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 الإسلامحالة الشعر في صدر 
 

سةم  لم يشهد الشعر العربي أزمة قويةة يةي ريخي ةل اللويةل م شهةي  ةهدعي يةي  اةر  ةدخ اإ      

الشةعر   اإسةموجل  إذالهجتهع العربي آنذاك ،  أ يباألمر الذي يؤكد  ظم الحدث والتغيير الذي 

ديةد ، لةنهج الجاز  الشةعرا  اننقيةيد بهةذا إلى خدمة الهنهج التربوي واألخمقي لهبيدئل و قيئده ، وأل
ر ين الشةي ورغيرت مممح الاوخة بشكل معيكس رهيميً  ّهي كينت  شيل يي الحيية الجيعشية ، يةذذا كة

 غيرعي . اآلن  وريً لدولة اإسم  ن أ بحالجيعشي  وت قبيشتل ييهي مضى ، يقد 

ثيخ وقد أ ،الفتوخ وأ يبلقد ضعف   اإسمالهؤخخون والبيح ون أن الشعر يي  ار  دخ ذكر    
لعاب  شاءلت  نهاا افت اإلسام فجاء  ابن سةم    ))  الداخسون والنقيد عذه األزمة قديهيً وحدي يً ، إذ ذكر

أنا  وجاء   التتاوو وا ك اإلسام وتشءلتوا بءلجهءد ولزو فءرس والبو  وله  نا  الشاعب ورواهتاا فتكاء   اب 

تك ما  هتاك ه تء  مكتو  وألتوا ذلك وقد  دهوان مدّون وال إلىعب فتم هؤلوا راجعوا رواهة الش بءألمصءرالعب  

 ((.  بءلكو  والقتل فحتظوا أقل ذلك وذهب نتيهم مها   يب

ً قةةوا ابةن خشةةدون  أمةي      أولالشااعب  انصاابا العاب  ناا    ))، إذ قةيا خأي ابةن سةةمّ   يقةد جةةي  موايقةةي

ساوا نا  القابنن الكابهم ونظكاا فء ب أساتو لوحي ومء أدهشهم م  الده  والهبوة وا أمبلكء شغتهم م   اإلسم 

هم في الاهظم ممءناء  ام اساتقب ذلاك وأوناد البشاد ما  الكتاة ولام ههازل الاوحي فاي تحاب الغوصذلك وسكتوا ن  

 (( دهدنهم إلىالشعب وحظبه وسكعا البسول صتى هللا نتيا ونلا وستم وأ ء  نتيا فبجعوا 

العةرب  انشةغيا إنيةي  (األدبجةواعر )احهد الهي هي يةي كتيبةل أيضيً  عذا الرأي إلىوذعب         

ينةتهديل ووبين معيند يةتشهس ييةل ملعننةي ومةؤمن ينةتبينل  وألفيظل ومعينيل القرآن بأسشوبوذعولهم 
اناةةرا  و ... ياةةيخ لهةةم  ةةيخيي  ةةن التشةةيغل بيلشةةعر ... وذعةةب الةةبعش يةةي د ةةوة قشةةة الشةةعر

بيتةي  إن  اإسةميشةم يقةل يةي  اإسةم  إلةىعةداه    أنيد الشعر منةذ د وى عجر لب إلىالشعرا   نل 

 واحدا وقد اختشفوا يي عذا البيت ... 
الشةعر  جةذوة أذكةى اإسةم و ند منيقشة عذه اآلخا  ومنهي خأي ابةن سةمّ  يتضةح العكةس نن       

 ، ا ينلقونلن مهن لم يكونوبيلشعر ك يري وأنلقت األلننةحشت من  قد  أحداثل ، يين إ عين وأ عشهي

بن سةمّ  ا إنيضم  شى ذلك ، بني نجد مكة لم رعر  يي الجيعشية بشعر ك ير قد ك ر  عراؤعي   يذذا
ا تتاوا  هاموإنلم هادونوه  عرا  ربيي ك يرا ضيع من يد الزمن وكين يكفيل مي قيلل   ))  أندلل  شى 

 ان ينقط منةلن رحتفظ بك ير من الشعر و أنبهي طيا العهد  إذا(( يين ذلك من  أن الرواية  ببواهتا

كتةب  يينقضةل مةي رحهشةل ((بءن العاب  لها  نا  قاول الشاعب وشاغت  نهاا بءلجهاءدقولل   ))  أميغير قشيل 
 .نيظهيل  أسهي والتيخيخ من منظوميرل الك يرة ومن  األدب

شعرية الذي قع الحركة الوا،  أيضيخم ة القولين   قوا ابن خشدون والهي هي ينقضههي  وأمي       

ك ير  يي اإننينيةالهعبّر  ن الهواقف والعواطف  لإلحداثرا بيلنشيط الشعري الهايحب خكين زا
نةل ن لك ، كين التشيغل  ن الشعر قد يادق  شى  عرا   الهنةشهين وإذامن الهقلو يت والقايئد. 

 ياةةدق مةةع  ةةعرا  الهشةةركين والهعيخضةةة مهةةن لةةم يشةةغشوا بيلةةد وة بةةل ان واقةةع الحركةةة إنيهكةةن 

هم قبل الشعرية بين  فو  الهعيخضين قد  هد جيشيني وحوايز  شى القوا خبهي لم ركن مهيأة لبعض
 . اإسم ظهوخ 

،  شةيم أو بيتةيمنألة عجر لبيد قوا الشعر وانشغيلل بيلقرآن ورمورل و ةد  نظهةل لششةعر ان ق أمي     

ل  شةى الهغيةرة بةن  ةعبل والية إلةى أخسةل هةر بةن ال ّلةيب  إنالرواية التةي رةذعب    إلىيينتندون 
كتب سوخة ييشهي سأا لبيدا انلشق  اإسم الكوية أن استنشد من قبشك من  عرا  مارك مي قيلوا يي 

هةر   إلةىهغيةرة ن الشعر يكتب المكي اإسم   عذه يي  أبدلنيبهي وقيا    أريهالبقرة يي  حيفة ثم 

  بن ال ّليب يأمر بزييدة  ليئل رقديرا لهوقفل  . 
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جره يفي  عره لبيدا لم يتوقف  ن قوا الشعر ولم يه إنمنيقشة عذا ال بر ومي ينبني  شيل عو  إن     
ر  مي   أنلبوان جواب لبيد النيبق يفنر ،  اإسمميةثروة لينت عيّنل ون قشيشة رتضح ييهي الروح 

 .نالجواب الفل يأجيبالشعرا  ورهنكهم بعرى الدين  إيهين إلىأخاده ال شيفة من انطهئنين 

،  إن األ هعي أوا من أثيخ الحةدي   ةن منةألة ضةعف الشةعر - شى مي يبدو –ورذكر الهايدخ    
 ونوه  ن عذه انزمة ، حينهي نقل  ن ابن قتيبة قولل   

 تاابا ان حّاااءن باا   ءباا   ااءن قااد ناام فااي أالب الن وضااع  أد تتااا فااي بااء  ال ياا إذاالشااعب )) 

 مي يأري    ينيقش عذا النص أنمي يهكن  أعم إن.(( الن وضع  .. اإلسم د ل في  يب  فإذاالجءهتية 
رة قضية اننتحيا والوضع الذي أ يب  عر حنين وحهل  شيل الك ير من الغ  لدوايع ك ي -1

 .، منهي مي عو سييسي أو رعابي أو   اي 

 التحونت التي أ ةيبت العاةر آنةذاك ، و وامةل التغييةر يةي دوخ الشةي ر اله ضةر  رجةيه -2
رحةر   واقعل الجديد ، يكشهي اقترب الشي ر اله ضر  مةن اإسةم  منهجةيً يةي حييرةل ، كشهةي

لةذي أك ر من  ني تل الشعرية من حي  الههيزجة والهحييظة  شى قينون البيدية الشةعري ا

 ا األك ر يي النيحة النقدية آنذاك . يه ل الرؤية والقبو
ضةرمين  يخكت الحيية الجديدة يعشهي الكبير يي أزمة الشعر ، واإخبةيك  نةد الشةعرا  اله  -3

  مةن ألنهي يرضت  شيهم معيني جديدة وأسشوبيً لغوييً يتنيسةب مةع مةي رحقةق يةي ظةل انسةم

 رغيير يي منهج الحيية . 
ب  ةعري   الشعرا  كي يهةنحهم الفر ةة يةي إيجةيد اسةشويبدو أنَّ الزمن لم يكن كييييً لهون -4

 جديد ، يهتز  ويتنيسب مع خوح العار الجديد  .

اةيئد نتهي القيبدو ان التقريرية والنقل الحريي الهبي ر لشك ير من الهعيني القرآنية التي رضه -5
ع داوحرمين الشي ر من ال شق الشعري وحيلة اإبةكينت سببيً يي ضعف الشعر ، اإسممية

 نيقل لهي ينهع . إذ رحوا الشي ر من مبدع إلى ، 

عفل ، ضةومن النقيد من ا يخ إلى ظيعرة انخرجيا يي الشعر اإسممي وا تبيخعي سببيً يةي  -6
 ر يية لششيوابتعيداً  ن الشعر الحولي ، يهذه النر ة واآلنية ن رعلي أو روير الفر ة الكي

 يني ، واكتهيا التجربة الشعرية .يي رهذيب لغتل ، وإبداع  وخه وانتظي  الهع

رية إن يترة  دخ اإسم   هدت ظهوخ الك ير من الشعرا  الذين بةرزوا إلةى النةيحة الشةع -7
  ة .نية ال يليه شوا بشكل أقرب الدوا ي النييسية والدنية أك ر مهي كينوا يه شون الرؤية الف

 
    


