیشــون فــي رغــد العــیش وبحبوحــة نتیجــة األمــوال التــي اكتســبوها مــن الفــتح

مویــة التــي كــان یرضــیها أن یشــغل عنهــا الحجــازیون الــذین ال یرضــون عنهــا علــیهم مــن خزانــة الخالفــة األ

)1(".بأسباب اللهو التي تنبع عارمة حیث توجد الحیاة الغنیة المترفة وحیث یتوافر الفراغ وراحة البال 

وبدأ النـاس یقبلـون علیـه ،وفي البیئة الناعمة الرخیة الغنیة بدأ فن العزف والغناء ینشط وینمو ویرقى

.)2(ویجدون فیه خیر سلوى وأفضل شاغل لملئ حیاتهم الفارغة 

إنـه تیـار دافـق ،ج حال الغناء ونشط فـي الحجـاز وبصـفة خاصـة فـي كـل مـن المدینـة ومكـةضإذن ن

ى شــعر والغنــاء یحتــاج إلــ،یــدفع بــأروع األنغــام وأروع األلحــان علــى یــد مغنیــین بــارعین وموســقیین موهــوبین

.وٕان أنسب ألوان الشعر للغناء الغزل،یردد كي ینطلق لحنا آسرا أخاذا

األمر الذي شجع الشعراء الغـزلیین مـن أمثـال عمـر بـن أبـي ربیعـة واألحـوص وغیـرهم علـى مصـاحبة 

وٕان كـان ذلـك ال یمنـع مـن أن شـعر القـدامى كـان یغنـي هـو ،المغنیین وقول الشعر ودفعه إلیهم یتغنون بـه

)3(وربما كان نصیبه من األداء ال یقل عن نصیب الشعراء المعاصرین،خراآل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.103ص ،في رحلة الشعر من األمویة إلى العباسیة،مصطفى الشكعة. د-)1(
.103ص ،المرجع نفسه-)2(
.112ص ،المرجع نفسه-)3(
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إذن لقــد كانــت هنــاك أواصــل متینــة وعالقــة مؤكــدة بــین انتعــاش الغنــاء وانتعــاش شــعر الغــزل فــي أرض 

.الحجاز، األمر الذي ساعد على انتشار كل من هذین اللونین الرفیعین من الفن في بیئة یعینها

متفـرغین لـه متخصصـین فیـه ذلـك هـو على أن هناك أمرا آخر ساعد على نشأة شعر الغزو ووجود شـعراء

الفــراغ یضــع الحــب فــي بیئــة مترفــة والحــب الغنــى والفــراغ یضــاف إلیهــا البیئــة الحجازیــة الرقیقــة الحالمــة، إن

ولـیس مـن ترجمـان للحـب أفصـح وال أبـین مـن ،یحتاج إلى ترجمان یعبر عـن خوالجـه ویتـنفس عـن لواعجـه

.عر الغزلوخیر ألوان الشعر في هذا المقام ش.. .الشعر

.إلى الغـزل العمـري والبـدوي–الغزل –هناك أمر آخر یلفت االنتباه وهو انقسام هذا الجنس الشعري 

وأن النوع األول قد سبق النوع الثاني وعلى هذا األمر قد ساق كثیر مـن البـاحثین إلـى االعتقـاد بـأن الثـاني 

بــل یمكننــا أن نقــول أن كــل واحــد . لــى هــذا القــولبــرأي ال یمكــن اســتناد إنولكــیعــد بمثابــة ردة فعــل لــألول

ألن كــــل واحــــد مــــن شــــعراء الغــــزل اإلبــــاحي .منهمــــا بمثابــــة ردة فعــــل ألوضــــاع حیــــاتهم وأحــــوال معیشــــتهم

.والحضري كان مشغوال بنفسه

.ولهذا كان الشعر الغزلي هو المحطة الكبرى التي وقف عندها الترف الحجازي

تخــذ اتجــاهین واضــحین، االتجــاه األول انطلــق فــي نطــاق الغــزل المــادي فشــعر الغــزل فــي الحجــاز قــد ا

الحضري الذي كان على رأسها الشاعر المخزومي القرشي عمر بن أبي ربیعة، واالتجاه الثاني انطلـق فـي 

نطــاق الغــزل العفیــف البــدوي، الــذي كــان هــو اآلخــر مدرســة طیبــة القســمات ظــاهرة النســمات، وكــان علــى 

.)1(یل بن معمر رأسها وٕامامها جم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

113مصطفى الشعكة، المرجع السابق، ص -)1(
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تیـار اإلباحـة، وتیـار العفـاف لهـذا ال یختلـف أحـدنا فـي أن شـعراء الغـزل : إذن كان هناك تیـاران غزلیـان

األمــوي فریقــان شــعراء الحواضــر ویقصــد بهــم شــعراء مكــة والمدینــة، یصــنف شــعرهم علــى أنــه فــي العصــر 

ونجــد كبنــي عــذرة وبنــي عــامر وتمیــز . شــعر صــریح فاضــح، وشــعراء البــوادي وهــم شــعراء بــوادي الحجــاز

.)1(.شعرهم بنقائه وعفته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

113مصطفى الشعكة، المرجع السابق، ص -)1(
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:الغزل البدوي العفیف-)1(

لقــد تعــددت المــدارس األدبیــة وشــاعت فنــون الشــعر وألوانــه –شــیوعه فــي بنــي عــذرة –ویقــال العــذري 

ویعتبــر الغــزل العــذري مــن ألمــع األشــعار الوجدانیــة التــي تركــت بصــمات علــى جــدار .علــى مــر العصــور

والتعــرف ،لــذلك ومــن خــالل هــذا البحــث یمكــن اإلطــالع علــى مضــمون هــذا الغــزل وتاریخــه،تــاریخ األدب

.الوجدانیة التي یتركها في نفس الشاعرعلى خصائصه وعلى المشاعر 

هــو غــزل طــاهر یصــور فیــه الشــاعر مكابــدة العشــق وألــم البعــد عــن الحبیبــة وال یجعــل وال یحفــل فیــه 

ویقتصـر فیـه علـى محبوبـة واحـدة یخلـص لهـا ،لجمال المـرأة الجسـدي بقـدر مـا یحفـل بقـوة أسـرها وجاذبیتهـا

.)1(طول حیاته 

ألشــواق ویصـور خلجــات الــنفس وتشــیع منـه ا،وهـو ضــرب مـن الغــزل الـذي تشــیع فیـه حــرارة العاطفـة

وال یحفــل بجمــال المحبوبــة الجســدي بقــدر مــا یحفــل بجاذبیتهــا وســحر نظرتهــا ،وفرحــات اللقــاء وآالم الفــراق

.)2(ثم یقتصر فیه الشاعر على محبوبة واحدة طیلة حیاته أو ردحا طویال من حیاته ،وقوة أسرها

الطاهرة العفیفة التي یستخدمها و فیها حرارة العواطف فالغزل العذري هو من الفنون الشعریة التي تنم

وهـــذا الغـــزل یبتعـــد عـــن وصـــف المحاســـن ،الشـــاعر إلبـــراز مكابـــد العشـــق وأالم الفـــراق والبعـــد عـــن الحبیبـــة

بل یقتصر على إظهار المشاعر،الجسدیة لدى المحبوبة

آن معــا، والتـــي وجــدت أن هـــذا فهـــو المظهــر الفنـــي للعواطــف المتعففـــة  والملتهبــة فـــي ." الجیاشــة اتجاههــا

.)3(" التعویض الفني هو خیر ما تطفئ به لهبها وتسامي له غرائزها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.36ص ،سمیر بكر، المعجم األدبي الجدید-)1(
-.142ص ) ت.د(،3ط،دار نهضة مصر للطبع والنشر القاهرة،الغزل في العصر الجاهلي،يفو حأحمد محمد ال-)2(
، 5شكري فیصل، تطور الغزل بین الجاهلیة واإلسالم، من امرؤ القیس إلى ابن أبي ربیعـة،دار المالیـین، بیـروت، ط -)3(

.237، ص 1996
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لقـد انطلـق " .ویصبح فیه الحب نـارا محرقـة،وتذوب فیه النفس،وهو من النوع الذي ینقاد فیه العقل للقلب

وأفلت من تقلب األهواء وتوقیتهـا لیتقلـب فـي خـدود ...الحب العذري من إسار الغریزة لیعیش في آفاق العفة

وعـن ،إنـه إعتـاض عـن مكـان بمكـان.. .وهزیئ ببرودة العقل لیغمره غلیان المشاعر...العواطف ودیمومتها

والســغب الــذي یطربـه علــى الكظــة التــي ،ي یرهفــه علـى اللــذة التــي تشـیتهوأثــر الحرمـان الــذ.. .صـفة بصــفة

.   )1(تبطره والنار التي تلصقه على الدفء الذي یفسده 

وهكذا فالغزل العفیف غزل الروح المنصهرة وهو لذلك تجربة الوجدان یجرى فـي داخـل الـنفس أكثـر ممـا 

بهم مـن جرائـه ینتـایلتقـون فیـه وفـي مـا،جمیـع شـعرائهولهذا السبب تكاد تراه واحدا عند.یظهر في خارجها

وحتى لتكاد تحسـب أقـوالهم قـوال واحـدا لصـفاء نفوسـهم وانحصـارها ،حتى لتكاد تحسبهم واحدا على تعددهم

.  )2(في قید التجربة الواحدة 

:أسباب نشأته-أ
فالغزل العذري یعود في أصله إلى شعراء بنـو عـذرة، وبنـو عـذرة هـم قبیلـة عربیـة كانـت موجـودة بشـمال 

.)3(الحجاز 

:ساهمت عوامل كثیرة في انتشاره منها

بزوغ اإلسالم والتأثر به في جانبه الروحي والخلقي، واالستجابة لتوجیهه في اجتناب الفاحشة والزهـد -)1(

.في المتاع الحرام

وقــد كــان هــذا التــأثر طبیعیــا فــي البیئــة العربیــة بعــد أن مضــت فتــرة طویلــة علــى اعتنــاق العــرب لإلســالم 

كتلــك التقالیــد التــي كانــت تحــول دون الشــاعر ولقــاء مــن یحــب وتحــرم زواجــه مــن شــهر بهــا وقــال الشــعر 

.  )1(فیها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
239–238،شكري فیصل تطور الغزل بین الجاهلیة واالسالم ص -)1(
443ص ،الجامع في تاریخ األدب العربي،حنا الفاخوري-)2(
36سمیر بكر، المعجم األدبي الجدید، ص -)3(
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:خصائصه-ب

فــالغزل العــذري كســائر األنــواع األدبیــة یتمتــع بخصــائص متعــددة تمیــزه عــن أنــواع أخــرى، لكــن منبــع اإذ

یبــدأ عــن حــب قـیس بــن الملــوح للیلــى العامریــة، ألنــه " خصائصـه كمــا وصــفناها لنــا الــدكتور شـوقي ضــیف 

ذري، الـذي مثال متصور من أمثلة  الحـب العـذري، وٕاشـعار مجنـون لیلـى، مـن، مـن أرقـى أنـواع الغـزل  العـ

.)2(انتشر في العصر األموي، ومنه انتقلت خصائص الحب العذري ومن خصائصه نذكر 

ون الوفـاء وصـدق كـفقد تمیز الشاعر العذري في غزله لحبیبة واحدة، حیث ی:االكتفاء بمحبوبة واحدة/ 1

ى لــو تزوجــتفــال یكــون الشــاعر مشــغوال إال بتلــك المحبوبــة عــن بقیــة مــا یلهبــه، حتــ. المشــاعر واإلخــالص

.نزوح هو بغیرها یبقى قلبه مخلصا ووفیا لهاأو

.)3(بین األقبرِ صداكِ صدايَ یتبعُ ***   ت    أمُ فإن الفؤادَ ما عشتُ هواكِ یَ 

حیـــث یكـــون موضـــوع الشـــاعر ان یصـــف مشـــاعره وأحاسیســـه التـــي یبادلهـــا لحبیبـــة :وحـــدة الموضـــوع/ 2

)4(الغـــزل، تناســـق األلفـــاظ والمعـــاني تحمـــل جمالیـــة التعبیـــرالموضـــوع یكـــون ســـائد علـــى القصـــیدة موضـــوع 

، القصـــائد الشـــعریة  ذات مقدمـــة غزلیـــة وموضـــوع یســـطو علـــى القصـــیدة، أي یمتلكهـــا فـــي أصـــبحتحیـــث 

.)5(أغلبها هو الحزن والفراق عن رحیل المحبوبة أو البكاء على األطالل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.6-)2(-25ص ،1، ج)د ط ( دار المعارف بمصر،دراسة الحب في األدب العربي،مصطفى عبد الواحد-)1(
.254ص ،واألمويالعصر اإلسالمي ،العربياألدب،عبد الرحمان عبد الحمید علي. د-)2(
.126، ص 1948، 6أحمد عبد الستار الجواري، الحب العذري نشأته وتطوره، دار الكتاب العربي، مصر، ط -)3(
.249ص األدب القدیم،العربي،األدبحنا الفاخوري، الجامع في تاریخ -)4(
.4، ص)د ت(، 3، دار المعارف، القاهرة، ط األمويالغزل العذري في العصر :احمد حسین صبوة-)5(
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بساطة المعاني والسهولة والوضوح / 3

وامتــاز المحــب ،أو تعلقــه بالجســد،اشــتهر الحــب العــذري بالعفــة وعــدم احتفالــه باللــذة:العفــة والطهــارة/ 4

فالمحــب العــذري صــورة مصــفاة مــن ،العــذري بأنــه مثــالي ال غایــة لــه فــي المحبــوب وال غــرض یســعى إلیــه

. )1(صور الحب تسمو على لذة الحسن وتتعالى عن شهوة الجسد 

عـــرف الغـــزل العـــذري بالنزعـــة التشـــاؤمیة الن الشـــاعر العـــذري یصـــف كـــل أحزانـــه :الحـــزن والتشـــاؤم/ 5

وآالمه، فعندما یكشف أهل المحبوبة حب الشاعر  لها یضـطرون إلـى الرحیـل أو طـرد الشـاعر عـن القبیلـة 

وعدم تزوجها به، فیكمل طریقه بالترحال وقول أشعاره التي تسیطر علیها النزعة التشـاؤمیة والحـزن والبكـاء 

.)2(على األطالل 

باإلضـافة إلـى ذلـك، أســهب الشـعراء فـي اســتخدام أسـلوب النـداء فـي قصــائدهم لمناجـاة معشـوقاتهم، ویمكــن 

:ذلك في البیت اآلتي لجمیل بن معمر

)3(.یعودُ ودهرا تولى یا بثینَ ***    ریعان الشباب جدیدُ أال لیتَ 

خاصــة، وهــو غــزل یعبــر فیــه الشــاعر عــن أحاسیســه وهــذا الغــزل كــان مصــدره المحــیط البــدوي الصــحراوي 

ومشـاعره اتجــاه محبوبتــه ویتمیــز الشــاعر فیــه أنــه یبقــى وفیــا لمحبوبتــه مهمــا یواجــه مــن ظــروف وصــعوبات 

یتغزل بها من الناحیة الروحیة أمثال قیس بن الملو ح، لیلى األخیلیة، وغیرهم، من ممیـزات هـذا النـوع مـن 

.الوشاة، البكاء على اإلطالل عند رحیل المحبوبة عن القبیلةاألمل والوفاء، سب وذم:الغزل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.5ص ،المرجع نفسه-)1(
12ص ،المرجع نفسه-)2(
.13أحمد حسن صبوة المرجع السابق ص، -)3(
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:أعالمه

یعرف الغزل العذري على أنه الغزل البـدوي العفیـف یتغنـون فیـه العـذریین بالحـب األفالطـوني العفیـف 

المجنــون ،ثوبــة بنــت حمیــرلیلــى األخیلیــة صــاحبة ،صــاحب بثینــة،جمیــل بــن معمــر:مــن أشــهر أصــحابه

.)1(قیس بن ذریح صاحب لبنى ،العامري صاحب لیلى

بثینـة زعـیم مدرسـة الغـزل العفیـفوفي تفصیل حدیثنا عن أعالم هـذا اللـون نخصـص بـذكر أشـهرهم جمیـل 

یمثل جمیل بـن معمـر مدرسـة العشـق العفیـف الـذي كـان یشـیع فـي البادیـة حیـث الفاحشـة معدومـة أو قلیلـة 

والروح لم تعبث بها ،وحیث النفس لم تدنسها المدنیة،والنخوة العربیة اإلسالمیة تحد من االنحراف والتبرج 

.الشهوة

ولكنـه عشـق تحكمـه ،وبناتهـا،وهي قبیلة عرفت بكثرة العشق یشیع بین أبنائهـا،وجمیل من بني عذرة

روابط العفة وتقف دون انحرافه تقالید سرت في القبیلـة بحیـث لـم یعـرف بـین عشـاقها مـن خـرج علـى حـدود 

إنــه حــب :عــن كــل عشــق نظیــفوقیــل،ومــن ثــم فقــد نســب كــل حــب عفیــف إلــى بنــي عــذرة،الطهــر والعفــة

)2(.عذري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغزل ،2007،صدر هذا الكتاب عن وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربیة،دیوان جمیل بثینة-)1(

.15ص 
.23ص ،2002) ط.د(،الجزائر،المعرفةدار،الشعر العربي بین تارخ الماضي والحاضر،محسن بن جدیب-)2(
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) المادي ( الغزل الحضري اإلباحي -)2(

سماه ،لقد تعددت الدالالت على طابع هذا الغزل عند النقاد:)المادي ( وأما الغزل الحضري اإلباحي 

.وأعتبره البعض اآلخر غزال مادیا،بعضهم اإلباحي

وهــو ،وكــان شــعراؤه مــن أهــل أحضــر الــدین عاشــوا حیــاة مترفــة منعمــة،فهــو حضــري ألنــه ظهــر فــي المــدن

ولـم یجـدوا حرجـا فـي ،إباحي ألن هؤالء الشعراء لم یتوزعوا فیه عن وصـف لـذة الوصـال بـین الرجـل والمـرأة

فهو شعر یقضي حیاة حب ولهو ومجون إنصرف إلیه فریق مـن الشـعراء الـذین أتاحـت ،كثیر من االوقات

ولهـذا جـاء شـعر هـم مترجمـا لهـذه الحیـاة بـال تحـرج أو تعفـف لهم الحیاة المترفة أن یتلذذوا بجوانبها اآلهیـة

وهــو غــزل واقعــي ألنــه یعكــس واقــع المجتمــع الحضــري ،وهــو مــادي ألنــه یصــور أحاســیس الحــب المادیــة

.نفسیة المرأة في ذلك العصرو 

ووصـف ألـوان ،فهو التعبیر عن العاطفة التي تكالبت على اللـذة فـي غیـر حرمـان فأصـبح حكایـة حـال

وتلبیـة لكـل هـوى ،وتصریحا في غیر اقتصاد،وتشكیالت في غیر أنین،وذكریات في غیر حنین،وأشكال

وهـذا ،وال یحرق أنفاسـها الوجـد والجـوى،لصقها األلمومن ثم فهو التجربة التي ال ی.في غیر تردد وال عناد

ولكنـــه بعیـــد عـــن أغـــوار ،وأســـالیب اإلغـــراء والتحایـــل،النـــوع مـــن الشـــعر یحفـــل بمظـــاهر الحضـــارة واألناقـــة

جـــذابا فـــي لینـــه ،ضـــاحكا فـــي آمالـــه وأعمالـــه حیـــا فـــي حركاتـــه وحـــواره،یمتـــد فـــي العـــرض والطـــول،الـــنفس

)1(.التجربة المؤثرة التي تهز الكیان وتبعث األشجانقلما ینقل إال أنه ،وغنائیته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.444ص ،األدب القدیم،الجامع في تاریخ األدب العربي،حنا الفاخوري-)1(
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:بیئته وأسباب ظهوره-أ

وحیــث اجتمــع النــاس مــع ،والثــورة،وقــد كثــر هــذا الغــزل فــي العصــر حیــث حیــث المدینــة والحضــارة

.والموسیقى،وانتشار ضروب المالهي والغناء،وفرة الثروة فأنتج اللهو واإلسراف وساعد ذلك كثرة الرقیق

مـــن قبـــل الشـــعراء ومـــن األمـــراء ،حیـــث كثـــر فـــي الـــبالط األمـــوي شـــرب الخمـــر وٕاشـــهار الفســـق  والفجـــور

.)1(األمویین 

وهناك ،وبلغ ذروته في العصر األموي،لقد انتشر هذا الغزل اإلباحي الحضري بعد عصر اإلسالم

:عوامل ساعدت على انتشار هذا النوع من الغزل منها

انصــراف الكثیــر مــن الشــعراء عــن المشــاركة فــي الحیــاة السیاســیة بعــد إنتقــال عاصــمة الخالفــة إلــى -)1(

)2(.الشام

:شوقي ضیف في قولهوهذا ما ذهب إلیه :بیئة الترف التي عاشها الشعراء-1

إال یـرد ذلـك إلـى نعومـة العـیش .. .وهل نسـتطیع تفسـیر شـیوع الغـزل المـادي الصـریح فـي مـدن الحجـاز" 

غیـر أننـا ال نكـرر أیضـا أثـر نظـام الحیـاة اإلقتصـادي .. .كان به سكان تلـك المـدن مـن ثـراء عـریضوما 

)3(.ومدى عمله في النفوس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.66-65ص ربیعة أبي تطور الغزل بین الجاهلیة واإلسالم من إمرؤ القیس إلى إبن:شكري فیصل- 1
.65ص ،المرجع نفسه- 2
.208ص ،1963) ط .د(دار المعارف بمصر ،تاریخ األدب العربي العصر اإلسالمي،شوقي ضیف. د- 3



بیئات الشعر في العصر األموي:الفصل الثاني

71

وبسبب شیوع الغناء :وٕاقبال الناس على مجالسه،شیوع الغناء في مدن الحجاز-2

كان ال بد من ظهور فریق من الشـعراء بجانـب المغنیـین ،وشیوع مدارسه في جمیع مدن الحجاز ونواحیه
وقـد وجــد شــعراء المدرســة الحضــریة . والمغنیـات یمــدونهم بالقصــائد واألشــعار التـي هــي مــادة الغنــاء األول

ویقـدمون لهـم أحـدث القصـائد والمقطوعـات التـي تـتالءم ،أنفسهم وهم یالزمـون هـؤالء المغنیـین والمغنیـات
األجنـاس خلـط العـرب ،إضـافة إلـى اخـتالط  ،في ظالل النعیم والدعة والفراغ،ةمع ذوق الخاصة والعام

كان هناك مواجهة بین الشعراء في هذا النوع من الغزل حیث كان ،مع الغرب من خالل عالقات تجاریة
حیـث كـان ،مـن أهـم شـعراء هـذا الغـزل عمـر بـن أبـي ربیعـة،یحاول كـل شـاعر أن یظهـر أفضـل مـا لدیـه

:وغیرها حیث قالیعشق هند 

.)1(وقالت بعد غدِ ضحكت هندُ ***     نا       یعادُ متى مِ كلما قلتُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــداعاتهم،الشـــعر اإلســـالمي،هـــدى مغـــاوي جاســـم-)1( ـــة عـــن الشـــعراء واب ـــة،مقال ـــة الشـــعر العربی ) ط. د( ،األردن،مجل
.25ص ،2002
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:خصائصه-ب

فــإذا كــان الشــعر العــذري قــد عبــر عــن عواطــف الحــب عنــد هــؤالء الشــعراء الــذین كــانوا یعیشــون عیشــة 
و الحضــارة، فقــد كــان هنــاك شــعر وســطا بــین البادیــة و الحاضــرة و یتجــاذبهم نمطــان مختلفــان مــن الحیــاة

كغیــره آخــر یصــور عواطــف طائفــة مــن الشــعراء اســتقر بهــم المقــام فــي الحواضــر، و قــد اشــتهر هــو اآلخــر
:بعدة سمات و خصائص تمیزه منها

، أي عـدم ثبـات الشـعراء علـى امـرأة واحـدة بـل كـانوا دائمـي التنقـل ...هند، فاطمة، زینب: تعدد الحبیبات-
.زهرة إلى أخرى، مما دعا إلى كثرة األسماء عندهمكالنحلة من 

و ذلك بوصف كل ما ینطلق بالمحبوبات من اللقاء و الحیرة، و التفكیـر وكـل : كثرة المغامرات العاطفیة-
)1(.ما یشعر به الشاعر اتجاههن

.مستحبةالمرأة في الشعر اإلباحي تكون عاشقة راغبة ال معشوقة-

.في القصیدةغلبة الشكل القصصي -

.تصویر مفاتنها دون خجل أو حیاء-

)2(. الوصف الحسي للمرأة و أجواء اللقاء معها-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.26الشعر اإلسالمي، ص،هدى مغاوي جاسم-)1(
.26/27،صالمرجع نفسه-)2(
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:أعالمه-ج
و ممــن اشــتهر بهــذا النــوع مــن الغــزل عمــر بــن أبــي ربیعــة، نســتطیع أن نقــول أن شــعر مدرســة عمــر 
كان وشیك الصلة بمدرسة الحس و اللـذة، إن صـح هـذا التعبیـر، بـل إن األمـر قـد اتخـذ طریقـا غیـر مقبـول 

الحجیج حیـث یتعـرض للحاجـات فـي حینما كان عمر بن أبي ربیعة یجعل مرتع عبثه و وحي شعره موسم
)1(.أثناء الطواف و یشبب بهن

و قد یختلف الدارسون فیما یطلقون على عمر بن أبي ربیعـة و اتجاهـه مـن أسـماء و صـفات و لكـنهم 
في التعبیر عن عواطف الحب،یفرق " حسي"یكادون یتفقون على أن هذا الشاعر و نظرائه یتمیزون بطابع 

اء العذریین، فهو یجدون أن في هذا الشعر وصـف لمحاسـن المـرأة وصـف لـم یجـدوه فـي بینهم و بین الشعر 
الشعر العذري، و صور لمغامرات جریئة مع نساء عدیدات لم یألفوها عند الشـعراء العـذریین، فیقـابلون مـن 

هـا مـن اتجاهین و یطلقون على اتجاه ابن أبي ربیعة من األسماء مـا یمكـن أن یكـون نقیضـا للعذریـة بمـا فی
)2(.عفة و تقوى و توحید في الحب

و مـــا مـــن شـــك أن قصـــیدة الغـــزل الحضـــري فـــي العصـــر األمـــوي تمتـــد جـــذورها إلـــى قصـــیدة الغـــزل 

الحضري التي عرفت عند امرؤ القیس واألعشى على وجه الخصوص، في العصر الجاهلي، غیـر أنـه مـا 

الحیــاة الحضــریة فــي العصــر األمــوي حضــارة مــن شــك أیضــا أنهــا تجاوزتــا بــآالف األشــواط، وذلــك لتجــاوز 

.الماضي الجاهلي باألشواط أیضا

نالحظ أننا ال نجد هذین النوعین من الغزل في الشام و ال في العـراق، و ال فـي مصـر، وٕانمـا نجـدهما فـي 

الحیـاة الحجاز وما یلیه من البالد العربیة الخالصة، أما الشام و العراق وهمـا اإلقلیمـان اللـذان كانـا مجتمـع 

السیاسیة األمویة، إذ كانت الشام مستقر الخالفـة، و كـان العـراق مسـتقر المعارضـة، الشـام والعـراق ال نجـد 

:إال نوعین من الشعرفیهما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.117مصطفى الشكعة، رحلة الشعر من األمویة إلى العباسیة، ص.د-)1(

.807محمد مصطفى أبو شوارب، ص.زین الدین كامل الخویسكي، و د. ینظر د-)2(
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و الثــاني الشــعر السیاســي الــذي كانــت تتناظــل فیــه . احــدهما الشــعر العــادي مــن مــدح و هجــاء و وصــف

هــــذین القســـمین مـــن الغـــزل كانـــا متقـــاربین ال متجــــاورین، أي أن األحـــزاب، ثـــم هنـــاك مالحظـــة أخـــرى أن 

العذریین و اإلباحیین كانوا جمیعا في الحجاز و ما یلیه، و لكنهم لم یكونوا یعیشون في بیئة واحـدة و إنمـا 

كان اإلباحیین یتحضرون و یعیشون في مكة و المدینة، و أما العـذریون یبـدون فـي بادیـة الحجـاز أو نجـد 

ق أن عمر بن أبي ربیعـة كـان مكیـا قضـى حیاتـه كلهـا فـي مكـة، و أن جمیـل كـان بـدویا فـي واد و في الح

.القرى

فالغزل بقسمیه عربي خالص و لسـت أریـد بهـذا اللفـظ معنـاه العـام و إنمـا أریـد معنـاه الجغرافـي، أي أن 

ا القسـم اآلخـر فكـان أّمـو مـا عفیفـه فكـان فـي البادیـة،فأ. هذا الغزل بقسمیه قد نشأ فـي جزیـرة العـرب خاصـة

)2(.في الحاضرة

إذن فالغزل بقسمیه نشأ في بیئة واحدة، و هما أثر مـن آثـار الحیـاة السیاسـیة فـي بنـي أمیـة، اضـطرت 

هذه الحیاة السیاسیة أهل الحجاز إلى االبتعاد عن العمل و أوقعـت فـي قلـوبهم الیـأس، و لكنهـا أغنـت قومـا 

هكـذا أفسـر ظهـور هـذین . ما آخرین فزهدوا و عفوا و طمحوا إلى المثـل األعلـىفلهوا و فسقوا، و أفقرت قو 

.الفنین من الغزل، كما ال ننسى مؤثر آخر أثر في هذین الفنین تأثیرا عظیما و هو الغناء

العـذریین مـن أهـلباحیین من أهـل مكـة و المدینـة، و فلیس من شك أن المغنین كانوا یتخذون أشعار اال

.ضوعا لللحن و الغناءالبادیة مو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.110/111زین الدین زكریاء الشیخ، األدب القدیم نص و درس، ص. ینظر، د-)1(
.111المرجع نفسه، ص-)2(
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:جمیل بن معمر

: تاریخه و نسبه

، ولد في وادي 1من عشاق العرب)*(جمیل بن عبد هللا بن معمر العذري القضاعي، أبو عمرو

، وقد ولد جمیل بن "بجمیل بثینة " القرى بالحجاز، و شب على حب إبنة عم له بثینة فعرف ألجل لذلك 

، و كان جمیل حسن الخلقة، كریم النفس، باسال، جوادا، شاعرا، وقد هام ببثینة هیاما 2)ه82- ت(معمر 

.3شدیدا كما هامت هي األخرى به، فقال فیها شعرا كثیرا لم یرضى عنه أهلها

:4ولها یقول جمیل*و كانت بثینة تكنى أم عبد الملك . و هم جمیعا من عذرة

5يـي، أوصلینــفبیني صرم***ي،ــعبد الملك أصرمینیا أم

:مضرب شهرته

حتى إذا بلغ مبلغ . 6إفتتن ببثینة بنت حیان بن ثعلبة العذریة، من فتیات قومه، و هو غالم صغیر

في رجال آخر، فحز األلم أهلها الرجال طلب الزواج من بثینة فلم یوفق بدعوى أنه شبب بها، و أظفر بها 

.یكنى أبا عمرو و أبا معمر كما في كنى الشعر* 
.191، ص 2002، 1، معجم الشعراء في معجم البلدان، مكتبة لبنان للنشر، بیروت، طيكامل الجبور 1
.242حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ األدب العربي، األدب القدیم، ص 2
.242/249المرجع نفسه، ص 3
.بثینةكنیة : أم عبد الملك*
.209ص ، دیوان جمیل بثینة4
.115دیوان جمیل بثینة، ص 5
.54، ص 1987، 5نبیل مكراد جلثم، شعراء عصر ال ینتهي، المكتبة الثقافیة اللبنانیة للكتابة والنشر، بیروت، ط6
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عینیه صورة الحیاة التي نفس جمیل، وفجر فیها أعمق المشاعر، وراح یتغنى بأمله الضائع ونصب 

شعره علیها غلته عن سائر النساء فوقف قلبه و فلما علق بثینة ش1الروح التي خلقت لتعانق روحهفقدها، و 

: 2آخر، وفیها یقول جمیلباسمبذكر إسمها مرة، ویكنى عنه مرة 

*اء أم المسورــإن المنى للق***صاح، عن بعض المالمة أقصري       یا

تحدث بهما الناس في القبیلة وخارجها، فلما جاء جمیل بثینة، و : فقیل. وشهرت بهحتى شهر بها

یخطبها من أبیها، ضن علیه بها، لئال یلحقه عارها، وآثر تزویجها فتى من عذرة یقال له ُنَبْیه بن 

:، و فیه یقول جمیلاألسود

3لطیفة طي الكشح، ذات شوى خدل****ةـنلقد أنكحوا جهال َنبیها ظعی

:و زاده زواجه ولها به، فأخذ یزورها خفیة في بیت بعلها، ویشبب بها في شعره، و في ذلك یقول

!ي ـــو هموا بقتلي، یابثین، لقون***ي    ــفلیت رجاال فیك قد نذروا دم

4ونيـــمن هذا؟ و قد عرف: یقولون***ةـا من ثنیــطالعرأونيإذا ما 

.420حنا الفاخوري، المرجع السابق، ص 1
.25دیوان جمیل، المرجع السابق، ص2
.كناها بهإسم علم : المسور*
الممتليء: الخدل. األطراف: الشوى. أي إمرءة: زوج بثینة، ظعینة: نبیه*
.36جمیل بثینة، المرجع السابق، ص ندیوا3
.07، صالمرجع نفسه4
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وأمــه مــن جــذام عـرف جمیــل بــن معمــر أنــه مــن قضــاعة التــي تســكن بالحجــاز عــن طریــق مصــر و الشــام

حـن بـن" بثینـة عنـد جـدهما هي تسكن في الجانب الشمالي في هذا الطریق یلتقي نسبه ونسب صاحبته و 

:، و في هذا  یقول جمیل1الجمالهرة بالعشق و كانت هذه القبیلة مشت، فهو و هي من بني عذرة و "ربیعة

يــــنـــفیه هوى نفسي، و فیه شجَ ـي،وطنـأنا جمیل، و الحجاز 

.2*يــــــهذا، إذا كان السباق دیدن

ما بال قلوبكم كأنها قلوب طیر : و الجمال في عذرة والعشق كثیر، قیل ألعرابي من العذریین

!تنماث كما ینماث الملح في الماء؟ أما تجلدون؟

من قوم إذا أحبوا : ممن أنت؟ فقال: إننا لننظر إلى محاجر أعین ال تنظرون إلیها؛ وقیل آلخر: قال

.3!و رب الكعبةعذري : ماتوا، فقالت جاریة سمعته

.شاءورها ویلتقي معها متى شاء وأین تصور الروایات فارسا شجاعا و متحدیا لقوم بثینة ال یبالي أن یز 

:هــأدب

فیه الصحیح بالمنحول، وكله اختلطلجمیل بن معمر شعر مبثوث هنا وهناك في كتب األدب وقد 

.1صحیحا ومنحوال  یتنفس فیه روح جمیل وتتراءى فیه صورة بثینة

، دار الخیر للطباعة )دراسة وتحلیل( بهجت عبد الغفور الحدیثي، نصوص من الشعر الجاهلي و اإلسالمي و األموي، 1
.285، ص 2008، )طد (والنشر، 

.دأبي و عادتي: دیدني*
.132المرجع السابق، ص  : دیوان جمیل2
.209المرجع نفسه، ص 3
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و شعره كان وجدانیا خالصا حلو األلفاظ سهل التراكیب عریا من التكلف عذبا صافیا، فإن جمیال 

ومع أن لبداوته لم یحتك بالخصائص األعجمیة التي كانت ترد على األدب العربي من فارس والروح

.2جمیل إشتهر بالنسب فإنه قال في الهجاء والمدیح والمناقضات أیضا

قد ظلت بثینة هذا النحو ویمتاز بصدق اللهجة وحرارة العاطفة، و و شعر جمیل كله في بثینة على 

.3تحفظ له حبه إلى أن وافاه القدر

:و من أشعاره الممیزة قوله في هذا البیت

.4ه قبليَ ــب قاتلـقتیال بكى من ح***ا هل رأیتما     ــخلیلي فیما عشتم

هو اآلخر عشق " حواش"باسل في الشعر لدرجة أن كان لبثینة أخ إسمه كان جمیل صاحب لسان 

:لكن جمیل غلبه لذلك قال أهله" شیماء" أخت جمیل و تواعد للمفاخرة في قول الشعر ألخت جمیل 

.5لــأنت الباسل الجواد الجمـف***تـقل یا جمیل في نفسك ما شئ

:وفاته

هل لك في جمیل فإنه ثقیل؟ : لقیني رجل من أصحابي، فقال: قال بن سهل بن سعد الساعدي

:فقال) یشتد علیه . ( فدخلنا علیه و هو یكید بنفسه و ما یخیل إلى أن الموت یكرثه

.420حنا الفاخوي، الجمع في تاریخ األدب العربي، األدب القدیم، ص1
و النسیب عمر فروخ، دراسات في األدب و العلم و الفلسفة، عمر بن أبي ربیعة المخزومي، و فصل في تطور الغزل 2

.43/44، ص1983، )د ط ( في الشعر العربي، دار لبنان للطباعة و النشر، 
.369، ص 2، ج )د ط ( ، 6شوقي ضیف، تاریخ األدب العربي، العصر اإلسالمي، دار المعارف بمصر، ط 3
.249/250الفاخوري، المرجع السابق، ص احن4
.33، ص2006، 02یا للنشر، بیروت، ط بیت الثر سمیح السعدي، شعراء األصالة العربیة، 5
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.1فأقمنا حتى مات: ، قالطما تقولون في رجل لم یزن قط و لم یشرب خمر ق

وهكذا مات جمیل ومات معه حبه ولكن یظل شعره ینبض بالحیاة ویروي لنا قصة

:عاشق

َح، من نفسي سقیمًا، صحیحهاـوأصب***  لقد َذَرَفْت عیني وطال ُسُفوُحها،

2ضریحي ضریُحها،ُیجاِوُر، في الموتى***ْت،ـأال لیَتنا َنْحیا جمیعًا، وٕان َنمُ 

.3وقیل أن بثینة طلبت أن تدفن الى جانب قبر جمیل بن معمر بعد موتها لكن لم ینفذ طلبها 

أطراف الشام الجنوبیة إلىورحلوا ) من أعمال المدینة ( في وادي القرى وكانت منازل بني عذرة 

زیز فأمر له بمنزل فأقام قلیال ومات فأكرمه عبد الع،فقصد جمیل مصر وافدا على عبد العزیز بن مروان

.4له دیوان شعر ،)م 701/ه 82(فیه سنة 

الكثیر من الدواوین الشعریة حول الغزل العذري العفیف كلها –م 701سنة –ترك جمیل بعد وفاته 

فهو ،إذن رغم معاناة الشاعر جمیل بن معمر وبقائه وحیدا.جمعت مغامراته العاطفیة مع محبوبته بثینة

،واجه كل الظروف القاسیة من أجل أن یلمس تلك الشاعریة ویخلدها حتى بعد مماتهألنهشاعر صامد 

.عرف الشعر الغزلي لجمیل بثینةوفعال ظل شعره خالدا الى الیوم یحب السامع أن یستمتع بمجرد أن ی

.77/78ص ،شعراء عصر ال ینتهي،نبیل مكراد جلثم1
.78ص ،المرجع السابق،دیوان جمیل بثینة2
.78ص ،المرجع السابق،نبیل مكراد جلثم3
.191ص ،معجم الشعراء في معجم البلدانكامل الجبوري4
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: نبذة عن حیاة عمر بن أبي ربیعة ونشأته

ة، من قریش أحد الذین أرسوا دعائم قصید1عة المخزومي القرشيبن ابي ربیهو عمر بن عبد هللا

ولد في المدینة في اللیلة ذاتها التي انتقل فیها الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب ،الغزل في الشعر العربي

حق رفع وأي باطل " وقد قیل بعد ذلك اي ،- م 244،ه23-رضي هللا عنه  الى جوار ربه سنة

.3كان یكنى أبا الخطاب لموافقة والدته لیلة مقتل عمر،2"وضع 

وعرف بنو مخزوم بالثروة .4"ومخزوم ریحانة قریش ،یتحدر من مخزوم" اذن كان حظ عمر أن 

وعامال ،كانت أمه نصرانیة وكان أبوه تاجرا موسرا،5والغنى في جاهلیتهم وظلت العرب تتحدث بغناهم

حیث توفي وعمر ال یزال في الثنیة عشر من ،6وسلم وللخلفاء الثالثة من بعدهلرسول هللا صلى هللا علیه 

أراحته الحیاة من هم الكدح في سبیل ،في أحضان الثروة والرخاءفعاش بفضل منزلة أبیه ،عمره 

.قال الشعر صغیرا وسلك فیه طریق الغزل،7أكنافهیعیش هانئا في ،فانصرف الى تتبع الجمال،العیش

3مراجعة عبد هللا العالیلي، موسى سلیمان، دار الثقافة بیروت، ط : األغانيهاني، في ینظر ترجمة ألبي الفرج األصف1
.230، ص)ت( 
1عمان، ط -عون الرضوان، موسوعة صدر اإلسالم العصر األموي، دار أسامة للنشر والتوزیع، األردنعبد2

.223م، ص 2001
.383ه، ص 1313-1311، )د ط ( أبو عثمان عمر و بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین، المطبعة العلمیة، مصر، 3
.154م، ص 1953، )د ط (أحمد بن محمد بن عبد ربه، العقد الفرید، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 4
.5، ص1979، 2علم للمالیین، بیروت، ط عمر بن أبي ربیعة، حیاته، د، جبرائیل جبور، دار ال5
لبنان، -أحمد الهاشمي، جواهر األدب في أدبیات و إنشاء لغة العرب، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت6

.293، ص1ه، ج1424م، 2004
األدب العربي عمر بن أبي ربیعة، جمیل بن معمر، جورج غریب، في الغزل، تاریخه و أعالمه، سلسلة الموسوعة في 7
.79، ص)د ن( ، )د ط( لبنان - ،  دار الثقافة للنشر والتوزیع، بیروت)4(
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والتخنث یفقر فیه من الظهور بمظاهر ،نشأ عمر اذن على الدالل واللین في حوض رخاء العیش

1كان عمر وسیما.وقد بقي كذلك حیاته كلها ،من عنایة كبرى بالتجمل والتطیب وماالى ذلك،االنوثة

اذ كان .النظروكان ظهوره في مواسم الحج یلفت،وكان جماله أحد العوامل التي جعلته معجبا بنفسه

ویركب النجائب المخضوبة بالحناء علیها القطوع والدیباج ،یتزین باحسن الثیاب ویلبس الحلل والوشي

على األشرافوذاع أمره فكانت النساء یتطلبن لقاءه لیصفهن فخاف ،، ویلقى الحاجات2ویسبل لمته

ه في التشبیب طریقة حاكاها وصار ل،حتى كثرت النساء في شعره،وكان یشبب بكل جمیلة،3نسائهم

.4الشعراء من بعده

وانقطع للهو انقطاعا ال عمل له اال ،فقد تقلب عمر في ذلك المجتمع وله من دهره شباب وجمال وفراغ

وكان شدید االنصراف الى نساء .. .وال هم له اال أن یتلقى فتیات الهوى وربات الجمال والدالل،التصابي

ولبانة امرأة الولید ،في شعره أسماء عدد منهن  كفاطمة بنت عبد الملك ابن مروانالطبقة الراقیة وقد ورد 

ومن ثمة ترى أن المرأة التي تغزل بها عمر هي المرأة .. .وعائشة بنت طلحة و،بن عتبة بن ابي سفیان

ف على والذي یتتبع على أخبار الرجل یق،ولم یعدل عنهن اال في النادر،والحساألناقةالمتحضرة ذات 

.160ینظر األغاني، المرجع السابق، ص 1
.209المرجع نفسه، ص 2

.یجعلها الراكب تحته و تغطي كتفي البعیر: جمع قطع فهو الطنفسة: القطوع* 
.83ینظر األفغاني، المرجع السابق، ص 3
العباسي، منشورات دار مكتبة -األموي- اإلسالمي- صالح الدین الهواري، روائع من األدب العربي، العصر الجاهلي.د4

.211م، ص1919، 1بیروت، ط- الهالل
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،ویتناقلن أحادیثه،وهي أن ابن أبي ربیعة أصبح شغل النساء الشاغل یتسقطن أخباره،ظاهرة غریبة

.1متنافسات في ذلك أشد التنافس،اویتتبعن آثاره لیعرضنها له عله یقول فیهن شعر ،ویتدارسن شعره

: بیئته

راء وازدهر الشعر السیاسي ، وهو عصر كثر فیه الشعاألمويربیعة في العصر أبير ابن عاش عم

.ة كالغزل والمدح والفخر والهجاءكما انتشرت فنون شعریة كانت من قبل ضعیفاألحزابمع قیام 

األمزجةفرقت ،األعجمیةوقد قوي الغزل في هذا العصر مع تطور الحیاة واختالط العرب بالشعوب 

.األذواقوتهذبت 

إلىفلم ینصرفوا ،األحزابلبعدها عن سیاسة ،وكانت بیئته نجد والحجاز مسرخا لهذا اللون من الشعر

ویوطئوا بالغزل أغراضهم من مدح أو هجاء وقل من نظم ،هذا الفن بل لبثوا مقلدین من تقدمهمإتقان

.2شعرا غزلیا صرفا

:  ه وغزلهشعر 

، الذي 3سریجاثنان من المغنیین هما ابنمكةومن رفاقه في ،وكان له في مكة رفاق كما في المدینة

الذین أسهموا في وهو أحد هؤالء،المواضع التي كان یتلقى فیها بمحبوباتهإلىأحیاناكان یرافق عمر 

.27م، ص 2002، 1عمان، ط- یوسف غیث، موسوعة أجمل قصائد الغزل، دار أسامة للنشر و التوزیع، األردن1
5/6، ص)د ت ( ، ري فرحات، داركشرح یوسف شعمر بن أبي ربیعة، الدیوان، 2
غناء كل مغن : مولى بني عائذ، و كان إسحاق یقول: عبید بن سریج، و یكنى أبا یحیى، مولى بني نوفل، و قیل>3

).ینظر أغاني األغاني ( مخلوق من قلب رجل واحد، وغناء ابن سریج مخلوق من قلب 
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كان الغریض مغني ،2، واآلخر هو الغریض1ألنه من أعظم المغنین الذین لحنوا أشعاره،انتشار شعره

.3أشعارهوهو كثیرا ما یسأله أن یغنیه من،وقد أعجب عمر بغنائه،عمر

و لقد تنافس الحارث وعمر في حب عائشة ،المخزومي الشاعرأما رفیق الثالث فهو الحارث بن خالد 

،زمنهما یفاضلون في أشعارهمايواخذ الناس ف،ن فیها الشعراوینظم،فكان یتوددان إلیها،بنت طلحة

.4على تفضیل شعر عمرفكادوا یتفقون

ومن هنا فان شعره یمتاز بالرقة ،بهن كما أن شعر عمر مليء بوصفه حبیباته في مقام غزله

وصدق العاطفة ومنه ما هو تقلید للشعراء القدامى ال یكاد یختلف عن الشعر الجاهلي كثیرا ،والسهولة

.ناء ویسهل تلحینها ومن شعره ما نظم خصوصا للمغنین فجعل أوزانه قصیرة توافق الغ

ال ،ما یمیز عمر عن غیره من الشعراء هو أنه الشاعر الوحید الذي صور لنا حیاته االجتماعیة إن" 

. 5"یة التي تتعلق بالمرأة وصلته بهاسیما الناح

:موته

فوقعن منه في بالء عظیم وصرن یخفن ،وتعرض للمحصنات المتعففات من نساء قومه ومن غیرهن

،وهن محرمات،ویترقب خروجهن للطواف والسعي ویصفهن،كان یتلقاهن بمكةألنهالحج إلىالخروج 

.143ینظر األغاني، المرجع السابق، ص 1
لقب لقب به ألنه كان طري الوجه نظرا غض الشباب حسن المنظر، و إسمه عبد الملك، و كنیته أبو زید، و : الغریض2

-66ص -، ص)أغاني األغاني ( كانت وفاته في أیام سلیمان بن عبد الملك، .. .هو مولى العبالت، ألنه كان یخدمه
68.

.58ینظر األغاني، المرجع السابق، ص 3
.100، صهالمرجع نفس4
.8دیوان عمر بن أبي ربیعة، ص 5
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فلما تمادى في أمره وتشبب وٕاقالعهتبوتهولترقب ،وحلمت علیه رجاالت قریش لمكانة نسبه منهن 

ثم رأى أن ،مدینة مصورأمامجزیرة إلىنفاه غضب عمر بن عبد العزیز و ،ببنات السادات والخلفاء

یكفر عن سیئاته بالتوبة والجهاد فغزا في البحر فاحترقت السفینة التي كان فیها واحترق هو أیضا سنة  

.  1ه93

.293أحمد الهاشمي، المرجع السابق، ص 1
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:خاتمــــــة

لقد سعینا في هذا البحث إلى دراسة موازنة بین القصیدة البدویة والقصیدة الحضریة، وبعد هذه الرحلة 

:الطویلة من الدراسة والجهد المتواضع توصلنا إلى جملة من النتائج تتمثل فیما یلي

.أن الصراع الناشئ حول الخالفة كان من أقوى العوامل في نهضة األدب والشعر في عهد بني أمیة-1

أهم العوامل التي أثرت في األدب والشعر تنحصر في بیئة وبشكل خاص في الحجاز ونجد ألنها -2

.العلمیةو كانت مسرح الحیاة األدبیة 

لغزل الذي شاع في قرى الحجاز وبوادیه غلب علیه ینحصر في شعر او أهم ما ساد هذا العصر -3

.تعددت شعبه في دراسات الباحثین ما بین غزل بدوي عفیف وغزل حضري صریحو فتنوعن مالمحه 

أما الغزل البدوي فكان رائده األول جمیل بن معمر الذي یعشق بثینة وقال جل شعره في التغزل بها -4

فقد كان یعیش في بحبوحة ورغد فلم یجد ما یشغله والغزل الحضري الذي كان زعیمه عمر بن أبي ربیعة

.فالتفت إلى التغزل بالنساء وأجاد هذا الفن وكانت له فیه منزلة الریادة

یعیشون في بیئة واحدة وٕانما كان فریق منهم یتحضر ا و االباحیین لم یكونو من هنا نرید أن العذریین و -5

.تلوین المعاني التي یأتي بها الشاعر األمويفریق آخر یبدو، وبهذا كان للبیئة أثر كبیر في و 

إختالف منهج الشاعرین في الغزل، فمع أن جمیل بن معمر یلتقي مع بن أبي ربیعة في عدة نقاط-6

وإال أن هناك تباین كبیر بینهما، فعمر لم یكن عاشقا بالمعنى الحقیقي، وٕانما كان حبه أدنى إلى الله

.ان یلهمه الجمالوالعبث منه إلى الحب الصادق، وك

قلبه ال و یرى محبوبته بعاطفته وأما جمیل بن معمر فكان عاشقا حقیقیا في حبه، مثالي النزعة، فه

.بعینه، فحبه طاهر عفیف
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ینزع بذلك نزعة الوجدانیة في حبه وحبه على إمرأة واحدة، عاش ألجلها ، فهو قصر جمیل شعره -7

لم یقصر قلبه وشعره على واحدة بعینها بل سعى وأبي ربیعة؛ فهبینما كثرت النساء في شعر عمر بن 

.وراء الجمال حیثما كان

اهتم عمر بن أبي ربیعة في وصفه للمرأة بالجانب الحسي بینما اهتم جمیل بن معمر بالوصف -8

.المعنوي

تمیز شعر عمر باألسلوب القصصي المعتمد على الحوار بین شخوص قصصه، بینما خال شعر -9

.میل من مثل هذا النوع نظرا لقصر قصائدهج

لم یتألم مثل جمیل الذي غلب والسرور فهو الفرح والطابع السائد في شعر عمر بن أبي ربیعة ه- 10

.األسى والبكاء والحرمانو على شعره مسحة الحزن 

مق في معبرة مع حرصهما على العو جاءت كلها موحیة و تتسم لغتهما الشعریة بالسهولة والوضوح - 11

.عواطفهما من خالل عمق التجربة وشدة العاطفةو التعبیر عن أفكارهما 

نظرا ألهمیة الموسیقى فقد اهتما بها اهتماما كبیرا، سواء كانت داخلیة أم خارجیة، فاختار كل و - 12

.یؤثر في المتلقيو منهما ما یساعده على خلق نغم موسیقي تطرب له األذن 

.على البحور الطویلةمیل الشاعرین في النظم - 13

الراء، الالم وغیرها، وكانت القافیة : نظم الشاعرین أغلب نفوسهما على حروف الروي الشائعة مثل- 14

.المطلقة الغالبة في شعریهما

أما الصور الفنیة فنجد كل منهما یوظف التشبیه، االستعارة، الكنایة، الطباق للتعبیر عما بداخلهما - 15

.أحاسیسهمامحاولة إیصال و 
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ق لكل منهما قحالبناء الفني للعمل الشعري إذ تأخیرا اقترب الغزل العذري من الغزل الحسي من حیثو 

.الوحدة الموضوعیة

هذه أهم النتائج التي توصلنا إلیها في بحثنا هذا لیكون محاولة تضاف إلى المحاوالت والدراسات 

.األخرى

بدءا وختامإان أخطأنا فمنو فإن وفقنا فمن هللا،  .أنفسنا، والحمد 
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: والسالم على رسول هللا أما بعد بعد باسم هللا و الصالة 

تزخر كتب االدب والتاریخ بما نظم من أشعار في التاریخ ، من العصر الجاهلي وحتى عصرنا الحالي 

.، وهي أشعار كثیرة نلقاها في كل ما یصادفنا من أحداث العصر 

رثاء، وهجاء : ومضى كثیرون من الشعراء ینظمون أشعارهم التي ال تخلو من أغراض متنوعة من

ونحن من خالل بحثنا هذا أردنا أن نسلط الضوء على أحد هذه . من األغراضوغزل، ومدح، وغیرها 

.األغراض التي كان یتجه إلیها الشعراء في السابق، وال تزل حتى اآلن وهو غرض الغزل

.یعد الغزل من األغراض الشعریة القدیمة التي تطورت عبر العصور وبشكل خاص العصر األموي 

:ر تطور الغزل عبر العصو -

اجمع الباحثون على أن الغزل في العصر الجاهلي ، قد احتل الجزء األكبر من : العصر الجاهلي - 1

تراثنا األدبي ألنهم لم یجدوا قصیدة في أي غرض من األغراض ، إال وفیها إتصال بالغزل ، إن لم تكن 

یمكننا تصنیف الغزل الجاهلي في إتجاهین متناقضین أولهما االتجاه الحسي الفاحش . مقتصر علیه 

وزعیمه إمرؤ القیس ، وثانیهما اإلتجاه الحسي العفیف الذي اشتهر في العصر االموي وكانت نواته في 

الجاهلیة 

اصة ، فأدى ذلك عندما جاء اإلسالم ازداد الغزل عفة لتأثره باإلسالم وبالقرآن خ: صدر اإلسالم - 2

إلى المثل العلیا في الحیاة األخالقیة ، فظهر الزهد والغزل العفیف بعیدا عن الفساد وهذا التحول أدى 

.إلى بروز الشعراء العذریین 



:ملخص المذكرة

تطور الغزل في عهد بني أمیة ، وأصبح فنا قائما بذاته ، ال یقال لینشد ، وٕانما :العصر األموي - 3

لخاصة فاتسعت مظاهره وتعددت مالمحه ، وكان لكل بیئة حظها من الشعر لیغنى ، وأصبح له نكهته ا

.والشعراء ال سیما بیئة الحجاز ونجد 

: ظهر لهذا الفن نوعین 

یعود في أصله إلى شعراء بنو عذرة ، حیث تآزرت مجموعة من األسباب : الغزل البدوي العفیف - 1

موي ، طبعت البیئة جمیعها بطابع عام من التقوى لیتخذ هذا الفن شكل الظاهرة الفریدة في العصر اال

) .جمیل بثینة ( والتعفف في أشعارهم ، من أشهر أعالمه جمیل بن معمر 

: ومن عوامل ازدهار هذا اللون من الشعر ما یأتي 

 كثرة الفراغ لدى شعراء البادیة.

 الغیرة على المرأة والحفاظ على التقالید.

وكان شعراؤه من أهل الحضر ، انصرف إلیه فریق من الشعراء الذین : الغزل الحضري الصریح - 2

مترجما لهذه الحیاة بال تحرج أتاحت لهم الحیاة المترفة أن یتلذذوا بجوانبها الالهیة لهذا جاء شعرهم

.ومن إشتهر بهذا النوع من الغزل عمر بن أبي ربیعة . تعفف أو

: زدهاره ومن عوامل ا

 الحیاة المترفة التي عاشها الشعراء

الغناء في عواصم البالد العربیة انتشار

على السیاسة واهتمامهم بالغزلكثیر من شعراء الحجاز انصراف



:ملخص المذكرة

:إذن ال یختلف أحدنا في إن شعراء الغزل في العصر األموي فریقان

شعرهم على انه شعر صریح فاضح ، وشعراء شعراء الحواضر ویقصد بهم شعراء مكة والمدینة یصنف 

.البوادي وهم شعراء بداوي  الحجاز ونجد وتمیز شعرهم بنقائه وعفته 

:من بین الشعراء الذین كان لهم صدى كبیر في العصر األموي 

جمیل بن معمر وعمر بن أبي ربیعة ، لقد ارتأیت أن تكون دراستي حول هذین الشاعرین الفذین اللذین 

بیئتهما خیر تمثیل ، فمن هما هذین الشاعرینمثال

یا ترى ؟ 

هو جمیل بن عبد هللا بن معمر العذري ، ولد في وادي القرى بالحجاز ، وشب : جمیل بن معمر -1

.على حب إبنة عم له إسمها بثینة فعرف ألجل ذلك بجمیل بثینة 

 افتتن جمیل ببثینة وشبب بها ، وعندما لم یوفق من الزواج بها ، حز األلم في :مضرب شهرته

.نفسه ، وفجر فیها أعمق المشاعر فراح یتغنى بأماله الضائع 

 لجمیل بن معمر شعر مبثوث هنا وهناك في كتب األدب ، فقد كان وجدانیا خالصا حلو :أدبه

قال جمیل في الغزل وبعض األغراض . ا صافیا األلفاظ سهل التراكیب ، عریا من التكلف ،  عذب

.المختلفة ، شعر جمیل كله یمتاز بصدق اللهجة وحرارة العاطفة 

 فترك لنا شعرا ینبض بالحیاة ویروي لنا ) م 701/ه 82( مات جمیل في مصر سنة :وفاته ،

.قصة عاشق جریح 
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لمخزومي القریشي ، عاش بفضل منزلة هللا بن أبي ربیعة ، اهو عمر بن عبد : عمر بن أبي ربیعة - 2

كان عمر –أبیه في أحضان الثروة والرخاء ، فلم یجد ما یشغله فالتفت إلى التغزل بكل جمیلة من النساء 

وسیما وجماله كان أحد العوامل التي جعلته معجبا بنفسه ، فلم یتحرج عن الغزل والتشبیب حتى 

ن ، ومن ثمة نرى ان المرأة التي تغزل بها عمر هي بالمحصنات المتعففات من نساء قومه ومن غیره

. المرأة المتحضرة ذات األناقة والحس 

 كانت بیئة نجد والحجاز :بیئته :

 اللذة،فقد كان إباحیا یروقه الجمال وتغریه المختلفة،عرف عمر الحب في أشكاله :وغزلهشعره

.بالنظرةكما كان أحیانا عذریا یقنع 

والسهولة وصدق العاطفة ، ومن شعره ما نظم خصوصا للمغنین فجعل أوزانه یمتاز شعره بالرقة

.قصیرة توافق الغناء ویسهل تلحینها 

 شبب لبنات السادات والخلفاء فغضب منه عمر بن عبد العزیز ونفاه إلى جزیرة أما :موته

قت السفینة التي جهاد فغزا في البحر فاحتر مدینة مصوع ، ثم رأى أن یكفر عن سیئاته بالتوبة وال

.ه 93وأحترق هو أیضا سنة كان فیها 

:الكلمات المفتاحیة للمذكرة -

 الغزل

 العصر األموي

 الموازنة بین القصیدة البدویة والحضریة.
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مقدمة
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