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أ .نتائج البحث
وبعد انتهى الباحثة من البحث عن وجوه تطور الشعر من العصر اجلاىلى
إىل عصر صدر اإلسالم وصل إىل النتائج كما يلى:
أوال :كانت احوال الشعر يف العصر اجلاىلى ىى:
الشعر ىف الصر اجلاىلى من حثث أرراهو :اذلجاء ،الرثاء ،الفخر واحلماسة،
الغزل ،الوصف ،االعتذار ،و احلكمة.
الشعر ىف العصر اجلاىلى من حثث أسالثبو :يبحث عن نبدأ بالوقوف ،األطالل
وذكر األحبة.
الشعر ىف العصر اجلاىلى من حثث ألفاظو ومعانثو :يبحث عن قوية وصلبثة،
صثغة موسثقة .وادلعىن ىف شعر اجلاىلى ،يعرب عن اجلود و الكرمي و الشجاعة،
وهثحة بسثط.
الشعر ىف العصر اجلاىلى من حثث أوزانو وقوافثو :يبحث عن القبض ،الوصل،
التأسثس ،الدخثل ،اإلشباع ،والرس.
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كانت احوال الشعر يف عصر صدر اإلسالم ىى :
الشعر ىف عصرصدر اإلسالم من حثث أرراهو :يبحث عن ادلدح ،اذلجاء،
احلماسة ،الرثاء.
الشعر ىف عصر صدر اإلسالم من حثث أسالثبو :يبحث عن تأثر بأسلوب
القران وأسلوب احلديث وتأثر بعاطفة ادلسلم الرقثقة.
الشعر ىف عصر صدر اإلسالم من حثث ألفاظو ومعانثو :يبحث عن ألفاظا
سهلة يفهمها عامة الناس .ادلعىن مسخرخلدمة العقثدة االسالمثة ،معان جديدة
مستمدة من القرأن والسنة.
الشعر ىف عصر صدر اإلسالم من حثث أوزانو وقوافثو :يبحث عن العصب،
العقل ،الوصل ،اخلروج ،الردف ،واحلذو.
ثانثا :كان الشعر ادلدح النابغة الذبثاىن ىف العصر اجلاىلى :ادلدح يف ىذه
القصثدة توجد على  99بثتا .وىف أسالثبو01بثتا الذى يبحث عن نبدأ
بالوقوف على األطالل وذكر األحبة .وىف لفظو ومعانثو 5بثتا يبحث عن
اللفظ قوية وصلبثة ىف موافق احلروب واحلماسة وادلدح ،والفخر لثنو من موافق
الغزل .و 09بثتا يبحث عن ادلعىن يعرب عن اجلود والكرمي والشجاعة كما يعرب
عن اخلوف والقلق واألمل وطويل الثل .و4بثتا يبحث عن وفاء األصدقاء وعن
النهاية اإلنسان ادلصرية.و 6بثتا يبحث عن توصف بالشرف .و 4بثتا يبحث
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عن توصف بأهنا وهثعة وتوصف بأهنا البساطة الشعر اجلاىلى معنا واهحا
لثس فثها تعقثد والتكلف .و 5بثتا يبحث عن توصف باإلعتدال ىف أداء
ادلعىن ادلبالة ومما توصف هبا التصاقها باحملسوس من اإلشثاء والبتعادىا عن
اجلدل العقى .و 6بثتا يبحث عن مما تصف باحملافظة على ماتعارف علثو
الشعراء أوالنقاد من ادلهاىن .شعر ادلدح النابغة الذبثاىن تشتمل على حبر
الطويل.
وكان الشعر ادلدح حلسان بن ثابت ىف عصر صدر اإلسالم 7 :بثتا يدل على
الغرض .وىف أسالثبو  9بثتا يدل على تأثر بأسلوب القرأن وأسلوب احلديث
وتأثر بعاطفة ادلسلم الرقثقة .و  8بثتا يبحث عن الوروع والتقوى وحمافظة اهلل
أوجت أسلوبا يعتمد عن اجلفاء والغلظة.و  09بثتا يبحث عن أسلوب الشعر
اإلسالمى قريب من احلديث العادى .وىف ألفاظو ومعانثو  9بثتا يدل على
ألفاظا سهلة يفهمها عامة الناس .و 7بثتا يبحث عن عبارة الشعر اإلسالمى
وسطا بني عبارة الشعر اجلاىلى القوية وعبارة القرأن ادلتقنة .و5بثتا يدل عن
الشعر اإلسالمى وسطا بني عثارة الشعر اجلاىلى وعبارة القرأن الكرمي .و 7بثتا
يدل على معىن مسخر خلدمة العقثدة اإلسالمثة .و  7بثتا يدل على معان
جديدة مستمدة من القرأن والسنة وىذا مسى مع ررهو .و  97بثتا يدل على
معان الشعر اإلسالم مل تنفصل إنفصاال تاما من معان الشعر اجلاىلى فادلعان
الىت امهلت ىف اإلسالم ىي ادلعان الىت نفاىا اإلسالم وأنكرىا ،أما ادلعان الىت مل
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ينفها اإلسالم فإهنا بقثت متداولة لدي الشعراء ىف عصر صدر اإلسالم .شعر
ادلدح حلسان بن ثابت تشتمل على حبر وفري.
والتطور اجلثد من أرراهو وأسالثبو وألفاظو ومعانثو وأوزانو وقوافثو :تتغري
ىذا العصر ،لذلك ىناك تغثري يف الشعر يف ىاتني العصرين يشبو خصائص
العصرين ولكن يف عصر صدر اإلسالم بالطبع ،يبدو الشعر الذي مت إنشاؤه
أيضا على
أكثر بساطة ولكن الغرض واهح .حيتوي الشعر يف ىذا العصر ً
أيضا
العديد من رسائل اخلري .باإلهافة إىل ذلك ،حيتوي الشعر يف ىذا العصر ً

على العديد من تعالثم اإلسالم .حيتوي الشعر خالل اإلسالم على ادلزيد من
الصفات اجلثدة وحيتوي على ادلزيد من االقرتاحات دلزايا اخلري .حيتوي الشعر
أثناء اإلسالم على تقلثد األشثاء اجلثدة وحيتوي على شكل من أشكال الوعي
باألشثاء اجلثدة .الشعر خالل اإلسالم كان يهثمن علثو األشثاء اجلثدة .كانت

اللغة ادلستخدمة اإلسالم بسثطة ولطثفة.
ب .االقتراحات
انتهت البحثة ىف حتلثل تطور الشعر من العصر اجلاىلى إىل عصر
صدر اإلسالم .ترجو الباحثة ىذا البحث نافعا ذلا لطالب وطالبات ىف قسم
اللغة العربثة وأدهبا اخلاصة وللقارئني العامة .وترجوا الباحثة النصائح والنقد ىف
ىذ البحث من األخطاء والنقصان ،وتقرتح الباحثة الطالب والطالبات ىف قسم
اللغة العربثة وأدهبا أن يواصلون أحسن الدراسة منها.

