
   الشعر السیاسي
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم 
  
  

  ھو الشعر الذي قیل في مناصرة رأي سیاسي واالحتجاج لھ  لتحقیق غایتھ التي   يالشعر السیاس
وقد وجھ الشعراء الذین نظموا الشعر في ھذا المیدان كثیرا من فنون الشعر . یرمي إلیھا أصحابھ 

وجھة تخدم وجھات النظر السیاسیة التي ) ر والغزل المدیح والھجاء والرثاء والفخ( العربي  
 قیل في خدمة القبیلة إليتبنوھا  أو شایعوا أصحابھا علیھا وقد ذھب بعض الباحثین إلى إن الشعر 

في عصر ما قبل اإلسالم یعد شعرا سیاسیا وھو نواة لھ ألنھ قیل  في مناصرة القبیلة وخدمة 
 الشعر السیاسي إن إلىئمة بذاتھا ،في حین ذھب آخر مصالحھا  فھي كما یرى وحدة سیاسیة قا

آخذا بنظر  أمیةنشأ ولیدا للعصبیة القبلیة بین فخذین لقبیلة واحدة وھما بنو عبد المطلب وبنو 
االعتبار الھزائم التي أوقعھا بنو عبد المطلب ببني أمیة في المعارك اإلسالمیة األولى واصفا 

ومعاویة معركة سیاسیة صرفة وھذا ) علیھ السالم (مام علي المعركة بین الفریقین على عھد اإل
یعني بدایة ظھور فئتین سیاسیتین أدت الحرب فیھما إلى حرب صفین والتحكیم الذي حدث فیھا 

  ) .علیھ السالم (إلى ظھور فئة ثالثة  رفضت التحكیم سمیت الخوارج لخروجھم على اإلمام علي 
، أعلن عبد اهللا الخالفة وراثیة بدعوتھ لمبایعة یزید ولیا للعھد وبعد أن استقر األمر لمعاویة جعل 

من الحجاز معارضتھ ودعا لنفسھ ) علیھ السالم (بن الزبیر في الحجاز بعد خروج اإلمام الحسین 
بالخالفة فبایعھ الناس لینشأ بذلك حزب سیاسي رابع نسب إلیھ ھو حزب الزبیریین وكانت لھذه 

عة آراء مختلفة في الخالفة ناضلت من أجلھا  بالسیف والكلمة  ، والشعر األحزاب السیاسیة األرب
الذي كان لھ دورا بارزا في ذلك الصراع وھو أمر لیس بالغریب علیھ فقد سجل في مختلف 

عصوره أحداث المجتمع وصور جوانبھ المختلفة فكان لكل فئة سیاسیة شعراؤھا الذین عبروا 
 حجج اآلخرین وبذلك كان العصر وا عنھا محتجون لھا ومفندین عن اآلراء السیاسیة  تلك ودافع

األموي كما وصفھ البصیر في كتابھ عصر القران عصر صراع ونزاع بین الفئات السیاسیة 
  المختلفة ومھما قیل في أمر نشأة الشعر السیاسي وبدایاتھ فانھ قد استكمل مقوماتھ وأركانھ في 

  
       بارزة في األدب العربي عرف بھا شعراء بارزونعصر بني أمیة فصار بذلك ظاھرة    

  عوامل ازدھار الشعر  السیاسي
  
 من أھم األسباب يعد تعدد األحزاب السیاسیة في العصر األموی :  األحزاب السیاسیةتعدد  -

والعوامل في ازدھار الشعر عامة والشعر السیاسي خاصة  لما لصراع  ھذه األحزاب  واختالفھا 
ل في األدب  إذ أنھا  بذلك قد فجرت ینبوع الشعر الذي راح یعبر عن آرائھا السیاسیة من أثر فاع

  . ویدافع عنھا محاوال النھوض بمعالمھ الفنیة لغة وصورا وخیاال 
  
 فقد حرص األمویون على استغالل الشعر  واجتذاب الشعراء إلى   :   اھتمام الحكام بالشعراء-

 وتھاجم  خصومھم  ولم  یقتصر األمر تخذوا منھم ألسنة تدافع عنھم وعن دولتھم قصورھم لی
  على  خلفاء بني أمیة بل انتھج  والتھم  وقوادھم نھجھم في ذلك  حتى صار الشعر السیاسي  

  .  كما یرى بعض الباحثین أعلى ضروب الشعر صوتا في عھدھم 
   



ثقافة في ھذا العصر فكان الحكام والناس یعتزون بما فقد ازدھرت ال:    ازدھار الثقافة األدبیة -
خلف  العرب من تراث  أدبي  ولغوي  ویتجلى  ھذا االزدھار أیضا في المجالس األدبیة  التي 

الشعر ونقده  واالستشھاد بھ   وقد كثر رواة كان یعقدھا  خلفاء بني أمیة الستماع   المدیح وروایة 
ون على جمعھ  وحفظھ وتدوینھ  من أمثال أبي عمر بن الشعر في ھذا العصر وكانوا یحرص

  .  العالء وحماد الراویة 
  

فقد عني العلماء  في ھذا العصر بحفظ القران  وتفسیره وحفظ :  ازدھار الثقافة الدینیة  -
 أسس التشریع والفقھ وكان ھؤالء العلماء كثیرا ما یضعون  الحدیث  وروایتھ  وبدأوا 
یكن الشعراء في عزلة عن ھذا الجدل والمناظرة مما ترك أثره یجادل بعضھم بعضا ولم 

  . في أشعارھم 
یغرون بعض الشعراء  ووالتھم ن على التھاجي إذ كان كثیر من األموییالتحریض -

 . ویحثون بعضھم على الھجاء یریدون بذلك أن یضعفوا من شعراء لم یناصروھم 
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    شعر الحزب األموي 

  
عبر شعراء  بني أمیة بشعرھم عن رأي األمویین في  مسألة  الخالفة  ودافعوا عنھا  واحتجوا 

  كلمة بإجماعلھم  وكان  وكان األمویون یرون بأنھم  أحق من غیرھم بالخالفة محتجین في ذلك 
   .  األمة علیھم 

  
  : شعرھم و من أبرز  خواص  

  
فقد حاول كثیر من شعرائھم أن یسبغوا على خالفتھم ھالة من الدین : السیاسة الدینیة   -

فلھجوا بأنھم الحكام الذین أختارھم اهللا  لخالفة المسلمین وأنھم یقتفون في حكمھم سنن 
 .) صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وسلم (  الرسول 

  
 إال ن طالب المال والمتطلعین إلى الشھرة فقد كان كثیر من شعرائھم م:  غلبة النفعیة  -

  . ھذا ال یعني عدم  وجود شعراء أخلصوا لبني أمیة أمثال عدي بن الرقاع إن
  

 فقد اتسم شعرھم السیاسي باالفتنان في العبارة والخیال واتسم بالمبالغة :المبالغة واالفتنان -
 .م في المدح وذلك إرضاء لخلفائھم وتنافسا في نیل عطایاھ

  
لشعراء األمویون حاولوا تأكید الصلة الوثیقة بین حكم األمویین والدین مثل مدح الفرزدق فا

  :  لیزید بن عبد الملك 
       

  غیاث األرض والناس كلھم          بك اهللا قد أحیا الذي كان بالیا    وأنت 
     وما وجد اإلسالم بعد محمد                   وأصحابھ للدین مثلك راعیا 
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