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Abstract: The period of Arab literature was divided into the political age, the pre-
Islamic period, the Islamic era, the Umayyad era, the Abbasia era, the Andalusian 
era, the era of the Mamalik, and the modern era. Because of the Umayyah caliphate 
and the Abbasia caliphate, the long period of politics extends. Political problems 
emerged from within the caliphate and therefore have a lot to do with Arab literature. 
The researcher used the descriptive and historical method. The result of this research 
on the characteristics of the Arabic literature in the period between the Umayyah and 
Abbasia Caliphate, are: 1) The poetry expresses the conditions obtained from the 
historical facts of war, 2) encouraging in its later stages, 3) the use of clear words and 
structures in the body Poem and poetry. 
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 المقدمة
جرت الدراسة األدبية للعربية من 
خالل تاريخ نشأة األدب وتطوره مع تاريخ 

جرى تقسيم تاريخ اإلسالم يف العرب. ف
األدب العريب إىل بعض العصور الذي توافق 
العصور السياسّية يف غالبيتها، وهي العصر 
اجلاهلي أو عصر ما قبل اإلسالم، وعصر 
صدر اإلسالم والعصر األموي، والعصر 
العباسي، والعصر األندلسي، وعصر 

 مالك، والعصر احلديث.امل
أما العصر اجلاهلي أو عصر قبل 

ة قبل رسالمئيت سنة منذ اإلسالم، ميتد 
، لعصراذ ذلك . ومنلرسولنا الكرمي املصطفى

 جزيرة يف اآلثار األدبّية أروعإلينا  وصلقد 
 كلش الشعر، الذي جاء يف هاوأكثر  ،العرب
اء دباألة منوذج الذي قد ألفه عدو ، يدةقص

 . اتت لففيمدة ا
 فيه يشمل، وأما عصر صدر اإلسالم
لعصر ا.وأما عصر الّنبوة واخللفاء الرّاشدين

أبرز عصر خالفة بين أمية. هو  األموي
 حبثو هيف هذا العصر  ظهريي ذال بثثامل

عملية ، و اإلسالمالشعر و العالقة بني 
 ونطع. وهم يإلسالمراء على الشعالتكيف ل
أما . و إنتاجهاألدب و  موضوعاتيف كريا آثاراً  

هـ/ 231)منذ سنة تد مي العصر العباسييف 
 سمفق. م(739هـ/ 334) حىت م(947

ب حسالتاريخ األدب العريب مؤرخو األدب 
 . عند العرب السياسّية حلةاملر 

والعصر األندلسي تدخل يف عصر 
العباسي بنسبة ومنه ولكن ينفصل البثث 
عن عصر العباسي النفصاله املكان اجلغرايّف 

سياسّيفيها. فاستقلت األندلس بعد قيام وال
هـ/ 231خالفة بين عباسّية بفتة وجيزة )سنة 

، بعيدًا عن األمويني م( حتت سلطة999
 . وعصر املمالك،عباسعمارة  ووالية بين 

هـ 334 سنةمن  ون أنهبعض الباحث ىر ي
 بدأيني بغداد، وحيستولون البويهّيون  ماحين

واحدا ة اخلالفة العباسية والي انفصال
 وتشمل هذه الفتة فتة احلروبفواحدا، 
لة دو كذلك وجود الصليبّية و و  املغولّية
 ةبداي يف العصر العثماينّ وصلأما و  .املماليك

 ثنيباحدرج الكثري من الو العصر احلديث. 
وصفا هبوط عظيم على وصف هذا العصر 

 صفلو كانو ي، و ريفكتاألدب والمجود 
عدداً  هذا العصر وجد يفغري دقيق. فقد ونب

رفة ااملع تنميةواملفكرين يف  شعراءمن أعالم ال
 املختلفة.
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 ذمتد منقد اوأما العصر احلديث، 
هذا  يف ظهر. و اليومالقرن التاسع عشر حىت 
سعي  وهي، يف بداياته العصر حركة اإلحياء

وط بمرحلة اهل يخرج منلاألدباء و  الشعراء
 ال الذينن و العثمانيهم ساد ألنمود، واجل

ى رأ. فخالل فتة طويلةيهتمون العربية 
من كا من أمرمأدهبالعربية و أن إحياء  األداء
دب بسعيه األ بلغف، رائعةال العودة إىل صورهتل
 ، جندبعد ذلك .األدب ازدهارا يف عصور م

على  األدب فثصلجتديد كثرية يف   حماوالت
 مل الغريب.لعام مع ااتصاهلبالتأثريات الّنامجة 

ودراسة أدبية تتدخل يف هذا التقسيم 
للفتات التارخية. فتدرس أنواع اآلداب الذي 
نشئ من خالل تلك الفتات، وكذلك 
األدباء وخصائص أدهبم. يف كثري من الكتب 
عن تاريخ األدب العريب مل توجد الدراسة 
األدبية بني هذه الفتات. وهذه الدراسة مهم 

األدبية بني ة و جدا يف تربط املعلومات التارخيي
هذه الفتات. حىت ال تقفز الدراسة بني 
العصرين املتتالني. فقامت الباحثة ببثث 
األدب العريب يف هذه الثغرة وعينت الفتة 

باسية الفة العاخلالفة األموية و اخلبني عصر 
 وسيكشف اآلداب فيها. 

 

 اإلطار النظري
وقد وصل تطور األدب يف مدة اخلمسينات 

، شرين على حركة شعر التفعيلةمن القرن الع
وظهرت من خالل القرون األخرية املظاهر 
 البهية يف جتديد الشعر العريب.وقد عرفنا أن

 661الدولة األموية اليت أقامها بين أمية سنة 
م، وأصلبين أمية يعود إىل نينا إمساعيل عليه 
السالم، ونسبهم يتصل إىل رسولنا املصطفى 

. الرسول من أبيه عليه الصالة والسالم وجد
فيعترب معاوية بن أيب سفيان أول من نشأ 
اخلالفة األموية، وهو اخلليفة األوىل فيها. يف 
هذا العصر، أبرز كثري من الفتوحات 
اإلسالمية، فخضعت أقاصي األرض شرقها 
وغرهبا يف ظالل اإلسالم، وفتثت األندلس 
حيث امتدت الدولة اإلسالمية يف حدودها 

 الكربى. 
أسطول حبريأول مرة يف عصر نشئ 

اخلالفة األموية، وأبرزت احلركُة الفكرية 
والعلمية هذا العصر، إذا ما العوامل اليت 
أضعتف هذه الدولة العظيمة وأهنى حكمها؟ 
فهناك أسباب يف سقوط هذا احلكم. األول 
نظام الوراثة يف اخلالفة الذي تبناها اخلالفة 

ول قه الرساألموية. مع أن هذا النظام ال يطب
واخللفاء الراشدون. ألن أقر اإلسالم احلكم 
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بطريقة الشورى، اإلمجاع. فإذا توىل من مل 
جتتمع عليه أهل الشورى، فساء تطبيقه 
اإلسالم كما نفذه الرسول واخللفاء 
الراشدون. وباإلضافة، نظام الوراثة يف 
 اخلالفة هذا يفتح أبواب اختالفات بني فروع

ة.فهذا عون بينهم اخلالفاألمويني، حىت يتناز 
 األمر أدى إىل خروج املوايل عن الطاعة.

مل يرعى بنو أمية املسلمني عامة 
حتىيعزلوا بعضهم عن واليته الكربى، 
وينصب بنو أمية مناصب الدولة يف كال 
ملستويات ولكنهم ال ميكلون صفات احلاكم 
اجليد فال يستثقون مناصب احلكم. فهذا 

فبدأ التنازع  .يةاألمر يشرحكومة بين أم
الداخلي من بني بين أمية بأنفسهم فخرج 
بعضهم عن الدولة لينزع القوة واحلكم 
لديهم. والتنازع اخلارجي يبدأ بإشاعة 
الثورات مناملوايل واخلوارج، وبالتايل ينظم 
العباسيون الذين يريدون احلكومة وهم 
ويعدون صفوفهم وينتظرون الوقت املناسب. 

ع بني املذهب العلوي وهناك أيضا النزا 
والشيعية.فهذه العوامل يسبب الضعيف 
املتتبة وخارت قوةهم العسكرية تشتيت يف 
عض مركز النزاع. ووجد النزاع بني املضرية 
واليمانية منذ بداية تأسيس دولة األمويني 

فهذا كذلك يؤدي إىل سقوط اخلالفة 
 األموية.

أثبت التاريخ أن اتساع الدولة بغض 
مساهتا ومسات قائدها وقدرته على النظر عن 

احلكم والسيطرة عليها هلو من أهم أسباب 
تراخيها وتشرذمها وسقوطها، السيما أن 
والهتا كانوا يكنون لبعضهم البغض ويكيدون 

دولٌة كالدولة  .ويثريون البغضاء فيما بينهم
األموية من حدود الصني شرقًا إىل املغرب 

وسع واألندلس غربًا هلي بال شك من أ
خرائط الدولة الواحدة اليت مرت على شعوب 
األرض، ال بد وأن يلعب هذا التوسع دورًا 
يف تفككها وصعوبة متابعة احلاقدين الذين  

بدأ  . كان األمويون أنفسهم سبباً يف بروزهم
العباسيون بالظهور وكسر شوكة األمويني 
رويدًا رويدًا على يد أيب مسلم اخلرساين، 

والة بين أمية من حىت اقتلعوا آخر 
واليته،حيث سّطر التاريخ آخر ذكٍر لبين أمية 
بالدم، وأعلنوا بدء عهد دولٍة جديدة حتت 
راية اإلسالم ،أال وهي دولة العباسيني خبالفة 

 .أبو العباس السفاح
وأمساء خلفاء بين أمية الذين تولوا 
اخلالفة األموية هم معاوية بن أيب سفيان، 

ن ية بن يزيد، مروان بيزيد بن معاوية، معاو 
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احلكم، عبدامللك بن مروان،الوليد بن 
عبدامللك، سليمان بن عبد امللك، عمر بن 
عبد العزيز، يزيد بن عبدامللك، هشام بن 
عبدامللك، الوليد بن يزيد، يزيد بن الوليد، 

 .ابراهيم بن الوليد،مروان بن حممد
 

 منهجية البحث
املنهج الذي ستستخدمها الباحثة يف 

ا البثث منهج الوصفي والتارخيي. هذ
ومنهج الوصفي أسلوب من أساليب التثليل 
املرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن 
ظاهرة أو موضوع حمدد ومن خالل فتة أو 
فتات زمنية معلومة وذلك من أجل احلصول 
على نتائج عملية مت تفسريها بطريقة 
موضوعية ومبا ينسجم مع املعطيات الفعلية 

هرة )عبيدات وعدس وعبد احلق، للظا
(. وهناك من يعرفه بأنه 296، ص2711

طريقة لوصف املوضوع املراد دراسته من 
خالل منهجية علمية صثيثة وتصوير 
النتائج اليت يتم التوصل إليها على أشكال 
رقمية معربة ميكن تفسريها ) عريفج، 

-232، ص ص 2719وحسني، وجنيب، 
 وصف (. وهذا املنهج يستخدم يف231

األدب العريب الذي نشئ يف فتة انتقال 

إىل اخلالفة الفة األموية احلكم من اخل
 العباسية.

ليس فقط املنهج الوصفي ولكن 
ستستخدم الباحثة أيضا املنهج التارخيي، 
وهو مستمد من دراسة التاريخ حيث تعمل 
الباحثة على دراسة املاضي وفهم احلاضر من 
وم أجل التنبؤ باملستقبل. والنهج التارخيي يق

على املالحظة للظواهر املختلفة والربط بينها 
 لتكوين فكرة عامة. 
انات يف هذا البثث مصادر البي

تنقسم على املصادر األولية و املصادر 
 الثانوية. أما املصادر األولية هي:

 السجالت والوثائق -2
 اآلثار -1

 وأما املصادر الثانوية هي:
الرجوع اىل الصثف  -2

 واجملالت الكتب والدوريات
الرجوع اىل املذكرات  -1
 والسري الذاتية
 الدراسات السابقة-3

 النتائج
 الشعر في فترة انتقال بني أمية ونصب  .1

يف دراسة وحبث األدب خالل 
االنتقال من اخلالفة األموية إىل العباسية، 
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يتطلب حبثا دقيقا وعميقا أكثر وعمقا. 
وللثصول على البيانات الالزمة البد على 
الباحثة أن تفتح تسجيل السجل التارخيي 
وبعض كتب األدب الكالسيكي العريب 

وجودا يف الفتة األخرية من الذي كان م
األموية حىت إنشاء العباسية. ومن جانب 
آخر، جيب على الباحثة أيضا البثث يف 
الكتب املوسوعة أو جمموعات من األمساء 
األدباء ومن مث مجعها يف املالحظات اخلاصة 

 هبم.
يف جهد البثث مل حيصل الباحثة 
إال على شعر كتبه عامل وهران من خراسان 

بو مسلم اخلراساين. فهو أمري حرب وامسه أ
يساعد أيب عباس السفاح على مهامجة آخر 
احلكام األمويني، وخيرب قوهتم.بعد مت تدمري 
قوة األمويني فاستوىل عليها أبو عباس 
السفاح وأنشأ سلطانه اجلديد: اخلالفة 

 العباسية.
اكتشاف العديد من األعمال 
ب باألدبية خالل هذه الفتة االنتقالية، بس

الظروف اليت ال تسمح بتسجيل وحفظ 
األعمال واإلنتاج األدبية.على الرغم من أن 
 هناك بعض الشعراء الذين يعيشون يف فتتني
من القيادة، اخلالفة أوماوية واخلالفة 

العباسية، إال يف هناية القيامة األمة أهنا ال 
ميكن أن ختلق العديد من أعمال األدب 

  حتد بسبب الفوضى واحلروب اليت
 بالتساوي يف مجيع أحناء األمة هيمنة. 

فإن الشعر الذي اختطفها 
اخلراساين املصثف تضمنت معارضته حلاكم 
األمويني وروحه البطولية إلبادة كل القوى 
اليت منعته من مساعدة عباس السفا على 

 تويل السلطة من األمويني.
 الشعرالكامل كما يلي:

"أدركت باحلزم والكتمان ما 
# عنه ملوك بين  عجزت

 مروان إذ حشدوا
ما زلت أسع يف دمارهم # 
والقوم يف غفلة بالشام قد 

 رقدوا
وا حىت ضربتهم بالسيف فانتبه
 # من نومة مل ينم قبلهم أحد
ومن رعى غنما يف أرض 
مسبعة # ونام عنها توىل 

 رعيها األسد"
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خصائص األدب العربي في فترة انتقال 
إلى الخالف الحكم من الخالف األموية 

 العباسية
كل اإلنتاج األديب الذي نشئ يف 
فتة ما ميكن حتليلها من حيث اهليكل، 
واختيار الكلمات واللغة، واإلعداد 
االجتماعي، والطابع، حىت املعىن والتصور 
 والقارئ التقدير يف التمتع بالعمل األديب.يف
هذا البثث حياول الباحث حتليل األعمال 

خلصائص الواردة يف األدبية على أساس ا
 الشعر الذي كتبها أبو مسلم اخلوروساين.

وبعد مراعاة الشعر، حصلت 
 الباحثة أن خصائص هذا الشعر هي:

يعرب الشعر االحوال الذي حصل من  .2
 وقائَع حربيٍَّة وأحدا  تارخييَّةٍ 

كتب أبو مسلم هذه القصيدة يف 
حالة مساعدة أبو عباس السفاح 

ة. ة األمويإلهناء وتدمري قوة اخلالف
وهذا ما ينظر إليه يف آية قصيدته 

 اليت تقول:
ا "أَْدرَْكُت بِاحَلْزِم َوالِكْتَماِن مَ 
 ْواَعَجَزْت # َعْنُه ُمُلْوُك َبىِن َمْرَواَن ِإْذ َحَشدُ 

َمازِْلُت َأْسَع ِِف ِدَمارِِهْم # 
 َقْد َوالَقْوُم ِِف َغْفَلٍة بِالشَّامِ 

 َرَقُدْوا"
 عباس ليس أبو مسلم يساعد ايب

من منطقة السلطة املركزية، ولكن 
من طرف خراسان مث لفات يف 

 املنطقة الوسطى من السلطة.
 مسّجع يف أواخر أبياته .1

هذا يظهر يف أواخر أبيات شعره 
الذي يستعمل مد واو يف كل طرف 
بيته. ونستطيع أن ننظر السجع يف 
الكلمات: حشدوا، رقدوا. مث 
 يفيستعمل حرف الدال املضمومة 

البيت التايل، وينظر السجع يف 
 الكلمات: أحد، األسد.

استخدام األلفاظ والتاكيب  .3
 الفصيثة يف جسم القصيدة والشعر
يستخدم الشعر األلفاظ والتاكيب 
ا الفصيثة يف مجيع أبياته. فننظره
يف هذه األلفاظ: 
أدركت|باحلزم|الكتمان|عجزت
|ملوك|حشدوا|مازلت|أسع|د
مارهم|القوم|غفلة|بالشام|رقد
وا|ضربتهم|بالسيف|فانتبهوا|ن
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ومة|مل 
ينم|قبلهم|أحد|رعى||غنم|أ

رض|مسبعة| 
 توىل|رعيها|األسد.

 
 االختتام

بعد دراسة وحبث األدب يف فتة 
االنتقال من اخلالفة األموية إىل العباسية، 

ن األدب الذي أنشأ يف وجدت الباحثة أ
تلك الفتة  هو الشعر الذي كتبه أبو مسلم 
اخلرساين، أمري احلرب من اخلراسان الذي 
سياعد أيب عباس السفاح يف إهناء وتدمري 

 سلطة بين أمية على ظلمهم. 
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