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 المقـــــدمــة 

 

 
ات عوخاصة في  االذ(  اميرالشعراء ) لقب في االونة االخيرة  ذاع       

رة  فاخذ بعض الشعراء العربية والفضائيات ووسائل االعالم  الكثي

من خالل ( اميرالشعراء ) يتبارون فيما بينهم  ايهم  يحصل على  لقب 

حصل على الجائزة  او المال يو قصيدة واحدة يتقدم بها  ليكسب الشهرة

 .  غيرها او هذه الدولة اوتلك  او  االعالمية  هذه الوسيلة الذي تقدمه 

ه مهما تكون هذه  القصيدة رائعة اال ان. وخاصة  دولة  االمارات العربية 

العرب قالوا  فهناك اروع منها  او ان الشعراء  ربيعمن روائع الشعرالو

اصدار  في هذا المجال  ميحق للجان التحكيخيرا منها او مثلها ثم كيف  

حتى من خالل   من خالل قصيدة واحدة او لشاعرمعين حكمها بامارة الشعر

وما يدريك لعل هذا  ( .اميرالشعراء ) فيلقب   -افتراضا  -عدة قصائد

من الشعراء الشاعر الذي لقب باميرالشعراء هناك افضل منه 

افتراضية هذه التسمية اذن تكون . غيرالمشاركين بمثل هذه البرامج  

 . وليست حقيقية 

 

من  وشعرائه   العربي هذه الحالة جعلتني اعيد حساباتي بكل الشعرو       

االعتبار دراسات ذا العصر او ذاك  مع االخذ بنظر ه خالل  دراستي لشعر

والمهتمين باالدب العربي النقاد القداما  والمحدثين ومؤرخي الشعرالعربي 

 .وارائهم بالشعر والشعراء  ككل
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عدة   فيه تقدم( في الشعرالعربي وامرائه دراسات ) هذا ي كتاب وفي       

االدبية في الشعر ومن  ادبية  وشعرية لكل عصر من العصور اتدراس

لكل عصر من   اخترت واالستيناس باراء من قبلي  كما اسلفت  خاللها

وهذه مسالة  –لك العصر ذفي  ( اميرا للشعراء ) العصور الشعرية

نما اشخص ما توصلت اتباعها  ااطلب ال الزم االخرين بها او وشخصية  

دب والشعرالعربي في اال يمؤلفاتما كتبته  في من خالل دراساتي و اليه 

 . عاصرمخاصة  منذ العصر الجاهلي وحتى ال

 

النقاد ومؤرخي  االدب العربي واالدباء والشعراء  ادعو اساتذتيلذا       

اء لتقييم  ما توصلت اليه  خدمة للشعر ممن يرغبون مشاركتي الراي

 . قديما وحديثا   والشعرالعربي

 

 القصد وهللا تعالى من وراء                   

 

 

 

 امير البيــــــــان  العربي                                                          

 فالح نصيف الحجية الكيالني. د                                                    

 ـــد روزبلــ -ديــــالى  -العــراق                                                     

 2112( يوليو ) تموز                                                       
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 المؤلف في سطور

 

 

 سيرة ذاتية       

 

 فالح نصيف الحجية الكيالني \االسم واللقب 

 فالح الحجية   \اسم الشهرة 

 1444 \7\1  \بلدروز   \تاريخ الوالدة 

 بلدروز  –لى ديا -العراق  \البلد 

 متقاعد   \المهنة 

 شاعر وباحث                                                                \الحالة الثقافية 

 فالح الحجية شاعر وباحث  واديب عراقي معروف 

 .   4411بلدروز  -ديالى –العراق  -\ من مواليد 
                                                             

من االسرة الكيالنية  التي لها تاريخ عريق و ترجع بنسبها الى الشيخ عبد القادر -  

     .الكيالني الحسني والتي انجبت العديد من االعالم على مر العصور
 

كان يشغل  مديرا  في وزارة التربية العراقية حتى إحالته الى التقاعد  *      
م1004  

،  ويعتبممر مممن مرا ممت املمما   الكتمم  "المممو ز فممي الشممعر العربممي"أهممم مفلتاتممه  *
العربيمممة فمممي ااد   والشمممعر عبمممر الع مممور واازمومممة، وممممن اهمممم المو ممموعا  
التاريخيممة الموعمموعية فممي الشممعر العربممي فممي الع ممر الحممدي ، والمعا ممر بكممل 

لحر مترداته وأحداثه وتطوراته وفوووه وتغييراتلا بمما فيلما عممود الشمعر والشمعرا
 .وق يدة الوثر والشعراء وطبقاتلم وأحواللم

 

  2113 \عام  من جامعة النجاح في  فلسطين  منح شهادة الدكتوراه الفخرية في االداب*     

 2113لسنة  112\بموجب الشهادة المرقمة 

 

منح  شهادة دكتوراه ثانية  من قبل  المجلس االعلى لالعالم الفلسطيني  بموجب  الشهادة *  

 2115 \عام  21 \رقمةالم
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 2114في  شباط ( امير البيان العربي ) منح لقب * 

 

 :فالح نصيف الحجية هو  

 

  -       

 1495عضو االتحاد  العام لالدباء والكتاب في العراق  

 1444عضو االتحاد العام لالدباء  والكتاب العرب - 

 1494عضو مؤسس في اتحاد ادباء  ديالى  - 

 العراق -دب العربي عضو  مركز اال - 

 ممثل دولة العراق – في مصر عضو االتحاد الدولي لعلوم  الحضارة االسالمية - 

 وكيل دولة العراق \في مصر عضو  االتحاد العالمي للشعراء والمبدعين العرب - 

 (الهيئة المؤسسة ) عضو  المنتدى العالمي لمكارم االخالق والتنمية االنسانية - 

 شراف الدوليعضو اتحاد اال- 

جامعة  الدول ) االمانة العامة لشعبة المبدعين العرب  -عضو  اتحاد المنتجين العرب  - 

   –فرع العراق  -المدير االقليمي لشعبة المبدعين العرب (  العربية

  فرع العراق –االدبي لشعبة المبدعين العرب  مستشارال       -

 لعربي  في الهندالمستشار االدبي للبيت الثقافي ا      -

 امعة  الدول ) االماوة العامة لشعبة المبدعين العر   -ععو  اتحاد الموت ين العر    -

وم تشار االمور  –فرع العراق  -المدير االقليمي لشعبة المبدعين العر  (  العربية

 .االدبية فيلا 

ل وة     –اماوة شعرالتتعيلة  \(  امعة الدول العربية ) ععو اتحاد الموت ين العر  -

 . التقييم والت حيح 

 (الليئة المف  ة ) ععو  الموتدى العالمي لمكارم االخالق والتومية االو اوية   -

 ععو  اتحاد الكتا  والمثقتين العر  -

 ععو اتحاد كتا  االوتروي  العر   -

 ععو اتحاد  كتا  االوتروي  العراقيين -

 ععو اتحاد الشعراء واالدباء العر   -

 باء والكتا   التوو يين ععو اتحاد  االد -

 ععو رابطة  االدباء والكتا  العر  -

 ععو رابطة  المبدعين اليمويين  -

 ععو مف  ة اقالم ثقافية لالعالم في العراق -

 ععو الملتقى الثقافي العربي -

 ععو موظمة الكون الشعري في المغر     -

حادات والروابط على اضافة الى عضويتي ومشاركاتي في الكثير من المنتديات االدبية واالت

 .الفيسبك االنترنيت  او



7/31/2016 

 7 

 
اما  المقاال  الكثيرة  التي كتبلا الشاعر في ال حف وال ال  العراقية والعربية      *       

 .واال وبية  الواطقة بالعر بية  
 
اال ف المقاال  التي وشرها في موقعه او المواقت والموتديا  االلكترووية على الو  او    *    
فعاء االدي  فالح الح ية  واتحاد الكتا   –تيس  وخا ة  الم لس العلمي  وشبكة  داوا ال

 . روائت االدي  فالح الح ية  وغيرها كثير  –والمثقتين العر  
 

وكذلك مشاركاته في كثير من الملر اوا  االدبية والثقافية في العراق و اتحاد المفرخين * 
تي عقد  في ديالى  واء عربية أو عراقية اومحليةالعر  وكل الودوا  والملر اوا  ال  

  
له عالقا  و داقا  مت العديد من اادباء والشعراء العر  والعراقيين مولم الشاعر *  

التل طيوي  محمود درويش والشاعر ال وداوي محمد متتاح التيتوري والشاعرال وري وزار 
عظمي واالدباء والمورخين اال اتذة  قباوي والشاعر العراقي  ركون بولس والشاعر وليد اال

مولم  عماد عبد ال الم رفوف   و الم االلو ي  وح ين علي  محتوظ  و الل الحوتي  
..وغيرهم كثير    

 ومن مؤلفات فالح نصيف الحجية الكيالني    

 

 

 :الدواوين الشعرية -ا

 

 1479نفثات القلب                           

  1492هة القتال   قصائد من جب           

   21 1 9من وحي االيمان                     

 2111الشهادة والضريح                    

   2111الحرب وااليمان                       

 2114سناءات مشرقة                       

 2112نبض  الحياة                           

 

 :الكتب النثرية  –ب 

 االدب والفنفي - 1

دراسة وتحقيق وشرح للقصيدة التي  –تذكرة الشقيق في معرفة اداب الطريق - 2

 .تحمل نفس العنوان والمنسوبة للشيخ عبد القادرالكيالني

دراسة موجزة في  الشعرالعربي عبر العصور بدءا  \الموجز في الشعر العربي -3

اصر اعتبر او قيم من من العصر الجاهلي وحتى عصر النهضة او الحديث ثم المع

انه احد امهات الكتب العربية في االدب  -قبل اغلب المواقع االدبية على النت 

 واللغة  في موضوع الشعر واالدب       اربعة اجزاء

دراسة شاملة في  –شرح ديوان الشيخ عبد القادر الكيالني وشيء في تصوفه -4

ي وشرح القصائد المنسوبة  ادب الشيخ عبد القادرالكيالني كنموذج للشعرالصوف

 اليه             اربعة اجزاء

 (قصة طويلة ) كرامة فتاة    -    5
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 اصول في االسالم   -2

 (قصة طويلة )عذراء القرية    -7

 (مجموعة قصص قصيرة ) االشقياء    -9

 دراسة موجزة      روز عبر التاريخ  بلد   -4

 لنثردراسات في الشعر المعاصر  وقصيدة ا  -11

 الغزل في الشعر العربي -11

 دراسة  من المذاهب والفرق االسالمية    عبد القادر الكيالني  وموقفه –12

 لشيخ عبد القادر الكيالنيمع دراسة  بحثية في شاعرها ا \ة شرح القصيدة العيني--13

 مدينة بلدروز في الذاكرة   -14

 شذرات من السيرة النبوية المعطرة -15

 .الشعرالصوفيون عيمن    -12

 الشعرالعباسي بين الكالسيكية والتجديد  -17

 العربي  واماراته الشعر دراسات في   -19

 

 :منها الكتب التالية  وقد صدر موسوعة  التفسير الموضوعي للقران الكريم   -ج 

 اصحاب الجنة في القران الكريم                 جزءان-1

 القران في القران الكريم-2

 دعية المستجابة في القران الكريماال -3

 االنسان ويوم القيامة-4

 الخلق المعاد في القرآن الكريم  -5

 يوم القيامة في القران الكريم                    جزءان  -2     

 

 :منها الكتب التالية   صدروقد (   شعراء العربية ) موسوعة   –د      

 شعراء جاهليون -1

 م شعراء صدر االسال-2

 جزآ ن   شعراء  العصر االموي                           -3

 جزءان    شعراء  العصرالعباسي االول                  -4

 جزءان     شعراء العصر العباسي  الثاني               -5

 شعراء العربية في االندلس -2

 شعراء  الفترة الراكدة والعثمانية  - 7

 ربيةشعر اء النهضة الع -9

 جزءان      شعراء  الحداثة  العربية                     -4

 جزءان      شعراء  المعاصرة العربية                 -11

 

 

 

 

 

******************************* 
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 ـــــــدتمهي

 

 

 ربيـــعر العـــالش
 
 
 

باللغمة    وكتمأي شمعر كتم  او متعبير  مق مود بمه   الشعر العربي       
العربيممة، بشممرط أن يكممون موزوومما ومقتممى  فممالوزن شممرط الزم فممي  ميممت 
أوواع الشعر، القديم  والحدي ، على حد  واء، بما  فيمه الشمعر المعا مر 

أممما القافيممة فلممي الزمممة فممي معظممم  ، (الوثممر ق مميدة)با ممتثواء ممما ي مممى 
دور القافية أوواع الشعر القديم،  اما في  الشعر الحدي   فقد أخذ يتقلص  

أي الشممعر دون تقتيممة ( الشممعر المر ممل )  الخار يممة، فا ممتعمل متلمموم  
خار ية، وإن كان قد  عى، فمي الواقمت، إلمى تعويعملا بوموع ممن التقتيمة 

يمكن اال تغواء عولا في عموم  أومواع الشمعر العربمي ،  الداخلية حي   ال
أو إ مالمي  ع ر من الع ور التي قيل فيه هذا  الشعر ،  اهلي وفي أي

 .أو أموي أو عبا ي أو أودل ي أو حدي   او معا ر 
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وكان الشعر العربي  في  ال اهلية، ديموان العمر ، وعلملمم المذي لمم      

 يكن للم علم غيره أ ح موه اذ  كان ي ور حياتلم العاممة والخا مة بمما
فممي ذلممك الموازعمما  والمعممارك التممي كاومم  مممن اهممم ا ممبا  و ممود شممعر 

 .التخر في الشعر ال اهلي  الحما ة و
 

ان  اهم مما يميمز الشمعر العربمي  التمزام الشمعراء  بمالوزن والقافيمة،       
فممي م مممل أوماطممه، وفممي مختلممف أ يالممه، وإن  مماء  بعمم  المحمماوال  
المعا ممرة خاليممة مممن المموزن والقافيممة، إال أولمما فممي الواقممت محمماوال  قممد  

مممن الشممعر الموثممور وهممو تح مم  علممى الشممعر فممي بععمملا ، لكولمما تعتبممر 
م ممال الشممعر اال اوممه والحممق يقممال ان فيممه   ه فممياقممر   لم ممال  الوثممر مومم

عمن شماعرية قائللما   ،  بع  ق مائد الوثمر   ميلمة  ورائعمة وتعبمر بحمق
ان  أبمرز مما يتمرق  بمين الشمعر والوثمر همو الموزن،  ومما ومت ذلك  اقول 

 .عدا ذلك قد تكون اشبه  بعوا ر مشتركة بيولما
 

وو ميلتلا للتعبيرعمما   العربيمة   االممة  الشعر ال ماهلي كمان ل مان        
يقت في الم تمت العربي وكاو  العر  تقميم اافمراح فمي حالمة ظلمور احمد  

قبيلممة الأن يرفممت مممن شممر مبممدع، فالشممعر عوممد العممر  قممديما أبوائلمما كشمماع
 .والدة الشاعر فيلا وكذلك 

 . 
و مميلة مممن و ممائل الممدفاع عممن ر ممالة كممان الشممعر  ممدر ا  ممالم  و      

حوللمما مممن القبائممل التممي لممم   ممالم ازاء كتممار  ومشممركي  قممريش ومممنا 
وا متمر  الشمعر، فمي الع مر  اامموي، وفمي . تفمن  باال الم في حيولما 

الترق ال يا مية والتكريمة االحزا  و الع ر العبا ي كو يلة من و ائل 
الم تمممت العربممي واال ممالمي   المتوازعمة ويمثممل كممل الوزعمما  التممي  مماد  

بق د تبليغ آرائلا، والدفاع عن مبادئلا، في موا لمة خ موملا  او بيمان 
 .خالفاتلا مت  االخرين 

 
لذا فللشعر العربي دور بارز فمي الحيماة اادبيمة والتكريمة  وال يا مية     
وقممممد تطممممور  بتطممممور الشممممعو  العربيممممة  وحتممممى اال تماعيممممة والديويممممة ،

والتماثير اللغموي .عالقاتلما بالشمعو  ااخمرى الم ماورة للماوا  المية، و
م ممتوحاة مممن الشممعرالعربي بيولمما  مممما ادى الممى  بممروز فوممون  شممعرية 

متطمممورة  فمممي كمممل م ممماال  التممماثير  ممممن حيممم  المعممممون وممممن حيممم  و
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اا لو  واللغة و ااوزان والقوافي وما إليلا  فكان  بيال  لظلور اوواع 
ثل التخر والمدح والل ماء والو مف والبكماء علمى من التوون الشعرية  م

االطممالل  ثممم ظلممور الشممعر ال يا ممي، والشممعر ال مموفي، وشممعر الغممزل  
والشممعر المموطوي، وشممعر  ورثمماء المممدن واالوطممان  والشممعر اال تممماعي

   .....الموشحا  في الع ر االودل ي 
 

ومون الحدي  والمعا ر فحد  وال حرج  حي  كثر  الت اما في الع ر    
ما يعبر عن وموازع كل الشعرية وتشعب  بتشع  متردا  الحياة اليومية و

شمعر الولعمة الحديثمة وشمعر هذه االمة والذود عولا فظلر شمعر الوكبمة و
 .ة بية  ب وار التوون الشعرية القديمة والم تحدثالعر  الثور ة

 

 

 

 ان العربيامير البيـــ                                                  

                          الكيالويفالح و يف الح ية .د                                
 ععو االتحاد العام لالدباء والكتا  في العراق 

 ععو االتحاد العام لالدباء والكتا  العر                               
 دروزبل –ديالى  –العراق                            
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 العربي  امارة الشعر
 

 
 
 

ملمك وال  للشعراء العر  قديما وموذ وشاته لم يكن للشعر العربي وال      
فممي كممل ( إمممارة الشممعر )لممم يعممرف تاريخومما االدبممي هممذه اللتظممة و اميممر

 ممر الولعممة اال فممي عال مماهلي  الشممعر موممذ الع ممرشمملا الع ممور التممي عا
 . .العربية او الع رالحدي  

 
 وقمد الشمام تي الع ر ال اهلي كان االد  العربي يعيش ع مره ف        

االدبيمة التمي كاوم  تعقمد   ه مواقعرف باووالعراء عرف بتش يعه للشعر 
 قبائممل ال زيممرة اغلمم  الوفممود العربيممة مممن اللمباريمما  الشممعرية فتحعممره

( م ومة)  تتاخر به ك موقتو الشعري متا ل لقاء والعربية ومن اطرافلا 
 قممر ( المربممد) مموقعرفما  والقريمم  مممن ( ذي الم ماز) مموق فمي مكممة و
 )   مموقو( دومممة ال وممدل) مموقفممي الكوفممة و( الكوا ممة ) مموقالب ممرة و

الحكمام  كماووا ي ممتحيم  ’اشلرها  من الذي كان ( عكاظ) وق  و( ه ر
ون فيلمما لالفعممل هم فممي لل مماتلم فيحكممموهممم يوشممدون ق ممائد الشممعراء

فمما ممولم القبائل ولل اتلا هذه لغا   واال وى  اوشادا ووظما  ومن  ميت
تكلموا به وما لم ي تح ووه ه روه اثبتوه و ا تح ووه من تلك اللل ا  

ولل مممة قمممريش افعمممل  ا  غممماف ممح الل اللغمممة العربيمممةوا ممقطوه ف مممار  
تممماظ اللل ممما  وم مممتقبح االل  مممما ةخلممم  لل مممتلم ممممن حيممم  اللل ممما  
 .اللغوية  والعيو 

 
 -فتممرة الشممعرالعربي فممي ال اهليممة  - ذهبيممة للشممعرفتممرة وعممدها تلممك      

ي متحق همذه  وكان هواك ممنلم يفمر للشعر امير وع   بتحول الشعراء 
االمير التمارس وهو با ماع  الشعراء واالدباء والوقاد  ومفرخي  ا مارة 

ق والغممر  باالبممداع وقمموة امتمماز بم ممماع علممماء الشممر القمميس الممذي فامممر
مممن شممعراء الممدويا القالئممل الممذين ابتممدعوا   أمممرف القمميسوكممان  الخيممال 
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او ممن غيمر  ق مدب  من خلتمهالشعراء  فأبدعوا واختطوا خطة  ار عليلا
بلممغ فيلمما ر ذهبيممة التتممرة  ال اهليممة  فتممرا   او ع ممووتلمم  تلممك ,  ق ممد 

ممه وقمتممه واحتممل موزلممة رفيعممة خ و مما فممي الشممعر العبا ممي  الشممعر أو  
 تتمرة الشمعراء فمي همذه ال كمان ممنوقمد ووابغ القموم وكان الشعراء يعدون 

 لغالمتوبمي المذي ممل المدويا وشمابو تمام  والبحتري والمعري و:فطاحللم 
 .واميرهم  االكبر  ملك الشعراء  فلو. الواس 

 
 االد  العربمي  في تماري الول مرة (إمارة الشعر)ا تحد  فكرة  وقد      
بممدار االوبممرا  عوممدما عقممد االدبمماء فممي القمماهرة ا تممماعلم  4411 \عممام 

حيمم  تممم اختيممار الشمماعر الكبيممر ملممك م ممر , الملكيممة برعايممة الملممك فممفاد 
وقممدموا لممه اللممدايا بلممذه الموا ممبة وتو  مموه احمممد شمموقي  اميممرا للشممعراء 

قمد و ذلك اليموم مشملودا فمي تاريخوما االدبمي  وكان ( امير الشعراء)بلق  
بين م موعة كبيمرة ممن اادبماء والشمعراء حمول ال دال  في حيوه  احتدم 

 .مولم من يقرها ومولم من يرفعلا امارة الشعر في االد  العربي 
 

 الع مور لكل من هذه و بي مر بع ور شعرية معروفةالعر والشعر       
ال مل و وفماقلم  االخمرين وفي كل ع ر برع شاعر او اكثر بمزها  شعراف

يحمق لوما ان لمذا  .وومذكرهم بمما همم فيمه حقموق شمعرائوا وعيد للماعي ان 
و مميعلم همم اممراء  ر ممن همذه الع مور الشمعرية  اميمراو مي لكل ع م

وهو عووان  عراء ووقاد االد  العربي ومفرخيهبا ماع الشالعربي  الشعر
ووتخمر  في الشمعر واالد   وااءم تحد   ارغ  في اشاعته  ولوظلر امر

فممي كممل ع ممر مممن  الشممعر ول بالبحمم  والتق مميهومما   مماتوا ومممن .بلممم 
 ااعتبممره فممي راي  الخمماص اميممروشمماعرا معيومما فممي كممل ع ممر  الع ممورو

االمتيازا   وال متا   االمكاوا  و ممن تتوافر فيه كلفيه  العربي  للشعر
وهي حالمة . للتترة المعيوة بال موازع الشعرية واالدبية  التي ت عله  اميرا

 يتعمملون شمماعرا  اخممر غيممر ا يلوممموووي االخممرون  عليلمما  اوابتممداع ربممم
رايممه  وت ممويبه  وربممما  هممذه  الحممق فممي ابممداء  احممد ره  ولكمملالممذي اختمم

 . التكرة ترقى بعالم الشعر وحو اال مى واال وى 
 .وهللا من وراء الق د                          

  

 

                    ****************** 
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 الجاهلي الشعر
 

 

 

 
 

الشعععر العربععي   منععذ  ان  وجععد علععى  االر   العربيععة  وقععالوه            

الشعععراء  وتغنععوا  بععه  شععق  لععه  طريقععا  واسعععا  مععن الريععادة  وكانععت  لععه  

في  جزيرة  العرب    العامة واليومية االولوية  في  تمثيل  الحياة   العربية 

معت  اللغعة  العربيعة  فعي  اعل  االسعالم   بععد   او في  كعل البلعدان  التعي  تكل

انتشععاره  علععى  ايععدى المسععلمين  الععذين  يعتبععرون  العععرب  نععواة  الحركععة 

 .االسالمية  في  تطورها وشموخها 

 

وإن لعم  يعة العرباالمعة   فعي حيعاة  بارز والكبير دوره ال كان  للشعرف       

 فععي عصععوره المتقدمععة لهععا يحت  كععان  التععي  المسععاحة تلععك  حاليععا تبععق  لععه

  أو او تغاضوا عنه  الشعر  عن  واتخل   بتطور  حياتهم    العرب  وذلك  ألن

لهععم  كمععا  كععان  فععي العهععود  الماضععية  وذلععك     يعععد ممتعععا  لععم  أن الشعععر

ومعدياتها  وسعبل   العت  اليعه وتطوراتهعا ومعا   اروف الحيعاة بسبب تغيير 

معععنهم  وهعععم   ابعضععع انالعربيعععة  اال   ايجعععاد  متععععة افضعععل  منعععه  للنفعععوس

 إلعى حياتنعا   دخلعتالشعراء  ومستسيغوا الشععر  والكلمعة  الفاضعلة حيعث  

علعى سعاحة   مسعاحته  وضعيقت  اهميعة  الشععر   معن كثيعرة   قللعت   أمعور

 .كثيرا   قلصت  مساحتهاف الحياة  الواسعة  
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  طلعبفعي    السععي  يقضون  اوقعاتهم  فعي  الجاهلية  في  العرب  كان      

 للتسامر  فيتجمعون ورعي  انعامهم   وابلهم  نهارا  اما  في الليل   الرزق

فعي    الوحيعد  العذي كعان سعائدا الفن  لشعر باعتبارهل  واالستماع والتحدث 

الشععر وحفظعه  وقعولهم أوالدهعم  معون يعل    كان العرب  بالدهم  تقريبا  لذا

العتزاز  العرب  بانسابهم  وهي  االمة   ساب األن له  اضافة  الى  تعليمهم 

الوحيدة  من  بعين  االمعم  العالميعة  التعي ال زالعت تحعتفن   بانسعابها   لحعد  

 القبائعل  أخبار  وكذلك وتحفظها  الوالدها حتى هذا اليوم   وتعتز بها  االن 

 .ية العرب

  

يمدور اهلي ال مدواويمن الشمعر ال ماهلي ان الشمعر  ألممن يقمريتبين         
لدى اغل  الشعراء في  الوقوف على االطالل مثلحول موعوعا  بعيولا 

 والحكممة  والمديح والل اء والرثماء والتخر بالمراة  هذا الع ر كالتشبي 
 وما اليلا من التوون  التي كاو  معروفة  فمي ذلمك المزمن  والتمي ربمما ال

  ,المه ق مائدهمموويزال  بععلا او اغلبلما شاخ ما  يو مل الشمعراء علمى 
بعده ممن  ال اهلي  وما مالوفة في الشعركاو   فلذه التوون او االغرا  

كاومم  غايتلمما ت مم يل القمميم الخلقيممة واال تماعيممة  حيمم  . العربممي  الشممعر
اليوا   فيما بعد مما و ل اولا  يظلر توونوهذه ال في هذا الع رة والقبلي
عا  لمقطوعمما  موعمموك, و مموص هممذا الشممعر فممي مراحللمما االولممى فممي 

ان   شممعرية كممان يقوللمما الشمماعر فممي هممذه الموا ممبة او تلممك ثممم ممما لبثمم
 . فكاو  الق يدة  ت مع  في عمل شعري واحدفبتطور الحياة تطور  

 
وممن اهمم خ ممائص الق ميدة ال اهليممة ال مودة فممي ا متخدام االلتمماظ       
عموحه معاويلا بحيم  تغلم   زالمة االلتماظ القويمة ومتاومة اال ملو   ووو

ي عتويممة  ويالحممظ ايثممار د المح مما  البديعيممة و ان اتمم  فتمماتوعممدم و ممو
ان بعم  الشمعراء اطوم  فمي ق مائده  وممت ذلمك  االي از في الق يدة  اال

ومطابقمة لحقيقمة القمول  الولما فطريمة وبعيمد  واعمحة كاو  معاويمه   ليمة
ا عممن التعميممق  فتمماتي بعيممدة عممن التمماوق  والترتيمم  فممي فكرتلمما وخياالتلمم

و ورها الشمعرية فمي االغلم   مطحية قريبمة ممن المتلقمي  وتعتممد علمى 
االفكممار تشممابلة م ممالي  الق مميدة ال اهليممة اكاومم   االتشممبيه والم مماز لممذ

 .من الوتس  ةاتي  قريبالح اس الت ويري فتلواقت وشديدة اقريبة من ا
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فرعمم  وت مملا علممى  قممد  والتقاليممد التويممة والموعمموعية الر مموم ف       
علممى  و مم  بحيمم  لممم تعممد ت ممح ق ممائدهم اال اذا ال مماهليين الشممعراء 

 شعري بعيوه  وص ت بين هذه المعاوي او اكثرها في و  لا من حي  ال م
 :أ ا يين في امرينالطوال في هذه الق ائد  يلتزمونوهم 

 
حيمم  كمان الشممعراء ال ماهليون اغلممبلم  يبمدأ ق مميدته مقدممة الق ميدة     

ا  وما يت ل بلا من من ذكريوشاعر من مس ووتالفي  هثيريوما بالغزل 
 , لاب تغزل  واليوالتشب الحبيبة  ديارطالل والوقوف على لالو ف 

 
الشعرية   من التوون فن ويشمل أي  اال ليثم االخر موعوع  الق يدة   

 فمن وو متبعد, ...والحكممةالممديح والرثماء والتخمر ك التي يق دها الشاعر
 بمالغزل هاشماعرفال تو د ق يدة ه ماء يبمدفها  تق يم من هذا  ال الل اء

 ., او الوقوف على االطالل 
 

همممذا الشمممكل التومممي وقمممد ظلممم  الق ممميدة العربيمممة ال اهليمممة با مممطة       
الطويلمممة عبمممر الع مممور وحتمممى  ة الشمممعر فمممي رحلممموالموعممموعي وت مممه 

  . وحتى االن  الع ور المتأخرة 
  

ي علمى فرعه شعراء الع مر ال ماهل بلغ من  راحة هذا الوظام الذي     
وقاد الشعر في الع ور المختلتة قد تحدثوا عومه وان اكثر , بواء الق يدة 

مق ممد فمممون علممى ا ا ممه شممعر الشممعراء  واتخممذوا موممه مقيا مما فويمما يقو  
حيم  اومه اقربلمى  المتلقمي ثمارةالبمذكر المديار وااللمم و ئبتدتالق يدة اوما 

  لاربعخاط  يو وها لوعته شكيو حبيبته  ي الشاعربكيف .القلو  واالوتس
كان و ول ذلك الو ي  من شكى شدة الو د والم التراق وفرط ال بابة ف

اال ممماع  وي ممتل القلممو  وي ممرف اليممه الو مموه  هوالشمموق ليميممل وحممو
  وعممدل والشمماعر الم يممد مممن  مملك هممذه اال ممالي, والمشمماعر لممما يقممول 
ل فيممل ال مامعين الشمعر ولمم يطملا اغل  على مو ااالق ام فلم ي عل واحد
 الى المزيد ها ولم يقطت الوتوس ظمأ 

 :و توتل موه ات اهين اخر ربما ثمة راي 
 

االول ال ممعي الممى اي مماد رابطممة وت ممية وثيقممة ال مملة بممين هممذه االغممرا  
تاء ومموع مممن عمموبعبممارة اخممرى ا, المختلتممة وبممين حيمماة الشمماعر القممديم 

 .شعري الوحدة التوية على هذا البواء ال



7/31/2016 

 19 

 
ذا  البوممماء الشمممعري باغراعمممه  الثممماوي يقمممرر حقيقمممة واقعيمممة همممي ان   

ي وا مبح تقليمدا فويما خال ما المختلتة قد فمر  وت مه علمى الشمعر العربم
فمي  ممول لم ن عرورة فوية تقتعي بمتابعمة الشمعراء ال ماهليين عيوتل 

 .تر م خطاهم التوية تو
 

يوموما همذا فمي اغلبلما  وممن  فالتوون الشعرية ال اهلية بقي  حية الى    
 :يلي مولا ما هذه التوون  اذكر

 
 :الفخر والحماسة 

 

وكععان  بالشععجاعة والكععرم والصععدق والعفععاف  فخععرون كععان  العععرب ي      

وبانفسععهم او  بزعمععاء وبانسععابهم الشعععراء  بتبععارون فععي الفخععر بقبععائلهم 

ن  عمامر بمعر فلمذا الشما  هذه القبائعل وربمعا يصعل الفخعر العى حعد المبالغعة
- :بقبيلته قيس عيالن  فيقول طتيل العامري  يبالغ  متتخرا 

 
 وما االر  اال قيس عيالن  اهللا           

 للم  احتاها   لللا وحزوولا                                        
 

 ال موا  م دوا وال افاق   وقد         
 لوا ال حو  في افاقلا وغيوملا                                       

 
 

اممما فممي الحما ممة  فالشممعر يعتبممر احممد اال ممبا  الرئي ممة فممي تشمم يت       
القبلمي علمى  حقيقمة ال مراع   يمثمل العمدو  بحيم    لمقاتلمة  افراد القبيلة

اغلم  الوقمائت والحمرو   ويكاد يكون حاعمرا فمي ار  ال زيرة العربية 
 : رو بن كلثوم متاخرا بقومه  عم يقول الشاعر. بين تلك القبائل

 
 وعــم  أوا ــوا ووعــف  عولـــــم

 لــــوواحم   عـولـم مـا  ووحـــمل                                              
 

ـا  وطــاعن ما تراخى الواس عو 
 بال ـيوف إذا غشيوا ووعـر                                                



7/31/2016 

 14 

 
 لدنٍ  ـن قــوا الخــطي  ب مــٍر م

 ذوابــل أو ببيــ  يخـــتلــــيوا                                              
 

 اابطــال فــيلا كأن  مـــا ـم
 و ــوق باامــاعــز يرتمـــيوا                                              

 
 بلا رفوس القـوم شقـا   وشـــق

 ووخــتل  الـرقــا  فتخــــتليوا                                             
 
 

:                                                                    المديح    

 

: ناووع يتبين فيه المدح في الشعر ال اهلي و  

 

ن عاطتة قويمة ت ماه عوهو مدح وابت :  ادقالمدح االول  ال  
 مماء  فيممه  وموممه ممما بحقيقممة ممما مدحممه بممما فيممهالممممدوح، ويممتم 

بمعلقمممة زهيمممر بمممن ابمممي  ممملمى  وهمممو  يممممدح همممرم بمممن  ممموان 
والحار  بن عوف  يوم تو طا لت  القتال  بين عبس وذبيمان 

ومما  مرفاه ممن امواللمما لتم  (داحمس والغبمراء )  في حر  
:                         لوزاع الطويل بين القبيلتين فيقول هذا ا  

 

 

  يميوا  لوعم ال ـــيدان و دتما

 على كل  حال من  حيل ومبرم                            

 

  تداركتما عب ا  وذبيان بعدما

 تتاووا ودقوا بيولم عطر موشــم                          
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اما المدح االخر فكان  ال ل الح ول على المال وقد اشتلر به       
واالمراء  مثل الوابغة الذبياوي واالعشى الذين شعراء ق ور الملوك 
الوابغة الشاعر  فلذاا  وقد كثر  فيه المبالغة مكاوا  يتك بان بشعره

 :فيقول وذر  ملك الحيرة مدح  الملك الوعمان  بن الميياوي في بالذ
 
    كواك   والملوك  شمس فاوك  

 يبد مولن  كوك   اذا طلع  لم                                         
 
 
 ظلمته   فعبد  مظلوما   اك  فان  
 وان تك   ذا عتبى  فمثلك يعت                                        
 

:الرثاء     

ذكر بم ه يخمتص ال يختلف عمن الممدح كثيمرا  إال أوموالرثاء في حقيقته      
. ادهتقتممرن بممالحزن واا ممى واللوعممة علممى افتقممف ممتا  الممموتى الحميممدة 

الر مال ظلر هذا الغر  ب ب  كثرة الحرو  التي كاو  تفدي إلمى قتمل و
مموو ممَم ي رث  ومممن أبممرز مميزاتممه  ممدق العاطتممة ورقممة . لماابطممال، ومممن ث 

وممن اهمم شمعراء  والبعد عمن التلويمل والكمذ وال بر  وال لد ا ح اس 
ء الرثاء  الخو اء  والملللل  ودريد بن ال ممة  ويقمول الملللمل فمي رثما

                                    :اخيه كلي  الذي قتل في  حر  الب وس 

 

 القتار    البلــد  بوـييي    وكيف   دعـوتك يا كلي  فلم ت بوي

 

 غيثا  وي را  حين يلتمس الي ار    كو    إوك   الغي     قاك

 

:الغزل     

 محراء التمي ير ت  ب  ظلور الغزل في الشعر ال اهلي إلى حياة ال     
، ب مببه المحبمين والتوقل  فيتم التمراق بمين  تتر  على  اكويلا الترحال

للما الر  مال  محبمةمما زاد ممن م، لمافاعتالعربيمة تعمرف بوقد كاوم  الممرأة 
وقربلما  أخالقلا، ولم يكن في البيئة ال حراوية ما هو أ مل ممن الممرأةو
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ر ال مماهلي إلممى اوق ممم الغممزل فممي الع مموقممد . الممى قلممو  وافئممدة الر ممال
:                                                                      ق مين  

ور   د المرأة بطريقة مباشرة،:  ريحالغزل ال  هو ووع من الغزل ي  
  :فيقول  ااعشى و امرف القيسويمثله  شعر  ومتاتولا 

 

ْت لِنَْوٍم ثِيَابََهـا  فَِجْئُت َوقَْد نَضَّ

ـلِ لَ                                              ْتِر إالَّ لِْبَسةَ الُمتَفَضِّ  ـَدى السِّ

 

 يَِمْيَن هللاِ َما لََك ِحْيلَة  : فَقَالـَْت 

 َوَما إِْن أََرى َعْنَك الَغَوايَةَ تَْنَجلِـي                                           

 

 َراَءنَـاَخَرْجُت بَِها أَْمِشي تَُجرُّ وَ 

ـلِ                                                  َعلَـى أَثََرْينا َذْيَل ِمْرٍط ُمَرحَّ

 

 َهَصْرُت بِفَْوَدي َرْأِسَها فَتََمايَلَـتْ 

 َعليَّ َهِضْيَم الَكْشحِ َريَّا الُمَخْلَخـلِ                                            

 

 اُء َغْيُر ُمفَاَضــةٍ ُمَهْفَهفَـة  بَْيَضـ

َجْنَجــلِ تَ                                                 َرائِبَُهـا َمْصقُولَة  َكالسَّ

 

وفيممه  وهممو الغممزل ال ممائد فممي الع ممر ال مماهلي بكثممرة، : عتيممفالغممزل وال
الغزل بكووه  هذا تميزيلا وأخالقلا ال ميلة، و افحياء المراة وعت  ل ت وير

 ماء بشمعر  مما ومومه , ر حياء وعتاف الممرأةت الم توى، ي و  عتيتا  رفي
وموممه ايعمما قممول الشمماعر   عوتمرة العب ممي وزهيممر بممن ابممي  ملمى  وشممعر

:                                                                    الشوتري   

 

ا قواعلـا    لقد أع بتوي ال  قوط 
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 تلت  وال بذا    ذكر  إذا 

ا تق هكأن لل   ا في اار  و ي 

 وإن تكلمك تبلَ  على أملا  

  تبي  ب عيد الووم تلدي غبوقلـا

 قل    اللدية   إذا    ل ارتلا 

          تحل بمو ـاة من اللـوم بيتلـا

 بالمذمة حل    بيو  ما  إذا                                                 

 

:الو ف   

 

. كثيمرا  و ماء فمي ثوايما الق مائد  ي همذا الع مراشتلر الو ف  فم     
مور أي شميء تقمت عليمه عيوماه، كالحيواوما  و كان الشماعر ال ماهلي ي  

.  تخر بتر هال اهلي ان يكان أهم ما عود الشاعر  ومثل ا بل والخيل 
. وال بممالوالعممباء والرمممال  وقممد  ممور الشمماعر ال مماهلي ال ممحراء 

مابت الح مي، ودق مة المالحظمة، امتاز الو ف فمي الشمعر ال ماهلي بو الط 
الشاعر االمير  امرف القميس   من أبرز شعراء الو فو و دق الوظرة

  :حي  يقول في و ف ح اوه  

 

 فَبَـاَت َعلَْيـِه َسْرُجهُ ولَِجاُمـهُ 

 َوبَاَت بَِعْينِـي قَائِماً َغْيَر ُمْرَسـلِ                                           

 ى بَْرقاً أُِرْيَك َوِمْيَضـهُ أَصاحِ تَرَ 

لِ   َكلَْمـِع                                              اليََدْيِن فِي َحبِيٍّ ُمَكلَـّ

 يُِضيُء َسنَاهُ أَْو َمَصابِْيُح َراِهـبٍ 

لِ  أ                                   بَاِل الُمفَتَـّ لِْيـطَ بِالذُّ َماَل السَّ ََ 

ْيِم أَْيَمُن َصْوبِـهِ  َعلَى قَطَنٍ   بِالشَّ

تَاِر فَيَْذبُـلِ                                          َوأَْيَسـُرهُ َعلَى السِّ

. 
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 :الحكمة  

  

يمثممل  ممداد الحكمممة و ممو  العقممل  الوابممه  قممول مممو ز مشمملور والحكمممة  
رائمت التعبيمر، يتعممن معومى يلمدف إلمى الخيمر وال موا  وتعبمر في قول 
مم فمي وربمما   مة خبمرا  وت مار   ماحبلا فمي الحيماةعن خال تمأتي الحكك 

وتمتممزج با ح مماس والعاطتممة    تشمملادا الق مميدة  كمثممل بعمم  أبيمما  
قد شاع  الحكمة على أل موة العمر  العتمادهما علمي الت مار  و. المفثرة

  وا تخالص العظة من الحواد  ووتاذ الب يرة والتمكن من واحية البالغة
 :حي  يقول بن ابي  لمى   لشاعر  زهيرة اواشتلر بالحكم

 
 ومن ي عل  المعروف في غير  اهله  

 ويودم     عليه   ما  ذ   يكن  حمده                                        
 
 :يقول  في الحكمة  طرفة بن العبدو 
 

 وظلم ذوي القربى اشد معاعة        
 لى المرء من حد الح ام الملودع                                     
 
ا ذكمر  قمال فيلما شمعراء ال اهليمة اغرا   وفوون شعرية غير م د تو  

  ....االعتذار  والخمرة مولا 
 

مما  ماء  بمه الق ميدة علم تتوقف  العربي  شعرالان حركة تطور اال      
 س عليمممه الشمممعراء اشمممعارهم ياهليمممة علمممى اعتبارهممما ا مممال فويممما يقمممال 

التويممة  يممة ليدالتق اال ممالي  حيمماءويحملوولمما علممى ا لحديثممة اوق ممائدهم 
وال تمممزال وبرا ممما   الق ممميدة ال اهليمممة فكاوممم  القديممممةال اهليمممة للق ممميدة 

 .  العربي قديما وحديثا  تذى  بلا في الشعرحي
 
 
 
 

************************************ 
 
 



7/31/2016 

 24 

 
 
 
 
 

 ســـرف  القيــام
 امير الشعرال اهلي

 
 

 
بمن عممرو بمن القيس  بن ح ر بن الحمار  ف هو الشاعر امر              

ممن اهمل و مد  بن معاوية بن ثور بن مرتت الكومدي   ) كل المرار ا )ح ر 
قممد ( كوممدة ) وا ممله مممن المميمن  وكاومم  قبيلتممه .من الطبقممة االولممى  شمماعر

كمان الشملير و مكو  و مد  و  (ر أمم ) ها ر  من اليمن بعد اوليار   د
 . كوده  قبيلة  ملك فلو ابن  . قومه د يابوه 

 
وبلمما ترعممر ع وشمم  ميالديممة فممي و ممد  010\ولممد امممرف القمميس عممام    

 .واكتمل
 
فاحم     ية ـورفاه ترف أةالملوك  وش  وشا امرف القيس وشاة  اوالد      

شممر    فممي   م ممرفا   والو مماء  وكممان   والخمممرة  الللممو وملممذا  الحيمماة
واالخيمرة   متة مذموممة عومد العمر   فولماه     ماءالو   الخمرة ومالحقة

  للشمرا   لمم يوتمه  وظمل  طموال حياتمه  محبما عمن ذلمك لكومه   بشدة ابوه 
الملممك )حتممى لقمم   والطممر   وال مميد وكممل امممر عابمم  ومطمماردة  الو مماء

 . (العليل 
 

جععاء  فععي  كتععاب  شععرح  المعلقععات السععبع   للزوزنععي ان  امععر              

ابنعة عمعه  شعرحبيل  وكعان  يعروم ان (  عنيعزة )معلقته  فعي   القيس  نظم

وفعي احعدى المعرات وبينمعا القعوم يهمعون يحظى بها وبوصعالها  فلعم يفلعح 

انتظعر حتعى  ضععن  الحعي  وتخلعف هعوعن  الرجعال للرحيل الى مكان اخر 

وتخف ى هناك  ( دارة جلجل ) حتى اذا  اعنت النساء  سبقهن الى الغدير في 

فلمععا وردت  العععذارى    ويتبععردن فيععهنهععن وردن المععاء ليغتسععلن ثععم علععم ا
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فيهن  ونضعون  ثيعابهن و تععرين  للسعباحة  واالغتسعال  (  عنيزة)الماء  و

اهععر علععيهن امععرس القععيس  وجمععع ثيععابهن جميعععا   وجلععس علععى  الثيععاب  

وحلف ان ال يدفع  العيهن  ثيعابهن  اال  ان يخعرجن واحعدة  واحعدة عاريعات  

 اوقحهعن  خرجعتاليه فيأخذن  ثيابهن  منه  وبعد جدال معه وألي  أتينو ي
اليه بعد  خ ام  طويل معه  فأعطاها   ثيابلا  ثم تتابعن  ( اكثرهن  رأة) 

 :فاق م  عليه  فقال للا (  عويزة)اليه بعد ذلك  حتى  بقي  
 . يابوة الكرام ال بد لك من ان تتعلي مثللن -

مقبلمة  وممدبرة   فلمما  لب من  ثيمابلن   فخر   اليه  عارية  فراهما    
 :واخذن  يعذ لوه وقلن له  وعتوا  كثيرا واخر توا عن الحي  فقال 

 ؟؟لو عقر   راحلتي اتاكلن  مولا   -
 فقلن  وعم    -
 

فذبح راحلته  للن  واكلن  مولا  حتى شبعن  فلما  ارتحلن  ق من          
 ( :لعويزة)ة  فقال  امتعته بين رواحللن  وبقي  وحده  بدون راحل

 .يا ابوة   الكرام  ال بد من  ان  تحمليوي   -
ثم  الح    عليلا   واحباتلا  ان  تحمله  على  مقدم هود لما  فحملتمه     

وكمل . و مال ف عل  يدخل را ه  في  اللودج   فيقبللا   ويشملا  حتمى  
  .اليه  في شعره  وفي معلقته  هذا  مذكور او  مشار 

          
يلعم  الومرد  ويعم  الخممرة  اتماه ا    ال ا  عودما  كان  ل  اوهقيو       
لوممي   ممغيرا  وحم    عميعوي )–المشمملورة   قولتمه  قتممل ابيمه  فقممالمبخبمر 

 –(وغممدا امممر  اليمموم خمممر .خمممر غممدا  اليمموم  وال   دمممه كبيممرا  ال  ممحو
  رأبثم   يطالم خمرته  و كره  اخذ   من في اليوم التالي     حا  وعودما

يطل   العمون  والم ماعدة   خرا  مكان  قاتليه  وظل يتوقل  من  من  ابيه
  يلق   وكان التركية   اوقرة  مديوة  الموية  في حتى توفته  في  دم  ابيه 

  كثممرة  مممن  بدوممه  فممي  اذى  مممن لحقممه   ممما  لشممدة ( القممروح  ابممي)  
والثار البيه  ابيه  قاتلي  الواس على  لي أ ت  في   بيل  والتوقل  الترحال

وقيممل ان ملممك  الممروم الب ممه عبمماءة م مممومة  الوممه تحممرش   مممن قاتليممه 
فاوتشر ال م في   ده فما     (اوقرة ) بابوته عود و وده عوده في مديوة 

ميالدية  وقيل فمي روايمة  060في  وة   وكان ذلكأر  الغربة وهو في 
 مديومة فمي( هيمديرليك ) تل  ميالدية  وقبره  مو ود االن في 010اخرى 

 .عا مة تركيا  (اوقره ) 
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  خلفه سعجال حعافال معن ذكريعات الشعباب وسعجال  امرس القيس  لقد ترك      

معععن القصعععائد  الكثيعععرديعععوان شععععر ضعععم  معععن بطعععوالت الفرسعععان وتعععرك 

ونضعاله  ولهوه ومالعبعه التي جسدت تاريخ شبابه الشعرية  والمقطوعات

وتؤكععد  ,  اآلن مععا يقععارب مئععة قصععيدة ومقطوعععةيضععم فديوانععه . وكفاحععه

فعتح أبعواب الشععر وجعال المععاني الجديعدة ونعوع  شعاعر متميعز اشعاره انه

القدماء  االدباء  والنقاد ومؤرخو الشعر اعتبره الشعرية بحيث  اإلغرا  

لعذلك عنعي الشععري فعي التفعوق  اليعه مثاال يقاس عليعه ويحعتكموالمحدثين 

وهو بحق  امير  الشعراء  وا به نقداً ودراسة وتقليداً القدماء بشعره واحتف

. وقدطبع ديوانه فعي القعرن الماضعي  .كما نال إعجاب المحدثين الجاهليين 

                      

 .المعلقا  وافعللا  روع معلقته من ا  تعتبر 
 
قاده ومفرخيه  هل التلم والدراية  في الشعر العربي وواووتي ة ال ماع  

 امرف القيس هو اميرالشعر واميرالشعراء  وملكلم في الع ر اعرفالش
عده  اميرالشعراء في اال اهلي  وال يعاهيه احد في هذا المقام  لذا 
 .الع ر ال اهلي  وهو االمير االول  للشعر 

  -::ومطلت معلقته  
 

 قتا وبك من ذكرى حبي  وموزل

 فحومل  بين الدخول  ىاللو  ب قط                                    

 :ويقول في الغزل

 

  مو  إليلا بعد ما وام أهللا                                     

                             مو حبا  الماء حاال على حال

 

 فقال   باك هللا إوك فاعحي                                       

                         أل   ترى ال مار والواس أحوا ل

 

 فقل  يمين هللا أبرح قاعدا                                          
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                         ولو قطعوا رأ ي لديك وأو الي

 

 حلت  للا  باهلل حلتة    فا ر                                          

                        لواموا فما إن من حدي  وال  ال

 

 فلما توازعوا الحدي  وأ مح                                           

                                                                     ه ر   بغ ن  ذي شماري  ميال

 

 و روا إلى الح وى ورق كالموا                                         

                             ورع  فذل   عبة أي إذالل

 

 فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها                                 

                                 عليه  القتام  سيء الظن والبال

                                

 يغط  غطيط  البكر  شد خها 

                                          ليقتلني   والمرء  ليس    بقتال   

                                

 أيقتلني والمشرفي مضاجعي

                                     ومسنونة   زرق   كأنياب   أغوال  

                                           

 وليس بذي رمح فيطعنني به

                                    وليس   بذي   سيف   وليس بنبال

                                  

 أيقتلني وقد شغفت فؤادها

                                          كما شغف المهنوءة الرجل الطالي   
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 وقد علمت سلمى وإن كان بعلها

                                                  بأن الفتى   يهذي  وليس  بفعال 

                             

 وماذا عليه أن ذكرت أوانسا

      كغزالن رمل في محاريب أقيال     

 

 

 :القيس  في معلقته قال امرف و  

 

 قِفَا نَْبِك ِمْن ِذْكَرى َحبِيٍب وَمْنِزلِ 

 بِِسْقِط اللَِّوى بَْيَن الدَُّخوِل فََحْوَملِ                                     

 

 فَتُْوِضَح فَالِمْقراِة لَْم يَْعُف َرْسُمها

 لَِما نََسَجْتَها ِمْن َجنُوٍب وَشْمألِ                                        

 

 تََرى بََعَر األْرآِم فِي َعَرَصاتَِهـا

 َكأنَّهُ َحبُّ فُْلفُــلِ    َوقِْيَعـانَِها                                           

 

لُـوا  َكأنِّي َغَداةَ البَْيِن يَْوَم تََحمَّ

 لََدى َسُمَراِت الَحيِّ نَاقُِف َحْنظَلِ                                               

 

 ُوقُْوفاً بَِها َصْحبِي َعلَّي َمِطيَُّهـمُ 

ـلِ                                                  يَقُْولُْوَن الَ تَْهلِْك أََسًى َوتََجمَّ

 

 وإِنَّ ِشفـَائِي َعْبـَرة  ُمْهَراقَـة  

لِ ف                                                   َهْل ِعْنَد َرْسٍم َداِرٍس ِمْن ُمَعوَّ
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 َهـاَكَدْأبَِك ِمْن أُمِّ الُحَوْيِرِث قَْبلَ 

بَاِب بَِمأَْسـلِ                                                 َوَجـاَرتَِها أُمِّ الرَّ

 

َع الِمْسُك ِمْنُهَمـا  إَِذا قَاَمتَا تََضوَّ

بَا َجاَءْت بَِريَّا القََرْنفُلِ                                             نَِسْيَم الصَّ

 

 ِن ِمنِّي َصبَابَةً فَفَاَضْت ُدُمْوُع الَعيْ 

 َعلَى النَّْحِر َحتَّى بَلَّ َدْمِعي ِمْحَملِي                                       

 

 أالَ ُربَّ يَْوٍم لََك ِمْنُهنَّ َصالِـحٍ 

 يَْوٍم بَِداَرِة ُجْلُجـلِ    ِسيََّما   َوالَ                                             

 

 لِْلَعَذاَري َمِطيَّتِـي ويَْوَم َعقَْرتُ 

ـلِ                                                فَيَا َعَجباً ِمْن ُكْوِرَها الُمتََحمَّ

 

 فَظَلَّ الَعَذاَرى يَْرتَِمْيَن بِلَْحِمَهـا

لِ                                              َمْقِس الُمفَتَـّ اِب الدِّ  وَشْحٍم َكُهدَّ

 

 َدَخْلُت الِخْدَر ِخْدَر ُعنَْيـَزةٍ  ويَْومَ 

 فَقَالَْت لََك الَوْيالَُت إنََّك ُمْرِجلِي                                           

 تَقُوُل وقَْد َماَل الَغبِْيطُ بِنَا َمعـاً 

 َعقَْرَت بَِعْيِري يَا اْمرأَ القَْيِس فَاْنِزلِ                                      

 

 فَقُْلُت لََها ِسْيِري وأَْرِخي ِزَماَمـهُ 

لِ                                              والَ تُْبعـِِدْينِي ِمْن َجنَاِك الُمَعلَـّ
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 فَِمْثلِِك ُحْبلَى قَْد طََرْقُت وُمْرِضـعٍ 

 ُمْحـِولِ فَأَْلَهْيتَُهـا َعْن ِذي تََمائَِم                                           

 

 إَِذا َما بََكى ِمْن َخْلفَِها اْنَصَرفَْت لَهُ 

لِ                                               بَِشـقٍّ وتَْحتِي ِشقَُّها لَْم يَُحـوَّ

 

 ويَْوماً َعلَى اَْهِر الَكثِْيِب تََعـذََّرتْ 

لِ َوآلَ    َعلَـيَّ                                                  ـْت َحْلفَةً لم تََحلَـّ

 

 أفاِطـَم َمْهالً بَْعَض َهَذا التََّدلُّـلِ 

 وإِْن ُكْنِت قَْد أْزَمْعِت َصْرِمي فَأَْجِملِي                                      

 

ِك قَاتِلِـي ي أنَّ ُحبَـّ ِك ِمنِـّ  أَغـرَّ

ِك َمهْ                                              َما تَأُْمِري القَْلَب يَْفَعـلِ وأنَـّ

 

 وإِْن تَُك قَْد َسـاَءْتِك ِمنِّي َخلِيقَـة  

ي ثِيَـابِي ِمْن ثِيَابِِك تَْنُسـلِ                                                 فَُسلِـّ

 

 َوَما َذَرفَـْت َعْينَاِك إالَّ لِتَْضِربِـي

لِ                                              بَِسْهَمْيِك فِي أْعَشاِر قَْلٍب ُمقَتَـّ

 

 وبَْيَضـِة ِخْدٍر الَ يَُراُم ِخبَاُسَهـا

 تََمتَّْعُت ِمْن لَْهٍو بَِها َغْيَر ُمْعَجـلِ                                             

 

 تََجاَوْزُت أْحَراساً إِلَْيَها َوَمْعَشـراً 
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ْوَن َمْقتَلِـي                                               َعلَّي ِحَراصاً لَْو يُِسرُّ

 

َضتْ  َماِء تََعرَّ  إَِذا َما الثَُّريَّا فِي السَّ

ـلِ                                              َ  أَْثنَاَء الِوَشاحِ الُمفَصَّ  تََعـرُّ

 

ْت لِنَْوٍم ثِيَابََهـا  فَِجْئُت َوقَْد نَضَّ

ـلِ لَ                                              ْتِر إالَّ لِْبَسةَ الُمتَفَضِّ  ـَدى السِّ

 

 يَِمْيَن هللاِ َما لََك ِحْيلَة  : فَقَالـَْت 

 َوَما إِْن أََرى َعْنَك الَغَوايَةَ تَْنَجلِـي                                           

 

 نَـاَخَرْجُت بَِها أَْمِشي تَُجرُّ َوَراءَ 

ـلِ                                                  َعلَـى أَثََرْينا َذْيَل ِمْرٍط ُمَرحَّ

 

ا أَجْزنَا َساَحةَ الَحيِّ واْنتََحـى  فَلَمَّ

 نَا بَْطُن َخْبٍت ِذي ِحقَاٍف َعقَْنقَلِ بِ                                            

 

 فَتََمايَلَـتْ  َهَصْرُت بِفَْوَدي َرْأِسَها

 َعليَّ َهِضْيَم الَكْشحِ َريَّا الُمَخْلَخـلِ                                            

 

 ُمَهْفَهفَـة  بَْيَضـاُء َغْيُر ُمفَاَضــةٍ 

َجْنَجــلِ تَ                                                 َرائِبَُهـا َمْصقُولَة  َكالسَّ

 

 ـانَاِة البَيَاَ  بُِصْفــَرةٍ َكبِْكِر الُمقَ 

ـلِ                                             َغـَذاَها نَِمْيُر الَماِء َغْيُر الُمَحلَـّ
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 تَـُصدُّ وتُْبِدي َعْن أِسْيٍل َوتَتَّقــِي

 بِـنَاِاَرٍة ِمْن َوْحِش َوْجَرةَ ُمْطفِـلِ                                            

 

ْئِم لَْيَس بِفَاِحـشٍ وجِ   ـْيٍد َكِجْيِد الرِّ

ـلِ اِ                                                 ْتـهُ َوالَ بُِمَعطَـّ  َذا ِهـَي نَصَّ

 

 وفَـْرٍع يَِزْيُن الَمْتَن أْسَوَد فَاِحــمٍ 

 الُمتََعْثِكــلِ  أثِْيـٍث َكقِـْنِو النَّْخلَةِ                                               

 

 َغـَدائُِرهُ ُمْستَْشِزَرات  إلَى الُعــالَ 

 تَِضلُّ الِعقَاُص فِي ُمثَنَّى َوُمْرَســلِ                                           

 

ــرٍ   وَكْشٍح لَِطيٍف َكالَجِدْيِل ُمَخصَّ

ـلِ وَسـاٍق َكأُْنبُوِب ا                                              لسَّقِيِّ الُمَذلَـّ

 

 وتُْضِحي فَتِْيُت الِمْسِك فَْوَق فِراِشَهـا

ـلِ                                           َحى لَْم تَْنتَِطْق َعْن تَفَضُّ  نَئُْوُم الضَّ

 

ـهُ   وتَْعطُـو بَِرْخٍص َغْيَر َشْثٍن َكأَنَـّ

َسارِ  أ                                            ْيُع اَْبٍي أَْو َمَساوْيُك إِْسِحـلِ ََ

 

 تُِضـيُء الظَّالَم بِالِعَشاِء َكأَنََّهــا

ـلِ  ُمْمَسى َراِهـبٍ  َمنَـاَرةُ                                                 ُمتَبَتِـّ

 

 إِلَى ِمْثلَِهـا يَْرنُو الَحلِْيُم َصبَابَــةً 

ْت بَْيَن ِدْرٍع وِمْجـَولِ                                          َذا َما اْسبََكرَّ َِ 



7/31/2016 

 33 

 

بَـا َجاِل َعْن الصِّ  تََسلَّْت َعَمايَاُت الرِّ

 ولَْيـَس فَُؤاِدي َعْن َهَواِك بُِمْنَسـلِ                                         

 

 أالَّ ُربَّ َخْصٍم فِْيِك أَْلَوى َرَدْدتُـهُ 

 نَِصْيـٍح َعلَى تَْعَذالِِه َغْيِر ُمْؤتَــلِ                                           

 

 َكأَنَّ َعلَى الَمْتنَْيِن ِمْنهُ إَِذا اْنتََحـى

 َمَداَك َعُروٍس أَْو َصاليَةَ َحْنظَـلِ                                          

 

 َكأَنَّ ِدَماَء الَهـاِديَاِت بِنَْحـِرهِ 

ـلِ    ِحنَّاءٍ   ُعَصاَرةُ                                            بَِشْيـٍب ُمَرجَّ

 

 فََعـنَّ لَنَا ِسـْرب  َكأَنَّ نَِعاَجـهُ 

لِ    َعـَذاَرى                                            َدَواٍر فِي ُمالٍء ُمَذبَـّ

 

ـِل بَْينَـهُ   فَأَْدبَْرَن َكالِجْزِع الُمفَصَّ

 بِِجْيٍد ُمَعمٍّ فِي الَعِشْيَرِة ُمْخـَولِ                                            

 

 وُدْونَـهُ    بِالَهـاِديَاِت   فَأَْلَحقَنَـا

لِ                                              ٍة لَْم تَُزيَـّ  َجَواِحـُرَها فِي َصرَّ

 

 فََعـاَدى ِعَداًء بَْيَن ثَْوٍر ونَْعَجـةٍ 

 ِدَراكاً َولَْم يَْنَضْح بَِماٍء فَيُْغَسـلِ                                           

 

 فَظَلَّ طَُهاةُ اللَّْحِم ِمن بَْيِن ُمْنِضجٍ 
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ـلِ                                             َصفِيـَف ِشَواٍء أَْو قَِدْيٍر ُمَعجَّ

 

 هُ وُرْحنَا يََكاُد الطَّْرُف يَْقُصُر ُدْونَـ

لِ  تَـَرق   َمتَى                                             ََ الَعْيـُن فِْيِه تََسفَـّ

 

 فَبَـاَت َعلَْيـِه َسْرُجهُ ولَِجاُمـهُ 

 َوبَاَت بَِعْينِـي قَائِماً َغْيَر ُمْرَسـلِ                                           

 

 ـهُ أَصاحِ تََرى بَْرقاً أُِرْيَك َوِمْيضَ 

لِ   َكلَْمـِع                                              اليََدْيِن فِي َحبِيٍّ ُمَكلَـّ

 

 يُِضيُء َسنَاهُ أَْو َمَصابِْيُح َراِهـبٍ 

لِ  أ                                   بَاِل الُمفَتَـّ لِْيـطَ بِالذُّ َماَل السَّ ََ 

 

 ِرجٍ قََعْدُت لَهُ وُصْحبَتِي بَْيَن َضـا

ـلِ                                         وبَْيَن العـَُذْيِب بُْعَدَما ُمتَأَمَّ

 

ْيِم أَْيَمُن َصْوبِـهِ   َعلَى قَطٍَن بِالشَّ

تَاِر فَيَْذبُـلِ                                          َوأَْيَسـُرهُ َعلَى السِّ

 

 فَأَْضَحى يَُسحُّ الَماَء َحْوَل ُكتَْيفَةٍ 

 يَُكبُّ َعلَى األْذقَاِن َدْوَح الَكنَْهبَلِ                                     

 وَمـرَّ َعلَى القَنَـاِن ِمْن نَفَيَانِـهِ 

 فَأَْنَزَل ِمْنهُ العُْصَم ِمْن ُكلِّ َمْنـِزلِ                                      

 

 ـةٍ وتَْيَماَء لَْم يَْتُرْك بَِها ِجْذَع نَْخلَ 
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 َمِشْيداً بِِجْنـَدلِ     إاِلَّ     أُطُمـاً    َوالَ                                

 

 َكأَنَّ ثَبِْيـراً فِي َعَرانِْيـِن َوْبلِـهِ 

ـلِ    بَِجـاد    فِي    َكبِْيـُر أُنَاسٍ                                    ٍَ ُمَزمَّ

 

 ْدَوةً َكأَنَّ ُذَرى َرْأِس الُمَجْيِمِر ُغـ

ْيِل َواألَغثَاِء فَْلَكةُ ِمْغـَزلِ                                      ِمَن السَّ

 

 وأَْلقَى بَِصْحـَراِء الَغبْيِط بََعاَعـهُ 

لِ                                     نُُزْوَل اليََمانِي ِذي الِعيَاِب الُمَحمَّ

 

بَـةً   َكأَنَّ َمَكـاِكيَّ الِجـَواِء ُغدَّ

 ُصبِْحَن ُسالفاً ِمْن َرحيٍق ُمفَْلفَـلِ                                     

 

ةً  بَـاَع فِْيِه َغْرقَى َعِشيَـّ  َكأَنَّ السِّ

 بِأَْرَجائِِه القُْصَوى أَنَابِْيُش ُعْنُصـلِ                                 

. 

 

 

 

     ************************************* 
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 الشعر في عصر صدر االسالم

 هـوامارت

 
 

 

 

 

من السماء   (القرآن  الكريم  )هللا تعالى كتابه  نزلاجاء  االسالم  و          

ببيانعه المعجعز  واسعلوبه الى حبيبه  محمد  الصطفى صلى هللا عليه وسعلم 

الشععيق وبالغتععه  الرصععينة  التععي ا بهععرت  عقععول  وقلععوب  اهععل الفصععاحة 

حصععافة  مععن  العععرب   فاحتععل   المكانععة  األولععي  فععي  نفععوس  العععرب وال

 .المسلمين   و

 

   صلى شعر  صدر االسالم  تنحصر فترته ما بين حكم  النبي  محمد   

يههم  ل العصههش اويههل  ا لالخلفهه ا الشايهه يم  ليهه   ههيم هللا عليههو لمههل  
   ليعهش  ـ نهي اييه خالفه   قيه  ي عث الن ي يحيه  صهلهللا هللا  لمهل  الههللا 

لأ ب تلهها الفتههش  هههل أ ب صهه ش (  عصههش صهه ش اومههال  ) ههه ا العصههش 
 .اإلمال   قمييو اليعش  لالنثش   

 

للل ايعن  النظش في  الثق ف   العش  ي   ق ل اإلمال  نالحهظ أم اليهعش       
لييهه  ويهها فيههو أم  .علهههللا الحيهه   الثق فيهه  ال لههو المليهه  ال ههللهللا  يمههي ش
ثه  . المجل الح فل  للحي   العش ي  في جزيش  العهشب  العش ي  م م  اليعش

ظهههش اإلمههال  لانتيههش فههي  ههه   الجزيههش   ليهه  حللههه   ف صهه    العههشب 
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 ل مت ب  ليغ ل  يمت يعلا يج شاتو  ال لثق ف   ل  يألفله     شم ل  ج ي  
ل   ل الغه   ل ي نه  ـهـلل   ـم ا يثهل قللهو  ال قلل اويت ا   آي  يم  آي تو 

 :ه  عالني  تح ا

 مههلش  يههم يثلههو لام منههت  فههي شيههب ييهه  نزلنهه   علهههللا ع هه ن   فهه تلا )   
للهم  –م له  تفعلهلا فهأ* لا علا يهه اام  يهم  لم هللا ام منهت  صه  قيم 

*( اعه   للمه فشيم   النه   لالحجه ش   فه تقلا النه ش التهي لقل هه  -تفعللا
 32ل 32 \ال قش  

ي تلا  يثل ه ا القهشآم و يهأتلم  علهللا اماجتيع  اون  لالجم  قل لئم) ل
 (* يثلو للل م م  عضه  ل عض ظهيشا 

 . 98 \اومشاا 

ف فحيهه   لخشمهه   ا لمههم  لتشاجعهه  اهييهه   اليههعش ليم نهه              
 لاليعشاا  او انو   عه    خهلل اليهعشاا  اإلمهال   حه لل ههشوا اليهعشاا

إلمهههاليي  يهههعشا   ا  الههه يم  يح مههه   تلظيههه  يهههعشه  لخ يههه   اومهههال   ل
ج هليه   يح مه     يعظيهو  يتمش ليم   ع ه ا   الج هليه   فخهشل اليهعش فهي

اليعههه ني اإلمهههاليي   مليههه    عضهههه  يهههم  امهههتي  ل نههه اا   لامهههلل    ل م
 .ليشا اف   

اعتق   اغلب  الن   أم  ي  ج ا في القش ام المشي   حلل اليهعشاا      
لخ صه   اليهعشاا  الييهشميم  يقصل   و      اليعشاا لالنيل  ينه  

لينه للم  صهلهللا هللا عليهو لمهل   يحيه   الن هي  يهجهلم  م نلا    ال يم
المشيي  الهلاش    لحقيق  ام  اليقصل    و  في اآلي  لا يم اليملييم 

 :في  ملش  اليعشاا

 :ق ل هللا تع لهللا       

هه ُللمَ )   َُ ههَعَشاا  َيِتهه ُُعُهُ  الو * َلاٍ  َيُهيُيههلَم  ُمههل    ُههه و  فُههيأَلَهه و  َتههَش أَنِ * َلاليُّ
َعلُههلَم   ُو الههُ يَم  آَيُنههلاو َلَعُيلُههلاو الَصهه لَُح ُ  *  َلأَِنُههه و  َيقُللُههلَم  َيهه  و  َيفو

ههُ  َيهه  ُظلُُيههلاو  َتَصههُشلاو ُيههمو َ عو ا لانو لَُ  الههُ يمَ   َلَ َمههُشلاو هللاَ َمثُيههش     َظلَُيههلاو   َلَمههَيعو
َقلٍَب  َقلُُ لمَ  أَِ   ُينو (*َينو

 
  

 332- 332 \اليعشاا  

أنههه   ه هههي  شيقهه  اليههعشاا  لههي  اليههعشاا أنفمههه   فجهه ا  مههش    
ه  يقلللم يه  و يفعلهلم يهم هجه ا أنل ال الُ للم  يت عه  الف م لم 

أل غيشهه  يهم ا غهشاض التهي   لخيشالن   أل ي ح الزي  أل لص  ا
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 و الف حش ال   مه م  يقللهلهج ا  ا  اإلمال  ، خ ص    عل لتع شض ت
  فههههي الهههه عل   لتيههههميمه  قههههشيش فههههي هجهههه ا اليمههههلييم   يههههعشاا 

اويه     فهي هه    لش  م   لها فهي اومهتثن ا  اله   لق  تأ اوماليي   
 :م المشي   اليعشاا اليملييم حيث امتثنهللا القشآ  الي  شم 

َتَصهُشلاو ُيهمو  ُو الُ يَم آَيُنلاو َلَعُيلُلاو الَص لَُح ُ  َلَ َمُشل)    ا لانو او هللاَ َمثُيش 
ُ  َي  ُظلُُيلا   ( * لميعل  ا ل يم ظليلا ا  ينقلب ينقل لمو  َ عو

 332 \اليعشاا  

لعيلههلا   الهه يم اينههلا الهه يم اعت ههشه  القههشآم المههشي   ههه  لههه           
  يهه في لمههنته   ههأ  لليمههلييم   مثيههشا  لانتصههشلا  هللا  الصهه لح    ل مههشلا

م يعش   حق المف ش لالييشميم  ل ي   فخهشلا  هو فهي يه ح الن هي ق لل  ي
اليج هه يم يهم اليمهلييم ليهه اا انتصه ش  صلهللا هللا عليو لمل  ليحي  

 :مي  لش  عم الن ي يحي   صلهللا هللا عليو لمل   انو ق ل  . اومال  

 (  ام يم اليعش لحمي  )  

 اا قههشيش ال قللههو  لليهه عش حمهه م  ههم ث  هه   يحشضههو علهههللا هجهه ا يههعش
 :ال يم  قلا ييشميم لمف شه  

 (ه جه   لج شيل يعا ) 

 

 الي عش الج هلي  الع يش   قلل ل ي هن    يخ ش علهللا ال هم يي  ل     

 : ع  اماليو 

 

 الحي  هلل  ال   ل  يأتني اجلي  

 حتهللا مم ني يم اومال  مش  و                                       

 : ال قللو   

 ل ييا ي  خال هللا    لأو م

 لمل   نعي   و يح ل    زائل                                     
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فيلق  القشآم  المشي   يم اليعش لاليعشاا  م م  لاضح   لههل       
يلق  اومال   فهل  يعتي   تمخيش اليعش  لخ ي   ال عل   اومهاليي   

 :ق   ازااه   يم اليعشاا  ال يم ق ل عنه ليح ش    يم  ي

 ( لميعل  ال يم ظليلا  ا  ينقلب ينقل لم )  

ههل (  المت ب لالمن ) ث  ام النظش  الي يل  ال الع ي  لالمال           
ام يملم  تلجو  اليشا  الهللا القشآم المشي   لاو تع   عي   ملا   لي  

لتفقهـه   لفهي مهل  يجه و   اليملييم اليهو   شامه   لتعليه   لحفهـظ   
الحي   لق  لش  عم ا م ع    شضي هللا عنهي  ام الن ي يحيه  صهلهللا 

 : هللا عليو  لمل  ق ل 

 (   م ييتليا جل  أح م  قيح   خيش لو يم أم ييتليا يعشا  ) 

لفي ه ا  ايش   و تع   عم اليعش  لهجش   الهللا ي  هل افضل  لهل     
 :الي عش ل ي  انو ق ل  لق  لش  عم. القشآم المشي  

 (الحي   هلل ال    أ   لني    ليعش  ملش  ال قش  )  

أم تص ش القشآم المشي  لالمن  حفظه  لهجش اليعش ل ا فانو ا         
حيث  ام غل   اليهعش  اوهتي   الُ لب لإلنم م اليمل   م م  لو الن لي 

الج هليه  لله عض  لالعل   الهللا علهللا الفش  ش ي   ينميو  مش هللا  تع لهللا 
 تهه  ش  حي   لع  اته  المهيئ  ل التهي أعلهم  اإلمهال   يأخالقه  الي يل

 الشمه ل  لقل  ال   يشِم  في أمي ع  النه   صهل ا ل لا م م الص ى
مل  يلق     أم  ه ا اويش  م م ج يشال .لفلمفته    الج ي   اليحي ي  

  . أم ليب القلل لالتفميش  و في ه   الشم ل  نفمه 

 المشي   لحفظو  حشص الخلف ا الشاي لم علهللا تعلي  الن   القشآم     
له   ليع مل ه ا  ل  ينتهو اليهعش للحفظو   اليعش قلل   خيش يم  فهل
ل قي  لو يم ن  في القللب لالنفل   لق  از ا   الح جه  اليهو   يهيل

يعشفهه  غشيههب المههشي   لخ صهه  فههي   ليهه  عيهه لا  لهههللا تفمههيش القههشآم 
  قصي   الص يق    ي  مش قيل انو شل   ظ أل  عض اليع ني فق  ا لف 

   الحميه   لمه لا   فهي   أ ي ته  هم الخ ه ب      لشل  لعيهشفي الحي م
  ىشل هم ا هي   لهب فقه  مه م يه عشا  ل أي  علهي.    م عف م   لعثي م
يعشمهه   صههفيم  مثيههش  ل قيههل ام  عضههو  ق لههو  فههييههم يههعش  النهه   
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الشايه لم  ا  ملهه  قه للا اليهعش  او انهه   مه نلا  لهشوا ه  الخلف ا
 .هجل اإلمال   ل ا يم هج ا اليملييم  ايينعلم اليعشا

ش  العهه   فههي  ههه ا  العصههش   مههل ههه    اويههلش  جعلهه   تيهه ش اليههع       
ليخ هل ألاش  لتتهلاشى   الغتهو ل ي نهو فهي   ايه  هه ا العصهش   يضع  

عليو لمل   لخليفتيو ا هي  مهش  لخ ص  في زيم الن ي يحي  صلهللا هللا
الص يق  لعيش  م الخ  ب  وهتيه يه    ه لقشآم المهشي   فقه   او انهو 

اليعش الجه هلي  لايته ا ا لهو   او انهو   لينهجظل  يز هشا علهللا  يمل 
 تمهم    م له  ق  ضع  لأم غ ل ي  ا غشاض ق   قهل القهلل فيهه  ع ي  
الج يه     ال لله   ظهشل   أيلتهه  التهي   ا غشاض   عض  ع ا,ن ش  

   ههيم  ليههعش التههه جي    اومههاليي   العصههش ميههعش الفتلحهه فههي ههه ا
ليعش ال ف ع عم  الن ي   يحي  صلهللا هللا عليو  اليملييم لالييشميم 

لمهههل  ليهههعش  شثههه ا اليمهههلييم ييهههم  امتيهههه  فهههي مههه ح   الهههلغهللا 
 .  في م يل نصش  اومال   لالقت ل

مههلل  التميه  علههللا   عه    الضهع  ه ا لم م يم أه   أم  ب        
 ظههل اليههعشاا ينتهجههلم لهه ا.  لامههلل    تعهه لي  اإلمههال  الج يهه   مههللم 

اإلمهاليي   صلشا لأخيل   يع   خه ل  عهض ا لفه ظ تا مللب الج هلي 
  يهعشا ل ا جه ا .  صلهللا هللا عليو لمل   يحي   الشملل في   اي  عه  

لله  يمهت ع يهعش   ني اإلمهاليي  يم أمللب الج هلي  لاليعه   ييزلج 
يم  لا  قلل  ل .ص ش اومال  ام يتحشش يم قيل  اليعش الج هلي  ا  ا 
 :الي عش  جيش   م زهيش  م ا ي مليهللا لم م ق  امل  

 لخ   –و  لهللا العزى لو الال   - لهللا هللا 

 لتمل ُ   النج ا  م م   ا   فتنجل                            

   يفل     للي    ينجل و   يل   ل ى

 يملُ    القلب    هش    و   الن ش   يم                            

 يحي لفي ويي  اخيو معب  م زهيش في ي ح الشملل المشي        
صلهللا هللا عليو لمل   تظهش الصي غ   الج هلي  لاضح   م ليي  

 :يهي  ح لل امم اه    ثلب اماليي 
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  ليل  يت للُ   ن  مع   فقل ي ا

 يم للُ   ل  يف  يتي  أثشه                                         

   م الشملل لنلش يمتض ا  و...

 يهن  يم ميل  هللا يملللُ                                     

   في عص   يم قشيش ق ل ق ئله 

 ليلا زلللاأم لي       م يم                                          

   زاللا في  زال أنم   لو مي 

 لو ييل يع زيلُ   اللق ا   عن                                      
 

ثعوب اإليمعان ملتزمعا  كعان  مكتسعيا  الفترة مهما   فالشعر في هذه       

 جانحا إلعى أسعلوب الشععر الجعاهلي  اال  انه  ال  ...المعاني اإلسالمية ب

   هعم  وإنمعا  وهذا ليس عيبا في الشععراءئرا  على  انماطه اخذا منه  سا

إلعى أقصعى  اإلسعالمي  العنمط  علعى   همأشعاركانوا يحاولون  صياغة  

فعي زمعن   المحمدية  لرسالة ان الفترة  الزمنية  ل  اال ,مدى  ممكن لهم 

صدر االسالم  كانت قصيرة  وهعي تععد  اقصعر  العصعور  فعي   التعاريخ  

 إلعى ععدم إسعالم  الشععراء   جمعيعهم  فعي باإلضافة  السالمي العربي وا

ي أدت إلى بطيء تطعور الشععر كان من أهم األسباب التف  بداية الرسالة

 .العصر  في هذا 

ليههم خههالل  شامههتي ليههعش اليههعشاا فههي ههه ا العصههش  ت ههيم لههي         
  هم  ث  ه   حمه م  عنه   اإلمال   لهللا  شج  ع ليه     عل   هن ا  تأثش

 هم زهيهش او انهو   قهي  ييه ل ا الههللا   لاقت     عض ا لف ظ عن  معهب
 لههللا امهللب   نمه   –ج هليه  فهي اإلمهال  الج هلي  فم م يعش   اليعش
 . -اليعش 

سععالم والموهبعة الشعععرية يرجعع ذلعك التفععاوت إلعى األسععبقية فعي اإل      

لشاعر في لظروف ا  طبقا  الجديدة  لتقبل الدعوة  واالستعداد المختلفة 

لم يستطع   معروفا بالهجاء في الجاهلية مثال  كان   الجاهلية  فالحطيئة

الخليفعة عمعر بعن حبسعه   حتىمن الهجاء   نهائية  بصورة أن يتخلص 

 وكعععب بععن  .عععاد اليععه اطلقععه ف ثععم  ولععم يقععل فيععه  بعععض الوقععت الخطععاب 
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 انفكعع اإلسعالمي يمعان شععره  فعي اإلسعالم معن اال  بععض  زهيعر اقتعبس

وهكذا  بقية  الشعراء  حيعث  كعان    كثيرا  ومن األسلوب الجاهلي قليال 

اغلبهم  مخضرمين  فأ ثر فيهم  اسلوب  وطبيععة الشععر الجعاهلي  ولعم 

 .     يتمكنوا من التخلص  منه  فنسجوا على منواله 

 ( شاعرالرسعول )ومن هنا  يتبين ان الشاعرالفطحل حسان بعن ثابعت    

مية تصب في عصره  لقربه معن الرسعول الكعريم محمعد انت قص االسال

  صلى هللا عليه وسلم وقرابته منه حيث انه كان عديلعه فعاهتم بعه  كثيعرا

فكانععت قصععائده فععي مععدح الحبيععب المصععطفى ان عمععره الطويععل عركععه و

امير الشعر  واميرالشعراء في بحق هو ف  وفي شهداء المسلمين كثيرة 

وافضعل الشععراء هو االفضعل فعي شععره عصر صدر االسالم  حيث انه  

 . فيما قالواه في هذا العصر واقربهم  اليه مقالة 
 
 
 
 
 
 
 
 

              *********************************************** 
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 ح ان بن ثاب                    

  

 امير  شعراء  ع ر  در اال الم
 
 
 

بن حرام بن عمرو بن  ثاب  بن الموذر هو أبو الوليد ح ان بن        
    زيد مواة بن عدي بن عمرو بن مالك بن الو ار الخزر ي ااو اري 

 .الح ام وأب: عبد الرحمن  وقيل ويكوى أب: الوليد وقيل ويكوى أبو 
 

التريعة بو  خالد بن خويس بن لوذان بن عبدون بن  فلي  أمه اما    
 .ن  اعدة ااو اريةزيد بن ثعلبة بن الخزرج بن كع  ب

 
 في بي  عز وشرف  وغوى   وشا وقبل الل رة   ولد  وة   تين      

و حابي  ليل   مخعرم عاش ال اهلية واال الم   شاعر عربي فلو  
المديوة الموورة  (يثر  ) من أهل ومن ااو ار يوتمي إلى قبيلة الخزرج 

م  بل رته التي وورها الحبي  الم طتى محمد   لى هللا عليه و ل
اخوال الوبي محمد  لى هللا عليه ) بوي الو ار   ومن المباركة  اليلا 

هاشم   اثناء  حي  تزوج ,   عبد المطل   بن هاشم ه  داخوال و لم و

 (رحلة الصيف )الشام  وهي    قاصدا( يثرب ) مرور  قافلته  التجارية  ب 

من  بني   (  ديسلمى بنت عمرو بن ع)  فمكث  فيها  مدة  تزوج  فيها 

حامال  وسار  بقافلته  الى (  يثرب)   فتركها  في من  الخزرج   النجار

في    وافته المنيةاال  انه   آمال الرجوع اليها عند عودته من الشام الشام 

 .دفن هناك من ار   فلسطين  و( غزة)ي مدينة  الشام  فار  

 

       اسمته  جها  هاشم   ولداسلمى هذه   بعد   وفاة  زو  فولدت              

   وقد   نشأ  . شيب  ال انه  لما  ولد  وجد  في  رأسه   قيل  حيث(  شيبة) 

بذلك   اخواله  حتى  بلغ  ثماني  سنوات  فعلم  في   يثرب   بين(   شيبة ) 
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فكان  اغلب  مكة  الىواخذه  ها شم  اعمامه   فطلبه  اخوه  المطلب  بن 

وهو ( عبد المطلب ) ا خوه  وانوا  انه  عبده  فقيل انه   الناس  ال  تعلم 

 . (شهرته  )فكانت هذه   جد النبي محمد صلى هللا عليه وسلم

 

 ( شذرات من السيرة النبوية المعطرة) الحن كتابي  

 

  من   ادا ثاب  بن الموذر الخزر ي  كان   ح ان  وقيل ان ابا       
 وما   بين االوس والخزرج  فل ا الخ  ا لم في.قومه ومن اشرافلم 
 .االوس   ووال مولم 

 
فاغدقوا قبل اال الم  الشام في ال اهلية الغ ا وة ملوك مدح ح ان    

 :و من شعره فيلم عليه المال 
 

   هلل در  ع ابٍة وادمتلم
 يوما  ب ـكلَق  في الزمان ااولك                                   

 
 ر أبيلم  أوالد  توة حول قب

 قبر ابن مارية الكريم المتعلك                      
 

  ي قون من ورد البريص عليلم  
دى ي ت ق بالرحيق ال ل لك                              بر 
 

 بـكي   الو وه كريمة  أح ابلم
 شم  ااووف من الطراز ااولك                       
 

  يغشون حتى ما تلر  كالبلم
 ال ي ألون عن ال واد المقبلك                             
 
وغيرهم   اال اوه  بعد م يء ملوك الحيرة المواذرة  مدح  وكذلك     

 لى هللا محمد اال الم  واعالن ا المه اختص في مدح الر ول الكريم 
 . (شاعر الر ول )وكوي   ومدح الم لمين وفخر بلم  عليه و لم 

    . 
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ه  الوبي محمد   لى هللا عليه و لم  بعد ا المه   ارية وأهدى ل       
ط  وا ملا  يرين بو  اقبملك اال( المقوقس)قبطية كان قد اهداها  اليه 

شمعون فتزو لا ح ان وأو ب  موه  ولده  عبد الرحمن وح ن إ الملا 
 هي أخ  مارية القبطية زو ة الوبي محمد  لى هللا عليه و لمهذه  و

و من هنا  يتضح  ..مد  لى هللا عليه و لم كان عد يله أي ان الوبي مح

 .انه  تربطه به عالقة  قرابة وعالقة مصاهرة 

 
ا       لعلة   او معركة أ ي  بالعمى قبل وفاته ولم يشلد مت الوبي مشلد 

من الشعراء اوه أدرك ال اهلية   المخعرمين أ ابته ويعد في طبقة 
 .الع رين من  في كال كثيروله شعر وا  الم

 
وتوفي في   في ا  الم مثللا عاش  تين  وة في ال اهلية، و وقد     

وله مائة وعشرون  وة في  للل رة  المديوة الموورة  وة أربت وخم ين
توفي  في خالفة  علي  تيان  في  رواية اخرى  بن ابي  الفة معاوية خ

ن وهذا وعمره مائة  وخمس   وي  بن ابي طال    وة  اربعين  ه رية
 :وهو القائل .  يرالشعراء   الخالف مو ود في اغل 

 
 أم ى ال البي  قد عزوا وقد كثروا
 وابن التريعة أم ى بيعة البلد                                        

            
  الذعا  وبالغته  بحي  كان  وطا بقوته ومتاوته  شعره  يمتاز          

اتخذه الر ول الكريم  محمد  .لكافرين بعد ا المه ظلور اهل الشرك  وال
في مدح  لى هللا عليه و لم  شاعره المتعل  وحثه على قول الشعر

 كتار  وموا زة شعراء الشرك وال اهلية وه اء الم لمين والتخر بلم 
 .راء الشرك عالم لمين  من ش قريش  والرد على كل شاعر يل و

 

الشممعر ان شممعره فممي ال اهليممة اقمموى  يقممول الوقمماد  والمخت ممون فممي     
واح ن  وافعل  من الشعر الذي قاله في اال الم   وير عون او يعولون  
ذلك الوبلاره فمي ا مالي  القمران الكمريم  ومعاويمه  وتقييمده شمعره  بقيمود 
اخالقية  ا المية  مولا الكذ  المبالغ فيه  حد اال راف  كما اوه ا لم بعد 

او  ممذوة    ثممورة عاطتتممه أوتكممون قممد اوطتمم ان بلممغ ال ممتين مممن عمممره
 .شاعريته 
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قمال  بمن ثابم   اما اوا فلي قول اخر في ذلك  هو ان الشماعر ح مان       
فمي  بين رأي  االشعر في ال اهليــــة  وا  الم و في هذا المقال المو ز  م

 :شعره في كال الع رين 
 

ي  أقوى من شعره  اهلـال  بن ثاب  يقول اغل  الوقاد إن شعر ح ان    
و ارم  فقد   قاس   -كما اراه  –ق ائده  وهذا حكم   كل  في  ا  المي 

طرق  ح ان أكثر ا غــــــــــرا  الشعرية  فقد شب  ومدح  وه ا ورثا  
 :يقولمثل كل الشعراء   وو ف  وافتخر وفخر وحكم  مثله

 
 و بي ا يل في الكرام ومــــــــــذودي

  وو  الم طلي  موا مه  تكوى                                      
 

  كعممادة الشممعراء  ال مماهليين قبلممه  فممي الغممزل اعمماله  بممدأ  ق مميدته       
وت اءل عمن ديمار ااحبمة وتوقمل  بمين البعميت وال موابي وحوممل واوتقمل 

ثم عمرج علمى الخممرة ( ق  ل  )مديوة إلى مدح الغ ا وة حكام الشام فـــي 
افتخر بو به  اا يل وإذا أمعوا  الوظر في هذه الق يدة او  واحت ائلا ثم

ه  وبالغتمه  وقموة التاظم  هشعرا من شعره ال اهلي والحظ متاوة في غيره
بتلا  فممي كثيممر مممن ااحيممان وكممذلك الشممعراء كمماووا يتعلـــممـون إذ الو مم

بمالغزل   ق ائدهم يخر ون في الق يدة الواحدة إلى إغرا  شتى إذ تبدأ 
يوحمدر مـــمـن فمن الخمر  وهمذا ثمم ء على ا طالل أو و ف الخمرة  والبكا
شك  يتتح أممام الشماعر أ مواء شمعرية وا معة  فتماتي ق ميدته  قويمة  بال

 :يقول في  ق يدته .  لذا كان الشعر ال اهلي  بليغا وقويا وطويلة  متيوة
 
 وْح من  الح واء أْم أو   مغتدي،ت

 وكيف  اوطالق  عاشٍق لْم يزودك                                  
  

ْقل تيْ  ْوم  الَرحيلك بم  اءْ  ل وا ي  ر   ت 
دك                                    ْتر  ْدرك م  ن ال ِّ ْلت فٍّ مك يٍر بم  رك  غ 

  
 و يٍد ك يدك الرثمك  اٍف، يزيوه  

 توقد  ياقوٍ ، وف ل  زبر دك                                     
 

ها كأنَ  ْحرك ة ك و  ا ف ْوق  ث ْغر  ي  ر   الثُّ
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، أَي توقدك                                      ، في الظلماءك  توقد 
 
لَلا  ْبيان  ك  ْمري ل قْد حال ْت   ذ   لع 

 وعب ا  على ما في ااديمك الممددك                                
  

 وأقبل   مْن أر ك الح ازك بحلبة
دك  ٍ                                دِّ ب  ت  مُّ   الت عاء   كالق طا  الم  غ    ت 

 
 تحمل   ما كاوْ  مزيوة   تشتكي 

 من  الظلمك في ااحالفك حمل  التغمدك                             
 

وفك يورك   أْهل ه   ْعر  ة   الم  ى كْثر   أر 
ْ ر  ال َ                               َود  ع  َودك و   ْير  الم     ْوءك غ 

 
 إذا المرء  لْم يتعلْ، ولم يلق  و دة 
دك       ً                             بع  ْغٍر وي  ْد بك   ْقع  ومك ف ْلي 

 مت  الق 
 

تكلِّفٍ  ْن م   وإو ي اْغوى الو اسك ع 
ْلتدي                              الاَل  وليس بم  ى الو اس  ع  ر   ي 

 
ثكيرك ال ه  ك  ود  ْير  عك  م وى بالَزاد، ال خ 

حى الغدك                               يهك ع  كك ْشت   إذا  اع  يوما  ي 
 

اما شعر ح مان فمي اال مالم  فيتميمز  بطبقمة شمعرية  عاليمة  رفيعمة        
 معمم  بممين بيممان ال اهليممة ومعارفلمما وحداثـــــــممـة  اال ممالم وروحاويتممه 

وا مت البالغمة  يعمود ذلمك المى  ملته  ظ التمل االالوا عة  وافر البيان  مز
الشممديدة والقريبممة مممن موقــــــممـت ملممبط المموحي  وقربممه مممن معممين ااد  
ا  ممالمي  حيمم  كممان ي ممتمت  إلممى القممرآن الكممريم ويحتظممه   فشممعره  قممد 
تحلـــــــــــــممـى  بالت مماحة الخال ممة مممن شمموائ  اللتممظ وغريمم  العبممارة 

تلمموم  خممال مممن حوشممي الكممالم  زاخــــــــــممـر والتعقيممد  فشممعره ح ممن م
بالمعاوي اال مالمية  ال ديمدة  واالغمرا  ال مامية الوبيلمة يولمل ممن بحمر 

واذا كممان يتارقلمما  المدر ممة المحمديممة التممي التممزم بلمما و أ بـــــــــــممـح ال



7/31/2016 

 49 

غيره قد اوبلر بالقرآن الكريم  فح ان بن ثابم  ا متغل همذا اال ملو  فمي 
 .يه واتخذه وبرا ا لق ائده بعد ا المه  شعره واوشد ف

 
مممن  لممة اخممرى اوممه كممان شمماعرا فممي ال اهليممة شمماعرا فممي ا  ممالم       

فازداد قوة شعرية ورفعة ومتاوة  فعمــــــــــره الطويل وعراكه مت الزمن 
وت ربتممه الشممعرية وحا ممة ا  ممالم إليممه فممي الممذود عوممه وعممن شخ ممية 

وتشم يت الوبمي  ملى هللا  لى هللا عليمه و ملمالر ول الكريم محمـــــــد  م
 . قادته إلى ال مو والعلى عليه و لم  الم تمر له 

 
وقال في  رد على الشماعر الزبرقمان التميممي  لمما وفمد  تمميم علمى       

 :الوبي محمد  لى هللا عليه و لم  في المديوة  الموورة 
 

 دد العود والودىفهل الم د إال ال 
 و اه الملوك واحتمال العظائم                                                 

 
 محمدا   الوبي و روا وآويوا 

 على أوف را  من معد وراغم                                   
 

 بحي حريد أ له وثرافه
 ب ابية ال والن و ط ااعا م                                     

 
 دياروا و رواه لما حل و ط 

 بأ يافوا من كل باغ وظالم                                        
 

  علوا بويوا دووه وبواتوا 
 وطبوا له وت ا بتيء المغاوم                                      

 
 ووحن عربوا الواس حتى تتابعوا 

 معلى ديوه بالمرهتا  ال وار                                   
 

 ووحن ولدوا من قريش عظيملا 
 ولدوا وبي الخير من آل هاشم                                    
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 بوي دارم ال تتخروا إن فخركم 
 وباال عود ذكر المكارم  يعود                                      

 
 هبلتم عليوا تتخرون وأوتم 

 خول ما بين ظئر وخادم ا لو                                      
 

 فمن كوتم  ئتم لحقن دمائكم 
 وأموالكم أن تق موا في المقا م                                

 
 فال ت علوا هلل ودا وأ لموا 

 وال تلب وا زيا كزي ااعا م                                    
 

 ( طرة شذرا  من ال يرة الوبوية المع) را ت  كتابي )      
 (وما بعدها  184\ تحة               

 
 :م  في طبقاته  للشعراء  متحدثا عمن شمعراء ا  مالم قال ابن  ال          

من هذا  و توتل إن  (وأشلرهم  ح ان بن ثاب  وهو كثير الشعر   يده )
شعر ح ان في ا  مالم يعماهي شمعره  فـــــــمـي ال اهليمة أو يزيمد عليمه 

و مممياغته   لممموالحظ  قممموة شممماعريته  ابيممما  ا  مممالميةلوقمممرأ لمممه همممذه ا
 همممذه الشمممعرية و زالمممة شمممعره وبالغتمممه  ووالحمممظ تممماثير  اال مممالم علمممى

 :   الشاعرية التـذة
                                                     

 هللا ا كرموا بو ر وبيــــــــــــــه    
 وبوا أقام دعائم ا  ـــــــــــالم                                        

 
 وبوا اعز وبيه وكتابــــــــــــــه  

 وأعزوا بالعر  و ا قـــــد ام                                    
 

 في كل معترك تطل  يوفوـــــا     
 فيه ال ما م عن فراخ اللا م                                  

 
 أبياتــــــــوا       يوتابوا  بريل  في

 بترائ  ا  الم  وا حكــــام                                
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 يتلو عليوا الوور فيلا محكمـا           
 ق ما  لعمرك ليس كااق ــام                                 

 
 مودة شمعره وتمأثير ا  مالم فيمه واقتبا مه فمي شمعره   والحظ             

يا  القرآن الكريم   فما اقتب مه ممن القمران الكمريم واحاديم  الحبيم  من آ
 لى هللا عليمه و ملم زاد  فمي شماعريته  ورو  شمعره  محمدالم طتى 

حتمى  يحمق  من معيولا قوة وبالغة و لولة وف احة  حتمى بلمغ المذروة 
ر داميمر  الشمعراء فمي  م امير الشعر ولوا ام وقول ان ح ان بن ثاب  هو

 .رحم هللا ح ان فلـــو  يد الشعراء المخعرمين  وأ عدهم    .اال الم  
                         

 :   ومن  ميل شعره هذه االبيا 
 

  عتـْ  ذا   اا ابـتك فال ـواء  
 خـالء    موـزلـلا  إلـى عـذراء                                  
 

وكـي الح حـاسك قتـرٌ    دياٌر مْن ب 
 وال مـاء   الـروامـس   تعتيلـا                                
 

  وكاوـْ  ال يـزال  بكلـا أويـسٌ 
 خـالل  مرو لـا وعـٌم وشـاء                                    
 

  فدْع هـذا، ولكـن مْن لطيـفٍ 
ي إذا ذهـ   العشـاء                                      يـفرقوـك
 

     ْد تيـمـتـه  لشعثـاء  التـي قـ
 فليـس  لقلبـهك مولـا شـتـاء                                            

 
   كـأن   بيئـة  مـن بيـ ك رأسٍ 

 يكـون  مزا لـا ع ـلٌ ومـاء                                         
 

لى أويابـلا، أو طعـم  غـ ٍّ    ع 
 التتـاحك ه ـره  ال ـوـاء   مـن                                   
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  إذا ما اا ربـا   ذكـرن  يومـ ا

 فلـن  لطيـ ك الـراح الـتـداء                                     
 

، إْن ألـموـا   ووليلـا الـمالمـة 
 إذا ما كـان  معـٌ  أْو لـحـاء                                   
 

  ووشـربـلا فتتركوـا ملـوكـ ا
ا مـا يولولوـا اللـقـاء                                     وأ ـد 
 

  عدموـا خيلوـا، إْن ل ـم تروهـا
، موعدهـا كـداء                                    تثيـر  الوقـت 
 

  يبـاريـن  اا ـوـة  م عـدا ٍ 
لى أكتافلـا اا ـل  الظمـاء                                   ع 
 

      لُّ  يـادوـا متمطـرا ٍ تـطـ
 تلطملـن  بالخمـرك الـوـ ـاء                                        

 
  فممـا تعرعـوا عوـا اعتمروـا

، واوكشـف  الغطـاء                                وكان  التتح 
 

  وإال، فا بـروا لـ ـالدك يـومٍ 
 هللا  فيـهك مـْن يـشـاء    يـعـزُّ                                  
 

     و بـريـل  أميـن  هللاك فـيـوـا
 وروح  القـدسك ليـس  له  كتـاء                                      

 
ا: وقال  هللا     قـْد أر لـ   عبـد 

 يقـول  الحـَق إْن وتـت  البـالء                                 
 

  ـوه  شلـد   بـهك فقومـوا  دق
 ال وـقـوم  وال وشـاء  : فقلتـْم                                 
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ا: وقال  هللا     قـْد ي ـر    وـد 

، عرعتلـا اللقـاء                                هم  ااو ـار 
 

ـا فكي كـل  يـوٍم مـْن معـدٍّ     ل و 
 لٌ، أْو ه ـاء   بـاٌ ، أْو قتـا                                      

 
  فوحكم  بالق وافكـي مـْن ه اوـا

 ووعر   حيـن  ت ختلـط  الدمـاء                                
 

ـي   أال أبـلـْغ أبـا  تيـان  عوِّ
 فأو   م ـوٌف و خـٌ  هـواء                                   
 

ا   بـأن   يوفوـا تركتـك  عبـد 
 وعبـد  الـدارك  ادتـلا ا مـاء                                
 

ا، فأ بـ   عوـه     ه و   محمـد 
ي ذاك  الـ ـزاء                                   وعوـد  هللاك فـك
 

  أت ل وه ، ول ـ   لـه  بكـفءٍ 
 التـداء    لخيـركمـا  فشركمـا                                
 

ا، حويتـ     اه و   مباركـ ا، بـر 
 أميـن  هللاك، شيـمـتـه  الوفـاء                                   
 

   فمْن يل ـو ر ـول  هللاك موكـمْ 
 وي مـدحـه ، ويو ـره   ـواء                                         

 
ي ووالـده  وعرعـي   فـمن  أبـك

 قـاء  محمٍد موكـْم و  لعـر ك                                  
 

 
****************************************** 
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 الشعر في العصر االموي

 ارتهــوام

 

          

الخالفععة  انتقلععت   عنععدما  جريةهععـ 41 \سععنة  ابتععدأ  األمععوىالعصععر         

 خرهم  الحسن بعن علعي بعن ابعي طالعبمن الخلفاء الراشدين  وآاالسالمية 

كعرم  علعي بعد  مقتعل  ابيعه  اشهر ستة   مدة  حكم والذيرضي هللا عنهما 

 بشعروط  أبعى سعفيان   معاويعة بعنتنازله عن الخالفة  لاعلن  ثم  هللا وجهه

وثانيهععا ان تععؤول الخالفععة اليععه  بعععد دمععاء المسععلمين اولهععا حقععن  معينععة

 الخالفععة   فععاعلن  معاويععة .معاويععة او الخيععه الحسععين  رضععي هللا عنهمععا 

في الشعام  عاصعمة    دمشق مدينة  واتخذ  االسالمية  ة الدول  في  االموية

 المنععورة  المدينععة   بعععد  االسععالمية عاصععمة  للخالفععة  ثالععث   لهععا  وهععي

  .والكوفة 

العربممي فممي  ممدر اال ممالم اوممه  بيومم   عوممدما تحممدث  عممن الشممعر و        
التتمرة ب مب  اوبلمار  الشمعراء فمي القمران  خمالل تلمكركمود لحقه وهن و 

 وموقمف  اال مالم ممن الشمعر فمي واوشمغاللم  بمه  والدين ال ديمد  كريم ال
القران الكممريم  بحيمم  طغممى علممى كممل اهتمممام  الم مملمين  بممو هممذا الع ممر

 .حياتلم  اليومية   في شيء 
 

افاقممه   فممي الع ممر االممموي  وات ممع    م ممدداالشممعر  ازدهممر          
 تبعا لحالة الع مر   ومراميه وتح و  ا اليبه ورق  معاويه والتاظه

ال ديد  ومظاهره ال يا ية  والديوية والقبلية والثقافية  فقمد ظلمر  
احممزا   يا ممية واخممرى قبليممة  واخممري  خالفمما  و فممي هممذا الع ممر

مذهبيممة أي تعممدد  ال يا مما  فممي هممذا الع ممر وتحولمم  الممى  ممراع 
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و مل  المى حمد المقاتلمة   حتمى االخمر  والمبع بععملا    عويف بين
غممار همذه االحمدا    خما   وقمد   االحيمان   في  بعم   والتخري 

امممر   وهممذا   ماعتممه  او  فئتممه  الممى شمماعر  كممل  الشممعراء  وتحممز 
افممراد هممذا الم تمممت و ممتوتلم   مممن حيمم  ان الشممعراء  هممم   طبيعممي
لي الولمى فكمان لكمل فااللبا  وا الثقافة والتكر واولي   حا ا  وهم

او فئمة  ممن  همذه ال ماعما  ممن همذه االحمزا  او  ماعمة ممنحز  
افكمماره    ويوشممرون  يممدافعون عوممه شممعرافه  الممذين  هممذه  التئمما  

 افة ال ممحيمثلممون ومتاهيمممه  فقممد كمما ن الشممعراء واالدبمماء  عامممة  
 . المحلية في ع روا هذا

 
فقد ظلر  االحزا  ال ا ية في الم تمت  العربي  واختلت            

  االخرى ات اه  يا ة الدولمة او و لا  وظر كل حز   عن االحزا
 :الخالفة  وكان هواك اربعة احزا  رئي ية 

 
الموا مممر للدولمممة  الحممماكم و وهمممو الحمممز  : االول الحمممز  االمممموي 

ن للممم  وحاشمميتلم  ووم ريمما   يا ممتلا   وهممم الخلتمماء والموا ممر
الم تمت  الشمع   او  ابوماء  ممن  تبعلم  وال لطان وما وذوي ال اه 
ويغدقون  شعرافهم  وادبافهم الذين يعيشون في كوتلم عامة  وللم 
يقمول االخطمل  واشلرهم  االخطمل التغلبمي والتمرزدق  عليلم االموال

 :مادحا  الخليتة عبد الملك 

 
 وت ي فداء امير المفموين اذا 

 الووا د  يوما  ارم  ذكر  ابدى                                        
 
 ون  طائرهالخائ  الغرة الميم 

 خليتة هللا  ي ت قى  به   المطر                                        
 
 من وبعة من قريش يع بون بلا 

 وما ان يوازي  باعلى وبتلا الش ر                                     
 
ان االمممويين   ونيممر كمماووا   نالعلمموي  الممذي  الحممز  وهومماك       

فمي  تكمون  ان   ي   ويعتقدون  اوه    اال المية  الخالفة اغت بوا 
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يقول في مدح   .ومن شعرائلم الكمي  اال دي  ح را  البي  العلوي
 :في هاشمياته  م بوي امية  يذ ال البي  و

 

 
 فقل لبوي امية  حي  حلوا           

 وان خت   الملود  والقطيعا                                         
 

 اال اف لدهر كو  فيه           
 هداوا   طائعا   لكم     مطيعا                                       

   
 ا اع هللا من اشبعتموه          

  يعا واشبت  من  ب وركم    ا                                     
 

 بمرعي ال يا ة  هاشمي          
 يكون  حيا      الءمته  ربيعا                                      

 
وهم  ا حا  عبد هللا بن الزبير  واخيه  :والحز  الزبيري        

ي   ان تكون في  ان الخالفة لم وظرتم ع  بن الزبير وهفالء 
 و من شعرائلم   او االمويينقريش  ولي   حكرا على العلويين 

 : اذ يقول  د هللا الرقيا يقيس بن عب الشاعر

 
 قريش    فواء  المشتلي  ايا  

 بيد  هللا   عمرها    والتواء                                       
 
 لو تقعى  وتترك الواس كاووا  

 غوم الذئ   غا  عوه الرعاء                                      
 
 اوما  م ع   شلا  من هللا 

 ت ل  عن  و له  الظلما ء                                       
 
 ليس له  قوة ملك    ملكه  

  برو   وال  به    كبرياء                                       
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 يتقي هللا في االمور  وقد  
 افلح من كان همه   االتقاء                                        

 
خر وا علمى علمي  الذينوهم  اما الحز  االخر فلم الخوارج         

(  تين ) اثر  قبوله ال لح في معركة  رعي هللا عوهبن ابي طال  
يمرون ان الخالفمة حمق ل ميمت الم ملمين  ال  فمرق بمين م ملم  حي  

  بمممل(  ان اكمممرمكم عومممد هللا اتقممماكم )   ةكريممممال  واخمممر امتثممماال لاليمممة
 بمن الت ماءة والطرمماح وممن مولم الشماعر قطمري و لال لح تكون 

 :قول االخير
. 

 
 

 لقد شقي  شقاءا  ال  اوقطاع له    
 تو ي من الوا ر افز فوزة  لم   اذ                              

 
             الوار لم يول من  روعتلا احد                                                                                                     

 اال الموي   بقل  المخلص الشاري                             
 
 او الذي   بق   من قبل مولده 

 له  ال عادة   من    خالقلا  الباري                            
 

                                                               

لكممل  ماعممة مممن همممذه   او  حممز  مممن هممذه االحمممزا   ولكممل           
كاوممم   ال ماعممما  و  با مممملم   والوممماطقون  شمممعرافهم     ال ماعممما 

  و قممد االمويممة   ل يا ممة   الدولممة  معارعممة   المممذكورة  اوتمما  الثالثممة
 وبممين  الدولممة  الممى حممد الوممزاع الم مملح   تطممور  هممذه الخالفمما  بيممولم

 .واالقتتال 
 

القبليممة  و عممل المموالء هلل  اال ممالم قعممى علممى الع ممبيةواذا  كممان      
بعد وفاة الر ول الكريم  لوا  هللا عليه و المه  بمد   فانوللر ول  

قممد بممد     وكاومم .  ديممد  مممن  هارتوبمم   بممذو  القبليممة  بمموادر الع ممبية
 خص في خالفة عثمان وباا  زمن  الخلتاء الراشدينفي م ددا  للظلور

حتمى همذا الخمالف  تماقم تحيم  رعي هللا عولما   ي  بن ابي طال  وعل
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وبممد   القبليممة  تغممذ  العو ممرية  بلممغ ذروتممه  اثومماء الحكممم االممموي  اذ
يماوية وهذه عدواوية وهمذه   وهذه معرية    الخالفا  بين القبائل  هذه

     . قحطاوية  وغيرها من الخالفا  القبلية 

 
ابعماد  ذلمك لغمر  اذكاء هذه التتن  يد في االمويين  وكان للخلتاء        

وليفموموا   مثمل همذه االممور   فمي  واوشمغاللم  الدولة  الواس عن  يا ة
الومزاع  وال مراع  اشمتد   مولما  فكمان ان   وليحدوا المعارعة او شدتلا 
يمذودون  المذينشمعرافها    قبيلمة  لكمل خطيمرة  وكمان  القبلي  الى در ة 

  . ن علميلمويتخمرو  للما  المواهعمة  القبيلمة عولا  ويردون علمى شمعراء
ال مماهلي  الع ممر ائممل  الممىبتمماري  الق لدرا ممة  ثقافيممة  كممان هومماك ر عممةو

 يمرد   الشماعر ان  ي متطيت ومثال  كمل عشميرة  كمي   والبح  عن متاخر
فمي  ومثال   لقبيلته  متاخر   بما عوده  من االخرى   على  شاعر القبيلة

  .القبائل االخرى 
 

 ممما ادى المى ظلمورفمي الشمعر كثيمرا  التع   القبلي   ظلر اثر وقد     
التخمر   الوقائ  وكذلك ازداد فن   وموه  ظلور شعر الل اء بين الشعراء
المى اوشمقاق بمين  بقوممه  وقمد اد  همذه الظماهرة يتخمر فاخذ الشعراء كملٌ 
 .تعميق العالقا  بيولا   واالقبائل وشرخلا 

 
ة وقممد اهممتم بعمم  وكممذلك تممأثر الشممعر االممموي بالتيممارا  الثقافيمم         
فمي الواحيمة الثقافيمة  والتكريمة وكمان ممن ا مبا   دفمت  واالدباء  الشعراء 

وبممما يحقممق ممما ي ممبون اليممه  وممما  بالشممعر هتمممام  هممفالء الشممعراء  اال
الوقمد  واال تشملاد    وحركمة يحتا ووه من معلوممة تتيمد همم فمي شمعرهم 

  اهليممة واال ممالمية ال  ةبالثقافمم  االمممويين  ب يممد الشممعر وتمماثر الشممعراء
ف مميحا  مملل الحتممظ  مخممتلط   شممعرهم   ممليم العبممارة  اغلمم   لممذلك  مماء
وكثيممر مممن ا تشمملد  بشممعر هممذا الع ممر فممي اللغممة وبالغتلمما او   المعمماوي

 .وحوها وبياولا  واعتمد عليه  الوقاد واالدباء 
 

للمما   كممانورفاهيممة العمميش  المعاشممية واال تماعيممة  واالحمموال           
االممموي  و كمذلك ظلممور الللممو والتممرف  فوشممط  فممي الشممعر يرا عظيممما تماث

وخا ة  في المديوة  المومورة ومكمة المكرممة  الغزل الحعرى في الح از
وبمين قبائمل  والباديمة و مد  فمي ( العمذري) الغزل البدويوظلر  والطائف 

  الو متي الشمعر و وم ال مه الخممري وكذلك ات مع  معمالم الشمعر  عذرة 



7/31/2016 

 59 

 واللوديمة  بماالمم االخمرى كالتار مية والروماويمة العمر     اخمتالط وتي مة 
  .اعافة لما ورثوه من مورو   اهلي

  
القمران  اال الم فمي االمويون على ال يا ة التي اوتل لا ي ر  لم         
محممد الر مول الكمريم  و مما  مار ( اتقاكم  هللا   اكرمكم عود  ان) الكريم 

فممي ت مميير دفممة مممن بعممده    الراشممدون  الخلتمماء اوو مملم    ملى هللا عليممه
 .الحكم  وامور الدولة 

 
 يا مة التعريم   وتتعميل العو مر  االمويمة   الدولمة  قد اوتل  ف        

في داخللما    التي  ا بح اال الميةالدولة    من اتباع العربي  على غيره 
  يواالوربمممم  واالفريقممممي  واللوممممدي والروممممميالتار ممممي   ومممممن رعاياهمممما

غيممر   ي مممون  فكمماووا  االخممرى االو مماوية  ومممن كممل العوا ممر   والتركممي
  متا مل الدولمة كمل  فمي  العو ر العربمي   ويعتمدون( الموالي  ) العر  

أي ان الدولة االموية دولمة قوميمة  من االقوام   على غيرهم ويتعلوولم 
  وموع   افيلم  وظمرة  يوظمرون الميلم المذينعلى الموالي ولم يقدموف عربية 

الوزر   اال   في  شفون الدولة ي تخدموهم  وال ومذلة من ريبة  وخشية 
لذا عمزف المموالي عمن  .بديال عربيا  عوه مولم  والذي ال ي دون   القليل

كمل   الب يطة  عا  ال وا و في الحرف   للعمل  وتحولوا  وظائف الدولة
 ي ممتل ولا  وا  العربممي  وف مولمماأيممكممان   التممي   تلممك الحممرفلبمعرفتممه  

 . لا عيبافي العمل  ويعتبر
 

ومن المعلوم اوه وبغ في الع مر االمموي او قمال الشمعر فيمه عمدد ممن      
فقد ذكر ان عدد شعراء هذا الع ر او من قال الشمعر فيمه  .الشعراء كثير 

قممد ت مماوز عممددهم  مممائتي وخم ممين شمماعرا  مممولم المخعممرمون الممذين 
والع مر االمموي وقمالوا  الشمعر فمي  كمل  عاشوا في ع ر  در اال الم  

ال ماهلي  واال مالمي   وقد اوتقي  في همذا الكتما  كمما فمي الع مر. ا ممول
كوكبة من الشعراء  فتر م  لحياتلم  وقد شمل همذا االختيمار كمل موماحي 

التوممون الشممعرية  و ئمم  باالفعممل   الحيمماة  فممي  هممذا الع ممر  وكممذلك  كممل
ص االشخاص والق ائد المقالة واالغمرا  اال مى في االختيار فيما يخو

 . واوواعلا رية  الشع
 

والتومماحر   الممى ظلممور التبمماغ  الت ممرف الخالفممي   ادى هممذا  وقممد     
 بممين العممر  وبممين  العوا ممر االخممرى  مممن الم مملمين االعمما م   والكراهيممة
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ممن  ظلمر شمعراء  فمي الشمعر اذ    ليما  وقمد ظلمر همذا ,وخا ة الترس 
  وبمماال  علممى كمماووا  بلمما  ثممم   ممبوا لقوميمماتلم   وافتخممروا الممموالي   تع

الشمماعر التار ممي ا ممماعيل بممن  مميار الممذي راح وم ممتقبللا  ك  العربيممة
 .بالترس ويتعللم على العر   يتتخر

 
مممدارج الحيمماة فممي هممذا كممل وعلممى العممموم ات ممع  افمماق الشممعر  فممي        

يمكممن ان وقممول ان اال ممالم االول و  ممدر الع ممر بعممد ركودهمما فممي ع ممر
 .شدة غلياوه   وبداية  ثورته  في الع ر االموي كان  في بداية الشعر

  
من الطبيعي ان تتو ت وتزداد  التوون الشعرية في هذا الع مر وكان      

الذي قبله فقد طرق الشعراء في هذا  بعد االوكماش الذي لحقلا في الع ر
فممي  مو ممودة   كاومم  ممما  الشممعر مولمما فممي  كثيممرة  فويممة   الع ممر ابوابمما

هممو محممد   ومولمما ممما . فيلمما فو ممعوها  واكثممروا   واال ممالم ال اهليممة 
كمان  و عتلا  ومتطلباتلا   ومولا ما  تبعا لظروف الحياة  و ديد ابتكروه

فيه حتى  علوه غرعا م تقال   عا فوا فا  اال الم و  له اثر في ال اهلية
 :في هذا الع رفمن التوون التي ات ع    قائما بذاته 

 
الع مر   همذا شمعر التخمر فمي  فومون   تو مع  فقمد  :التخر والممدح      

   لممة  مممن  االحممزا    بممين  المواف ممة  دواشممتدا  كثيممرا  لو ممود التحممز 
  كممل ايعمما  فتتمماخر الشممعراء اخممرى   مممن  لممة   بممين التع مم  القبلمميو

 وكثمرة  الكمرمو  حزبه  او مذهبه  كما  تتاخروا  فمي الشم اعة بقبيلته او
اال تممممماعي   بطابعممممه   المممممرة واالوالد  ويتميممممز التخممممر هممممذه   االممممموال

ومممن اشمملر   ال ممماعي  و مملوكه  ماعيممة التخممر وابتعمماده عممن الترديممة
 :شعراء التخر 

 

هممذه  واالخطممل  وقمميس الرقيمما   ومممن شممعر  االخيممر   ريممر والتممرزدق 
 :االبيا 

 
 خلق من بوي كواوة حولي   

 بتل طين ي رعون الركوبا                                          
 

 من ر ال  تتوى الر ال وخيل
 ر م  بالقوا   ت د  ا لغيوبا                                           
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 وان قوم التتى هم الكوز  في  

 دوياه والحال   ت رع التقليبا                                         
 

المممدح فقممد بممالغ الشممعراء متممأثرين بالتيممارا  ال يا ممية  اممما فممي         
والتحز  و التع م  القبلمي او الطممت والتك م  فمي الشمعر لمدى بعم  

 .وامراء الواليا   ال ديدة  الخلتاء  خا ة  شعراء  وخا ة الشعراء 

 
حزبيا   فيعبر عن رأي و عاطتة الشاعر ب دق ات اه  والمديح  اما       

عن ع بيته وقبيلته  وفي مدافعة او قبليا    افكار ومتاهيم من   حملي ما
فمي وتمس الشماعر ات ماه  ي ميش  فيه  ادقة  تعبر عما  كل  توبت العاطتة

 من  ذلك قول الشاعر الكمي  اال دي  فياو من اح   والممدوح  
- :بوي هاشم  يقول  مدح  
 
 الوبي  فاووي رهط   بوي هاشم  

 بلم وللم ارعى  مرارا واغع                                 
 
 شيعة احمد   اال  ال  فمالي 

 ومالي  اال  مذه    الحق   مذه                               
 

 
الكممذ  والمخاتلممة  فيكممون   عممن طمممت  وتك مم   مممدحالكممان   وربممما      

عممن عاطتممة  ممادقة خال ممة ويكممون  معبممر  وغيممر فيممه  الشممعرية واعممحة
لخليتمة  عبمد ا مادحما   الب مري قمول التمرزدق  لتكلف ظاهرا فيمه  ومومها

- :الملك بن مروان
 
 ارى الثقلين ال ن واالوس ا بحا 

 يمدان   اعواقا  اليك   تقر                                        
 
 وما مولما اال  ير ى   كرامة 

 ى العقا   فيلر بكتيك او يخش                                   
 
 وما دون كتيك اوتلاء لراغ  
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 وال  لمواه    من  ورائك    مذه                                  

 
كثيمرا فمي همذا الع مر وقمد   فمن تو مت  ايعمافلو  الل اء  اما          

اخمرى  فكمان الل ماء   تشع  عدة شع   او فوون  ترفد  كل فن  روافمد
والل مماء   الطممائتي الترقممي   مممذهبي و الل مماءال   والل مماء  ال يا ممي

فممي  التغلبممي  الو ممراوي   ومممن الل مماء  قممول االخطمملالتع ممبي القبلممي 
 :ه اء االو ار 

 
 ذهب  قريش بالمكارم والعلى 

 واللفم  تح  عمائم االو ار                                         
 
 فذروا المعالي ل تموا من اهللا 

 وخذوا م احيكم بوي الو ار                                          
 

وموممه ال ممراع القبلممي الممذي ادى الممى اوق ممام العممر  الممى يماويممة       
 قبائممل يقممول  الشمماعر الطرممماح بممن الحكمميم فممي ه مماء  وفيممه وعدواويممة  

- : تميم
 
 تميم بطرق اللفم  اهدى من القطا 

 ولو  لك   بل المكارم عل                                         
 

 ولو ان برغوثا على ظلر  وملة  
 يكر على    تي   تميم   لول                                      

 
 

  العمداء الشخ مي للشمماعر  فيمه الل ماء التمردي المذي  يظلممر  ومومه     
مثممل التممرزدق  فحممول الشممعراء  لممدى   ظلممر وقممد   بيممولم  المواف ممة او

 ةوزه حدود الل ماء التمي كاوم  معروفمبت ا  ويتميز  و االخطل  رو ري
حيمم   التممي كاومم   ممائدة   االدا  اال تماعيممة ت مماوز   وربممما  مممن قبممل

لتمه العمر  ألمم ت  باقمذع  الكلمما  واخ ملا  ممما غريممه  يل و الشماعر
مممن ذلممك .  (الوقممائ )    مممي  وبممذلك ظلممر فممن  ديممد  قبممل  ذي  مممن

 : للترزدقه اء  رير 
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 الترزدق  وءة في مالك  قخل 
 كان شر غالم   عبة    ولخلف                                

 
 ملال فرزدق ان قومك فيلموا 

 خورالقلو   وختة  االحالم                     
 
 كان العوان على ابيك محرما 

 والكير كان عليه  غير حرام                                   
 
 ازل  ت عى في خيالك  ادرام 

 وعرامي  التب    بعرتي  حتى                                 
 

 
في ال اهلية واال الم   هو عليه  على ما  بقي  واما  الرثاء          
رثماء  همو   ا ديد  يكون   يكاد  اوه  ظلر فيه  فن  اال  مو ت  غير

يكمن  مادق العاطتمة  ولم   نأوافلي الش  والقادة  واالمراء الخلتاء 
اال والممال   فمي التك م    طمعما  تقليمدا كمان  االحيمان  اكثر  بل في 
ذا  عوممدما يكممون المرثممي ,فياعممة    ممادقة  ذو عاطتممة   بععممه ان  

 المتماثرة   وت ه بحراة   فتشعروال داقة    كالقرابة  عالقة بالشاعر
 . المرثي    فقد  على  او المحزووة

 
و ريممر وليلممى االخيليممة   االخطممل  :شمملر شممعراء الرثمماء اومممن      

- :المتوفي  حبيبلا التي تقول في  رثاء  
 
 ىلعمرك ما المو  عار على التت  

 اذا لم ت به في الحياة المعاير                                        
 
 وما احد حي  وان عاش   الما 

 باخلد  ممن  غيبته  المقابر                                           
 

رغم  حمدو  تطمور كبيمر فمي كمل م ماال  الحيماة فقمد والو ف          
و مف   مثمل  ال اهليمة  شمعراء  ظل الشاعر االمموي ي مف مما و مته

اال اوممه  ب ديممدولممم  يممأتوا  وم ممالس الخمممر واالطممالل   الواقممة والعممعن



7/31/2016 

 23 

وممن الشمعراء  بعم  الشمعراء   لمدى و تية  ميلمة   ومعا   و د 
االخطممل  يقممول االخطممل فممي وذو الرمممة    :بالو ممف   الممذين اشممتلروا
- :و ف الخمرة 

 
 ولاأف بوا عقارا  في اواء ك 

 كلآلمحوها   ذوة  تت  اذا                                         
 
 تد   د بيبا في العظام كاوه 

 ال  من وقى  يتليلدبي    وم                                     
 

 اثمر  ماهلي  فتو مت  او للما مبتكمرة  او فوون   اغرا و د  و        
  .مولا  الغزل   غراعا  ديد ة  بح  ا بحي  ا فيلا   شعراءال
 

عمما  الغزل فن من التوون الشعرية القديمة قدم الشمعر و فيمه تعبيمر ف      
ممن  وقلبمه   وت مهفمي   خمتللالشخ ية ومما ي  الشاعر  عاطتةيعتمل في 
 وولممه  وغممرام  يبثلمما لحبيبتممه وو ممد   حمم   وشمموقولممواعل    همموا س

 ( .الغزل في الشعرالعربي )را ت كتابي .
 

  بعم ثمم  وا ابه العمعف والموهن  اوكمش في  در اال الموقد           
بعم  الشمعراء   وا معة  حتمى ان  في الع ر االموي  ب مورة  من  ديد

 ال ماهليين  عشماق العمر ل امتمداد  وهمم  فمي الغمزل  للم شمعر اال يكن   لم
احممدها عممن   ومختلتممة  ثالثممة ات اهمما  وا ممعة  ويتبممين  فممي شممعر الغممزل

 . ووت ية الشاعر  ومكاوته  وشاعريته   االخر تبعا لطبيعة
 
     : اوللا الغزل التقليدي  
  

يلمما الشمماعر ف يتتممتح  والتشممبي    والغممزل  فممي الحمم   ابيمما   همميو      
فمي وه ا تمرار لغزل ال ماهليين  و مدر اال مالم اق يدته و مي تقليديا 

وفيه يتغزل  الشاعر بمن يح   وفمي اكثمر االحيمان يمذكر  افتتاح الق يدة 
ولوعمة  شموقال   ا ما لحبيبته ويمذكر  ماعا  اللقماء وايمام  ال تماء والمم

 : هممم و  هممذا الع ممر الشممعراء  وقممد اكثممر فيممه  فحممول  اللمموى والتممراق 
 ايعمما وغيممرهم  ق ممائدهم  يمما  فممي افتتاح   والتممرزدق  واالخطممل   ريممر

  العمر   قالتلما  بيتمين  افعلبفيلا    ومما قاله  رير في  الغزل  و يتمثل
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شمماعر   ي اريممهلممم   اذ  القممديم او الحممدي   فممي شممعر الغممزل فممي الشممعر
 :بمثللما فيه 

 
 لقد كتم  اللوى حتـى تلي وـي

 أ تطيـت للـذا الحـ  كتماوـا ال                                      
 

 كاد اللوى يوم  لماويـن يقتلوـي
 وكـاد يقتلوـي يومـا ببيـداوـا                                         

 
 بارك هللا في من كان يح بكـم  ال

 وـااال على العلد حتى كاوـا ماكا                                     
 
 بارك هللا في الدويا اذا اوقطعـ   ال

 أ با  دوياك من ا بـا  دوياوـا                                     
 
 تعلميـن لكـم احد  الدهـر مما ما

 للحبل  رما وال للعلـد و ياوـا                                     
 

 ان العيون التي في طرفلا حـور
 *   قتلووـا ثـم لـم يحيـن قتـالوـا                                         

 
 حراك به  ي رعن ذا الل  حتى ال

 *وهن اععـف خلـق هللا او اوا                                          

و ممي بالعمذري    االخر فلو الغمزل العتيمف او العمذري  الغزل اما         
 فمي و مد و قمرى الح ماز  تقطمن رة التمي بومي عمذ  قبائل  بين  شاع  الوه

شممعر   العممذري  باوممه الشممعر  يتميممز . ت ممميته  اشممتق   مولمما الشممرقية و
العتيمممف    شمممعر الحممم وهمممو    مممريحةحقيقيمممة  و يمممروي  ق مممص حممم  

الغممزل   )عليممه   ويطلممق الخلقممي  البعيممد عممن التبممذل والتت مم    المحتشممم
  با ممماء  مممن   مممولمبعمم   او  شممعرافه   وقممد ت مممى ايعمما   ( البممدوي
كثيممر  و  بثيوممة مممن اشممتلر بمه مممن الشممعراء   ميمل   اهمم  ومممن  يحبمون 
يقممول الشمماعر   وغيممرهم ليلممى   وم وممون  وعبممد هللا بممن الدميوممة  عممزة

 لبثيوة  بن عبد هللا العذري في حبه او  ميل  (بثيوة    ميل)
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 :حبيبته 
 
 واوي ارعى من بثيوة بالذي 

 لو اب ره الواشي لقر  بالبله                                    
 
 باله بان ال ا تطيت و بالموى 

 وباالمل  المر و   قد  خا  امله                                  
 
 وبالوظرة الع لى وبالحول توقعي 

 واواخره   ال   تلتقي   واوائله                                    
 

فمي الح ماز  ( حعمري) اخر و مميه   غزل اوتشر  ذاع او  بيوما          
والمديومة والطمائف لتموفر  ا مبا   مكمة  الكبمرى  خا ة في المدن الثال 

 .اال تماعي    والترف  االموال  وكثرة  العيش  المترف وا تتبا  االمن
 

وقمد  ال و مية   واللمذة ح  مبوي على الممادة  ال  مدية   وهذا الح      
  بشمكل    ريئمة  بعبمارا   واحمدا   ق  ما فمي  ق مائدهم   اءالشمعرذكر 
ع ر  در اال الم  وقد تو مت وال في   ال اهلي الع ر  في  له  مثيل ال

حياة العب  والم ون  ويمثل   اشعرية  بذاتل  مدر ة الغزل  ليشكل   هذا
 .اال الم  خلق  والللو والت وق  وخالف 

 
الق مص الغراميمة   كثمر فيمه لمذلك   حادثةويتميز باالعتماد على ال        

 الحموار   فيمه   ووالحمظ  للمن  والتعمر   طل  الو اء  في  والمغامرا 
   .الشاعر  وحبيبته  او وحبيبته   الحبي   الشعري  بين

 
ربيعمة    ابمي  عممر بمن: ممن الغمزل   ومن اهمم شمعراء همذا الوموع        

  بمن الشماعر عممر قمول   نومم بمن خالمد والحمار   والعر مي  االحوص و
 : هذه االبيا   ربيعة ابي 

 
 تلا   فتولل  أفحيي   اذ  فا  

 وكاد   بمكوون  التحية  ت لر                                       
 
 وقال  وقد عع  بالبوان فعحتوي 
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 ع رأمرك أواو  امرف مي ور                                        
 
 تع يل  حا ةأري فوهللا مااد 

  ر  بك ام  قد وام من كو  تحذر                                     
 
 فقل  للا  بل  قادوي الشوق واللوى 

 االيك وما وتس من الواس  تشعر                                     
 

 فلي  ( الخمريا )كثيرا    تو ع   الشعرية التي  ومن التوون       
فمي ال اهليمة   العربمي  التمي كاوم  معروفمة  اغرا  الشمعر غر  من 

شعراء  در اال مالم  متوت  فا  فيلا  والقول م الخمراال الم حر    اال ان
وق ميدهم    اشمعارهم   فمي  وحتى عمن  ذكرهما  الخمرة في القول   من

  اولمما  اال ممالم  اال  حرملمما طالممما  تل ممر ولائيمما  ان   ومممن المتممرو 
 ر االموي م ددا  لقلة حدة الدولة ات اه الدين  واوتشار ظلر  في الع

 لمدى بعم  الشمعراء  الشمبا  او ممن   الم مون وظلورالللو  والترف  
 .اديان اخرى 

 
االعما م  بمينومن ا با   ظلورها  ايعا  التممازج اال تمماعي          

وغيرهم  في الدولمة االمويمة وات ماع رقعتلما   واقباط  وروم  من فرس 
التغلبممي حيمم  كممان  الخمممرة الشمماعر االخطممل   ل غرافيممة  ومممن شممعراءا

 :يقول  وفيلا   بلا  وتغوى في ق ائده  كثيرا ذكرها  اذ  و راويا
 
 تتوح بماء  يشبه الطي  طيبه  

 اذا ما تعاط   كا لا من يد  يد                                       
 
 تمي  وتحي   بعد مو  وموتلا 

 لذيذ     ومحياها    الذ      واحمد                                  
 

          
 فممي  ق ممائد فممي غايممة وهممي الوقممائ    واخممتم بحثممي  هممذا  بتممن       

  االشمعر الل ماء ل تطمورا  وتكماد تكمون  تمتاز بطوللما متاوة البالغة وال
لمما علممى في  الشمماعر يممرد    والتخممر ايعمما  المممدح   اخل الق مميدةيممد  اوممه

  .من الشعراء  او خ ومه االخر خ مه الشاعر 
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والقافيمممة    فمممي الممموزناولممما  تشمممترك  همممذه الق مممائد  تتميمممز  و        
واحمد  وروي  بحمر   ممن تيمان أمتعمادتين  ت  ق يدتين  فكل   والروي

اخمتالف المقا مد  لموال   واحمدة  ق ميدة  واحمدة   كاولمما  واحد وقافية
  ال ماهلي  تطور  من الل ماء قد   وقول اولا ان  و و تطيت   واالهواء

ممزاعم    بافتخمار  ويتومد  ووت مه يممدح الشماعر  قوممه   الوقيعة وفي 
 .خ مه الشاعر االخر 

 

وتي ممة لل ممراع   االممموي  الع ممر وقممد  شمماع  الوقممائ  فممي هممذا        
اوت ملم  حتممى   بمين الشمعراءالشخ مي    الحزبمي او القبلمي  او العمداء

وفر ماوه   شمعرافه  العربمي  لمه  ون الشمعرومممن ف فوا  ديدا   ح ا ب
فيمه  الق مائد الطموال  الرائعمة التمي اع م  بلما االدبماء والوقماد    وقيل 

 .العربي  الشعر  واعتبر  من روائت
 

متطمممور  ممممن الل ممماء ال ممماهلي  حيممم  يعتبمممر    الوقمممائ   فمممن و        
ق مميدة   تختلممف عممنالتممن     والق مميدة  فممي هممذا لممه  البممذرة  اال مملية 

  المقابلمة    فمي الق ميدة يمردملتزممة  المرد والموق  لمما   ولماكو  الل اء
وروي الق ممميدة    وقافيممة وزن   وتمممس الواقعممة  مممت التممزام الق ممميدة 

 .الموقوعة 
 

 فمي الشمعر ال ماهلي  و مود  يكمن للما  لم  اولاوقول   ان  ويمكووا      
  م ممتحد  فممن لممي ف وليممدة هممذا الع ممر  واولمما   اال ممالم رد مم او شممعر

 .من فوون الشعر العربي ال ديد في  الع ر االموي 
 

الوقممائ  زاد  مممن حممدة الخممالف وشممدة الوممزاع  الحزبممي هممذه  ان      
 فممي البحمم    الشممعراءات ممه حيمم   المتوازعممة   االطممراف  بممين  والقبلممي

لما  وراء  والل االقموام االخمرين ومثالم   بععملم  المبع   عن مثالم  
في الماعي قومه وعشيرته   في و االخر  في الشاعر  معرفة كل مثلبة
لحيمماة   ممورة    ر مم  ا ولمما   اال  كاوم  خافيممة وان  او فمي الحاعممر 

مباشرا في درا مة الم تممت     ببا وكاو    والقبلي   العربي  الم تمت
ا واحمدا  ع مرهم فكاوم  م مدرا ملمم القبلي من قبل هفالء الشمعراء 

ومبش فمي التماري    درا مة او فلمي الع مر ال ماهلي  من م ادر تماري  
وامور تلمم همذا الطمرف   من  ووازع  عولا تمخ  االحدا  وما  وراء
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اال مول   فمي عمن  الممالوف  بعم  همذه الق مائد خر م   وقد  ذاك او
 .و رير  واالخطل   الترزدق  واهم شعراء هذا التن  واالدا 

   : دقيقول  رير في  الترز 

 
 فا را الترزدق   ام  ولد   ولقد     

 ف اء  بوزار ق يرالقوادم                                      
 

 هو الر س يا اهل ا لمديوة فاحذروا    
 مداخل  ر س بالخبيثا  عالم                                   

 
 
 :فيرد عليه  الترزدق فيقول  
 

 لقومه  قال ابن  اوعة الزرو 
 ا تطيت   روا ي   االعالم ال                                    

   قومك فقفوا  من لف ملمدوو 
 عيويك  عود   مكارم  اال قوام                                   

 
  غر  دالفهم فما مالءوا بلا

 امحوعا  وال شلدوا  عراك  زح                                       
 

  وععدم  بوضعوحها   االفكار عموما تميزت لقد  ان  اقول واستطيع           

فعي   الشععراء   يختلعف  لعمف  العاطفعة  كلمعات  وراء في اخفائهعا  المغاالة 

عععن شعععراء  الشعععرية فععي صععورهم وال   وحساسععيتها  عععواطفهم  رهافععة

 العى القعول  المباشعر العدافع   فكانعت الجعاهلي  وصعدر االسعالم    العصعرين

  بحيعث فيهعا القصعيدة   وبعثعت  نفس المتلقعي   حتفتفت  وموقف الشاعر

في  االنفعال    اثارة   منها  الرئسي  والهدف  واالفكار  تكون أهم الحقائق

  باالنتقعععاء  و تمتعععاز العبعععارة  رائععععةال  بععععر  الحقعععائق  نفعععوس المتلقعععين

الخياليعععة    الصععور  والتفخععيم والوقععوف علععى مععواطن الجمعععال كمععا تكععون

فاتعت   العميعق النفععال ا لمظهعر  الموسيقية   والكلمات  والصنعة البديعية

 صادقة   وقد عبرت عن عاطفة متينة   جزلة  االموية القصيدة  العبارة في

عر ـالشععع  ان حيعععث . اعر العربعععي ـبعثعععت  فعععي وجعععدان الشعععان قويعععة حيعععة 
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ن والمعنععى الشععريف لغويععة  يجتمععع  فيهععا  الحععرف الرصععي  صععياغة هععو

  فعي وحعدةالمختلفعة   هعذه العناصعرب ووالبالغة  المعبرة  والخيال الواسع  

 . او ينشده  .للتعبير عما يريد الشاعر أن يقوله  متكاملة

 

ليههم  خههالل  شامههتي ليههعش ههه ا العصههش ليههعشائو  ليههم خههالل تقيههي   
ا ليههعش ههه ا العصههش  يتضههف لههي ام فههي ههه  لاشائههه  النقهه   لال اشمههيم

 الخ فهي العصش ثالث  يعشاا ه  افضل يعشاا ه ا العصش  له  جشيهش
لالفشز ق ال صش    لافضهل الثالثه    لاييهشه   ههل  لتُل يا لاوخ ل

هههل اييههش  جشيههش  اليهه عش لهه ا يعهه   الخ فههي  ههم ع يهه   اليهه عش جشيههش
 اليعش  لاييشاليعشاا  في العصش اويل  

 

 

               ************************** 
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 الخطتي  يةـ رير  بن عط

 

 االموياميرالشعراء في الع ر
 
 
 

بمن بمدر بمن  رير بن عطية بن حذيتمة الخطتمي ابو حرزة   هو          
 لمة بن عوف بن كلي  بن يربوع بن حوظلة بن مالك بن زيد مواة بمن 

 .من تميم   من قبيلة يربوع ومن رهط كلي  تميم
 
فممي خالفمة عثمممان بممن  ميالديممة  603 –ه ريمة  33 \ مموة دولم         

، وكعان والعده علعي قعدر كبيعر معن  ,بي  فقيمر  في  شأووفي و د  عتان 

 اكبيعر االفقر، ولكن جده حذيفة بن بدر الملقب بالخطفي كعان يملعك قطيعع

ه كانععت  تقععول و الغععنم وكععان يععنظم الشعععر وكععذلك كانععت أمعع مععن الجمععال 

 بععه   ريععر وضعععته أمععه لسععبعة أشععهر مععن حملهععاعنععدما ولععد جو  الشعععر

يفسععر الرسيععا  كععيهبت إلععي العععراف فععذ فععي منامهععا  ةعععورأت رسيععا مفز

 :فعادت تقول

 

جل   قصصُت رسياي علي ذاك الر 

 فقال لي قوالً، وليت لم يقل                                              

   لـتَلِدن  عـضلة مـن الــعضل

 ذا منـطق جزٍل إذا قال فصل                                            

 

يرعمى االغومام وقمال الشمعر   فمي باديمة  و مد   و مباه  طتولتمه  قعى  
 . به  الملمة  موذ  غره متحديا كل الظروف
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شبابه  باليماممة  وتلما ى فمي الشمعر ممت   قعى    رير فترة            
ن يد  ميطرة االممويعمبل الى الب مرة ثم اوتقالشاعر الب ري   دق زالتر

عليلمما  بعممد القعمماء علممى ثممورة م ممع  بممن الزبيممر وظممل يتلمما ى مممت 
وقممد مممدح   ريممر فيلمما  ومممن  أبوائلمما    التممرزدق الممذي كممان  مماكوا فيلمما

وقممد طالمم    الثقتممي  وغيرهممما بشممر بممن مممروان  والح مماج بممن يو ممف 
  مممن والة  هممذين  وكاومما اكثممر مممن عشممرين  مموة  عالقتممه مممت الح مماج 

 ريمر المى   وكمان  الح ماج   مببا فمي و مول ى الب مرة علم  االمويين
   ممدح  الخلتماء  لمدحمه  ثمم  ممروان  بمن   االموي  عبمد الملمك  الخليتة

و ممليمان بممن عبممد الملممك بممن مممروان   بممن عبممد الملممك  الوليممد   االمممويين
  لممك بممن عبممدالملك وهشممام بممن عبممد الم  ويزيممد  العزيممز  بممن عبممدر  وعممم

وعمد مممن شمعراء الخالفممة والبيم  االممموي فمي وقمم   كاوم  قبيلتممه  عممد 
 .الحكم االموي 

 
بوممي  بمدحممه  لخلتمماء   والتممرزدق  االخطممل  سومماف ريممر  ي  ىبقمم        

بممرور  عويتمة  ازداد  عوتما  وشب  بين التريقين   ملا اة حتى امية  
 . العربي  وقد ولد  هذه الحالة  شعر الوقائ  في االد    الزمن

 
  ميالديممة  وقيممل 118\ه ريممة أي  مموة   440\ مموة   ريممر تمموفي    

 .ه رية 441 \  وة
 

اشملر شمعراء    حتمى عمد  ممن والمديح  اشتلر  رير بالل اء           
ه ممافه  ويتميممز   الع ممر االممموي  واشمملر شممعراء الل مماء  فممي العربيممة

البلم  ومثالم  ومثم خ مومه  والملاترة وتق ي عيو ذاءة وال   ببال
 ممخرية الذعممة وتلكممم ب ا يممة مولممزخمال  وخا ممة .اقممواملم وفعممحلا 

 الشمممعراء  مثمممل االخطمممل  والتمممرزدق  وقمممد تكالممم  علمممى ه ائمممهمقمممذع  
والراعي الوميري حتى و ل عدد خ ومه من الشعراء اكثرمن ثمماوين 

ولعممل ذلممك شمماعرا  كللممم افحملممم   وا ممكتلم  اال التممرزدق  واالخطممل  
يمممة  لالع مممبية القب  واشمممتداد ى وشممموئه فمممي بيممم   وعممميت الممم  ير مممت

  والخ وما   ال يا ية في زموه والتي كان طرفما فمي كمل مولما اعمافة
وقمد ه ما  ريمر الراعمي  الوميمري  بق ميدة  قاللما   .الى شاعريته التمذة

  :في  وق المربد وكان االخير قد ه اه   
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   مني    للشعراء هللا   أعد

 صواعق يخضعون لها الرقابا                                 

 

  البازي المدل علي نمير  أنا

 اتحت من السماء لها انصبابا                              

 

   بقرن   مخالبه إذا علقت 

 اصاب القلب أو هتك الحجابا                                    

 

  تري الطير العتاق تظل منه

 جوانح للكالكل ان تصابا                                    

 

  فال صلي اإلله علي نمير

 وال سقيت قبورهم السحابا                                 

 

 ولو وزنت حلوم بني نمير

 علي الميزان ما بلغت ذبابا                           

 

  ستهدم حائطي قرماء مني

 اريد بها عتابا قواف ال                                       

 

   أعد لهم مواسم حاميات

 فيشفي حر شعلتها الجرابا                                       

 

  فغض الطرف انك من نمير

 بلغت وال كالبا  فال كعب                                      

 

   أتعدل دمنة قلت وخبثت

 إلي فرعين قد كثرا وطابا                                        

 

  اذا غضبت عليك بنو تميم

 حسبت الناس كلهم غضابا                                   
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  لنا البطحاء تفعمها السواقي

 ولم يكن سيل أوديتي شعابا                                  

 

  ستعلم من اعز حمي بنجد

 بغائرها هضابا   وأعضمنا                                   

 

  شياطين البالد يخفن زأري

 وحية أريحاء لي استجابا                                       

 

 
والتمرزدق اكثمر ممن   االخطمل  وقد خمص فمي ه ائمه الشماعرين         

 بيمولم علمى  ممدح الخالفمة  المواف مة  ولو مود  اال مبا  غيرهما للذه 
التممرزدق  تلكمممه    يعيمم  علممى  فكممان  الخلتمماء  مممن  والتقممر  ويممة االم

واوت مار  وشربه الخمرة   و راويته االخطل   وم ووه  وعلى  وف قه
  وه مماء مممن  مبا   قميس علمى تغلمم   ومما  مم  عليلمما فممي الوقمائ  

 .يفيد ما قلواه في الل اء  وشديد  مقذع
 

الخالفة   به  المدح  وخصالى الل اء برع  رير في   عافةباال        
لمعال مة والح ول على المال   ها  وكان مدحه للتك  ءوامرا  االموية

 :وافعل  بي  قاله في المدح   فقر حالته
 

  المطايا  من رك  خير    أل تم
   راح  بطون   العالمين  وأودى                                  

 
  :ي التخر بقومه  وافعل بي  قاله ف وكذلك اشتلر بالتخر

 
   تميم بوو    عليك   إذا غعب 

 غعابا  كللم   الواس   ح ب                                     
 
 الرثاء والو فوكذلك  اشتلر ب  
 

لمم ا مدها   اممور  ثالثمة الحظم    لشمعر  ريمر تتبعي   ومن خالل      
- :عود غيره من الشعراء 
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قيمل  مما  افعملممن  ين في شعر الغزل يعدانان  رير قال بيت -  االول  
الغمزل ولمم  العشمق و رغم كووه لي م  ممن شمعراء  -في الغزل بالعربية

ولممم يقممل  -ولممم تكممن لممه معشمموقة  او  حبيبممة  ى  الو مماء حممدأيتولممه ب
 :العربي على مدى الع ور الشعراء مثليلما   في الشعر

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ان العيون التي في طرفلا حور                   

  قتالوا   ثم  لم  يحيين  تلووا ق.                                            
 
 ي رعن ذا الل  حتى ال حراك به  

 وهن اععف خلق هللا او اوا                                             
 
فحملم أفمم الوقممائ  والل مماء   فممي الشممعراء   عليممه  تكالمم   - يوالثمماو 

 واشممد  مولمما    افعمملد  بق مما ئمم ق ممائدهم   ووقمم  اغلممبلم   وا ممك 
الوقمائ   شمعر ممن  ا مبا  اي ماد   ببا   وكان ا لوبا   واقوى  معوى

 .في العربية

 يو مى كمل مما  وتمس  ريمر   علتمه  طيبة .كان طي  الوتس   - والثال 
اوه  لما  ممت بوفماة   في ق ائده اذ  مقذع  قاله فيه الترزدق من ه اء

ة رائعمة رثماء فمي ق ميد افعل  ئهبرثا عليه وقام ه حزو اشتد  الترزدق
 .تعد من روائت الشعر العربي  و توم عن الخلق العربي اال يل

اشملر شمعراء   عتبمره واومي ا االولمى    رير ممن الطبقمة  شعر           
فلمو بحمق اميمر للشمعراء فمي  الع مر االمموي  العربية في الع ر االمموي

   نكمما .وان يوازعممه فيلمما االخطممل  اال ان شممعره ا مممى واقمموم  والغلبممة لممه 
  المبمماوي   يممد المعمماوي    العبممارة واعممح  مملل    متلمموم اللتممظ  شممعره

 ه تو م م معمه أتقمر  عومدما  خال ممن التعقيمد شديد المتاوة  قوي البالغة  
قعد أوتعي جريعر ف .حاعمرا ه وشدا او وه قاله االن  أك الوتس  اليه  وتوتتح

وسععيقي أثرهمععا فععي هععذه الم شععاع  وحسععا موسععيقيا  شعععرية ثععرة  موهبععة

في شععره كلعه  وكعان لعه معن طبععه الفيعا  خيعر مععين  العذبة التي تشيع 

  .  ءلإلتيان بالتراكيب السهلة التي ال تعقيد فيها وال التوا

التي ياقه مع فطرته الشعرية معن األمعوراعتماد جرير علي الطبع وانسف    

حعس يإذ   ألفااعه  ورقعة أسلوبه   وسالسة شعره   سهولة أدت أيضا إلي 
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العربعي  المتعذوق موسعيقي تطعرب لهعا العنفس ويهتعز لهعا بشعره القار   ل

 التعبيعر وحعالوة   و بأناقعة الشكل  سوامق و الصيغة  بجمال   يعجب  الذي

قدرتعه فلعه م المععاني فعي الجرس أكثر ممعا يؤخعذ بعمعق الفكعرة والغعوص 

 لحعن وال  وحعالوة العبعارة وقوتعه   اللفن الجزل ومتانعة النسعج  علي انتقاء

تتعألم   ةالصعادق  حيعث العاطفعة ياتعه وخاصة فعي غزل... الموسيقي المؤثر 

 .وتتنفس في تعبير رقيق 

بصفات الشرف وعلعو   وصفهم   في بالغ   األمويين  همدح وفي         

فعي وصععفهم   شعديدا  إلحاحعا  ويلعح العبطش   ةشعدو والسعطوة   المنزلعة

 وقعد يسعرف فعي االسعتجداء  طفهم وعوا بالجود والسخاء ليهز أريحيتهم

 .والحرمان  من الفاقة وما يعانيه 
 

شارحا  عبد الملك بن مروان   يقول  في ق يدة  في  مدح الخليتة      
 :م ت ديا  وكأوه   حالته المالية

 
 ذرية      فاشتكي   اليك  اشكو  
 التشبت   ال  يشبعون   واملم                                           
 
 كثر و اعلي فما يمو  كبيرهم  
 حتى الح ا  وال ال غير المرعت                                       
 
 واذا وظر  يريبوي   من املم 

 ا تت     ة     وخد عين    مل                                         
 

– من روائت شعره في الغزل 
 

 تـرة ياأم عمـرو  ـزاك هللا مغ
 كاوـا  كالـذي  ففادي  ردي علي                                       

 
 أل   أملح من يمشي علـى قـدم

 يا أملح الواس كل الوـاس او اوـا                                       
 

 يلقى غريمكم من غير ع رتكـم 
 باالح ـان حرماوـا بالبذل بخال و                                       
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 قد خو  من لم يكن يخشى خياوتكم 
 كو  أول موثـوق بـه خاوـا ما                                           

 
 لقد كتم  اللوى حتـى تلي وـي
 أ تطيـت للـذا الحـ  كتماوـا ال                                         

 
 كاد اللوى يوم  لماويـن يقتلوـي

 ببيـداوـا  وكـاد يقتلوـي يومـا                                           
 

 البارك هللا في من كان يح بكـم 
 اال على العلد حتى كاوـا ماكاوـا                                         

 
 البارك هللا في الدويا اذا اوقطعـ  
 با  دوياك من ا بـا  دوياوـاأ                                         

 
 مااحد  الدهـر مماتعلميـن لكـم
 للحبل  رما وال للعلـد و ياوـا                                         

 
 ان العيون التي في طرفلا حـور

 * قتـالوـا  يحيـن قتلووـا ثـم لـم                                            
 

 الحراك به  ي رعن ذا الل  حتى
 *وهن اععـف خلـق هللا او اوا                                            

 
 ياحبذا  بل الريـان مـن  بـل 
 وحبذا  اكن الريـان مـن كاوـا                                         

 
 وهذين البيتين  من ا ود ماقالته العر  في الغزل* 
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-  :فقد قال اما في رثاء الترزدق  
 

 لعمري لقد أش ى تميمـا  وهدهـا 
 على وكبا  الدهر مو  الترزدق                                 

 
 عشيـة راحـوا للتـراق بوعشـه 

 إلى  دٍ  في هوة اار  معمـقك                                
 

 لقد غادروا في اللحد من كان يوتمي 
 إلى كل و م فـي ال مـاء محلـقك                                 
 

 ثوى حامل ااثقال عن كل م غـرمٍ 
 ودامغ شيطان الغشـوم ال ملـقك                                   
 

 عمـاد تميـم كللـا ول اوـلـا 
 وواطقلا البذاخ فـي كـل موطـقك                                   

 
 الٍ  فمن لذوي اارحام بعد أبن غ

 ل اٍر وعاٍن في ال ال ـل موثـقك                                  
 

 ومن ليتيم بعد مو  ابـن غالـ  
 وأم عـيـال  اغبـيـن ودردقك                                     

 
 ومن يطلق اا رى ومن يحقن الدما 

 ـقك يداه ويشتي  در حـران م حو                                   
 

 وكم من دٍم غـاٍل تحمـل ثقلـه 
 وكان حموال  في وفـاٍء وم ـدقك                                   

 
مـاٍم و وقـٍة   وكم ح ن  بار ه 

 إذا مـا أتـى أبوابـه لـم تغلـق                                       
 

 تتتـح أبـوا  الملـوك لو لـه
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قك                                         بغيـر ح ـا  دووـه أو تملـ 
 

 لتبكك عليه ااوس وال ن إذ ثـوى 
 فتى م عٍر في كل غرٍ  ومشـرقك                                  

 
 فتى  عاش يبوي الم د ت عين ح ـة  

 وكان إلى الخيرا  والم ـد يرتقـي                                
 

 خلـف وراءه فما ما  حتى لـم ي  
 ة واٍد  ولـة  غيـر م عـقك لبحي                                   

 

 :واختم  في ه اء  رير  لالخطل التغلبي 
   
  

ْغلكبا   افي  ت  ، ف ل ْن أ ع  ل ْت    إو ي ح 
كاال                                         و  ، و  ة  ق وب  ين  ع  الكمك  للظ 

 
ح  ا له  و     ، إو لا ق ب  ْغلك    وه  ت 

باال                                       اطك ا  و  ك ع  ْ  علي  م  او   ه 
 

مْ  اتكلك ْوا بكبكو  ون  إذا اْوت ش  ْعرك    الم 
فاال                                         ة  و    ار  ائكبكين  إ   الد   و 

 
ى ْحوح  للقكر  و  ْغلكبي  إذا ت  الت   و 

اال                                         ل  ااْمث  ث  م  ت  ه  و  ك  اْ ت   ح 
 

ٍد،  م  بوا بكم ح  ذ  ك  ، و  لي   ب دوا ال    ع 
يكاال                                        بوا مك كذ  ئيل ، و  بك كبرك  و 

 
ْغلكٍ ،  ْن ت  فول ة  مك ْطل ب ن  خ   ال ت 

ْول م  أ ْخواال                                        م  مك ْول أ ْكر   ف الز 
 

وا،  وم  يق  ل ق ْد ل قي   ق ر  رك لِّ الط   خ 
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ياال                                      طا  و ك  توتي القروم  تخم 
 

ا  م  ْعد  ي رةك ب  زك ك بال   و ي   ق ْوم 
 أ 

ل ْيك                                          ت ه  ع  ق وب  ْ  ع  او  االك  ك   و 
 

م ،  ْوك  ْ ل ة  ع  ثاء  دك أ ْل   غ   أ ال    
ر  ااْو اال                                      رِّ ا   ت    ع  الخامك  و 
 

يل لم،  ماة  قيس خ  ل ْيك  ح  ل ْ  ع  م   ح 
ْحم ل  اابطاال ش ْعثا                                      ، ت  ابكس  و   ع 

 
ْح ك   ك ْل   ت  ها ما زك ْيٍء بعد   لَ ش 

رك اال                                         م  و  ل ْيك  ْيال  ت ش د  ع   خ 
 

م ،  اك  ، أ ت  يلك ، أ بو الل ذ  ئكيس  ف ر  الر   ز 
ز  ااْمواال                                    ، وأ ْحر   ف بى الو  اء 

 
اياتكلمْ  ل ، إْذ رأ ى ر  ْيطك  : ق ال  اا خ 

ْر كس  ال أ ريد  قكتاال                                      ار      يا م 
 

لا  أ و  ك  ، و  ل  أ َمه  ْيطك ك  اا خ   تر 
وحاة   اويٍة ت ريد عك اال                                           م 
 

ْأيكهك،  ةك ر  ت اه  ل  من    خيطك
ا اا  ر     و 

ا لم                                         ْن وأٌ  ل ه  لكي واال  م  ك   ي 
 
 

ْ  تميمي، يا أ خيطل ، فاْحت  كْز،  م   ت 
ل  حكين  ق ْل   وقاال                                   ْيطك ي  اا خ  زك  خ 
 د

ٍل،  ق  وا ك ا بكأ ْفو  و  ت  ْعب  ْي   ه  م  ر   و 
ْبغي الو عال، فقد ل                                      قكي   وكعاالت 
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يمة  باذخا ،  ز  ل قكي   دووي من خ   و 
واال                                    ل ْيك  طك ْ  ع  شقاشقا ، ب ذخ   و 
 

او لا  ْ  أ ْرك  م  اح  ف  ز  ل ْو أ ن  خكْودك  و 
ن  ال كبالك ل زاال                                        َم مك ال  أ ش  ب     
 

ها  إَن القوافي   رير  ر  م   قْد أ مك
قاال                                     ْعن  عك د  وكس  إْذ     لبوي ف د 

 
ال لم ْد   فكع  د  ، إْن ع  ف  خكْود   ق يٌس و 

م  من أ بكيك  ف عاال                                         أ ْكر  ْيٌر و   خ 
 

لا  زيمة  بال ياد، كأ و  اح  خ   ر 
الال                                       ْدن   ك ان  عاديٍة ي  ك ْقب   عك

 
شعرا ،  ن  المشاعر م  ْملكك ون  مك لْ ت   ه 
الال                                       اكك ظك ل ون  من اار  ْوزك ْو ت 

 أ 
 

ْوك م م  في الموازل مك ْحن  أ ْكر  ل و   ف 
يال ،                                     ل  في الحكبالك حكباال خ   وأ ْطو 

 
د  في الل قاءك فوار ي                                                                                                                                                                             ا كان ي و  

 يال ، إذا فزعوا، وال أ ْكت االمك                   م                    
 
 
ومن خالل كل ما تقدم  وما قاله الوقاد ومفرخو االد  العربي  ومما   

تقدم من شعره  ارى اوه االفعل بين شعراء ع ره وشعره اال مى لذا  
 . االموي اميرالشعر واميرالشعراء في الع ريعد  رير هو 

 
 

*************************************************** 
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 االولالشعر في الع ر العبا ي 
 

 وامــارته
 
 
 
 

بممامور الحيمماة  اليوميممة    ثرأتتمم  االمممور التممي  اوائممل  الشممعر مممن          
وما يكتوتلا من  تتاعال   واحدا   ومما ي مري عليلما  مما يغيمر م مارها 

  ن الشممعراء هممم اعلممى مملبا او اي ابمما تبعمما لالحممدا  و ذلممك ال  ومول يتلمما
واوتعممماالتلم  الوت مممية    احا ي ممملم  فمممي فمممي الم تممممت البشمممري   طبقمممة

تبثمق ممما يشمعرون   لمديلم  امية رقيقمة  فلي عالية والقلبية  والتكرية 
مما يمدور كمل  به من خالل تعامللم مت الحياة ومت االخرين والطبيعة ومت 

كاو  الحياة في هذا الع مر قمد تطمور  كثيمرا فمال غمرو ان  ولما   بخلدهم
 لتطور الحيماة  فقد تطور تطورا وا عا تبعا  , ايعا طورها بت الشعر تطور
ويخرج  بات اهما   كل الموافذ  من  والشعر يدخل . وات اهاتلا وموافذها 

وكاوه شذى  عطر عبمق  فمي ملم  و ميم   وي مو في كل االت اها شتى 
  اخ مم  الومماس والشممعراء  -  الشممعراء ةواخيلمم فقممد ات ممع  افمماق . ل عليمم

     – فممي محكممم كتابممه  القممرآن الكممريم  فمميلم  تعممالى  هللا لممم يقممل أ   - خيمماال
  الشممعري وتتتقمم  الخ مم    فممازداد –(   واولممم فممي كممل واد يليمممون ) 

فيممه فممي كممل  واالغممرا  المختلتممة   وات ممع  التوممون الشممعرية  االخيلممة
فممي مو ممود ة   لممم تكممن   ديممدة  وفوممون  الحيمماة فظلممر  اغممرا دارج ممم

  والحعماري  للتطمور التكمري تبعما     همذهأوشمفالع ر االمموي ومما قبلمه 
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  بممين الثقافمما   والتممزاو ج  تممداخلال  مممنفكاومم  هممذه الشمماعرية  متأتيممة  
العبا مي  حيم     اقموام الم تممت  ا واس  من و    وغير العربية العربية 

فكاوم  رافمدا  التار ية والرومية والتركية وغيرهابالعربية  ه في ختلط  ا
 .وا عا  للحعارة  العربية في  هذا الع ر  وما  بعده 

 
تطمور  معاويمه ثمم   وبلمذا بتطور الحيماة  تطور الشعر  لقد  وعم          

وو ممعوا   وحللوهمما  قممبللم  بمعمماوي وا ممالي  الشممعراء  ت ممرف الشممعراء
لكممل ظممروف  م ممتمعلم      تبعما مولمما   او اوق مموا وزادوا عليلمما   دائرتلما 

وا ملوبية  الم تممت  االو ماوي   فمي  تماشمي  حيماتلم  ال ديمدة   حا ته و
 التشممبيه  فو ممد  فيممه  وكثممر االبممداع الشممعري   تطممور الت ممويرف فيلمما 

   المعمماوي  ودقمم المح مموا  اللتظيممة ورقمم  وكثممر  و مموره  المختلتممة 
مممما  كاومم   عليممه  فممي  الع ممور   ارق وا مملل   ديممدة  التمماظ  وا متعمل

المختلتة  قبله   وقل  تم  ا تبدال االلتماظ  البدويمة  وال محراوية بغيرهما  
الشمعر  تبعما فمي  (االع ميمة )  بعم  الكلمما  غيمر العربيمة  كما ا تعمل

  واح مموواللمموى الشمماعر وا ممله ان كممان عربيمما قحمما  او مممن الممموالي  
 –ت مممى  ال مممل العربيممة بلمما وا ممبح  وربممط  و ممياغتلا   تلاا ممتعماال
 . معربةالتاظا 
        

البديعيمممة ممممن طبممماق  البالغيمممة و ا مممتعمل الشمممعراء المح ممموا و          
فممي هممذا  للوظممر  بشممكل ملتمم   و ومماس وتشممبيه وا ممتعارا  وكثممر  هممذه

ا معا تطمورا و  الع مر تطمورا فمي همذا   ان الشمعرفم ل  وباال مما  الع ر
  الشممعرية واالدبيممة  شممتى الم مماال    وفممي  اممموره  ميممت   فممي  وعظيممما

 .واللغوية والتوية
 
 

تطموره الوا مت وافاقمه ل  ةان الشعر العربي في هذا الع مر وتي م          
 واالقت مادية  ثر بكل التيارا  واالحوال ال يا مية واال تماعيمةأالمت عة ت

هممذا باالعممافة الممى تطممور الثقافممة مممن امممور  و تعك ممه كممل ممما تممراءى للمما
  .الشعرية 

 
ة يالعبا مم الدولممة  الدولممة االمويممة وقيممام   ممقوط  كممان مممن ا ممبا          

االممويين اتبعمموا  ان   واالدبيمة  والمذي لمه ابلمغ االثمر فممي الواحيمة الثقافيمة
ال ماعد او    للعو مر العربمي المذي اعتبمروه همو الو مغ   يا ة التع  
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  عليلما التئما  ل مأ    م الدولة المترامية االطمراف ممماالى   الواقل الحياة 
غير العربيمة التمي ا مبح  عممن حمدود الدولمة اال مالمية المحكوممة ممن 

 ممن العمر   االممويين ممن اعمداء  قبللم اعافة الى ذلك ان العمر  اوت ملم
وعممعوا ايممديلم بأيممدي  هممذه   العلممويين خا ممة ومممولم  مثممل العبا مميين 

وتحمالتوا معلما علمى اعمعاف الليمومة العربيمة علمى لعربيمة  غيمر االتئا  
ومممن اكبممر هممذه   ا ممقاطلااعممعافلا ومممن ثممم  مرافممق الدولممة والعمممل علممى

حيمم  اخممذ التممرس يشممعرون بقيمممة رد   -العربيممة  التار ممية – التحالتمما 
لمذلك واخمذوا  اتخمذوا ممن اال مالم ذريعمةفالدولة التار مية   لطة  عتبارا

  واتخذوا ممن العلمويين والعبا ميين اف العو ر العربي يعملون على ا عع
لتويمر    يختلتون اليلما  فمي تعلميقلم  عمللمم ال يا مي  وشمموعا عااشم  
 رية في   يا ية  حركا  تظلر لديلم    أوبد.   في ذلك  طريقلم للم 

ممن   ممت   تحالت  قوة ع كريةتحول   بمرور الزمن الى  بداية امرها و
لا ـيعرفم ورـالمم لاـوا قاطماالممـوية   دولة ـالم  ةـعلى هيب اراد اال تحواذ

  بالثقافمة  اطلاالرتب قليال  ى ذكرها عر وا علوقد . ة المو تون ـ  اــال 
 .كل مواحي الحياة ومولا ال يا ة االدبية التي شمل 

 
القبلمي يمد طمولى فمي  مقوط   والتع    الحزبية  كما ان للموازعا       

بغم  العو مر  علمى   مع  كمل همذه اال مبا  واالحموال تالحكم االموي ف
فت معم  كللما   حكملمم   ار عليمه االموييمون اثوماء العربي االموي او ما

اوطلقمم    بثممورة  وقممامواوبمعاووممة  التيممار التار ممي   قيممادة العبا مميين ب
  تقموملو حكملمم  وت مقط   شرارتلا من بالد فارس لتقعي على االممويين

 .ه رية 431 \ ة ال ديدة التتية  وةالعبا ي الدولة 
 

قاممم  الدولممة العبا ممية فممي العممراق اثممر  ممقوط الدولممة االمويممة فممي        
وفممي   قيممام الدولممة ال ديممدة  وكبيممر فممي  للتممرس اثممر عظمميم  وكممان الشممام 

ب يا ممة الدولممة   التممرس  وقممد ادى ذلممك الممى تممدخل  وشممفوولا   يا ممتلا
باس الكثير ممن الموظم والعمادا  والتقاليمد اقت  ذلك الى  وقد ادى وقيادتلا 

التمرس فمي   تقليمد فمي   واخمذ الوماس  محل العربية حل    التار ية التي
بعم  الموماطق وخا مة فمي   فادى ذلك المى هيمومتلم علمى كثيرة  اشياء 

 ي وتموذ العربمالف فعمع  اال مالمية  للدولمة  والثغور الشمرقية  بالد فارس
والدولمة التمي ا مبح الكثيمر ممن ر االتلما   وقل تدخللم في شمفون الحكمم

بعم    فمي  يعممل  وف انأان يوقادتلا من الترس وا بح العربي الذي ك
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اال وكان قبل ذلمك ال يزاوللما  يزاوللا  يحتقرها   كان  االعمال الحرة التي
 . والبح  عن لقمة ت د رمقه  للعيش  طلبا مكرها 

 
دولممة  الخالفممة  )  العممراق    فممي  التار ممي  عممعف الوتمموذ و لقممد        

  الخلتممماء قممموة   وتي مممة بعمممد ان ا مممتت  الوعمممت الحكمممومي  و( العبا مممية 
ابمو ) بقتلمه   كالمو مور للخالفمة  العبا مية   في ال مدر االول  العبا يين

  الحركمما  وعممربلم  ( البرامكممة ) بوكبممة    والرشمميد ( م مملم الخرا مماوي 
اال اولما اوتعشم   – عليلما القعاء وقتلم و في   لر ظ  التي  الم و ية

من بعدهم  بعد الرشيد وهفالء  الخلتاء  كاووا  من ا با  ععف العو ر 
العربي في الدولة العبا ية  ب   زوا لم  ازوا ا فار ميا  وتركيما  او 
روميا   فكان اوالدهم مولن يميلون كل الميل الى اخواللم  وهذا ما فعله 

فار مية حيم   قمر   التمرس  واعتممد علميلم   الخليتة الممأمون اذ ان  اممه
وقتلمه  وت ميير   ( ابمن العربيمة ) في  الحر  و القعاء علمى اخيمه االممين 

امه  تركية  اذ  قر  االتراك   د فة  الحكم  وما  فعله المعت م من بعده  و
ت  هفالء  وهفالء  في  ال يطرة  علمى ي  و  ر دفة  الدولة  فيلم  مما  طم 

ا ممبح  الخلتمماء  العبا مميون عممعافا مممن بعممدهم  بت ممرف   الحكممم  بحيمم 
ال مممال قة  والبمممويليين و علممموا همممفالء  الخلـمممـتاء  كمممأدوا   شـمممـطرول  

 وظلر التطمرف التركمييتالعبون  فيلم  وفي  م ائرهم  كيتما  يشافون 
 االتراك على الوعت ة   يطرظلر  و  التار ي عنبدال  التركي الوتوذ او

الممواطن  و ماء  حالمة اال تمـماعي  والثقمافي ايعما    ال يا ي  وربمـما
  غيمر الخالفمةهيبمة يبق للدولمة   وطوه في هذا الدور حي  لم  في  العربي
 .وكذلك الحال في الع ر البويلي . فقط والر م  وباال م

 
حيم  ارتتمت  و مه الشمعر العربمي فمي  الى تغييمر اد هذه وغيرها         

تمثلم  كمما  المولار  حكملم  ووعي  المويينعد ا  و  الشعر ال يا ي 
 قي ممية   بممين اوت مملم  وا ممتعر اوارهمما  العممر  يممة بممين لبالع ممبيا  الق

  قويممة(  الشممعوبية ) ظلممر  حركممة وعدواويممة  وقحطاويممة  كممما   ويممةاويم
  بممين اللاشممميين   وا ممعة  ظلممور خالفمما   واد  هممذه االحمموال الممى.  ممدا

و مل   اذكاهما التمرس  حتمى والعلويين ن بين العبا يي  وخا ة  اوت لم
 الخالفمما  العقائديممة  والع مميان والكراهيممة كممما ظلممر   الممى حممد المقاتلممة

 الترقمممة  ان   أي المختلتمممة  بمممين الطوائمممف والوحمممل  المذهبيمممة والديويمممة
  اال ممالمية  الدولممةالطممامي فممي  التو ممت  وتي ممة  شمميء  كممل  فممي  و ممل 
  وشممعراء   مر او قمموم او قوميمة ادبماءاو عو او ممذه   لكمل فرقممة  وكمان
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كاو  حركا   يا مية او ديويمة او   واء   ويحركوولا  يقودوولا  ور ال
 ..او ثقافية او قبلية  عو رية

 
كبيمرة  عوايمة  عومى الخلتماء العبا ميون فمي الثقافمة   اخمر ومن   اوم    

 واالدبممماء  غمممدقوه علمممى الشمممعراء او  لتطويرهممما  ب مممخاء  وبمممذلوا الممممال
  وم كاو تطور  كثيرا   بحي   لوم والثقافةوذوي االلبا  والع  المتكرينو

لغما  اال وبيمة المى فالء وا معة وشم عوا التر ممة ممن البين هم  المواف ة
العربية فكاوم  رافمدا  ديمدا ي م  فمي بحمر اللغمة العربيمة فات مع  االفماق 

للغممة العلممم والثقافممة واالد  وا فممي ميممادين   وتبممارى الر ممال فممي ال ممباق
فممي هممذا   ثقافممة عربيممة وا ممعة  فكممان لممذلك االثممر الكبيممر فممي قيممام  والممدين

 العربيمممة ممممن متممماخر االممممة   متخمممرة  تعمممد  زالممم  لحمممد االن الع مممر مممما
 .وع ورها الذهبية 

 
وكاو  الثقافة العربية م متقاة ممن م مدرين االول الثقافمة العربيمة         

االدا  ال اهلية من شمعر ووثمر  التي كان عليلا العر  قبل هذا الع ر من
 وبع  من القران الكريم وال وة الوبوية الشمريتة او قملْ    واال المية التي

وكممذلك  (وحار مما عليلمما ) وحافظمما  للمما  كممان القممران الكممريم رافممدا وا ممعا
 فمممي ال اهليمممة واال مممالم وممممناقممموال الشمممعراء  كمممذلكالحمممدي  الشمممريف و

لت مل فمي   في زمولم ي اخذ  باالت اع الت  والعلوم  و االدباء  االمويين
يمزة بعمد ان ومم   مذورها تمولاية الدولمة االمويمة المى الثقافمة العربيمة الم

فممي هممذا  تمم  ثمارهمماآاولمما ازدهممر  فممي هممذا الع ممر و  اال وعلمم  موابتلمما 
 .الع ر العبا ي 

 
تر مم  ممن االممم   التمي اال وبية   اما الم در الثاوي فلي الثقافة        

و كاوم  وتي مة واللوديمة   اورة للعربية كالتار ية والتركية واليوواويمةالم
تم  آف  و باال مالم  العربيمة االممة  حتمية الو لار هذه االقموام فمي يوتقمة
فتو مع    وثقافماتلم  خيلة الشعراء اكللا حي  اثر  التاثير الكبير على ا

معمان ذا   بق مائد  وتتتقم  قمرائحلم لتماتي   وازداد  علموملم افكارهم 
 لشمعرل  المتمذوقف   .فيلما  و ليما واعمحا   االقتباس كان    ديدة  شعرية

تلك الميمزة التمي تطالعمه ممن خمالل   تختى عليههذا الع ر ال  العربي في 
 بالرقمة   المشمو ذلك الطابت    الحة تحمل  طائتةالوتاج  الشعري الثر و

 الشعري  تفكد هذا االت اه في اا لو ل
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 :ل بشار بن برد متغزال الحظ قو 
 
 لم أنم  ولكن  ليلي   يطل   لم

 لم أ  طيف   الكرى   عني ونفى                                       

 

   عنقي  في  لها  الحب  ختم 

  الذمم أهل   من  الخاتم  موضع                                                    

   
 علميعني وا (عبد)هي يا رفِ 

 ودم  لحم  من  (عبد )يا   إنني                                                     

 
 ال بردي جسًما ناح إن في   

 نهععععععدم أل عليععععععه  توكععععععأت    لععععععو                                            
 

ن عم لتموهآوتقاليمدهم ومما   فمي عماداتلم  امة واحمدة كان العر            
 رقعمة   تو مت  وتي مة  بغيرهم من االقموام ا اختلطوفلما   ائلم وا دادهماب

الوا مت  حيم  امتمد   اال مالمي وتي ة التتح  الدولة العربية اال المية او
الخالفة العربية  اال المية من ال ين شمرقا المى المحميط  االطل مي غربما 

ماء فيقمول حتى قيل ان الخليتة هارون الرشيد كان يخاط  الغيوم في ال م
 ( اذهبي ايتلا الغيوم في ال مماء  فأيومما تكمووي يمأ تيومي رزقمك وخيمرك ) 

  في الع رين االموي والعبا ي   بلم وتي ة التعامل او التقار   وامتز وا
العممر  الود مماس االقمموام   تتممرق فممي   اثممر عظمميم  ذا التو ممت للمم  كممانو

 و ن الكيمان العربمي عم  لمل  وا اكي  اي اد  في  ال اد  االخرى وعمللم
  مولا  افوا  التي   للتئا   وتقريبلم  هيموتلم على امور الدولةومحولة 

  عن دفة الدولمة ور اللما  فمأدى ذلمك  المى قيمام العر   ابعادهممحاولة  و
 امعمة للعوا مر غيمر  او  المة  للعو ر العربي  معادية  شعوبية حركا  
 . واالتراك  وخا ة من الترس  العربية

 
اعيمادهم بمشماركتلم  ثرأالعر  بالترس كثيرا فظلمر همذا التملقد تاثر       

  وشمميوع ال ممميال     والغلمممان  العممر  ال ممواري اقتومماء وواحتتمماالتلم 
  مما لممكمل  و  والالمبماالة  والت ماد والم مون   و الخالعمة  والللو  العب 

الم و مية  ة منالم تقا  االفكار االلحادية وب  قبل  من ذي  لته العر أي
حمدى  شمائن ممما رالشمعوبية و كمل اممظلمر  الزودقة وفكثر    والوثوية 
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دعاة   ةدمطار من  العبا ية   در الدولة في  العبا يين   ببع  الخلتاء
 وكمذلكوالرشميد  الملمدي والمو مور  كالخليتة  مولا  االعمال للحد   هذه

فممي دقممائق حتممى  علممى الحيمماة  العامممة   االمممور وطغمم  هممذه المذهبيممة  
  اال تماعيمة  فمي اممور الحيماةو  كن مالمأكل  والملبس وال  امورها  مثل

 وشميد  الق مور وتو مت - و مف عربمي -  ديمد  بمزي تزيا  من  فو د 
كممل مرافممق  شمممل  بحيمم    وتتوومموا  فيلمما   االوشمماء البومماء و فممي الومماس 
 .العامة  الحياة

 
الك   والمعيشمة وكمان لكمل ذلمك فقد تووع  ا الي  الحياة وطرق        

رية عن شموظلمر  فوم  بحيم  تيمار الشمعر العربمي  تطمور  اثره الكبير فمي
الحيماة   وو مت  . بالممذكر  كمالغزل مو ودة او معروفة  تكن    ديدة لم

ممن ق مور   و مل  اليلما ي تال  على حالتلا ال ديدة  ومظاهر الحعارة 
ارتقماء الشمعر در ما  علمى  وقد ادى ذلك المى واعياد   وموا م  وريا 

 .في  لم الثقافة العربية
 

كثيممرا  لقممد تطممور  ا ممالي  الشممعر العربممي فممي الع ممر العبا ممي           
وزيممادة   وومممو مممداركلم  الشممعراء علممى الثقافمما  اال وبيممة   ممراء اطممالع
الحعمارية فمي همذا الع مر فقمد ممال الشمعراء  وتطمور الحيماة  معلوماتلم 

واقممت الحيمماة  نممم   ةوالي  ال ممللة المتلومممة المو ممالممى ا ممتخدام اال مم
او البدويممة التممي قممل ا ممتعماللا او ال ممعبة وابتعممدوا عممن اللتظممة  ةالمعاشمم

   ال ديممدة وااللتمماظ  البديعيممة   ه ممر  فممي االغلمم  وا ممتعملوا المح مموا 
  التماظ ا متخدام ممن  بععملمفمي لتطور االمور وحتى و مل  الحمال   تبعا

او   الطريقعةيعنعي   مفهعوم األسعلوب ان   شعيرن وقد   في شعره  اع مية

 هسعلكت أسعلوب معثال  يقعالف السلوكية التي يتبعهعا الشعاعر فعي نظعم شععره 

 .االفضل  ه بولأس  يقال كالمه  كماو  طريقتهوتعني 
 

 والنقاد  الشعراء واالدباءتجري على ألسنة  التي كلمة األسلوب  و        

انفصالها عما   بمعنى اللغوية  التراكيب  بها  المرادو االحيان  في بعض

وهو إيهام الشاعر االخر في نفس   مضمرة كانت  معاٍن   من  تدل عليه

  تدل علىربما  يجعل من األسلوب كلمات مرصوفة ذات حروف ومقاطع 

لذلك أو الجمود والقبح   يهب الحياة والجمالحيث   لألسلوب  شيء فهم

 .النص او هذا 
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هعو طريقعة التعبيعر باأللفعاا المترتبعة علعى معرفعة ترتيعب وبالجملة          

  نسعقه الفكعر معن مععانٍ ي  طريقعة األداء اللفظعي لمعافعي  المعاني فعي العنفس

اذ   بالمععاني  الطريقة التعبيريعة التعي تعرتبط ازاء  نظمه العقل من أفكاريو

 دلى االعتداتحدث في هذا المعنى  وأنه ربما يعتمد في نظريته عما أول ان 

 للفعن   ععرفيإنعه ال يتصعور أن  اذ مختلفعة ع يذكره في مواضعيبمجموع ما 

 -فعي األلفعاا   تعوخى الترتيعبي معا و أن  معنعاه  عرفي  ضع من غير أنامو

  توخى الترتيعب فعي المععانيي أي ونظًماوتنسيقا ترتيبًا   من حيث هي ألفاا

 ة خدمععب ترتععب ت  بحيععث  هععاآثار  يفععتقيو  االلفععاا  فععي انتقععاءعمععل الفكععر يو

العلعم بمواقعع المععاني فعي  معع   بهعا  الحقة  وا  لها  تابعةتبقى و  لمعانيا

  فععي الععنص و يقععوي  الدالععة عليهععا فععي النطععق  األلفععاا  بمواقععع او الععنفس 

 الذهنيععة للصععورة   طععابقمال  داء اللفظععياو بمعنععى اخععر هععو األ  األسععلوب

  بحيععث  فععي اللسععان العربععي ة الملكععة درقعع  نععع  لمفهععوم األسععلوب النععاجم

  الكعالم علعى ايجعاد والتمعرس  وااللهعام   االعتماد علعى الطبعع ثمرة   يكون

  فعي  يعتمعل معا  فيه أو القالب الذي يفرغ   البليغ  الذي ينسج فيه التراكيب

 .  البالغة والبيان  وايفةوهنا تكمن  من احاسيس   ونفسيته  قلبه

 

باعتبعار    كليعة  للتراكيعب المنظمعة  ذهنيعةال  صعورةال هعواألسلوب ف       

معن أعيعان   العذهن ينتزعهعا   وتلك الصعورة  خاص  على تركيب  انطباقها

ثعم ينتقعي التراكيعب  كالقلعب يصيرها في الخيالوشخوصها بحيث التراكيب 

كمعا   متراصعا  تنسعيقافيعه  فينسعقها  والبيعانالنحعو اعتبعار على الصحيحة 

ذلعك   يتسعع  حتعى  في المنعوال أو النساج الخاص   هفي قالب  اءالبن   يفعله 

 مثعلاالعلى الصعورة  للحصول   الكالم بمقصود السمى بحصول التراكيب ا

مععن    فععن  لكععلف  لععذا  العربععي للشععاعر  اللسععان  ملكععةل  واالفضععل واالقععرب

 وهععذه األسععاليب التعي نحععن نقررهععا  مععن الكعالم أسععاليب تخععتص بعهالفنعون  

  معن فعي العنفس   ترسخ  قد  حالة  وإنما هي  في شيء  ت من القياسليس

ت كي تثب    جريانها على اللسانك ي  تجري شعر العربالفي  التراكيب  تتبع 

اسععنى لقععي بشععكل إلععى فهععم المت المطلوبععة فععي تقريبععه  صععورتها وصععوتها 

 فعي األسععلوب  فالخيععال   معن الجسعد  الععروح  منزلعة  والتعي  تمثععل وافضعل 

معن مرنعة طريقعة ب  وثيقًعا  وما يتصعل بعالمعنى اتصعاالالمستعارة   بوسائله

هو طريقة التعبيعر اللفظعي ف للتعبير  أنه األداة الواضحةحيث طرق التفكير 

 تهعا ومعدار جود  أدق خفاياهعاوالمعبرة  ععن   ق الفكرةينست  على  الحادثة

 فععي  رة عمععا المعبعع  بالمعععاني  ومععدى نهوضععها التنسععيق   طريقععةانهععا أو 

 :الحن  قول البحتري. بليغة   معان  من تكتنفه   دواخلها او ما
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 ن الريا  الحور يك ين حوللا أ ك   

 افاوين   من  افواف  وشي    ملتق                                 
 
 اذا الريح  هز   وورهن تعوع  

 ر  م ك     متتقئروائحه  من  فا                                       
 

 ن القبا  البي   والشمس  طلعةأك  
 تعاحكلا او اف  بي     متلق                                         

 

  الدولععة  حضعارةفعي ضععوء قعد صعاغ الشعععراء العباسعيون أسععاليبهم ل        

إلعى اقعرب  األسلوب الشععريلذا جاء .   للفنون  تذوقها  وطريقة  وثقافتها

فعي وشعاعت   فعي التعبيعر  والدماثعة  والدقة في التصوير  ة في النسجالرق

الزينة والجمال واكتنفت وضروب من  لزخرفة اللفظية حواشيه ألوان من ا

 حعركتو  العواطعف هعز ت  قعد والتعي  المعؤثرة   معن الفخامعة  حالعة  أنغامه

  مبطعبعه  يميلعون كثعر  تحضعرا االفالشععراء  .  حسعاساال المشاعر  وتثير

 ستهويه الطبع الحضري تفكل شيء     في واالنس   والزينة الكياسة   إلى

علعى معا يعدلل  وهعو  ويقربعه اليعهالتأنق  جذبه يو  كل ما حوله في   األناقة

  شععري  أسعلوب ايجعاد  فعي  قوي  سببوهذا   ورقيها  األذواقهذه  تطور

معرآة مثعل  نيقعة أ  صعياغةحسعن    فعي عنعده تسعتريح ل تركن اليعه العنفس 

  االسععنى  والتنسععيق  لجمععالا  فنععون  كععل  اصععفحته علععى  عاكسععة صععقيلة 

 :  واالفضل  الحن  قول بشار في ذلك  

  

  ب رخص البنا نضومخ      

 بكيته  بكى عليَّ وما                                               

 

 يا منظًرا حسنًا رأيـ ـت      

 فديته  جارية   بوجه                                               

 

  تسموني    بعثت إليَّ      

 ثوب الشباب وقد طويته                                           
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ذلك األسلوب  في االسلوب  السهولةها ب نقصد ثم  حالة جديدة و        

ربما   السهولة  وهذه عضهم ب  إلى العامية أو يؤثرها قرباللين الذي ي

بمثلها   عن االيتاء   وينكصون  نخفقوفي  في أساليبهمغيرهم  هالحاو

ربما  يكون  عند  بعضهم   امتناعا عنهم   تمنعوتم  عليهمي ستعصتو

بكثير   المشوبة  وينتهي بهم إلى الحيرة يسلمهم إلى اليأس قد   شديدا 

  من عدد  فيه  جنس  وهذا ما نسميه بالسهل الممتنع  وقد.من اإلعجاب

 :الحن  قوله ابو العتاهية   منهم في هذا العصر  الشعراء

 

 َكْم رأينا ِمْن َعِزيٍز                  

 الكُشوحُ   عنه طُِويْت                                                    

 

 صاَح منه بَِرِحيلٍ                

ُدوحُ                                                    ْهِر الصَّ  صائُح الدَّ

 

 موُت بعِض الناِس في               

 فُتُوحُ   األْرِ  على قومٍ                                                 

 

 سيصير المرُء يوماً               

 ُروحُ   فيه  ما .. َجَسداً                                                 

  

ممما كمان ي مير عليمه  ااغل  شعراء همذا الع مر كثيمر  ترك  وقد          
المى  االممور وو مل   . بالغزل  كا تلالل الق يدة  الشعراء في ال اهلية

مممن  ا  ممخرو واعتبرهمما باليممة  و الطريقممة هممذه مممن   بععمملم   تلكممم ان 
 .حافظوا عليلا ن الذي الشعراء 

 : يقولوفاس  ابو فلذا 
 
 ل لمن يبكي على ر م درسق

     لس    كان عر لو ما    واقتا                                    
 

دخول الشعر بع  االلتاظ واال طالحا  العلمية  الحظ ووكذلك       
 :واللغوية كقول الشاعر ابو تمام في الخمرة

 
 حبابلا  بالعقول  تلع  خرقاء          
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 باال ماء      االفعال   كتالع                                       

 
طباق الو  كالبديت  مال المح وا  الكالمية البالغيةعوكذلك كثر ا ت      

ن ووتت المختلتة   تعارا االو التردي و الت ويري  تشبيهال واس والو
اللغوية وقدراته  كل قدر امكاواته  بلا لشعرهم   يولموتزي  الشعراء فيلا

 :شاعريته يقول البحتري  وقوةغية والشعرية  البال
 

 شاووا  او مثل  فلم ار مثليوا     
 

 داه     وعموو   ايقاظا   وعذ                                      
 

  فممي الشممعر فو ممد فيممه  االع ميممة  كثممر ا ممتعمال الكلممما وكممذلك        
الشماعر ف . تار ميةلا اع مية مثل الديباج  او التماذولل   وخا مة  كلما 
  ويعمميش فممي بيئممة  والع ممم   ملممور مممزيل مممن العممر  إلممى  يتحممد  كاوممه 

الباديمة  عمن  مالبة حيماةبالشبا   ال مدد عد  تب ا حعرية وهذه البيئة قد
العربيممة   ملكمماتلم  فلممم تعممد العربيممة   ال ممحراء فممي   أوماطلمماو ممعوبة  

ازاء همذه التغيمرا   ا مك التم  علمى  قمادرة وقابليماتلم  الوت مية   يلةاا 
ال ديمد   فمد بمالوا  وتمأثروا  بالحعارة العبا يةاوت لم  واحواللم  فالو  

 .بأذواقلم  وخلطلا الذي حب  ال لولة إلى وتو لم 
 :الحظ  احدهم يمدح الخليتة  الرشيد فيقول 

 
 من يلقه من بطل م رودي

 
 بال رد  محكمة  زعته  في

 
 والكرد   رأ ه  بين  ت ول

 
 ما هوى بين غيا  اآل دل

 
ْبر الورد ز   و ار في كف اللك
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ا-الشعراء أوت لم كاووا ف     ولكن ممواهبلم التويمة   من هذا المزيل -غالب 
 و وثقممافتلم العربيممة وآدابلمما  إلممى الممولل العربممي ال ممميم تلممم كاومم  تعط

وللممذا كاومم  أ مماليبلم فممي   كاومم  تشممد مممن ملكمماتلم فيممما يت ممل بممالتعبير
 ممرة وعذوبممة آبممما تعمممو  مممن رقممة   مممن بمما  ال مملل الممتوممت ي ممرها 
امما ممن ا مل فمي االغلم     خلوا هذه االلتماظ د ا والشعراء الذين  .خالبة
 اللغمة  وا ت فمي اطالع  او للم  او يميلون الى اال ول التار ية  فار ي

 .الخليتة العبا يوابن المعتز وابن الرومي   كابي وفاس  التار ية
 :المعتز  يقول ابن 
 

 قم و طبح فليالي الو ل مقمرة
 ا حار  الشمل  با تماع  كاولا                                        

 
 اما ترى اربعا لللو قد  مع 

 ومزمار  وقاوون   وعود    وك                                       
 

وكل ما احاط  ية علم فل تية و التاظ  ا الي  الشعرالى  دخل  ثم ا      
وهزل  و د  ا لو   وقوة وتطور  ومعالم ثقافية  من امور بالشعراء 
 .  وا اد  فيلا من ابدع   والشاعر  في شعر هذا الع ر وابتذال 

 :الحظ قول ابي العالء المعري  .
 
 اذا ر ت الح يف الى  ح اه 

 راهابالشرائت   وازد تلاون                                       
 
 فخذ مولا  بما  اتاك    ل   

  وال يغم ك   لل في   راها                                     
 

 وه  ادياولم  من كل و ه 
 فلل  عقل  يشد   به   عراها                                      

 

          
تطمور   كان من اثار تطور الحيماة العاممة فمي الع رالعبا مي انو        

 مب  وتطمور  تبعما للما معماوي الشمعر واخالحعارة والثقافمة وال يا مة 
عماوي ممعمالم الحيماة وتتمون الشمعراء فمي  اخيلة الشعراء وازدحمم  بشمتى
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واعمتوا   قمبللم الشعر فقمد ت مرف الشمعراء اوال بمعماوي شمعر االقمدمين 
ال ممور الشممعرية  حواشممي  ة والطرافممة ورقمم  الح ممن  مممن طابعمما  عليلمما 

لغويمة تكماد تكمون   يمة وتعبيمرا غية فا تخدم الشعراء اقي مة موطقالبالو
فاح مووا  االومواع   وتبماين  االلوان  قشابة  من للا   الب وه  ديدة فيما 
ف مافوا   عافيةا  وا عة  لى افاقاخيلتلم ا وات ع   واالبداع   الت وير

ه توما اكتوتوتظلر هذه االبداعا  في التشبيه و عة الخيال الشعري   بلا
اعمافة  بيمان   و  و وماس  طبماق  ممن  مح موا  اللغمة  في  من اعافا 

 وتالحملا  المعاوي  وت ل ل   ال ميلة  وال ور اللتظية   التراكي   الى
 :فمن ت رف الشعراء بمعاوي االقدمين قول الشاعر  لم الخا ر

 
 حبائله   مبثوثا  كالدهر  فاو 

 موه وال هر  أمل  والدهر ال                                       
 

 ولو ملك  عوان الريح ا رفه
 فاتك الطل  كل واحية ما في                                        

 
 :ومن تطور وا تعمال االقي ة الموطقية قول الشاعر البحتري

 
 م دا  وعلو  تواععا   دوو  

 وارتتاع   اوحدار   واكأفش                                            
 

 كذاك الشمس تبعد ان ت امى
 العوء مولا والشعاع  ويدوو                                          

 
 قول الشاعر  الح نالشعري  والت وير  االبداع ح ن   ومن     

 :          متغزال  بشار بن برد الم دد 
 

        
 

 قةيا قوم اذنى لبعض الحي عاش

 قبل العين أحيانا  تعشق  واألذن                                                  

 

  فقلت احسنت انت الشمس طالعة
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  اضرمت في القلب واالحشاء نيرانا                                           
 

   بات  تواولوي فاها  فألثمـــــه  
و      وي ة                                               في الووم إو ــاوا  ز 

 

  فاسمعيني صوتا مطربا هزجا

 اشجانا  فيك  محبا   صبا   يزيد                                                   

 

  أو كن مفلجة  تفاحا  كنت  يا ليتني

 ريحانا   انالريح  قضب  ت من                                                 

 
 

الشممعر  م وظمم  وكيتيممة  الشممعر  علممم اوزاناو العممرو    علممماممما         
الشمعر فلمو  بوشموء  أ  وشمف  والوثمر  الشمعر  بين   والتارق  به والوطق 

بافعمممل  وارتمممبط   المعممماوي  ح مممن  اذا اتتمممق ممممت  تمممهروح الشمممعر وحرك
   مد   في  ريالتي ت  ي المو يقاو  الشعريالوغم   او قل هو  اال الي 
الشعر او اء  ال وش  العربية  االذن المو يقية خالل  ومن  العربي  الشعر

 .او تذوقه  ماعه 
 

لم يكن العربي بحا ة الى تلقي مو يقى الشعر عمن طريمق الدرا مة ف     
العربممي   دىلمم  المو مميقية االذن   كاومم   بممل  معيوممة  بمماوزان  تثبيتلمما  او

خالل الع ور ال ماهلي و مدر   بعيد  مدى الى   ح ا ة   اغيةمرهتة 
  حركممة  ا مموا  و  اوغممام  علممى رفاوشممد العربممي الشممع اال ممالم واالممموي 

 العربمي   ممرءتلمادي ال  ممن خمالل او ولما ر  او  ليمل  في   يرهاو  االبل
 ظلمره  فوق  تلتز  امراة  او  قليال  به قليال  تتلادى  عليلا  راك  وهو 
التممي الخيممام  تلممك   فممي  العممار  اللممواء   حركممة  و مممنا  هود لمما  فممي

  ممنف , للقتمال  حركمة الخيمل الزاحتمة شمدة  من و ا  فيلا  وعبثهي كولا  
فبقيم   وتطمور   يمةالعرب مو ميقى الشمعر و مد    ومن غيرها  كل هذه

 او بعمم   معايبلمما ترابطلمما فممي الشممعر و  اوغاملمما عارفممة  االذن العربيممة 
والقممول فممي  ورويلمما   واعمممدتلا اوتادهمما  وتلمما  افااوزح طيلمما وخبولمما ك

الموشمورة فمي ( الوغم االيقاع) الحظ مقالتي بعووان  -طويل الموعوع هذا
ا مالم ) او موقعي فيه  في مدووتي على الو  و  (في االد  والتن )كتابي

 ( . يتاليزيشن 
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رية وكثر اللغط وتشابك  اال وا  كلما كثر  البش  ازدحم  الحياة       

اال وا   واختلتم   على االذن العربية كل هذه  كثرف  واختلط  ببععلا
  وبالحيماة  باالعما م  العمر  دهارها وتمازجزابعد تطور الحياة و وغماتلا 
مممن فيلمما  وممما   اال ممواقكثممرة و  وتشممابكلا االمميممة   والحعممارة  العاممة

  لتتلممممه  اممممر مكتمممو   العمممروري اي ممماد  ممممن  مممبح فالغمممظ وعممم يل  
علممم أ فوشمم  ممماعه  عوممد  فممي وشمماته او االذن عممينويعيولمما  او ي وتتذوقممه

 العرو  فمي الع مر العبا مي االول علمى يمد الخليمل بمن احممد التراهيمدي
  .الب ري 

 
درس قالمممه الشمممعراء و كمممل مممما ل ليمممل درس همممذا العمممالم العربمممي ا      

غمممة اين بممين ووالتبمم مموا   ووغماتلمما  ومخممارج الحممروف مممن الحلممق  اال
تتعمدى  وحمديثا ال  و مد ان الشمعر العربمي قمديمافأ. واخرى وقيد كل ذلمك 

الشعر العربي المذي  رهي بحو  بحورا  ا ماها  عشر وغما خم ة اوغامه 
 .  ق ائدهم واشعارهم -وال يزالون  - العر   عراءالش فيلا   اوشد

 
 درا مة فمي ال وت مه  ا لمد  اء  من  بعمده  تلميمذه  االختمش و ثم         

اخر ابتكره ابتكارا من خمالل معرفتمه الوا معة فمي المو ميقى   بحرا  لي د
  حيم   ممنالخليليمة اخمر الوغمما  بمه    تمدارك ( المتدارك)الشعرية ا ماه 

 ا همي التمي بحور الشعرالعربي  تة عشرا بحر  فا بح الشعري   الوزن
 . قديما وحديثا  واشعارهم   ق ائدهم  الشعراء  لايوظم ب

 :وهذه هي اذكرها مت تتاعليلا
 

 :وأ ل تتاعيله: الطويل  -4
 

 . فعولن  متاعل   متاعيلن  فعولن
 
 

 :وأ ل تتاعيله: المديد  -1
 

 . فاعالتن  فاعلن   فاعلن  فاعالتن
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 :وأ ل تتاعيله: الب يط  -3
 
 .م تتعلن فاعلن  م تتعلن فاعلن

 
 

 :وأ ل تتاعيله: الوافر  -1
 

 .متاعلتن  متاعلتن   متاعلتن
 
 

 :وأ ل تتاعيله: الكامل  -0
 

 متتاعلن  متتاعلن  متتاعلن
 
 

 :اللزج وأ ل تتاعيله -6
 

 .متاعلين   متاعلين    متاعيلن
 
 

 :الر ز وأ ل تتاعيله -1
 

 .م تتعلن   م تتعلن   م تتعلن
 
 

 :الرمل وأ ل تتاعيله -8
 

 . فاعالتن   فاعالتن    فاعالتن
 
 

 :لهال ريت وأ ل تتاعي -4
 

 .م تتعلن م تتعلن متعوال 
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 :المو رح وأ ل تتاعيله -40
 

 . م تتعلن  متعوال   م تتعلن
 
 

 :الختيف وأ ل تتاعيله -44
 

 .فاعالتن  م تتت لن  فاعالتن
 
 

 :المعارع وأ ل تتاعيله - 41
 

 . متاعيلن  فاع التن  متاعيلن 
 
 

 :المقتع  وأ ل تتاعيله -43
 

 .   نم تتعل  م تتعلن  متعوال 
 

    :الم ت  وأ ل تتاعيله -41
 

 فاعالتن  فاعالتن  لن  م تتت     
 
 

 :المتقار  وأ ل تتاعيله -40
 

 .  فعولن  فعولن فعولن   فعولن    
 
 

 (وي مى الخب  أو المحد  ) المتدارك  -46
 :وأ ل تتاعيله
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 .  فاعلن  فاعلن   فاعلن   فاعلن   

 
فقد ا تزئ   وولك     اال ان هذه  البحور  لم تبق على حاللا       

ولحقلا  التغيير او اوشطر  فوظم  الق ائد بم زوء البحر اومشطوره  
ودخل  اليلا بع  االمرا  العروعية مثل الخبن  والطي  والزحاف 

 ... و
  :الحظ   الشاعر   ريت  الغواوي   في الغزل يقول  

 
 ال دود  يا أيلا المعمود قد شتك

 
  لودال  خالتك   م تلام   فأو 

 
ا  الل ود  ودعك قد   تبي   اهر 

 
 خمود وار ليس للا  وفي التفاد 

 
 وقود من اللوى  تشبلا الويران 

 
ا   أقول  إذا  أطتئ  تزيد قد  يوم 

 
 معمود   فمووي  كتى  يا عاذلي 

 
 

وزان التمي أخر لما الخليمل ووظمموا وقد ألم  الشعراء العبا يون باا       
ااوزان  فعمللا  واقربلما  واطوعلما  للغوماء  همي اوكان    تتعيالتلا في 

كالم ت   والقتعم   وم مزفء الكاممل  واللمزج  وغيرهما  ممن   الق يرة
م حيماة الق مور وتالئم والعذوبمة التي ت تدعي الرشاقة  الم زوءةالبحور 

إلممى  المموغم   حبمم يممما و و مماعا  االوممس والطممر    والخمائممل  والحاومما 
 .يلمو يقللوغم ا  وطواعية  للغواء ا  تلأكثر ا ت اب واالوتسك 

  : الحظ  ابا  وفاس  حي  يقول و 
 

 حامل اللوى تع  ي تخته الطر 



7/31/2016 

 44 

 
 لـه ليس  ما به لع     يحق    إْن بكى 

 
 يوتح    والمح    تعحكين الهية  

 
 . كلما اوقعى  بٌ  موكك عاد لي  ب   

 
وتطمور   زئم  تلشمعرية وبحمور الشمعر العربمي اوكذلك االوزان ا        

الموشممح   ديمدة واوزان لممم تكممن معروفمة مممن ذي قبمل مثممل اوغممامفظلمر  
والز ل اللذان  ظلرا الفل مرة في بمالد االومدلس ثمم اوتشمرا فمي المشمرق 

تبعما لتطمور  المواليا والمزدوج والم مط والمربت والمخمس بعد ذلك  ثم 
لتغييممر فممي ا هممذا باالعممافة الممى.م تمممت  وحا تممه للمموغم والغوائيممة حالممة ال

بممالغر  الممذي  ق ممائدهم  فتممتح الشممعراء اقممد ف .  التمماظ الشممعر وا مماليبه
وظممم  الق مميدة مممن ا لممه فممي بعمم  االحيممان عممازفين عممما كممان الشممعراء 

البكاء على االطالل ولو ان  وه من ا تلالل الق يدة بالغزل اي يرون علي
 .الطريقة المالوفة هذه بععا مولم ظل يوشد على

 
ا متحدثوا أوزاوما  و كما ذكمر  ت رف بع  الشعراء بااوزانا  كم       

ممن أشملر  المذي كمان   العتاهيمة يأب مثل   أخرى تو  م مت روح الع ر
 . يقول من الشعر الشعرية لما  في ااوزان  الذين ابتكروا

 : فيه   قتيبة  قال ابن وقد 
 
يخرج به وكان ل رعته و لولة الشعر عليه ربما قال شعرا  موزووا ) 

 ( عن أعاري  الشعر وأوزان العر 
 

 الشممعري  تعتمممد علممى الحممرف االخيممر مممن البيمم  فلممي   اممما القمموافي     
فقمديما كاوم  الق ميدة  وي مى المروي  قبله الحرف الذي وحركته وحركة

ملمما    واحمد وروي واحمد  وو ق  لى وتيرة واحدةع كائوة ابياتلا ولاية 
  ويشمكلمن  بحر  واحد  وقافية  واحمدة    طال  الق يدة او ق ر   فلي

اوم  قافيتلما قمال همذه ق ميدة بائيمة اذا كيف قافية الق ميدة   الحرف االخير
 رائية اذا كاوم  قافيتلما موتليمة بحمرف المراء وهكمذاموتلية بحرف الباء و

 اووووية ايقال ميمية 
 .......الميةو
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  الق ميد عا اخمرى ممن فقد او د التطور اووا  اما في الع رالعبا ي      
الموشمح    ي ممى  مما  لماومو  والمشمطور  المخممس  ومولا المربت   مولا
حور الشمعرية العربيمة كاو  تحتكم الى الب ان ال ميت  اال المواليا وهكذا و

 مقتعممما  الق ممميدة   مولممما اال ومممادرا وح ممم   وال تخمممرجال مممتة عشمممر 
 .لغيره ه زت  لم للشاعر ما  ا از   والعرورة الشعرية التي

 
 :اما فيما يخص التوون الشعرية واغراعلا  وكيتية تطورها فاقول      

فممي الع ممر العبا ممي هممي امتممداد  ية غممرا  الشممعرمممما الشممك فيممه ان اا
و لكمَن همذا ال يعومي عمدم بمروز   للغرا  الشعرية فمي الع مور ال مابقة

 لعبا يقد تطور  الموعوعا  التقليدية في الع ر اف  موعوعا   ديدة
 :واهملا مايلي  برز  موعوعا   ديدة في هذا الع ر في الشعر و

 
 ةمعروف ةشعري وهي اغرا   المدح واول هذه التوون التخر و        
فمممي الع مممر و  ومتداخلمممة  بممين  التخمممر والممممدح   الع مممر ال ممماهلي موممذ 

  بممرز ا لحمماح  فقممد   ديممدة  معمامين لوت ممه  فممن المممدح  اشممتق  العبا مي
     الخلتمماء   مممدح  فممي  خا ممة    ا  ممالمية هممذا الع ممر علممى المعمماوي   فممي

نْ   همو  وظمر الشمعراء فمي  فالخليتمة   .قبل  و الوزراء على وحو لم ي علد مك
لغ الشمعراء فمي و مف و قمد بما  حممى ا  مالم و حمامي   الم لمين  إمام

 الخليتممة    مممدح فممي   اسفومم ي قممول أبمم الحممظ  الديويممة الممممدوح مكاوممة 
 :وهي  حالة  ديدة   لم  ي بق للا مثيل    الرشيد  هارون

 
 ت قـاتـه حَق   هللا  اتقي     لقـد  

لدك الم تقي                                       ْد   وت ك فوق    ل    و   
 
رك  أهل    و  أ خْت      أ َوه  حتى  الشك

اف                                             ل ْم ت خلقك   التي الو طف   ك  ل تخ 
 

ا               ق ائد  في  و الحرو   بت وير ااحدا  الشعراء   قام  كم 
  ت  َور  تاريخية  ائقوث المدح  ائد ق   و بذلك أ حب  والتخر   المدح

  تمام في أبي وافعل ما قيل  بلذا المعوى ق يدة   . البطوال  العربية
 :  عمورية مديوة  فتح
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 ال يف أ دق إوباء  من الكت     
دُّ بين  ال د و اللع ٍ                                           في حَدهك الح 

 
       

   للا  مدح المدن و التع   مثل  الت ديد في هذا التنوبروز حاال   
 م دح  الكوفة   التي  و أشلر المدن  محا ولا  تعداد  في  و ا فاعة  

  التكرية رئي ية للحياة مراكز  ذه المدن ه باعتبار  و بغداد  و الب رة
. العربية   في العالم  اال المي  او الدولة   و االقت ادية  و اال تماعية 

 :قول عمارة بن عقيل في مدح بغدادالحظ  
 

 أعايو  في طول من اار  أو
  وة اار ك عر  كبغداد دارا  إولا                                      
 

  تا العيش في بغداد واخعر عوده
 وعيش  واها غير  اف وال غ                                       

 
 تطول بلا ااعمار إن غذاءها مريء 
 بع  اار  أمرف من بع و                                          

 
 

   ال ماهلي  الع مر فمي القمدم   مومذ  المعروفة  التوون  من  الغزلو        
بمالمرأة  وفيمه  ات ماهين    غمزلاالول  الت ا  ات اهمفيه  عدة    تميز  و قد

الغمزل ) الحمظ كتمابي   - عتيمفالغمزل ال  مدي  والثماوي ال  ح يال الغزل 
فممي الع ممر العبا ممي إلممى   طبيعممة الحيمماة    و قممد أدَ  (فممي الشممعرالعربي 
ممن الغمزل كمالغزل الق  مي و همو   أوواع فيه  فبرز   ازدهار فن الغزل

  الح مي  الغمزلوكمذلك    الع مور ال مابقة  فمي  معروف ا كان   لما  امتداد
مما و لكوممه  او ال  ممدي  مما وخالعممة    ممارأكثر م وو  و للزودقممة   .و تعابث 
  و تعمدد المالهمي  واوتشماره  الغمزل  دور كبير في شميوع همذا  والشعوبية
 .حية التي وشرها الموالي ا با واالفكار  اآلراء وذيوع 

 :ع رد في الغزل   حماد  قولالحظ  و 
 

 ويح  قلبي قلبلا  ( وهرا  )أوي اهوى 
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 وأحبلا  وَدها من   من حب ي للا  وأح 
 

 ذوبلا  وتكتم  تختي   للا   ارية  وأح 
 

 في الع ر الذي  اد  ومن الغزل العتيف  وهو امتداد للغزل العذري      
  :العباس بن االحوف يتغزل في حبيبته االموي  قول  

 

 ألم تعلمي يا فوز أني معـــــــــــــذب ُ 

 يجلــــــــــــــــب ُ   والحين للمرء, بحبكم                                        

 

 وقد كنت أبكيكم بيثرب مـــــــــــــــــرة ً 

 نفسي من األر  ِ يثـــرب ُ  وكانت منى                                        

 

 اأُسملكم حتى إذا ما رجعتمـــــــــــــــــــو

 

 أتاني صدود   منكم ُ وتجنــــــــــــــــــب ُ                                          

 

 فارحموا , فان ساءكم ما بي من الصبر 

كم هذا ال                                          بــــــــــــوا, عذاب وان سر   فعذ 

 

 فأصبحت ُ فيما كان بيني وبينكـــــــــــم 

 لقيت ُ فيعجـــــــــــــب  أحد ث عنكم من                                    
 

ظلر  في الشعر العبا مي همو الغمزل بالغلممان أو او اخر لون  ديد و       
الم ممان مثممل  والبممة بممن علممى ايممدي وخبممة مممن الشممعراء  . الغممزل بالمممذكر

 .الحبا   وابي وفاس  والح ين بن العحاك وغيرهم 

 :متغزال به في غالم  والبة بن الحبا يقول  

 

  خلوة  على  لساقينا  قلت       

 رأسي من رأسك كذا أدن                                            
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  ساعة لي وجهك على ونم          

    سيجال  أنكح امرس إني                                            

 

 

 اخر معن الغعزل  هعو الغعزل الصعوفي  وهعو نعوع جديعد  نوع  وهناك        
ق  ال وفيون إلى الح   ف علوا موه الوور .وهو وليد شعرالزهد  وقد تطر 

والمشممعل الممذي ي ممير   وال ممر الممذي يتكمم  عليممه   بممه   الممذي ي  تعمماء
أن الحمم  هممو طريممق ) قاعممدة  ا ا ممية هممي  اه ليفكممدواال مموفي علممى هممد
حم  هللا تعمالى  وهذا يعوي أن غاية الح  الق وى همي( الو ول إلى هللا 

  يملمد الطريمق للمعمارف وا شمراقا  والتتوحما   ممما   بماهلل  االت ال  او
قممة ال ملوك   بععلا  ليكون  الحم  ا للمي  وتالزم ااقوال واافعال  مت

.. والورع والزهد ، والتوكمل والرعمى   وا وابة  كالتوبة فيت البشري الر
مما يدعو إلى التحرر ممن  مرخة ال  مد وطغيمان الرغبما   وما إلى ذلك 

إلمى المعماوي الراقيمة والمراتم  الذوقيمة التمي  الترفتاو ال و ية والح ية 
والكشمف    توأى في كل ااحوال عمن شمفون المعرفمة العقليمة حيم  المذوق  

فوماء   القل  إلى هللا ولميس ل مواه ، فيطيم  عيشمه فالحم  ال موفي وميل  
ممدا   ممال  موحِّ شممرح ) الحممظ كتممابي  –مطلممق  ي عممل مممن الحمم  والمحبممو  ك 

  ال مممزء االول ( ديممموان الشمممي  عبمممد القمممادرالكيالوي وشممم  فمممي ت ممموفه 
 .     401-43  \ال تحا  

 
ووزوة   د المثالي الم رد عن رغبة ال    فالح  الروحي         

و الت اق  حقيقي اودماج   حالة في    احبه الغريزة ، ي عل من 
  شعر الح  في  ال افية   الو داوية  الوزعة فتتألق  بالمحبو  
 .ال وفي 
 :قول ال لروردي والحظ 

 
 لمع  وارهم وقد ع ـعس      

 لالليل ومل  الحادي وحار الدلي                                        
 

 فتأملتلا وفكري من البيـن   
 علـيل ، ولحظ الغرام الدخيل                                           

 
 وففادي ذاك التفاد المعو ى    
 وغـرامي ذاك الغرام الدخيل                                            
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 :     ثم مالوا إلى المالم فقالوا 

لٌَ  مـا رأيـ  أم تـخييل                                             خ 
 

مافون  بطبيعة  اوت لم  ودواخللمم   الشعراءاما في فن الو ف  ف      و  
الو ف بتن الشعر العربي زاخر ف  ب  ات اع خياللم و دقة مالحظتلمبو

اممما  .  ال ماهلي وحتممى الشعرالمعا مر فمي همذا الوقم  ع مرالممن  ا ابتمداء
  ممادياالقت  و الومممو  للتطممور الحعمماري  وظممراف  با مميالع ممر الع  فممي

فمي  ا ات اهم  عمدة  وظلر  الو ف  م ال  فقد ات ت  والحياة المترفة 
 للممذا االت مماه    الحعممارة يممد امتممد  وقممد القممديم   االت مماهاهملمما   الو ممف
و ممف  وفيممه  وفقمما  للتطممور الزموممي  والحعمماري  والتطمموير  بالتلممذي 
و الترس و الليمل و الو موم الواقة  و فو  ال حراءفي  الرحلة الشعراء

ت ديممممدي فممممي لا االت مممماه  ومممممن ثممممم  المعممممارك و الحممممرو   و و ممممف
التطممممور   وتممماج  كممماناذ   الع رالعبا مممي ويتمثمممل فمممي االبتكمممار ال ديمممد

و متوا وفيه ,  واال راف و شيوع الترف  االقت اديو الحعاري و الوم
ق والب ماتين والريما  والحمدائق والحمدائ  كال  ور  المظاهر الحعارية

 .المشار والق ور والمآكل و  الموائدو والزهور
 
 الحظ   قول  ابي الترج  في  و ف   ر  ديد  شيد   و 

 :على  ولر د لة
 

   را  على متن د لة  حبذا  أيا 
 ورووق  وح نٍ   تأ يس   بمتقان                                       

 
 ووزهة   عراق لل وفخر     مالٌ 

 التشوق  فرط   من أعواه     و لوة                                     
 

  يحميط ومما وريماش  فيلا من فرش وأثما  كما و توا الق ور وما       
مو قة وما فيلما ممن ورود وازهمار مختلتمة االلموان اء من حدائق غو    بلا

و و ممتوا  بمماء والغممزالنالظ فيلمما  وتلعمم   الطيممور  تغوممي فيلممات واالريممل
و متوا و  والطمرد رحمال  ال ميد و  االعا و والوغمية اآلال  المو يقية

ممن   فيلما  يتمردد  ومماوغلماولا    و قاتلا  وأدواتلاوم ال لا   الخمرة
   .أ وا  المغوين والمغويا 
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ل ماء ال ات ماهين الع مر العبا مي ه فميفيماما فمن الل ماء  فموالحظ        

شخ ممي وقممد امتمماز اللووممان معمما  بال ممخرية الشممديدة الل مماء لا يا ممي وال
ات مه وحمو التركيمز  في االغل  الل اء ال يا يف .للمل ولمفلم وا يذاء ا

 . للمل وين  و الزودقة  الشذوذ  على ا وحراف الديوي و و  
 

ْن الل اء         زاعمي فمي ال يا ي او الل ماء العمام   و مك قمول دعبمل الخ 
 :المعت م و الواثق تتين الخلي ه اء

 
 خليتٌة ما   لْم ي حزْن له  أحد       

 و آخٌر قام  لْم يترح به أحد                                             
 

َر الش فم       م  ذا و  َر ه  ه   ف م  ع  تب   ي 
ك                                             الو  ذا ف قام  الش فم  و  قام  ه   د  و 

 
ر م ال وراللزلية و ال خرية وحو  ات ه  الشخ ي  و الل اء       

 :مثال  ذلك . مل وعيبة  للمالمعحكة وال
  :  ل اء ال في  قول  ابن الرومي  
 

 مـائق يحمللا   ولحية        
 مثل الشراعين إذا أشرعا                                       

 
  اغراتقوده الريح بلا          

 قودا عويتا يتع  ااخدعا                                        
 

 فمن عدا والريح في و له        
 لم يوبع  في و له إ بعا                                      

 
 لو غاص في البحر بلا غو ة         

 أ معا  حيتاوه بلا    ـاد                                       
 

إومما همو ممن   ليس ظاهرة   ديمدة علمى الع مر العبا مي  الزهدو          
الكثيمر ممن  برز فيمه  ثم  الع ر ااموي الذي  او التابعين  ع ر ال حابة
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  والت مموف  مثمل الح ممن  الب ممري  بموادر للزهممد  فممي أشممعارهمالشمعراء  
يموظم  فمي   الشمعر المذي  أ مبحلمذا  .بمالقلو   المت لة   اا با   وقطت

تيممار  يوا ممه  ا ممبح   ممالحا  حممادا    بذاتممه االمممور  الزهديممة والديويممة 
 .و الم ون  و ا وحرافْ   الزودقة

 
 وه رهما   الدويا  لالبتعاد عن  يلدف ة  لوكيبحد ذاته يعتبر و الزهد     

  .والطاعا   الرباوية   بالعبادا   وااللتزام
 

  م اهدةا ا لا  ال روحية خال ة  وزعة   فلو   أما الت وف         
قد ظلر و. الذا   االللية  للكشف عن  والو ول  الروحية  والرياعة

الشي   معروف الكرخي  وال ويد  البغدادي   :الر ال المت وفين من
والحالج  والقاعي التاعل  وابن التار   والشي   عبد القادرالكيالوي 

  . وابن عربيوال لروردي 
 
 .108 -133 تحة ( الغزل في الشعر العربي ) را ت كتابي  
 

 واال تغراق في الذا  العلية و اءك المشلورا ك بالعبادةال ومن        
 . بالح  ا للي   واد   العدوية و قد رابعةالشاعرة 

 : بعد تعشق  بالذا  االللية الحظ قوللا  توا ي حبيبلا و
 

 أحبك حبين ح  اللوى           
 لذاكـا  أهال    اوك   وحبـ ا                                             

 
 فأما الذي هو ح   اللوى           

 فشغلي بذكرك عمن  واكا                                            
 

 وأما الذي أو  أهل له         
 راكافكشتك للح  ك حتى أ                                            

 
 يت لممى فممي شممعر أبممي العتاهيممةالخممالي مممن الغلممو  شممعر الزهممد و         
  أبيما  بعمد توبتمه فمي شميخوخته  فلمه  أبمي ومواس الشماعر المما نوشعر 

وقيل اوه قاللما  فمي اخريما  اياممه   الشعرالعربي من روائت  في الزهد تعد
 . تعالى  من غتلته و تا  إلى هللا  تيقظ  أن  بعد 
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 :ه في الزهد لقوالحظ   
 

 يا ر  إن عظم  ذووبي كثرة  
 بأن عتوك أعظم   فلقد علم                                           

 
 أدعوك  ر ِّ كما أمر   تعرعا  

 يدي فمن ذا يرحمْ  فمذا ردد                                          
 

 إْن كان  ال ير وك إال م ح ٌن 
 يلوذ و ي ت يـر الم رم  فبمن                                        

 
 مالي إليك  و يلة  إال الر ــا

 م لـم    ثَم إوي  ظوي و  ميل                                         
 

وكاو  هذه في ال اهلية ايعا قاللا كثيمر ممن  -اما في  شعرالحكمة        
حركمة   أثمَر وقمد   –مى  ولبيمد شعراء  ال اهلية  مثل زهير بمن ابمي  مل

فمي الع مر شمعراء ال بعم  فو مد أن  شمعر الحكممة  التر مة الوا عة في
اللوديمة التمي تر مم   ية ور ماالتويمة  اليوواو  حكممالا متوعبوا العبا ي 
شمعرا  ، بلما إلمى العربيمة فتمثلموا  وغيمره   ثم وقللا ابن المقتمت  للتار ية

 ذي اال مول اللوديمة ( كليلمة ودمومة )   مثل كتما أبياتلم  اوعمووا بععل
اللمذين وقمل فيلمما ابمن  ( ااد  ال مغير) كتما  و (ااد  الكبير )كتا  او 

 .الكثير  ت ار  الترس وحكملم  من المقتت
 : الح  عبد  القدوس  يقول   قولالحظ  و
 

 المرء ي مت و الزمان يتـرق
 ويظـل يرقت و الخطو  تمزق

 
 له  وان يعادي عاقال خيـر

 مـن أن يكون له  ديق أحمق                                        
 

 فارغ  بوت ك أن ت ادق أحمقا
 إن ال ديق علي ال ديق م دق                                     
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 فموما  وطق   إذا  وزن الكالم
 يبدي عيو  ذوي العقول الموطق                                     

 
 

عر  فبعد  أن كان الشعراء ال ه أثَر  الحعارة فياما في الرثاء  فقد        
  هالع ممر يوظموومم فممي هممذا شممعراءا ممبح  الفممي البحممور الطويلممة  هيوظموومم

وفي رثاء الخلتاء  وليس  ديمدا علمى الشمعر العربمي . البحور الختيتةفي 
 :الحظ قول  ابي وفاس في  رثاء  االمين و.  رثافهم 

 
د  المو  ماطوى   بيوي وبين محم 

 واشر لما تطوي الموية    وليس                                         
 

 وكو  عليه أحذر المو  وحده 
 أحاذر  عليه  ش   يبق لي  فلم                                          
 

لشعراء  ورثوهم  مثلما  فعل ا  بكى شعراء هذا الع ر أبوائلم  كما      
ْن ذلك  في الع ور المتقدمة  قبللم   بوه محمدا  ابن الرومي رثاء و مك

 :حين توفاه المو  اوخطتته يد الموون 
 

 بكافكما ي شتي و إْن كان  ال ي  دي
 ف ودا فقد أودى وظيركما عودي                                         
 

 ب وَي الذي أهدتـه  كتاي للثـرى 
لدي  يا ح رة  الم لدي                                         فيا عَزة الم 

 
 أال قاتل هللا الموايا ورميـلا 

 من القوم حبا  القلو  على عمد                                       
 

 توخى حمام المو  أو ط  بيتي
 وا طة العقدفللَه كيف اختار                                            

 
واالحبممة   الع ممر العبا ممي رثمماء المغوممين مممن  ديممد رثمماء  اال ان        

   .العربي الرثاء   لم يعرفلا  أو اف ا  الرثاءهذا و تعمن  واال دقاء 
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 :في رثاء المغوي إبراهيم المو لي ذلك قول أحدهم   و من   
 

 بك  الم معا  حزوا  عليه          
 وبكاه اللوى و تو الشرا                                         

 
 وبك  آلة الم الس حتى         

 رحم العود دمعة المعرا                                           
 

 العربمي   رعشمال علمى   ب ديمدٍ   لميس   فمٌن أدبمٌي اما  الخمرة  فلي           
  شلرالشعراء في الع رال اهلي أومن   قبل  ا  المْ   ابتدأ  وإوما هو قديم 

  أممر  ا  الم  اء   ولما االعشى وعمرو  بن كلثوم  الخمرة  و فك   في
قلمم    لممذا .و مماوعيلا  وبائعيلمما وحامليلمما    شمماربيلا  وحممد    بتحريملمما 
 فمي الع مر االممويو . وتمٍر قليمل والقول  فيلما  واقت مر علمى   معاقرتلا

ممن غيمر الم ملمين  اغلمبلم من الشعراء عدداوبعث  من  ديد  على ايدي 
  . التغلبي  مثل االخطل

 
  وتو ممع  م ال مملا  شمماع  الخمممرةفقممد  فممي الع ممر العبا ممي اممما       

  م ونالو  للوكثرة الو  ترفوتي ة ال  وزاد ا قبال عليلا  وكثر  حاواتلا
وفمي كمل .  وراء همذا ا قبمال  أن الحرية  ويبدو  واوتتاحه الع ري هذا ف

هذا  قال الشعراء واوشدوا  ومن اشلر  من قمال فيلما الشماعر ابمو ومفاس 
 :والشاعر غال  عبد القد وس  الذي يقول فيلا 

  
 أديرا علي  الكأس إو ي فقدتلا   

 كما فقد المتطوم در  المراعتك                                           
 
 :و قول ابي وفاس  هذه االبيا    

 
 

 مي فمن اللوم إغراءدع عوك لو
 وداووي بالتي كاو  هي الداء                                 

  
  تراء ال توزل ااحزان  احتلا

 ح ر م ته  راء  لو م لا                                    
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 قام  بمبريقلا والليل معتكر

 الء فالح من و للا في البي  ا                                 
 

 فأر ل  من فم ا بريق  افية
 إغتاء    بالعين  كأوما أخذها                                     

 
 رق  عن الماء حتى ما يالئملا

 لطافة و تا عن شكللا الماء                                      
 

 فلو مز   بلا وورا  لماز لا
 وأعواء  أووارا    حتى تولد                                       

 
 دار  على فتية دان الزمن للم

 شافوا   إال بما  فما ي يبلم                                        
 

 لتلك أبكي وال أبكي لموزلة
 تحل بلا هود وأ ماء  كاو                                       

 
ن شممعرائلا فتشمممل القممروين اممما التتممرة الزمويممة التممي تحممدث  عمم       

ميالدية  وحتمى بدايمة  116  -ه رية 431  \الثاوي والثال   أي  من 
 .ه رية  100\القرن الرابت الل ري أي ل وة 

 
فالشممعراء الممذين عاشمموا فممي هممذه التتممرة الزمويممة  مممن الدولممة         

وهو ماو ميه  بالع ر العبا ي  العبا ية هم من تحدث  عن اشلرهم 
واهم  شعراء هذا الع ر  بشار بن برد شي  الم ددين و ابمو  - االول 

تمممام  والبحتممري وابممر وممفاس وابممو العتاهيممة  وابممن المعتممز و ممريت 
الغممواوي  والمتوبممي  وكشمما م  وابممو فممراس الحمممداوي  وغيممرهم كثيممر  

وممن  وقد كان  افعل شعراء هذا الع ر ابو تممام  الطمائي  والبحتمري
واال مممممتيواس بممممماراء الوقممممماد وممممممفرخي خمممممالل  درا مممممتي لشمممممعرهم 

الشمعر فمي همذا الشعرالعربي والملتمين به  وقر حقيقة ان ابما تممام هو
 .امير شعراء الع ر   الع ر 
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المذي لمم تلمد  شاعر العربية االول  فلو ابو الطي  المتوبي   اما        
مثلمه  مومذ ان وشمأ الشمعر فمي ال اهليمة ولحمد  االو اء العربيا  شماعر

العر  الشممعراءالشممعر العربممي  وملممك ملممك هممذه الحممروف  فلممو  كتابممة
ويحممق للعربيممة ان تتخممر بممه  فلممو مممال  الممدويا وشمماغل الومماس  ميعمما 

شاعرا عظيما  لمذا يكمون لوما فمي همذا الع مر وهمو الع مرالذهبي للغمة 
العربيممة وعلوملمما و ممتاء آدابلمما وبالغتلمما  ووحوهمما وتمممام قواعممدها   

 :شاعران  
 
ممر  الطي  المتوبي  وهمو ملمك الشمعر وملمك الشمعراء علمى االول  ابو 

 الدهور والع ور

 
الشمعراء فمي همذا اميروالثاوي  ابمو تممام الطمائي  وهمو اميمر  الشمعر و    

 الع ر 
            

 
 

       ********************************************** 
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 تمام الطا ئي ابو

 

 شعراء  الع ر العبا ي االولامير 
 
 
 
 

  يحيمى  بمن بمن ااشمل   بمن قميس    لحمارا  هو حبي  بن اوس       
يوتممي الممى قبيلمة طممي العربيمة وقممد   أبمو تممام الطممائي، الشماعر ااديمم 

فممي مكممان   الممى طممي كممما اختلتمموا االد  فممي و ممبه   مفرخمموا  اختلممف
   .وزمولا   والدته

 
 (  ا مم)وأ مله ممن قريمة   ه ريمة  488 \ةولد ابمو تممام  مو         

احمدى القمرى التابعمة العممال  بالقر  من طبرية (ال يدور) ل اعمامن 
ية وقمد ودمشق ويقال اومه ولمد ممن ا مرة فقيمرة معدممة  تمدين بالو مرا

اوتقلمم  عائلتممه الممى دمشممق طلبمما للممرزق والمعمماش وهممو لممما يممزل طتممال 
تقععال الععى دمشععق   لكسععب  االن(  تععدوس)واسععمه    ثر ابععوهفعع    ممغيرا 

 .فيها  حانة الرزق  وفتح 

 

امــععـا  حبيععب  فاشععتغل  مسععاعد  عنععد  قععزاز فععي  المدينععة  وقيععل          

 .في  سن  مبكرة  الشعرية قريحته   تفتحت
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و ذكر  انه  فكر  في  امـر عقيدته  الــدينية  فنبعـذ النصعرانية            

اذن نشععأ فععي دمشععق   ( اوس) لععى واسععلم  وغيععر اسععم ابيععه مععن تععدوس ا

التععي كانععت  جنععة الععدنيا  وروضععة مععن رياضععها فتأثــــععـر  بهععذه البيئععة  

ثعم انتقعل  علعى االدبعاء والشععراء  والريب في ذلك لما للبيئة معن تعأثير 

( ديك الجعن )مـن دمشق الى حمص  وهناك اتصل بشاعرها المعروف  

ي  نظعم الشععر  لمعا والزمعه فاحبعه وسعاعده علعى المضعي فعي طريقعه فع

وقـعـد كسعب ابعو تمعام  حعة وقعادة  وشعاعرية  بعدات تتفعتح الحن فيه قري

 1منه اشياء  الباس بها

 

بعععد ان اشععتد سععاعده وتفتحععت ملكتععه الشعععرية  انخععرط  فععي مععدح       

اسععرة  طائيععة  ردحععا مععن الععزمن  حتععى قيععل  ان نسععبته الععى طععي  كانععت 

النظعام )) نسبه العى طعي راجعع  بسبب  مدحه لهذه العائلة والصحيح ان

 . فـــي شرح شعر المتنبي وابي تمام البن المستوفي االربلي

 . مواهبه في  ن مبكرة  تتتحف 
 
وبقممي فممي حلمم  ردحمما مممن الممزمن ثممم رحممل بعممدها متو لمما الممى         

الممماء فممي الم مم د  الومماس  ي ممقياخممذ فممي حداثتممه  م ممر  وفممي م ممر
وكممان   أخمذ عممولم وكممان فطوما فلممماثممم  مالس بعمم  اادبمماء ف  ال مامت

فيممه  حتممى قيممل   حتممى قممال الشممعر فأ مماديوظمممه يحمم  الشممعر فلممم يممزل 
  فمي ذلمك ال مامت المذي كاوم   تعقمد الحقمة   وا متقى االد  ممن مواهلمه

فيلمما االد  والشممعر   م بممماوفيممه م ممالس  للممدرس والممتعلم فممي كممل العلمم
اطلمت اطالعمما  لك كمذفكمان فيمه ي مقي الممماء  وي ت مقي العلمم مكاوممه  و

في ا لوبه حتى  قيل اومه حتمظ  القران الكريم وتاثر علوم  وا عا على
 .القران الكريم كله

 
تكاملـــت شعاعريته  وثقافتعه بعد خمس  ووا  قعاها في م ر        

علعى امعل   ( عياش بعن هليععة )يقال له  حضرمي    انفرد في مدح رجل

فهجعره  وهجعاه  وقعد   معا منعاه بعه  لعم ينعلومناه به اال انه طعال مكوثعه 

ساءت حاله فـعـي مصعر  بععد ذلعك فعذكر اهلعه واحبتعه  فعي الشعام  وزاد 

عائممدا الممى  حنينععه اليهععا  حيععث االهععل واالخععالء  فتوجععه اليهععا مععن جديععد
 .الشام  
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في اثواء عودته الى الشمام ا متغل و مود الخليتمة الممامون  فيلما        
اال _كمما قيمل  _ه  الومه علموي المرايلكن الخليتة  اعمر  عوم  فمدحه

 . ال يدشعره بق يده وطار  شلرته  وعرف  قداوه كاو  
 

وقيمل خمر واظمما الشمعر ا ممن بلمد المىمتوقال  بقي ابو تمام مت وال      
كممان يحتممظ أربعممة عشممر ألممف أر مموزة للعممر  غيممر الق ممائد اوممه كممان 

 ماط حتمى طمار  شملرته  وعمرف فمي كمل االو .والمقاطيت وغيمر ذلمك
 .الرائعة العربية

 
  وكان الشعراء يق دون أبا تمام طلبا العترافه بلم وو حه للمم       
فلمما وفمد عليمه البحتمري  فمي الشمعر  كان خبيرا بال موعة التويمة حي  

 :مت  مت من الشعراء قال أبو تمام للبحتري
 
 ؟؟ أو  أشعر من أوشدوي فكيف حالك -
  

 إلممى االطمئوممان البحتممري   دفممت   بممه ابممي تمممام  ويبممدو أن إع مما      
فو لمه   بف مه وفقمره اليمه  فشمكا البحتمري  على أممور معاشمه اليه  

لوعممان مفكمدا  علمى شماعريته بر الة تو ية إلى أهل معرة ا  أبو تمام
 .به إلى م يرته الطويلة  وكأوه يدفت متتتحة ال
 

 : طيء ثالثة ظلر في  : وكان يقال
 

 .داود الطائي في زهده، وأبو تمام في شعرهو  في كرمه الطائي  حاتم
 

أبمو : فممن مشماهيرهم  ماعمة   ومهزم  فمي  الشمعراءممن  كان  و      
وكان أبمو تممام   وابن أبي قيس الخزاعي  ودعبل  والبحتري  الشيص

 .وشعرا  من خيارهم ديوا وأدبا وأخالقا
 :ومن رقيق شعره قوله

 
  يا حليف الودى ويا معدن ال ود 

 ويا خير من حوي  القريعا                                          
 

  لي  حماك بي وكان لك اا ـ 
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 ـر فال تشتكي وكو  المريعا                                         
 
بالمدح  والو ف  والرثاء واغرا  اخرى برع  ابو تمام  اشلر .

 .فيلا كثيرا ومن شعره في و ف الربيت 
 
 :االبيا  ال ميلة  هذه  
 

 رق  حواشي الدهر فلي ت ور    
 وغدى الثرى في حليه يتك ر                                           

 
 يا احبي   تق يا   وظريكما   

 تريا و وه االر  كيف ت ور                                         
 

 تريا ولارا مشم ا   قد شابه    
 زهر الربى   فكاوما      هو  مقمر                                     

 
 دويا معاش للورى   حتى اذا    

 حل   الربيت    فاوما   هي   موظر                                      
 
 اعح  ت وغ بطوولا لظلورها  

 توور وورا  تكاد له    القلو                                             
 
 زاهير ترقرق بالودى افي  كل  

 اليك      تحدر    فكااولا    عين                                      
  

ولمععا اصععبح  المعتصععم  خليفععة المسععليمن  اسععتقدمه واتخععذه شععاعر          

 علمى غيمره  ممن  الشمعراء   وفعملهوخا مته   و عله من شعرائه الدولة 
ال انعه رغعم ذلعك اعل  متجعوال لجبولتعه  علعى التنقعل  ا وبالغته  لقوة شعره

وقد تنقل بين الشام ومصعر والعـعـراق وفعارس  حيعث معدح والعى خراسعان 

هناك  ثعم ععاد العى بغعداد  وعنعدما رجعع الخليفعة المعتصعم منتصعرا ضعافرا 

- :تلقاه الشاعر ابو تمام مادحا اياه  ببائيته المشهورة (عمــورية )فاتحا  

 

 انباءا من الكتـــــــــب   السيف اصدق 
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 في حده الحد  بين  الجد واللعـــــب                                             

  
 : ابن خلكانووقل 

 
ل ابن المأمون يوق,قد امتدح أحمد بن المعت م ان ابا تمام      

 :بق يدته التي يقول فيلا
 

 إقدام عمرو في  ماحة حاتم 
 في حلم أحوف في ذكاء إياس                                       

 
أتقول هذا امير المفموين وهو أكبر : فقال له بع  الحاعرين    

قدرا من هفالء؟ فموك ما زد  على أن شبلته بأ الف من العر  
 :ثم رفت رأ ه فقال ختيتة  فأطرق إطراقة .البوادي

 
 ال توكروا عربي له من دووه 

 مثال شرودا في الودى والباس                                         
 فاهلل قد عر  ااقل لووره

 من المشكاة والوبراس  مثال                                           
 

لم ي دوا فيلا هذين البيتين، وإوما  موه  أخذوا الق يدة  فلما        
 .قاللما ارت اال

 

 معت م وبع  القادة والوالة وا حا  الوتوذ ال  مدح ابو تما م         
    مممبين فمممي الشمممعر  وظمممل يتوقمممل  بمممين بغمممداد والشمممام  تكاذ كمممان ممممن الم

الذي كان وزيرا للخليتمة  الزيا عبد الملك  مولم وات ل بكثر من الر ال 
فاكرمه الواثق  واح ن اليه  اال اومه  تمرك  بغمداد  مت لما   ,فقربه  الواثق

التي بقي  واله  بريد المو ل ن فيلا  ابن وه  حي  و  المو ل  وكا 

 فيها اقل من حولين ثم وافته المنية 

 

 ميالدية 934 –هجرية  231 \ توفي في الموصل عام          

 
ابممو تمممام مممن فحممول شممعراء  العربيممة ويمتمماز شممعره بال ممياغة         
 ممن اح يوتقممي  لق ممائده   كممان  حيمم  وال ممواعة الشممعرية    اللتظيممة
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لر تافعممللا  ذو شمماعرية وقممادة متتتحممة  اشممووالمعمماوي    اال ممالي 
ومممن  .بالمممدح  والو ممف  والرثمماء واغممرا  اخممرى بممرع فيلمما كثيممرا

 :هذه االبيا  ال ميلة   شعره في و ف الربيت 
 

 رق  حواشي الدهر فلي ت ور    
 روغدى الثرى في حليه يتك                                           

 
 يا احبي   تق يا   وظريكما      

 و وه االر  كيف ت ور  تريا                                       
 

 تريا ولارا مشم ا   قد شابه    
 زهر الربى   فكاوما      هو  مقمر                                    

 
 دويا معاش للورى   حتى اذا    

 حل   الربيت    فاوما   هي   موظر                                    
 
 اعح  ت وغ بطوولا لظلورها  

 وورا  تكاد له    القلو      توور                                      
 
 زاهير ترقرق بالودى افي  كل  

 اليك      تحدر    فكااولا    عين                                      
 

ذو   و تمام  مـن فحول الشعراء العـــــــــــــــرب المعدودين  شاعراب        

سعععع ذو شعععاعرية و اوثقافعععة واسععععة وفكعععر ثاقعععب وادراك  شخصعععية نافعععذة

عبقريععة وقريحععة فياضععة يغلععب علععى شعععره المتانـــــععـة الشعععرية والرزانععة  

بععد   فهمعه اال  فعال يتسعنى  غرابعة اللفعن في بععض االحيعان وقوة السبك و

اكثـععـر مععن الغريععـب فيععه وال . فععي العربيععة   بععاع  لهععم رويـععـة  وانععاة  ومععن 

ريب في ذلك فهو شاعر قوي المعرفة قوي االحساس  واسع الثقافة  فاهم 

  ابتكععر االلفععاا . فععي شعععره اللغععة  متظلعععا  فيهععا فظهععرت كععـل هععذه االمععور

    جععل  الفنععون الشعععرية  واغععرا  خععا  ,وطورهععا  والمعععاني  وصععورها 

وابععدع   فععي  المععدح   والوصععف  خاصععة  ويتجلععى  فععي مدحععه انععه  الشعععر 

ة  ا  يندفع  في  مدحه  بحماس  وجرأشاعر  معتمد  على  نفسه  فخورا  به

مععن حيععث   يفععوق  شععديدة  تععدل علععى شععجاعته  ونفسععيته  القويععة  ومدحععه
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ودقعععة التصعععوير فهعععو بحعععق  اميعععر حسعععن التعبيعععر بالجعععودة  بقيعععة شععععره  

العربي فععي هععذا العصععر وربمععا رشععح  النقععاد ومؤرخععو االدب معععه  الشعععر

   نلحععن كمععا  , اسععتاذه كععان وانععه  البحتععري  اال انععي ارى انععه اشعععر وابصععر

الغريعب ومعن جيعد مدحعه  يقعول فعي قصعيدته   فيه  التنعاقض  وحبعه اللفعـن 

 :التي مدح فيها الخليفة الواثق 

 

 جاءتك  من نظم اللسان  قالدة        

 سمطان فيها اللؤلؤ الكنــــــــــون                                              

 

 انسية وحشية  كثر ت  بهـــــا    

 حركات اهل االر  وهي سكون                                               

 

 ينبوعها حضل وحلي قريضها       

 حلى الهدى ونسجها موضــــون                                               

 

  المعت م مدح  ذكر  ق يدته  في يطي  لي ان  ان اختم بحثي بو     
 :العربي  روائت الشعر  تعد منية الولا رعمو فتح   بعد
 

ت  ك  ن  الك  اء  مك ق  إكْوب   الَ ْيف  أ ْ د 
  ال دِّ واللَع ك  في حدهك الحدُّ بين                                           

 
 بي   الَ تائحك ال   ود  الَ حائفك في

ت ووكلَن  الء  الَشك والري  ك                                                م 
 

ة   ع  احك ال مك ْرم 
ْلم  في ش ل  ك اا   والعك

ة ك                                     ْينك الفي الَ ْبع  ي   مك ْين  الخ   الشُّل  ك  ب 
 

ا م  وم  و  لْ أ ْين  الوُّ   ة   ب   أ ْين  الرواي 
ذك ك                                        ٍف فيلا ومْن ك  ْخر  ْن ز  وه مك اغ     

 
 ملَتقة     وأحاديثا     تخرُّ ا  

ر  ك                                              َدْ  والغ  ا ع  ْبٍت إكذ  ْ  بكو   ل ْي  
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 ااَيام     زعموا     ع ائبا  
ت رك اا ْ ت ار أ ْو ر    ك                                           ْول َن في     ع 

 
ة ٍ ْظلكم  اء  م  ْهي  ْن د  َوف وا الواس  مك  وخ 

 إذا بدا الكوك   الغربيُّ ذو الَذو ك                                            
 

ْليا م رَتبة  و َيروا ااب   رج  الع 
ْوق لك ك                                                 لكبا  أ ْو غْير  م  ْوق  ان  م  ا ك   م 

 
 يقعون باامر عولا وهي غافلة

 ما دار في فلك مولا وفي ق ط  ك                                             
 

 قبل موقعه قط  أمرا    لو بَيو 
 لم ت ْخفك ماحلَ بااوثان وال ل  ك                                            
 

ال ى أ ْن ي حيط  بكهك  ع  توحك ت 
 ف ْتح  الت 

ط  ك                                           ن  الخ  ْثٌر مك ن الشْعرك أ ْو و  ْظٌم مك  و 
 

  أبوا   الَ ماءك له   تتَتح   ر فتحٌ 
 وتبرز  اار   في أثوابلا الق ش  ك                                           

 
ف  ْ  ر  ورَية   اْو   مُّ ة ك ع  ْقع  ْوم  و  ا ي   ي 

َتال  مع ولة   الحل ك                                             موك  الم وى ح 
 

 أبقْي    َد بوي ا  المك في  عدٍ 
ب  ك                                          ار  الشْركك في    كين  ود  ْشرك  والم 

 
ل وا ع  ْوا أ ن ت ْتت دى     أ مٌّ ل ل ْم ل ْو ر   

 وأ ك  مولم    أمٍّ   كلَ   فداءها                                              
 وبْرزة ك الو هك قْد أعيْ  رياعت ل ا
ى                                        ْ ر  رك ك كك بكي ك 

ْن أ  ودا  ع  د   و َدْ    
 

ة ٍ  ث  ادك فُّ ح  ا ك  ْتل  ع  ر   بكْكٌر ف ما اْفت 
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 هَمة   الوُّو ك   إليلا  ترَق ْ  وال                                             
 

لكك  ق دْ  ٍر أ ْو ق بل ذ  ْود  ْلدك إكْ ك  ْن ع    مك
 ووا ي اللَيالي وهي  لْم تش ك شابْ                                         

 
ا َخ   هللَا  ال وين ل ل  ا م  َتى إذ   ح 

ة   الحكق  ك                                       ْبد  ْ  ز  ْخ   البكخكيل ة ك كاو   م 
 

  أتتل م  الك ربة   الَ وداء   ادرة  
 ا ة   الك ر ك مولا وكان ا ملا فرَ                                           

 
  رى للا التال  برحا  يوم  أوقرة ك 
ح ك   إْذ غودرْ  وحشة                                       ال احا ك والرِّ

 
ب  ْ  رك أ ْ  أ ْخت لا بكاا ْمسك ق ْد خ   لَما ر 

ر  ك                                           ى من ال   ا أ ْعد  ا   ل ل  ر  ان  اْلخ   ك 
 
 ْم بين  حكيطاولا من فارٍس بطلٍ ك

وائ  من آوي دٍم  ر ك                                              قاوي الذ 
 

َوة ك الَ يفك والخطَي مْن دمه  ب  
ْخت عك ك                                            ا كْ ال مك م  َوة ك الدين و   ال  

 
 لقد ترك   أمير  المفموين  بلا

 للَوارك يوما  ذليل  الَ خرك والخش ك                                          
 

حى     غادر   فيلا بليم  اللَيلك وهو  ع 
ن  اللَل  ك                                               ْبٌح مك ا    ل  ْ ط   ي ش لُّه  و 

 
        حَتى كأَن  البي   الدُّ ى رغب ْ 

غك ك                                            أ َن الَشْمس  ل م ت  ا وك  ْن ل ْووكل   ع 
 

  عوٌء من  الَوارك والَظلماء  عاكتة ٌ
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حى   شح ك                                         لمة ٌ من  دخان في ع   وظ 
 

ا وقْد أ ف ل  ْ  ْن ذ  ة ٌ مك الكع   فالَشْمس  ط 
 والَشمس  وا بة ٌ مْن ذا ولْم ت  ك                                          

 
 ت َرح  الَدهر  ت ريح  الغمامك للا

و  ك                                             عْن يومك هي اء  مولا طاهٍر   
 

اك  على وم  ذ  ْطل تك الَشْمس  فيهك ي   لم ت 
ز  ك                                              ْ  على ع  ْغر  ل م ت   باٍن بأهٍل و 

 
 معمورا  يطيف  بهك   ما ربت  مَية  

رك ك                                         ا الخ  ل  ْبعك ْن ر  بى   مك ْبل ى ر 
ْيال ن  أ   غ 

 
لٍ  ْن خ   ود  وقْد أ ْدمين  مك د   وال اْلخ 

دها الَترك ك أ شلى إلى و                                          ْن خ  ري مك  اظك
 

يون بكلا َوا الع  ْ  مك ة   غوكي  ما       
ْ ٍن بدا أْو موظر ع  ك                                             عْن كلِّ ح 

 
ْ ن   ْوق ل ٍ    وح  ْبقى م  اقكب ه    ت  و    ع 

  ك  اءْ  بشاشته  مْن  وٍء موقل                                           
 

 لْو يعلم  الكتر  كْم مْن أع ٍر كمو ْ 
ْمرك والق ع  ك                                             ْين  ال ُّ واقك   ب   ل ه  الع 

 
ْدبير   مٍ  ت  ْعت  ك قكمك   بكاهلَلك   م  ْوت   م 

 هللك مرتقٍ  في هللا م رتغ ك                                                   
 

َوت ه  وم طع   ْم أ  ك ْكل   يوما مك الَو رك ل ْم ت 
 وال  ح  بْ  عْن روحك محت  ك                                               

 
ل دٍ  ْد إل ى ب  ْول  ْغز  ق ْوما ، ول ْم ي   ل ْم ي 
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 إالَ تقَدمه   يٌش من الَرع ك                                                 
 

 يقْد  حتال ، يوم  الوغى  لغدالْو لْم 
 مْن وت هك، وحدها، في  حتٍل ل  ك                                        

 
ْيلا فلَدملا  رمى بك  هللا  ب ْر  

 ولْو رمى بك  غير  هللاك لْم ي  ك                                             
 

ْعدك ما أ َشب وها واثقين  بكل ا ْن ب   مك
 وهللا  متتاح  با  المعقل ااش ك                                              
 

دٌ  د  ٌت    ْرت  ْم ال م  هك ْمرك
و أ   وقال ذ 

 لل ارحين  وليس  الورد  مْن كث ك                                            
 

 أماويا   لبتلْم و ح  ها  لا
ل  ك                                          ب ى ال يوفك وأطراف القوا ال ُّ  ظ 

 
م رٍ   إَن الحمامينك مْن بيٍ  ومْن   

ش  ٍ                                           اٍء ومن ع  ن م  ا الحياتين مك ْلو   د 
 

ْق   ل ه ر  ا  ه  ي  ْطرك ب  ْوتا  زك   ل َبْي     
ر  ك كأس  الكرى ور                                           َردك الع   عا   الخ 

 
  عداك حرُّ الثغورك الم تعامة ك عنْ 

 بردك الثُّغور وعْن  ل اللا الح  ك                                         
 

لتا   علوا  بالَ يفك م و    أ بته  م 
ْيرك الَ ْيفك ل ْم ت                                               ْب   بكغ    

ل ْو أ    ك ك و 
 

تكرا   ْوع  مود الشْركك م  ْك   ع  ر   حت ى ت 
و  ك                                               ْج على ااوتادك والطُّ  ولم ت عرِّ

 
 لَما رأى الحر   رْأي العينك ت وفلكسٌ 
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ر  ك                                         ن  الح  ْعو ى مك َقة   الم  ْشت  ْر   م   والح 
 
ا ي  غ   لاد  ت  ف  بكاا ْموال  كْري  رِّ     

د  ك                                               و الَتيارك والح  ْحر  ذ  َزه  الب   ف ع 
 

ْيل ا    ق ور  بكهك ! ه  ْعزع  ك اا ْر   الو   ز 
ٍ  ال غْزو م كت  ك                                          ْحت  ك  عن غْزوك م 

 
 تق الذه   الم ربي بكثرتهك لْم ي و

 على الح ى وبهك فْقٌر إلى الَذه ك                                           
 

ود  أ ود  الغيلك هَمت لا   إَن اا   
 يوم الكريلة ك في الم لو  ال الَ ل ك                                       

 
ق   ْوطك م  الخطيُّ م  ق ْد أ ل   لَى ، و   ه  و 

اء  في  خ  ك                                           لا اا ْحش  ْحت  ة ٍ ت  ْكت   بك  
 

ى وم عى ْرف  الَرد  ابيوه    ى ق ر   أ ْحذ 
ن الل ر  ك                                              اياه  مك ط  ْحت  ُّ أ ْو ى م   ي 

 
ال  بيتاعك اار ك ي شرفه     موكِّ

ْن خكَتة ك الطر  ك                                       ْوفك ال مك ْن خكت ة ك الخ   مك
 

ْدو  الَظلكيم، ف ق دْ  ا ع  ره  ْن ح  ْعد  مك  إْن ي 
 أو ع    احملا مْن كثرة ك الحط ك                                         

 
ى و عك   ْ  ون  أ ْلتا  كآ ادك الَشر   تكْ ع 

و  ك                                             ْم ق ْبل  و ْعلك التينك والعك ه  ل ود     
 

َ  حوباء  لَما ا تَ  دابرهمْ    يا ر 
طك ك                                         ْ كك لم ت  ْ  بالمك مخ  ْ  ول ْو ع   طاب 

 
ي وفك بكهك  ْ  بكي   ال ُّ ع  ٍ  ر     وم ْغع 
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عا مْن رداهْم ميِّ   الغع ك                                           حَي الرِّ
 

ٍق ل  كلٍ  ة ٌ في مأْزك ْر   قائم   والح 
ك ك                                            غرا  على الرُّ  ت ث و القيام  بهك   

 
 كْم ويل  تح    واها من  وا قمرٍ 

عك                                           وك ك وت ْح   عارك ٍ  ش  ارك ْن ع   لا مك
 

ة   ْ ل ت  ي م  ْ  ق ع    اللْودك ز  ْم أ ْحر   ك 
ث  ك    ق ع  ٍ   مْن   تلتزُّ                                            تلتزُّ في ك 

 
 بيٌ ، إذا اوت عيْ  من ح  بلا، ر ع ْ 
 الح    ك أحقُّ بالبي  أترابا  من                                              

 
نْ  ْعي ك  ع  ى هللَا     لكيت ة   هللَاك  از   خ 

ة ك الدْينك وا كْ ال مك والح    ك                                          وم 
ْرث     

 
ْر   بالَراحة ك الك برى فلْم ترها  ب  

 ع ك ت وال  إالَ على   ٍر من  التَ                                               
 

وفك الَدهرك من رحمٍ  ر    إن كان بين    
 مو ولة ٍ أْو ذماٍم غيرك م وقع ك                                            

 
ْين   ك    فب  ا  الالَتي أَيامك ْر   بكل   و  ك

ْدر أ ْقر    الَو   ك                                                  ْين  أَيامك ب   وب 
 
ا ك كْبق  أ   ْمر  لم  أْ  ب وي ااْ ت ر المك مك    ك

ر  ك                                            ه  الع  وهك و لَْ  أ ْو   ْتر  الو      

 
 
 
 
                ************************ 
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 (المتنبي)ابو الطيب 

 

 ملك الشعراء
   

 

 

  

بعن الحسعن بعن عبعد الصعمد الجعفعي  أبو الطيب هو أحمد بن الحسعين       

ونسب إلعى قبيلعة .ميالدية  415 –هـجرية  313 \الكندي ولد بالكوفة سنة 

  .  نتيجة لوالدته بحي تلك القبيلة في الكوفة ية العربكندة 

  

كان  أبوه  سقاءاً  يسقي الماء الهل الكوفعة وقــعـد نشــــــعـأ  الوليعد          

عزم منذ البدايعة وهعو طفعل العى  .رية وامل قوي طموحا جدا  ذو نفسية  ثو

وتوفيععت  امععه  وهوطفععل صععغير .  منععاه  ومععن  سععار علععى الععدرب وصععل

فاهتمت بتربيته  جدته المه  فلما توفيعت جدتعه  رثاهعا  بافضعل رثعاء مبينعا  

 :ما في  نفسه 

 

ا   أاَل  ال  أَرى  األَحداَث  َحمًدا  َوال  َذم 

 فَما  بَطُشها  َجهالً   َوال   َكفُّها     ِحلما                                     

 

 إِلى  ِمثِل  ما  كاَن  الفَتى  َمرِجُع  الفَتى   

 يَعوُد  َكما  أُبدي  َويُكري  َكما  أَرمى                                        

 

 لَِك   هللاُ    ِمن    َمفجوَعٍة    بَِحبيبِها    

 قَتيلَِة   َشوٍق   َغيَر   ُملِحقِها   َوصما                                       
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 أَِحنُّ  إِلى  الَكأِس  الَّتي   َشِربَْت   بِها   

ا                                    َوأَهوى   لَِمثواها   التُراَب   َوما     َضم 

 

   بََكيُت   َعلَيها   خيفَةً    في    َحياتِها  

 َوذاَق   ِكالنا    ثُكَل    صاِحبِِه    قِدما                                         

 

 َولَو   قَتََل   الَهجُر    الُمِحب يَن    ُكلَُّهْم    

 َمضى  بَلَد    باٍق   أََجدَّْت   لَهُ     َصرما                                       

 

 رَّ   في   نَفِع   َغيِرها  َمنافُِعها  ما   ضَ 

 تََغذ ى  َوتَروى  أَن  تَجوَع  َوأَن    تَظما                                       

 

 َعَرفُت  اللَيالي  قَبَل  ما   َصنََعْت   بِنا     

ا  َدَهتني   لَم   تَِزدني   بِها     ِعلما                                         فَلَم 

 

 

و فطععن إليععه  أبععوه  منععذ  الصغــــــععـر  فععاجراه  الععى كتاتيععب الكوفععة           

و جامععة  ومجالسها  وكانت الكوفة يومذاك حاضعرة معن حواضعر المعرفعة

للعلعععم والثقافعععة واالدب   فعععتعلم القعععراءة والكتابعععة وأحــعععـب مجعععالس األدب 

فحفعن الشععر والشعر  وكان ذا فكر وقعاد وقريحعة  ثاقبعة وحافظعة عجيبعة  

تعلم العربية وأصولها ثم رحل في صباه الى باديعة السعماوة  ليعتعلم اللغعة و

الفصعععحى البعيعععدة ععععن اللحعععن وبقعععي فيهعععا سعععنين  تعلعععم الكعععرم الشعععجاعة  

والشهامة العربية وحدة المـــــــزاج  واحب الحريعة حتعى ععاد إلعى الكوفعة  

 . وكأنه بدوي صميم 

 

أ ت الدولععة العباسععية ونشعع ت فيهععافتععرة تفككععنشععأ أبععو الطيععب  فععي          

تلععك الععدويالت  التععي نخععرت جسععم الدولععة .  تالععدويالت االسععالمية وتنععاثر

العباسعية  وقامعت علعى  اجعزاء قسعم منهععا  بععد نضعج حضعاري وصعل الععى 

منتهاه  وتصدعات  سياسية وتوترات  وصراعات شعديدة   عاشعها الععرب 

 :لقوله  قصيدته الدالية  منها (  المتنبي) وقيل  كني ب   .والمسلمون

 

 اليَهُودِ   بَينَ  الَمسيِح   كُمقامِ         إال    نَْخلَةَ   بأْر ِ   َما ُمقامي 
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 َوبنَْفِسي فََخْرُت ال بُجدوِدي            ال بقَْومي َشُرْفُت بل َشُرفُوا بي

 

ا  ُث الط ريدِ َد َوَعْوُذ الجاني َوَغوْ      وبهْم فَْخُر كل  َمْن نَطََق الض 

 

 لْم يَجْد فَوَق نَْفِسِه من َمزيدِ         إْن أُكْن ُمعَجباً فُعجُب َعجيبٍ 

 

 َوِسَماُم الِعَدى وَغينُ الَحسودِ        أنَا تِْرُب الن َدى َوَربُّ القََوافي

 

ٍة  أنَا في   في ثَمودِ   كَصالِحٍ  ـهُ َغريب                 اللـ  تَداَرَكَها  أُم 

 

 

اصععبح فععي انحسععرت هيبتهععا والسععلطان الفعلععي  بغععداد  فععي  الخالفععة         

 .أيدي الوزراء وقادة الجيش ومعظمهم من االعاجم  غير العرب

 

بععالد الشععام وغيرهععا  فععي   المتصععارعة  واإلمععارات  اهععرت الععدويالت  ثععم 

لغععزوات الععروم والصععراع المسععتمر علععى   وتعرضععت   الدولععة  االسععالمية

مثععل  وغيععره المية  ثععم اهععرت الحركععات الدمويععة فععي العععراقالثغععور اإلسعع

والبحعرين  وهجمعاتهم علعى الكوفعة  العربعي  حركة القرامطعة فعي  الخلعيج 

علعععى مكعععة المكرمعععة   ااالخعععرى  وقعععد قيعععل انهعععم هجمعععو والمعععدن  العربيعععة 

العى واخذوا الحجر االسود معهعم  البيت الحرام  المشرفة  واستحلوا الكعبة

 . ي  عندهم  احدى عشرة سنة وبق البحرين 

 

و كان لكعل أميعر فعي الكيانعات السياسعية المتنافسعة ولكعل وزيعر مجلعس     

ويتنافسعععون   بيعععنهم   ع فيعععه الشععععراء واالدبعععاء والعلمعععاء يتفعععاخرونتعععيجم

كوسععيلة وصععلة بيععنهم  وبععين الحععاكمين لهععذه  الععدويالت  والمجتمععع  فمععن 

اتفعق وإيعاهم   يعنعي ء أو العلماء انتظم في هذا المجلس أو ذاك من الشعرا

فالشعاعر العذي . على إكبار هذا األمير الذي يعدير هعذا المجلعس  او العوزير 

يختلف مع الوزير في بغداد مثالً يرتحل إلى غيره فإذا كعان شعاعراً معروفعاً 

 .به خصمه أو ليفخر بصوته  لينافس  المقصود الجديد  وأكبره استقبله 

 

ذكائعه الفطعري وطاقتعه بوعى فعي الطيب بفكره الوقاد  و كانت نشأة أب      

المتفتحة حقيقة ما يجعري حولعه  فأخعذ بأسعباب الثقافعة مسعتغالً شعغفه فعي 
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لديه  فكان له شأن كبير  في مستقبل األيام أثمعر فعي   القراءة و قوة الحفن 

في شعره تلميحعاً وتصعريحاً  وقعد    أعلن عنهاف. في الشعر العربي  عبقرية

بعض اصدقائه وحذره من مغبة أمعر نفسعيته  المتعاليعة  وطموحعه    نصحه

فلععم   حععذروه مععن ذلععك  ومععنهم  أبععو عبععد هللا معععاذ بععن إسععماعيل والشععديد  

 . األمر إلى السجن فانتهى به   الحد المتنبي   يستمع

 

وقععد تفتحععت  منععابع الشعععر فيععه  مععن مناهلهععا األولععى منععذ الطفولععة           

ذو النفسعية العاليعة المتكعابرة كعان يــعـرى كعل النعاس اقعل منعه المتنبي هعذا 

شععأنا  وانععه  يععرى نفسععه أفضععل  مععن  الملععوك  واالمععراء  وأوالدهععم  فععي  

ملكهم  ومــــــــــن عروشهم غير هيعاب معن احعد  انظعر إليعه فعي شبابـــعـه 

  -:يقول

 

 أي محل ارتقــي            أي عظيم اتقــــــي

             وما لم يخلـــــــــقوكل ما خلق هللا

 محتقر في همتي            كشعرة في مفرقي

                   

لذا حقد على كل شيء  في  الزمن  لعدم  نيله  ما  يختلج  في نفسعه          

من  امانيه الواسعة  وتمرد على دهره وعلى المجتمع  والظلعم االجتمعاعي  

في حينعه  ويععود ذلعك العى نفسعه المجبولعة  علعى  المخيم علـــــــــى الناس

التمععععععرد  والثععععععورة  وحبععععععه  لذاتععععععه  واعجابععععععه  المتغطععععععرس بنفسععععععه  

المتعاليـــــــــععـة  اوال  ولالفكععار القرمطيـــععـة التععي تفهمهععا وكانععت سععائدة  

هععذه االفكععار  التععي تحمععل الععردة علععى الععدين  والثععورة علععى  .انععذاك ثانيععا 

جتماعية السعائدة يومــــــعـذاك  والتعي القعت صعدى واسععا االوضـــــــاع اال

في نفسية هعذا الشعاب المراهعق المتمعرد علعى كعل شعىء  فكعان مــــــــــعـن 

 . دعاة الحركة القرمطية 

 

اال  انععه  بعععد جععالء القرامطععة ععععن الكوفــــــــععـة  توجععه الععى  بغعععداد        

فسععافر الععى الشععام . بهععا  حاضععرة الععدنيا وعاصععمة الخالفععة  لكنععه لععم يسععتقر

وساح  في  البادية  وفي نفسه  ميعل  للفكعر القرمطعي  متكسعبا   321 \سنة

بشعره  ليعيش  فيه  حيث  ذاع صيته  في  الشام   وحين  وصل العى حلعب   

وكان خبره قد انتشر بها  من انه شاعر فـــــذ وانه  قرمطعى االفكعار و انعه 

فقعبض عليــــعـه  واودع السعجن  وكانعت . قدم  لبعث الدعايعة لهعذا المعذهب 

الغعوري  ولبعث  االخشيد وواليهــــــا  ابعو لؤلعؤ حلب يومذاك  تحت سيطرة
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ويقول في سعجنه  في السجن مدة مكابرا  متعاليا  متمسكــا بافكاره  وارائه 

: 

 

 

  كن أيها السجن كيف شئت فقد 

 للموت نفس معترف وطنت                                                

 

   منقصة   فيك  سكناي  لو كان

 لم يكن الدر ساكن الصدف                                                

 

 

اال ان طععول  مكوثععه  فععي السععجن  و تعرضععه  للمععر   اذل  جمــــععـاح      

فطلععب العفععو  وثععاب الععى  رشععده  وكععان  الععوالي  الجديععد   ,نفسععه المتمععرده 

 :فكتب اليه  قصيدته  المشهورة  ومطلعها  (  اسحاق بن كيغلغ ) لحلب 

 

 ايا  خدد هللا  ورد الخدود            

 وقد  قدود الحسا ن  القدود                                           

 :ومنها   

 

 دعوتك  لما  براني  البلى           

 واوهن رجلي  ثقل الحديد                                             

 

 وقد كان مشيهما  في النعال     

 فقد صار مشيهما في  القيود                                          

 

 وكنت من الناس في محفل             

 فها انا في محفل من قرود                                              

 

 الحدود    تعجل  في  وجوب        

 وحدي قبل وجوب السجود                                             

 

سراحه على شرط  ان يغادر حلـب  وال (  ابن كيغلغ) الوالي  فاطلق     

 .ابدا    يبق  بها
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بقي ابو الطيب متجوال في الشــــــــام  متكسبا بشعره مادحا هذا وذاك        

وقد لبعث فعي ا نطاكيعة   ,تى كره هذه الحياة  وبغضها ممن  يراهم  دونه  ح

اربععع سععنوات  ثععم غادرهـــععـا  سععاخطا  علععى  نفسععه  ودهععره  وانحععدر نحععو 

الجنوب  الى طبرية  فاتصل  هنعاك  ببعدر بعن عمعـار  واليهعا ومدحعه  وفعي  

 :مدحه له  يقول 

 

ْنيا الفاَل وَركائِبي  وقَطَْعُت في الد 

َحى والَمْوِهنَا                                       فيها َوَوْقتي  الض 

 

 فَوقَْفُت منها حيُث أْوقَفَني الن َدى

اَر الُمنى                                      وبَلَْغُت من بَْدِر بِن َعم 

 

  ألبي الُحَسيِن َجداً يَضيُق ِوعاسهُ 

 لَْو كاَن الِوعاُء األْزُمنَاَعْنهُ و                                             

 

  وَشجاَعة  أْغناهُ َعْنها ِذْكُرها

 ونََهى الَجبَاَن َحديثُها أن يُجبنَا                                            

 

  نِيطَْت َحمائِلُهُ بعاتِِق ِمْحَربٍ 

 وما کْنثَنَى يُكرُّ   وَهلْ  قَطُّ   ما َكر                                             

 

اِمهِ    فكأن هُ والط ْعُن مْن قُد 

ف                                                 َخلفِِه أْن يُْطَعنَا  ِمنْ   ُمتََخوِّ

 

ةُ ِذْهنِهِ    نَفَِت الت َوهَُّم َعْنهُ ِحد 

 افقََضى على َغيِب األموِر تَيَقُّنَ                                             

 

ُع الَجب اُر ِمْن بََغتاتِهِ    يَتَفَز 

 ُمتََكفِّنَا   َخلَواتِهِ   في ر   فَيَظَل                                                

 

  أْمَضى إراَدتَهُ فََسْوَف لَهُ قَد  

 واستَقَرَب األقَصى فَثَم  لهُ ُهنَا                                                
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  ِجُد الَحديَد على بَضاضِة ِجْلِدهِ يَ 

 وأْليَنا الَحريِر   ِمنَ   أَخفَّ  ثَْوباً                                             

 

وكان هذا واليا عباسيا  بعد ان طرد العباسعيون االخشعيد معن ار           

ت الشععام  ولمععا  كثععر حسععاد  ابععو الطيععب  علععى  حضععوته  لععدى   بععدر وكثععر

خععال المتنبععي  نفسععه فععي مععازق  ففععر مععن طبريععة عائععدا الععى شععايات  والو

ارة  انطاكية واتصل  بابي العشائر  الحمداني  والي  انطاكية  مـن  قبل االمع

  (سيف الدولعة )اتصاله  بامير الدولة الحمدانية الحمدانية  فكان  سببا  في 

 .هجرية 337\حيث توجه الى حلب  مقا م االمارة الحمدانية  في سنة 

 

انقطععع  المتنبععي  الععى مععدح  سععيف  الدولععة الحمععداني وكانععت شععهرته        

لم ينلهعا شعاعر قــــــــد طبقت  االفاق  وقد اناله هذا  االمير  منزلة عظيمة 

ووهبه  ما  لم  , منها  انه كان ينشد شعره في حضرة االمير  جالسا   .قبله 

ال بعععده  فعععاش   بتععرف  ورفععاه  ويهععب  احععدا مععن الشعععراء مععن قبلــــــععـه  

وأحععب المتنبععي  سععيف  الدولععة  الحمععداني  .وكانععا  فععي عمععر واحععد  تقريبععا 

لمكانته الكبيرة عنده  طيلة  مكوثه عنده  وقد  منح  الشعاعر سعيف الدولعة  

واالزمنعة    قصائــــد  في المدح والفخر  خلعدت  ذكعراه  علعى معدى العصعور

ا لعم  يقلعه شعاعر فعي  خليفعة او اميعر  ومعدح حيث قعال فيعه  مع..  وستبقى 

المتنبي   سيف الدولة  ما لم يمعدح  شعاعر  خليفعة او اميعرا  مثلمعا  مدحعه 

- :يقول ومن مدحه له 

 

 وقفت  وما في الموت شك لواقــف    

 كأنك في جفن الردى وهو نائــم                                          

 

 هزيمـــــــــة      تمر بك االبطال كلمى  

 ووجهك وضاح  وثغرك باســــم                                          

 

 تجاوزت  مقدار الشجاعة  والنهى      

 الى قول قوم  انت بالغيب عالــــم                                        

 

 ولست مليكا  ها زما  لنظيـــــــــره      

 ولكنك  التوحيد للشرك هــــــازم                                         
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 تشرف عدنان به ال ربيعــــــــــــــة    

 وتفخر  الدنيا به  ال العواصـــــــم                                       

 

 

أجعازه العذي   سيف الدولة في حلب بالط   المتنبي من شعراء أصبح        

أخلععص خلصععائه   مععن  فكععان وقربععه إليععه السععنية  بععالجوائز   علععى قصععائده

قصائده  وتعد   وخا  معه المعارك ضد الروم  وكان بينهما مودة واحترام

فععي   غيععر أن المتنبععي حععافن علععى عادتععه. واسععماه  أصععفى شعععرهالسععيفية  

علعى  لنفسعه وتقديمعه إياهعا   أي  قصيدة  يقولهعا   األكبر من أفراد الجزء 

فكعان . ه  لكبريائعه  وهعوى  نفسعه  وحبعه  لهعذه العنفس  المكعابرة يممدوح

 :يقول 

 

  تعرفني والبيداء  والليل  الخيل 

 والسيف والرمح والقرطاس والقلم                                  

 

دخعل  منهعا   منافسعوه     فجعوة  سيف الدولة وبين   بينه حدثت   فكان أن 

 ازداد أبععو الطيععب و  .الدولععة  سععيف االميععر بععالط فععي واعععداسه  وقععد كثععروا 

سيف الدولعة فعي حلعب أن االمير  في حضرة   واستطاع  اوكبرياء  اندفاعاً 

 عزيعزا  وععاش مكرمعاً  فضعل  وان أنه وصل إلى شاطئه األ  أنفاسه يلتقط 

  وهو ال يرى إال أنه نال بععض حقعه. مميزاً عن غيره من الشعراء في حلب

معا  بالظمعأ إلعى  وال يحس. نه حصل على أكثر من حقهيظن أ  ومن حوله

المجد الذي ال يستطيع هعو نفسعه أن يتصعور  تصبو اليه  نفسه من مدارج 

إلعى إمعارة حلعب العربيعة العذي يععيش فعي الهعا  امطمئنكان أنه  الإ  حدوده

 يحععس  وسععيف الدولععة . سععهيساوإح  طموحععه  يشععاركه وإلععى أميععر عربععي 

وقد ألف هعذا الطمعوح وهعذا  م  ما في نفس شاعره ويتفه العظيم  بطموحه

وكعان الشععراء يلقعون   قاععداً    الكبرياء منعذ أن طلعب منعه أن يلقعي شععره

في واحتمععل أيضععاً هععذا التمجيععد لنفسععه  أشعععارهم واقفععين بععين يععدي األميععر

  ولربمععا. عليععه يرفعهععا  إن لععم  ضعععها أحيانععاً بصععف الممععدوح يو شعععره 

إذ لععم يكععن يحععس مععداراة   ضععض تصععرفاته العفويععةعلععى م االميععر  احتمععل

فكانعععت طبيعتعععه علعععى سعععجيتها فعععي كثيعععر معععن   مجعععالس الملعععوك واألمعععراء

  المواقععف القليلععة التععي كععان المتنبععي مضععطرا بعععض فععياال انععه .األحيععان

فقد كان يتطرق إلى مدح آباء سيف الدولعة فعي   به الجو المحيط  لمراعاة 
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  وسيلة باأليام الخوالي وإنما   إعجابا  يكن  مل لكن ذلك    عدد من القصائد

 :كقوله االصول فصل الفروع عن   يمكن ال   إذ  إلى ممدوحه للوصول 

 

  من تغلب الغالبين الناس منصبه

 ومن عد ي أعادي الجبن والبخل                                     

 

د  واالعععداء بحيععث ان  طععول بقائععه  وحضععوته  الكبيععر ة  اكثععر الحسععا       

اوغروا قلب سيف الدولة عليه  فجفاه وتغير عليه ولعم يتعرك المتنبعي هعذه 

الحالة فشكاها الى سيف الدولة في شعره مرات واستنجد به  منهم  عليهم  

 ورجاه  عدم سماع الوشايات                                                             

 :الكاذبه يقول

 

 ازل حس الحساد عني بكبتهم        

 فانت الذي صيرتهم لي حسدا                                            

 

تجعد  ذلعك فعي فعي اغلعب  ومعتعز بهعا بنفسه   والشاعر المتنبي  معتد       

قصائده ومنها  قصيدته الميمية المشهورة والتي انتشرت  علعى كعل لسعان  

فخععر بنفسععه فيهععا واشععار الععى  حسععاده  نظمهععا  فععي مععدح سععيف الدولععة و

 -:واعداءه  فيها يقول  

  

   أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي

 و أسمعت كلماتي من به صمم                                              

 

   أنام ملء جفوني عن شواردها

 تصمويسهر الخلق جراها ويخ                                              

 

  و جاهل مده في جهله ضحكي

 وفم  فراسة   يد    أتته حتى                                         

 

  إذا رأيت نيوب الليث بارزة

 يبتسم   الليث  أن  تظنن  فال                                        

 

  و مهجة مهجتي من هم صاحبها
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 حرم اهره   بجواد  أدركته                                         

 

  رجاله في الركض رجل واليدان يد

 والقدم  الكف  تريد ما  وفعله                                       

 

  ومرهف سرت بين الجحفلين به

 حتى ضربت وموج الموت يلتطم                                  

 

  الخيل والليل والبيداء تعرفني

 والسيف والرمح والقرطاس والقلم                               

 

وكان اخر عهده  بسيف الدولة  الحمداني   مجلسه  بمنعاارة لغويعة          

النحوي المعروف  الذي  شج وجهه بمفتاح كان ( ابن خالويه )بينه وبين  

سيف حضرن االمير  في مجلس للمناارة كبير معه  بعد غلبة  المتنبي  له 

فععاجرى  دمععه  امععام  مععرآى ومسععمع  سععيف الدولععة  ولععم  يحععرك   .الدولععة  

فغضب  المتنبــــــــــي  وتـــــــعـرك  المجلعس  وولعى . سيف الدولة  ساكنا 

 . هجرية    342 \ مغادرا حلب سنة

 

الى  دمشق  ثم  الى الفسطاط  بمصر  قاصعدا  االخشعيد   المتنبيتوجه       

.   واطمععوه  بالواليعة  ان قعدم هعو العيهم  يوناالخشيـــــــــدبعد  ان اغروه  

فذهب اليهم  ومدح كافورا االخشيدي  العذي كعان اميعرا  علعى راس الدولعة 

 :   االخشيدية في مصر فيقــــــــــــــــول 

 

 قواصد  كافور  توارك غيـــــره     

 لبحر  استقل السواقياومن قصد ا                                           

 

 ت بنا انسان عين زمانـــه     فجاء

 وخلت بياضا  خلفها  وم  قيـــــــا                                          

 

 :وال يمدحه مدة من الزمن  ويشعره في مدحه  بما وعده  به 

 

  أبا المسك ، هل في الكأس فضل  أناله
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  وتشرب حين  منذ  أغني   فإني                                        

 

 :ويقول  مذكرا اياه  ما وعده ايضا 

 

  وهل نافعي أن ترفع الحجب بيننا

 ودون الذي أملت منك حجاب                                     

 

  وفي النفس حاجات وفيك فطانة

 وجواب  بيان عندها  سكوتي                                    

 

عزم على  السفر فاستاذن .لكنه لما يئس  من حصوله على ما يريد          

اال  انعه  اسعتطاع  . ـه  وشعدد عليعه سعفر ه  فلعم يعاذن لـــع االمير كعافور فعي

مغادرة  مصر  خلسة  والنعاس مشعغولون  بعافراح عيعد االضعحى  المبعارك 

 في هجعاء رة ما بنفسه من مرا الشهيرة التي ضمنها قصيدته   وقال يومها

 :والتي كان مطلعها  كافور وحاشيته

 

  عيد بأية حال عدت يا عيد

 بما مضى أم ألمر فيك تجديد                                         

 

  أما األحبة فالبيداء دونهم

 دونها بيد  بيدا  دونك فليت                                            

 

  على كافور وأهل مصر بما وجد معنهم معن ديد هجوم شوفي القصيدة       

بععد مغادرتعه   إنعه   ثعم  شخصعيته  فعي وطعنعا   منزلتعه معن   وحعط  إهانة

قطععع القفععار   أنععه  طريقععه وكيععف منععازل   يصععف بهععا لمصععر قععال قصععيدةً 

 : مطلعها يصف ناقته وفي   أحد المهجورة التي لم يسلكها   واألودية

 

  ة الخيزلىأال كل ماشي       

 فدى كل ماشية الهيذبى                                      

 

   بجاوية  نجاة  وكل       

 خنوف وما بي حسن المشى                                       
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  ضربت بها التيه ضرب القما       

 لذا  وإما لهذا   ِرإما                                         

 

   إذا فزعت قدمتها الجياد       

 وبيض السيوف وسمر القنا                                       

 

 :وفيها يصف منازل طريقه

 

داء           وجابت بُسيطة جوب الرَّ

 بين النََّعام وبين المها                                     

 

  إلى ُعقدة الجوف حتى َشفَت       

 بماء الُجَراِوي  بعض الصدا                              

 

بَاح         والَح لها صور  والصَّ

حَ                                  ىوالَح الشَّغور لها والضَّ

 

هجا   كافورا  هجاءا مقذعا  وصـــــب عليه  من مصروبعد سفره       

 يقول. يفعلون  هم خزي الدهر كله وكذلك  الشعراء  اذا  ما غضبوا

 :مخاطبا  االمير كافور االخشيدي

 

 امينا واخالفا  وغدرا وخســــــة    

 اشخصا لحت لي ام مخازيا.وجبنا                                           

 

 تظن ابتساماتي  رجاءا وغبطـة   

 ئيــــــــاوما انا اال ضاحك من رجا                                           

 

 وتعجبني رجالك في النعل اننـي   

 رايتك ذا نعل  اذا كنت حا فيــــــــا                                           

 

توجه  المتنبي بعد هروبه من مصعر العى الكوفعة  مسعقط راسعه وفعي        

 بهم الكوفة  شارك فعي   قتعال  القرامطعة  العذين كعان  معن دعـــــــــعـاة معذه
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فععي صععباه   ثععم قصععد بغععداد ولبععث  فيهععا  اشععهرا  ثععم غادرهععا الععى االحععواز  

 :فمدح فيها االمير ابن العميد 

 

 

د    نسيت وما أنسى عتاباً على الص 

 وال خفراً زادت به حمرة الخد                                                   

 

 :االبيات ومنها هذه  

  

  لُملُوِك إلى الذييَحيدوَن عن َهْزِل ا

 تََوف َر ِمن بَيِن الُملُوِك على الِجدِّ                                               

 

دٍ   َوَمن يَْصَحِب اسَم ابِن العميِد مَحم 

 يَِسْر بَيَن أْنياٍب األساِوِد َواألُْسدِ                                        

 

مِّ الَوح   يِّ بَِعاِجزٍ يَُمرُّ ِمَن الس 

 أفواِهِهن  َعلى ُدْردِ  ِمْن   َويَْعبُرُ                                                

 

بيُع الِعيَس من بََركاتِهِ    َكفَانَا الر 

عدِ                                            فجاءْتهُ لم تَسَمْع ُحداًء سَوى الر 

 

 ُ  نَْفَسهُ إذا ما استََجبَن الماَء يَعرِ 

 َكِرْعَن بِِسْبٍت في إنَاٍء من الَوْردِ                                       

 

  كأن ا أَراَدْت ُشكَرنا األْرُ  عنَدهُ 

 َجوٌّ َهبَْطناهُ من ِرفدِ  يُْخلِنا   فَلَمْ                                               

 

 َغيِرهِ لَنَا َمْذَهُب الُعب اِد في تَْرِك 

ْهدِ   َوإْتيَانِهِ                                          غائَِب بالز   نَْبغي الر 

 

  َرَجْونَا الذي يَْرُجوَن في كل  َجن ةٍ 

 بأْرجاَن حتى ما يَئِسنَا من الُخْلدِ                                               

 



7/31/2016 

 139 

ة  يرجععوه التوجععه اليععه فععذهب ثععم تلقععى رسععائل مععن عضـــــــععـد الدولعع       

 شيراز  ثم استاذن  وغادر  شد رحاله  الى بغداد  مدينة ومدحه  وال  مدة ب

 :يقول بقصيدة  يمدحه ويودعه  فيها ومطلعها  

 

 

ُر َعن َمداكا   فاَل َملِك  إَِذن إاِل  فَداكا            فِداً لََك َمن يُقَصِّ

 

 :منها هذه االبيات و 

 

 ستَطَعُت َخفَضُت طَرفي َولَو أَن ي اِ 

 فَلَم أُبِصر بِِه َحت ى أَراكا                                    

  

  َوَكيَف الَصبُر َعنَك َوقَد َكفاني 

 نَداَك الُمستَفيُض َوما َكفاكا                                       

  

  أَتَتُرُكني َوَعيُن الَشمِس نَعلي 

 فَتَقطَُع ِمشيَتي فيها الِشراكا                                      

  

  أَرى أََسفي َوما ِسرنا َشديداً 

 فََكيَف إِذا َغدا الَسيُر اِبتِراكا                                      

  

  َوَهذا الَشوُق قَبَل البَيِن َسيف  

 بُت َوقَد أَحاكا فَها أَنا ما ُضرِ                                       

  

  إِذا التَوديُع أَعَرَ  قاَل قَلبي 

 َعلَيَك الَصمُت ال صاَحبَت فاكا                                     

  

   َولَوال أَنَّ أَكثََر ما تََمن ى 

 ُمناكا  َوال   لَقُلتُ  ُمعاَوَدة                                                  

  

 تَشفَيَت ِمن داٍء بِداٍء قَِد اِس

  َشفاكا   ما َوأَقتَُل ما أََعلََّك                                   
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  فَأَستُُر ِمنَك نَجوانا َوأَخفي 

  ُهموماً قَد أَطَلُت لَها الِعراكا                                        

 

  إِذا عاَصيتُها كانَت ِشداداً 

  َوإِن طاَوعتُها كانَت ِركاكا                                          

 

  َوَكم دوَن الثَِويَِّة ِمن َحزيٍن 

 ذا بِذاكا   قُدومي  يَقوُل لَهُ                                          

  

  َوِمن َعذِب الُرضاِب إِذا أَنَخنا 

  تُرَوَك َوالِوراكا  َل َرح يُقَبُِّل                                        

 

ُم أَن يََمسَّ الطيَب بَعدي    يَُحرِّ

 َوقَد َعبَِق الَعبيُر بِِه َوصاكا                                        

 

 

والتقى فيه بمنتصــــــــــف الطريق  في قرية الصافية قـــــرب        

ماعته  وكان النعمانية من اعمال واسط  فاتك االسدى  واعراب من ج

 :ووسمها  بالطرطبة بي  قد  هجاه  وجدته وقيل امه وقيل اخته  المتن

 

 ما أَنَصَف القَوُم َضبَّةْ       

هُ                                         الطُرطُبَّْة   َوأُمَّ

   َرَموا بَِرأِس أَبيهِ        

 مَّ ُغلُبَّْة َوباَكوا األُ                                       

  فاَل بَِمن ماَت فَخر        

 َوال بَِمن نيَك َرغبَْة                                    

   َوإِنَّما قُلُت ما قُل       

 ـُت َرحَمةً ال َمَحبَّْة                                     

   َحت ى لََك  َوحيلَةً        

 ُعِذرَت لَو ُكنَت تيبَه                                    

   َوما َعلَيَك ِمَن القَتـ     

 ـِل إِنَّما ِهَي َضربَْة                                     

   َوما َعلَيَك ِمَن الَغد     
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 ُسبَّةْ  ُهَو   ِر إِنَّما                                     

 

الفحععش  بحيععث  نععال  مععن عرضععـه  ومععا فععي هععذه القصععيدة  مععن الكععالم     

فقاتلععه  فاتععك  االسععدي ومعععه  . ووصععمه او صععب عليععه عععار الععدهر كلععه   

 فقتلعوهم ولده وغلمانه  همع وكان اخرين  من جماعته واقاربه  حتى  قتله 

ونهبوا اموالهم   وكعان مصعرعه  بعالقرب ديرالععاقول جنعوب بغعداد  وكعان 

هجريعععة    354\سعععنة  مبعععارك رين معععن رمضعععان الشعععفعععي الثعععامن والعذلعععك 

 .ميالدية  425 \ايلول سبتمبر    \ 23الموافق في يوم 

 

          وفعععي روايعععة اخعععرى كعععان مقتلعععه فعععي  الثالعععث والعشعععرين معععن آب           

 .425سنة ( اغسطس ) 

 

شعاعر العربيعة  االكبععر  ولعم تنجعب االمععة  المتنبععي   ابعو  الطيــــــعـب        

ثلععه  جمععع  بععين  الشعععر والعاطفععة  والحكمــععـة والخيععال  العربيععة شععاعرا  م

  والعلععععم واللغععععة والبالغععععة  وروحععععه الشعععععرية  شععععذية  فواحععععة  غالبععععة

كسعبتها  الحيعاة  افي جسعد  قصعائده  ف الجاريوكانـــــــت عواطفه هي الدم 

  والروععععة  والجمعععال  والكمعععال  فهعععو ذو شعععاعرية والخلعععوداالبديـــــــــعععـة 

مذهبععه الشعععري  عجععز و . بععال منععازع   االول شععاعر العربيععة  فريععده وهععو

شععاعر العربيععة االكبععر   الشعععراء  ان يععاتوا بمثلـــععـه او مجاراتععه  حتععى عععد 

امعراء   واقول ان كعان للشععر (  مالئ الدنيا  وشاغل الناس )قيل المتنبي ف

 حقعععا  واسعععتحقاقا  لشععععرالعربي وشععععرائه لاالمعععراء   ن المتنبعععي اميعععرافععع

قل في كــــل بيت و دار واشعاره  ديوانه في كل مكتبة  صغيرة اوكبيرة اوف

ولععم  يحععض   منععذ عععرف ولحععد االن وسععيبقى ذكععره شععامخا كععل لسععان علععى 

فقععد  سععار شعععره  فععي  االفععاق  مثععل اشعععة  الشععمس   مثععل حضععوته شععاعر 

 :وذلك  يعود  لسببيـن 

 

به  وبشعره  الذي  خلدهم  رعاية  الملوك واالمراء  له وعنايتهم  : االول  

 .بمدحه 

 

 لعه  في اللغة واالدبوتض الرائعة قوة شاعريته :  والثاني 
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فيهععا  فكععان شعـــــععـره   ى كععل فنععون الشعععر وابععدعفقععد  خععا  المتنبعع       

فاجععاد  االغععرا     وقععد قععال الشعععر فععي كععلعصععره  فععي لحيععاة  تصععوير  ا

 : ومنها   فيهاوابدع  بما قاله  

 

حيععث مععدح عععددا مععن  االمععراء والقععادة  وخععص  مدحععه  :-يح  والفخععر  المععد

سيف الدولة الحمداني  وهو االغلب ثم   كافور االخشعيدي  ثعم معدح االمير 

  :ابن العميد  ثم  عضد الدولة  بشيراز  ومن مدحه لسيف الدولة يقول

 

  َعـلَى قَـدِر أَهـِل الَعـزِم تَأتِي الَعزائِمُ 

 وتَــأتِي َعـلَى قَـدِر الِكـراِم الَمكـاِرم                                  

 

ِغـيِر ِصغاُرها   وتَعظُـم فـي َعيـِن الص 

 وتَصغُـر فـي َعيـِن الَعِظيـِم الَعظـائِمُ                                  

 

  وقفت وما في الموت شكٌّ لواقف

دى وهو نائمكأنك ف                                        ي جفن الرَّ

 

   هزيمـةً  َكْلَمى  األبطال   تمر بك

، وثغُرَك باسم                                                ووجهك وضاح 

 

 تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى

 أنت بالغيب عالم  إلى قول قومٍ                                       

 

معارك  سيف الدولة  وقد اشترك الشاعر  اما الوصف  فقد  وصف      

فيها  مقاتال  ووصف  الحمى  افضل وصف وفي ديوانه  الكثيرمن 

 :  عند مروره عليها (بوان)الوصف  يقول  في وصف شعب 

 

ْعِب ِطيباً في الَمَغاني   َمَغاني الشِّ

بيِع    بَمْنِزلَةِ                                       َما الر   نِ مَن الز 

 

   فِيَها  الفَتى الَعَربي     َولَِكن  

 َغِريُب الَوْجِه َواليَِد َوالل َسانِ                                             
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  ِجن ٍة لَْو َساَر فِيَها َمالِعُب 

 بتَْرُجَمانِ     لََسارَ   ُسلَْيَمان                                         

 

  ا َوالَخيَل حتىطَبَْت فُْرَسانَنَ 

 َخِشيُت َوإْن َكُرمَن من الِحَرانِ                                    

 

  َغَدْونَا تَْنفُُض األْغَصاُن فيَها

 على أْعرافَِها ِمْثَل الُجَمانِ                                         

 

مقذعا  مرا  كما كان عنيفا اما قوله  بالهجاء  فكان قليال  اال ان هجاسه     

 .مر بنا من هجاء  كافور او هجاء الطرطبة 

 

 :اما حكمته  وانشاده  شعرالحكمة  ضمن قصائده فكثير كثير  منه  

 

 بذا قضت األياُم ما بيَن أهلِها 

 مصائُب قوم ٍ عنَد قوم ٍ فوائدُ                                             

 

 :وقوله ايضا       

 

 أكرمَت الكريَم ملكتـَهُ إذا أنَت 

 تمردا وإْن أنَت أكرمَت اللئيَم                                              

 

 :اوقوله 

 

 وتعظم في عين الصغير صغارها   

 وتصغر في عين العظيم العظائم                                              

 

فقد تغزل فعي صعباه  وقعال اجمعل  : اما قوله في الحب والشوق والغزل      

 .قصائد الغزل  وكذلك في مقدمات بعض قصائده  

 

اضععف الععى  ذلععك  انععه  امععام  العربيععة ومعجمهععا   حافظععا  الصولهععـا       

   جععم شعععره  فنععون شعععريةفومفرداتهععا  وتعابيرهععا و معانيهععا  وبالغتهععا  

ــــعـى شععره واكثعر اهتم بالبديع  والبالغة  وادخل الفلسعفة والحكمعة  الـــو
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منها  فهــــو شاعر حكيم  وحكيم شاعر ال يشق له غبار فهو شاعرالعربية  

 .وكفى  وملك الشعر والشعراء  وامير امرائها 

           

 وقد  قالها  اخترت هذه القصيدة في الحب والغزل   ومن شعره   

 : في صباه فابدع 

      

 التائِهِ   َعْذُل  الَعواِذِل  َحوَل  قَلِب  

 َوَهوى  األَِحبَِّة  ِمنهُ   في   َسودائِهِ                                             

 

هُ   يَشكو  الَمالُم  إِلى   اللَوائِِم     َحرَّ

 َويَُصدُّ  حيَن  يَلُمَن  َعن     بَُرحائِهِ                                             

 

 ِذلي  الَملُِك    الَّذيَوبُِمهَجتي  يا  عا

 أَسَخطُت ُكلَّ  الناِس  في    إِرضائِهِ                                             

 

 إِن  كاَن  قَد  َملََك  القُلوَب    فَإِنَّهُ 

 َملََك   الَزماَن   بِأَرِضِه      َوَسمائِهِ                                            

 

اِدِه  َوالنَصُر    ِمنالَشمُس مِ         ن  ُحس 

 قَُرنائِِه   َوالَسيُف    ِمن      أَسمائِهِ                                           

 

     أَيَن  الثاَلثَةُ   ِمن   ثاَلِث     ِخاللِهِ 

 ضائِهِ ِمن    ُحسنِِه    َوإِبائِِه       َومَ                                           

 

      َمَضِت  الُدهوُر  َوما  أَتَيَن     بِِمثلِهِ 

 نُظَرائِهِ     َولَقَد  أَتى  فََعَجزَن   َعن                                           

 

      القَلُب   أَعلَُم   يا   َعذوُل   بِدائِهِ 

 بَِجفنِِه      َوبِمائِهِ     َوأََحقُّ    ِمنكَ                                            

 

    فََوَمن أُِحبُّ  أَلَعِصيَنََّك  في    الَهوى

 قََسًما    بِِه    َوبُِحسنِِه     َوبَهائِهِ                                             
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       أَأُِحبُّهُ    َوأُِحبُّ     فيِه       َمالَمةً 

 نَّ   الَمالَمةَ   فيِه    ِمن      أَعدائِهِ أ ِ                                      

 

      َعِجَب الُوشاةُ ِمَن  اللُحاِة  َوقَولِِهمْ 

 َدع ما بَراَك َضُعفَت  َعن    إِخفائِهِ                                           

 

      ما   الِخلُّ   إاِل    َمن   أََودُّ     بِقَلبِهِ 

 َوأَرى  بِطَرٍف  ال  يَرى     بَِسوائِهِ                                           

 

       إِنَّ  الُمعيَن  َعلى  الَصبابَِة    بِاألَسى

 أَولى    بَِرحَمِة     َربِّها       َوإِخائِهِ                                        

 

       ِمهِ َمهاًل  فَإِنَّ   الَعذَل   ِمن     أَسقا

 َوتََرفُّقًا   فَالَسمُع    ِمن      أَعضائِهِ                                         

 

    َوَهِب الَمالَمةَ في اللَذاَذِة    َكالَكرى

 َوبُكائِهِ   ذَمطروَدةً      بُِسهاِدِه                                               

 

       في     أَشواقِهِ    ال   تَعُذر   الُمشتاقَ 

 َحت ى  يَكوَن  َحشاَك  في    أَحشائِهِ                                            

 

ًجا    بُِدموِعهِ         إِنَّ    القَتيَل    ُمَضرَّ

ًجا    بِِدمائِهِ                                               ِمثُل    القَتيِل    ُمَضرَّ

 

    ِعشُق  َكالَمعشوِق  يَعُذُب     قُربُهُ َوال

 لِلُمبتَلى    َويَناُل    ِمن     َحوبائِهِ                                             

 

     لَو  قُلَت  لِلَدنِِف   الَحزيِن     فََديتُهُ 

ا      بِِه      أَلََغرتَ                                               هُ      بِفِدائِهِ ِمم 

 

    ُوقَِي  األَميُر  َهوى   الُعيوِن     فَإِنَّهُ 

 ما   ال   يَزوُل   بِبَأِسِه    َوَسخائِهِ                                            
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      يَستَأِسُر   البَطََل   الَكِميَّ     بِنَظَرةٍ 

 حوُل    بَيَن    فُؤاِدِه      َوَعزائِهِ َويَ                                         

 

      إِن ي   َدَعوتَُك    لِلنَوائِِب      َدعَوةً 

 لَم  يُدَع   ساِمُعها   إِلى     أَكفائِهِ                                            

 

     فَأَتَيَت  ِمن  فَوِق  الَزماِن     َوتَحتِهِ 

 َوَورائِهِ   ُمتََصلِصاًل      َوأَماِمِه                                              

 

    َمن  لِلُسيوِف  بِأَن  تَكوَن    َسِميَّها

 في   أَصلِِه    َوفِِرنِدِه      َوَوفائِهِ                                            

 

      طُبَِع  الَحديُد  فَكاَن  ِمن     أَجناِسهِ 

 َوَعلِيٌّ    الَمطبوُع     ِمن       آبائِهِ                                         

 

 

 

 

 

                            ******************* 
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 الشعر في الع ر العبا ي الثاوي
 

 مــرائهوأ
 
 
 
 
ليتمة كان ل ميطرة االتمراك علمى الدولمة العبا مية وادارتلما زممن الخ       

المعت ممم بمماهلل وممما بعممده اثممر بممالغ فممي عممعف الدولممة و مميرها فممي طريممق 
 - كممما توقممت –االوحممالل والتقلقممر  فقممد  عمممل الرشمميد علممى تقويممة دولتممه 

الولمم   ماوبلم  من أويم  ليقمر  التمرس مومه فار ية  زو ة   فتزوج  من
ء يشمكلون ال مز اذ   كثيمر فمي دولتمه  وهم  مولا  ل اوالدها يكووون اخو

وتممزوج مممن اخممرى تركيممة  , يتخممذهم او ممارا لممهال ممل ان الشممرقي مولمما و
ويكوومموا   دولتممه   مياوة  فممي  علممى ععمده ليقمر  االتممراك مومه وليشممدوا

 . في زموه   كذلك  وكاووا , شمال دولته  ح وا مويعا  لدولته  عد الروم 
زو تممه   ومممن ( اال مممين)  ابوممه ( زبيممدة ) ابوممة عمممه  فاو مم  مممن زو تممه

وكمان  ( المعت مم ) ابومه ةوممن زو تمه التركيم (مون أالم ) التار ية ابوه
و ب  همذا  . ببا من ا با   قوط الخالفة العبا ية  فيما بعد التعل  هذا

تمرك  يق د به توطيد العالقة  بمين العمر  والتمرس والالرشيد الزواج كان 
وبماال علمى  كمان ما اثمره هذا الت ماهركوتي ة للم اهرة  والقرابة اال ان 

 . الى حد االقتتال  الحياة ال يا ية
 

االخموة بيمولم علمى  مدة الرشيد اقتتمل االممين والممامون  بعد وفاة         
فا متعان المما ممون  مومه   باخوالمه والمقمربين  مولم  وا تعان كل  الحكم
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 علممى اخيممه  االمممين  فممي  قتالممه  والو ممول  الممى الخالفممة  التممرساخوالممه ب
وقربلم اليه  واعتمد عليلم في كمل امورالدولمة  واوعكمس  اد وحقق ما ار

ذلك حتى في االمورالديوية والمذهبية وتتمرق الخلمق واقتتمل الوماس بيمولم  
ذلمك  خير شماهد علمى متخمة بلذه االمور فلي فكان ماكان و كت  التاري 

 .  وما فيلا من معارك واحدا 
     

مممامون ا ممتخلف المعت ممم  وامممه لوبعممدها  أي بعممد وفمماة االمممين وا        
تا ل الدولمة العربيمة فقر  اليه االتراك  واعتمد عليلم في اغل  م ةتركي

  مم الدولمة او   مم الخالفمة  المى  وعلمى كمل حمال  فقمد دخملاال المية  
كمان كمل همذا قمد حمد  فمي . العربية من ليس مولا  وعمل على تقويعملا 

       .الع ر العبا ي الثاويوزاد في  الع ر العبا ي  االول  وا تمر
                            

 يتحيومون  التمرس كمان فمي الحكمم  وكان في اثواء و ود االتمراك           
يمادة  ال بويمه  بحملمة قاو ال الف  فقاموا  بعادة م دهم الغابر الالترص 

   قويممة  اعلومموا  مميطرتلم علممى بممالد خرا ممان واكت ممحوا الخالفممة العبا ممية
و مم  معممز تفممي بغممداد  التممي كممان االتممراك  مليموممين علممى الحكممم فيلمما  و

الدولة التار ي اميمرا علمى بغمداد فمي ظمل الخالفمة العبا مية التمي لمم يبمق 
تحولموا المى بيمادق  العبا ميون فقمد الخلتماءاما .ور مملا مولا اال  ا ملا 

ال   ومممن بعممدهم  مممن التممرس شممطرول يلعمم  بلممم الالعبممون مممن ال بويممه
 .من الترك  وق ل
 

و بمدأ  باالوحمدار قوة وعظمة  الدولة العبا ية ا   وعم  لقد  اوحدر       
   ...   وحممو اال مموء  بعممد  الخلتمماء  االشممداء  فيلمما مثممل  المو ممور والرشمميد 

 ه رية 331\  يطر البويليون  على الحكم اال المي في بغداد   وةو 
الء االممراء كماووا عمعافا بعد ععف  يطرة االتمراك عليلما وان اغلم  همف

 االوليمممار والتقلقمممر واالوحمممالل  فممي ادارتلمممم للدولمممة ف مممار  الدولمممة وحمممو
يعتبر إقدام القادة ااتراك على قتل الخليتة المتوكل على هللا في الخامس و

 بدايمة الع مر العبا مي الثماوي  رية هـ 111 \عشر من شلر شوال  وة 
وأ ممبح الخليتممة طمموع   بال مملطة  االتممراك فيممه ا ممتبد القممادةاذ    يا مميا 

 : فقال  احد الشعراء وقد عبر عن ذلك  إرادتلم وأ ير هواهم
 

 قتــص   فـــي    خليتـــة       
 وبغـا    و يـف     بيـن                                    
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 لـه    قــاال  مـــا  يقــول       

 الببغا     تقول     ــاكمــ                                    
 
عممن   ا ممتقالل او اوت ممال بعمم  االمممارا  ظلممور دى ذلممك الممىأو        

  . واحمدة  ا مالمية كاوم   خالفمة   ان  بغداد  فبعد  في  العبا ية  الخالفة
فمي االقماليم  التابعمة  في بغداد  وامارا  م متقلة عولما    خالفةالا بح  

ى اثمر اوقراعملا  الدولمة لمالتي قامم  عرة االخشيدية في م ر كاالما للا 
التاطمية التي ا تقل  عن الخالفة العبا ية في بغداد بل وازعتلما الخالفمة 

 عديمممدة  وكمممذاك ظلمممر  اممممارا  وامتمممد  ا وحمممة  حكملممما شمممرقا وغربممما 
تقريبا  اال اولما  هشمل  الشام كلثم  تو ع  فكاالمارة الحمداوية في حل  

  مثللا  وكذلك  . فقط اا مولو عليلا   عبا يال بال لطان  ترفة مع  بقي 
  فممي الثغممور الشممرقية للممبالد اال ممالمية  وهكممذا تترقمم  ا مممارا   قممد وشمما

الدولممة اال ممالمية الموحممدة وظلممر  خالفمما  وامممارا  فممي الممبالد وازعمم  
 . واالدبية  الثقافية الخالفة اال لية  في كل امورها وخا ة

 
قد  معوا حموللم الشمعراء هذه االقاليم  راء امكان  هفالء خلتاء و        

واالدباء والعلماء ور ا ل الثقافة والعلم  وتباروا فيمما بيمولم  حمول  ممت 
مموال للمم مواف مة بيمولم فماثر وبذلوا اال ,ر من هفالء كبكل مولم العدد اال

 وخا مة الشمعر  د   العربمياال  وعلمى را ملا  هار كل العلومدفي ازهذا 
اال ان اللغة  .وارتق   خياالته وفوووه  ه  وارتتع  رايته حي  كثر  فووو

ويكتوتلمما   فممي ولايممة الع ممرئممم العممعف عليلمما عال أ  تظلممرالعربيممة بممد
خا ة في الثغور الشرقية من الدولمة اال مالمية  لع ميمة  مكاولا   الوهن 

المبالد مثمل  تلمك   هلغا  المحلية او اللغة اال لية الفبدا  تحل مكاولا الل
بعد قروين من المزمن ودفعم   لغة التار ية التي حل  محل اللغة العربيةال

 لغممتلم  التار ممية المموظم فممي الممىشممعراءهم   الثقافيممة واال تماعيممة  الحالمة
 . الشيرازي و عدي  م  الخيا كما فعل الشاعران عمر

 
لمما وكممذلك  ظلممر  فممي الممبالد اال ممالمية ع ممبيا  اشممتد الوممزاع  بيو       

ال ممالمية بيولمما كممما اطلقمم  الحكوممما  يممة تقا ممم  الممبالد اومممذاه  ديو
يشمافون   وكممذلك   كيتممما  والو مارى  للعممل  العوما ن لليلممود  اال مالمية

ت ادية  قلرزق او الحالة اال تماعية  واالا  اختلت   و وه المعاش وك  
 .  ائت مترف وفقيرغوي  في البالد واوق م الشع  بين
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وهمو  االممراء والقمادة والت مار  وا محا  االمموال   فالق م  االول        

لملبس والم كن  معقول في كل امورهم  في اواالعمال عاشوا بترف غير 
 .المقربين واالغوياء  واالمراء والشعراء  وهم طبقا  الخلتاء

 
ي الم تممت فلمم التقمراء فم موهم ممن الشمع   واما ال مواد االعظمم         

ي مد اودهمم  مدقت وعيش ذليل  وك   قليمل ال فقر منرا تون في  قيود 
وقممد اوعك مم  كممل هممذه االحمموال علممى  وال ي مممولم  مممن  مموع ال يغومميلم  

االد  والشمممعر فمممي المممبالد فكمممان اد  االغويممماء يتمثمممل بو مممف الق مممور  
 والخمممرة  والللممو الغومماء   والغممزل واوتشممار التخمممة والريمما  الزاهممرة و

لشممكوى والحوممين والبكمماء وذم الممزمن  يت ممم با  االخممرالق ممم  والتممرف  و
 .و روف الدهر

 
كما  ا تمت الشعراء حول  الخلتاء واالمراء وا حا  الوتوذ وال اه       

با ممي فاوتشممر  الثقافممة فممي هممذا الع ممر امتممدادا لثقافممة الع ممر العا مملت  
اثممر  او  و  ذاك فمي   ومم فالع مر   فمي همذا  تم  اكللماآ االول  والتي 

اثممر عظمميم فممي  اوتشممار   الممورق  ل ممواعةكممان   ا  وكممذلكفممي هممذ  ايوعمم 
ككممل  ووشمموء المكتبمما  العامممة والخا ممة  والمممدارس الوظاميممة   الثقافممة

البوماء الخلتماء و ممدارس الخا مة  والتعلميم التمردي  ب اوم  ال الحكومية 
لكل هذا اثر عظيم فمي تقمدم الثقافمة وو موللا  فكان  ...واالمراءالوزراء 

تلمما فممي  الدولممة اال ممالمية  وتقممدم الشممعر وات مماع افاقممه الممى اوج عظم
بممماقي  واخيلتمممه وتح مممين  معاويمممه  فمممازدهر فمممي همممذا الع مممر  اكثمممر ممممن 

ته  وظلر فحول من الشعراء كالمتوبي  وابمي أفوبلغ  ش  الع ور العربية
 ..وغيرهم  والحمداوي وابن الوبيه  والشريف الرعي  العالء المعري

 
 الذهبي للشعر العربي هو الع ر الع ر هذا ن وقول انلذا يمكووا ا      

 .ورقة في الوظم  وااللتة في القول بما اوتي  فيه من وتاج وت ديد  
 

  ول لمم ا وتل موا  ولما ا تولى البويليون علمى ال ملطة بعمد ااتمراك     
 ممن اوالد الخلتماء العبا ميين  من يشماء فكان اامير البويلي يولي الخالفة

حتمى .  واللموانكثيرا ما يتم بالذل  و.   الخلتوكثر  يشاء من م ا لويخلع
فيممه ي ممري ولمم  دار و  يمموم ابتلمماج عوممد ال وممد  خلممت الخليتممةكممان  يمموم  

وكمان ي مري (. بيعتمه )الخالفة وفيمه يطالم  ال ومد الخليتمة ال ديمد بر مم 
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 العمميش  بالكتمماف فيعممطر إلممى , علممى الخليتممة المخلمموع وتقممة قممد ال تكتيممه
 . تعطاف الواسوا
  

  لممم يكممن حممال المموزراء بأفعممل مممن حممال الخلتمماءفوكممذلك  المموزراء        
فممذا غعمبوا عليمه عزلموه و ممادروا   فكمان الموزير يمأتمر بمأمر المتغلبمين

ويتكممرر , يقتلووممه وكثيممرا ممما كممان المموزير ي و مم  ثممم ي عممزلوربممما   أموالممه
ة اموالمه  ه بم مادروغالبا ما كمان يوتلمي عزلم عديدة و به وعزله  مرا 

, في تمولي الموزارة  يطمعون  كاووا  ومت ذلك فمن الكثيرين قتلهومن ثم  
كمما همو الحمال   .تموزيرهم   مبيل  فمي فمي شمتى الم ماال   ويبذلون المال

  أن الوزارة كاو  موردا للثمراء التماحش عمن طريمق الرشماوىحي   لديوا 
  كمان المعتعمد بماهلل  ليتمةالخ أن محمد بن عبيد هللا بمن خاقمان وزيمروقيل 

وربما عين للوظيتة الواحدة عمددا ممن   يأخذ الرشوة من كل طال  وظيتة
وأخمذ   ت عة عشر وماظرا للكوفمة  وقيل إوه عين في يوم واحد  الموظتين

ح من كمان    اءرالموزاال ان بعم   . معيومة  رشموة ممولم   من كمل واحمد
يوال من الخليتمة أو ااميمر  ي تطيت أن  ذا دهاء وذكاء والتدبير  ال يا ة

عممان  همذه االممور  وكمان أهمم  البويلي تتويعما بت مريف أممور الدولمة
يكممون للمموزير لممذا  , والكتمما   والقعمماة والعمممال   وتعيممين المموالة الخممراج 

. فاحشما ا ويثمري بمه ثمراء  على من يوليه  بايا  ي وي مولا ربحا وفيرا
وكثمر الطمامعون   .والح مد  ائسللد م  من أ ل ذلك كاو  الموزارة همدفاو 

  علمى الموزير عمزلغلم   اهلمه تو  المدس  أفلمح  فممذا , الوزارة في مو  
وكممان ممما ي ممادر يعممد بممآالف اآلالف مممن   و ممودر  أموالممه هممذا  المموزير

لممذا كممان بعمم  المموزراء  يطمممرون  خممزيولم مممن االممموال  والوقممد   الممدواوير
 : ي ذلكقيل ف االزمة وأن توتلي تح  االر   الى 

 
   وزير فـي خلت  إذا أب ر  

 الظلور  فقل أبشر بقا مة                                          
 

 بـالء   فــي   طـوال   بأيام
  ـرور  في   ق ار   وأيام                                         

 
يمة قديممة  عربعمادة وهمي  -يتكومـ ون   –وال يزالون   –وكان العر        

لقبمون تيفيقال  ابو فمالن  ممثال  وكمان  الخلتماء   أكبر أبوائلم  بأ ماء   -
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عممممر بمممن فمممي زممممن ن يالخلتممماء الراشمممدمومممذ  علمممد   (أميممر الممممفموين) 
 . وما بعده  وكذلك  خلتاء  بوي امية الخطا  

 
اوتقلمم  الخالفممة إلممى بوممي العبمماس أعممافوا إلممى هممذا اللقمم   وعومدما         
فقمد عمرف عبمد هللا أبمو . يتميز بلما الخليتمة  تدل على  تة اخرى   ألقابا

 الخليتممة  وتلقمم  أخمموه( ال ممتاح)بلقمم    أول خليتممة عبا ممي وهممو  العبمماس
محمممد  بلقمم   الخليتممة  وتلقمم  ابوممه( المو ممور)عبممد هللا أبممو  عتممر بلقمم  

بلق   والخليتة  هارون ( اللادي)بلق  الخليتة  مو ى  وتلق  ( الملدي)
محمممد وعبممد هللا والقا ممم بلقمم  : ولقمم  الرشمميد أوالده الثالثممة(. لرشمميدا)

وهكمذا  مر   (. الممفتمن)والقا مم  ( الممأمون)وعبمد هللا   (ااممين)محمد 
 . العادة  في تلقي  الخلتاء  واوالدهم 

 
ان يطلمق   الخليتمة  فرعوا  علمى بال لطة  ااتراك  ولما ا تبد القادة     

 ماء ممن   ولمما ( أميمر ااممراء )لقم  فل ملطة ممولم ا لق  علمى ممن بيمده
ألقابما فيلما  ان  يطلق  علميلم  الخليتة العبا يالبويليون  الزموا  بعدهم 

(  معممز الدولممة)بلقمم   هأحمممد بممن بويمم  فلقمم   معوممى االعتممراف ب مملطاولم
ركممن )ه الح من بلقم  وولقم  أخمم( عمماد الدولمة)بلقمم    ه علميوولقم  أخم

كععمد الدولمة و مالل الدولمة     االلقما   فمي الدولمة وهكمذا كثمر ,(الدولة
ا و     ( ال ملطان ) حتى ان  مولم  ممن  لقم   . وفخر الدولة الدولة   وبلاء

أي ملك الملوك  ثمم  مر  همذه الحالمة  فمي اممراء المدويال    ( شاهوشاه ) 
 الثمماوي   فممي الع ممر العبا ممي  الكوممى واالقمما وهكممذا كثممر   .الم ممتقلة  

 :احدهم  في ذلك شعرا ويقول 
 

 أما رأي  بوي العباس قد فتحوا 
 من الكوى ومـن االقا  أبوابا                                          

 
 ولقبوا ر ـال لو عاش أوللم 

 ما كان يرعى به للق ر بوابا                                         
 

 في كتي خليتتوا  هم  قـل الدار
 هذا فأوتـق في ااقـوام ألقابا                                           
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  وقمد ولممل الخلتمماء التمماطميون ولمل الخلتمماء العبا مميين فممي االقمما         
بمأمر هللا  بماهلل والحماكم   بماهلل والمعتمز  بماهلل والعزيمز  فكان مولا الملمدي
بممن   رحمن الثالمم ت مممى عبممد المم ايعمما ااوممدلس وفممي , والم تو ممر بمماهلل

 ممن  ماء بعمده   دين هللا وولملمحمد بالخليتة واتخذ لوت ه لقم  الوا مر لم
  والم ممتظلر بمماهلل  والم ممتعين بمماهلل المفيممد بمماهلل : فكممان مممولم   ول ممه
واتخذ ملوك الطوائف في ااومدلس االقما  فكمان ممولم . هللاعلى د موالمعت

ه االقا  على لى هللا وكاو  هذالمعتعد باهلل ملك أشبيلية وابوه المعتمد ع
    . خامتلا ال تمثل لمن اتخذها لوت ه شيئا من معاويلاف
 

 ثار  بين الشيعة وبمينفلمذهبية التتن ا ظلر   في هذا الع ر و         
وقمد بمدأ  فمي . فمتن كمان م مرحلا بغمداد , وخا ة الحوابلمة ممولم, ال وة

 ر القمرن الخمامس الل مريأوائل القرن الرابت الل ري وامتمد  إلمى أواخم
فيوشم  فيلما , وكثيمرا مما كاوم  تشمتد, وكاو  تتوالى التمتن عامما بعمد عمام

 . بين ابواء البلد الواحد  والمديوة الواحدة  قتال مرير
   

وشممد ااتممراك أزر أهممل , تشمميعلمفممي  الشمميعة  البويليممون  أزر  وقممد      
لعداء  بيمولم المى حمد وقد افع  هذه الى اشتداد ا  ال وة اخذهم بمذهبلم

 .    راء اشتداء الطائتية تلة  فقتل  خلق كثير من الطرفين المقا
 

وبممين الحوتيممة   بممين الحوابلممة وااشمماعرة تحممد   كممذلك كاومم  التممتنو     
 ويدفعلم التع   إلى  فكان أهل كل مذه  يتع بون لمذهبلم, والشافعية
عاف شموكة الم ملمين بيمولم  ممما اثمر فمي خمرا  الممدن واعم فيمماالقتمال 

والتمماري    وقمموتلم   وكاومم   بغممداد م ممرحا  لمثممل هممذه االمممور واالحممدا 
وقمد كاوم  همذه وغيرهما  ا مبابا  لوشمو   ثمورا  كثيمرة  فمي   يعيد وت ه 

وكممذلك ادى الممى   الممبالد اال ممالمية   مثممل  ثممورة الممزول  وثممورة القرامطممة
واقامة  اقماليم  واممارا  اوت ال  بع  االقاليم عن   م الدولة العبا ية 

 ديمدة  م متقلة الخالفمة  وربمما  خالفما    في البالد وخا مة البعيمدة عمن
مثممل الدولممة  االخشمميدية  والخالفممة  التاطميممة  . عممن الخالفممة  العبا ممية 

   .واالمارة الحمداوية  والدولة  ال تارية 
 

ن و لخة عوخا ة  غير العربية  الم  فو ود  الدويال   واالمارا        
ثممم  كاومم  هممذه .  ممم الدولممة العبا ممية  عممم  بممين  اهممدافلا هممذه االمممور

االوق اما    مببا وا معا  وكبيمرا لقيمام  الحمرو  ال مليبية وطممت المدول 
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عمماء  علممى الدولممة اال ممالمية  او االوربيممة تحمم  عالمممة ال مملي  فممي الق
(  ينفل مط) اال تحواذ  علمى  بعم   ا زائلما  المقد مة  لمديلم  وخا مة 

وفي   تحا  التماري   الشميء  الكثيمر الكثيمر  والشمواهد  القائممة  علمى  
 . ما  ذكرواه 

     
العربممي   الشمعر علممىعظيم اثمر  لممذه التطمورا  ال يا مميةكمان لو           

العربيممة   ومركزالخالفممة   بغممداد ام الممدويا ومماك  فقممد  وتقدمممه وازدهمماره
وفيلمما  مل الشممعراء  اال  اومه ظلممر   ومركمز الثقافممة والعلموم   اال مالمية 

مدن اخرى ا تمت فيلا الشعراء  هي  مراكمز اال ممارا   كحلم  والقماهرة 
ممن  كل اميمر ووغيرها  واالودلس واماراتلا  و ر ان وبخارى و مرقود

حماول ان ي ممت حولمه العديمد ممن الشمعراء واالدبماء اممراء همذه االممارا  
وخا مة الشمعر   د مولم لحبلم االد ويتباهى في  مت اكبر عد  والمثقتين
 الى اي مادولم في شعرهم  فادى هذا التوافس  حتما ولم ويذكروووليمدحو

امور دفع  الشعر وحو عالئمم التقمدم والرقمي الثقمافي والحعماري فمي كمل 
 .م اال  الحياة 

 
لممذلك فقممد ا ممزل الخلتمماء واالمممراء العطمماء للشممعراء الممذين وممالوا            

عودهم  حتمى بلمغ بلمم حمد اال متيزار  ورئما  ما  المدواوين  حعوة كبيرة
 الكتابيممة  وخا ممة اذا علمومما ان بعمم  اال مممراء والخلتمماء كمماووا ي يممدون 

 .الشعر  وقرعه ووقده وظم 
 

كان لتش يت الخلتماء واالممراء  لمالد  والشمعر والثقافمة عمومما   و        
لثقافمة فمي الع رالعبا مي  افي تقدم الشعر وتطوره فقد كاو   بلغ ثر االاال

عظيمما   مموا التقمدم والرقمي  وحمو  مم  ما كبيمرا  واالول  قد شلد  تقد
الع مر   فمي همذا  اي العبا مي الثماوي فمي الع مر اكللما همذه الثقافمة  ات ف
والحعارة في كل الم اال    .بلغ  اوج عظمتلا  من التقدم والرقي  تى ح

و  ـتح ممف  .الشممعروخا ممة   لوتوممور  العقممو الثقافيممة  فتطممور  االدا 
وازداد   خ   اخيلتممه وشممم و كثممر  معاويممه  مترداتممه ا مماليبه  و مملل 

 .فوووه واغراعه لتشمل كل امور الحياة ومتطلباتلا 
    

ة يالدرا مماي مماد المواقممت لمكتبمما  العامممة اوالخا ممة ووكممان لوشمموء ا      
اثمره ار مين  وابوابه متتوحمة  للدالتح يل العلمي واالدبي بحي   ا بح 

وبمماالخص الشممعراء  علممى المطالعممة    فقممد اوكمم  الومماس. فممي ذلممك وا ممت  



7/31/2016 

 154 

فزاد هذا في تتتق  وادق افعل ارق و  هو والتدارس ومحاولة االيتاء بما
الشممعراء وكممذلك فتحمم  مممدارس  وظاميممة  درس بلمما  افمماق الشممعر واخيلممة

 حمو والبالغمةلومثمل االعربيمة  وفوووه وعلوم اللغمة الطال   االد  والشعر
والبوممماء والتل مممتة والرياعممميا  واللود مممة   وال مممرف والعلممموم ال مممرفة
ممن ا مبا  تطمور الشمعر ودفعمه  همذه  كاوو والري وفي كل  امورالحياة 

لمم ت مبقلم فحمول  شمعراء فظلمر وحو التقدم والرقي واالكتمال  والعظممة 
 ..وغيرهم كثيرالمعري  المتوبي و  ابقة مثل

 
تماعيممة والمعاشممية  فممي هممذا الع ممر اختلتمم   عممما كاومم  الحالممة اال      

العر  فمي همذا الع مر   الخلتاء  ادى ععف  فقد ال ابق عليه في الع ر
ال مابقة اوالتمي  فمي الع مور  ةمكبوتم  التي كاوم  - الى ظلور الع بيا 

  علممى وطمماق وا ممت  ودون تخمموف مممن احممد  او -كاومم  تعمممل فممي الختمماء 
يوا مممروولا   التمممي   لكمممل  قوميمممة   ماعتلممماا مممبح  و  رادع  ممممن  ردع

اوتشر االوحمالل ال تمماعي   وعمم وها  فر اللا  وشعرا وللا   ويفيدوولا
ال يا ممية  الحالممة   وتممدهور  العبا ممية   الخالفممة  متا مملكممل   العممعف 

 .وتبعتلا بقية االمور 
 

عديمدة وشماع   ديويمةوكذلك اوق م  الدولة اال المية المى ممذاه         
قل بين اتباع مذه  واخر حتى و مل  لترقة والتباغ  بين الم لمين اوا

 يقتل بععملم بععما  في ولاية االمر حد االقتتال  والتخري   بين الم لمين
 .يخر   ممتلكا  البع  االخر وي ته اراءه و
 

الديممان  االخممرى كاليلوديممة اوغيرالم مملمين مممن الطوائممف   اممما         
مما  يعملمون للمم   الحريما ومما اليلما  فقمد اطلقم والو راوية والم و مية

شممافون ويممفدون شممعائرهم ومعتقممداتلم  بحريممة تامممة  وربممما عمماوولم ي
بعم  الم مملمين علمى اداء همذه الشممعائر وقمد حعممر عمعاف العقيمدة  مممن 

 ؟.مرغمين بع  الخلتاء العبا يين بع  شعائرهم واعيادهم 
 
علمى وتوازعلا  اثمره البمالغ  والمذاه وكان الختالف  هذه الع بيا       

وخا مة التمرس  وهمم  شمعراء غيمر م ملمين  وغيمر عمر   الشعر فظلمر
 .او بتار يتلم القديمة  لمتواتم دوا بديف كاووا ا حا  حعارة 
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اما اختالف طرق المعيشة فقد اوق م الواس في معيشتلم ومعاشملم        
مترفين المذين اوغلموا  الى طبقا   عديدة فمولم طبقة الخلتاء واالمراء وال

الللو والم ون  علىاغلبلم   في اال راف والتبذير والغلو التاحش فاوك 
  وال مممخ  وعاشممموا حيممماة  مترفمممة مبتذلمممة بمممين شمممر  الخممممرة واقتوممماء

 . ال واري الح ان  والغلمان والولدان الذكور
  

وق م اخر دون ذلك  وهو طبقا  الت ار وا حا  الملن والحرف         
الت ار ي لبون البعائت والمواد من اللود وال ين ومن شرق المبالد  فكان

تولم  الحكومما   كاوم   وهفالء فمي اكثمر االحيمان وغربلا واوا ط ا يا 
  اهر اغلمبلمظمادى بلمم ان يت ممما  الم مادرة  ئ  اوامواللم بح ة العمرا

 .بالتقر والعوز وما هم بتقراء وال معوزين 
 

م ال مواد االعظمم ممن الشمع  فقمد كماووا يعيشمون اما االق م االخر فل     
ويمثللمما قممول ال ممري فممي حالممة مممن البممفس والتاقممة  والحرمممان  عظيمممة 

  .:حي  يقول وا تا حاله  الرفاء
 

 وكاو  االبرة فيما معى       ائوة  و لي واشعاري      
 فا بح الرزق بلا عيقا      كاوه  من   ثقبلا   اري      

 
 لية لكل هذه االحدا  فقد م لوا الشعر ال ور  الواعحة والوقد ر        
فمي  ة   قيلة  افية  تعكس كل ما في البالد ممن احمدا  وكمل مماآكان مر

 .الم تمت من امور 
 

ي م ل كمل  كبيمرة و مغيرة   حافال الشعر   ال حاعرا   قد  كا نل        
ه  اال تماعيممة وابوماء  البلمد  وممن شمتى طبقاتم فالشمعراء همم ابوماء االممة 

فلمو  .لما امثالمه فيالتي يعميش     والحالة  وكل  ي ور حالته. المختلتة  
 . اال ما ودرفعال   الواقعة مثل الحقيقةي للواقت المعاش    ورة حية

 
بمدأ  توح مر عمن التي واالممور علمى اللغمة العربيمة ايعما اوعك   همذه   

وهكمذا غربم    .  بع  المواطق التي اوتشر  فيلما  وخا مة فمي  الشمرق
 شمس اللغة العربية عن موماطق كثيمرة كاوم  قمد اشمرق  عليلما  واوارتلما 

 .والمعرفة العلم واالد  الثقافة وووور  واال المالقران الكريم  بوور
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واالد     والعلمممم والثقافمممة   لغمممة المممدين ظلممم  اللغمممة العربيمممة لقمممد        
همي فمي ات ماع وامتمداد و ور التمي قبلمهوالدولة  طوال همذ الع مر والع م
 ممقلية   و ممزره مثممل المتو ممط  البحممر  حتممى و ممل  فرو مما وشممواطيء

اللومد  المىو افريقيا  و ل  الى اوا طو. وحول  بحر االدرياتيك  ومالطة
 , بخمارى و ممرقود  للعربية فيلا مثل  وعوا م  مدوا  واوشا  وال ين 

  اال ان ا ممتقالل . فايوممما تو ممه العممر   وشممروا اال ممالم ديومما والعربيممة لغممة
و ومما بعمده  وفمي قرومه الثماويفي هذا الع ر  االمارا  عن الخالفة بع 

   علممممتلم  بممممامراء غيممممر عممممر   وخا ممممة االمممممارا  الشممممرقية  تاميرهمممما
تلمك اللغمة   حيم  شم عوا  خمص التار مية للغماتلم اال ملية وا  يتع بون

خممالل  لعلميممةا االدبيممة اواالعمممال لمما  ب عمما زة مممن ان تقمموم التممي  كاومم  
فقممد تطممور  فممي تلممك  .قممرون مممن بعممد التممتح العربممي  اال ممالمي لممبالدهم 

راء شمع لماوظلمر في محمل اللغمة العربيمة  اللغما  المحليمة االمارا  وحلم 
مثمل  مفلتماتلم وق مائدهم ذه اللغما  المحليمة  بل  دوووا  وعلماء وادباء 

 الشيرازي   عدي  عمر الخيام و
 
 كلما   واوكمش   في هذه اال قاع  للغة العربيةا  ععت   وهكذا       
من   اللغة علماء  تحرج  وقد  فقط   الدين فيلا  وبقي  لغة تقدم الزمن  

  التاليمة فمي همذا الع مر  والع مور  بماقوال االدبماء والشمعراء اال تشلاد 
قبمل همذا قيمل  بمما  في الخطأ اللغموي  واوح مر اال تشملاد  الوقوعخشية 
 .الع ر

 
وم ممر   الشممام بيممة مممن الدولممة اال ممالمية فممي اممما فممي ال لمما   الغر     

  فيلمما وشمممال افريقيمما وو ممطلا  وبممالد االوممدلس فقممد بقيمم  اللغممة العربيممة
فممي  الشمع اغلم  ن والمدين والعلمم واالد   ال تخاطم  قويمة وهمي لغمة  ال

فيلما وخا مة اللغمة   على عروبته ظ من ا ل عربي  لذا حافهذه االقاليم 
  علممىفيلمما    واالمممارا  الممدول هممذه فممي   واالمممراء  الخلتمماء  وحممرص .

 .تقدم اللغة العربية والحتاظ عليلا  فتقدم  
 

اوح ر  اللغة العربية بممرور المزمن وحلم   فقد اما في بالد االودلس     
طرد العر  مولا بعمد ظلمور دويمال  تم  محللا لغة البالد اال ليين بعد ان

تقاتمل   فقمد .في هذه المبالد   ى الحكم العربيو  وباال علكا  االمارا  التي
 وتي مة  عمعتلم فادى ذلك الى   لعر  فيما بيولم في بالد االودلساالمراء ا

  د ـاالمم  الطويلمةة ـهمذه المقاتلم.التواحر والتقاتـل  فيما بيـن همذه الدويمـال 
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مولما  وممن ثمم طمردهم االودلس ممن ايمديلم  بالد   كاو   ببا في عياع و
 وخيممر دليممل علممى   العممذا   اشممد اوممواع والم مملمين  العممر   ً   حتممى عممذ

لقممتللم  فممي هممذه الممبالد  (محمماكم التتتمميش ) ذلممك قيممام المحمماكم الغاشمممة
   . لاوطرهم مو

 
مما ال شك فيه ان الشعر يمثل حياة االو ان في الم تممت وي مورها       

عيوة ي متطيت  معرفمة افعل  ت وير فمن  يطلت على  شعر حقبة زموية م
 .الكثيرعن احوال هذا الم تمت في تلك الحقبة الزموية 

   
واالمممراء والقممادة  توممون واالقممر  الممى وتمموس  الخلتمماء واول هممذه ال       

كبيرا  وعظيمما  وات مع     ت شاءواالمديح فقد بلغ من التو هو التخر و
اهيمممه  ودقممة مت  وات مماع  ورقيممه  اهممم ا ممبا  تقدمممه مممن   وكممان  فاقممهآ

  العديمد و مود   وكثمرةلشمعراء  الميلم  ل  واالممراء ي  الخلتاءتقرا اليبه 
ان  مممولم  كممليتوا ممد فيلمما االمممراء ومحاولممة   التمميوالمممدن  العوا ممم مممن
م ل ممه  ليكممون   فمميوالعلممماء   الشممعراء  االدبمماء  مممن اكبممر عممدد  مممت ي

  وممموح  ممالس علممى هممذه الم وبممذخلم المممال .لس االخممرين اافعممل مممن م مم
مم  ال مموية  العطايممااللبمما   و ل الشممعراء للشممعراء وغيممرهم ومممولم مممن ام 

باالمارة كما فعل االخشيد مت المتوبي  ومولم من اهمدى الشمعراء العمياع 
يمماد  دزفكاومم  هممذه ا ممبا  اوال ممواري الح ممان اعممافة الممى المممال الكثيممر 

والغلممو  خممرفكثممر  المممدح  والت  الشممعراء  وتلممافتلم علممى هممذه الم ممالس
  .ما فيل
 

و مف  فيكما   والمبالغة  الع ر باالطراء تميز المدح  في هذاوقد       
 وكذلك ممدح االممراءتلون ويوافحون عن البالد االمعارك واالمراء وهم  يق

االوت مارا  التمي حققوهما تلمك   ذكمر و والش عان من المقماتلين  ةادالقو
  شممريف الرعممي وابممن اللباريممةوال المتوبممي ا الع ممر  كممما  فعممل   فممي هممذ

 .وابن الوبيه وغيرهم   وابن مطروح
 

 : الحمداوي يقول المتوبي في  مد ح  يف الدولة     
 
 رايتك مح  العلم  في مح  قدرة   
 ولو شئ  كان الحلم  موك   الملود ا                                  
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 وما قتل  االحرار   كالعتو   عولم   
 من    لك  بالحر   الذي  يحتظ   اليدا                                 

 
 اذا او   اكرم   الكريم   ملكته    
 وان او   اكرم    اللئيم   تمر دا                                      
 
 يا    وحكمة أولكن تتوق الواس  ر 

 ت ا      ومحتداكما  فقتلم    حاال   وو                               
 
واحبلما المى الموتس  التومون اواالغمرا  الشمعريةممن ارق  والغزل        

تكماد    ديمدة  فومون  عمدة وظلمر  فيمه    تشعبوتو ع    البشرية  لذ ا
مولا الغزل التقليدي  والغزل بالمذكر والغزل الخليت , تكون فوووا م تقلة 

لشممكوى والولممه القاتممل  والح ممرة والغممرام وا وغممزل الحمم  ال ممادق وااللممم
وكمذلك  الغمزل ال موفي  المذي    العاشمق او  الوالمه يحس بمه الشماعر وما

يعتبر امتدادا  لشعر الزهمد  حيم  وشمأ  بمالعراق  ثمم  اوتقمل  المى  ممواطن 
القشيري وابن التار   وابن عربي  : اخرى  ومن اهم  شعراء الت وف 

 الكيالوي وال لروردي والشي  عبد القادر والحالج  ورابعة العدوية 

 
 :الحظ الشي  عبد القادرالكيالوي يقول 
 
 

 مافي ال بابة مولل م تعـــــــــــذ 
 اال ولي فيه االلذ االطيــــــــ                                          

 
 اوفي الو ال مكاوة مخ و ــــــة

 ي اعز واقـــــــر اال اوموزلت                                          
 

 وهب  لي االيام ر ووق  توهـــــــا
 فغال مواهللا وطا  المشر                                           

 
 اعح   يوش الح  تح  مشيئتي
 طوعا وملما رمته اليغـــــر                                         
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او يكمماد  ان يكممون هكممذا   فممي الشممام التل ممتي فقممد وشممأ اممما الشممعر          
وممن  اقحم التل تة فمي الشمعر ابمو العمالء المعمري  وابمن . مولا ت ر و

وكاومم  روح الع ممر تتطلمم  اي مماد مثممل هممذه   مميوا  والممرازي  وغيممرهم 
 .التوون 

 :وتع بوي هذه االبيا   للمعري  
 
 اذا ر ت الح يف الى  ح اه 

 تلاون بالشرائت   وازدراها                                         
 
 فخذ مولا  بما  اتاك    ل   

 وال يغم ك   لل في   راها                                       
 

 و ه  كل   وه  ادياولم  من
 فلل  عقل  يشد   به   عراها                                       

 
          معالمه  وم ماال   القمول فيمه   وكذلك  تو ت فن الو ف  وات ع        

فقد و ف الشعراء  المعارك الحامية التمي دار  بمين الم ملمين واالقموام 
كثروا  االخرى  وو توا البلدان التي فتح  على ايديلم كما و توا بل وا

  ومظاهرها و ماللا ال ماحرالخالبة  من و ف الطبيعة ومواظرها الرائعة
وم مالس الغوماء وو متوا الو ماء المشماركا    م الس الخممرة وو توا 

والعمممران     والق مور  الريمما  وو متوا  ويغوممين   يرق من  وهممن  فيلما
وظلمر    همذه الو موف  لمتلم فمياخي   تقمتت و  فمي الحمدائق  زهوروال
لدي العديد من الشعراء مثل  ال ووبري الذي اختص فمي و مف  ةمقدرال

 المعارك  و ف وي  والمتوبي فيوالحمداالدمشقي  الطبيعة  والوءواء 

 :الوعمان   شقائقيقول ال ووبري في و ف زهرة      
 

 الشقيق      محمر  نأك           
 او ت عد  ت و  اذا                                       

 
 وشرن       ياقو   اعالم         

 دمن زبر  على ب اط                                      
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وظلر  كذلك فن  التشكي ممن المزمن  وممن االحمدا  اال تماعيمة            
ظلمر  في هذا  الع ر  شذرا  في ق ائد الشعراء  اال اوهك وكان مو ودا

لم تممت ا ووقمد   واالحمدا  التاريخيمة  ويتميز بمذكر الحمواد    ديد  كتن
 .م ائبه واحداثه وهي كثير   وقدا تحليليا والشكوى من

  :قول ابي العالء  المعري  فيه الحظ  
 
  رور بلا دوياك دار  شرور ال   

 وليس يدري  اخوها  كيف يحترس                                   
 
 بيوا امرف يتوقى الذئ  عن عر   

     على   العال    يتترس  ياتاه   ل                                 
 
 اال ترى هرمي م ر  وان شمخا 

 قين      وف     يودرسبيكالهما                                   
  

ا ا  الل اء في هذا الع مر  بعم  التو مت و كمان ممن ا مبابه و        
تميمز همذا و .التوافس بين الشعراء حمول الحعموة لمدى االممراء  والخلتماء

مممما يممذكروي  والويممل  مممن االعممرا  الع ممر باال ممراف فممي القممول البممذيء
او شمعر الوقممائ   مالم   ماء الحطيئمة فمي الع ممرين ال ماهلي و دراالبل

 .االخطل  او الترزدق  و بين   رير
 
ومما  ه ماء ابمي   ل اء المتوبي  وابن ال يادال شعراء ومن اشلر        

ثممم وكمم  واملممه   بعممد ان مومماه ,الطيمم  فممي كممافور االخشمميدي عومما  ببعيممد 
مممدى علممى   الممزمن ولعوممة  ر غعمم  الممده  المتوبممي عليممه  ف مم  وعمموده 

 :يقول  و عله  اعحوكة  لالخرين  الدهور واالزموة 
 
 

 كلما  اغتال  عبد ال وء   يده
 خاوه  فله في  م ر   تمليد او                                      

 
 وام  وواطير م ر عن ثعالبلا   

 العواقيد      فقد بشمن  وما تتوى                                    
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 العبد ليس   الح   باخ  

 لو اوه  في    ثيا    الحر   مولود                                   
 

 ال  تشتري العبد  اال  والع ا معه 
 ان   العبيد   الو اس        مواكيد                                    

 
 ما  كو   اح بوي ابقى الى  زمن 

 ي يء  بي  فيه  كل   وهو محمود                                   
 

 وال توهم  ان الواس قد فقدوا
 وان  مثل     ابي البيعاء    مو ود                                 

 
 :او قوله فيه  
 
 أميوا  واخالفا  وغدرا  وخ ة ؟؟ 

 م مخازيا ؟؟اشخ ا  لح   لي  ا                                      
 

بما فيلا  المعاتبة بين الشعراء  او غيرهم    وكذلك  كثر   االخواويا     
 :كقول ابي  فراس الحمداوي  معاتبا 

  
 ويال  بال تاء افاخذك  لم      

 واثق موك  بالوفاء ال حيح                                      
 

 ف ميل  العدو غير  ميل      
 ال ديق   غير  قبيح   وقبيح                                    

 
      
 العربي  في الشعر مو ودة   وكذلك الحكمة  واالمثال  وان كاو       

 والمعري   واكثر المتوبي فيلا   ال اهلية  وافعل من قال موذ ع ر
 : يقول  فالمتوبي

 
 تي العزائم أعلى قدر اهل العزم ت   
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 قدر الكرام المكارم   تي علىأوت                                           
 
 وتعظم في عين ال غير   غارها   
 العظائم   عين العظيم   وت غر في                                      
 
وفمي كمل اممور الحيماة  اللمزل وكذلك قمالوا  فمي  المطايبمة  والمتاكلمة  و 

  .ثيرة كثيرة هذا الع ر ك الشعر توونفاليومية  
 

تطمور   لو مدوا اولما    مر معاوي الشعر  فمي همذا العولو  الحظوا        
عومه     وكتبلا بكلما   يمكن ح ره  وتحديده  ال  وتو ع   كثيرا  الى حد

اال بتمذال   بعيمدة عمنبحالمة ممن الرقمي  والقموة والمتاومة   فمولا ما  قيلم  
متطمورة  وخا مة تلمك التمي   ذا  معان  راقيمة  ق ائد  فكاو  واال راف

التي  او قيل  في المدح والتخر او تلك التي اخت   بال يا ة واال تماع 
فمممي  ممممن اكثمممر ومولممما  .الرثممماء والل ممماء  والغمممزل المحتشمممم  فممميقيلممم  

وبالكلممما  الرخي ممة  واالبتممذال   اال ممراف  الممى حممد الغلممو فممي الم ممون
والغمزل بالممذكر  م مون وال تلك  الق ائد التمي قيلم  فمي الغمزل   وخا ة

ان وف أيم كمان  وما اليلما والتمي لمم تكمن معروفمة لمدى الشماعر العربمي او
 .يقول فيلا  قبل هذا الع ر

 
وكذلك ظلر  المعاوي التل تية  فمي الشمعر فكاوم  فمي اغلم  االحموال      

الممى  اومم  الشممعر التعليمممي  وتأييممد المعرفممة  او . معقممدة و ممعبة التلممم 
 .الشعر وشرها عن  طريق 

 
يت رف  الشعرية  خ بة  المعاوي ارعية  وعلى العموم   ار          

 خيالمه المذي ثقافتمه و معة   تي بلما علمى همواه  وامتمدادبلا الشاعر او يا
علمى الشمعر ادخلم  وكمذلك . الخالدين االفاق عود بع  الشعراء  حل ق في

فممي   رمزيممةلوكاومم   بدايممة  ل والتل ممتية  واالخالقيممة   الرممموز ال مموفية
وا ـالمح م فيمه وكثمر  معاوي الشعر في االغل  رق    وقد  العربي الشعر

الحمظ .وال مواعة الشمعرية  المختلتة  ة  والبالغية  والتشبيلا ـ  اللغوي
 :قول ابي فراس الحمداوي 

 
 لب وا رداء الليل والليل راعت      

 بمشي  الى ان تردى رأ ه                                     
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 الى ان بدا وء ال باح كاوه     

 بادئ  و ول  في عذار خعي                                  
 

اختلت   فمي همذا الع مر لمما  شعرية   كل ذلك  كان في  ا لوبية          
ا ابلا من تقدم وتطور  بحي  ا بح لكل شاعر ا ملوبه الخماص او يكماد 

تبعا لوت مية الشماعر  وحالتمه  التمي   الي  اختلت  اال فقد ان يكون هكذا  
ممن   العربية امتداد  الدولة  الشعر  بعد  قيل فيلا   البيئة التييعيشلا  و 

فالبيئمة الشمرقية  ال ين شرقا حتى بالد االومدلس والمغمر  العربمي غربما 
في م مر  عما هي عليه اختلت  ا الي  الشعر فيلا  وشرقيلا  في فارس

كممما اختلتمم  ا ممالي  شممعراء  او المغممر  العربممي وممدلس والشممام وبممالد اال
 . ال د عن ا الي  شعراء اللزل

 
والمتاوممة وح ممن اختيممار  فيممه القمموة   ال ممادون ا مملوبلم  فالشممعراء      

اللتظ  والديبا ة على غرار  اال الي   الشعرية في الع ور التي قبل هذا 
لعربيمة  وادابلما علمى فارق التقدم والتطور المذي شممل اللغمة ا  الع ر مت

ايدي هفالء التحول مثل المتوبي  والمعري  والحمداوي والشريف الرعي  
ا ملوبه  وغيمرهم  بيومما امتماز الشمعر  اللزلمي  ب ملولةوا امة بن موقذ 

فكرته  وادخال الشعراء بع  االلتماظ  التار مية والعاميمة فيمه  و طحية 
 : ومن قول الشريف الرعي في الحكمة يقول .
 
 كن في االوام  بال عين وال اذن 

 او ال  فعش  ابد  االيام  م دورا                                 
 والواس ا د تحامي عن فرائ لا 

 اما  عقر   واما  كو    معقورا                                 
 
المح مموا   غلبمم  عليممه هممذا الع ممر ولايمما  فممي   الشممعر عامممة        

فو مد  والبديعية وطغيان ال واعة اللتظيمة عومد كثيمر ممن الشمعراءاللتظية 
 مواعة  –الشاعر  كاوما  يوح   وحتا في اي اد  الكلمة الموا بة واللتظة 

وخا ة فمي شمرق المبالد على ح ا  المعوى    اهتموا باللتظ و  -شعرية 
 .وفي بغداد  وغيرها 
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اومه  يما متمين البوماء  االظل الشمعر  قو فقد   وم ر  الشام   اما في       
اليمه العلميمة  ودخلم    دخلته  بع  الكلمما  الغريبمة والتعقيمدا  الكثيمرة

كالمعري  مثال  اال  اومه  ماير التقمدم  والتل تة على ايدي بع  الشعراء 
 .يتوقف  ولم  الحعاري 

 
 وال ال مةعلمى الشمعر الرقمة  والوعوممة  غلبم كما ظلر الت ديمد  ف        

  والز مل الموشمح   ظلر  شمعراء  من الشعراء بل اغلبلم  وقد كثير  عود
ادخل اللل ا  الدار ة او العامية   بع  الشعراء من  انوالمواليا  حتى 

  وبالغمة العربيمة  كمل ح م وروعمة   في الشعر مت المحافظة على  بيان
 .وثقافته  اللغوية   االدبية ته ءوكتا  مقدرته

 
 
لعممالء المعممري بقمموة ا مملوبه وغممزارة شممعره ويوتممرد الشمماعر ابممو ا     

 واهتمامه به بين المثالية والشعرية  والتل تة  لذا يعد افعل شعراء
 معد ومت االشادة بالشعراء االخرين  مثمل الشمريف الرعمي   هذا الع ر 

التميممممي والح مممري وال مممولا ي وا مممامة بمممن موقمممذ واحممممد التيتاشمممي 
 .وغيرهم كثير 

 
   في   امير الشعر  قول ان  ابا العالء المعري هوو تطيت ان و  لذا     

وهذا الراي خاص وربما رشح هذه الحقبة الزموية واميرالشعراء فيلا 
اغل   لاالخرون غيره  اال اوي ارشحه  من خالل درا تي لشعره  واقوا

 .الوقاد ومفرخي االد  العربي 
 
 
 

                             ---------------------
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 الشاعر ابو العالء المعري
 

 يلسوفالشاعر الف

 

 لعصرالعباسي الثانيامير الشعراء ل
 

 

 

 

هعععو ابعععو الععععالء  احمعععد بعععن عبعععد هللا  بعععن سعععليمان  المععععري             

 323 \احععدى مععدن سععورية  عععام (ى معععرة النعمععان ) التنععوخي ولععد فععي

نه اصيب ا اال د  عربي اصيلومحت هجرية  في بيت عز وشرف  وغنى

بمعر   الجعدري  فعي الثالثعة معن عمعره  فافقعده البصعر  وععاش طيلعة 

 .حياته في ليل طويل 

 

د  اد والععده فنشععأ رغععم عمععاه  ذكععي الفععؤتعلععم ابععو العععالء  علععى يعع        

قععا ل الشعععر  فععي عمععر الطفولععة   وقععد  .مرهععف الحععس  متوقععد الععذاكرة 

سنة  تاركعا لولعده االعمعى  توفي والده  في صباه وعمره  اربعة عشرة 

سععهرت علععى تعليمععه وقععد  تنقععل فععي طلععب وثععروة طائلععة  واكتنفتععه امععه 

العلم  بعين  مععرة النعمعان مسعكنه والالذقيعة  وحلعب وطعرابس  وبغعداد  

ة  األدبعاء  وموئعل الشععراء  انــــذاك  قبلعبغداد  لمواكبة دراسته وكانت 

س االدبععاء والشعععراء فيهععا ردحععا مععن الععزمن  متععنقال بععين مجععال وبقععى

وه واحترموه بما يليق بمكانته  وفي بغداد انكب على ونواديهم وقد اجل  

سفة والعلوم العربيعة والحكمعة ولعم يتعرك علمعا معن دراسة االدب  والفل

ولمععا   وخععا  غمععاره وتععواله  بالععدرس والتحليععل العلععوم أو اآلداب  اال

سععاعده   ,الفلسععفة  مععن العلععوم  واالداب و عععاد الععى المعععرة عععاد  بحععرا

حعدة ذكائعه وحفظععه المفعرط وسعمو وعععزة نفسعه االبيعة وهععو فعي بغععداد  
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علم ان والدته مريضة  فهجر بغداد مكرها  وسعافر  العى المعــــــــــعـرة  

ع ا يصعل وعنعد وصعوله  الستطالع األمر اال انه فعوجئ  بخبعر وفاتهعا ولم 

م  علعى نفسعه انقطع الى نفسه وانعزل عن الناس  وعاش منفردا وحعر

           -:يقو ل .االختالط بالناس  حتى انه  عبر عن حالته في شعره 

 

 اراني في الثالثة من سجوني        

  فال تسال عـــــن الخبر النبيـــث                                           

 

 فقدي نااري ولزوم بيتــــــي        

  وكون النفس في الجسم الخبيث                                            

 

كان طلبة العلم يتوافدون عليه وهو قابع في بيته  فينهلون من          

 على نفسه معرفة وقد حر  واسع الم معين صاف الينضب وبحر غزير

ياكل  امام احد من الناس  فكان خادمه   اكــــــل اللحوم حتى قيل  انه ال

لياكل وحده دون غرفـة معزولة  ثم يتوارى عنه يضع له الطعام في 

   -:كما انه لم يتزوج ابدا  قال يراه احد 

 

 هذا ما جناه علي ابي      وما جنيت على احد

 

تععوفي ابععو العععالء  بعععد اصععابته بمععر  خطيععراودى بحياتععه بعععد         

هجريععة بعععد عمععر نععاهز  444 \ثالثععة ايععام  مععن اصععابته بععه وذلععك سععنة 

 .عاما  قضاها في محبسه في المة الحياة والثمانين سنة السادسة 

 

جها  بنظععرة  لقعد صععب ابععو العععالء جععام سعخطه علععى الحيععاة وحععد           

 ماسعععاوية شــــــــــــــــعععـزراء تشعععاسمية  فهعععو يراهعععا  مفعمعععة  بالشعععر

هعا اال كزهعرة  تقطعع فتعذوى وتععذبل كلهعا شعر ومعا الخيعر في بعل  والكعدر

ضاللــــععـة وجهالععة ومععا هععي اال مكععر وحععذاع ومععا  تنضععوي بععل عععدهاف

ما يتدينون عن تعقل ورويعة وهعو المفكعر  او اال رياء  اهر الناس بهتظ

كما فعل الجاهليون  كمعا يعرى ان  تقليد ابائهم عن  الفاحص بل يعتبره 

                                      -:الدين سبب العداوة بين الخلق ومصدر العداوة والشقاق بينهم يقول
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 لقت ببننا احنا        وعلمتنا  افانين العداواتان الشرائع أ

 

ر بها  غيعر ملحعد كمعا كالمتف لكن  الشاعر وهو الزاهد في الحياة        

د كعل االمـــــعـور مؤمن بربه  كل االيمعان  لكنعه يعيع انه .تصور البعض 

سعار اعتقده و  وارتضاه واطمان به قبله   العقل  على العقل  فما  قبله 

لعذا فهعو .وما لم يقبله العقعل رده  عليه  فالعقل عنده  المرجع  واالمام  

 :مؤمن بوحدانية هللا تعالى  

  

 توحد فان هللا ربك واحد       وال ترغبن في عشرة الرسساء

 

اساء المعرى الظن بالناس الى شاوى بعيعد  ونعزع الثقعة معنهم            

المثعالي  الحعر العقعل  والكعريم  ن  اة  كان يعرى االنسعاوسخط على الحي

في هذه الحياة  غريب  عن هذه الدنيا  وال مكان لعه فيهعا  لعذلك انعزوى 

 . عن العالمين

 

وابععو العععالء فيلسععوف شععاعر  فلسععف الحيععاة فععي لزومياتععه  وقععد        

 استقى  اراءه  وافكعاره التعي غعذاها  معن انبعع  مناهعل العلعم  واغزرهعا 

فععي االدب والحكمععة والفلسععفة  والعقائععد واهـععـر كععل ذلععك فععي  قريضععه   

ك  قعوي اشععر ابعي الععالء  بععد هعذا وذف. بنظم بديع  وكالم متعين بليعغ 

متععين  شععديد الروعععة  فهععو  شععاعر  فنععان اديععب  حجتععه بالغععة  عععارف 

باصالة الفن وروائعه  يمزج الفكر بالخيعال  والفلسعفة بالحكمعة  واسعع 

م  بعععديع  فعععي نظعع نظعععم قصععائده والفهـــــــععـم  فيعععا  المعععاني   االدراك

شعععره علععى قافيععة  معتمععدا بعععض  نظععم  و  وشعععر بليععغ وقافيععة  متينععة

فهععو شععاعر مععتمكن  حععين الحععرف الواحععد يكفععي فععي حععرفين او ثالثععة 

يغرف من بحر الشعر غرفا وينهعل ماشعاء لعه فهعو بحعق اشععر شععراء 

االمارة فهعي حكعر عليعه  معع العلعم ان  هذا العصر  واميرهم  ان وجدت

مثل الشعريف الرضعي وابعن رشعيق  هناك شعراء فطاحل في هذا العصر

والقيسراني  وابعن حمعديس واالبيعوردي  واسعامة بعن منقعذ   القيرواني

                                                                    -:انظر اليه يقول .القائد العربي والبهاء زهير وغيرهم كثير 

          

،   هللاَّ ال ريَب فيه، وهو ُمحتجب 
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 باٍد،  وكلٌّ  إلى  طَبٍع  له  جذبا                                             

 

 أهُل الحياِة، كإخوان المماِت، فأْهـ

مَر والَعذ                                     باـِوْن بالُكماِة أطالوا السُّ

 

 ال يعلُم الشَّرُي ما ألقى مرارتهَ 

 إليه، واألرُي لم يْشُعر، وقد عُذبا                                    

 

  سألتُموني، فأعْيتني إجابتكْم؛

 من  اد عى  أن ه  داٍر  فقد  كذبا                                             

 

هععا  ولععم يععات احععد بعععده عليهععا  الي وهععذه سععمة لععم يسععبقه الشعععراء       

فكععان المعععري  يلهععي  نفسععه  بهععا  فععي وحشععته وانعزاليتععه  ومععن حيععث 

اللفن  فهو كثير غريب اللغة ووحشي اللفعن   حتعى ان المتتبعع  لشععره 

بحاجة  العى معجعم   لمعرفعة  معانيعه ومقاصعده  وليـــعـس هعذا  بغريعب 

فايعععا العربيعععة علعععى شعععاعر مثعععل المععععرى  الواسعععع العععذكاء الععععارف بخ

عانيها واساليبها وبالغتها  خاصعة وانـــعـه عاصعر عهعدا مواسرارها  و

وصلت العربية فيه الى ارقى اللغعات  اضعف ان  قصعائده  تطغعى عليهعا 

 :قوة بالغية  جناسية في اكثر االحــــــــــــــوال 

 

 وجدت الناس في هرج ومرج         

 غواة  بين  معتز ل و مــــرج                                             

 

 فشان ملوكهم غرف ونــــزف     

 واصحاب االمور جبا ة خرج                                              

         

فاللزوميعععات  فلسعععفة الحيعععاة ومبعععادىء االخعععالق تتجلعععى فيهعععا          

اس  بدعابعة فعي اساليب نقد وسخرية هذا الشاعر من الحيعاة  ومعن النع

بليغ  لم يات يكشف  اغوار النفس االنسانية  واسرارها  في شعر  ,جد 

 -:والذين  جائوا  من بعده  يقول بمثله الذين سبقوه 
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 جهلنا فلم نعلم على الحرص مـا   

 الذي يراد بنا والعلم هلل ذي المـــــن                                           

 

 رء استسر حديثـــــه    اذا غيب الم  

 لم تخبر  االفكار عنه بما يغنــــــي                                            

 

 تضل العقول الهبرزيات  رشدها       

 ولـم يسلم الراى القوي من االفــــن                                          

 

 طلبت يقينا من جهينة  عنهـــــم    

 ولم تخبريبي  ياجهين  سوى  الظن                                           

 

 فان تعهديني  ال ازال  مســـائال         

 في لم  اعط الصحيح  فاستغنــــــــي                                         

 

هذا ابوالعالء غير متطير لكنه متشائم شعديد التشعاسم  اليعرى فعي        

امعععل بازالتعععه  او يسعععتطيع دفععععه وال ي هعععذه العععدنيا اال شعععرا مسعععتطيرا ال

   -:ظر الدنيا  بمنظارة سوداوية  حالكة يقولتحسينه  لذلك  ين

 

 وهل لحق  التثريب  سكان يثرب  

 من الناس  البل في الرجال غباء                                   

 

- :اوقوله

 

 ـي     أراني في الكرى  رجل  كأنـــ

 من الذهب  اتخذت غشاء راسي                                               

 

 قلنسوة خصصت بها  نضــــارا   

 كهرمز اوكملك اولى  خراســـي                                          

 

 فقلت معبرا ذهب ذهابــــــــــــي    
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 وتلك نباهة  في  انـــــــــــدراس                                         

 

 اقمت وكان  بعض الحزم يومـــا  

 لركب السفن ان تلفي الرواســي                                         

 

- :اسمع قوله في نفي التطير  

 

 وما اسر لتعشير الغــــــراب اسى  

 خليطا حل تعشــــــاراوال ابكي                                           

 

 وال توهمت انثى االنجـــــم امــراة   

 وال اننت سهيال  كان عشتارا                                            

 

الشعععاعر الكبيععر ابعععو العععالء المععععري   هععذا بقععي ان نقعععول ان             

شععاعر الحيعععاة وفيلسعععوفها  تعععرك وراءه جملععة معععن الكتعععب والمؤلفعععات 

فعععععي (سعععععقط الزنعععععد ) و ( اللزوميعععععات)  شععععععره  فعععععي  ضعععععافة إلـعععععـىإ

تربععو علععى الثمععانين مؤلفععا و فععي مكتبتععي منهععا  رسععالة  واالدب الشعععر

الغفععران  ورسععالة الصععاهل والشععاحج  ومنهععا  رسععالة المالئكععة وذكععرى 

حبيعععب و األيعععك والغصعععون  وعبعععث الوليعععد  ومعجعععز احمعععد والفصعععول 

وامير الشعر وامير شععرائها  ر العربيةوالغابات  وغيرها رحم هللا شاع

 .  وفيلسوفها  الكبير    في عصره 

 

 :                                                 واختم بحثي بهذه القصيدة  من شعره يقول   

  

 غير مجٍد في ملتـي واعتقـادي

م شــادِ نـوح بـاٍك وال ت                                                   رنُـّ

 

 وشبيه  صـوت الن عـي إذا قـيــس 

 بصوت البشير في كل نـادِ                                                      

 

ـت  أبكـت تلكـم الحمامـة أم غـنـ 
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 على فرع غصنهـا الميـادِ                                                    

 

حــبصاح  هذي قبورنا تمأل ال  رُّ

 فأين القبور من عهد عـاِد ؟                                                  

 

 خفِف الوطء ماأاـنُّ أديـم األر

   إال مـن هــذه األجـسـادِ                                                  

 

 وقبيح  بنـا ، وإن قـدم العـهـد ،

 هـوان  اآلبـاء  واألجــدادِ                                                     

 

 سر إن استطعت في الهواء رويداً 

 ال اختياالً علـى رفـات العبـادِ                                                 

 

 ربَّ لحٍد قد صار لحـداً مـراراً 

 زاحـم األضـدادِ ضاحٍك مـن ت                                                  

 

 ودفيـن علـى بقـايـا دفـيـٍن 

 فـي طويـل األزمـان واآلبـادِ                                                  

 

ـا ـن أحس   فاسـأل الفرقديـن عمَّ

 مـن قبيـٍل وآنسـا مـن بـالدِ                                                     

 

 ال نهـاركـم أقامـا علـى زو

 وأنـارا لمدلـٍج فـي ســواِد ؟                                                 

 

 تعب  كلها الحيـاة فمـا أعجـُب 

 إال مـن راغـٍب فـي ازديــادِ                                                    

 

 إنَّ حزناً في ساعة الموت أ 

 عـاف سروٍر فـي ساعـة الميـالدِ                                               
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ت   خلـق النـاس للبقـاء فضلَـّ

 أمــة  يحسبونـهـم للـنـفـادِ                                                        

 

 إنمـا ينقلـون مـن دار أعـمــاٍل 

 ى دار شقـوة أو رشـادِ إلـ                                                       

 

 ضجعة الموت ، رقدة  يستريح الــجسم 

 فيها ، والعيش مثل السهادِ                                                      

 

 الـور   تبتنـي ما للهدم   كل بيـتٍ 

د الرفيـع العـمـادِ                                                      قـاء والسيـ 

 

 والفتى ااعن  ويكفيه اـلُّ السـدر

 واألوتـادِ   األطنـاب  ضـربَ                                                      

 

 بان أمـر اإللـه واختلـف النـاس 

 ، فداٍع إلـى ضـالٍل وهـادِ                                                       

 

 يـه فـ البريـة   حـارت والـذي 

 حيـوان  مستحـدث  مـن جمـادِ                                                   

 

 ليـس   من   اللبيبُ   واللبيُب 

 يغتـرُّ بـكـوٍن مصـيـرهُ للفـسـادِ                                                  

 

 

 

 

 

                      ************************ 
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 الشعر العربي  في بالد االودلس          
      وامرائــه                         

         

 

 

تقع  في  او اسبانيا كما  يسمونها  العرب ( يريا ايب) او ( البيرة ) جزيرة   

  الشمال بحر يحدها من الشمال . با  اقصى الجنوب الغربي  من قارة اور

االبيض  دها من الشمال والشرق اما من الجنوب فيحدها البحرو فرنسا تح

المتوسط  ويحدها من جهة الغرب المحيط  االطلسي  وتشمل في الوقت 

   .الحاضرعلى مملكة اسبانيا ومملكة البرتغال 

                           

فممي زمممن الخليتممة  االممموي ( االوممدلس)فممتح العممر   زيممرة  ا ممباويا      
و مه اليلما حملمة قويمة   ه ربمة  عومدما 43 \بمن عبمد الملمك  موة  الوليد
ان همذا  الومادرة  وممن المتارقما  (طارق بمن زيماد ) القائد العربي   بقيادة
ممن المعميق  -ممن المغمر  المى ا مباويا  عبموره البحمربعمد العظيم   القائد

اعممدة ) الذي يقت فمي فمم البحمر االبمي  المتو مط  وكمان ي ممى معميق 
الن فيه كلمف تكثمر فيمه االعممدة الح ريمة الطبيعيمة وتغيمر ا ممه  ( هرقل 

احمرق  كافمة  -بعمد عبموره وحتمى همذه ال ماعة (  بل طارق ) الى معيق
ال تن التي اقلته هو و ووده المقاتلين  بحي  ا بح ال يش الغازي اممام 

فكمان ال ميش   المحقمق الممو  وامرين اما التتح  والحياة  واما  اللزيممة 
دفاعما  عمن الموتس قبمل كمل شميء اذ ال اممل  لمه  ربي قاتمل قتماال مريمراالع

ن التعحية وال لاد في م تللما م و والو اة في حالة االوك ار بالر وع 
 :بحي  باعوا وتو لم هلل تعالى  للم  بيل هللا وبرا ا 
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ان هللا اشترى  من المفموين اوت لم وامواللم بان للم ال وة يقاتلون )  
 444 \ ورة التوبة  االية (  يل هللا فيقتلون ويقتلون في  ب

 .فكان الو ر العظيم حليتلم  
 
غز  اللغة العربية بمالد االومدلس ممت التماتحين  واوتشمر  بممرور و       

لكثرة  من رحمل ممن العمر  او البربمر ال ماكوين فمي شممال افريقيما   الوق 
غمة  مكان االومدلس  ومما لت مبح بعمد فتمرة ل او العر  الذين ها روا اليلما

 اورها  فقد اوتقل عدد كبير من العمر  المى االومدلس بعمد فتحلما وتمركمز 
 .وبالد المغر الحكم العربي االموي فيلا وباالخص من الشام وم ر 

 
  كغريمزة فميلم وعمواطتلم  العمر  وتموس في  الأولما كان الشعر مت      

واخا  طبيعيا رائعما رائقما  لمم  ولي د م الى البلد ال ديدفقد عبر معلم البحر 
ب ممدوا مثلممه فممي الممبالد التممي قممدموا مولمما حيمم  و ممدوا ال مممال و البلمماء 
والخعرة الدائمة  واءا في ال بال او ال لول او عتاف االولار ال ارية 

مما اوقد   ذوة الشعر والثقافة فمي وتو ملم وافكمارهم  فشمعروا   وكثرتلا
  طغم  عليمه ال متة اال اومه ا الشمعرفيلم واوتشمربالل ة  والحياة ال ديمدة  

التقليدية العربية في البدء ثم بمدء التماثر فمي الم تممت اال مباوي والطبيعمة 
 .في االر   هللا   االودل ية ال ميلة فتحول  اال ودلس الى  وة

 
واح مابلم  كمما كماووا فمي االومدلس باو مابلم  بمالد افتخر العمر  فمي      

اممممورهم  حتمممى ع مممبيتلم القبليمممة  بمممين المشمممرق  وهممما ر  معلمممم كمممل 
هم  وامراءهم ءمدحوا اقواملم وخلتاالعدواوية والقحطاوية  واوتشر  كما 

اعر االودل مي  اول ذي بممدء وه موا اعمداءهم  والمواف ممين للمم فكمان الشمم
فقلمد  حمذوه وي ميرعلى و مقه ويحمذو  لشاعر العربمي فمي المشمرقلمقلدا 

المتوبمي علمى   االودل مي ابن هاوىء قلدابن زيدون في شعره ا لبحتري  و
  . وغيرهم كثير   بيل المثال 

 

 

شععرق، مفععي ال هععاعن  ختلِععفتاألنععدلس فععي اععروف  فععي  اهععر الشعععر     

عها  يةاألندلس االر  تَّصل بطبيعةاروف ت بمواطن جمالها،  والعنايةوتنوُّ

ل مععرة ي والنفسععي  الثقععافي  وأخععرى متَّصععلة بععالتكوين لتقععي للسععكَّان، فععألوَّ

  ويهوديَّعععة  وبربريَّعععة  التينيَّعععةقوطيعععة و  ,مختلفعععة   أجنعععاس  معععع  العربعععي

األْديعان   سعمائها  تحت ت ابتداءا  تعايشو  على أر  واحدة،و ومسيحية 
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يسعمع فكان فعي البعدء  ، واليهودية والمسحية اإلسالم   :الثالثة  السماوية

، وتتحعدَّث العربيَّعة صوت المؤذن إلى جانب رنعين أجعراس الكنعائس والبِيَعع

وفععي مععرور الععزمن تبلععورت فععي بوتقععة  اإلسععبانية وإلععى جانععب األمازيغيععة، 

واحععدة لتكععون العربيععة هععي اللغععة العامععة لهععذه الععبالد وتععذوب كععل اللغععات 

فيها اال نادرا  وفعي االصعقاع البعيعدة  او فعي  البعدان المجعاورة او االخرى 

 .عها اال ماندرعلى  حدودها  وانشر االسالم في كل اصقا

 
مممت   ان دخممل فاتحمما  االوممدلس  بعممد بممالد  اوتشممر الشممعر العربممي فممي      

ايطاليمما  وبحمممر   تو لممموا  فبلممغ  ايوممما و مممار معلممم  التمماتحين  العممر  
 كمل بقعمة فمي االدرياتيك  وو ل الى  زيرة  مقلية  و زيمرة مالطمة بمل و

ل مي ال ميمت وحتمى  مواحل االط  المتو مطاالبمي   فمي البحمراو  زيمرة 
المبالد   تتكلم العربية وتكت  فيلما واعتبمر  العربيمة  اللغمة الر ممية للمذه

 مار  كمل مكمان   فازدهر فيوثقافتلا وعلوملا  وادابلا  وخا ة  الشعر 
ووعوح معاويه  وخا ة اوه وظم   ل زالته  ورقة ا لوبه  وو د فيهاليه 

 ئمممة وال ممو اللطيممف الخعممرة الدابممين الغومماء  ال ديممدة  فممي هممذه اال ممقاع 
 فهذا الشاعر وقد اكثرالشعراء من و ف هذه الديارال ديدة ورياعلا 

 : يقول المشهورة بالرداء األخضر ته قصيد في  ابن سهل األندلسي    

 

 األر  قد لبست رداءاًأخضـرا

 والطـل ينثر في رباها جـوهرا                                                   

 

 فخلُت الزهر كافـورا بها هاجت

 وحسبُت فيها الترب مسكا أذفرا                                                 

 

 وكأن سوسـنها يصافـح وردها

 خـداً أحمـرا  منه  يقبـل ثغر                                                     

 

 .والنهـر ما بين الريـا  تـخاله

 أخضرا سيفا تعلق في نجـاد                                                      

 

 :الوزير ابن الحمارة األندلسي يقول و 

 

 الَحْت قَُراَها بَْيَن ُخْضَرِة أَْيِكَها   
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رِّ                                                     َمْكنُـون  َزبَْرَجـدٍ   بَْينَ   َكالدُّ

 

 : رناطةفي وصف غ لسان الدين بن الخطيبر الشاعويقول 

 

 نَِظير         لََها   َما   ِغْرنَاطَة  

اُم َما الِعَراقُ                                                    َما ِمْصُر َما الشَّ

 

 تُْجلَى   الَعُروسُ  إاِلَّ   َما ِهيَ   

َداقِ   ُجْملَةِ   ِمنْ   َوتِْلَك                                                     الصَّ

 

 

 :ابن سفر المريني متغنِّيًا باألندلس ومواطن الجمال فيهاويقول  الشاعر 

 

 فِي  أَْرِ    أَْنَدلٍُس   تَْلتَذُّ   نَْعَماُء    

 اءُ َوال  يُفَاِرُق  فِيَها   القَْلَب   َسرَّ                                                 

 

 َولَْيَس  فِي  َغْيِرَها  بِالَعْيِش  ُمْنتَفَع     

 َوال  تَقُوُم  بَِحقِّ   األُْنِس   َصْهبَاءُ                                                

 

 َوأَْيَن يُْعَدُل َعْن أَْرٍ   تَُحضُّ  بَِها     

 الُمَداَمِة     أَْمَواه      َوأَْفيَاءُ   َعلَى                                                

 

 َوَكْيَف ال  يُْبِهُج  األَْبَصاَر  ُرْسيَتَُها   

 َوُكلُّ َرْوٍ  بَِها فِي الَوْشِي َصْنَعاءُ                                                

 

ة    أَْنَهاُرَها     تُْربَتَُها     َوالِمْسكُ   فِضَّ

رُّ  َحْصبَاءُ   َوالَخزُّ   َرْوَضتَُها                                                    َوالدُّ

 

 

ب المقيت،       إنَّ السماحة التي الَّلت المجتمع األندلُسي وبعده عن التعصُّ

دوًرا كبيععًرا فععي خلععق التَّعععايُش والتَّجععانُس بععين سععكَّان األنععدلس، كععان  تلِعبعع

عععععْعر  .       األندلسعععععي أثعععععره المباشعععععر علعععععى الشِّ

 



7/31/2016 

 177 

لقد اوتشر الشعر العربي  في االومدلس  حتمى و مل المى موتلماه فمي        
ئمف  حيم  ان كمل اميمر  ممت ازمن  ظلور دول الطو  والتطور في الرقي 

علمى  فمي االومدلس  حوله االدباء  والشعراء  وبذلك ح مل الشمعر العربمي
اال ممراء   بمين  افسالتوم وتي مة همذا   مكاوة عظيمة وثمروة  ادبيمة  كبيمرة

 وباالخص الشاعر  العربي والشعراء  و الطبيعة  الخالبة التي بلر  التكر
العربي  فابدع  فظلر  وتي ة همذا االبمداع  معمان  ديمدة وا مالي   ديمدة  

متخرة  يعد  يزال متطورة ومتمدوة  وظلر الموشح  في الشعر  والذي  ال
 . في االودلسمن متاخر الشعر العربي 

 

فكمان مومذ التمتح حتمى أوائمل : مر الشعر ااودل مي بمأطوار ثالثمة       
القممرن الخممامس الل ممري يمثممل شممعر التقليممد اد  المشممرق، ولممم يكممن 

االوتماء إلى اا ل كشعر ابمن بالتقليد ع زا  عن االبتكار، وإوما شعور 
                .عبد ربه، وابن هاو  وابن شليد، وابن دراج الق طلي

 

و  متععد  طيلععة العهععد األمععويي ونالحععن فععي هععذه االطععوار ان االول       

الشععراء و الكتعاب العذين اهعروا  وفيهعا .تستغرق نحواً من ثالثة قرون

  فى هذه الفترة كانوا شديدي الصل ة بعأر  المشعرق ال تعي انطلقعوا منهعا

يحعن إلعى  معنهم  كل  و  و اليمنى والشامي , الحجازيو ومنهم  العراقي 

فعاذا الشععراء األول عون يت غنعون بعار  نجعد و بعالد . وع ال تي فارقهاالرب

هم علععى نحععو مععا كععان اهععل الشععرق قصععيد  و ينظمععون  الشععام و الععيمن

فعى المععاني و األسعاليب و , فعى كعل  شعيءٍ   اهر التقليد  و لقد. مونظين

      المديح و الهجاء  مثلو الموضوعات  الشعرية األخيلة و الصور

             .                                            .....و الغعععععععععععععزل و و الرثعععععععععععععاء 

                                                    

 

معن سعلفهم ألن هعم كعانوا  ىءه خطعاترسعم شععر خعراهعر جيعل ااال انه        

ون فعى شديدي التأثر بهم و لم تكن الفتعرة الزمني عة كافي عة ألن  تجعلهعم يعذوب

  و ال عت صعلتهم بالمشعارقة , فقد العوا يحسعون ان هعم غربعاء, البيئة الجديدة

علععى منععوالهم فععى  انسععجوف.  حاضععرةط رسوس ابععائهم قو حنيععنهم الععى مسعع

االوزان و األغرا  و المعاني و األسعاليب لكعن هم يقصعرون ععنهم تقصعير 

ابعن  س وابعن هعانئ االنعدل فعى شععر وكان ذلك واضعحا . المقل د عن المبدع

اج  غزلي ععة قصععائدهم   مطععالع  كانععت القسععطلى بحيععث  عبععد ربععه  و ابععن در 

 .وحتى الناقة  وصف للطلول و الصحراء و خيام البدو فيها تقليدي ة و
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لعوال أن شعععراء , قعرون تقريبععاً  ععدةلكعن لعيس طبيعي ععا أن يظعل  تقليععدي ا       

 لشعععورهم بالضعععف, قععديما شععديدي المحافظععة علععى التقليععد الاألنععدلس كععانو

اليه شععراء المشعرق معن وجعوه اإلجعادة  ىحي ال المشارقة و لكثرة ما اهتد

يحاولون تقليد ابي نواس و مسلم بن   ن وهوالء األندلسي فكان. و اإلبداع 

فعي الشعراء  حلفطاالوليد و ابي تمام و البحتري و  المتنب ي و سواهم من 

 ..فى تلك الفترة من الزمن المشرق العربي

ر الععرب  المرحلة أيضعا النشعاط اللغعوي فقعد بعذ هذه و مما امتازت به      

ابعو  المثعال ها علعى سعبيل تعهعد و هااألولون القعادمون معن المشعرق بعذور

تخرج على يديه و سيين علي يديه فتتلمذ  بعض االندل  على القالي بالعناية

ؤلعف ك و  (األفععال ) تعابلفيف من األدباء و اللغويين امثال ابن القوطي عة  م 

و أبععي بكععر الزبيععدي  (األقتضععاب)ى صععاحب كتععاب  سععوابععن السععي د البطلي

 .كثير غيرهمو ( أخبار النحويين )صاحب كتاب 

         امععععا الطععععور الثععععاني  وهععععو طععععور التجديععععد  وفيععععه  ادرك      

تهم و تحقعععق لهعععم التعععأثر الفعلعععي بالبيئعععة ااألندلسعععيون خاللهعععا شخصعععي

قعععت جذورالثقافعععة والحيعععاة فيهعععا  طااألندلسعععية وانمععع فعععى  العربيعععة  تعم 

علعى و هكذا اهرت مالمح التجديد فى كعل  معن الشععر و النثر. أراضيهم

الشعععراء ان  تقليععد  االمععن غيععران يععزول التقليععد زواالً نهائي ععاً حععد سععواء 

أبعرز   لععلو ال يخلو معن تجديعد ذاتهندلسيين للمشارقة المجددين هو اال

العنايعة بأن  تلعك الفتعرة  تتجل عى فعى   ى الشعر األندلسيمظاهر التجديد ف

لي عة غنائي عة فن يعة  فصعرفوا اهتمعامهم مالشععر ع ان  قد فهمواو, بالشكل

و رشعاقة التعبيعر و خف عة العوزن حت عى  األلفعاا  سعهولةالى الموسعقي و 

العربي فععي بععات الشعععر األندلسععي فععى هععذه المرحلععة يمتععاز عععن الشعععر

بحيث   ان , أشراق الديباجة و قرب المتناولللفن  وبسهولة ا  المشرق

نسوا اوطان ابائهم و اجدادهم و راحوا يصفون بهذه الحقبة األندلسيين 

و تعل قععوا بهععا  خضععراء   ضععارةنبيئععتهم ومععا فيهععا مععن خصععب و جمععال و

تعل قععا زاده حععد ة مععا كععانوا يلقونععه مععن عيععون تتفععت ح علععى تلععك الجنععان و 

الشعاعر ينفععل اشعد  فكعان  . قعل الععرب فعى األنعدلساطماع تمتعد  العى معا

نت ذكرياتعاألنف الصعب ا  ه ايامال لمرأى األر  ال تي ترعرع عليها و تكو 

ر مفعاتن فلسعانه بغنعاء ععذب رقيعق  فيغنيها  و الشباب بين حنايها يصعو 

.                                                                  البالد ومحاسنها  
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تعنعي و  التجديعدفهعي مرحلعة  اوالمرحلة الثالثة  اما الطور االخر        

. ذروتعه  حيعث بلعغ فيهعا, األندلسعي الشععرالمرحلة األخيعرة معن نهضعة 

كععل  العربععي المشععرق فععي تقليععد الشعععر مععن الشعراالندلسععي تحرروفيهععا 

المسعتمدة معن الحيعاة الخاصة به و له اساليبه وفنونه  توصار, حررالت

, ت  ورثاء المدن  و الشعر الغنعائي كشعر الموشحا, صةلاالندلسية الخا

                                    …وكعععععععععععععععل فنعععععععععععععععون الشععععععععععععععععر  االخعععععععععععععععرى  واالسعععععععععععععععتنجاد

         

 
َ  إلعععى إثبعععات  يعععؤدِ  لعععم   ةاألندلسعععيَّ  الشععععرية  اكتمعععال الشَّخصعععيَّة  أنَّ      

فععي اهععور  كبيععر   بشععْكلٍ   بععل سععاهم  الوجععدان األندلسععي المسععتقل فحسععب؛

جععل،   إبععداع أندلسععي أصععيل ععحات والزَّ شععِهدته األنععدلس، متمثِّععٍل فععي الموشَّ

 يععدان  فهمعا، في الشعر  االندلسي  ثعم العربعي   جديدين فنَّين   باعتبارهما

 .األندلسي التطور ثمار من 

 
، وبمممرز  العوامممل ااودل مممية الرائعممة  قممد  ممور الشمممعراء بيئممتلمو      

الذاتية كما في شعر ابن عبدون، وابمن ختا مة، وابمن  ملل، وأبمي البقماء 
الرودي، وابن خاتمة ااو اري، ول ان الدين بن الخطيم ، وابمن زممرك، 

 .ويو ف الثال  ملك غرواطة، وابن فركون، وعبد الكريم الب طي
 

لشممعراء العممر  فممي المشممرق ل شممعراء االوممدلس هممذه محاكمماةب ممب       
قيممل للر ممافي ابممن ف فقممد تكومموا  با مممائلم  أ مماليبلم ومعمماويلم وتتممبعلم

 االودل ممي ، والبممن دراج متوبممي المغممر ، والبممن همماو يرومممي ااودل ممال
 .ااودلسودلس، والبن زيدون بحتري متوبي اا

 
  ممن خ مائص ااد  ااودل مي، وكاو  ظاهرة االوتقاء من التمرا         

وأشممعارهم وأمثمماللم الشممعراء قممبللم  أقمموال   ق ممائدهم  فكمماووا يعممموون
 وا معا   ديمد  مدىتال يم  حركمةلقيو .مما  مادف هموى فمي وتو ملمكل و

 ممالي  االب الشممعراء  يتقيممد أغلمم   تمموس ااودل مميين، فلمممفممي و  م ممتحبا  
 روا ممن االتماظ الوحشمية وقمد وتما وأو افل اومعاويلال اهلية او القديمة 
إلمى االتماظ المأوو مة الرقيقمة، وكاوم  القافيمة الواحمدة، والغريبة عليلم  

وأوزان العرو  ال تة عشر ومثللما أكثمر المعماوي واا مالي  المتوارثمة 
 . الشعر التقليدي في ااودلسفي 
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اال الي  الشعرية فمي االومدلس تتشمابه ممت اال مالي  الشمعرية فمي         
دل ممية  وتختلمممف عولممما ولمشممرق العربمممي  فمممي بدايممة  تكممموين الدولمممة االا

 .باختالفا  ب يطة باختالف شخ ية الشاعر
 

وعلى العموم كان هواك ا لو  ر ين ومتمين بومى عليمه الشمعراء         
اومه بقمي  مزل العبمارة  ق ائدهم  دخل  عليه بع  ممن كلمما  غريبمة اال 

 .البواء   ميك  شديد فخم اللتظ 
 

ثروا  بمماالمم الغربيممة  بعممد اطالعلممم علممى عمماداتلم اال ان الشممعراء تمما      
وتقاليدهم وتغيير البيئة  عليلم  والشعراء اول الواس يتغيرون ويتماثرون 

شياء  فادى هذا التغيمر المى تطمور بمثل هذه االمور ويليمون بمثل هذه اال
  ا ل الشعراء الىا الي  الشعر  فتطور اال لو  الشعري الغوائي اوال  وم

التحممرر مممن القيممود الشممعرية  واالوطممالق مولمما   فكاومم  هومماك  ق ممائد فممي 
او قممل  المشممطورة  وا الشممعر  فممي اال مملو  ال مملل  والتتعليممة الق مميرة 

قطع  تتاعيل الخليل الى الو ف في بع  االحيان  او الى الربت وح م  
فمي  ظلر الموشح   حي  الغوائية   المو يقى الشعرية  وموازوة  الحا ة

بعممد  عشممرا  ال مموين    الغربيممون  واقتب ممه  االوممدلس فممي الشممعر العربممي 
عمر بمي  ممن االوزان الشمعرية  المألوفمة فمي الشمعر المو يقاه   والموشح 

متحدة القافيمة    ب مل  واما  ثوائية او ثالثية بقواف  اما  هاواخر  وشحت
 .ومتوازوة المعوى 

 
 مللة رقيقمة   علمى العمموم  عر العربي فمي االومدلسا الي  الشاما         

   والرقمي حعمرلتوا التقمدميوظمرون  المى   متلومة المعومى  علم  الشمعراء
بالرفاهيمة  و مبل  فطرةي  ملاوي الحيماة  ال معيدة الممويلقون باوت لم ف

ش اللوممي   يوشممدون للحيمماة  المرفلممة  بممين الروعممة وال وممة  وبممين العممي
 مما يمبلل الموتس  يوشمدون  بمعومى اخمر ن ال ديد اوالغووة والرق ة واللح

ثممروة  هممذه الطبيعممة  ممما املتممه الطبيعممة االودل ممية الخعممراء  فتركمم  وفممق
كممل   و ممه  فممي  وتقممف  كال بممل الشممام   شممعرية ممما زالمم   تطمموي االيممام

الع ماء التي هي من   بق ائدها واالحدا   ال  يمة  ال روف الدهرية 
او تغيمر ممن مكاوتلما   تطويلا االيمام ت تطيت ان عيون الشعر العربي   وال

  .  مئا  ال وين م  مروررغ االدبية والثقافية 
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يتميممز بميممزا   كثيممرة مولمما  علممى العممموم فممان الشممعر االودل ممي و       
و ال مة التركيم  ووعموح المعماوي  كمما ظلمر فمي شمعر   لولة االلتاظ 

االومدلس  مثمل  بمالد ي  فميفمي الشمعرالعرب  وفمي حركمة الت ديمد الشعراء 
بلممذه   الموشممح  وذلممك ل مممال الطبيعممة االودل ممية  و ممعة خيممال الشممعراء

الطبيعمممة وافتتممماولم بلممما  فقمممد رق الشمممعر  وكثمممر  التشمممبيلا   البديعيمممة 
 ةالتحليمممة  فائقممم ةرائقممم ف ممماء   ق مممائدهم والتوليمممدا  الكالميمممة الع يبمممة

 .بديعة  التو يق التورية
 

عمددهن شاعرا  االودل يا   بالقياس الى كثرة ال  دا  ومن المثير        
فممي المشممرق العربممي  ومتمماده ممما تتمتممت بممه المممراة االودل ممية  مممن علممم  

عائشمة القرطبيمة   - مبيل المثمال  مولن  علىشخ ية   ف ومعرفة وحرية
ووالدة ابوممة  الخليتممة الم ممتكتي  وح ممان التميميممة و حت ممة الح ازيممة  

 .وغيرهن كثير وحمدووة بو  زياد  
 
 ان  العر   فتحوا  رووواالق ائد وذلكم الشعراء يذك   هبقى هذتو          

لا حعارة عربية  لم تكن مو ودة  فمي فياالودلس وعمروها واقاموا  بالد
  الولعمةروافمد  من رافدا  هذه الحعارةا بح  كله  و الم تمت االوربي 
في الماعي والحاعر و اوية تقدم اال و ببا من ا با االوربية  الحديثة  

 .والم تقبل 
 

امتمداد للشمعر العربمي فمي  مما همو االالشعر  العربي في االومدلس ف         
معاوي الشمعر  وقد تشابل   معاوي الشعر االودل ي  اول االمر فشرق  مال

فكان  ,وه هوفكأ العربي   في  ميت مواحي الحياة واال مور التي قيل فيلا 
ممن شمعر   شميء  ب اوبمه  أة شمريف المعماوي  وشمأالوش لىعاهواك  شعر 

اوممه قليممل   اال دل ممية والطبيعممة اال  او دتممه  والخالعممة  واالبتممذال  الم ممون
فمي   دخلتمه  الى الشعر االودل ي كمما حركة الت ديد وبمرور الوق  دخل 

اتموا   ان  حمد  المى  الشمعراء فمي الممدح شرقي  و غالىمالشعر العربي ال
غيمر اومه في و ف المممدوح فمي المشمرق   به  تيأوغير الم  بالم تحيل

بعمممد اال مممتقرار ال يا مممي واال تمممماعي فمممي المممبالد وتمركمممز الحكمممم فيلممما  
واح اس الشعراء بتغيير البيئة والم تمت  اوعكس ذلك في شمعرهم  فمرق  
ولطف  وابتعدوا عمن البدويمة التمي  كماووا عليلما المى شمعر  محمد   ديمد   

ومشمماهدها ال ميلممة الحعممور العظمميم فممي الشممعر العربممي   وكممان  للطبيعممة
االودل ي  فتبدل  الطبيعة ال حراوية ال افة بطبيعمة خ مبة  خعمراء قمد 
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شماء ممن  خيمر  ال ممال  وحباهما   بمما الحياة و افا  عليلا هللا  كل وعم 
 مر وظمالل وارفمة وطبيعمة غوماء ت د والمورواريمل ووعم  بمين الخعمرة  و

يوشمد لال ممال الخمال  ب س مقروومة و  وتمبلل الوتمالقلوتح الواظرين وتت
 .بل هي الق يدة ذاتلا فيلا  الشاعر ق يدته 

 
ارك  وتطلعلمم  وكان  الت ال العر   بالغر   وتي ة هذا التمتح المبم       

دهم  ان اثمر همذا فمي تقمدملم  فكمان الشمعر االودل مي  يمعلى عماداتلم وتقال
  االلتممماظ ق الشمممعور الشممعري  عمممذرقيممق الحواشمممي رفيمممت المعمماوي رقيممم

 .في تعبيرها    ميللا واعحة  البيان
 

كممل ذلممك ظلممر فممي الشممعر العربممي فممي االوممدلس  حتممى تطممور فممي           
وحلممل واعمممة رقيقممة فكممان  ةلب ممه مممن اثمموا   قشمميب معاويممه وفممي كممل  ممما

الز ممل    شممعرالموشممح  ال ديممد فممي الشممعر العربممي  وكممذلك ظلممور الشممعر 
اي مماد فممن  الغومماء  اقتعممته طبيعممة الم تمممت هومماك و حا تممه الممى تبعمما لممما

 .ومو يقى  تو  م معه 
 

فتممروم الشمماعر  االودل ممي  بكممل مممايحس بممه  وممما تترعممه عليممه           
والطبيعمة الغوماء  ممن ابتكمار  التي يعيشلا  ظروف الحياة الحلوة ال ميلة 

والخيمال  يقة في الموتس في المعاوي ورقتلا  واوتقاء الكلما  الختيتة الرق
ووتل عن هذا التطور الكبير  الت ديمد فمي  .والتاثير  في االخرين  الوا ت 

ومموع   ديممد  مممن  د وبه ومعاويممة وفوووممه  واي ممالالشممعر فممي ق مميدته وا مم
و ممواتي  عليلمما    ( الز ممل ) مممووه اواخممر  (الموشممحا ) الشممعر ا ممموه 
 . ميعا باي از

 
الشمعر العربمي ا متحدثه االودل ميون بمدافت فالموشح فمن ممن فومون        

الخممروج علممى وظممام الق مميدة و علممى الممولل القممديم  واو مم اما  مممت روح 
الطبيعممة ال ديممدة كووممه اقممر  اوممدما ا  فممي تومموع المو مميقى الشممعرية فممي 

 .التلحين والغواء
 

والموشح  فن  ميل  من فوون الشمعر العربمي اتخمذ قوالم  بعيولما         
وقد ات مع  الموشمحا  وتطمور  لتشممل  ةد ااوزان الشعريفي وطاق تعد

كممل موعمموعا  الشممعر وأغراعممه وقممد عممرف  ابممن  ممواء الملممك الموشممح 
 : فقال 
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الموشح كمالم موظموم علمى وزن مخ موص وهمو يتمألف فمي ااكثمر ممن ) 
 ممتة أقتممال وخم ممة أبيمما  وي قممال لممه التممام، وفممي ااقممل مممن خم ممة أقتممال 

ااقرع، فالتام ما ابتدئ فيه بااقتمال، وااقمرع مما وخم ة أبيا  وي قال له 
 (.ابتدئ فيه باابيا 

 
وقيممل  مممي موشممحا  اواقتممه وتوميقممه تشممبيلا  لممه بوشمماح المممرأة فممي       

فالموشحا    مي  بذلك ان تعدد قوافيلا علمى وظمام . زركشته وتو يقه 
 مماع، وترتماح خاص  عل للا  ر ا  مو يقيا  لذيذا  ووغما  حلوا  تتقبلمه اا

له الوتوس،وقد قام  القوافي فيلما مقمام التر ميت بمال واهر والفلم  فمي 
أي ااشممعار المزيوممة بممالقوافي ( الموشممحا )الوشمماح فلممذلك أطلممق عليلمما 

وتعوممي اولمما موظومممة موشممحة أي  ا ممزاء الخا ممة، ومتردهمما موشممح وا
لشممعر مزيوممة  وللممذا فممال يقممال ق مميدة موشممحة ان لتممظ الق مميدة خمماص با

 .الموظوم في البحور ال تة عشر المعروفة 
 

و قممد وشممأ  الموشممحا  فممي ااوممدلس أواخممر القممرن الثالمم  الل ممري      
وكاو  وشأتلا  في التترة التي ازدهر  فيلا المو يقى ( التا ت الميالدي)

وشاع الغواء من  او ،وقوي احتكاك العو مر العربمي بالعو مر اال مباوي 
شمأتلا ا مت ابة لحا مة فويمة  حيم ،أن ااودل ميين من  او  آخر،فكاوم  و

كمماووا قممد أولعمموا بالمو مميقى وكلتمموا بالغومماء موممذ أن قممدم علمميلم زريمما  
والمو ميقى والغوماء إذا ازدهمرا كمان الزدهارهمما تمأثير . وأشاع فيلم فوه 

فممي الشممعر أي تممأثير، وقممد اتخممذ هممذا التممأثير  ممورة خا ممة فممي الح مماز 
ممما الغومماء والمو مميقى فممي الع ممر ااممموي ثممم والعممراق حممين ازدهممر فيل

الع ر العبا ي، وكذلك اتخذ هذا التأثير  ورة مغايرة فمي ااومدلس حمين 
ازدهر فيلا الغواء والمو يقى فيظلر أن ااودل ميين أح موا بقلمة او م ام 
الق ممميدة الموحمممدة إزاء االحمممان المووعمممة، وشمممعروا ب ممممود الشمممعر فمممي 

الممموغم فمممي حاعمممره الت ديمممدي الممممرن،  ماعممميه التقليمممدي ال مممارم أممممام
وأ ممبح  الحا ممة ما ممة إلممى لممون مممن الشممعر  ديممد يواكمم  المو مميقى 
والغواء فمي تووعلما واخمتالف ألحاولما وممن هوما ظلمر همذا التمن الشمعري 
الغوائي الذي تتووع فيه ااوزان وتتعدد القوافي، والمذي تعتبمر المو ميقى 

ووتي ممة لظمماهرة  والغومماء أ ا مما  مممن أ  ممه فلممو يمموظم ابتممداء التلحممين
 .ا تماعية 
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و كممذلك   مماء  وتي ممة لظمماهرة ا تماعيممة حيمم  أن العممر  امتز مموا      
  و اال ممبان وكممان مممن مظمماهر ن، وألتمموا شممعبا   ديممدا   مممن العممرباا ممبا

االمتزاج أن عمرف الشمع  ااودل مي العاميمة الالتيويمة كمما عمرف العاميمة 
 .لغوي وتي ة لالزدواج العو ريالعربية، أي أوه كان هواك تزاوج 

 
واول من اخترع فمن التوشميح ااودل مي مقمدم بمن معمافى القبمري،ثم       

، أمما المفلمف (  العقمد التريمد) ربمه  ماح   ياتي بعده  ا م أحمد بن عبد
بكممر عبممادة ثممم ااعمممى  التعلممي للممذا التممن كممما أ مممت المفرخممون فلممو أبممو

با ه التيل موف الشماعر ، ول مان  التطيلي كبير شعراء الموشحا ، وابن
 . الدين بن الخطي  

 
اما فمي  بمالد  المشمرق فكمان التعمل البمن  مواء الملمك الم مري فمي      

 : المعروف  موشحالحا  في م ر والشام وهو  اح  ذيوع  فن الموش
 

 كللي يا  ح  تي ان الربى بالحلى    
 ارها  موعطف  ال دولو ا علي   و                                     
 
 

ويتكون الموشح  من أ زاء ولكل  زء من هذه اا زاء ا مم يميمزه       
البمن  وقوم بتحليل همذه الموشمح الق مير  عن غيره ولمعرفة هذه اال زاء

 :ملللل في و ف  الطبيعة  
 
 

 الولر  ل  ح اما                     على قدود الغ ون   )      
         
 وللو يم م ال                                

 والرو  فيه اختيال                                       
 مد   عليه ظالل                                 

 
 والزهر شق  كماما                     و دا  بتلك اللحون        

 
 أما ترى الطير  احا                          

 وال بح في اافق الحا                           
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 والزهر في الرو  فاحا                           
 

 (  تبكي بدمت هتون   لغماما              والبرق  اق ا       
 
 :فو د  اوه يتكون  كما يلي  
 
ا طالح يطلق علمى مطلمت الموشمح المذي يتكمون عمادة ممن :   المطلت. 4

أو أربعة أشطر وهو هوا فمي موشمح ابمن ملللمل يتكمون شطر أو شطرين 
 :             من ق مين أو شطرين أو غ وين

   
 الولر  ل  ح اما                     على قدود الغ ون         

 
وقممد تختلممف قافيممة الغ مموين كممما هممو الحممال فممي المثممال ال ممابق،وقد       

 : تتتق كما هو الحال في إحدى موشحا  ابن زهر
 

 ال باح  بكافور     الم ك  فتق
 و وش  بالرو  أعراف الرياح

 
وهو م موعة اابيا  التمي تلمي المطلمت، ، ويتكمون المدور ممن : الدور. 1

تقمل عمن ثالثمة وربمما تزيمد عمن ثالثمة بشمرط أن  م موعة من ااق مة ال
يتكممرر بمموتس العممدد فممي بقيممة الموشممح وأن يكممون مممن وزن المطلممت ولكممن 

والممدور فممي . تلتممة عممن قافيتممه وتلتممزم فممي أشممطر الممدور الواحممدبقافيممة مخ
 :الموشح موعت التمثيل هو

 
 وللو يم م ال                 
 والرو  فيه اختيال                
 مد  عليه ظالل                

 
همو كمل شمطر ممن أشمطر الدور،وقمد يكمون ال ممط مكووما  ممن : ال مط. 3

 .الموشح  ،وربما يتألف من فقرتينفقرة واحدة كما  في هذا 
 
ى أيعمما  مركممزا ، وهممو شممبيه : القتممل. 1 هممو مممايلي الممدور مباشممرة وي ممم 

بالمطلت في الموشح التام من  ميمت الومواحي أي أومه شمبيله فمي القموافي 
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والقتل هوا  . وعدد ااغ ان وليس الموشح مشروط بعدد ثاب  من ااقتال
 :هو

 اما                و دا  بتلك اللحونوالزهر شق كم                
 
وهممو فممي الموشممحة غيممره فممي الق مميدة ، فالبيمم  فممي الق مميدة :البيمم . 0

معروف أما في الموشحة فيتكون البي  من الدور معافا  إليه القتمل المذي 
 :يليه وعلى ذلك فالبي  في موشحوا هو

  وللو يم م ال                       
 والرو  فيه اختيال                      
 م د   عليه ظالل                       
 والزهر شق كماما           و دا  بتلك اللحون                   

 
هو كل شطر من أشطر المطلت أو القتل أو الخر ة وتت اوى : الغ ن. 6

ااغ ان عددا  وترتيبا  وقافيمة فمي كمل الموشمحة وقل مما يشمذ الوشماح عمن 
قاعمدة، وأقمل عمدد للغ مان فمي مطلمت أيمة موشمحة ـ وبالتمالي فمي هذه ال

ااقتال والخر ة ـ اثوان، وكما  بق القول ي وز أن تتتق قافيمة الغ موين 
وي وز أن تختلف، على أومه ممن الممألوف أن تتكمون أقتمال الموشمحة ممن 

 :أربعة أغ ان مثل موشح ل ان الدين
 
 

  ادك الغي  إذا الغي  همى             
 يـازمــان الـو ـــل بااوـدلــس                                       

         
 لم يـكـــن و ــلك إال حـــلـــما           

 في الكرى أو خل ة المختلس                                         
 
همي آخمر قتمل فمي الموشمح قتمل بكمل شمروطه، تقمت فمي آخمر : الخر ة. 1

و تشكل مت ماي بقلا من أقتال أ زاء أ ا ية في بوماء الموشمح  الموشح
 .و لوال ااقتال والخر ة ال يمكن أن ت مى الموظومة موشحا  

 
 :والخر ة خر تان 

 .خر ة معربة وهي التي تكون ف يحة اللتظ بعيدة عن العامية    
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 او  المتعممملة  وهمممي  االتممماظ  و خر مممة ر ليمممة أي عاميمممة أو أع ميمممة
 . وةالم تح 

 
ا تخدم الوشاحون كل موعوعا  الشعر المألوفة ميادين       

فاول هذه الموشحا   قد و د  موشحا  في  ميت ااوواع لتواشيحلم و
هي الموشحا  الغزلية ثم الخمرية ثم موشحا  في و ف الطبيعة 
وكثيرا  ما كاو  تتشابك هذه الموعوعا  وتشترك كللا في موشحة 

 هذه فوموشحته( ااعمى التطيلي )حين الغزلين واحدة فمن أشلر الوشا
 :تعتبر مثال  أعلى لتن الموشحا  في ااودلس  يقول 

 
 بدر  افر عن             
 عاق عوه الزمان         وحواه  دري          

 
 آه مــــــــما أ ـــد                  
 أ ـد  شتوي ما           

 
 ـعـد                   قــــام بي وقــــ          

 باطــش متئــــد          
 

 كــلمـــــا قل  قد     قال لي أين قد          
 

 ذا ملـز وعير    واوـثوى خوط بان            
 عـــابثــــتــــه يــــدان    للـ با والقطر         

 
 

ة تختلف مواعيعه عن معاويلا في الق يد اما  الموشح الخمري  فال
الشعرية في الخمر  واشلر شعراء الموشحا  الخمرية  ابن بقي 

 : القرطبي االودل ي  فيقول 
 

 أدر لـــوــا أكــــــــوا 
 يو ى به الو ـد

 وا ت ح  ال الس
 كما اقتعى العلد
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 دن باللــــوى شرعا  
 ما عش  يا ــــاح
ه ال ــــمـــعـــا  ووـــــز 
 عن موطق الالحي

 دعىوالحـــــكم أن ي
 إليـــك بـــــالــــراح

 
 أوامــــل العــــوـــــا 

 ووقلك الورد
 حتا ب ــدغي آس
 يلويلــــما الخد

 
ويع بوي هذا الموشح الرائت البن المعتز الشاعر العبا ي في المشرق    

 .والذي  كان المغوون  يتغوون  به  الى وق  قري  
 
 

 ال مر  ياحلو  ياا مر      غوى بك
 اواللوى    في كل ما  ور رقوا ورق

 
--------------------- 

 
 ما الشعر ما حره    ما الخمر ماال كر
 يودى على ثغرك      من اوتا ك العوبر

 
-------------------------- 

 
 والليل يغتو على        شعرك او يقمر

 االخعر   او   وعيم ال با       واالمل
 يثمر ال ما للواوا  الذي        اورق     

 
------------------------- 
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 قد كان من  امروا    ماكان هل يذكر
 وع ر من ر وحوا    اطي  ما  يع ر

 
---------------------------- 

 
 ووحي الى الليل     ما يبلل او ي كر
 وبويه   عشا  لوا       ياحلو يا  ا  مر

 
------------------------------------ 

 
 

تختلف مواعيعه عن معاويلا في  اما  الموشح الخمري  فال         
الق يدة الشعرية في الخمر  واشلر شعراء الموشحا  الخمرية  ابن 

 :بقي القرطبي االودل ي  فيقول 
 

 أدر لـــوــا أكــــــــوا 
 يو ى به الو ـد

 وا ت ح  ال الس
 كما اقتعى العلد

 
 دن باللــــوى شرعا  
 ما عش  يا ــــاح

ه ال ــــمـــعـــاو  وـــــز 
 عن موطق الالحي
 والحـــــكم أن يدعى
 إليـــك بـــــالــــراح

 
 أوامــــل العــــوـــــا 

 ووقلك الورد
 حتا ب ــدغي آس
 يلويلــــما الخد
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اما  موشمحا  و مف الطبيعمة  االودل مية الرائعمة  الخالبمة  فممن          
بممي  عتممر  احمممد بممن  ممعيد  وفيلمما افعممللا  موشممح  المموزير  الشمماعر  ا

و ممف الممرو  وو ممف الولممر الممذي خلممت عليممه المموزير الوشمماح االمموان 
  و عمل مومه شمس اا يل علمى مماء الولمر  المتعمالبلي ة حين  ل ط 

ااكممام، ويبكمي الغممام، ويوطمق ورق  في  يتا  م قوال  يعحك من الزهر
الشمرا  فيممد ب الحمام، وي ف أيعا   مال الحمور وفتومة المرو  فتموحي

 :الشاعر أو الوشاح ااودل ي بالغزل فيقول فيلا 
 

 ذهب  شمس اا يل                    
 فعة الولر          

 أي ولر كالمدامة                             
  ي ر الظل فدامه                             
 و  ته الريح المه                             

 وثو  للغ ن المه                             
 فلو كالعع  ال قيل                    
 حف بالشـتـــر       

 معحكا  ثغر الكمام                             
 مبكــيا   تن الغمام                             
رق الحمام                               موطقا  وك

 داعــــيا  إلى المدام                             
 فلــــلذا بالـــقـــبــــول                     

 خط كال طـــر         
 وعد الح  فـــأخــــلــــف                             
ف                               واشتلى المطل و و 
ف ور ـــــــولي                               قد تعر 
 موـــــــه بما أدري فحرف                             

 باهلل قل يار ولي                             
 لش يغ  بدري          
 
كما ان  هواك موشحا  ظلر  في المديح والتخر  والل اء          

كثير من  االغرا   ات اوز عن ذكرها   ووالرثاء  والت وف والحكمة 
 .شية االطالة خ
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فالموشععح والزجععل قععد اهععرا فععي وقععت واحععد ونععرجح أن لهمععا أصععالً       

ععح ف االوليععة   مشععتركاً فععي البيئععة األندلسععية منععذ عهودهععا جععل هععو الموشَّ الزَّ

اهععر فععي   العربععيوالزجععل  فععن مععن فنععون الشعععر المنظععوم باللغععة العاميَّععة 

و خرج إلى البيئعات العربيعة االندلس فهو وليد البيئة األندلسية  ثم تسرب ا

األخرى و انتشر فيها ويعتبر الشاعر  أبو بكعر بعن قزمعان العذي ععاش فعي 

عصر المرابطين باألندلس هو أول من أبدع في فن الزجعل  اال انعه لعم يكعن 

قبلععه باألنععدلس   فهنععاك عععدد مععن  األزجععال   أول مععن قععال فيععه ، بععل قيلععت

قزمععان  فععي القععول فيععه  و لكععن  شعععراء األنععدلس مععن تقععدموا  أبععا بكععر ابععن

 .  فيه هؤالء الشعراء لم يبلغوا ما بلغه ابن قزمان 

 

إلعى بيئعات   منهعا  أندلسعية  ثعم انطلعق  أصعال فعي بيئعة  فالزجل نشعأ        

عربية أخرى لعذا فقيمتعه  الحقيقيعة تكمعن فعي معا اسعتمده معن واقعع الحيعاة 

و حكمهععم و أمثععالهم ، و يهم الشعععبية العامععة متمععثال فععي الجديععد مععن معععان

اتهم وتشبيهاتهم و غيرها معن أنعواع مجعاز الكعالم  و فيمعا شعاع معن مبتكر

تصععوير لحيععاتهم العامععة    ،فهععو  يمثععل العاميععة  مععألوف ألفععااهم و صععيغهم

يععد  زلها و همومها  وعلعى العمعوم  فهعووبجد ها و ه  واتراحها  بافراحها

 .فن من فنون  االدب  الشعبي 

 

واالصل  في الزجل انه درجة معينة  من درجات شدة الصوت  وهي         

الدرجة الجهرية  ذات الجلبة واالصداء  مثل صوت  الرعد  في السحاب او 

تعنعي  صوت  االحجار  والحديد وكل جماد ذي صوت  ثم تغيرت  فاصعبحت

اللعب والجلبعة والصعياح  ثعم توسعع  ليشعمل اصعوات المغنعين  والمطعربين 

الة ما زالت تُطلق  و صوت العالي الُمنَغَّم ال ىومعن. فعي كثيعر معن  كلمة زجَّ

علععى جماعععة الشععباب الععذين يجتمعععون فععي مكععان بعيععد  المنععاطق العربيععة 

وا الرقص  واصعبحت . والغناء الصاخب بمصعاحبة آالتهعم الموسعيقية  ليؤدُّ

ل كلمة زجل في الدوائر األدبية والغنائية ُمصطلًحا يدل على شكل معن أشعكا

 . النظم العربي
 

وينقسم الزجعل  العى قسعمين  االول  زجعل العامعة  وهعم عامعة النعاس         

ين عـحدث م ةبع تلقائيا لديهم  من وحدويمثل االغنية الشعبية المحلية  وتن

او  حالة  يتغنى بها المرء  وفتشعيع ويرددهعا االخعرون افعرادا او جماععات   

او من خعالل حعدث ععام  فهعو بمثابعة او  قد تحدث  خالل  تجرية شخصية  

 .االغنية الشعبية الرائعة واالكثر شيوعا وغنائية 
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فيبعدو أنعه جعاء   المععربين  الشععراء  اما  الزجل االخر  فهعو زجعل          

هذا النعوع معن اداء حاولوا   الشعراء الذين  زجل العامة ، و لعل  بعد نشأة

ن إليعه بالرغبعة فعي أن تنتشعر الزجل قبل عصعر ابعن قزمعان كعانوا معدفوعي

أزجالهم المصطنعة بين الطبقات المثقفة كنوع من الطرافة أو بالرغبة فعي 

أن يعععرف لععدى العامععة معععرفتهم لععدى الخاصععة ، و ذلععك بوضععع أزجععال لهععم 

يتغنعععون بهعععا و لكعععن هعععؤالء الشععععراء المععععربين ممعععن اصعععطنعوا الزجعععل 

  لصعوا فيعه معن اإلععراب،اصطناعا لم يستطيعوا في مراحلعه األولعى أن يتخ

و هذا ما عابه عليهم ابن قزمان حعين قعال، أنهعم يعأتون بعاإلعراب ، و هعو 

أقبح معا يكعون فعي الزجعل  وقعد شعهد ابعن قزمعان للشعيخ  اخطعل بعن نمعاره  

سالسععة طبعععه و إشععراق وواعتبععره شععيخ الزجععالين  بسععبب  سععهولة زجلععه 

   قوافيعه  افضعل معن و  علعى  التصعرف بأقسعام الزجعل تعه رمعانيه، و ومقد

  .غيره 

 

يمثعل األغنيعة الشععبية التعي تعأثرت إلعى حعد  معا والزجل فعي تطعوره          

ببعض أشكال الموشحات  وقد شهد الزجل فعي  القعرن السعادس  أي نهايعة 

المععرابطين فععي األنععدلس  طفععرة نوعيععة  وانتشععارا واسعععا حيععث كععان بعععض 

ة  وانعكسععت  هععذه الحالععة  علععى  ملععوك المععرابطين ال يتقنععون اللغععة العربيعع

شعراء القصائد و الموشعحات  حيعث لعم يلقعوا تشعجيعا معن هعؤالء  الملعوك 

واالمراء فاشتهر الزجل في هذا القرن  اال انه اليغيب عن بالنا ان الضععف 

ينخر  في هذا المجتمعع العربعي وبعدات تتسعاقط معدن االنعدلس   والوهن اخذ

 . دة بعد اخرى بعد هذا القرن  بيد االسبان واح

 

الموشععحات   اوفنععون امععا  موضععوات الزجععل فهععي نفسععها  اغععرا         

    والمععدح والخمععرة ووصععف الطبيعععة ، و المجععون   الغععزل  مثععل  االندلسععية

 لمعروفةاو التصوف و غير ذلك من فنون الشعر التقليدية 

 

ابع   مصاريع، يلتزم  بأربعة  وبنية  الزجل  ياتي         منها روي ًا  الرَّ

ا في القصيدة،   واحًدا  فتكون على قافية واحدة،  الثَّالثة  وأمَّ

 :ومن الزجل هذه المقطوعة  (  القراديات ) وتسمَّى 

 
 وال  ولرهم ي ري     فال  بثقلم يو د                 

 خلو ا موا زللم      و اروا مت  الت ر                
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ون الشعععرية او اغراضععها فععي  بععالد االنععدلس عععن والتختلععف  الفنعع         

مثيالتها في  المشرق العربي  او مغربه في شمال افريقيا اال قلعيال وحسعب 

متطلبعععات الموقعععع  والعععزمن  المععععاش   وفعععي كعععل انعععواع الشععععر  كالشععععر 

التقليدي  او الموشح او الزجل  ومن اشهر  الفنون الشعرية االندلسية هو 

قععل مععع العععرب  الععى  تلععك الععبالد   فقععد تمجععد الشعععراء فععن  المععدح  حيععث انت

العرب في االندلس  بانفسهم وانسابهم  وباالخص عندما اشتدت  المنازعة  

بين القبائل العدنانية والقحطانية فعي المشعرق  وانتقعال هعذه المنازععة العى 

قيعل   فعي  ومعن اشععر معا. االندلس وانشغال الناس بها في هذا البلد ايضعا 

ح   ما قاله الشاعر لسان الدين بن الخطيب في مدح  المعتمد بعن عبعاد  المدْ 

 :في موشح  نادر  مطلعه 

 

 َجاَدَك الَغْيُث إَِذا الَغْيُث َهَمى               

 يَا  َزَماَن   الَوْصِل   بِاألَْنَدلُسِ                                    

 

 ُحلًُما         َوْصلَُك  إاِلَّ   لَْم  يَُكْن        

 فِي الَكَرى أَْو ِخْلَسةَ الُمْختَلِسِ                               

 

ار في مدح المعتمد بن عباد  حيُث         وكذلك رائيَّة أبي بكر بن عمَّ

 :استهلَّها بمدخل رائع  لوصف الطبيعة االندلسية   يقول فيه

 

َجاَجةَ  فَالنَِّسيُم   قَِد   اْنبََرى      أَِدِر  الزُّ

َرى                                               َوالنَّْجُم قَْد َصَرَف الِعنَاَن َعِن السُّ

 

ْبُح   قَْد   أَْهَدى   لَنَا   َكافُوَرهُ        َوالصُّ

ا    اْستََردَّ    اللَّْيُل    ِمنَّا    ا                                             لَعْنبََرا لَمَّ

 

 :ثم ينتقل بعد وْصف الطبيعة إلى مدح االمير المعتمد قائالً 

 

 أَْثَمْرَت ُرْمَحَك ِمْن ُرُسوِس ُملُوَكُهْم   

ا  َرأَْيَت  الُغْصَن   يُْعَشُق   ُمْثِمَرا                                                  لَمَّ
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 وِكِهْم   َوَصبَْغَت ِدْرَعَك ِمْن ِدَماِء  ُملُ 

ا  َرأَْيَت  الُحْسَن  يُْلبَُس   أَْحَمَرا                                                    لَمَّ

 

بَا    ْوِ    َزاَرْتهُ   الصَّ  َوإِلَْيَكَها  َكالرَّ

َراَوَحنَا   َعلَْيِه   الطَّلُّ    َحتَّى    نَ                                                   وَّ

 

سيما  له سوق رائجة في بالد األندلس وال  فلَم تُكن  الهجاء  اما            

الهجاء السياسي وذلِك لقلَّة األحزاب السياسيَّة وعدم وجود الشعوبية وقد 

ف والقْسوة،فهذا ابن حزمون مثالً  تميز عند بعض ُشَعراء األندلس بالتطرُّ

لها ويذكرني بهجاء الحطيئة لنفسه  حين هجا نفَسه  هجاها بقسوة  المثيل

 :     ويقول في ذلك 

 

ْلتُ         فَِخْلتُهُ    َوْجِهي  الِمْرآةِ   فِي  تَأَمَّ

 اللَّْهوِ  إِلَى  أََشاَرتْ   قَدْ  َعُجوزٍ   َكَوْجهِ                                     

لْ   تَْهُجو  أَنْ  ِشْئتَ  إَِذا        َخلِيقَتِي  تَأَمَّ

 َما  قَْد  أََرْدَت  ِمَن  الَهْجوِ    بَِها  فَإِنَّ                                      

 

في االندلس  وقعال والغزل  كان من اهم الفنون الشعرية التي توسعت       

الكثير من الشعر  وكان  يؤثر على الشعراء   الطبيععة  الكثيرشعراء  فيه ال

ول ما يتداخل الغعزل بوصعف الطبيععة  كقعبا الجميلة  والحياة الناعمة  وغال

 :الشاعر  ابي الربيع الموحدى

 

 لَِرْكٍب     أَْدلَُجوا      بُِسَحْيَرٍة           

 قِفُوا َساَعةً َحتَّى  أَُزوَر  ِرَكابََها                                                     

 َوْجِهَها     َوأَْمألَ َعْينِي ِمْن َمَحاِسِن        

 اَ َوأَْشُكو إِلَْيَها إِْن أَطَالَْت  ِعتَابَه                                                     
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  يمتاز  الغمزل االودل مي  برقمة اال ملو   و ممال المعومى وقمد اوشمد و     

 فيمه   فمي االومدلس  وتتووموا  كل الشمعراء العمر  فيه اغل   بل   اشعراو 
المرأة صورة من محاسن الطبيعة، والطبيععة تجعد فعي المعرأة الهعا  كانتو

وجمالهععا، ولععذا كانععت الحبيبععة روضععاً وجنععةً وشمسععاً، وهكععذا كانععت العالقععة 

الطبيععة فعال تُعذكر المعرأة إال وتُعذكر  جمعال   شديدة بين جمعال المعرأة وبعين

 وهواهم اليه     الشعراء لوعا  في و ف الحبي   وو ف  الطبيعة
 ن شممعر ابممن زيممدون فممي الغممزل مخاطبمما حبيبتممه  والدة ابوممة الخليتممةوممم

 :الم تكتي  يقول 
 
 اوي ذكرتك بالزهراء  مشتاقا  

 واالفق طلق  وو ه االر  قد را قا                                  
 
 يوم  كايام لذا   لوا او رم   

 الد هر     راقا   بتوا للا  حين  وام                                   

 

فقد قلد شعراء االودلس شعراء المشرق فيه  وتت عوا  اما الرثاء        
على المي   وو توا الم يبة  الواقعة  وعددوا مواق  المرثي  ومن  

قائد االعوة  (  ابي الحمال  ) ذلك قول الشاعر  ابن حزمون  في رثاء  
 : بان وقد قتله و ارى ا ال (  بلو ية )  في مديوة

َراجْ  بَكِّي َعْينُ  يَا     الالِمعْ   النَّيَِّرا   ... األَْزَهرا السِّ

تَاجْ   نِْعمَ    َوَكانَ     َرا  الرِّ  َمداِمعْ  تُْنثََرا َكيْ  ... فُكسِّ

 

 
قول الشاعر وموه و دق العاطتة فيه شدة لوعته ب  الرثاء تميز وقد    

 :الح ري في رثاء ابيه
 
 ارى وير االيام   بعد   ما   اظلما 

 وبويان م دي  يوم  م   تلدما                                            
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 و  مي الذي اباله فقدك  ان  اكن
 ه فالقل   عودك خيماب  رحل                                              

 
  قى هللا  غيثا  من تعمد  وقتة

 بقبرك  ما ا ت قى له وتر ما                                              
 

 وقال  الم  والثوا    زا ء من
 قبر الغري     ف لما  على لم أ                                               

 
بة،  ركما و د ووع اخ           من الرثاء  هو رثاء الممالك والمدن  الَذاهك

معراء فمي المشمرق  فقمد همال  الشمعراء  ان  فكان أكثر رْوعمة ممن رثماء الشُّ
ْوها بكماء الَثكمالى  هم ت قط  بلدة بعد أ ْخرى في أيدي اا بان فبك  وا ديار  ر  ي 
وتت عوا عليلا تت ت من فقد اوالده ومن احبلم   ومن أشملر مما قيمل فمي 

ق يدة  أبي البقماء ( را ت مقالتي  رثاء االودلس ) هذا الَعر  من الرثاء 
 :الرودي  التي يْرثكي فيلا ااودلس بأ رها، ومطلعلا

 

    نُْقَصانُ   تَمَّ   َما  إَِذا َشْيءٍ  لُِكلِّ 

 إِْنَسانُ   الَعْيشِ   بِِطيبِ   يَُغرَّ  فاَل     

 :ومنها هذه االبيات  يقول   

 ة أمر  ال عزاَء له دهـى الـجزير

 هـوى لـه أُحـد  وانـهْد ثهالنُ                                                         

 أصابها العيُن في اإلسالم فارتزأْت 

 حـتى َخـلت مـنه أقطار  وبُلدانُ                                                        

 (سيةً ُمر)ما شأنُ ( بلنسيةً )فـاسأل

 (َجيَّانُ )أْم أيـَن ( شـاطبة  )وأيـنَ                                                       

 داُر الـعلوم فكم (  قُـرطبة)وأيـن 

 مـن عـالٍم قـد سما فيها له شانُ                                                      
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 وما تحويه من نزٍه (ُ ْحمص)وأين 

 ونـهرُها الـَعذُب فـيا   ومآلنُ                                                     

 قـواعد  كـنَّ أركـاَن الـبالد فما 

 عـسى الـبقاُء إذا لـم تبَق أركانُ                                                   

 
قد تو مت الو ف وما ادراك  ما الو ف في بالد االودلس  ف اما           

شعراء العربية في االودلس  فيه وتاثروا بطبيعة البالد الخ مبة الخعمراء 
 بين ال بال العالية والوديان مواظرها التاتوة ال احرةو ..ال ميلة الموارد 

لتتيه  التي تتتح الوتوسالغواء الوارفة الظالل روعة و ماال تلك  التارهة 
االفئدة وتغومي لتشموف فتطر   لتغوي القلو  االرواح   ادرة في ظالللا و

 القلمو فتطير  واء ازاهيرهما ب  بروعتلا  وتحدق العيون بالحاولا  االذان
الزهمر وعبمق  بوور الحم   واشمراق   فتمتلىء  كالتراشا   الملووة  فيلا

تعل ق الشاعر األندلسي ببيئته  و الو فالشذى وختة الو يم  وتتوووا في 

 ، إذ إن الطبيعععة ًَ بلععغ حععد  الحلععول مبالغععا  هيامععاً  الطبيعيععة وهيامععه بهععا 

تعى تشعظ ى معجمهعا فعي مختلعف شك لت حضوراً في معظم إبداعاته الفني ة ح

ويعمد   التشعخيص   وبلغ هذا التمازح بين الشاعر والطبيععة مرتبعة لفنونا
العربيمة اللغمة  يمد الو موف الشمعرية فميممن   ةاال ودل مي ةو ف الطبيع

 وروعتلا 
- : شاعر ابن ختا ة ي ف روعةقول ال لامو    
 

 في روعة  وح الد ى  ظل بلا     
 وت  م   وو را  بلا االووا ر                                            

 
 قام الغواء بلا وقد وعح الودى    

 و ه  الثرى  وا يتيقظ   الووا ر                                         
 
 حبا   مقلد والماء في حلي ال  

 زر   عليه    يوبلا    االش ا  ر                                      
 

 

 وصقـيلة األنواِر تلـوي ِعطـفَها          
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  معـطار فروعـها  تلف    ريح                                                     

 

 عاطـى بها الصهباَء أحوى أحور        

ابُ                                                  ـُرى  أذيال  َسح  ار   الس    سح 

 

 والنَّوُر ِعقد  والغصـوُن سـوالف        

 سوار  والخـليج  َزند     والجذعُ                                                 

 

 بحديـقة مثـل اللَّمـى ِالـاَّ بـها          

  األنـوار   بها  َشنَبا   وتطـلعت                                                

 

 رقص القضيُب بها وقد شِرَب الثرى   

  وَصفَّق التيار  الحمامُ    وشـدا                                                  

 

 َغن اء ألَحـَف ِعطفَـها الَوَرُق الن دي     

ارُ   َجنباتها  في  والتـف                                                      النـو 

 

 فَتطـل عت في كل َمـِوقع لحـظٍة     

 وِعذارُ   َصفحة   من كل ُغصـٍن                                                

 
قمال الشمعراء فمي  اذ ك اغرا  اخرى غير هذه االغمرا  وهوا            

زهد  وفي وظم المالحم  واالحدا   والق ص  وفي  الخمرة كثيرا  و في ال
كل ما وقع  عليه اعين الشعراء  وهاموا به في هذه االر  ذا  الطبيعة 

التي لم يمر العمر   ا ممل مولما  فمي بالدهمم الرائعة ذا  الريا  الخ بة 
 عامة 

 
 
 

      ******************************************** 
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 المخزوميبن زيدون  ا
 

 االودل يينالشعراء امير 
 
 
 

بمن زيمدون   بمن غالم   بن عبد هللا بمن احممد  هو ابو الوليد  احمد         
 .المخزومي 

 
بتماري   االول ممن ر م  مديومة  قرطبمة    او  الر افة من ولد في      
 ميالديمة  4003 موة (  وي مان)الخمامس ممن ابريمل  \ه ريمة  341 \ وة

نشعأ  . ا لعلمم واالد  والثقافمةة ومومار  ذاك عا مة المبالدوكاو  قرطبة او
وهععي جععزء مععن قرطبععة ومجععاورة لهععا وقععد بناهععا عبععد  فععي مدينععة الرصععافة

وتعلم علومه األولى بها  الرحمن الداخل  عندما دخل االندلس وحكمها   

 

مات والده وهو فتى صغير فكفله جده وتولى تربيتعه وأكمعل تعليمعه          

عليممه  تمممرس فيممه و حتممى بممرع العربمميواالد   فممدرس الشممعر ةفععي قرطبعع
ممن بومي مخمزوم ، أبموه فقيمه ممن بومي  أ مرة ممن فقلماء قرطبمةوهو ممن 

مخزوم القرشية ، و ده امه  اح  ااحكام الوزير أبو بكر محمد ،وهمو 
ولمه .. كمان والمده ذا  ماه عمري  وممال وعمياع . من بي  ح   وو م  
    وتولى جده ألمه القضاء بمدينة في قرطبة العالية  المشورة المحترمة
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تعلَّععم ابععن زيععدون فععي  . قرطبععة  ثععم أحكععام الشععرطة والسععوق فععي (سععالم )

التعي كانعت أهعم جامععات األنعدلس يَفِعُد إليهعا طعالب العلعم تلك جامعة قرطبة 

بععين أقرانععه   ولمععع ...مععن الممالععك اإلسععالمية والنصععرانية علععى السععواء

فععه يقععول  وكععان.. وكاتععب  كشععاعر والدة بنععت المسععتكفي بععالشعععر بدايععة تعرُّ

ول فيه  ابعو بالتخلف والركاكة  الذي يقالخليفة األموي الضعيف المعروف 

مشتهًرا بالشعرب والبطالعة، سعقيم السعر والعالنيعة، كان )  حيان التوحيدي

.     .                                                 (أسير الشعهوة، ععاهر الخلعوة

                                                                       

 
اح   ابن زيدون الشاعر ة واالديبة  والدة ابوة الخليتة الم متكتي           

تعقد الودوا   والم الس االدبية والشعرية فمي   ,شاعرة اديبة  التي كاو 
لما الشمعر الكثيمر شمعرا فياعما بيتلا  وبادلته حبا  بح   وقد اوشد في  حب

االمرالممذي  علومما وتغوممى فممي   .ووللمما   وشمموقا  ولوعممة  عاطتممة وحواومما
  ادقا   بعدوا  حبا  لال يال  شعره الى وقتوا هذا  و يبقى خالدا

 الح   قلبلا فبادلته ى وال موزلة  في حت مولا   يتقر  فراح   
- :تقول  وكتب  له 
 

 زيارتي ترق  إذا  ـــــن الظـــالم
 أكتــم لل ــر فموي رأي  الليــل                                         

 
 وبي موك ما لو كان للبدر ما بدا 

   ري وبالليل ما أد ى وبالو م لم                                      
 
 
فرق  بيولما اايام  دخل الوشاة بيولما و تلما حتى آ وتوا ل  لقا      
 :والحوين بعشيقته فكتب  إليه تقول ا  الو دفت
 
 هــل لوا من بعـد هذا الــتــترق  أال

  بـــيل فيشكو كل    بما لقي                                  
 

 لتزاور في الشتا  وقد كو  أوقاتا
 أبـيـ  على  مر من الشوق المحرق                              
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 يوقعي أرى البينتـمـر الـلــيالي ال

 وال الـ بـــر من رق التشوق معتقي                              
 

  قـا الــلـه أرعا قد غد  لك موزال
 بـكل  ـكـون هاطــل الـوبـل مـعدق                                

 
 

 موره  او هكمذا بغيرهما  بلما قمد تولمتيبمن حب  علم  والدةولما           
 اكمل الميمل فأحبم  الموزير ابم  مالم  عومه. ن عليلمما اة والحاقدوللا الوش

 دوى ويموظم  غيرمن   راح يتو لوفودم ابن زيدون  ابن عبدوس  عامر
 تبماريح اللموى ، وكتم    شماكيا إلمى والدة ابا عامر   الشعر ملددا الوزير

ر مالته المعروفمة  بالر مالة اللزليمة  مخر فيلما   الموزير ىإلمابن زيدون 
المموزير أن عمممل علممى  مم ن  فلممم يلبمم  ،والدة  علممى ل ممان حبيبتممهموممه 

زيمدون فمي  راح ابمن ولمما طمال  م وه  .فمتم  م وه  ،ابن زيمدون الشاعر
  ةإلممى أبممي حممزم ر ممالته المعروفمم كتمم و  مم وه يكتمم  الشممعر م ممترحما ،

ولكمن لمم ي مد اذوما  لعله يخر ه من  م وه اياه م تعطتا  بالر الة ال دية
ليلمة  من ال م ن فمي  ف مم على اللر  ، فتر قلبه  يرحمقلبا وال  ت غي
  عومه ابمو حمزم وظل متختيا عمن االوظمار حتمى عتما المبارك ااعحى  عيد

والتمي  تعتبمر ممن روائمت  بالووويمة  المشملورة  بق يدته  فبع  إلى والدة
كتبم  عومه و معم    التي ممن أ للما الشعر العربي  وعيووه في االد   و

- :مطلعلا في  من عدة مفلتا  والتي يقول  معه  ماا تطع 
 

 أعحى التوائي بديال من تداويوا
  ت افيوا  ووا  عن طي  لقياوا                                             

 
 شوقوداءها ، و القل   الوتس يلبي الغزل عود ابن زيدون حا ة في      

ر مل  تيارهما، فلمو  يفم  يومدفت تمفاد  امح ي ير في ركابه ،وثورة في ال
طوع هواه ،  ابدا   ويريدهاوله يلواها إلى حد ال وون وال  المرأة الغاوية

قواه ، في ترف أودل مي ، و مماح ووا مي ، ذاته و  وحوها  ميت  ويو ه
، وقا ى فمي  شوق العظيم االم وال  الح  الواوا من لوعة وقد عاوى من 

أس هواهما المف  يماة، ولقمي فميلا رفيقة حفعرفأمر  العذا  ،  حبلا  بيل 
قلبمه وير مله  لبا  رارة ومرارة ، فراح ي ك  وت ه ح را  ، ويع رح
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ها  تأ وألمم ، , شموق ، وذكمرى   من مزيل  ه  ق ائد وزفرا  ، وإذا   و 
ى   باال تعطاف واال ترحام، حافل حافله وأمل وإذا غزل بالموا يا  الحر 

ثورة مت كل و يم ، مرددة ممت كمل مو  ، والوداءا  ال كرى ، وإذا ااقوال
لوعممة  ر ممالة حمم   وغممرام ، وكممل لتظممة فيلمما   كلمممة  كممل   ممدى ، وإذا

                                                : الحظ  قوله   لام  واطالقة
 

 إليِك مَن األنـــــــــاِم غدا ارتياحـــــي

ماِن مدى اقتراحـــــــي  وأنِت على الز 

 

رضْت همــــوُم الن فــــــِس إال  وما اعت  

 َوِمْن ُذْكَراِك َرْيحانــــــي َوَراحـــــــي

 

 فدْيتُِك إن  صبِري عنـــِك صبـــــــِري

 لدى عطِشي على المـــــاء القـــــراحِ 

 

 َولي أمل  لَِو الَواُشــــــوَن َكفُّــــــــــوا

ـــاحِ ألْطلََع َغْرُســـــــهُ ثََمَر الن َجـــــــ  

 

 وأعجُب كيــــــــَف يغلبُنــــــــي عدوٌّ 

 ! رَضاِك عليِه مْن أمَضــــــــى سالحِ 

 

ا أْن َجلَْتِك لـــَي اْختاِلســــــــــــاً   َولمَّ

ْهِر للَحْيــــِن الُمتـــــــَاحِ   أُكــــــفُّ الد 

 

 رأْيُت الش مَس تطلُع مْن نقــــــــــابٍ 

ي وشـــــــــاحِ وغصَن الباِن يرفُُل ف  

 

 فُؤادي ِمن أسى ً بِك غيُر خـــــــــالٍ 

 وقلبي عن هوى ً لِك غيُر صـــــــاحِ 

 

ــــــــــــاً   وأْن تهِدي الس الَم إلـــَي غبـ 

يـــــــــاحِ   ولَْو في بعِض أنفــــاِس الر 
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االمواج ، ا هكذا كان غزل ابن زيدون روحا متملمال ، وكياوا تتقاذفل      

العاطتة والو دان ، يترقرق ترقرق الماء الزالل  بحر من    شعره و كان 
، وفي و االولار تاء البلور ، ولين ااعشا  على عتاف الغدران   ، في

 اعطافلمما  كممل  معمماوي  المو مميقى ال مماحرة التممي   علممى تتممماوج   عذوبممة
بممين  الحممالل ، مو مميقى توممام علممى أوتارهمما الممدهور ويغتممو  هممي ال ممحر 

تومممو فممي أ ممواء    مملولةبكاومم  التاظممه   و,   لاال مممالوممور و حواياهمما 
امتزاج االرواح باالرواح ، وإذا كمل شميء  بلا  تمتزجفالطبيعة الزاهية ، 

  في الق يدة حي وماب ، وإذا كمل شميء روومق و ممال، وكمل شميء حلقمة
 :وفيلا يقول . بين الذكرى واآلمال  ووراوية

 
هراء   مشتــــــاقــــــــاإو ي ذكْرت كك بالز 

 واافق  طلٌق ومْرأى اار  قد راق ـــا                                         
 

للو  يمك اْعتكاللٌ في أ ـــــــــــــــــائكلكهك   و 
ل  إْشت ـــــــــاق ـــــــــــا  ق  لي فاْعت   كأوه  ر 

 
ي  مبت ــــــٌم  و   عن مائكه التع   والر 

ـــــا ك أطواق ــــــــاكما شق ق     عنك اللَب 
 

مــْ   ـــــــــــا او ر  اٍ  ل و  امك ل ذ  ـــْوٌم كأي   ي 
اق ـــــــــا  هر   ر  ا للا حين  وـــــام  الد   بْتو 

 
 ولل و بما ي تميــــل  العـــين  من زهـــــٍر 

ى فيهك حتى مال  أعوـاق ـــــــــا د    ال  الو 
 

ـــــأن  أْعي   قـــــــــى ك  ــــْ  أر  و  ه  إْذ عاي   و 
اق ــــــــا  ق ر  مت  ر  ْ  لكما بي ف ــال  الد  ك   ب 

 
ـهك   ورٌد تأل ق  فـــي عــــاحي موـــــــابتـك

حى في العينك إشراق ـا  فاْزداد  موه  الع 
 

ه  ويـــــــــلوفٌر عـــــــــبٌق    رى يوافح 
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ـــْبح   ْوه  ال   ه  مك ب  ان  و  ْ و  اق ـــــا و   أْحـــد 
 

قكوـــــــ ا ى تشـــــــــو  ا ذكر   كلٌّ يليل  لو 
در  أن عاق ــــــا  إليكك لم يعد  عولا ال  

 
يمد  كمان شماعر العبقريمة التمي ال   شاعر االومدلس وبلبللمافلو            غر 

،وتع ممر   ممواءها وشممذاها  تعطممي المموتس مممن خممالل الطبيعممة التممى ت ممف
د الزفمرا  واآلممال  ه خال ما   التي ترتشمتالقل  في كفوس الح ، وت مع 

 واتلممما وت مممتخرج مولممما كمممل ممكل مممحر وروعمممة ،وتعت مممر اللغمممة   أوغمممام
لممى العممر  ع ملكمم  وقممد  لمو مميقية لتشممدو الحاولمما الشمم يةالشممعرية وا

 . القديمة والحديثة  ألبابلم في ع ورهم
 

 :وموا به اما في حياته العامة        
ون ممن ال متوة المرموقمة ممن شمبا  قرطبمة ث وممن ثمم كان ابن زيمد     

وقمد  ماهم .ااحدا  التي تمر بلما  ةكان من الطبيعي  أن يشارك في م ير
شممارك فممي تأ مميس  وبممدور رئي ممي فممي إلغمماء الخالفممة اامويممة بقرطبممة ، 

وإن كمان لمم يشمارك فمي ذلمك (   ابمن  لمور) حكومة  ملورية بزعاممة  
وتحريممك   تو يممه ال يا ممة  فممي  ارئي ممي  هركممان دو فقممد بال ميف والقتممال

 ال ماهير وذلك باعتباره شاعرا  معروفا   ذائمت ال مي  وأحمد أعمالم مديومة 
ومن أبرز أدبائلا المعروفين ، ف خر  اهه وثراءه وبياوه في (  قرطبة  )

 .   تو يه الرأي العام وتحريك الواس وحو الو لة التي يريد
 

واعتمد (  ابن  لور )  دل  الوزارة في عحظي ابن زيدون بمو         
عليه الحاكم ال ديد في  تارته بيوه وبين الملوك الم اورين ، إال أن همذا 

.  ظمال  للحماكم اذ كمان طموحماالمذي كمان ( ابن زيمدون ) لم  يشف طموح   
فا تغل اعدافه  هذا الطموح  فأوغروا عليه  در  ديقه القديم وو حموا 

تى اوتل  العالقة بين الشاعر وااميمر إلمى م ميرها في الوقيعة بيولما  ح
                                               :يقول في ق يدته  . المحتوم 

   

 َويَــهـتـاُج قَــصــُر الـفـاِرِسـيِّ َصـبـابَـةً 

 لِـقَـلـبَِي التَــألـو ِزنـــاَد األَســـى قَــدحـا

 

َمـجـلِِس نـاِصـحٍ  َولَــيـَس َذمـيـماً َعـهـدُ   
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 فَـأَقـبََل فــي فَــرِط الـَولـوِع بِــِه نُـصحا

 

َي لَــم أَشـَهـد لَــدى َعـيـِن َشـهـَدةٍ   َكــأَنِـّ

 نِــــزاَل ِعــتــاٍب كـــاَن آِخـــُرهُ الـفَـتـحا

 

  َوقــائِـُع جـانـيـها الـتَـَجن ي فَــإِن َمـشـى

ــَد الـُصـلحاَسـفـيـُر ُخــضـوٍع بَـيـنَ   ـنا أَكَّ  

 

الى ان تمكن ممن ادارة الدولمة  في االدارة   ترقى ابن زيدونفقد           
تولى ابن زيدون الموزارة  فقد  مشرفا  على الديوان فيلاا بح  يا يا  و

ابي الوليد بن  لمور  ماح  قرطبمة، وكمان  متيره إلمى أممراء الطوائمف 
يمل إلمى المعتعمد بمن عبماد  ماح  بالم ابمن  لمور ثم اتلممه  في ااودلس

  فلمم  حاول ابن زيدون ا تعطاف ابمن  لمور بر مائلهو . إشبيلية، فحب ه
، تمكممن ابممن ميالديممة  4000 \ رية هممـ 114\وفممي عممام . عليممه يعطممف

 .باهلل المعتعد   ببالط  ولحق من   وه  زيدون من اللر 
 

المقمام    بمه ا متقر  بلو مية  ثمم المى الزهمراء  ثمم اوتقل الى  مديومة        
 فاكرممه   ح من  المعتعمد بماهلل  بلقماء  في مديوة اشبيلية  فتلقاه  اميرهما 

الً وا ممتوزه   ووعمممه  فععوال ه وزارتععه، وفععو  إليععه أمععر مملكتععه فأقععام مععبج 

ولمما تموفي  المعتعمد  ولق  بذي الوزارتين واقر بقاءه في مو به مقرباً 
اثبتمه المعتممد بمن اممارة المبالد    بن  عباد وورثه ابومه  المعتممد بمن عبماد

ثععم زادت مكانتععه وارتفعععت فععي عهععد المعتمععد بععن ايعمما  فممي حكمممه  عبمماد

أصعععبحت حياتعععه كلهعععا ، ودان لعععه السعععرور والشعععاعرالمعروف    المعتضعععد

ابعن )و  (ابن عمعار )ل المعتمد مث ا ال يشوبها سوى حساده في بالط أفراح

ثارت العامة في أشبيلية على اليهود  إذفي هالكه اللذين كانا سببًا  ( مرتين

إرسال ابن زيدون لتهدئة الموقف، واضطر  بن عباد  فاقترحا على المعتمد

 ذلععك  أجهععدهفسععنه،  وكبععر  مرضععه  رغععم  أمععر المعتمععد  ابععن زيععدون لتنفيععذ

 .وبقي في اشبيلية حتى وافاه اال ل وزاد المر  عليه فدهمه الموت
 

فممي   لممزعيم ال يا ممي ذو المموزارتين وا  تمموفي الشمماعر ابممن زيممدون    
ميالدية  عن عممر  4018 \  ه رية 163 \الخامس عشر من ر    وة 
 .يواهز الخام ة وال بعين عاما 
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و لولة اللتظ  ورقة المعاوي    ته ب ال ة الوظم وعذوب يمتاز  شعره      
 يةبالد االودل ممالممويعتبممر  متوبممي وح ممن ال ممواعة  الشممعرية وبراعتلمما 

وهمممو حقممما  افعمممل شمممعراء   ثمممل شمممعره  بشمممعرالمتوبي وتقليمممده ايممماه لتما
االومممدلس وا مممماهم شمممعرا لمممذا يحمممق اليوممما ان و مممميه  اميمممرا للشمممعراء 

  . وخا ة في الغزل  وظم في اغل  االغرا  الشعرية وقد  االودل يين 
 

بعد ان ه رته  واحب    ة ابوة الم تكتيفي ح  والد  قوله ومن          
االبيما   شوقه حبمه ولوعتمه اليلما همذه  شاكياوه بقى  محبا للا لك .غيره 

  -: عيون الشعر العربي  يقول فيلامن ق يدة تعد من 
 

داوكْيوا ْن ت  ْيال  مك دك ائكي ب  ى الَتو   أ ْعح 

ا                                           افكْيو  ا ت    او  ْي ك ل ْقي  ْن طك ا   ع  و   و 

ب َبحواأال وقد حان     ْينك     ح الب 

يوا                                            حكيٌن فقام بوا للحكين واعك

ْبلك يوا باوتزاحكلم بلغ الم  ن م   م 

بلى وي بليوا                                          ا مت الدهر ال ي  زو   ح 

 أن الزمان الذي ما زال ي عحكوا

ا                                            ي بكيوا  بقربلم قد عاد  أو  

دى من ت اقيوا اللوى فدعوا يظ  العك  غك

َص فقال الدهر آميوا                                              غ   بأن و 

ا بأوت وا  فاوحلَ ما كان معقود 

 واواوبَ  ما كان مو وال  بأيدي                                        

 لم وعتقد بعدكم إال الوفاء  لكم

ا ولم                                            ه وتقلد   رأي   ديوا  غير 

 ما حقوا أن ت قروا عين  ذي ح د بوا،
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ا فيوا                                                  وال أن ت روا كاشح 

ه   كوا ورى اليأس ت  ليوا عوارع 

 وقد يئ وا فما لليأس ي غريوا                                                

وا  بكوتم وبوا فما ابتل   واوح 

  ت  مآقيوا وال  إليكم  شوق ا                                              

وا  وكاد حين ت وا يكم عمائر 

يواي قعي عليو                                                  ا اا ى لوال تأ ِّ

د  ْ    أياموا  لتقدكم  حال   ف غ 

ا لياليوا                                                   ا وكاو  بكم بيع  ود     

ْلٌق من تألُّتوا  إذ  او  العيش ط 

 ومورد  الللو  اٍف من ت افيوا                                              

ْروا   غ  ون الو ل داويةوإذ ه   

يوا ف ويوا  قطوف لا                                                   موه ما شك

 لي قك علدكم علد ال رور فما

 إال رياحيوا كوتم ارواحوا                                                  

أْيكم  ف ا تح بوا  ي غيِّروا   عوا  و 

 أن طالما غَير الوأي المحبيوا                                              

 بدال    أهوافوا وهللا ما طلب  

 موكم وال او رف  عوكم أماويوا                                          

 يا  اري  البرقك غادك الق ر  فا ق به

رف  اللوى والو                                          د ي  قيوامن كان  ك
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 وا أل هواك هل عَوي تذكروا

يوا    أم ى     تذكره   إلت ا،                                            ي عوِّ

با بلغ تحيتوا  ويا و يم  ال ِّ

ا كان ي حييوا                                          من لو على البعد حي  

 

تة    فلل أرى الدهر ي ق يوا م  اع 

ا    يكن   ولم  موه                                       ب    تقاعيوا  غك

 أوشأه  هللا  كأن  ملك ربي  

ا وقَدر إوشاء الورى طيوا                                               م ك 

ه َو   ا وت  ق ا محع   أو  اغه ورك

ن وا ت التبر                                        ا وتح يوامك  إبداع 

أ َود   ت وم     رفاهي ة   آدته إذا ت 

ق ود                                           ته الع   الب رى لكيوا  وأ ْدم 

لَتكه ا في أ كك ْئر   كاو  له الشمس  ظك

لَى للا إال أحاييوا                                          بل ما ت   

 و وتهكأوما أثبت  في  حن 

ا وتزييوا                                        ْهر  الكواك  تعويذ   ز 

ه شرف ا َر أن لم وكن أكتاء   ما ع 

افيوا                                         ك   وفي المودة كاٍف من ت 

وا  احكظ  ْ  ل و   يا روعة  طالما أْ و 

ا                                      ْ ريواورد  ا وو  ع    أ اله ال با غ 
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لَْيوا   حياة   ويا  م   بزهرتلا  ت 

و ى                                     ا  م  وب  ر   أفاوكيوا  ولَذا ٍ    ع 

ارته ع  ْروا من غ  ط  ا خ   ويا وعيم 

ْيل ه حكيوا                                     ْبوا ذ  ح  ْشي و عمى     في و 

يك مِّ ة ل وا و    م  ْكرك  إ الال  وت 

 قدرك المعتلى عن ذاك ي غويواف                                       

ْك ك في  تةٍ   إذا اوترد ك وما ش ورك

بييوا                                           ا وت   فح بوا الو ف إيعاح 

للا  أ بدلوا  الخلد  يا  وة   ْل ك  ب  

ا وغك ليوا                                           قُّوم   والكوثر العذ  ز 

بك   كأووا  ثالثوا   والو ل   لم و 

َ  من أ تان واشيوا                                         وال عد قد غ 

وا كت م  َرانك في خاطرك الَظْلماء ي    ك

 تشيواحتى يكاد ل ان ال بح ي                                           

ل ْ   ْرو فكي أن ذكروا الحزن حكين  و   ال غ 

يوا                                           رْكوا ال بر وا ك  عوه الوُّل ى وت 

ا ر  و   إذا قرأوا اا ى يوم  الَووى   

ْلقكيوا                                              مكتوبة وأخذوا ال بر ت 

 بمولله    وعدل   فلم   أَما هواكك 

ا وإن كان يرويوا في ظميوا                                            ْرب   شك

ْ ف  أفق  مال أو  كوكبه   لم و 
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  الين عوه ولم ول ره قاليوا                                             

ث  ٍ  ا ت وبواه عن ك   وال اختيار 

 لكن عدتوا على كره عواديوا                                           

عة   ْعش  َث  م ش   وأ ى عليك إذا ح 

يوا  وغَواوا الَشم ول   فيوا                                             وِّ غ   م 

س  الراحك ت بدى من شمائلوا  ال أ ْكف 

ا ارتياٍح وال ااوتا                                            يم   ر  ت لليوا ك

افكظة   ح  ْموا، م  ي على العلد، ما د  ومك  د 

ا                                                يو  ْن دان إو اف ا كما دك رُّ م   فالح 

ْحب وا وك ي  ْعوا خليال  مك ع   فما اْ ت 

ا عوك ي ْثويوا                                                 وال ا تتدوا حبيب 

هولو  ْطل عك ْلوك م  وا من ع  ْحو  ا و  ب     

ى لم يكن حاشاكك ي ْ بكيوا                                              بدر  الدُّ  

ل ة   لكي  ك ْبذ   أ ْولكي وفاء  وإن لم ت 

وا  فالطيف                                              ْقوكع  ْكر    ي  ْكتكيوا والذِّ  ي 

 ٌع لو شتع ك بهوفي ال وا ك متا

 بكْي   اايادي التي ما زْل ك ت ولكيوا                                          

قكي  ْ  وي  الم  هللاك ما ب   عليكك مك

ابٌة موكك                                            ب   ف ت ختيوا   و ْختكيلا      

 

 
                           -------------------------
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 ودــالرك ع ر عر فيــالش
 

 اوع رالدول والمتتابعـة
 

 (التترة المظلمة ) 
 
 
 
 

وغربيلما  من اوا ط ا يا ومن هعمبة ال مين  المغول اقوام او التتر      
 وج في ال ين او هكذا يخيل الي أ وج ومأوم كولم اال لي في مدن  ي
م  مبل العميش فمي بالدهمم عماق  علميل حينت معوا بقيادة ملكلم هوالكو 

يتميزون بوحشمية  عويتمة وحم  للقتمل  والممو   ويتمرحلم   .فغزوا العالم
رفيمة المدماء ت ميل واالرواح تزهمق  بمين ايمديلم  قلموبلم قا مية  ق مماوة 

 .  الدهر عليلم  ف بوا  ام غعبلم وحقدهم على البشرية
 

حمل د والقتمل وقادهم هوالكو بات اه الغر   فعاثوا فمي االر  الت ما      
الدمار في البالد ايوما تو لوا فولبوا كل البالد التي دخلوها من اللود الى 
مشارف البحرالمتو ط  دمروا البالد وولبوها وقتلموا العبماد واكثمروا فلما 

 .الت اد  
 

 فقد احتلوا كمل االممارا  والممالمك بمين بالدهمم والبحرالمتو مط  بمما      
والعممراق  د ممماوراء الولممر وبممالد فممارس  وبممال دوو مممرق فيلمما خمموارزم 

 .والشام وكثير غيرها 
  



7/31/2016 

 212 

وفي همذا العمام  ميالدية 4108-ه رية  606 \دخل المغول بغداد  وة    
دخللا الخمرا   فماحرقوا االمموال و الممتلكما  والممفن وعماثوا فمي المبالد 
ف ممادا قممتال وت ويعمما ودمممارا وقممد و ممف المفرخممون  ذلممك خيممر و ممف 

 . ر مافعلوه  فاوه كله كان في االخبار م طوراوالحا ة لذك
 

قيل ان ممن وحشميتلم احمراق المكتبما  والكتم  ورميلما فمي  االولمر       
ري ممماءا وان د لممة  بقيمم   ممبعة اوعشممرة ايمما م ت مم والشمموارع واالزقممة

القمي فيلمما ممن كتم   ذابمم  احبارهما وامتز مم   احممرا او ا مودا لكثممرة مما
فماي وحشمية همذه  .اء الولر بلون احبارالكتم  م بماء د لة فتغير  الوان

 . وكم من العلوم واالدا  ذهب  وذاب  فيلا
 

قرابة ال مبعة  قمرون   -كما ي ميلا المفرخون –دام  التترة المظلمة    
من موت ف القمرن ال مابت الل مري المى القمرن الثالم  بعمد االلمف ه ريمة 

عثماويين  وشكلوا دويال   ك الا ترحكم البالد العربية المغول والترس واال.
الممبالد وامممواللم واحممواللم هممذه اهممالي وكممان كثيممرة تقاتلمم  فيممما بيولمما 
 وامممموالفمممدمر  كمممل مالمممديلم ممممن ممتلكممما   .ا مممبحوا وقمممود همممذه الومممار

 واحرقممم  الحمممر  والو مممل واشمممتد بالوممماس التقمممر وغلممم  علممميلم القحمممط 
لبحم  عمن حتمى قيمل ان الوماس  اخمذ  تومبش المزابمل ل وعمتلم الم اعمة

الوافقة الحيواوا  القطط والكال  و فيما اكلوهوا الرمق فاكلبلا  د تلقيمة 
 .وهتك   راء لقمة العيش اوالميتة وبيع  االعرا  

 . وكت  التاري  خير شاهد على ذلك
 

وبلذا فقد تترق  الدولة اال المية  واوشمأ  حكومما  محليمة فمي كمل      
ر  الوزعا  القومية  وظلر  الدولة بلد  وكان ال راع عويتا بيولم وظل

العثماويممة التركيممة فممي تركيمما والدولممة ال ممتوية فممي ايممران وشممرق الممبالد 
بيولما   وهذه كاو  في   لبالد العربية  بات  في  راع  داٍم ٍاال المية  وا

 راع مقي  وطويل بيلما على ح ا  المذهبيمة والطائتيمة وكمان العمراق 
وفمي كمل معركمة يكمون ابومافه  وشمدته  لعويفقد تحمل  ثقل هذا ال راع ا

كمممون الكتمممة الرابحمممة لل مممتويين  واممممواللم وقمممود همممذه المعمممارك فممممرة ت
ويك ممبون المعركممة فيممدخلون بغممداد ويعيثممون فيلمما قممتال وتشممريدا  ومممرة 
اخمممرى  تكمممون للعثمممماويين  فيطمممردون ال مممتويين مولممما ويعيثمممون  قمممتال 

 ماحة قتمال  للطمرفين  لما بغمدادومو وتشريدا بالشع   وهكذا كان العمراق 
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وا ممبح  المممبالد تحمم  خمممط التقممر واوتشمممر  الم اعممة وال لمممل وكثمممر  
 .االمرا  واالوبئة وهكذا في بقية البالد العربية  

 
على رقما  الوماس  لم التتار المغول على البالد  و ثمفا تيالء     
تلا اذاقوهم العذا  الشديد قيد هذا اال تيالء ال وتلم  وا مك ان بعد

و  مد عقوللم و قرائحلم   مودا شديدا فلم يوبغ من الشعراء من 
 خار لمما  وخا ممة فممي اال ي ممتحق الممذكر فممي داخممل مملكممة التتممار

تخلمو المبالد االخمرى ممن شمعراء  الاال اومه م مر و العراق والشمام 
اوممه  باال مممال  يمكممن القممول ان حالممة الشممعر ا ممابلا  م يممدين اال

و د  في شخ ية معيوة  في بلد مما فقمد الخمول او ال مود  وان 
 .ا بح الشعر  واعة لتظية 

 
مممن  ممما  هممذا الع ممر ان اخممتلط الشممعر بمماالد  وقلممما  ظلممر     

اال  مت الشعر واالد  لذا فقد التم  الكتم  فمي االد  و ممت  شاعر
وابتمذل  ال مواعة الشمعرية  وحتى الوكا  الشعر والحكم والمواعظ 

 ارى الوممماس بيمممولم علمممى قمممول الشمممعرواوتشمممر   بمممين الوممماس فتبممم
الم ووع وحشر  الكلما  حشرا في قوال  الشعر وموازيوه حتى 

ممن  حتمى ا بح الشعر يقال لقتمل  ماعا  التمراغ وكثمر الوماظمون 
والممدهاوين  كالو مارين والخيماطين والملمن الحممرة  ا محا  الحمرف

ا  والعطارين  وما اليلم  وعلى العموم  كان الشعر كا دوال زارين 
 ال يد يقال للت لية فقط  فاذا وبغ شاعر ممن يقولون الشعرربما  و
ممن   ي ممعه يشم عه او وا  ماغية اليمه  وال يو مد ممن اذآي د  فال

ويشده الى الشعر وقوله ويرغبمه يشحذ قريحته ل  الخلتاء واالمراء
لممذا يبقممى فممي .  فممان فعممل ممما   وعممايل ممر ملوتممه ع مماه ان وفيممه 

قمل وظممه الشممعر   عمافة المى قولمه الشمعر اوملوتمه و مبيل عيشمه ا
  احممد  الخلتمماء او الملمموك  او االمممراء شمماعرا واذا ظلممر وان قممر  

فمماولم يقربووممه  ليفلممف للممم الكتمم  فممي التمماري  اواالد  او العلمموم 
 ه  لمذا فقمد ك مد   موق الشمعريتعرااال المية  ولي م  يقمر  لشم

  .  الطباع دوف 
 
للظروف القا ية التي المم  بالشمعراء فقمد  وفي هذا الع ر ووتي ة       

و د عر  من الشعر اقتعته تلك الظروف ووشأ من ف اد اللغة الت حى 
الممذي ا تشممرى وتي ممة اخممتالط  اهممل الممبالد باالعمما م فتولممد  طبقممة مممن 
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اللغمة قليلموا المعرفمة ب  ( الم متع مة )الشعراء  و تطيت ان وطلق عليلم 
 ل االلتمماظ العاميممة فممي شممعرهم وخلممواخممدفيعمممدون الالعربيممة الت ممحى  

 .من االعرا  شعرهم 
 

ورعممى عممدد مممن  ملمموك الشممام والعممراق وم ممر وممماردين  الشممعراء       
فا ممبح الشممعر  مموقلم رائ ممة  واتخممذوه و مميلة للت مملية والتتكممه  وزيوممة  
للم ممالس الن اغلممبلم مممن ا ممول غيممر عربيممة  فتقوعمم  م ممالس  االد  

 .قين في ال لل والشعر وا بح الواس غار
  

اشتلر   فقدفي المغر  العربي في تووس وال زائر والمغر   اما     
ي مون  ق ائدهم اال معيا  واهل م ر والشام   الشعراءطوائف من 
 :مثال قول احدهم  (البدويا   )ي موولا 

 
 تقول فتاة الحي  عدى وهاعلا      

 في  ظعون الباكين  عويلللا                                           
 

 ايا  ائلي عن قبر  الزواتي خليته 
 خذ الوع  موى  ال تكون هبيل                                           

 
وقد تولد   عرو  من الشعر كثيمر ة مولما المربمت والمخممس المذي      

والمواليما  يلتزم  فيمه القافيمة الرابعمة فمي المربمت والخام مة فمي المخممس
وكذلك ظلر ما ي ممى عمرو  البلمد  وهمو عمر  ممن  والز ل وال ل ة 

الى المغر   و كن مديوة  الموشح كقول ابن عمير  االودل ي الذي ها ر
 : لافيفاس  ووشر شعره 

 
 ابكاوي  بشاطي الولر ووح الحمام  
 على الغ ن في الب تان قر  ال باح                                      
 

 ر يمحوا مداد الظالم وكف ال ح
 وماء الودى ي ري    بثغر    االقا  ح                                        
 

 ووظموا على طريقته مت اغتال االعرا    اهل فاس  فا تح وه        
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مثمل الكماري والملعبمة   واختلت  اال ماء فيمه في وظملم  او قواعد اللغة 
وهمو ممن  في هذا الم ال  م ابن ش اعوالغزل ومن المزدوج قول شاعره

 : فحول شعرائلم 
 
 
 المال زيوة الدويا  وعز الوتوس 

 ليس هي باهيا ر و وها  يبلي                                        
 
 هو   كثير     التلو س كل   فلا 

 ولوه  الكال م  والرت   العالية                                        
 
 
ه بوظم العامة في الشام ومولما اوتقمل المى م مر بالوظم كثير الش اوهذ     

وغيممره مممن  وال ل مملة  ويقممال لممه المواليمما  ومولمما  القوممما  والكممان  كممان
 : قول الشاعر  الدوبي  من اال ماء االخرى و 

 
 طرق  با  الخبا قال  من الطارق

  واه  وال  ارقفقل   متتون  ال                                    
 

 تب م  الح لي من ثغرها  بارق 
 ر ع  حيران  في بحر ادمعي غارق                                

     
وكذلك ظلر التاري  الشعري  وهمو عمبط تماري  معمين  لواقعمة  او        

حادثة معيوة يريد الشاعر ان يثب  تاريخلا وخا ة في القمرون المتماخرة 
وكثممر وهممو اتخمماذ مممن ايعمما ا ممتمر فممي العلممد العثمماوي ممن هممذا الع ممر و

هممذه الحممروف الح ممابية اذ  ح مما  ال مممل  والحممروف ا ا مما  فممي  قيمممة
وكذلك  شاع ايعما فمي وعت ال ريان والعبريون لحروفلم اقياما ح ابية 

ووتي مة  ممت همذه الحمروف يظلمر   العربية وعت اقيمام للحمروف العربيمة
كماووا ي متخدمون  .  تخد ممه اهمل الح ما   التاري  المطلو  وهذا ما ا 

ويرمممزون لكممل حممرف عممدد معيومما   وهممو ممما ا ممتخدمه  بريممةالحممروف الع
لمه  بتمواثا او االلمف فان  حرف اللممزة  -يعاح ذلك  المو مون بكثره و 

ويعتممممدون  االب ديمممة  وهكمممذا  3\والتممماء  1\والبممماء   4 \قيممممة ح مممابية 
ح ما  ال ممل   ح مابين   ممي االولا ا ا للح ا   كما  علوا الح ا  
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فيرممز لحمرف االلمف او  ال ممل الكبيمر  اما في ح ما  .وهذا هو  ال غير
حتمى  المى و مملوا   30 \والتماء  10\والبمما   40\اللممزة قيممة ح مابية 
وهمذا مما وهكمذا     100\والمزاي   400\لمه قيممة  االى حرف الراء اثبتو
 رهميوغ االبراج  وال حرة و  والحظ  التو يم  علم ا تخدمه  ا حا 

ممثال  ه عمرف بر ميان الممرء  داواليزال لحد هذا التاري   مو ودا فاذا ا ر 
وا مم  هقيمد ا مميان  اال هفمما عليم وال يعرف تاري  ميالده و اعةوالدته 

 \ ق م  م موع قيمة الحروف علمىيح   قيمة احرفلما  معا ثم يو  هام
ان خر ممم  عمممن  واعتمممذر  هوالبممماقي ممممن خمممارج الق ممممة همممو بر ممم  41

 .للت لية اواال تراحة فقد اعتته الموعوع قليال 
 

كمان فمثال   شعراء هذا الع ر في معظمم أغمرا  الشمعرالعربي وظم       
لشعر الحما ة موزلة عظيمة ب ب  ال راع القمائم بمين العمر  الم ملمين 

فمممي الحمممرو  ال مممليبية والوعمممرا  الطائتيمممة بمممين  الترو مممةالتتمممار وممممت 
الشعراء على عاتقلم ملمة تحميس ال ومد حمل إذ  نتويين والعثماوييال 

مممن أ ممل ال لمماد ، وكاومم  المعممارك التممي وقعمم  بممين الم مملمين مممن  لممة 
ت ممتح موالتتممار وال ممليبين مممن  لممة ثاويممة مممادة حيممة للممذه ااشممعار وال

لشمعر ال لمماد  فممي همذا الع ممر ي ممد كمما  كبيممرا  مممن ااشمعار بععمملا يبكممي 
 ، وبععلا يدعو إلى ال لاد من أ ل ا تعادتلا اال المية  فة قوط الخال

 :تقي الدين ا ماعيل التووخي الشاعر قولك
 

 ل ائل الدمت عن بغداد أخبار  
 

 فما وقوفك وااحبا  قد  اروا                                         
 

ف    تاج الخالفة والربت الذي  ر 
 

 إقتار   عت اه   قد  المعالم به                                           
 

 :ومن ذلك أيعا  قول شلا  الدين محمود الكوفي
 
 أ تاوي       أدمعي  تقرح   لم  إن
 أ تاوي   فما بعدكم   من بعد                                         
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 إو ان عيوي مذ تواء  داركم     
 إو ممممممان  إلممممممى  وظممممممر  ممممممما راقممممممه                                          

 
     ال ممراع مممت الترو ممة ،   كممان الزوكيممون واايوبيممون قممد تولمموا عبممو     

وموازلة المغول ، وقد ا تطاع عن البالد الدفاع   و المماليك قد تولوا عب
 احمتالللم الملك المملوكي قطمز أن يقعمي علمى المغمول ويمرد  زحتلمم بعمد 

بقتمل ر مل المغمول المذين ( قطمز ) االميمر وقمد قمام حل  وحمماة ودمشمق ،
المعركمة الحا ممة (عمين  مالو   )  افوا يدعووه إلى اال ت الم ، وكاو 
، مثللما مثمل معركمة فمي ذلمك المزمن إذ اعتبر  من أهم معارك الم ملمين 

تلمك التتمرة ل، ومن الشمعراء المذين  ارخموا   اليرموك و القاد ية والزالقة
 : ااو مممممماري فممممممي مممممممدح المو ممممممور الثمممممماوي الشمممممماعر شممممممرف الممممممدين

 
د  يوم ااربعاء عزيمة   ر 

 عواقبلا عن ا دراك ر ختيت                                         
 

 وأقم  في يوم الخميس مبالغا  
 في ال مت بين طوائف ااتراك                                        
 

د  أبطال التتار ب ولٍة    قع 
يد تركلم                                          ااشراك  في   كال  
 

 (قالوون)  وقد فتح المماليك بعد الظاهر بيبرس بزعامة المو ور      
من ( عكا )طرابلس الشام، وبواها من  ديد بعد أن خربلا التتار وفتح  

 . ( خليل ابن مو ور قالوون)قبل ااشرف 
 

ا ها م الترو       4360 – رية ه161\عام ( اال كودرية )مديوة ة ولم 
أ روا وولبوا وقتلوا ق ما  كبيرا  مولا، رثى شلا  الدين ابن ميالدية 

 : م لة هذا الثغر قائال  
 

 أتاها من ا فرول  تون مركبا   
 في البر  والبحر   بلا العربان وعاق                                          
 

 ما  على حين غتلة    أتوا وحوها ه 



7/31/2016 

 219 

 وبمممماعلم فممممي الحمممممر  ي ممممر عممممن فتمممممر                                    
 

مر عمن       وقد  ور شعر الحما ة ااحمدا  العاممة فمي ذلمك الع مر وعب 
اآلالم واآلمال وات ه وحو الت وت والتالع  اللتظي، وقد كان شعراء ذلمك 

واطف في شعر ذلك الع ر أوطاولم اال أن الع فيالع ر يشعرون بالغربة 
 كاو   ادقة ب ب  ااحدا  ال ليلة ال  ام  

 
قيلم  فمي ممدح الر مول  كاو  هواك الممدائح الوبويمة  وفي شعرالمديح    

اج  وقلا ب ب  ر وع الواس الى ر محمد عليه  لى هللا عليه و لم وقد
 وقد دفع  هذه العوامل. ل البالد وكثرة م اعبلا االدين  ب ب   وء احو

 الحبيمم  الم ممطتىالومماس إلممى االلت مماق بالممدين واال تشممتاع بالر ممول 
المماليمك ات ماه  شم تلتتمريل الكمرو ، وقمد   ملى هللا عليمه و ملم محمد 

 . االحتتممماال  الديويمممة ممممما  عمممل همممذا اللمممون ممممن أوشمممط االممموان اادبيمممة
 
 :  ق يدته المشلورة  من ذلك ما قاله البو يري 
 

 أمن تذكر  يران بذي  لم
 بدم    رى من مقلة  دمعا     مر                                       

 
 أم هب   الريح  من تلقاء كاظمةٍ 

 وأوم  البرق في الظلماء ومن إعم                                   
 

ر الشاعر في ق يدته من هوى الوتس فقال  : وقد حذ 
 

 الوتس كالطتل إن تلمله ش   على
 
 ح   الرعاع وإن تتطمه يوتطم                                     
 

 فا رف هواها وحاذر أن توليه 
 

 إن  اللوى ما تول  ي م أو ي م                                      
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المدح طلبا  للعطاء والووال ولبلوغ المرات  الوظيتية عود وكذلك كثر       

 اعة والكرم والحكم والعلم، وقد أغار الشعن ال الطين ولن تقعد معاويه 
ور عموا إلمى ظماهرة  هاشعراء هذا الع ر علمى معماوي غيمرهم وا متباحو

قمول ابمن ممن  ذلمك  . الطبيعمة  الوقوف علمى ااطمالل أو الغمزل أو و مف
وباته مادحا  الشملا  محممود الشماعر المذي كمان ممن كبمار ا وشماء وكاتم  

                       :                                     :                يقمممممممول ا مممممممرار الملمممممممك 
 

 إماٌم إذا هز  اليراع متاخرا  به  
هر قال الدهر ل   هواكا                                           الد 
 

 علو  فأدرك  الو وم ف تتلا   
 بذاكا  كالما  فتق  القائلين                                          

 
غالبما  مما يكمون أقمر  إلمى ومدح اال دقاء واالقرياء والمعارف كذلك كثر 

الشمعرية  ال دق وإن كاو  المبالغا  تغزو معاويه، وت يطر عليه ال وعة
  .البديعية و
 

و متوا المعمارك ومما يتعلمق بلما ، والطبيعمة فقد  اما  في شعرالو ف    
واالممم وآالم ال مموع .والمموالئم والمظمماهر المدويممة كاا ممواق   هوممما تحتويمم

 .ودقائق االمور وتقلبا  الزمن
 :يقول الووا ي القاهري في و ف مخدة

 
 و راحة    لل ليس  للوتوس           وحياة   ولذة   هي وتت 

 
 وتواعع  عود رفت الرفوس  باتكاء         أراحته   وديم كم 
 

 :ويقول ابن وباته وا تا  التقر 
 

 واللوان  التقر  شدة أقا ي          من   ما هللا إلى   أشكو
 

ريٍ        ما في  واٍف  وى ل اوي  ذلةٍ  من   أ بح   وع 



7/31/2016 

 221 

 
  

أكثممر موممه الشممعراء فممي الع ممر المملمموكي حيومما  وكممذلك  الغممزل فقممد        
أحياوا  فمي مطمالت ممدائحلم وقمد كمان الغمزل يطمل برأ مه وبق ائد م تقلة 

يحمممل فممي وتعبيممرا  عممن المشمماعر واللوعممة  مممن خممالل االفتتممان والشممكوى
طياته التقليد حيوا  والت ديد أحياوا  أخرى، وقمد اوطلمق شمعراء همذا الع مر 

 اشمب لوا و للمف ةوفيمه و مف الحبيبم بغزللم من متماهيم  ماليمة تقليديمة
بالليمل، ورحيمق الثغمر بمالخمر، ووظمرا  العيمون  ابالبدر والشمس وشعره

هبال لام والحوا   بالق ي،   . بالعقر  ابالرماح و دغل اوقد 
  :  يقول الشاعر التلعتري 
 

                                                                                                                                                                                                                                                            لو توعق الشمس قال  وهي  ادقة 
 فَي فيلا، وما فَي الذي فيلا م                                         ما

 
                                                                             وورا    وفرط    وا                                                                 أماثللا  هبوي

 ن  أين أملك   معوى  من معاويلا م                                    م
 

بة يالمحب احزن وشوق و بابة، و علوب علوا المح   وكذلك        
متاع  وشكو من .  أبعد من الثريا اقا ية ظالمة ال تلين، و علوا و لل

أعين الرقباء مخيتة وظارتلا  واتلموا العذال بالبالدة، ووعثرا  الح  
 وتغير  الوظرة ل مال العيون فاحبوا العيون العيقة حاقدة حا دة، 

 . والواع ة 
 :  وباتة يقول ابن 

 
 بل  العذول وقدر رأي ألحاظلا   

 ع الحليم  تيلا  تركية تد                                        
 

 فثوى المالم وقال دووك واا ى 
 
 هذي معايق ل   أدخل فيلا                                  
 

 : زيارة طيف المحبو  وخياله في الموام واليقظة يقول الحل يوفي 
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 ما بين طيتك وال تون تواعد 
ي ر  أ                                            وي راقد فيتي إذا خ 

 
قاد اوه   إوي اطمت في الرُّ

 شرده ي ار به الغزال الشارد                                       
 

وظرا  للحدا  ال  ام التي مر  على اامة ا  المية ومما ح مل  و       
 فممن الرثمماء، وشممط مممن معممارك وممتل عولمما المممو  والقتممل والتخريمم  فقممد 

واالبمماء واالزواج  واالوالد  ممة  كرثمماء االحبممةاومم  فيممه  المراثممي الخافك 
ومن ذلك رثاء يحيى شمرف المدين  لزو تمه فاطممة  التمي عرفم  بالتعمل 

 :والكرم 
 
 

 إال  الحور أخر      وما فاطمٌ 
 

 لوعرف قدر الحور قم   رد                                              
 
اه من  غره حتىرثاء  تي الدين الحل ي لعبٍد مملوك له، رو  ب 
 : ثم توفى فقال فيه   ار كاتبا  فطوا   
 

  قيما   بالعراء    وبذواه إذ         هد  قلبي من كان يفوس قلبي       
 

 وكو  كظيما  رحزوه  من    ي        ووأى يو تي فقد هذب  عبد موا 
 
 

 اها شادة ب تا  المرثي وكريم مزاي وكذلك  رثاء الملوك واالمراء وفيه
 

د اذ رثاه  ابن وباتة  من خالل المبالغة وال وعة من ذلك رثاء الملك المفي 
 : فقال فيه 

 
                                                                                          لي  الحمام حبا اايام موهبة                                                                                                  

 ويبقيه   يتوي بوي الدويا  كانف                                           ف
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                                                     للتي على الخيل قد وق   واهللا                                                                                                
 وتش يه   َق العزا فلو يشب يلاح                                      ح
 

 : كما في رثاء بغداد التي  قط  بيد المغمولوكذلك والحظ المدن واالم ار
 

 إن لم تقرح أدمعي أ تاوي    
 أ تمممممماوي   فممممممما  د بعممممممدكمبعمممممم مممممممن                                       
 

 إو ان عيوي مذ تواء  داركم 
 ان ـــــإو   إلى وظٌر   راقه فما                                             
 

 : وأيعا  قول بلاء الدين اللائي يرثي دمشق
 

 للتي على تلك البروج وح ولا   
 طوارق الحدثان   بلن   حت                                             

 
 فعية      ولرها معا م  كاو  
 العقيان    رن كذائ  واآلن                                          

 
مز  اما الل اء فقد ظلر ب مورته الترديمة    واختتمى ب مورته القلبيمة ورك 
 .ال خريةب لاالمثال  ومز  ه علىفي
 

واوتشر   عر والرقي شر  الخمور وأ بح ووعا  من التحوقد كثر      
فل تة اولزامية تدعوا إلى اال تمتاع بالحياة قبل  في الم تمت الشبابي 

م الس  وكثر ماحلَ من تشريد وقتل وتدمير وخرا ،  وتي ة زواللا
م حوبة الووادي  عود بع  الواس فاقيم   الخمرة وزال الحياء

 .عالوية  بالرقص والغواء في الموازل أو على برك ااولار
 

     :شا  الظريفليقول ا
 

بح             ثم  غو ي لي على قدحي        واوليوي الكأس في ال  
 

يلا  ال   وتٍر            في  كت يك واشغلي        بح  إلى   تلد   ال  
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ب ب  اوتشار التقر والحرمان بالمقابل  كثر التزم  من الزمن          

 :وغدر الزمان، يقول ابن وباته
 
 التي                 هي للعتاة  حائ   اوعمك   أشكو       
 

 للا فكيف ال اح         حالي التي يرثي العدو              
 
ال يد و و ف الخيول والتلود ذلك الشعراء قالوا  في الطرد وكو  

 :يقول  تي الدين الحل ي في و ف  قر. والكال  المدربة
 

 كأولا     تائن    في بحر     ت ري   والطير في لل  المياه       
 

 حتى إذا الذ  بشاط  الولر     دعو  عبدي فأتى ب قري ال       
 

برم           ن الغطاريف الثقال الحمر    م تبعد الوحشة ح م  ال  
 
 

 ابن وباته للغز مثل قولاالغاز وااحا ي وكذلك قيل الشعر في      
 (:علي) ا م في 
 

 ي ما أ ٌم  ليٌّ إذا          تعو   عن حرفه ااولأموال        
 

 لك الو ف من شخ ه  الما    فمن قلع  عيوه فلو لي        
 

الموظوممما  التمي قاللمما العلمماء فممي  امما الشممعر التعليممي وهممو شمعر       
ألتيمة  علوم ال رف والوحو والبالغة والعرو  والموطق والحمدي   مثمل

 :فيبداها   رفابن مالك في الوحو وال
 

 ا ممممم ، وفعممممل ثممممم حممممرف الكلممممم         كالمومممما لتممممٌظ متيممممٌد كا ممممتقم  
 
 

         *************************************** 
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 ليـــدين الحصفي الــ
 

 امير  شعراء الفترة الراكدة 
 
 

 

هععو عبععد العزيععز بععن نجععم  الععدين  سععرايا بععن علععي بععن  ابععي القاسععم          

في الدين الطائي السنبسي ولقب بالحلي نسبة الى مدينة الحلعة ويعرف بص

 .في العراق وكان والده نجم الدين سرايا تلميذا للمحقق الحلي 

 

ميالديععة  1272 -هجريععة    277 \ولععد بمدينععة الحلععة مععن العععراق سععنة      

 فنونععه   غععداد وقععال الشعععر فععي صععباه  ثععم درسونشععأ فيهععا ثععم انتقععل الععى ب

واشتغل اول امره بالتجارة فكان يتاجر الى الموصل .ل الى بغداد عندما انتق

 .وشمالها والى الشام  ومدنها  ثم   يعود الى بغداد 

  

الى بغداد  بقيادة هوالكو  ( التتر ) عاش بالفترة التي تلت دخول المغول     

 .فدمروها تدميرا وقضوا على الخالفة العباسية  انذاك 

 

فيهعا  ومعدح ( الدولعة االرتقيعة )ليكعون شعاعر (  معاردين)انتقل العى         

) في ال الملك المنصور ( الموصل)فعاش في . ملوكها فاجزلوا له العطاء 

 فيهالحن ن(. الملك الصالح )وبعد وفاته مدح ابنه ( نجم غازي بن أُرتُق 

، والعذي (ديوان درر النحور في مدح الملك منصور األرتقي ملك معاردين )

تبدأ أبيات كل قصيدة . بيتا  24قصيدة كل منها يتكون من  24لى يحتوي ع

 .منها وتنتهي بأحد حروف اللغة العربية نفسه

 

غادر الموصل في رحلة إلى الشام ثم إلى الحجعاز ألداء فريضعة الحعج       

ولما عاد من مكة المكرمة  بعد حجه  توجه إلى مصر وقضعى حياتعه هنعاك 

 :ومنها قصيدته التي مطلعها (د بن قالوونمحم)يمدح السلطان الناصر 
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 أسبَلَن من فَوِق الن هوِد َذوائِبا،

 فَجَعلََن  َحب اِت  القُلوِب  َذوائِبَا                                            

 

قضى  سني حياته  في عصر تراجععت  فيعه المعطيعات الحضعارية            

السياسية منها واالجتماعية واالقتصعادية لألمة العربية في معظم نواحيها  

ا ألقى بظالله  وقد اصطلح على هذا العصر بعصر انحطاط الدولة العربية لم 

الداكنععة علععى الوضععع السياسععي واالجتمععاعي القععائم آنععذاك، وحتععى الشعععر 

العربي الذي كان رغم حالة التردي هذه لكن بقعي لعه حضعوره فعي السعاحة  

ا إللهععاب المشععاعر وشععحذ الهمععم عنععدما يتطلععب العربيععة  وكععان  قبسععا متقععد

األمععر ذلععك، وصععوتا مفعمععا  باألحاسععيس عنععدما يععراد التعبيععر عععن حالععة 

 .وجدانية أو عاطفية تهز الضمير وتوقد النفس  

 

 .عاد الى بغداد في اخريات ايامه فمر  وما ت فيها 

 

 1344 –هجريععة  751\تععوفي الشععاعر  صععفي الععدين الحلععي سععنة           

 . ميالدية

 

اتسم و تميز شعره بسهولة اللفن وحسن السبك وهو اشعر شعراء            

وقعد ضعمن فعي احعد . زمانه بال منازع في  حينه  ونظعم الموشعح المضعمن 

 :ما يلي    موشحاته  قصيدة  ابي  نؤاس البائية  منها

 

 وحق الهوى ما حلت يوما عن الهوى

 ولكن نجمي في المحبة قد هوى

 

 نت ارجو وصله قتلني نوىومن ك

 واضنى فؤادي بالقطيعة والنوى

 

 ليس في الهوى عجب ان اصابني النصب

 حامل الهوى تعب يستفزه الطرب

 

فشخصية الحلي الفنية تتعردد وتتكعرر، فعي معظعم قصعائده، ولعم نلحعن       

 :فيها حظا  للتطور فشعره كله كما قيل فيه 
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 ( نهج منسوخ نفس واحد وم)                        

 

والواضععح ان قصععائده فععي المععديح علععى االغلععب كععان يفتتحهععا بععالغزل        

ويسير في هذا النعوع . وربما يستعمله في الفخر والحماسة ايضا لكن بقلة 

من الغزل سيرة من سبقه من الشعراء متتبعا لخطاهم ناسجاً على منعوالهم 

ي القصعيدة العربيعة  فهعو من حيث الطريقة المتبعة في المقدمات الغزلية فع

في معظم قصائده مقلدا ومكررا من حيث السعبك الفنعي والحعس الشععري ، 

فهو يقف علعى األطعالل العدوارس  واآلثعار المعفعاة، فيناجيهعا ويسعتنطقها، 

ويبثها حرقة قلبه ونوزاع نفسه ويبكي أمامها مستعطفاً، شعاكياً، ويسعتعيد 

 :قال في ذلك . صفاءمعها الذكريات الخوالي وأيام األنس وال

 

 ال تخش يا ربع الحبيب هموماً 

 لقد أخذت على العهاد عهوداً                                           

 

 وليفنين ثراك عن صوت الحيا

 صوب المدامع إن طلبت مزيدا                                        

 

 كم غادرت بفناك يوم وداعنا 

 سحب المدامع منهال مورودا                                          

 

 ولكم سكبت عليك وافر أدمعي 

 في ذلك اليوم الطويل مريدا                                           

 

وفععي وصععف النسععاء الحسععان يؤكععد بععأنهن أخجلععن زهععر األقحععوان        

مياسعة، وبععدها وضاهين شقائق النعمعان، وأن أردافهعن ثقيلعة، وقعدودهن 

م جسمه، وسهد جفنيه، مترقبعاً زيعارة ايصل إلى وصف أناته العاشقة وسق

 الحبيبة فيقول متغزال  

 

 قد   سهرت  الليلر  أرقب  زورة    

 منها    فلم أر للصباح عمودا                                       

 

 ورعيت أنجمه فأكسبت السها 

 سقمي وأكسب جفني التسهيدا                                       
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 وحملت أعباء الغرام وثقله 

 فرداً وحاربت  النوى   تا ييدا                                             

 

 

ويالحن في غزلهً  برودة العواطف وسطحيتها وكونه متكلفا حيعث ان       

ع مععن  سععبقه مععن شعععره ال يسععتقي  مععن ينبوعععه وإنمععا  يسععتقي  مععن  ينععابي

الشعراء  لذا اقول انه يعنظم بذاكرتعه وعقلعه وثقافتعه أكثعر ممعا يعنظم بقلبعه 

 يقول متغزال  .ومشاعره وانفعاالته 

 

 يا ديار األحباب باهلل ماذا 

 فعلت في عراصك األيام                                        

  

 أخلقتها يد الجديدين حتى

 نكرت من رسومها األعالم                                      

 

 قد شهدنا فعل البلى بمغاني 

 ك ودمع الغيوم فيك سجام                                     

 

 واقترضنا منها الدموع فقالت 

 كل قر  يجر نفعاً حرام                                          

 

 :  ويقول ايضا

 

 واعد ما بين طيفك والجفون م

 راقد فيفي  إذا خبرت  أني                                          

 

 إني ألطمع في الرقاد ألنه

 شرك يصاد به الغزال الشارد                                       

 ويقول ايضا متغزال

 

 لم تخل منك خواطري ونوااري

 تسهادي وحين أنامفي حال                                         
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 فبطيب ذكر منك تبدأ يقظتي 

 وبشخص طيفك تختم األحالم                                      

 

 : اما في طيف الحبيبة فال يجفوه وال ينساه بل دائم الذكرى له يقول

 

 لعمرك ما تجافى الطيف طرفي

 لمزار لفقد الغمض إذ شط ا                                        

 

 ولكن زارني من غير وعد

 على عجل، فلم ير ما يزار                                         

 

والحقيقة  قد خمدت العواطف في هذا العصعر، خمعوداً محزنعاً، وأنشعد        

الشاعر نحو اواهر الشعر وعاف بواطنعه وأًصعبح كمعا قلنعا معن قبعل يعنظم 

ذا ال يمكعن لعاطفعة بعاردة خامعدة سعقيمة أن بعقله أكثر مما ينظم بقلبعه، وهع

 تفجر شعراً حاراً مندفعاً صحيحاً 

 

 آخر من بني األعراب حفت 

 جيوش الحسن منه بعارضين                                      

 

 منه  الخدين  سوسن تالحن 

 الحياء    بوردتين    يبدلها                                         

 

وصفي الدين الحلي اعجبه  الغلمان  فتغعزل  بالمعذكر ايضعا والغريعب        

ان معظم غلمانه ممن تغزل بهم يحملون أسماء األنبياء كيوسف وسعليمان 

وداود وموسى وإبراهيم، ويستغل شاعرنا هذه األسماء في شعره استغالالً 

 :حسناً، فيستفيد من معاني التسمية وما تحمله من دالئل 

 

 :غالم اسمه يوسف يقول في

 

 يا سمي الذي به اتهم الذ  

 وأفضى  إليه  ملك العزيز                                          
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 لو تقدمت مع سميَّك لم يم

 س فريداً في حسنه المنبوز                                       

 

 (والمنبوز بالزاي هنا بمعنى المتعارف)

 

 :ه سليمانويقول في غالم اسم

 

 يا سمي الذي دانت له الج 

 ن وجاءت بعرشها بلقيس                                          

 

 غير بدع إذا أطاعت لك األٍن 

 س وهامت إلى لقاك النفوس                                     

 

 :ويقول في غالم له تمر  متغزال 

 

 ال حال في جوهر من جسمك العر 

 

 وال سرى في سوى الحااك المر                                         

 

 حوشيت من سقم في غير خصرك أومض

 

 في  موعد لك  في  أخالفه  غر                                           

 

 فتور  نبضك  من عينيك   مسترق

 

 يك مقتر وضعف جسمك من جفن                                          

 

 :ويقول ايضا 

 

 جاء في قده اعتدال مهفهف ما له عديل

 

 ففت عطفه  شمال وثقلت  جفنه  شمول                                  
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 ثم انثنى راقصاً بقد تثنى إلى نحره العقول

 

 فعطفه داخل خفيف وردفه خارج ثقيل                                  

 

 

زاع علعى ح شععر كثيعر وفعي الفخعر ايضعا وقيعل حعدث  نعوله في المعدي      

قتل على اثره خاله عبد هللا بن حمعزة   وال ابي الفضل هالرئاسة بين اخوال

بن محاسن غيلة وهو في مسجده فرثاه الشاعر بقصيدة حارة وحعث قومعه 

هجريعة 711 \قرب بغداد سعنة فحدثت معركة . على االخذ بالثأر من قاتليه 

شععارك فيهععا الشععاعر وابلععى بععالء حسععنا  (  وراء العععراقز) عرفععت بمعركععة 

 :منها هذه االبيات وفقال  قصيدته النونية  المشهورة 

 

 

 سلي الرماح الـعوالي عن معالينا

 واستشهدي البيض هل خاب الرجا فينا                                           

 

 عزائمنـا  رقـت   فمـا  سعينـا  لما

 عما  نـروم وال خابـت مساعينـا                                      

 

 قوم إذا أستخصموا كانوا فراعنـة 

 يوما وان حكموا كانـوا موازينـا                                      

 

 تدرعوا العقل جلبابا فـان حميـت 

 ينـانار الوغي خلتهـم فيهـا مجان                                      

 

مـة  خيـل  مـا ربطنا هـا   مسـو 

 هلل نغزوا بها مـن بـات يغزونـا                                        

 

 إن العصافيـر لمـا  قـام  قائمهـا 

 توهمت أنهـا صـارت شواهينـا                                        

 

 انـا  لقـوم  أبـت  اخالقنـا  شرفـا 

 أن نبتدى باالذى من ليس يؤذينـا                                    
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 بيــض  صنائعنا  سود  وقـائعـنا 

 خضر  مرابعنا  حمر  مواضينا                                      

 

 ال يظهر العجز منا دون نيل منـى

 ينـاولو رأينـا  المنايـا  فـي  أمان                                     

 

ونظععم باللهجععة .  كمععا انععه نظععم مفععاتيح البحععور الشعععرية السععتة عشععر       

العاميععة ولععه نظععم فععي الموشععح  ولقععد ابتععدع صععفي الععدين الحلععي الموشععح 

 :المضمن كقوله

  

 وحق الهوى ما خلت يوما عن الهوى       

 ولكن نجمي في المحبة قد هوى   

  

 وما كنت ارجووصل من قتلي اكتوى   

 واضنى فؤادي بالقطيعة والنوى       

  

 ليــــــس في الهــــــوى عجــــــــــب       ان اصـــــابنـــــي النــــصــــب  

  

 ( حانـــــــــل الهــــــوى لعــــــــــــب         يســــتفـــزه الــــــــــــــطرب) 

  

 وع قلبه يشتكــي الظمااخـــــو الحـــــب ال ينفك صبا متيما     غريق دم  

  

 فال عجب ان يمزج المع بالــدما      لـــفرط البكا قد صار جلدا واعظما     

  

 الــــــــــــــغرام انـــــحلـــــــــــــــه        اذ اصـــــــــــــاب مقتـــلـــــــــه  

  

 (ما به لـــــــــــــــــعب ان بكــــــــــى يحن لــــــــــــــــــه       لـــــيس )  

 

 

 

وكععذلك  لععه نظععم  فععي الزجععل والمواليععا والقومععا وغيرهععا والتععي تكثععر فيهععا  

 ( . العامية)الفاا اللهجة المحكية او المحلية 
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 :ومن شعره فيها هذه االبيات 

 

 كن عن همومك معرضاً  وكل األمور إلى القضا

 

 مضىوانعـم بـطـول سـالمـة   تُسليك عما  قـد  

 

 فلربـمـا  اتسع المضيق  وربـمـا ضـاق  الـفـضا

 

 ولـرب أمــر مـسـخـط     لك  في عواقبه رضى

 

 هللا  يفـعـل مـا  يـشاء     فـال  تـكـن  مـتـعـرضا

 

وهناك نوع آخعر معن شععره يسعم ى الشععر العاطعل أو المهمعل  يتميعز بخلعو 

 :كلماته من  التنقيط  منها قوله

 

 روَعه  ما َعدا   َسهماً  َسَدَد 

َع الُعصَم، ولالُْسِد صادْ                                              وَرو 

 

 هالِكاً   أِرْح  األمِر    أمالكَ 

 الس وادْ  ِدرَع   للَهم    مدِرعاً                                               

 

ا َعَدا   الصد    طوُل  أراهُ   لم 

الدْ   َمراَمهُ ما َهد   ُصمَّ                                                الصِّ

 

هُ    طاِرداً   وداداً   ود    َهمَّ

 الَودادْ  الُحر  إال    ُمرادُ   وما                                               

 

 أهلَهُ   َدها  َمكُروه    والَمكرُ 

 عادْ  أهَل  لهُ   هللاُ   وأهلَكَ                                               

 

 :وله باع  في الكتابة النثرية االدبية ومن اثاره مايلي   
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 ديوان شعر كبير   -1

 .تائج االلمعية في شرح الكافية البديعية  -2

 .الدر النفيس في أجناس التجنيس  -3

 رسالة في الزجل والموالي،: العاطل الحالي -4

 غالط اللغوية معجم لأل: األغالطي  -5

 ، (األرتقيات)قصائده المعروفة:درر النحور في مدح الملك المنصور -2

 صفوة الشعراء وخالصة البلغاء   -7

 .رسالة في وصف الصيد بالبندق: الخدمة الجليلة -9

 

 تاجععه الشعععري كثيععر ويعععد افضععل وعلععى العمععوم  شعععره رائععق  وجيععد ون 

  دول المتتابعة ايضا وقيل لها فترة الشعراء  هذه الفترة الراكدة او المظلمة 

 .بال منازع  ئها شعراشعرها  وامير فهو  امير

 

( محمعد بعن قعالوون )واختم بحثي بقصيدته فعي معدح السعلطان الناصعر     

 :في مصر والتي تعد من اروع  قصائده  وهي من  عيون الشعرالعربي  

 

 

 أسبَلَن من فَوِق الن هوِد َذوائِبا،

 َحب اِت القُلوِب  َذوائِبَا  فَجَعلَنَ                                            

 

  وَجلَوَن من ُصبِح الُوجوِه أِشْعة ً،

 غادرَن فوَد الليِل منها شائبَا                                                  

 

  بِيض  َدعاهن  الغبيُّ َكواِعبا،

 ولو استباَن الرشَد قاَل كواكبَا                                                 

 

، فإذا رأيَت نِفاَرها   وربائِب 

 ِمن بَسِط أُنسك ِخلتهْن َرباِربَا                                                 

 

  َسفَهاً رأيَن المانَوي ة َ ِعنَدما

 ن الِم الشعوِر غياهبَاأسلبَن م                                               

 

 وَسفَرَن لي فَرأيَن َشخصاً حاضراً 
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 ُشِدهْت  بَِصيَرتُه، وقَلباً غائِبَا                                            

 

 أشرقَن في حلٍل كأن  وميَضها

ُعهُ الشموُس جالببَا                                             شفق  تدرَّ

 

 :، فقلُت لصاحبيوغربَن في كللٍ 

 بأبي الشموَس الجانحاِت غواربَا                                        

 

 وُمَعربِِد الل َحظاِت يَثني ِعطفَهُ،

بيبَة ِ شاِربَا                                           فُخاُل ِمن َمَرِح الش 

 

 حلِو التعتِب والدالِل يروُعهُ 

 َعتبي ، ولَسُت  أراهُ إال  عاتِبَا                                          

 

َجْت وَجناتُهُ،   عاتَبتُهُ، فتَضر 

 وازَور   ألحاااً  وقَط َب حاِجبَا                                                 

 

 فأذابَني الَخدُّ الَكليُم وطَرفُه

 ، إْذ ذهَب الَغداة َ ُمغاِضبَاذو الن ون                                     

 

 ذو منظٍر تغدو القلوُب لحسنِهِ 

 نهباً، وإْن منَح العيون مواِهبَا                                         

 

 البدَع إن وهَب النوااَر حظوة ً

 نَِعماً، وتَدعوهُ القَساِوُر سالِبَا                                          

 

 ى تعَب المكارِم راحة ً،ملك  يَر

 ويعدُّ راحاٍت القراِع متاعبَا                                           

 

  بمكارم تذُر السباسَب أبحراً؛

 وَعزائٍِم تََذُر البحاَر َسباِسبَا                                                  

 

  .لم تخُل أر   من ثناهُ، وإن خلت
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 من ذكره ملئْت قناً وقواضبَا                                                 

 

 ترجى مواهبهُ ويرهُب بطُشه،

ماِن ُمسالِماً وُمحاِربَا                                            مثَل الز 

 

 فإذا َسطا مأل القُلوَب َمهابَة ً؛

 سخا مأل العيوَن مواهبَاوإذا                                            

 

 كالغيِث يبعُث من عطاهُ وابالً 

 سبطاً، ويرسُل من سطاه حاصبَا                                      

 

   كالل يِث يَحمي غابَهُ بَزئيِرِه،

 طورا ويُنِشُب في القَنيِص َمخالبَا                                            

 

 اِر منظراً كالسيِف يبدي للنوا

 طَلقاً، ويُمضي في الِهياِج َمضاِربَا                                     

 

 كالبَحِر يُهدي للن فوِس نَفائِساً 

 منهُ، ويُبدي للعيوِن َعجائِبَا                                           

 

 فإذا نظرَت ندى يديِه ورأيهُ 

 لْم تُلِف إال  صائِباً أو صائِبَا                                             

 

  أبقى قالوُن الفخاَر لولدهِ 

 إرثاً، وفازوا بالث ناِء َمكاِسبَا                                                 

 

، إذا سئموا الصوافَن صي روا  قوم 

 مراكبَاللمجِد أخطاَر األموِر                                            

 

ناً بِلقَى الِعدى ،  َعِشقوا الُحروَب تَيَم 

 فكأنهْم حسبُوا العداة َ حبائبَا                                            

 

 وكأن ما اَن وا الس يوَف َسوالِفاً،
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اً، وللقِسيَّ َحواِجبَا                                              واللُّدَن قَد 

 

 لملُك العزيُز، ومن لهُ يا أيها ا

 َشرف  يَُجر على الن جوِم َذوائِبَا                                          

 

 أصلحَت بيَن المسلميَن بهمة ٍ

 تذُر  األجانَب  بالوداِد  أقاربَا                                            

 

 ووهبتهم زمَن األماِن، فمن رأى

 ملكاً يكوُن لهُ الزماُن مواهبَا                                           

 

  فرأوا ِخطاباً كاَن َخطباً فاِدحاً 

 لهُم، وكتباً  كن   قبُل  كتائبَا                                                   

 

  وَحَرسَت ُملَكَك من َرجيٍم ماِردٍ 

 بعزاٍم إْن صلَت كن  قواضبَا                                                   

 

 حتى إذا َخِطَف المكافُح َخطفَة ً،

 أتبعتهُ   منها  شهاباً  ثاقبَا                                             

 

 ال يَنفَُع الت جريُب َخصَمَك بعَدما

 اأفنيَت من أفنى الزماَن تجاربَ                                           

 

 صرمَت شمَل المارقين بصارٍم،

 تبديِه مسلوباً فيرجُع سالبَا                                             

 

 صافي الفرنِد حكى صباحاً جامداً،

 أبدى النجيَع به شعاعاً ذائبَا                                          

 

هيَل َرواَعداً،  وكتيبَة ٍ تََذُر الص 

 والبيَض برقاً، والعجاَج سحائبَا                                       

 

 حتى إذا ريُح الِجالِد َحَدْت لها



7/31/2016 

 237 

 َمطََرْت فكاَن الَوبُل نَبالً صائِبَا                                         

 

  بَذوائٍِب ُملٍد يَُخلَن أراقِماً،

 وَشوائٍِل ُجرٍد يَُخلَن َعقاِربَا                                                  

 

دوِر كأن ما دوَر ِمَن الص   تطأُ الص 

 تعتاُ  من وطِء التراِب ترائبَا                                         

 

 فأقَمَت تَقِسُم للُوحوِش واائِفاً 

 فيها، وتصنُع للنسوِر م دبَا                                              

 

 وَجعلَت هاماِت الُكماة ِ َمنابراً،

 وأقمَت حد  السيِف فيها خاطبَا                                         

 

 يا راِكَب الَخطَِر الَجليِل وقَولُهُ فخراً 

 بمجدَك، ال السيِف فيها خاطبَا                                               

 

 واِكراً،َصي رَت أسحاَر الس ماِح ب

 وجعلَت أياَم الكفاِح غياهبَا                                            

 

اِح َصفَو َخالئٍِق،   وبَذلَت للُمد 

 لو أن ها للبحِر طاَب مشاربَا                                                  

 

طاً،  فرأْوَك في َجنِب النُّضاِر ُمفَرِّ

 وعلى صالتَك والصالة ِ مواابَا                                       

 

 إْن يَحُرِس الن اُس النُّضاَر بحاِجبٍ 

 كاَن السماُح لعيِن مالَك حاجبَا                                        

 

 لم يَمألوا فيَك البُيوَت َغرائِباً،

 البيوَت َرغائِبَاإال  وقد َمألوا                                           

 

 أولَيتَني، قبَل الَمديِح، ِعناية ً،
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 ومألَت َعيني َهيبَة ً وَمواِهبَا                                          

 

 ورفعَت قدري في األناِم، وقد رأوا

 مثلي لمثلَك خاطباً ومخاطبَا                                           

 

 ئَق في الن دىفي مجلٍس ساَوى الخال

 وترتبْت  فيِه  الملوُك  مراتبَا                                           

 

  وافَيتُهُ في الفُلِك أسَعى جالِساً،

 فخراً على من جاَء يمشي راكباً                                               

 

ماِن أواِمراً   فأقَمُت أُنفُِذ في الز 

 من ي، وأُنشُب في الخطوِب َمخالِبَا                                       

 

 وسقتنَي   الدنيا غداة َ أتيتهُ 

 َري اً، وما َمطََرْت علي  َمصائِبَا                                          

 

 فطفقُت امألُ من ثناَك ونشرهِ 

 من نَداَك َحقائِبَا ِحقَباً، وأمأل                                           

 

 أثني فتثنيني صفاتُك مظهراً 

 ِعي اً، وكم أعيَْت ِصفاتُك خاِطبَا                                         

 

 لو أن  أغصاناً َجميعاً  ألُسن 

 تُثني علَيَك لَما قََضيَن الواِجبَا                                               

  

 

 

************************** 
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 النهضة العربية  الشعر و
 

 وامير الشعر فيلا
 
 
 
 
 

وقمد ممن  مبا  عميمق دام قرووما طويلمة  يمول  العربي  الم تمتبدأ      
في الو ف الثاوي من القرن التا ت عشر واوائل القرن   بد  هذه اليقعة

تكمرون العشرين  في وقم  فمتح المثقمون واالحمرار ممن ر مال المدين  والم
فممي ومموم عميممق ومممن فمموقلم   فيممه عيمموولم فممرأوا شممعبلم العربممي يغممط

العممذا   ويحمماولون طمممس معممالم     مموء  ي مموموولم  االخممرون الغربمماء
االمة العربية  واال تحواذ على كل خيراتلا واشاعة روح ال لمل واالميمة 

مممن  واالكممراه  وبممالقوة  وال ممثم علممى الرقمما  فيلمما مممن  لممة  واال ممتبداد 
في  وريا وم ر ثم تبعتلا فمي  ولعة عربية   بداية  ة اخرى  فكاو  ل

 .العراق وشمال افريقيا ثم شمل  كل اقطار االمة العربية 
 

 مر   ثمم , فيمه الشمعر بما مر بتترة ركود طويلة   االد  العربي و       
من  ديد  كمري  بدأ يتماثمل للشمتاء فالبمد ان يممر بتتمرة   حياة فيه وتثة 

ف ار في طريمق التقمدم واليمزال كمذلك  وقمد  تعيد له  حته وقوته   وقاهة
الم تمممت العربممي وهممم ا ممحا    قممادة  مممن اوائممل  كممان االدبمماء والشممعراء

والتكممر الوقمماد وللممم الزعامممة فممي ال يا ممة والثقافممة  الواعممحة الرفيممة
 .والثورة 
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الو ف روح الولعة  العربية  االدبية وعلى را لا الشعر في  بد        

ايما  الع مر العثمماوي لأي فمي و –االول  من القرن التا ت اوقبيله بقليل 
بعد ان خممد   واوتك م  اوتكا متلا الكبمرى خمالل التتمرة ال موداء فمي  –

بغممداد وحتممى   (ا لتتممار )تمماري  االمممة العربيممة  ابتممداءا مممن دخممول المغممول
 .بقليل   بداية القرن التا ت عشر او قبيله

 
لدولممة العثماويممة ت ممثم علممى اوتمماس االمممة العربيممة  ومليموممة كاومم  او     

فمرق   ال –على البالد العربيمة  بحكملما القا مي  حكمما ا متعماريا  ظالمما 
المذي  لبلمدعلمى ح ما  ا  هم الح  تحقيق  كل يريدالا تعمار واخر   بين
 تلمف خم فمي خرأادى الى ت -اطول مدة  يطرته    عله تح ويروم  لعهابت

 فممي ولايممة حكملممم  فقممد اتبممت االتممراك   الثقافيممة وخا ممة   لحيمماةوممواحي ا
وخا ة فمي  في بالدهم للغتلم العربية ووشر التركية  يا ة تتريك العر 

  لغمتلم  والقعماء علمى ولاية القرن التا ت عشر وبدايمة القمرن العشمرين 
 ينيد  اال المي الذي  نيوالد التي هي لغة القران الكريم - العربية –االم 
لغمتلم    وشمر   مبيل  االتراك أي  فعلوا اللغة التركيمة علمى ديمولم فمي به

وخا ممة قبيممل  مميطرتلم   التممي تحمم   وطمممس معممالم العربيممة فممي الممبالد
ان  ماد  ذلمك وتي ة   وكان (اتاتورك ) الحر  العالمية االولى وفي زمن  

 .والمر    التقر وال لل  االمة العربية  ثالو 
 

  ممن   عما  ممن المبال د العربيمة خا مةلك الى ملما رة   ماوقد ادى ذ     
 مموريا ولبوممان  الممى خممارج بالدهممم خمموف القتممل والتوكيممل بلممم مممن قبممل 

 بعمدهم  ممن او الترو يين الذين  افوا وا تعمروا المبالد الحاكمين االتراك
اهللمم واخمواولم   الذين كماووا يحكممون العر  الحكام  من  ايرهم من او

و ماعمما     ا ممس هممفالء العممر  الملمما رون   اليمما  قممد و لال وبممي 
و معيا  في  اميركا والبرازيمل  وغيرهما ممن المدول التمي هما روا  اليلما  

االد  والشمممعر  مثمممل  ايليممما الثقافمممة ووبمممرز ممممولم   ماعممما   فمممي م مممال 
 .ابوماعي  و بران  والمعلوف  وغيرهم

 
ممن  ديمد فمي المروح   اما في الشرق العربي فقد دب  الحيماة ت مري      

العربيممة  وخا ممة الولعممة التكريممة  وت ممرب  بممين الشممبا  العربممي وبعممد 
فرو مما  اوغيرهمما واخممذ  ات ممال الممبع  مممولم بممالغر   مثممل بريطاويمما او
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في هذه الشعو   ويدرك عرورة التخلص ممن  شبابوا العربي  يتطلت  بما
تلرئمة التمي الب ملا اال تعمار  والثورة على  العادا  والوظم الباليمة  والم

هممذا  اال ممتعمار  لالمممة العربيممة  وكممذلك  كممان مممن ا ممبا   هممذه الولعممة 
ولمو اولما  -التمازج العربي مت الغربيين عن طريمق االر ماليا  التبشميرية

 واي ا دودخوللا الوطن العربي   -وع  ديدكاو  تلدف الى ا تعمار من و
عربممي  والتكممر العربممي  المطممابت ودخوللمما الممبالد العربيممة ووشممر الحممرف ال

وطبممت بعمم  الكتمم  القديمممة ومولمما الممدواوين الشممعرية وكممذلك فممتح بعمم  
 .لم ر اللغة العربية  بعد غزوة وابليونالمدارس ب

 
مطبموع   -التترةالمظلممة  –ظل الشمعر فمي فتمرة االوحطماط والتماخر       

وي الشماعر  توطمموي  علمى التزويمق  اللغمم عوايمةوبطمابت الترديمة تقليممديا  
لمما يل  الممى  ممواعة شممعرية بحتممة  تكثممر فواللتظممي  دون المعوممى  وتحممو

وكثممر  التشممبيلا   الممى حممد     ممبقلم مممن م  ال ممور التقليديممة الممماخوذة
 .طم لا  اوعدام  المعاوي  الشعرية ال ديدة او

 
علععى موعععد مععع النهضععة العربيععة    بدايععة فععي وكععان الشعععر العربععي        

فيععه الحركععة  عيععد بيععده، ويبعععث فيععه روًحععا جديععدة تالقععدر، ينتظععر مععن يأخععذ 

نضععرة  ابياتععه وتزدهععروالحيععاة، وتعيععد لععه الععدماء فععي األوصععال، فتتععورد 

 الحكايععاتالمعنععى اسععير بعععد أن اععل قرونًععا عديععدة واهععن  - اعابععدوا وجمععاالً 

  -.موسيقى الشعرية  اوالقعوافي واالبعداع ل الحركة، كليل القلي، والمحاكاة 

 .ه الواسع والثابت في النفوس العربية  المتعطشة اليه ليعيد نشاط

 

البارودي هو الذي يعيد الروح إلعى الشاعر وشاء هللا تعالى  أن يكون       

  الشعععكل  اللعععون، بديععععة الشععععر العربعععي، ويلبسعععه أثوابًعععا قشعععيبة، زاهيعععة 

والصورة، ويوصله بماضيه التليد، بفضل موهبتعه الفعذة وثقافتعه الواسععة 

 .ربه الغنيةوتجا

 

     

ولععم يشععأ هللا تعععالى أن يكععون البععارودي هععو وحععده فععارس الحلبععة ونجععم  

فلقيعت روحعه الشععرية الوثابعة  -وإن كان له فضل السبق والريادة -عصره

: نفوًسععا تعلقععت بهععا، فمععألت الععدنيا شعععًرا بكوكبععة مععن الشعععراء مععن أمثععال

نسععيم، وأحمععد إسععماعيل صععبري، وحععافن إبععراهيم، وأحمععد محععرم، وأحمععد 

 في مصر والكاامي والزهاوي والرصعافي .الكاشف، وعبد الحليم المصري
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وابراهيم اليازجي وميخائيل نعيمة  في العراق وناصيف اليازجي  والنجفي 

فعي في الشام وابوالقاسم الشابي في تونس  وغيرهم كثيروعمر ابو ريشة 

شعوقي هعو نجعم  وكعان أحمعد بقية البالد العربيعة  ومعنهم شععراء  المهجعر 

هذه الكوكبة وأميرها بال منازع عن رضى واختيار، فقد مأل الدنيا بشععره، 

 وشغل الناس، وأشجى القلوب
 

اما في بداية هذا الع ر فقد تغير   وطبع  بطابت التحمرر واالوطمالق      
والدعوة المى الثمورة  علمى كمل مما خلتمه اال متعمار  ممن اوعماع ومتا مد  

لت ديممد مممن  ديممد  فتو ممع  افممق افكممار  وخيمماال    وطبممت الشممعر بطممابت ا
ر بالشمعر ثأععملم علمى االدا  الغربيمة   والتمبع  الشعراء  بعد اطمالع ب

   تتحمرك أيوشمر  ممن  ديمد فمي حركمة ادبيمة بمد أالعربي القديم  المذي بمد
وتتحرر  في البالد   ومن الشعراء  ممن   او مد  شمعرا  ديمدا  فتحمررمن 

هو الحال في الشعر الحر  الذي ظلر  حديثا  في الشعر قيود  القافية  كما 
العربممي  ووتي ممة اطممالع الشممعراء العممر   علممى التممن الم ممرحي الغربممي  

 .فو د الشعر التمثيلي 
 

يدعو المى  ته ووطوي و ثوريتهتميز في هذا الوق  بالشعر العربي          
 قمديم -هموا تولا  اللمم  والتخلص من اال تعمار والثورة على كل مما 

قماد المبالد  اهادفا في اغلبه شعر كان ف –متوا  العربية وبال  ال خير فيه ا
قمما دة قوميممة  فكممان الشممعراء والمتكممرون واالدبمماء هممم  الممى حركممة وطويممة

 .وارهاا ومذكوا   الثورا  التحررية في الوطن العربي
 
بيممة او ممد  الولعممة العربيممة  التممي احممدث  اوقالبمما فممي الحيمماة العر      

فممي  كممل الم مماال  الثقافيممة بممما فيلمما  التقممدم  الثقممافي ال ديممدة ووعمما مممن 
   الديوية  وال يا ية  والتاريخية  واالدبيمة فمي الوثمر والشمعر  كمان وتي تمه

مثممل الشممعرالحر والشممعر الم ممرحي او  وشمموء  اوممواع  ديممدة  مممن الشممعر
الممذين   التمثيلممي او الشممعرالموثور كتمم  فيممه  ملممة مممن الشممعراء وخا ممة

اذ بقمي شمامخا  يكتم   عممود الشمعر  اعمافة المى   تاثروا بالثقافة الغربية
 وال يزال عمود الشعر هوال ممة الواعمحة فيه الكثير من  الشعراء العر 

 . في الشعر العربي 
 

التقليعدي  هو الشعر  الموزون  المقفعى ويعدعى بالشععر  وعمود الشعر      

وامتعداد لعه  فعي العوزن والقافيعة  فالشععر   متقليعد للشععر القعدي  نهال ايضا 
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 التقليدي هو هذا الشعر الذي نظم على  موسعيقى بحعر معن البحورالشععرية

العربية الستة عشر التي اوجدها العالم البصعري الكبيعر الخليعل الفراهيعدي  

 فالقصعيد ة   واحعد  ووزن  روي واحد وقافيعة واحعدة  على  وتولد القصيدة 

شععر  واغلعب ن حيث البناء كانها بيعت واحعد ة متماسكة موحدالعربية فيه 

 . العربية االدبية  الحضارة  الذي يمثل  اصالةمن هذا النوع هذه الفترة  

 

لقععد حععافن الشعععراء علععى اصععالة عمععود الشعععر العربععي  وموسععيقاه        

االسععلوب الشعععري القععديم المتمثععل  بالقافيععة  الواحععدة والبيععت وواوزانععه 

لواحد المتكون من شطر وعجعز فعي تنسعيق  متسعق وبحعر واحعد الشعري ا

أي متساوي التفاعيل  الوزنية  او موحد الموسيقى الشعرية للبيعت الواحعد  

بحيث تكون كل القصعيدة مهمعا طالعت  ذات تفاعيعل محعددة العوزن  ضعربها 

 وهععو  الشعععراء العععرب  فععي االصععلالموسععيقي واحععد  التخععرج عمععا رسععمه 

بالقافيعة  االلتعزام  زن الموسيقي للشععر العربعي   وكعذلك الماءلوف في الو

 .الواحدة في القصيدة

 

مهمععا اختلفععت االغععرا  طععويال مرتفعععا  وسععيبقى كععذلك عمععود الشعععر      

لععه االقععدح المعلععى والجععو و شععامخا   والفنععون الشعععرية واسععاليب الشعععراء

ربيعة  جبلعت االذن الموسعيقية  الع حيثاالنسب  على امتداد الوطن العربي 

فقععديما  عليععه واستسععاغت سععماعه  واستسععمجت كععل انععواع الشعععر اال ايععاه 

وحديثا كانعت القصعيدة العربيعة  التقليديعة هعي االسعاس الشععري فعي االدب 

 كاالصعل  العربي  وما جاء بعدها عيال عليها او تفعرع منهعا  ولعيس الفعرع 

طعه  محمعود  للشعاعر العربعي علعى عمود الشععر هعذه االبيعات ومن قصائد 

الطغععاة    بوجععه  ودفعععه الععى الثععورة  الشعععب العربععي  همععم  فععي ا سععتنها 

  \يقول  فيها 

 
 اخي   اوز الظالمون المدى 

 فحق ال لا  د  وحق  التدا                                                  
   

 يغ بون العروبة  اتركلم 
 م د  االبوة  وال فدد ا                                                     

 
 ولي وا بغير  ليل  ال يوف 

 ي يبون   وتا لوا  او   دى                                               
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 ف رد ح امك من غمده  

 ان   يغمد ا    فليس   له  بعد                                                  
 
 ي االبي اخي ايلا العرب 

 اري اليوم موعدوا  ال     غدا                                                  
 

 اخي اقبل الشرق في امة 
 العالل  وتحي  اللد  ى ترد                                                 

 
 اخي ان في القدس  اختا لوا 

 اعد  للا   الذابحون     المدى                                               
 

  بروا على غدرهم قادرين 
 

 وكوا   للم     قدرا   مر دا                                                 
 

 اخي قم الى قبلة  المشرقين  

 والمسجدا  لنحمي    الكنيسة                                                      

 

 الشيد على ارضها يسوع  

 جيشه   احمدا         يعانق  في                                                         

 

 

المحععاوالت الداعيععة الععى الععتخلص مععن وحععدة القافيععة  فععي  بععدات          

فععي العصععر العباسععي الثععاني وفععي  القصععيدة الواحععدة فععي الشعععر العربععي 

االندلسعععية  والمواليعععا و المثلعععث والمربعععع كظهعععور الموشعععحات  االنعععدلس 

 .وحتى الزجل  والمخمس

 

  ال الشاعر العربعي  ملتزمعا بوحعدة القافيعة  و موسعقى البحعر الواحعد      

وجعد معن شععراء المهجعر معن  دععى  ا  اال ان  في بدايات  القعرن العشعرين

التحععرر مععن هععذه    فععدعوا الععى الععى الثععورة علععى االسععلوب الشعععري القععديم 

او خرجعوا فيعه  ععن  ومن غير قافيعة  القيود  فنظمو شعرا  من غير  وزن
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لعم يلتزمعوا بالقافيعة   وكعذلك في الوزن الموسيقي للشععر العربعي لوف الما

 .الواحدة في القصيدة 

 

 العربيوعن شعراء المهجر  تسعربت هعذه الحالعة الجديعدة فعي الشععر       

فهعي معا يسعمى بالشععر الحرالد  الى االقطار العربية  فظهرت في اغلب العب

وقععد  فععي بنععاء القصععيدة  التفعيلععة شعععر القععديم  الشعععر اشععبه بثععورة  علععى

التزمععت  قصععيدة  الشعععر الحععر نغمععة  البحععور الحععرة  السععبعة  مععن  بحععور 

ععن العنظم  بعالعمود ا من نظام الشطروالعجز وابتعدوا فتخلصو الفراهيدي 

اهعرت منازععات بعين رواد الشععر  الشعري  المتسق المتناسق في البناء و

العمودي الذين اعتبروا  الشعر الحر ضرب من انواع النثر  وانه نقص في  

لوف وبعين رواد ي اذنه الموسعيقية اخرجتعه ععن المعاف شاعرية الشاعر او

 . الشعرالحديث الذين يعتبرونه من متطلبات العصرالحديث

 

فععي شععاعرية الشععاعر   الطريقععة  اهععي نقععص هععذه كانععت  وال اعلععم  ان     

العربي الحديث مع العلعم  ان هنعاك قصعائد فعي الشععر الحعر رائععة وجميلعة 

لعنظم  مبتكعرة وذات خيال شاعري يهز الوجدان هزا ام انها  طريقة جديدة 

قعول  ان طبيععة الشعر اقتضعتها  اعروف الحيعاة فعي هعذا العصعر  اال  انعي ا

ت التفعيلعة  الواحعدة والقافيعة ثرة  بالقصيدة الشععرية ذاالعربي  ستبقى متا

معن  تشد المواطن العربعي اليهعا  اكثعرالواحدة لدى سماعها او مطالعتها  و

عر الشع لمواطن العربي ينظر الى قصعيدةقصيدة الشعر الحر الخالية ويظل ا

قصيدة النثر وقد اثبت الزمن صحة ذلك خعال ل هعذه االيعام  تمثل   الحر انها

لحر  ونظم فيه من دواوين  شعرية  واني رغم على كثرة ما قيل في الشعرا

انععي  اال وفععي قصععيدة النثععر الشعععرالحرعلععى نسععق كتععابتي بعععض قصععائدي 

 . الموزونة المقفاة عليها العمودية افضل  القصيدة 

 

وانعي شععرت  حعين  الشععرالعربي  قعديما وحعديثا  يدة قصع  واشعر انها    

را فعي يثضعل سعماعا   واكثعر تعالى قدرا  وافاكتب القصيدتين ان  االولى اع

الوجععدان العربععي   ومععع هععذا تبقععى قصععيدة النثععر حاجععة ملحععة  لشعععر هععذا 

 .واكتب فيهما  العصر ولعلي ارجع يوما  للتفضيل بينهما

    

ر شاكرالسععياب  مععن اشععهر شعععراء  قصععيدة الشعععرالحر وروادهععا  بععد     

كععة  وميخائيععل ونععازك المالئ وصععالح عبععد الصععبور  يتوعبععد الوهععاب البيععا

 وغيرهم كثير  خليل جبران نعيمة  وجبرا ن 
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 :ومن الشعرالحر هذا النموذج للشاعرة نازك المالئكة تقول  

 

 في دجى الليل العميق

 راسه النشوان القوه هشيما

 واراقوا دمه الصافي الكريما

 فوق احجار الطريق

 

 -------------------

 

 وصباحا دفنوه

 هواهالوا حقدهم فوق ثرا

 عارهم انوه لن يبقى شذاه

 ثم سارو ا ونسوه

 

 -----------

 

 حسبوا االعصار  يلوي

 ان تحاموه بستر اوجدار

 وراءو ان يطفؤا  ضوء النهار

 غير ان المجد اقوى

 

 ------------------

 

 ومن القفبرالمعطر

 لم يزل منبعثا صوت الشهيد

 طيفه اثبت من جيش عنيد

 جاثم ال يتقهقر

 

 -------------------

 يا لحمقى اغبياء

 منحوه حين اردوه شهيدا

 الف عمر  وشبابا وخلودا
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 وجماال   ونقاء

 
*   *     * 

  مراء الولعمة العربيمة   ي ظلمرومن التوون الشعرية الحديثة التم        
اقتب مه فمن طمارئ علمى  االد  العربمي وهو او الم رحي  الشعر التمثيلي

الثقافيمة  ثرهم بلمم ممن خمالل البعثما  االعر  وتي ة ات ماللم بمالغر   وتم
والتر مممة  واطممالع بععمملم علممى الم ممارح الغربيممة  فقممد اطلممت الشممعراء  

كتبمه االدبماء  العر  على حركة الم ارح الغربيمة ومما يعمر  فيلما  ممما 
بعمم    فاقممدم  شممعرية  مثلمم  علممى الم ممارح  الغربيممون  مممن م ممرحي 

وظمم م مرحيا   تمثيليمة   لمىه اى محاكاتلم  بدافت ح  التشمابوا علئشعرا
 .شعرا   فوظموها باللغة العربية 

 
مال  اوه ركد او وقد و ح هذا الووع من الشعر في اول  بداياته   اال       

الى الركود  مت مرورالزمن  وقد كاو  اغل  الروايا  الشعرية   م متقاة 
عراء  مادتلا من التاري  ومن اشلر من كت  في همذا الشمعر واو مده  الشم

 احمد شوقي وعزيز اباظة من م ر و خالد الشواف من العراق  وغيرهم 
. 
 -شعر احمد شوقي    -كليوباترة  –وهذا مقطت من  م رحية   
 

– محاوال  ا عاف ال رح  –اوويس        
 
   مه ال يزال  غعا طريبا      تلك اوتا ه  توالى  وهذا    
 
 ل اوه        ليثو  با     وتليا    هو   ذا قد تخل   شتتاه   
 

 ايلا المالئكة  ارفقي ب ريح    با   تح  الرواء  رحا  بيبا
 

 مرارا        ربما  عر   رحه  ان ي يبا   بالدموع  التواديه 
 
- اوطوويو  
 
 كليوباتره  ع   او   هوا     لم تموتي  هم اذن مكذبون  
 



7/31/2016 

 249 

– كليوباترة     
 
 امن حي      يدي  روحي حياتي  قي ري   
 

 اوطوويو    
 

 بعد حين ال اكون         
 
 كليوباتره  
 
 من  تعاوي  كذبا  من قاللا  لك   
 
 اوطوويو 
 

 اوملبوس    الوذل     الخفون                                 
 

 مر فا توقتته  ا اءله     
 قال  مات  فت رع  الموون                                   
 

*    *    * 
  

القممرن  تميممز الشممعرالعربي فممي ولايممة القممرن التا ممت عشممر وبدايممة         
ا  وكمان كمان الشمعر  يا ميا  ثوريما  واهعمف العشرين  بولعته وثوريتمه 

ة فمي الموطن العربمي  عمالواه هو الحالة ال ديمدة مرالدافت الرئيس للذا اال
العربيمة ة الثمور ودم فقد شارك الشعراء العر  فمي اذكماء كمل حركما  التقم

مشتركين فعليا فيلا فلمم اال ماس االول  وادعاة للا  واوكا ووا رفو اء  
العربيمة فمي  في الولعة العربية لذلك  فالمطلت على شعر شمعراء الولعمة

ما  فمي ثمورة  امحمة   بدايا  هذا الع ر ي د ان الق يدة العربية  تقطر د
م لولة من اغمادها وهم قد  ن ابيا  ق ائدهم   يوفا م لتة أ ارمة  ك
والمذود  عمن   شمعبلم ةوو مر دهم  لل لما د  فمي  مبيل الحمق ركبوا   يا

فلتتموا فمي ا مالبلم قد تقا مم   ان االمم  يرون  وطولم  الم لو   وهم
 الومداء  ا مت ا  للمذا طموال  همذا الشمع  المذيغوموا ببالشع  العربي  وت

اال ممتعمار   وطممرد  تمماق لمم  كالمممارد يشممق طريقممه الممى الحريممة و االوعف
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قدراته  وروحيته االبية  الطامحمة المى ببااليمان   والوور واالمان   ويوشد
 . والرفعة  العلو واالرتقاء  والثورة 

 
فقد ذكر  فيه  تمثيال  ادقا ال يا ي يمثل االحدا  العربية  الشعرو      

ان الشمعراء  وكمباالمة العربيمة لم   أغيرة والكبيرة  من االحدا  التي ال 
 .والمدوي  و  الشع  اللادر

 
   م مممتعمرينتلتلممم   لتحمممرق ظلمممور ال اومممار العربي كمممان فالشمممعر        

وثورة في وتس العربي  تزيدها  قوة  واومدالعا   فالشمعراء  كمل الشمعراء 
والتخممر فممي الشخ ممية العربيممة  وطممرد المعتممدين  هتتمموا للتحممرر العربممي 
هذه االبيا  من في ول الشاعراالخطل ال غير يق .واذكاء وار الثورة فيلا 

 :(  ائل العلياء عوا والزماوا )ق يدته 
 
 والزماوا   عوا  العلياء   ائل  

 ختروا ذمة  مذ عرفا وا   هل                                                
 

 بوا   كاو   المروءا   التي 
 لم تزل  ت ري  عيرا في دماوا                                              

 
 ع   ال حراء تشكو عريلا 

 فك وواها  زئيرا      ود خا وا                                              
 

 عحك الم د  لوا لما رءاوا
 يد م االبطال  م بوغا  لواوا                                               

 
 ى العدىعرس  االحرار ان ي ق

  اكف ا حمرا واوغاما   حز ا وا                                             
 
 

   الشمعرية فمي  بمدايا  ع مرول ان التومون ومت كل ماتقدم   وقم            
 التي ظلر  حديثا واوشد فيلما شمعراءالعربية ق مائدهم   الولعة  العربية 

العربيممممة والتغوممممي بام ادهمممما   ن اغلبلمممما كمممما ن فممممي الثممممورة اال ا كثيممممرة 
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ممما القتممه  الممبالد العربيممة مممن وكبمما  واحممدا   ومممن تكممريس ورموزهمما  و
   . اليلود عليلا  وا تالء ووكبة عياع فل طين   اهملا  وكبة دمشق

 
ك رال مة الغالبة للذا الع ر والمح الق ائد الوطوية هي هذه  تبقىلذا    

امتممه  واعادتلمما الممى  ممالف   لةالقمموي  للشممبا   العربممي المممفمن  بر مما
 .علدها التليد 

 
 
 
 

****************************************** 
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 محمود سامي البا رودي
 

 امير شعراء النهضة العربية
 

 

 

 

ميالديعة  ، وكعان أبعوه  1934\ولد محمود سامي البارودي ععام              

         مععن أمععراء المدفعيععة ثععم صععار مععديرا لمنطقععةحسععن حسععين بععك البععارودي 

فعي عهعد العوالي  محمعد علعي باشعا والعي مصعر ، ( دنقلعة)ومن ثم ( بربر) 

معأمورا و وكان جده ألبيه عبد هللا بك الجركسي كشافا في عهد محمد علي 

أحد أجداد الشاعر واسعمه  معراد بعن يوسعف شاويشعا ملتزمعا فعي العصعر و

إحعدى منعاطق  محافظعة البحيعرة، وقعد لقعب ( ي البارودآيتا)العثماني لبلدة 

هعذه التسعمية مالزمعة لعائلتعه   تبالبارودي نسبة الى هعذه المنطقعة   وبقيع

 .من بعده 

 

بنسب  المماليك حكعام مصعر  وانهعم   وكان أجداده بربطون نسبهم          

منهم  وكان الشاعر محمود سامي البعارودي  شعديد االعتعزاز بهعذا النسعب 

في شعره وفي كل أعماله ، و كان له فيه اثرا قويعا فعي جميعع أدوار حياتعه 

 .وفي المصير الذي انتهى أليه 

 

توفى والده وهو في السعابعة معن عمعره فكفلتعه امعه تعر بيعة  وتدريسعا      

 .وسهرت على تعلمه

 

البععارودي وهععو فععي السععابعة مععن عمععره دروسععه األولععى فععي  ىتلقعع          

القعراءة والكتابععة، وحفعن القعرآن الكععريم، وتعلعم مبعاد  النحععو البيعت فعتعلم 
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والصرف، ودرس شيئًا من الفقه والتاريخ والحسعاب، ثعم التحعق وهعو فعي 

 .الثانية عشرة من عمره بالمدرسة الحربية

 

ابتدات  مظاهر حبه وشغفًه بالشععر العربعي تظهعر فعي  شخصعيته            

راء القعدامى وخاصعة شععراء العصعر ودراسته  فحفن الكثير من شعر الشع

االمععوي والعباسععي  مثععل جريععر واالخطععل والفععرزدق وابععي تمععام والبحتععري  

والمتنبي  وابن زيدون  وكثير معن  الشععراء الفحعول، فعنظم الشععر واجعاد 

 .مقتبل الشباب  عمر الصبا و فيوهو وابدع  فكان شاعرا فذا 

 

بعاش )م برتبعة 1945 \ج ععاموبعد أربع سنوات من الدراسة تخعر             

ثم سافر إلى إسعتانبول مقعر الخالفعة العثمانيعة، والتحعق بعوزارة ( شاويش 

الخارجية، وتمكن فعي أثنعاء إقامتعه معن إتقعان اللغتعين  التركيعة والفارسعية 

ودعته سعليقته الشععرية  ومطالعة آدابهما، وحفن  كثيًرا من األشعار بهما،

وفي  أثناء عملعه  بعالجيش  اشعترك  فعي . إلى نظم  الشعر بهما المتوهجة 

لمساندة جعيش ( م٢٢٨١ -هـ  ٢١٢١)الحملة العسكرية التي خرجت سنة 

، وهنعاك (كريعت)الخالفة العثمانية في إخماد الفتنة التي نشبت فعي جزيعرة 

أبلى البارودي بالء حسنًا، وجرى الشعر على  لسعانه  يتغنعى  ببلعده  العذي 

حروب التي خا  غمارها، يقول في رائعة معن فارقه، ويصف جانبًا من ال

 :روائعه الخالدة 

 

 األجفان  بمعاقد الكرى  أخذ 

 وهفا السرى بأعنة الفرسان                                                

 

 والليل منشور الذوائب ضارب

 انفوق المتالع  والربى  بجر                                               

 

 ال تستبين العين في الماته

 إال     اشتعال  أِسنَّة   المران                                               

 

 

تظعر معن يأخعذ بيعده، ويبععث كان الشعر العربي على موعد مع القدر، ين    

، وتعيعد  لعه الحيعاة معن جديعد ث فيعه الحركعة والحيعاةععا جديعدة  تبفيه روح
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األوصعال، فتتععورد وجنتععاه نضعرة وجمععاالً بععد أن اععل قرونًععا والحركعة  فععي 

 . عديدة واهن البدن،راكد الحركة، كليل البصر

 

وشاء هللا أن يكون البارودي هو الذي يعيد الروح إلعى الشععر العربعي،      

ويلبسه أثوابًا  قشعيبة، زاهيعة االلعوان، بديععة الشعكل  والصعورة، ويوصعل 

ضععل موهبتععه الفععذة وثقافتععه الواسعععة وتجاربععه حاضععره  بماضععيه التليععد، بف

 . الغنية

 

أن واليععة مصععر الععت   إلععى الخععديوي  عبععاس األول ثععم إلععى سعععيد            

م الجنعد وتقدمعه حعين وكان عباس قد عدل ععن خطعة محمعد علعي العذي نظ ع

الحن  ان  الدولة العثمانية تنظر إلى الجيش المصري بععين الريبعة والقلعق 

كل ما يقدم الجيش والتعلعيم كافعة     ه  يغير خطته   ويبتعد عنوهذا  ما جعل

لذا تعطلت النهضة  التي كانعت متصعلة بعالجيش و فعي الصعناعة والدراسعة  

 .مما اثر على الحياة  الثقافية  في البالد عموما .والتعليم 

 

ترقى البارودي في السلك العسكري والسلك المدني، وحصعل علعى           

اتب، فكان وزيراً للمعارف واألوقاف ووزيعراً للحربيعة والبحريعة أعلى المر

 .في عهد الخديوي توفيق

 

تعم نقلعه إلعى المعيعة (  كريعت) جزيعرة وبعد عودة البارودي من حرب       

الخديوية ياوًرا خاًصا للخديوي إسماعيل، وقد بقي في هذا المنصب ثمانية 

 فعي  ( توفيعق بعن إسعماعيل )لعهعد أعوام، ثم تم تعيينه كبيًرا لياوران ولي ا

، ومكث في منصبه سنتين ونصف السنة، عاد بعدها إلى (م٢٢٨١يونيو ) 

، ثععم تععرك منصععبه فععي (سععكرتيًرا)معيععة الخععديوي إسععماعيل  كاتبًععا  لسععره 

 .القصر وعاد إلى الجيش

 

ولمعععا اسعععتنجدت الدولعععة العثمانيعععة بمصعععر فعععي حربهعععا ضعععد روسعععيا       

الحملعععة هعععذه الصعععرب، كعععان البعععارودي ضعععمن قعععواد ورومانيعععا وبلغاريعععا و

، ونزلت  العلية الضخمة التي بعثتها مصر للقتال  ولنجدة  الدولة  العثمانية

(  أوكرانيععا) أحععد  ثغععور البحععر األسععود، وحاربععت فععي ( وارنععة)الحملععة  فععي 

بكل  بسالة وشعجاعة، غيعر أن الهزيمعة لحقعت بالعثمعانيين، وألجعأتهم إلعى 

، وععادت الحملعة إلعى (م٢٢٨٢معارس ) فعي ( ان اسعتفانواس)عقد معاهدة 

مصععر، وكععان اإلنعععام علععى البععارودي برتبععة اللععواء والوسععام المجيععدي مععن 
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            الدرجعععة الثالثعععة، ونيشعععان الشعععرف؛ لَِمعععا قدمعععه معععن ضعععروب الشعععجاعة 

 .و البطولة

 

فظعة حاوبعد عودة البارودي من حرب البلقان تعم تعيينعه معديًرا لم           

سرعان ما نقل محافظًا  للقاهرة، وكانت ثم ، (م٢٢٨٢إبريل ) الشرقية في 

مصر في هذه الفترة تمر بمرحلة حرجة من تاريخها، بعد أن غرقعت العبالد 

في الديون، وتدخلت  إنجلترا وفرنسعا فعي توجيعه السياسعة المصعرية، بععد 

ت الحركعة أن صار لهما وزيران في الحكومة المصرية، ونتيجة لذلك نشعط

ديني الوطني الذي يقعوده الوطنية وتحركت الصحافة، واهر تيار الوعي ال

إلنقععاذ  العععالم  اإلسععالمي مععن ( جمععال الععدين األفغععاني ) االسععالمي الداعيععة 

االسعتعمار، وفعي هععذه األجعواء المشعتعلة تنطلععق قيثعارة البعارودي بقصععيدة 

 :يقول  ثائرة تصرخ في أمته، توقن  النائم  وتنبه الغافل، 

 

 جلبت أشطر هذا الدهر تجربة

 وذقت ما فيه من صاب ومن عسل                                               

 

 فما وجدت على األيام  باقية

 أشهى إلى النفس من حرية العمل                                               

 

 غر   للشر في  زمن لكننا 

 أهل العقول به في طاعة الخمل                                                  

 

 قامت به من رجال السوء طائفة

 أدهى على النفس من بؤس على ثكل                                           

 

 ذلت بهم مصر بعد العز واضطربت

 خلل  في  ال  تىح الملك   قواعد                                                

 

        

وبينما كان محمعد شعريف باشعا رئعيس مجلعس النظعار يحعاول أن يضعع      

للبالد دسعتوًرا قويًمعا يصعلح أحوالهعا ويعرد كرامتهعا، فارًضعا علعى العوزارة 

إذا بالحكومععة فععمسععؤوليتها علععى كععل مععا تقععوم بععه أمععام مجلععس  النععواب، 

 اعيل عند الدولعة  العثمانيعة لاإلنجليزية  والفرنسية  تكيدان للخديوي إسم
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األجنبيععين عععن الععوزارة، وإسععناد  نظارتهععا  إلععى  همععاإقصععائه وزيريبسععبب 

شريف باشا العوطني الغيعور، وأثمعرت سععايتهما، فصعدر قعرار معن الدولعة 

 .حاكما لمصر  العثمانية بخلع  إسماعيل  وتولية  ابنه توفيق

 

د أن  تعلقت به  اآلمعال فعي نكص على عقبيه  بع( توفيق)غير أن            

ونفععاه مععن الععبالد، وشععرد (  جمععال الععدين األفغععاني)اإلصععالح، فقععبض علععى 

أنصععاره ومريديععه، وأجبععر شععريف باشععا علععى تقععديم اسععتقالته، وقععبض هععو 

لها  تحعت رئاسعته، وأبقعى البعارودي فعي منصعبه  على زمام العوزارة، وشعك 

 لألوقاف  في وزارة ريا وزيًرا للمعارف  واألوقاف، بعدها صار وزيًرا  

. 

 

وقد نهض البارودي بوزارة األوقاف، ونقح قوانينها، وكون لجنعة           

من العلماء والمهندسين والمؤرخين للبحث عن األوقاف المجهولة، وجمع 

الكتععب والمخطوطععات الموقوفععة  فععي المسععاجد، ووضعععها فععي مكععان واحععد، 

التععي أنشععأها علععي  لمصععريةدار الكتععب الععوكانععت هععذه المجموعععة  نععواة  

ن لهععا لجنععة لجمعهععا، فوضعععت مععا  ىمبععارك، كمععا ُعنعع باآلثععار العربيععة وكععو 

جمعععت فععي مسععجد الحععاكم حتععى تُبنععى لهععا دار خاصععة، ونجععح فععي توليععة  

الوقائع المصرية، فبعدأت الصعحافة  صحيفة تحرير فيصديقه  محمد عبده 

 .في مصر عهًدا جديًدا

 

ي وزارة الحربيععة خلفًععا لرفقععي باشععا إلععى جانععب ثععم تععولى البععارود          

وزارته لألوقاف، بععد مطالبعة حركعة الجعيش الوطنيعة بقيعادة عرابعي بععزل 

رفقي، وبدأ البارودي فعي إصعالح القعوانين العسعكرية معع  زيعادة   رواتعب 

الضباط  والجند، لكنه لعم يسعتمر فعي المنصعب طعويالً، فخعرج معن العوزارة 

؛ نظعًرا لسعوء (م٢٢٢٢ (أغسطس)اب  من  ١١) ي استقالته ف هبعد تقديم

   لعوزراء، الععذي دسل ارئيسععالعذي اصعبح   العالقعة بينعه وبععين ريعا  باشععا 

 .له عند الخديوي

 

البارودي مرة أخرى إلعى نظعارة الحربيعة والبحريعة  شاعرنا  عادثم         

في الوزارة التي شكلها  شريف باشعا عقعب مظعاهرة عابعدين التعي قعام بهعا  

الععوزارة  لععم تسععتمر  هععذهم، لكععن ٢٢٢٢ \( سععبتمبر )ايلععول الجععيش  فععي  

ل   البعارودي العوزارة الجديعدة  فعي يشعكحيث كلعف  البعارودي  بت طويالً ، 

) عين أحمد عرابعي وزيعًرا للحربيعة، وف( م٢٢٢١ (فبراير) شباط من   ١٢
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ة؛ ثعورلألشغال؛ ولذا أُطلعق علعى وزارة البعارودي وزارة ال( محمود فهمي 

البعارودي  واحمعد عرابعي  ) ء الثورة المصعرية ألنها ضمت ثالثة من زعما

 .( ومحمود فهمي 

 

وافتتحت الوزارة أعمالها بإعداد الدستور، ووضعته بحيث يكون             

هدافها، وحافظا لكرامتها واستقاللها، وحمل ألموائًما آلمال األمة، ومحققًا 

ي، فلعم يسععه إال أن يضعع خاتمعه عليعه البارودي نص الدستور إلى الخديو

 .بالتصديق، ثم عرضه على مجلس النواب

  

راكسععة الغتيععال تععم كشععف مععؤامرة قععام بهععا بعععض الضععباط الج             

تم تشكيل محكمة عسكرية لمحاكمة المتهمين، فقضت فالبارودي وعرابي، 

ععا رفععع البععار ودي بتجريععدهم مععن رتععبهم ونفععيهم إلععى أقاصععي السععودان، ولم 

 الخععديوي تصععديقه الحكععم  إلععى الخععديوي توفيععق  للتصععديق  عليععه، رفععض

بتحريض من قنصلي إنجلترا  وفرنسا،  فغضب البعارودي، وععر  األمعر 

يعرفض قعرار  على مجلس النظار،  فقعرر أنعه لعيس معن  حعق  الخعديوي أن

 على األمر ا  للدستور،ثم عرضت  الوزارة العليا وفقً المحكمة العسكرية 

النعععواب، فعععاجتمع  أعضعععاسه  فعععي منعععزل  البعععارودي، وأعلنعععوا   مجلعععس 

، وضعععرورة  خلعععع  التعععي  كعععان يراسعععها البعععارودي تضعععامنهم  معععع العععوزارة

 .الخديوي  ومحاكمته إذا استمر على دسائسه

  

انتهعععزت إنجلتعععرا وفرنسعععا هعععذا الخعععالف، وحشعععدتا أسعععطوليهما فعععي         

معن  ١١)م قنصالهما مذكرة فعياإلسكندرية، منذرتين بحماية األجانب، وقد

بضرورة استقالة الوزارة، ونفعي عرابعي، وتحديعد ( م٢٢٢١ (مايو)مايس 

إقامة بعض زمالئه، وقد قابلت وزارة البارودي هذه المطالب بعالرفض فعي 

، ولعم يكعن أمعام البعارودي ورحعب بهعا  الوقت الذي قبلهعا الخعديوي توفيعق

بععدخول اإلنجليععز مصععر،  سععوى االسععتقالة، ثععم تطععورت األحععداث، وانتهععت

والقبض على زعماء الثورة العرابية وكبعار القعادة المشعتركين بهعا، وُحِكعم 

على البارودي وستة من زمالئه باإلعدام، ثعم ُخفعف إلعى النفعي المؤبعد إلعى 

 (.سرنديب) جزيرة

 

 

عام، وأقعام من  اأقام البارودي في الجزيرة سبعة عشر عاًما وبعض         

بععد ( كندي) سبعة أعوام، ثم فارقهم إلى مدينة ( كولومبو) مع زمالئه في 
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أن دبت الخالفات بينهم، وألقى كل واحد منهم فشل الثورة على أخيه، وفي 

المنفى شغل البارودي نفسعه بعتعلم اإلنجليزيعة حتعى أتقنهعا، وانصعرف إلعى 

 تعليم أهل الجزيرة اللغة العربية ليعرفوا لغعة ديعنهم الحنيعف، وإلعى اععتالء

 .المنابر في مساجد المدينة ليُفق ه أهلها بشعائر اإلسالم

 

وطععوال هععذه الفتععرة كععان البععارودي ينشععد الشعععر ويقععر  القصععيد         

فكانت   قصائده  خالدة، في المنفى  يسكب فيها آالمه وحنينه إلعى العوطن، 

ويرثي من مات من أهله  وأحبابعه  وأصعدقائه، ويتعذكر أيعام شعبابه ولهعوه 

آل إليه حاله، ومضت به أيامه فعي المنفعى ثقيلعة واجتمععت عليعه علعل وما 

األمععرا ، وفقععدان األهععل واألحبععاب، فسععاءت  صععحته، واشععتدت  وطععأة 

المعععر  عليعععه، ثعععم ُسعععمح لعععه بعععالعودة بععععد أن تنعععادت األصعععوات وتعالعععت 

  م(٢٢١١سبتمبر  )ايلول  من٢١)، فعاد في الوطنعه إلى اجرا بضرورة 

 

لة من أعمال الكفاح والنضال ضد فساد الحكم وضد اإلحتالل بعد سلس       

قععررت السععلطات الحاكمععة نفيععه مععع زعمععاء  1992\اإلنجليععزي لمصععر عععام 

اي ) .  سعرنديب)إلعى جزيعرة  1992الثورة العرابية في كانون االول ععام  

الحاليععة مععع مجموعععة مععن رفاقععه الثععوار وعنععدها اطععل ( سععريالنكا )جزيععرة 

حسعرة  المعت بقلبعه ،  ,حل مصعر ليلقعي عليعه نظعرة وداع ساشاعرنا على 

حتععى تشععتد  ( سععرنديب ) ومعا تكععاد البععاخرة تغععادر أر  النيععل العى  جزيععرة 

عواطف الشاعر الدافقة لتتحول إلى مشهد حزين ينتهي إلي تجربة شعرية  

 :صادقة تتجسد في  قصيدته النونية 

 

 وأسبلت   للوداع   وقفنا ولما 

ني                                                     أهبت  بصبري أن يعود فعز 

 

 

 أقلعت ثم    خطرة  أال وما هي 

 كالمزنٍ   الترائب  فوق  مدامعنا                                                  

 

 وناديت حلمي أن يثوب فلم يغن

 ا عن شطوط الحي أجنحة السفنبن                                               
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لوحععدة اععل فععي المنفععى أكثععر مععن سععبعة عشععر عامععاً يعععاني ا وهكععذا       

بعد أن بلغ الستين معن عمعره اشعتدت عليعه  ,والمر  والغربة عن  وطنه 

وطأة المر  وضعف بصعره وبنعاء علعى توصعية االطبعاء  تقعررت عودتعه 

وكانعت فرحتعه غعامرة ت مصر  كما اسلفإلى وطنه مصر للعالج ، فعاد إلى 

التععي تعتبععر مععن  (أنشععودة العععودة  )بعودتععه إلععى الععوطن وأنشععد قصععيدته  

 :العربي   روائع  الشعر

 

 مصـر ُ أم هذه  رأي العين  أبابَل 

 فإني أرى فيها عيوناً هي السحرُ                                                

 

 نواعَس أيقظن الهوى بلواحـنٍ 

 تدين لها بالفْتكِة البيُض و السمرُ                                              

 

 فليس لعقٍل دون سلطانها حـمًى 

 سترُ   من غْشيَانِها  لفؤادٍ  وال                                                  

 

 فإن يُك موسى أبطل السحَر مرةً 

 و ذا عصرُ   فذلك عصر المعجزات                                            

 

كععان البععارودي فععي شعععره السياسععي ناقععداً اجتماعيععاً وثععائراً وطنيععاً         

ومصلحاً صريحاً شديد الحرص على حرية أبناء بلده ناقداً لهعوانهم وذلهعم 

 :وتهاونهم في الرد على الظلم والسكوت عليه الحن  اليه  يقول 

 

 مـةوكيف ترون الذل دار إقـــا

 وذلك فضل هللا في األر  واسـعُ                                     

 

 أرى رسوساً قد أينعت لحصادهــا

 فأين ـ وال أين ـ السيوف القواطُع ؟                                    

 

 فكونوا حصيدا خامدين أو افزعـوا

 فع الضيم دافـعإلى الحرب حتى يد                                    

 

 أهبت فعاد الصوت لم يقض حاجـة
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 ألي  ولب اني الصدى وهو طائـــعُ                                       

 

 فلم ادِر أن هللا صور قبلكـــــم 

 تماثيل   يخلق لهن   مسامـــــعُ                                        

 

ا وسحرها السيما في المنفى إذ الت وكثيرا ما تغنى بمصر وجماله         

 :تلك القصائد تؤكد مشاعره تجاه احبته ووطنه وامته انظر اليه  يقول 

 

 رتوىامد  هللا الك و( مصر)فيا 

 ثراك بسلسال من النيل دافــقِ                                                   

 

 وال برحت تمتار منك يد الصـبا 

 أريجا يداوي عرفه كل ناشــقِ                                                    

 

 فانت حمى قومي ومشعب أسرتي

 وملعب أترابي ، ومجرى سوابقي                                               

 

 بالد بها حل الشباب تمائمـــي 

 المشرفي  بعانقـــي وناط نجاد                                                    

 

امتععازت   مراثععي الععبالد  عنععد البععارودي بصععدق اإلحسععاس ورقععة           

العاطفة لذا فانعه لعم يعرث صعديقاً أو قريبعاً إال كعان رثعاسه صعادقاً بعيعداً ععن 

شعر المناسبات، ويبدو على شعره الحزن العميعق بععد أن تسعلم خبعر وفعاة 

ر العربععي فععي رثععاء الزوجععات زوجتععه وتعععد هععذه القصععيدة مععن عيععون الشععع

 :يقول

 

 أي زنـــاد   قدحت  المنون أَيََد 

 بفــــؤادي أطرت أية    شعلة                                             

 

 أوهنت عزمي وهو حملة فيلق

 وحطمت عودي وهو رمح طراد                                          

 

 يال ادري هل خطب ألم بساحت
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 فأناخ ، أم سهم أصاب سوادي ؟                                            

 

 أقذى العيون فأسبلت بمدامـع

 تجري على الخدين كالفرصـاد                                                

 

 ما كنت احسبني أراع لحـادث

 نيت به  فأوهـــن   آديحتى م                                                

 

 أبلتني الحسرات حتى لم يكـد

اد يلوح  جسمي                                                   ألعين الـــعو 

 

 استنجد الزفرات وهي لوافـح

 وأسفه العبرات وهي بــوادي                                                  

 

اهرة تععرك العمععل السياسععي، وفععتح بيتععه لألدبععاء بعععد عودتععه إلععى القعع       

والشعراء، يستمع إليهم، ويسمعون منه، وكان على رأسعهم  احمعد شعوقي 

وحافن  ومطران، وإسماعيل صبري، وقد تأثروا به ونسجوا على منواله، 

أومدرسة (مدرسة النهضة )فخطوا بالشعر خطوات واسعة، وأُطلق عليهم 

 .األحياء 

 

حياة  بالبارودي  بعد عودتعه معن المنفعى  اذ  توفتعه المنيعة  ولم تطل ال      

  ايلعععول معععن 12،  جرية  الموافعععقهعععـ1322 \سعععنة ال فعععي الرابعععع معععن شعععو

 .من الكفاح والنضال  م، بعد سلسلة 1414 ( ديسمبر)

 

باععث النهضعة الشععرية قمة الشعراء  وشعافتهم وويعد البارودي            

فقد نجح في تحميل اإلطار القديم تجارب حياتعه الحديثة في الشعر العربي، 

الخاصة، كما  نجح  في إعادة الشعر العربي إلى ما كان عليه فعي عصعوره 

. الزاهععرة، فأضععحى شعععره يماثععل شعععر الفحععول فععي صععدر العصععر العباسععي

ه الفذة علعى كابي تمام   والبحتري والمتنبي  وساعده ذكاسه الحاد وموهبت

, الشعراء األقعدمين وتقليعد أسعاليبهم  تهمعارض رتفكثتحقيق هذا  الهدف  

ومعععانيهم الشعععرية فععي بنععاء القصععيدة ، وبععذلك أصععبح رائععد حركععة إحيععاء 

األدب العربي الحديث، وكان عظيم التأثير في المدارس الشعرية التعي اتعت 

من بعده ،وفي شعره تالحن  تجديًدا ملموًسا من حيث التعبيعر ععن شععوره 
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يعععد  اميععر الشعععر   ن جديععدة وصععور  رائعععة مبتكععرةوإحساسععه، ولععه معععا

وباعثه من ركوده الذي خعيم عليعه قرونعا طعواال واميعرا للشععراء معن جعاء 

قبلعععه  او بععععده  بقليعععل  ويععععد مجيعععئ البعععارودي طفعععرة نوعيعععة فعععي ععععالم 

 .الشعرالعربي  من حيث االساليب والمعاني واالغرا   

 

عروفعة معن غعزل ومعديح وفخعر وقعد نظعم الشععر فعي كعل أغراضعه الم       

وهجعاء ورثعاء، مرتسععًما   نهعج  الشععر العربععي القعديم، غيعر أن شخصععيته 

الثعائر  المغعواركانت واضحة في كل ما نظم؛ فهو الضابط الشجاع، والبطل 

علعععى الظلعععم، والمغتعععرب ععععن العععوطن، والعععزوج الحعععاني، واألب الشعععفيق، 

وًسا من حيث التعبير عن ونالحن  في شعره  تجديًدا ملم.. والصديق الوفي

 .شعوره وإحساسه، وله معان جديدة وصور مبتكرة

 

 

 :اثاره االدبية 

 

ديوان شععر يزيعد ععدد أبياتعه علعى خمسعة آالف بيعت، طبعع فعي أربععة   -1

 مجلدات، 

 (كشف الغمة)قصيدة طويلة عار  بها البوصيري، أطلق عليها  -2

خواطره ورسائله بأسعلوب  وهو كتاب في النثر  سجل فيه( قيد األوابد) -3

 مسجوع،

وهي مجموعة انتخبهعا الشعاعر معن شععر ثالثعين (مختارات البارودي) -4 

 .ألف بيت ٢٤شاعًرا من فحول الشعراء  العباسين ، يبلغ نحو 

 

 

 :وفي الختام  اخترت من جميل قصائده  هذه القصيدة النونية        

 

 يمــحــا البــيــُن ما أبقْت عيون المها من 

 فـِشـــــــــبُت ولم أقِض اللُّبانة من سني                                 

     

 عـــناء  ، ويــــأس  ، واشــــتيــــاق  وغــربة   

 أال ، شــدَّ ما ألقـــــاه في الدهر من غبنِ                                  

    

 لي بـهافإن أُك فــــارقـــــــُت الــــديار فـــ 
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 فُــــــؤاد  أضـــــــلْتهُ عــــيـــون المها ِمني                               

     

 بعــــثــــُت به يــــوم النـــوى إثـــــَر لَْحظَةٍ  

 فأوقــــعــــه الِمقداُر في َشـَرِك الُحــسنِ                                       

     

 الدهــــر يجمع بـينـنافـــهل من فتى في  

 فـــلـــيــس ِكالنا عــن أخــيه بمـسـتغــنِ                                     

     

 ولــما وقـــفــــنـا لِلــَوَداع ، وأســـبَــلَـــتْ  

 مـــــدامـــعنا فـــــوق التـــرائب كالمـــزن                                   

     

 بـــــــصبري أن يعوَد ، فــعـــزنـي أهـــبتُ  

 وناديت حــلــمــي أن يـثــوب فــلــم يُغـنِ                                    

    

 ولْم تَــمـْــِض إال َخــْطــَرة  ، ثــــم أقلــعـت 

ْفـنِ                                         بنا عـــن شطوط الحـــي أجـنِحةُ السُّ

 

 فـكم ُمـــــهجٍة من َزْفَرِة الوجِد في لــظى     

 وكم ُمقـْــــلٍَة ِمْن غــزرة الدمــع في َدْجنِ                                      

    

 ومـــا كــــنُت جــــربُت النـــوى قبل هـذه 

 لحزنفـــلما دهــــتني ِكدُت أقــضي من ا                                     

    

 ولكـــنني راجـــعــــُت ِحــــْلمـِي ، وردني 

 إلى الَحــــْزِم رأي  ال يــحـــوُم عــلـى أَْفنِ                                     

    

 ولوال بُـــنــيــات  وِشـــيـــب  عــــــــواطـــل   

 نفـسي على فائٍِت ِسني لــمــا قَــَرَعـتْ                                        

     

 فيــا قــلــُب صــبـراً إن جـــــِزعَت ، فربمـا 

 َجـــَرْت ُســـنُــحاً طَْيُر الحــــــوادِث باليُْمنِ                                   

     

 فــقــد تُـــــوِرُق األغـــصــان بـعد ذبـــولـها 
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 ويــبــدو ضـــياء البــدر فـي اــلمِة الَوهنِ                                   

     

 وأُي حـــســـــــــاٍم لم تُِصـــبهُ كـــهـــاُمة   

 ر   ولْهــــَذُم ُرْمــــٍح ال يُــــفَــــُل مـــن الطـعنِ                               

 

 ومن شــــــــاغــــــب األياَم الن َمــِريـــُرهُ      

 

 وأســــلــمــهُ طوُل الِمـــراِس إلى الَوْهـنِ                                      

     

 وما المــــــــرُء في دنـــيـاه إال كـــســالِكٍ  

 

 مناِهـــــَج ال تخـــلو من الســهل والَحــْزنِ                                    

     

 ـت بــخـيـرهافإن تـــكـــــن الــدنيا تـــولـــ 

 

 !فأهــــون بدنيا ال تــــدوم عــــــــلـى فَـنِّ                                    

     

 تحــمــلــُت خـــوُف الَمــنِّ كـــلَّ َرِزيــئـــةٍ  

                           

 من المنِّ وحـــمـــُل رزيا الدهــــر أحــلـى                                     

    

 وعــــاشـــــرُت أخــداناً ، فلما بَلَــــــوتُُهمْ  

 

 تـــمـــنــيــُت أن أبقى وحـــــيداً بال ِخـدنِ                                    

     

 إذا عـــــرف الــمـــــرُء القلوَب وما انطـوتْ  

 

 عاش على ِضــْغــنِ  -ِء عـــليه مـن البغضا                                 

     

 يــــرى بــــصــــري مــــن ال أوُد لِـــقــاَءهُ  

 

 وتــسمـــُع أذني مــا تــعــاُف ِمن اللحــنِ                                     
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 وكــيــف ُمــقــامي بين أرٍ  أرى بـهــــا 

 

ْكـــنِ من الظل                                        م ما أخنى على الدار والسَّ

     

 فَسْمُع أنين الَجْوِر قد شـــــاك مسمعي 

 

 ورسيـــةُ وجـــه الغـــدر حــل ُعرا َجفــــني                                 

    

 وصــعــب عــــلى ذي اللُِّب رئــمـاُن ِذلةٍ  

 

 في قــــومـــــــه واهي المـــتـنِ يَظَُل بها                                    

     

 إذا المــــُرء لم يــــرِم الهـــــناةَ بــمــثلـها 

 تــخــطى إليه الخـوف من جـانب األمـــن                                  

     

 وكـن رجالً ، إن سيَم َخــــْسفاُ رمـْت به 

 ـيـــتُــهُ بــيـــن الصــــوارِم واللُّــدِن َحــــِمــ                                

  

 فال خـــْيَر في الــدنيا إذا المرُء لم يعـشْ    

 مـــهيباُ ، تـــراه العيُن كـــالنار فـي دْغــنِ                                  

 

 

 

 

 

***************************************** 
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 ثالشعر العربي الحدي
 

 وامــــارته 
 

 

 

هعو الشععر العذي كتعب فعي العصعر  بالشععرالعربي الحعديث المقصعود         

 مععالم الحيعاةب المتسعم  اإلطار الزمني ايُقصد به( الحداثة )وصفة . الحديث

 . هععا هععذا الشعععر التععي قيععل في عععن األزمنععة السععابقةتهععا ومميزاالحععد يثععة  

 خيرة من سلسلة  زمنية قيعل فيهعا ويمثل بالوقت الحاضر  الحلقة ما قبل اال

 الركعود عصعر  -عصر النهضعة  -العصر الحديث  -المعاصرة   )الشعر هذا 

صعدر  -العصعر األمعوي  -العصرالعباسي االول   -الثاني العصر العباسي  -

 (.العصر الجاهليو -اإلسالم 

 

مؤرخو األدب العربي علعى تصعنيف الشععر العربعي بحسعب  وقد اعتمد      

الحاكمععة  كععل   للععدول السياسععية الزمنيععة لعهععودل المواكبععةزمنيععة التععرات فال

هععذا  فيهععا قيععل  بحسععب األمصععار التععي وربمععا  صععنف ايضععا بحسععب وقتهععا 

 . الشعر 

 

: همععا اساسععيين    تصععنيفينالحععديث لشعععر وقععد اعتععدنا  ان  نععرى فععي ا    

ربيعة النهضعة العكل شعرعربي كتعب قبعل عصروالمقصود به الشعر القديم 

نمط الشعر القديم حتعى  كل شعر كتب على  بعضهم  قصد به الحديثة وربما

لو كان حديثا  وهعذا  اراه تجعاوزا علعى كثيعر معن الشععراء العذين اليزالعون 

يكتبون  الشعرالتقليدي  او الشعر العمودي وهو ما اسموه  الشعرالتقليدي 

 بععالوزن والقافيععة يعتبرونععه مقيععد   معنععد الععبعض االخععر النهعع( التقييععدي) او

نوعية  كتابة  هذا الشععر باسعتخدام   بالشعر العمودي نسبة إلى كما يسمى 

 .الشطر والعجز في التنظيم  النمطي  لكتابته 
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. والشعر الحديث يقصعد بعه كعل شععر عربعي كتعب بععد النهضعة العربيعة     

وهععو يختلععف عععن الشعععر القععديم فععي أسععاليبه وفععي مضععامينه، وفععي بنياتععه 

أنواعععه كثيععر مععن نيععة، والموسععيقية، وفععي أغراضععه وموضععوعاته وفععي الف

قصععائد الشعععر والععدواوين التععي   جميععع ويشععمل  .حدثة سععتوالم المسععتجدة

  ُكتِبَععت قصععيدة  هععي شععر حععديث بععدًءا معن أول ففععي العصعر الحععديث  قيلعت 

وهعم  –العرواد األوائعل  الشععراء أقالمبعالحملعة الفرنسعية علعى مصعر  قبيل 

وعلععى راسععهم الشععاعر محمععود سععامي البععارودي  العربيععة  لنهضععةرواد ا

 :وقبله ناصيف اليازجي وابنه ابراهيم  القائل 

 

 الَعـَرُب      تَنَبَُّهـوا َواْستَفِيقُـوا  أيَُّها

َكبُ     فقد طََمى الَخْطُب َحتَّى َغاَصِت الرُّ

 

 فِيَم  التََّعلُّـُل بِاآلَمـال  تَْخَدُعـُكم   

 ْنتُـُم بَْيَن  َراَحاِت  القَنَـا  ُسلـبُ َوأَ      

 

 هللاُ أَْكبَـُر َما َهـَذا  الَمنَـاُم  فَقَـْد   

َربُ        َشَكاُكُم  الَمْهُد  َواْشتَاقَْتـُكُم  التُـّ

 

 َكْم تُْظلَُموَن  َولَْستُْم  تَْشتَُكوَن  َوَكْم     

 تُْستَْغَضبُوَن  فاَل  يَْبُدو  لَُكْم  َغَضـبُ    

 

راجعع -الحاضعر شعاعر فعي الوقعت  او يكتبهعا  وانتهاًء ب خر قصيدة كتبها  

 ( .شعراء النهضة العربية ) كتابي 

 

مجموععععة  معععن  ىالععع الشععععر العربعععي الحعععديث ويمكننعععي ان اصعععنف        

وهععي الشعععر العمععودي  او   ةهععا الحاليععتالتصععانيف  كمععا موجععودة فععي حال

عيلعة  او الشعرالمرسعل  وقصعيدة النثعر  التقليدي  والشععرالحر او شععر التف

 .به  الشعر  ويكتبوني اخر ما توصل اليه بعض الشعراء وه

 

ة  للشعععر تعنععي شععيئا  بالنسععب التقاسععيم او التصععنيفات  ال  ولكععن هععذه       

الشعععراء انفسععهم  ت  نزاعععات  واتهامععات متبادلععة بععينوكينونتععه وقععد اثععار

هععو ك هععذا و ذا  مععن كععل  هععملكععن األي الشعععر ومععؤرخ  النقععاد بععين  وكععذلك 
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لنصععوص الشععععرية ل الفنيععة والموضععوعات المختلفععة الخصععائص  ايجععاد 

 .وابتكار االصلح  واالسمى 

 

علعى  كعان  قبلعه  فعي هعذا  العصعر والعذي شععراءال كتبعه   ماكثيرا مان     

او   الحععر  واقصععد بععه الشعععر  يكالسععيكاو الالشعععر التقليععدي   غيععر منهععاج

النصععف األول مععن القععرن  فععي وقععد اهععر فععي األدب العربععييلة شعععرالتفع

بععدر شععاكر ووصععالح عبععد الصععبور  الريحععاني  امععين  العشععرين، علععى يععد

الععرب فعي ععدد معن من الشععراء المهجرشعراء ونازك المالئكة  السياب و

التععي قصععدوها لالسععتقرار فيهععا، وخاصععة إيطاليععا وامريكععا بلععدان أوروبععا 

 هععذهوكعان مععن أبرز. والبرازيععل  الواليعات األميركيععة وفرنسعا وبريطانيععا ثععم

 الحداثعةوحعول األصعالة اثعاروه  معاهعو االختالفات التي أثارها هعذا االتجعاه 

النصععف الثععاني مععن القععرن التاسععع عشععر مععن  اابتععداءف .عقععود  علععى مععدى

الدب العربععي االدبععاء و الشعععراء والنقععاد ومؤرخععو ا يتجععاذب وحتععى االن 

تجاذبعات أخعرى بيعنهم حعول  والحداثة ثعم اضعيفت ألصالة االتهامات حول ا

 .ية  والحداثة والمعاصرة التقليد

 

وفي رايي الخاص ان هذه االمور هي التي اعاقت الشععرالعربي معن         

وهذا ما تؤكده أرقام مبيعات كتب الشععر  التطور وااللتحاق بالشعرالعالمي 

نتععاج لععى ضعععف مسععتوى الإ األخيععرة، إضععافة واتسععنالالتععي صععدرت خععالل 

واهورأعداد كبيعرة  الشعر وتكاثر أدعياء لدى  كثير من الشعراء الشعري 

محسعوبة علعى الشععر   هابطة فنية المطبوعة ذات قيمة الدواوين من الكتب

 . وهي التعني شيئا منه 

  

دم التقعهعو  العربعي  انهعا اضععفت  معن نتعاج الشععر وحالة اخرى  ارى     

مععات إلعى متابععة العلعوم وخريجعي الجا ةبعلالناشئة والطالعلمي وانصراف 

طلبا  سوق العمل الى هماتجاهالهامة  وية حركة االقتصادالفي ال الحديثة 

جمعود  بعض الى  هذا دىللمعاش وبما يحقق لهم مستوى معاشي افضل فأ

إلى إضعاف تأثير التجارب القليلة الجيدة التعي ال يمكعن وأفق الشعراء، في 

 .ككل   العربية  لثقافةوا ورها في حركة الشعرإنكار اه

 

فعي بععض أن  الشععر القعديم يختلعُف هو مراحل تطور الشعر العربي  و      

عن الشعر في الوقت الحاضر، وأهم  ما يمي ز الشععر القعديم ِحرصعِه جوانبه 

ال  شععر كعل كعان والبيت على الصعدر والَعجعز،  ونظم على الوزن والقافية 
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  أو فصعاحةنثعرا  يعتبرونه  الوزن والقافية ال يعتبُر ِشعراً بل ىمه عليتم نظ

مععن  رافععدا  يعتبرونععه يؤخععذ عليععه انععه  الشعععر القععديمفالحععديث، العصععر فِععي 

يعتبععُر و الشععاعر نقععل مشععاعريالحسععي والنفععِع والمؤانسععة  االمتععاِع  روافععد 

ائل مصدَر طرب لدى الععرب ويعدعو إلعى التحل عي بعاألخالِق الكريمعة والفضع

 .غير الحميدة  السيئة  والنفوِر مَن الصفاتالقيمة 

 

ِمععن أهععم  شعععراِء يعتبععرون   الشعععرالحر علععى ايععدي رواده الععذيناهععور      

ربمععا و اثععة بععيَن الثقافععة العربي ععة الكالسععيكي ة والحدعععوا جمم الحداثععة ألن ُهعع

     ة  شعععر التفعليععل  أساسععي اتوا وضعععَ ووجععد النقععاد الععذين   .ايضععا  المعاصععرة

دراسععات  فععي  –راجععع  كتععابي ) حععديثا النثععر التععي اهععرت  قصععيدة شعععر و

غيعر  مسعار بععض  وهعذا األمعر قَعد( الشعرالعربي المعاصر وقصعيدة النثعر 

النثععر شعععر  للتفعيلععة او الععى شعععر   الشعععر مععن القافيععة والععوزن إلعى قصعائد

 .انواعا جديدة منه ت وجد فأ

 

ا كاَن سابقاً ليصبَح تغي َر الشعر العربوقد         عبعارة ععن فعي اغلبعه ي عم 

تتجس د كلماتهُ باستخداِم مفرداٍت وكلماٍت لها َمعنى  او قصيدة نثر  شعر ُحر

وسعريعا  كبيعراً  انتشعارا  ، وهذا النوع مَن الشعر قد إنتشعرمختلف ومغزى 

 نيات الجديدة من وسائل االععالم والنشعرقخاصة في ال  التفي هذا الوقت 

واالنترنيت والفيسعبك  ومعا صة  مثل  الصحف  والمجالت  والتلفزة  الرخي

  اليها  وفتح الباب واسعا  ليكتب كل من هدب ودب  ويصف نفسه  شعاعرا

ويبقععى ناكصععا  يخفععون عععن االدبععاء مععن الشعععراء والنقععاد اال ان هععؤالء  ال

وسععيندثرمايقولونه بمععرور الععزمن  فالبقععاء لالصععلح واالفضععل   مايكتبونععه

     . .                                                 ذه سعععععععععععععنة الحيعععععععععععععاةوهععععععععععععع

 

يتعرجم معا يعتمعل فعي نفسعه ومجتمععه ومعا الشاعر العربي ابن وقته و      

عربعي حعديث اال فعال يوجعد شعاعر  -يكتنفه معن احعداث رضعي ام لعم يعر  

ية الحعديث يمثعل نفسع العربعي وعليه فالشععر -كتب عن قضية فلسطين مثال

والواقعع العربعي المععاش  الحديثعة الشاعرالعربي في نظرته للوطن العربعي

 . منذ زمن النهضة العربية وحتى وقتنا الحاضر

 

فمي كمل متا مل الحيماة بعمد  مبا  ب  روح الولعة العربية  دوعم فقد     
 وعلممى را مملا الشممعر فممي الو ممف االول  مممن القممرن التا ممت اودام قروومما 

 ذوتممه بعممد ان خمممد    –ايمما  الع ممر العثممماوي لو أي فممي–قبيلممه بقليممل 
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تاري  االمة العربية   مناوتكا تلا الكبرى خالل التترة ال وداء   واوتك  
ى بداية القرن التا مت عشمر بغداد وحت ( ا لتتار)ابتداءا من دخول المغول 

 . ه بقليلبعداو 
  

تتمر  عربيمة  فقد كاو  الدولة العثماوية ت ثم علمى اوتماس االممة ال       
 بعمد يمة لعربلالقطمار ا فمي ولايما  ايمام حكملماعلى البالد العربية هيموتلا 

بحكملما القا مي  حكمما ا متعماريا   ان كاو  تمثل دولة اال الم في  حيولما
علمى ح ما   هفرق بين ا تعمار واخر كل يريد تحقيق م الح ال –ظالما 

ادى المى فم - اطمول  ميطرته ممدة تحم   علهمحاولة ي ا تعمره وذال بلدال
بمت االتمراك د ات  تلف ومواحي الحيماة وخا مة الثقافيمة فقمخخر البالد في مـأت

 –علممى لغممتلم االم ومحاولممة القعمماء   فممي الممبالد العربيممةتتريممك ال يا ممة 
ن اال المي الذي يدين بمه االتمراك أي  يهي لغة القران الكريم والد-العربية

  وشمر لغمتلم  وطممس معمالم  بيل م فمي  فعلوا اللغة التركية علمى ديمولم 
 ماد   وكمان وتي مة ذلمك ان االتمراك  ربية في البالد التي تحم   ميطر الع

 .العربية  ثالو  التقر وال لل والمر    االمة
 

مممن  عمما  مممن الممبال د العربيممة خا ممةوقممد ادى ذلممك الممى ه ممرة   ما     
قبممل بلممم مممن   والتوكيممل الممى خممارج بالدهممم خمموف القتممل  مموريا ولبوممان 

العمر   وقمد ا مس هممفالء   ممن الحكمام ممن  مايرهم الحماكمين االتمراك او
كمما والبرازيممل  يررون   اليمما  و ماعمما  و معيمما  فممي امالعممر  الملمما 

فمي  رائمدةوغيرها من المدول التمي هما روا  اليلما  وبمرز ممولم   ماعما  
خليمل  بمران وميخائيمل  و بمرانم ال االد  والشعر مثل ايليما ابوماعمي 

 .  المعلوف  وغيرهمابواء و مة وعي
 

اما في الشرق العربي فقد دب  الحيماة ت مري  ممن  ديمد فمي المروح       
وبعممد   العربيممة  وخا ممة الولعممة التكريممة  وت ممرب  بممين الشممبا  العربممي

واخمذ  فرو ما  اوغيرهما  بريطاويما او بمالغر   مثمل  ات ال المبع  ممولم 
ويمدرك عمرورة المتخلص ممن عو  في همذه الشم مالشبابوا العربي  يتطلت 

لباليمة  العمادا  والموظم ا لثمورة علمىوا واال وبي الغربمي لتركياال تعمار ا
اال تعمار  لالمة العربية  وكذلك  كمان ممن ا مبا   والمتلرئة التي الب لا 

 -عن طريق االر اليا  التبشميرية لولعة التمازج العربي مت الغر هذه ا
ودخوللمما المموطن  -  ديممد وع مار مممن وممولممو اولمما كاومم  تلممدف الممى ا ممتع

المطممابت ودخوللمما الممبالد العربيممة ووشممر الحممرف العربممي   واي مما دالعربممي 
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 والتكممر العربممي  وطبممت بعمم  الكتمم  القديمممة ومولمما الممدواوين الشممعرية
بعممد فممتح بعمم  المممدارس باللغممة العربيممة وكممذلك  لتحممول الشممعراء العممر  

 .لم ر  وا تعمار فرو ا وابليون غزوة 
 

مطبموع   -التترةالمظلممة  –ظل الشمعر فمي فتمرة االوحطماط والتماخر       
علممى التزويممق  اللغمموي الشمماعر  توطمموي  عوايممةوبطممابت الترديممة تقليممديا  

لمما يالممى  ممواعة شممعرية بحتممة  تكثممر ف هواللتظممي  دون المعوممى وتحولمم
اوعممدام   قممبللم وكثممر  التشممبيلا  الممى حممد ال ممور التقليديممة الممماخوذة مممن

 .طم لا  لمعاوي  الشعرية ال ديدة اوا
 

 قد تغيممر   وطبعمم  بطممابت التحممررـفمم القممرن العشممرين اممما فممي بدايممة     
واالوطالق  والدعوة الى الثورة على كمل مما خلتمه اال متعمار ممن اوعماع 

فق افكمار وخيماال    بعم  وطبت الشعر بطابت الت ديد فتو ع  اومتا د 
ثر بالشمعر أوالتموالعالميمة دا  الغربية ععلم على االبعد اطالع ب الشعراء

   أبممد حركممة ادبيممة ظممل شممر  مممن  ديممد فممي تيو أ العربممي القممديم  الممذي بممد
 ومممن الشممعراء  مممن   العربيممة  تقريبمما الممبالدلتشمممل كممل تتحممرك وتتحممرر 

ممن قيمود  القافيمة  كمما همو الحمال فمي الشمعر  او د  شعرا  ديمدا  فتحمرر
  الشممعراء  ووتي ممة اطممالع .لشممعر العربممي ظلممر  حممديثا  فممي ا الحممر  الممذي

 .العر   على التن الم رحي الغربي  و د الشعر التمثيلي 
 

ايعما او التقييمدي  المقتمى ويمدعى بالشمعر التقليمديالشعر الموزون ف     
فمي الموزن والقافيمة  فالشمعر  وتقييمد  وامتداد له   الوه تقليد للشعر القديم
ممن  معمين  مو يقى بحمرالذي وظم على  المورو التقليدي هو هذا الشعر

روي واحممد وقافيممة واحممدة  فالق مميدة  ولممزم ال ممتة عشممر البحورالشممعرية
الشممعر العريممي واغلمم  وحممدة متما ممكة مممن حيمم  البومماء كاولمما بيمم  واحممد 

 .الحدي  من هذا الووع  
 

لقممد حممافظ الشممعراء علممى ا ممالة عمممود الشممعر العربممي  ومو مميقاه        
ملممما اختلتمم  االغممرا  والتوممون  ى كممذلك عمممود الشممعرواوزاوممه  و مميبق
القممدح المعلممى وال ممو االو مم   هممو الممذي لممه وي  الشممعراء الشممعرية وا ممال

علممى امتممداد المموطن العربممي الن االذن العربيممة   بلمم  عليممه وا ت مماغ  
 وا ت م   كل اوواع الشعر اال اياه    ومو يقاه  ماعه 

- :اوور العطار    للشاعراهذه االبيومن هذاالووع من الشعر   
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 اوا التاتح ال مح  موذ القدم    
 الو ود  العدم   كان  ولوالي                                                

 
 وشر  على الكائوا  العياء    

 واوقذتلا عن عوادي  الوغم                                                 
 
 الم تثا ر   وتراءى لي الوطن 

 ال يف فيه القلم   وقد عاوق                                                 
 
 وما الخلد اال اعتواق ال يو  

 ف وخو  الحتوف  و   الحمم                                           
 

الشعر التمثيلي  فن طمارئ علمى  االد  العربمي  اقتب مه العمر   اما       
واطمالع  م بلم من خالل البعثا  والتر ممةتي ة ات اللم بالغر   وتاثرهو

الشمعراء  العمر  علمى حركمة   اطلمت  بععلم على الم مارح الغربيمة  فقمد
الغربيممون  مممن   االدبمماء  كتبممه وممما يعممر  فيلمما  مممما  الم مارح الغربيممة 

لمى ع وائشمعرا ممن  بع الم  مثل  على الم مارح فاقمدم   شعريةام رحي
باللغمة شمعرية م مرحيا  تمثيليمة    وظممفاتلم  بدافت ح  التشمابه  محاك

 .ثرا وواوظموها شعرا العربية 
 

اوه ركد اومال  اال الووع من الشعر في اول  بداياته وقد و ح هذا          
م متقاة  د كاو  اغلم  الروايما  الشمعرية الى الركود  مت مرورالزمن  وق

الشمعر واو مده  الووع ممن كت  في هذامادتلا من التاري  ومن اشلر من 
الشعراء  احمد شوقي وعزيمز اباظمة ممن م مر و خالمد الشمواف ممن  من 

 .العراق  وغيرهم 
 
 -:شعر احمد شوقي    -كليوباترة   –وهذا مقطت من  م رحية   
 
   -مل  كليوباترة  في و ه ال ريح أتت \  
 
 : كليوباترة 
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 ووي    بطبي  اه وطوويو    حبيبي          ادرك 
 

 اللي  ال بي     دم ماترون  االر  تروى  من 
 

 قوى   طبك     وال حر       الع ي   اين ابتي 
 

 بطي   اغماءة   ال ر    ح   فوبله     في  هو 
 

 هو يتتح      عين         يه    وي غي  لوحيبي
 
تتعيلممة اممما الومموع االخممر للشممعر العربممي فلممو  الشممعرالحر او شممعر ال      

وفيه يعتمد على تتعيلمة واحمدة ممن التتاعيمل الحمرة ممن االوزان الشمعرية 
التممي او ممدها الخليممل التراهممدي الب ممري وذلممك بتكممرار هممذه التتعليممة فممي 
ال طرالشممعري بممما يممتمم المعوممى دون الوظرالممى المموزن علممى ان ال يقممل 

و ممد مممن ال طرالشممعري عممن تتعيلممة واحممدة وال يت مماوز الت ممت  وكممذلك 
االسععلوب الشعععري القععديم عراء المل ممر مممن  دعممى الممى الثممورة علممى شمم

المتمثععل  بالقافيععة  الواحععدة والبيععت الشعععري الواحععد المتكععون مععن شععطر 

فعي  وعجز في تنسيق  متسق وبحعر واحعد أي متسعاوي التفاعيعل  الوزنيعة

او موحععد الموسععيقى الشعععرية للبيععت  البيععت الواحععد وفععي الشععطر والعجععز 

تكعون كعل القصعيدة مهمعا طالعت  ذات تفاعيعل محعددة العوزن  الواحد  بحيث 

تخرج عما رسمه  الشعراء الععرب  منعذ عصعر  ضربها الموسيقي واحد  ال

شععرا    افنظمعو  القيعود  هعذه التحرر من  الى  فدعوا  اليوم  الجاهلية الى 

المالوف في الوزن الموسيقي للشععر العربعي   وكعذلك هذا خرجوا فيه عن 

مت العمر  ان كثيمرا ممن ق مائد  في القصيدة وا بالقافية الواحدة لم يلتزم
الشممعرالحر التزممم  التتعيلممة  فممي المموظم ف مممي شممعر التتعليممة واالخممر لممم 
يلتزم بتتعلية وال روي وال قافية ف مي بق ميدة الوثمر حيم  اومه اقمر  مما 

 .يكون اليه 
 

فمي ر العممودي او الشمعالقديم  الشعر الشعر الحر اشبه بثورة علىف       
المموظم    والع ممز وابتعممدوا عممن بومماء الق مميدة فتخل مموا مممن وظممام الشممطر

 وظلممر  موازعمما  بممين   البومماء فممي  بممالعمود الشممعري المت ممق المتوا ممق
الوثمر   عرو  رواد الشعر  العمودي الذين اعتبروا الشعر الحر عر  من
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عممن فممي اذوممه المو مميقية اخر تممه  واوممه وقممص فممي  شمماعرية الشمماعر او
ممن متطلبما  الشمعر الحمر  الذين يعتبمرونالحرالممالوف وبمين رواد الشمعر

  . الع رالحدي 
 

ومن  المعلوم ان ترد المعاوي على ذهن الشاعر كمما تمرد علمى ذهمن       
وعكا ملا علمى ااال أن ا تقباللا عود الشاعر واوتعاله بلا و أي إو ان اخر

تالفمما  كبيممرا  عممما عوممد وت مميته وتتاعللمما فممي شممعوره واح ا ممه يختلممف اخ
تلف عن تعبير االخرين  الوه يمتلك ذوقا  ختعبير االدي  عولا  ي .اآلخرين 

وح ا  اغوى من االخرين  ي تطيت بلذا االح اس وذلك المذوق ان يلمبس 
ي تطيت  مواه  هذه المعاوي الواردة اليه  ثوبا قشيبا وحلال من ال مالية ال

ق مقدرته على اختيار اللتظة الموا بة ان ياتي  بلا و يتم له ذلك من طري
ذا  ال مالية اال مى  والتآلف بين الحروف بما يمكوه من اختيار التعبيمر 

فتمماتي ال ممورة الشممعرية  واالفعممل االقممر  الممى المموتس واالعممم واالشمممل
أن المعاوي مطروحة في ) رائعة  ب ماليتلا  وهذا ما يفكد ه قول ال احظ 

 . (غ القال  اللتظي المعبر عولاالطريق وإوما الشأن في  و
 

فشممعراء الع ممر الحممدي   ورثمموا تركممة شممعرية ملدمممة  فممي بوائلمما         
و ماغوا تمرا   واال موى والب وها االفعمل  فوزعوا عولا ما ر  وتمزق

قبللم  بمما يالئمم الع مرالحدي   وا متعان متمأخروهم بمعماوي مما  الع ور
. وال مودة  يمة فمي ال مال مىا م معماويلم   ف ماء  قرأوه من آدا  ااممم 

  توماول أحمدهم المعومى المبتمذل  تواول الشعراء المعوى التافه وربما  وربما
فطوره في ا لوبه  فالب ه ال دة وال مال وليس الملم أن تكمون المعماوي  
 ديمممدة اومممما ربمممما يكتتمممي الشممماعر بتواولمممه المعومممى القمممديم في لممموه فمممي 

 :فعل وفي ذلك اقول تعبير ديد ويلب ه ما هو ا وى وا
 

 وشذى القداح في اغ اوه
 بأقاح   ا وافه   فتعوع                                      

 
 وت مل   اوراقه  ببياعه

 فتعاوق   اودافه    ب باح                                       
 

 فعطوره  اخاذة    لقلوبوا
 ثل الترا  فياعة ب راحم                                      
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 وعلى الغ ون تترق  حباته

 اشو اقوا بو اح اوراقه                                          
 

 حتى كأن الطير يلمس شوقه
 فتغرد   ا واته ب داح                                        

 
تشممعب  اممما التوممون الشممعرية او االغممرا  الشممعرية  فقممد كثممر  و         

بتشممع  الحيمماة وا ن اهملمما واكثرهمما الت مماقا بالشممع  او بحيمماة الم تمممت 
تو مممت الشمممعر  فقمممد العربمممي  بترديتمممه او  ماعيتمممه همممو الشعرال يا مممي

ال يا ممي  فممي بممدايا  هممذا الع ممر  تو ممعا  عظيممما  حتممى قيممل ان بممدايا  
كممان  -القرن العشممرينبدايممةو القممرن التا ممت عشممر ولايممة -الع ممرالحدي 

فيه  يا يا  ثوريا  واهعا  وكان المدافت المرئيس للمذا الشميء همو  الشعر
ة فمي الموطن العربمي  فقمد شمارك الشمعراء العمر  عمالواه  الحالة ال ديدة

ودعماة  رفو ماء كما وموابمل الثورية  العربية  حررفي اذكاء كل حركا  الت
اال ماس االول فمي الولعمة ويعد الشعراء هم  فيلا  فعليا  للا  ومشتركين

العربيمة فمي بمدايا  همذا  لذلك فالمطلت علمى شمعر شمعراء الولعمة لعربيةا
ة  امحمة يمثورطياتلا روح  فيوالع ر ي د ان الق يدة العربية تقطردما 

ن ابيا  ق ائدهم  يوفا م لتة او م لولة من اغمادهما وهمم أكو ارمة 
عمن  والمذود شمعبلم  ةوو ر قد ركبوا   يادهم  لل لا د  في  بيل الحق 

والشع  العربي المعطلد ويرزح تح  وطأة  اال متعمار اال ومي . لموطو
تقا م  االمم ا البه  فلتتوا في الشع  العربمي   قد و شعبلم  وهم يرون

التحمرر  يشمق طريقمه المى هم  كالممارد  وتغووا ببطوال  هذا الشع  الذي
 قدراتمه ب واالممان بااليممان الومور الحرية واالوعتاق من اال تعمار ويوشمدو
 .روحيته االبية الطامحة الى العلو واالرتقاء والثورة بو
 

 الشعرال يا ي يمثل االحدا  العربية تمثيال  ادقا فقد ذكر ف        
لمم  باالممة العربيمة وكمان أ التمي   والكبيمرة  ممن االحمدا   فيه ال غيرة 

 لتحمرق    و  الشع  اللادر  والممدوي فالشمعر  ومار تلتلم  همالشعراء 
قمموة  واوممدالعا  الشممعرزيممدها  فممي وتممس العربممي   اال وبممي  وثممورةظلممور 

 .هتتوا للتحرر العربي العر  كل الشعراء  فالشعراء
 
 :وتتمثل هذه الحركة الثورية بثالثة محاور  
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 تحرير االقطار العربية من اال تعماراال وبي  -االول
وال قعممية فل ممطين وهممذه القعممية المحوريممة فممي الشممعر العربممي  -الثمماوي 

شمماعرعربي فممي المشممرق العربممي او فممي تممزال حتممى االن  حيمم  ال يو ممد 
مغربه اال  ووظم  فيلما  ودعمى المى  طمرد  اليلمود ممن  فل مطين  وعمودة 

 .التل طويين العر  الى بلدهم ال لي   
ممن الشمعر ال يا مي همذه و .  الحماال  الوطويمة فمي البلمد الواحمد -الثال  

- :د  ليم الخوري يقول االبيا  من ق يدة للشاعر رشي
 
 روبة عيل  بر  الم تلي عشمس ال  

 شقي  ح ابك  قبل شق الرمس لي                                    
  
 اوي لمح   واءك في غ ق الد ى  

 ال بابة   والح ا   الم د ل           رغم                                  
 

        فلقد  يرى   بالروح  شاعر  امة
 المر ل      يرى  غير الوبي  من ال                                      

 
 واشعة االيمان تبتد ر الموى  

 وترد   للمكتوف   عيوي  احد ل                                     
 

 وكواك   الشلداء  فيك بشائر
 لو   لم    تا فل ذو      بالت ر آ ما                                 
 
 ياهاتتا     بالترقدين   تالقيا  

 كلت    وت ك   و ل  ما لم  يت ل                                 
 
 ما الشام ما بيرو   في البلوى  وى  

 عيوي  موللة        وحدي     في ل                                 
 
 واعز من  دويا  االعزة    كللا  

  اري القري    واخوتي في الموزل                                   
 

 الدفاع    تل ما   يعدون  يامن



7/31/2016 

 272 

 ويفولون     الوقد    شر     مفول                                   
 
 

العر  في هذا الع ر   افتخر الشعراء  ا ما  التخر والمدح  فقد        
  ور اللا العروبة  ومدحوا  ابطال ت لم افتخروا  باو بعروبتلم  كما 

الع ر  المدح في هذا وتميز . وافتخروا بش اعتلم وباعماللم الم يدة
 امي   محمودومما يقوله  الشاعر فيه   المبالغةعن  وبعدهالععف  ب

 :يقولالبارودي  يتخر بوت ه 
 
 اوا  ال اقر  على القبيح  ملابة   

 القرار على القبيح   وتاق   ان                                      
 

 قلبي على ثقة ووت ي حرة 
 بى الدوا  و ارمي  ذال  قأت                                      
 

 فعالم  يخشى المرء فرقة روحه 
 ليس   عاقبة   الحياة    فراق او                                  
 

وتوالم    الموطن العربمي لوكبما  علمىكثر  في اول هذا الع مر اوقد      
عليه  المحن في ظل ظروف قا ية قمد مثللما الشمعراء اعظمم تمثيمل وادق 

اال متعمار عمد  بلما  قمام  ق ائدهم  و ل همذه الوكبما  وكبما   و ف في
 العمر  اعدام  افعل ر ال ومولا  االمة العربية مولا وكبة عياع فل طين

 \ زائممري  وشمملداء  ثممورة مممايسوزهاوممه ال  فممي ليبيمما عمرالمختممار مثممل
. في كل اقطمار االممة العربيمة هذه الوكبا   تكاد تكونوفي العراق  4414

 :فلذا احمد شوقي اميرالشعراء يبكي دمشق فيقول 
 

قُّ  دى أ ر  ر  با ب  ن    الٌم مك مٌت            د  ف    ال و  تك  م شق    ي ك   يا دك
 

الق وافي ةك و  راع  ة  الي  ر  عذك م  الل  ال و  قُّ    دك ن و  ٍف ي  زءك ع   ر 
 

تكك بكهك الل يالي م  ا ر  م  بي مك مق     و    كراحاٌ  ل لا في الق ل ك ع 
 

ل ت   بكالدٌ  وا إكذا اخت  ع  ي  م  ير        و  ياٌن غ  لكفٍ  ب  و طق      م خت   و 
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ياةٍ  وٍ  أ و ح  ين  م  ق تت ْم ب  هرك ف اْشق وا    و  عيم  الد  مت ْم و   ف مكن ر 

 
وطانك 

لكل  رٍّ و  لِّ ح  مك ك  دٌ       في د  ل ت     ي  ينٌ       د  حكقُّ   و   م  ت 
 

وايا ي شر    بكالم  ن ي  قى و  م  ي  قوا و   إكذا اا حرار  ل م ي  قوا و 
 

حايا الع  مالكك  ك  بوي الم  ال ي  قوق   و  ال ي دوي الح  ال  و   ي حكقُّ   و 
 

ياةٌ   ف تي الق تلى اك  ياٍل  في اا  رى فكد         ح  تق  و  عك  ى ل ل م  و 
 

َيةك  رِّ لكلح  مراءك    و  لِّ          با ٌ  الح  ٍد    بكك  ةٍ    ي  َر   قُّ     م ع   ي د 
 

م شقٍ  اللك ب وي دك ْم ذو ال   زاك  زُّ      عك م شق    أ َول ه    الش رقك   و   دك
 

و ا مى ف ر  ر  هك و  يشك ماكك بكط  مق    ر  ح  ل ٌف و  رٍ  بكهك     أ خو ح 
 

ه  ط   قٍّ إكذاما  اء  قول   ال    ح  ٌة         ي  ر  وا  عك اب  ق وا   خ  ش   و 
 

ارك  م  الث و  ف ه   د  عرك و ا    ت  عل م          ف ر  ت  قُّ   ووٌر     أ َوه    و  ح   و 
 

ت لا   بكالٌد ما    زالوا دون           لكت حيا  فكتي  م    و  لك بقوا  ق ومك  لكي 
 

لى ق واها ر  ك الش عو   ع  رِّ ح  يف   و  لى ق واها   ف ك  قُّ  ع  ر   ت  ت 
 

هاها كك ما د  يح  باع  الخلدك و  قٌّ  ر  ر        أ َولا   أ ح  قُّ  د   ؟أ ح 
 

َر أ فقٌ  ديد  احم  ف  الح  لى إكذا ع    باتكهك   ع  و  َد     ا و   أ فق   و 
 

عد   كك ب  ن راع  غيد  لي م  هنٍ     ين   و  هك   أ ب  خرك ف رق    ف فادك ال    و 
 

رين   عمك لكلم  ت  إكن    و  ةك   ق لوٌ   أ الووا و  الحك ار  قُّ  ال   ك  رك     ت 
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شعر الغزل  و د موذ و مد االو مان بعاطتتمه وحبمه ات ماه ف اما الغزل      
قريوته وحبيبته وفي الشعر العربي  و د فمي كمل الع مور الشمعرية  فلمو 

قلبممه   فممي  ت مم يل  لعواطممف الشمماعر المحمم  ات مماه مممن يحمم   وممما يكوممه 
ووت ممه الحممرى وروحممه  والعشممق   وفممفاده المكتمموي بوممار الحمم الملتمماع  

  . وشوقا  احبو  ا  ولل  الحيرى وفكره المشغول  وعقله الم لو 
 

طبيعمة  الموتس العربيمة  بتمثيمل   ات مم شعر الغزل فمي همذا الع مر        
ل والتت   الخلقي  الذي كان مو ودا اتذباال الوبيلة العتيتة  فلو بعيد عن

لالخمتالط  ممت   مولما  وتي مةر  الع ور العبا ية  وخا مة االخيمفي شعر 
تبعمما  لعممادا      وشممماال  وف مماد االخممالق العربيممة  وغربمما  االعمما م  شممرقا
الواس وشواذهم  اال تماعيمة التمي اوتقلم  المى العمر  مما  وتقاليد  رعاع 

ومممن شممعر بعمم  ق ممائد لشمماعر او اكثممر  يتميممز ببعممده عممن  الماديممة  اال
 :ل  اقول الغز
 

 وفاتنة تغازلني بضفر جديلة   

 تألقي  سحرها  االقاحة مثل                                          

 

   احتى كأن الزهر ينثر عطره

 تتموسق   فتعانقت  انداسها                                           

 

 تتمنى النفس تمسك بعضه   

 تترفق    ناملي  في  بعضهأ ف                                         

 

 فمجازف كمراهق متعطش  

 ق لتعي  بشوقه اليك هوى  ي                                           

 
االغممرا  القديمممة فممي الشممعر العربممي وهممو مممن الو ممف وفممي فممن        
 و ف الشعراء كل ما وقعم  عليمه اعيمولم ودخمل فمي وتو ملم فقد ايعا  

ومخترعما  حديثمة وقمد تعممق بعم   واخيلتلم  من مشاهد طبيعية خالبمة
فمي و مف  عممر ابمو ريشمة الشاعرال موري يقول .الشعراء في الو ف 

  -:بلا  اطالل مر
 
 المكان    هذا ان   قدمي    قتي 
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 يغي  به المرء عن ح ه                                           
 
 رمال  واوقا    رح هو   

 اعاليه  تبح    عن   ا ه                                          
 

 اقل  طرفي   به  ذاهال  
 ل  يومي  عن ام هأ وا                                          

 
 اكاو   ت يل عليه الحياة  

 وتغتو  ال تون على او ه                                         
 

 البل  في  عد ه وتوشد الب
 وت ري المقادير في  وح ه                                        

 
 شممعر اي فممي  بممدايا  القممرن العشممرين  كثممر مطلممت هممذ الع ممر  فمميو      

المى  بلمداولم را ممن الشمعراء وتمتلم حكومما يمكث اذ انالحوين الى الموطن 
تخل ما د والظلمم ب ب  ميموللم الوطويمة وثمورتلم علمى اال متبدا  لاخار 
ويظلرهذا  ليما فمي  .وراء لقمة العيش من وت ه  ها ر ومولم من.مولم 
وهمل هوماك  -زالوا يحوون الى الوطن العزيمز شعراء المل رالذين ما شعر
 ودمعممما بعاطتمممة فياعمممة حويوممماشمممدوا ق ممائد تقطروفا -؟ممممن الممموطن  اعممز

يممه حاكم والرغبممة فممي تحريممره مممن ايممديالرفيممة المموطن وح ممرة غممامرة 
 . الم تبدين

 
خطمر  ممن والدهر من وكبمة ا مابتلم ا وشكى بع  الشعراء  روف     

الممموطن للشممماعر   وممممن ق ممميدة فمممي الحومممين المممى او ببلمممدهم  احمممدق بلمممم
  -:المل ري  بران خليل  بران هذه االبيا    يقول

 
 االزل   موذ  ح ب   يابالدا   

 ور وك ومن أي  بيل   كيف                                          
 
  بل  أي أي قتر دوولا  

  ورها العالي من موا  الدليل                                         
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 ا را  او  ام او  االمل 
 في وتوس  تتموى الم تحيل                                         

 
فوظممموا  ممتة العلممم واالد  والتل علممى م ريمما  بعمم  الشممعراء اطلممت     

وظممم   اخممرى مثلممما  امممور ق ممائد  فممي تعلممم الطمم  والتلممك  والعلمموم  وفممي
في قواعد الوحو  وال رف  مثل التية ابمن مالمك    مطوال الشعراء قبللم  

حو  تتا يل قواعد اللغمة العربيمة فمي ق ميدة مكوومة ممن المف بيم   التي
 ممبيل شممعري  شممرحلا  العالمممة ابممن عقيممل فممي م لممدين  كبيممرين  علممى 

بممل هممو   ممد  الشممعر وشممكله هيئممة فممي وظممم والشممعر التعليمممي   .المثممال 
لمذلك اطلمق عليمه  بلغماء اللغمة وشمعرافها وظمما وقمد . روح فيمه شعري ال

اال اوممه فممي هممذا الع ممر ا ممابه فممي الع ممور المظلمممة   ونوظممم فيممه كثيممر
 : يقول  في العلم ق يدة للشاعرالزهاويومن . الععف والوهن 

 
 تعلم    ال  مثلي    االو م             كاوك  تحرك  لماذا   
   
 ف يح التعاء به متعم      وما هو كوه االثير الذي        
 
 م تعلم    دواعيه   اوي      بين ال واهر  ذ  فما         
 
 من ال ذ  ام هل هما تفام     هل الدفت اوعح من ذاته   
 

 فذالك   يبوي  وذا  يلد  م      قوتان   تخالتتا      هما   
 

والشعر اال تماعي همو شمعر االخواويما  وكمل مما فمي الم تممت ممن        
 قديممة ال ودعى الشعراء فيه المى ا لثمورة علمى العمادا  الباليمة  امور  وقد

الم تمممت العربممي وعلقمم  بممه خممالل فتممرا  الحكممم المتالحقممة   التممي  مماد 
مخلتمما  التتممرة المظلمممة  فممدعى عليممه  قبممل الولعممة الحديثممة وتعتبممر مممن 

فمتح الممدارس وتم يممدها والمدعوة الممى  ة والممىأر الممريممالشمعراء المى تحر
واالقطماع المذي  مثم  والطائتي دخوللا  بوين وبوا   وذم التع   القبلي 

ومممن ق مميدة  للشمماعر العراقممي   .والت مماد الم تشممري  فمموق  ممدورالواس
  -: هذه االبيا  حلاوفت المدارسبواء معروف الر افي في تش يت 

 
 ابووا المدارس  وا تق وا بلا   االمال  
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 في بوياولا  زحال    تطاول   حتى                                     
  

 هذي مدار كم شروى مزارعكم
 فاوبتوا  في ثراها  ماعال    وغال                                    
 

  يلق بلا الوشىء لالعمال  مختبرا
 وللطباع    من   االدران   مغت ال                                    

 
 ربوا  البوين  مت التعليم تربية

 يم ي   بلا  واقص   االخالق     مكتمال                             
 
 ولعتلا  اوا لمن امة  في علد  

 دوال    أاوش  العلم وال يف  قبال                                    
 

كثيرة مولا قديممة  ون الشعرية في بدايا  ع رالولعة العربيةوالتو      
اال اومه تبقمى ح   متطلبا  همذا الع مر ودواعيمه ظلر  حديثا  ومولا ما
 قموىاال ك روالمحم همذا الع مرشمعر ل  الوطويمة همي ال ممة الغالبمة ال مة

يمممة  والتحمممرر        الحر  ممممن ا ممملامتمممه و للشممبا   العربمممي الممممفمن  بر مممالة
 .اعادتلا الى  الف علدها التليد  و

 
 لمه  ثموري  وطومي   الشعر العربمي  يمتميمز فمي همذا الوقم  بمانف        

كمل   اللمم  والمتخلص ممن اال متعمار والثمورة علمى  يدعو الى ا تولا 
  فلو في اغلبه شعر هادف  -متوا  العربية قديم وبال ال خير فيه ا -ما هو
قوميمة  فكمان الشمعراء والمتكمرون  واالدبماء   بالد الى حركة وطويمةقاد ال

 . في الوطن العربي وزعمافها  هم  قا دة الثورا  التحررية
 
 
 

                    ************************** 
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 احمد شوقي بيك
 (امير  الشعراء) 

 

 

 

 . ير الشعراءشوقي، المعروف بأم  بن علي بن حمدهو ا             

 

وترعرع في ال  البيت المالعك، ألن جدت عه  1929\ولد في القاهرة سنة      

 . ه كانت من وصيفات القصر في عهد الخديوي اسماعيلم  أل

 

 في مكتب الشيخ صالح، تُمَّ انتقل إلى مدرسة تلق ى علومه األولية            

ج بععد ذلعك معن مدرسعة تخعر  . وبعدها إلى المدرسة التجهيزيعة ( المبتديان)

 . فرع الترجمة  منالحقوق، ونال شهادته 

 

. أعطععاه الخععديوي منحععة دراسععي ة ليتععابع دروس الحقععوق فععي فرنسععا        

ه الى فعي فرنسعا حيعث التحعق بجامعتهعا لمعد ة سعنتين، ثعم  (مونبوليه )فتوج 

اريس اعل  يرسعل معن بع. اكمل دراسة الحقوق في بعاريس  بسعنتين أخعريين

 .  العالي الباب  لجنابلمديح في المناسبات قصائد ا

 

ودخل في معي ة الخعديوي عب عاس حلمعي،  1942عاد الى مصر سنة          

 . وانقطع اليه والى نظم الشعر ونال حظوة كبيرة 

 

، اي اثنععاء قيععام الحععرب العالميععة االولععى وبعععد أن 1414فععي سععنة           

بسبب ميله الى األتراك المتحالفين  ( عب اس حلمي)خلعت انكلترا الخديوي 

 انكلتعرا ، طلبعت العى شعوقي ، شعاعر بقيعادة   مع ألمانيا  ضعد دول الحلفعاء

، فاختار اسعبانيا بنفسه الخديوي  ، ان يترك مصر وأن يختار منفاه البالط 

 . 1415وسافر اليها سنة 
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 1414واخعر سعنة أبعد انتهاء الحرب عاد شوقي الى وطنعه فعي              

فوجد وجه مصر قد تغي ر في ال االحتالل  االنكليزي  ، فسارع الى التكي ف 

ه في شعره نحو الشعب وقضاياه، فبايعه الشعراء  مع الوضع الجديد، فتوج 

فعي أثنعاء حفلعة تكريمي عة برعايعة الحكومعة  1427العرب امارة الشعر سنة 

 .لهم  فكان شوقي اول اميروهكذا صار للشعر اميرا  . . المصري ة

 

ال يجعد عنعاء فعمنح هللا شوقي موهبعة شععرية فعذة، وبديهعة سعيالة،          

كانت المعاني تنثال عليه انثياالً وكأنها المطر الهطول،   في نظم القصيدة، 

يغمغم بالشعر ماشيًا أو جالًسا بين أصحابه، حاضعًرا بيعنهم بشخصعه غائبًعا 

ية؛ إذ بلغ نتاجعه الشععري عنهم بفكره؛ ولهذا كان من أخصب شعراء العرب

ما يتجاوز ثالثة وعشعرين ألعف بيعت وخمسعمائة بيعت، ولععل هعذا العرقم لعم 

 .يبلغه شاعر عربي قديم أو حديث

 

وكان شوقي مثقفًا ثقافة متنوعة الجوانب، فقد انكب علعى قعراءة الشععر    

العربعععي فعععي عصعععور ازدهعععاره، وصعععحب كبعععار شععععرائه، وأدام النظعععر فعععي 

، وكان ذا حافظة القطة ال تجعد عنعاء فعي والشعر غة واألدبمطالعة كتب الل

  استظهار ما تقرأ؛ حتى قيل بأنه كان يحفن أبوابًا كاملة من بعض المعاجم

وكان مغرًمعا بالتعاريخ يشعهد علعى ذلعك قصعائده التعي ال تخلعو معن إشعارات 

تاريخية ال يعرفها إال المتعمقون في دراسة التعاريخ، وتعدل رائعتعه الكبعرى 

التعي نظمهعا وهعو فعي شعرخ الشعباب علعى  (كبار الحوادث في وادي النيعل)

                                                    .بصره بالتاريخ قديمه وحديثهت

 

وفي الفتعرة التعي قضعاها شعوقي فعي المنفعى  فعي إسعبانيا تعلعم لغتهعا،       

والفعتح العربعي  نعدلسوأنفق وقته في قراءة كتب التاريخ، خاصة تاريخ األ

، وعكععف علععى قععراءة عيععون األدب العربععي قععراءة متأنيععة، وزار آثععار لهععا

 .المسلمين وحضارتهم في إشبيلية وقرطبة وغرناطة

 

دول الععععرب  )وأثمعععرت هعععذه القعععراءات أن نظعععم شعععوقي أرجوزتعععه        

قصععيدة، ( 24)بيععت موزعععة علععى  1411وهععي تضععم  ( وعظمععاء اإلسععالم

سلمين منذ عهد النبوة والخالفعة الراشعدة، علعى أنهعا رغعم تحكي تاريخ الم

 .ضخامتها أقرب إلى الشعر التعليمي، وقد نُشرت بعد وفاته
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ملعك نين إلى الوطن وطال به االشعتياق حتعى وفي المنفى اشتد به الح       

ولم يجد من سلوى سوى شعره يبثه لواعج نفسه . عليه جوارحه وأنفاسه

لشعر العربعي بقصعائد تععد معن روائعع الشععرالعربي وخطرات قلبه، وافر ا

صدقًا في العاطفة وجماالً في التصوير، لعل أشهرها قصعيدته التعي بعنعوان 

وهعي معارضعة لقصعيدة البحتعري التعي يصعف فيهعا  (الرحلة إلعى األنعدلس)

 :يقول  إيوان كسرى، 

 

 صنت نفسي عما يدنس نفسي  

 وترفعت عن جدا ر كل جبس                                                   
 

أبيات تحد ث فيها عن مصر ( 111)وقد بلغت قصيدة شوقي             

ألندلس وآثارها ومعالمها، وبثَّ حنينه وشوقه إلى رسيتها، كما تناول ا

التي  القصيدة هذه   ها، ومن أبيات حكم  المسلمين من  وزوال الخالدة 

 :ر قولهتعبر عن ذروة حنينه إلى مص

 

 الدوح   بالبله  على حرام  

 حال ل للطير من كل جنس                                             

 

 وطني لوشغلت بالخلد عنه 

 نازعتني اليه في الخلد نفسي                                          

 

 شهد هللا لم يغب عن جفوني

 شخصه ساعة ولم يخل حسي                                          

 

، واسععتقبله (م1421= هععـ 1334)عععاد شععوقي إلععى الععوطن فععي سععنة         

الشعب استقباالً رائًععا واحتشعد اآلالف لتحيتعه، وكعان علعى رأس مسعتقبليه 

، وجععاءت عودتععه بعععد أن قويععت الحركععة (حععافن إبععراهيم)الشععاعر الكبيععر 

وتخضعبت أر  العوطن بعدماء  م،1414الوطنية واشعتد عودهعا بععد ثعورة 

غنَّى فعي شععره بعواطعف قومعه الشهداء، فمال شوقي إلى جانب الشعب، وت

النظام النيابي والتعليم، ودعى الى التحرر واالستقالل   عن آمالهم فيوعب ر

ل فيهععا مشععاعر لععوطن ومععا يجععيش فععي ه لولععم يتععرك مناسععبة وطنيععة إال سععج 

 .صدور أبنائه من آمال
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واسعترد الطعائر المغعرد حريتعه،  الحعاكم  طعت عالقته بالقصرلقد انق        

وترجمانه األمين،  االبي وخرج من القفص الذهبي، وأصبح شاعر الشعب 

فحععين يععرى زعمععاء األحععزاب وصععحفها يتنععاحرون فيمععا بيععنهم، والمحتععل 

 :يهتف  فيهم قائالً فعاد اإلنجليزي ال يزال جاثم على صدر الوطن، 

 

 االما    نكم بي   الخلف   االم

 الكبرى  عالما  وهذي الضجة                                               

 

 لبعض    بعضكم   يكيد   وفيم

 وتبدون   العداوة  والخصاما ر                                               

 

 واين الفوز  المصر استقرت 

 داما السودان   على   حال وال                                               

       

ورأى في التاريخ الفرعوني وأمجاده ما يثير أبناء الشعب ويدفعهم          

ولمععا . إلعى األمععام والتحععرر، فعنظم قصععائد عععن النيععل واألهعرام وأبععي الهععول

وقف العالم مندهًشا أمام آثارها المبهرة، (توت عنخ أمون )اكتشفت مقبرة 

ك فعي النفعوس ورأى ش وقي في ذلك فرصة للتغني بأمجاد مصر؛ حتى يُحرِّ

 :مطلعها األمل ويدفعها إلى الرقي والطموح، فنظم قصيدة رائعة

    

 قفي يااخت يوشع خبرينا

 احاديث القرون الغابرينا                                                

  

 وقصي من مصارعهم علينا

 ومن   دوالتهم  ما تعلمينا                                              

 

وامتعععد شععععر شعععوقي بأجنحتعععه ليعبعععر ععععن آمعععال الععععرب وقضعععاياهم        

( نكبعة بيعروت)وفعي  ( نكبعة دمشعق) ومعاركهم ضد المسعتعمر، فعنظم فعي 

 وفي ذكرى استقالل سوريا وذكرى شهدائها، ومن أبدع شعره قصيدته في 

ل فيها أحداث الثورة التي اشتعلت فعي دمشعق ضعد التي س ( نكبة دمشق) ج 

 االحتالل الفرنسي،

 :  ومنها هذه االبيات  
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 االماني سورية  اطرحوا   بني

 وألقوا عنكم  االحالم ألقوا                                                     

 

 حر   دم  كل   في   ولالوطان

 يد  سلفت   ودين    مستحق                                                  

 

  باب     الحمراء     وللحرية 

 بكل   يد    مضرجة    يدق                                                      

 

ارك  م  الث و  ف ه   د  عرك و ا    ت       ف ر 
عل م                                                  ت  قُّ   ووٌر     َوه  أ    و  ح   و 

 
ت لا   بكالٌد ما          لكت حيا  فكتي 

زالوا دون                             م    و  لك بقوا  ق ومك  لكي 
 

لى ق واها ر  ك الش عو   ع  رِّ ح   و 
يف                          لى ق واها   ف ك  قُّ  ع  ر   ت  ت 
 

هاها كك ما د  يح  باع  الخلدك و    ر 
قٌّ  أ                                              ح  ر        أ َولا   ً  قُّ  د   ؟؟  أ ح 

 
َر أ فقٌ  ديد  احم  ف  الح    إكذا ع   

لى                                              باتكهك   ع  و  َد     ا و   أ فق   و 
 

عد   كك ب  ن راع  غيد  لي م  هنٍ       و 
ين                                                هك   أ ب  خرك ف رق    ف فادك ال    و 

 

       

ولم تشغله قضايا وطنعه ععن متابععة أخبعار دولعة الخالفعة العثمانيعة،          

فقعد كعان لهعا محبًعا ععن   االسالمية في هذا الععالم الواسعع  او دولة الخالفة

سععالمي، شعععور صععادق وإيمععان جععازم بأهميتهععا فععي حفععن رابطععة العععالم اإل

   (مصععطفى كمععال أتععاتورك) وتقويععة األواصععر بععين شعععوبه، حتععى إذا أعلععن

 1424سعنة  (جمهوريعة تركيعا )إلغاء الخالفة االسالمية في تركيا واعلنها 



7/31/2016 

 297 

رثعاًء صعادقًا فعي  لخبر عليه كالصاعقة رثى الخالفة االسالمية الزائلةوقع ا

الم والععدين  قصععيدة مبكيععة حزينععة  تفتععت الكبععد الحععر الحععريص علععى االسعع

   :يقول االسالمي 

 

 عادت اغاني العرس رجع نواح 

 بين معالم االفراح   ونعيت                                                     

 

 بثوبه  الزفاف  ليل  في   كفنت

 ودفنت عند  تبلج    االصباح                                                  

 

 ومنابر   ماذن   عليك   ضجت

 وبكت عليك  ممالك   ونواح                                                    

 

  أصععبح شععوقي بعععد عودتععه مععن المنفععى  شععاعر األمععة الُمعبععر عععن          

قضاياها، ال تفوته مناسبة وطنية إال شارك فيها بشعره، وقابلته األمة بكعل 

يعععة، وبايععععه شععععراسها بإمعععارة الشععععر سعععنة عالالمنزلعععة التقعععدير وأنزلتعععه 

فععي حفععل أقععيم بععدار األوبععرا المصععرية فععي القععاهرة  ( م1427= هععـ 1342)

 بمناسبة اختياره عضعًوا فعي مجلعس الشعيوخ، وقيامعه بإععادة طبعع ديوانعه 

 وقد حضر الحفل وفود من أدباء العالم العربي وشعرائه،. ( الشوقيات)

 

ل الشعاعر  حعافن إبعراهيم باسعمه ونيابعة ععن وأعلن  في هذا الحف           

بإمعارة   حمعد شعوقيالكل الشععراء واالدبعاء الععرب الحاضعرين  مبعايعتهم  

 :الشعر قائالً 

 

 بالبل وادي النيل بالشرق  اسجعي 

 الدولتين  ورجعي                             امير   بشعر                                                

 

 به  غردت ما  االسماع  اعيدي 

 شوقي في ابتداء ومقطع براعة                                                   

  

 مبايعا   امير القوافي قد ا تيتُ 

 وهذي  وفود الشرق قد بايعت معي                                              
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 .قبل ذلك   يكن لهم ا ميروبهذا اصبح شوقي  اميرا للشعراء   ولم  

 

 وبهذا اصبح الشاعر احمد شوقي اميرا للشعراء  بصفة رسمية          

   

وأنتج فى أخريات سنوات حياته مسرحياته الشعرية وقد استمد اثنتين      

 (قمبيز)  و  (مصرع كليوباترا )منها من التاريخ المصري القديم، وهما

معن  ىر، وأخع(مجنون ليلى )المي هيمن التاريخ اإلس مسرحية اخرى و  

وأخعععرى معععن التعععاريخ المصعععري  (. عنتعععرة)التعععاريخ العربعععي القعععديم هعععي 

 ( أميرة األندلس )، وله مسرحية نثرية هي(علي بك الكبير )العثماني وهي 

 .(  البخيلة)، و(الست هدي ):ومسرحيتان هزليتان، هما

ا، معع أن بطلهعا أو نثعرً  ( أميعرة األنعدلس )وألمر غير معلوم كتعب مسعرحية

 .أحد أبطالها البارزين هو الشاعر المعتمد بن عباد

 

وقععد غلععب الطععابع الغنععائي واألخالقععي علععى مسععرحياته، وضعععف             

طععول أجععزاء   لشععدة بطيئععة  المسععرحية   الحركععة  الطععابع الععدرامي، وكانععت

شععوقي    مسععرحيات تُفقِععد   ال  الم خععذ  هععذه مععن الحععوار، غيععر أن   كثيععرة

 الععدرامي  الشععر كونهعا ركيعزة   ، وال تنفعي عنهععا قيمتهعا الشععرية الغنائيعة

 .في األدب العربي الحديث

 

وكععان الشعععرالعربي مععع القععدر فععي انتظععار مععن يعيععد اليععه الحيععاة              

ولم يشأ هللا تععالى أن . فكان الشاعرالبارودي  كما اسلفت  في هذا الكتاب  

وإن كعان لعه فضعل  -وحده فعارس الحلبعة ونجعم عصعرهيكون البارودي هو 

فلقيت روحه الشععرية الوثابعة نفوًسعا تعلقعت بهعا، فمعألت  -السبق والريادة

إسععماعيل صععبري، وحععافن : الععدنيا شعععًرا بكوكبععة مععن الشعععراء مععن أمثععال

إبعععراهيم، وأحمعععد محعععرم، وأحمعععد نسعععيم، وأحمعععد الكاشعععف، وعبعععد الحلعععيم 

زهعاوي والرصعافي فعي الععراق وناصعيف مصر والكاامي وال من المصري

الشعابي فعي تعونس  وغيعرهم كثيعر  اليازجي  واوالده في الشام وابوالقاسعم 

المهجر   وكان أحمد شوقي هو نجم هذه الكوكبعة   عرب من هم شعراءوفي

وأميرهععا بععال منععازع عععن رضععى واختيععار، فقععد مععأل الععدنيا بشعععره، وشععغل 

 .الناس، وأشجى القلوب

 

محل تقدير الناس وموضع إعجابهم ولسان حالهم، حتى إن  ال شوقي     

مشروع القرش   قصيدة طويلة يحيي بها  الموت فاجأه بعد فراغه من نظم
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جمععادى  الثالععث عشععر مععنفععي فتوفععاه االجععل الععذي نهععض بععه شععباب مصععر، 

 .ميالدية 1432 أكتوبر  14/  جريةه 1351اآلخرة 
 

صعلى ) الكريم محمد مدح الرسول نظم شوقي العديد من القصائد في        

تعتبر من أبدع شعره ومن أشهر قصائده نهج البردة التعي ( هللا عليه وسلم

 :عار  فيها البوصيري في بردته ومنها يقول

 

 رزقَت أسمح ما فــي الناس مــن ُخلق 

 إذا رزقــت التماس العـــذر في الشيم                                           

 

 الئمي فــي هـــواه والهوى قــدر  يا 

 لـــو شف ك الوجُد لـــم تعــذل ولــم تلم                                          

 

 لقـــد أنلتـــــك أُذناً غيــــر واعيــــــــٍة 

 وربَّ منتصٍت والقلـــُب فـــي صمــم                                           

 

معن أهعم  (و نهج البعردة سلوا قلبي و  ولد الهدى ) دائوتعتبر قص           

فععي مائععة وواحععد  (ولععد الهععدي )القصععائد اإلسععالمية لشععوقي، وتقععع قصععيدة

أم كلثوم أربعة وثالثعين بيتًعا، المطربة الشهيرة وثالثين بيتًا، اختارت منها 

فعي  فكانعت  بداععة وأعادت ترتيبها على غير ترتيبهعا فعي العديوان وغنتهعا

 :ومنها ريا  السنباطي  من ألحان  والشعر المغنى   االداء

 

          ِضياءُ   فَالكائِناُت    الُهدى ُولَِد 

م  َوثَناءُ                                                           َوفَُم الَزماِن تَبَسُّ

 

          َحولَهُ    الَمالئِكُ   َوالَمأَلُ   الروُح 

 بَُشراءُ   بِهِ   َوالُدنيا لِلديِن                                                       

 

  َوالَعرُش يَزهو َوالَحظيَرةُ تَزَدهي

 َوالُمنتَهى َوالِسدَرةُ الَعصماءُ                                                  

 

        َوَحديقَةُ الفُرقاِن ضاِحَكةُ الُربا

 َغن اءُ     َشِذيَّة    بِالتُرُجماِن                                                     
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        َوالَوحُي يَقطُُر َسلَساًل ِمن َسلَسلٍ 

 َواللَوُح َوالقَلَُم البَديُع ُرواءُ                                                    

 

         ة  نُِظَمت أَسامي الُرسِل فَهَي َصحيفَ 

ٍد طَُغراءُ                                                  في اللَوِح َواسُم ُمَحمَّ

 

        هِ اسُم الَجاللَِة في بَديِع ُحروفِ 

 أَلِف  ُهنالَِك َواسُم طَهَ الباءُ                                                    

 

 

على مزاعم المستشرقين الذين يدعون أن  ومن قصائده التي يرد فيها      

 :اإلسالم انتشر بحد السيف يقول

 

    قالوا غزوت ورسل هللا ما بعثوا

 لقتل نفس وال جاءوا لسفك دم                                              

 

        جهل وتضليل أحالم وسفسطة

 لمبالسيف بعد الفتح بالقفتحت                                              

 

موسيقار محمد الللموسيقي والغناء وقد احتضن   كان شوقي عاشقا     

 :يقول عنه  عبد الوهاب

 

كان له الفضل في التحعاقي بمعهعد الموسعيقي الشعرقية وتقعديمي إلعي  )     

القادة والزعماء وأحعاطني بعنايتعه وخصعص لعي مدرسعاً يعلمنعي الفرنسعية 

ألذهععب إلععي االوبععرا والمتععاحف ليطلعنععي علععي الفععن  وأخععذني إلععي بععاريس

 :وقال لي .الحقيقي

 

.. تغنعي قصعائدي .. بععد أن أمعوت   شععري  آال تهمل  يا محمد   ارجوك  -

وأنععت كفيععل بععأن تجعععل الشعععب .. شعععري  فخلععودي فععي أن يععردد الشعععب 

 (.يردده
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قامععت وذات يععوم وجععه شععوقي دعععوة ألم كلثععوم التععي لبععت الععدعوة و         

ومعن اعجابعه بالغنعاء قعدم لهعا كأسعا معن ( ابن هانىء  كرمة ) في   بالغناء

لععي اخمععر فتصععرفت بلباقععة وذكععاء ورفعتععه الخمععر ولكنهععا لععم تكععن تشععرب ال

وقد اعجب شوقي بلباقتها فكتب لها  ئاش  شفتيها فقط دون أن ترتشف منه

يدة منعذ وقعد العت القصع -يقال أوصلها بنفسه في الصعباح التعالي  -قصيدة 

ريعا   ام كلثوم  الى الملحعن حيث عهدت بها 1444م إلي عام 1432عام 

السنباطي لتلحينها وغنتها بعد أن تم تغيير كلمات بيتين ورد فيهما اسعم أم 

 :القصيدة هذه كلثوم ، يقول شوقي في مطلع 

 

 سلوا كؤوس الطال هل المست فاها

 هاهل مست ثنايا واستخبروا الراح                              

 

احمد شوقي كعان ذا حعس لغعوي مرهعف وفطعرة موسعيقية بارععة            

في اختيار األلفاا التعي تتعألف معع بعضعها لتحعدث العنغم العذي يثيعر الطعرب 

ويجذب األسماع، فجاء شعره لحنًا صافيًا ونغًما رائًعا لم تعرفعه العربيعة إال 

 .لقلة قليلة من فحول الشعراء

 

وإلععى جانععب ثقافتععه العربيععة كععان متقنًععا للفرنسععية التععي مكنتععه مععن            

فنونهعا والتعأثر بشععرائها، وهعذا معا اهعر   من االطالع على آدابها والنهل 

بعض نتاجه وما اسعتحدثه فعي العربيعة معن كتابعة المسعرحية الشععرية   في

 .ألول مرة

 

رثعاء وغعزل، وقد نظم الشعر العربي في كل أغراضعه معن معديح و           

ووصف وحكمة، وله في ذلك أوابد رائععة ترفععه إلعى قمعة الشععر العربعي، 

، ورواية (عذراء الهند): وله آثار نثرية كتبها في مطلع حياته األدبية، مثل

   كتععاب  ا، وقععد حععاكى فيهعع( أسععواق الععذهب) ، و(ورقععة اآلس) ، و(الديععاس) 

فععي عبععارات  للزمخشععري، ومععا يشععيع فيععه مععن وعععن ( أطععواق الععذهب) 

 :ومن جميل قصائده في الغزل  يقول  .مسجوعة

 

 َحْسنـاءُ      بِقَـْولِِهـْم    َخَدُعـوَهـا

ُهـنَّ الـثَّنَـاءُ   والَغـَوانِي يَـغُـرَّ

 

ـا  اْسِمـيَ   تَنَـاَسـِت     أَتُـَراَها  لَمَّ



7/31/2016 

 242 

 َكثُـَرْت فِـي َغراِمَهـا االْسمـاءُ 

 

 َكأْن لَـمْ  إْن َرأْتنِي تَِميـُل َعنَّي ،

 أْشـيــاءُ    َوبَْينَِهـا    بَْينِـي تَـُك 

 

 فََسـالمُ    فَـاْبتَِسـاَمة  ،   نَْظـَرة  ،

 ، فَلِقَـاءُ   فَـَمـْوِعـد     فََكـالم  ،

 

ا  تََسـلْ  يَْوَم ُكنَّا َوال   َكْيـَف ُكنَـّ

 نَتََهـاَدى ِمَن الـَهَوى َما نَشـاءُ 

 

 َرقِْيـبُ    ـافِ ِمـَن الَعفَ   َوَعلْينَـا

 ِمـَراِسـِه االْهـَواءُ   فِـي  تَِعبَـْت 

 

 َجاَذبَْتنـي ثَوبِي الَعصـيِّ وقَالَـتْ 

َعـَراءُ  اُس أَيُّـَهـا الشُّ  أَْنتُـم النَـّ

 

َ فِي قُلـوِب الَعـَذاَرى  فَاتَّقـوا هللاَّ

 َهــَواءُ   قُلُـوبُُهـنَّ  فَالَعـَذاَرى 

  

 

، ثم قام (الشوقيات)شعره الغنائي في ديوان سماه وقد جمع شوقي          

الدكتور محمد صبري السربوني بجمع األشعار التي لم يضمها ديوانه، 

 (الشوقيات المجهولة)وصنع منها ديوانًا جديًدا في مجلدين أطلق عليه 

 

 

التعي  (شعيعت احالمعي ) ته قصيدوفي الختام  اذكر من بدائع قصائده        

الصعوت  سيقا ر محمد عبد الوهاب ومن بعده فيعروز صعاحبةتغنى بها المو

الجميل الناعم  ذي الصدحات العالية والنغمات الطويلة او الراقصة الشجي 

 :في بعض االنغام  التي تطرب االسماع  وتنشرح لصوتها الصدور

   

 

 باِك    بقلبٍ   شيعُت أحالمي
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 ولمحُت من طرق المالِح شباكي 

 

 اب وِوْرَده ورجعُت أَدراَج الشب

 أَمشي مكانَهما على األَشواك 

 

 خفوقه    واٍه ، كأن    وبجانبي

 جهشة ُ المتباكي  تلفَت   لما

 

 شاكي السالِح إذا خال بضلوعه 

 بشاك  فليس    به  أهيَب   فإذا

  

 حبائلي    أني طويتُ    قد راعه

 وفكاك   تناوٍل    طول   من بعد

 

 ذة ٍ ويح ابن جنبي ؟ كلُّ غاية ِ ل

 اإلدراك    عزيزة   الشباب بعد

 

 بقية    -يا فؤاُد  -لم تبق منا 

 َ  لعراك    ، أو فضلة   لفتوة ٍ 

 

 كنا إذا صففَت نستبق الهوى 

 العصبة ِ الفتاك    شدَّ   ونشدُّ 

 

 واليوم تبعث فيَّ حين تهزني 

 ما يبعث الناقوُس في النساك 

 

 يا جارة َ الوادي، طَِرْبُت وعادني 

 ا يشبهُ األَحالَم من ذكراك م

 

 مثلُت في الذكرى هواِك وفي الكرى 

 والذكرياُت صدى السنين الحاكي 

 

 ولقد مررُت على الريا  بَرْبَوة ٍ 
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ناَء   ألقاك    ِحيالها    كنتُ   غَّ

 

 ضحكْت إلي  وجوهها وعيونها 

 ووجْدُت في أَنفاسها ري اك 

 

 رفرفاً    أذكر   في األيام  فذهبتُ 

 الجداوِل والعيوِن َحواك بين 

 

 أذكرِت هرولة َ الصبابة ِ والهوى 

 لما َخطرِت يُقبالن ُخطاِك؟ 

 

 لم أَدر ما ِطيُب الِعناِق على الهوى 

 حتى ترفَّق ساعدي فطواك 

 

دت أعطاف بانِك في يدي   وتأوَّ

اك   واحمر  من َخفريهما خد 

 

 فرِعك والدُّجى : ودخلُت في ليلين 

بح ا ِر فاِك ولثمُت كالص   لمنوِّ

 

 ووجْدُت في ُكْنِه الجوانِح نَْشَوة ً 

 من طيب فيك، ومن ُسالف لََماك 

 

 وتعطَّلَْت لغة ُ الكالِم وخاطبَْت 

 َعْينَيَّ في لغة الهوى عيناك 

 

 وَمحوُت كلَّ لُبانة ٍ من خاطري 

 ونسيُت كلَّ تعاتٍُب وتشاكي 

 

 ال أمِس من عمِر الزمان والغد  

 فكان يوَم ِرضاك  ُجِمع الزمانُ 

 

 لُبناُن ، ردتني إليَك من النوى 
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 َدَراك    للحياة    سيرٍ  أقداُر 

 

 جمعْت نزيلي اهِرها من فُرقة ٍ 

 األَفالك َصوالجِ    وراءَ   ُكَرة   

 

 مشي عليها فوَق كلِّ فجاءة ٍ ن

 كالطير فوَق َمكامن األشراك 

 

 ولو أن  الشوق المزاُر وجدتني 

 على ثراك الذاكي ُملقى الرحاِل 

 

 بنت البقاع وأمَّ برُدِونيِّها 

 طيبي كجلَّق ، واسكبي بَرداك 

 

 وِدَمْشُق َجنَّاُت النعيم، وإنما 

 ُرباك   عدنِهنَّ  ُسدَّة َ    ألفيتُ 

 

با   قسماً لو انتمت الجداوُل والرُّ

 نَماك    ، ثمَّ   الفردوسُ    لتهلَّل

 

 َمْرآِك َمْرآه َوَعْينُِك َعْينُه 

 لِْم يا ُزَحيلة ُ ال يكون أباِك؟ 

 

 تلك الُكروم بقية   من بابٍل 

 نَسَّى البابليَّ َجناك ! َهْيَهاتَ 

 

 تبدي كوشي الفُرس أفت َن صبغة ٍ 

 للنااـريـن إلـى أَلَـذِّ ِحـيـاِك 

 

 خرزاِت ِمسٍك أو ُعقوَد الكهربا 

 أُوِدْعَن كافوراً من األَسالك 

 

ْرُت في لَبَِن الجِ   ناِن وخمِرها فكَّ
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ا رأيُت الماَء َمسَّ ِطالك   لم 

 

 لم أنس من هبة ِ الزماِن عشيَّة ً 

 َسلَفَْت بظلِِّك وانقَضْت بَِذراك 

 

 ًكنِت العروَس على منصة ِ جنحها 

 لًبناُن في الوشي الكريم َجالِك 

 

 يمشي إليِك الل حنُ في الديباج أَو 

 في العاج من أي الشِّعاب أتاك 

 

ْت ذ  راعْيها الطبيعة ُ ِرقَّة ً َضمَّ

 ِصنِّيَن والَحَرُموَن فاحتضناك 

 

 والبدُر في ثبج السماِء ُمنور  

 سالت ُحاله على الثرى وُحالِك 

 

 والنيِّرات من السحاب ُمِطلَّة   

 ُشباك  ومن  سترٍ  من   كالغيد

 

 وكأَنَّ كلَّ ُذسابة ٍ من شاِهٍق 

 ركُن المجرة أو جداُر ِسماك 

 

 احي الليل ، إال أنَّة ً سكنْت نو

 في األَْيِك، أَو َوتَراً َشِجيَّ َحراك 

 

 شرفاً ـ عروس األرز ـ كلُّ َخريدة 

 تحَت السماِء من البالد فِداك 

 

 َرَكز البياُن على ذراك لواَءه 

 ومشى ملوُك الشعر في َمغناك 

 

هر الشموُس ، وال أرى   أُدباسك الزُّ
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ُض بالشموس ِسواك   أَرضاً تََمخَّ

 

 من كل  أَْرَوَع عْلُمه في شعره 

 بمالك     من ُخلقه    ويراعه

 

 جمع القصائَد من ُرباِك، ورب ما 

 سرق الشمائَل من نسيم َصباك 

 

 موسى ببابك في المكارم والعال 

 وَعصاهُ في سحر البياِن َعصاِك 

 

را   أَْحلَْلِت شعري منِك في ُعليا الذُّ

 األمالك      برواية    وجمعته

 

 إن تُكرمي يا َزْحُل شعري إنني 

 إالَّك    قَصيَدة ٍ   كلَّ    أَنكْرتُ 

 

 بديُعهُ، وغريبُه : أَنِت الخيالُ 

 هللا صاغك، والزماُن َرواك 

 

 

 

 

 

************************ 
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 اصرــــالمع العربي رـعـــــالش

  مــــا رته وا                         

 
 

 

طالمما  ومتكلم  –من المتيد ان وحدد التترة الزمويمة للشمعر المعا مر        
ال مداد  ان الشمعر المعا مر همو مومه فوقول وباهلل  التوفيمق و_  االن فيه 

متا ل بيولا  اوما  مر الشعرالعربي ب ل لة  البله امتداد لتترا  شعرية ق
او مد  همذه من التغيرا  الت ديدية مرورا ممت المزمن  المقمال فيمه بحيم  

او د  اوواعما وتغير  بوية الشعر فيلا  او في م ارها   االت ديدية امور
 ديدة للق يدة الشعرية  وقد شرح   ابقا كل هذه التطورا   ممت ممرور 
الزمن الحاد  وب ب  الحا ة الملحمة للمذه الووعيمة ممن الق ميدة او تلمك 

وا متطيت ان .  القائمل للمذه الق ميدة المعيومة او وات ة عن وت ية الشاعر
الو ممف الثمماوي مممن القممرن  ابتممداءااحممدد  التتممرة الزمويممة للشعرالمعا ممر 

ابتممداءا مممن البممدء بكتابممة  ق مميدة الوثممر فممي العقممدين ال ممابت  العشممرين  او
 .    غل   االمراعلى الماعي فيما اراه والثامن من  القرن 

 

للواقعععع    قعععيوالوجعععه  الحقي  الثمعععين  هعععو الكنعععزالشععععر الجيعععد            

 ن  يكععون أ بعع  العصععور  أقععدم  بععه  منععذ  اإلنسععان حلععم   ولطالمععا  اإلنسععاني

 حالعععة    الشععععر  اقعععول  ان   ان اسعععتطيع   لعععذا ا شعععاعر او يولعععد   شعععاعرا

  بعين  رجعح  و تتعأ  الحقعة  االنسعانية  العاطفة  تكتنفها   او نفسية روحية 

لععه    كانععت  سععان الحععديث  ربمععافاالن والخيععال والحععدس   وااللهععام   التأمععل
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  والرمعععوز  الرومانسعععية   واأللعععم العععواقعي المشعععاعر   معععن  مركبعععة  حالعععة

 العذي   القعديم  العربعي  االنسعان ر غي ع الوجودي  فهعو   والقلق  السيريالية

  فعي يجعيش  بمعا ويتغنعى  الكعآل والمعاء   ينشعد  فعي الصعحراء  كان هائمعا 

طبيعتعه    واعروف    امكانيتعه  حدود في سيس    واحامشاعر   من  نفسه

  او مجموععة  حعاالت   حالعة   تعتريعه ربمعا   المعاصر  العربي  فاإلنسان .

 الوقعععت   المععععاش فعععي  والواقعععع   نفسعععيته  عليعععه تمليعععه   بمعععا  متناقضعععة

 .به   المختلفة  المحيطة االنساني   وتناقضات  المجتمع الحاضر 

      

  فتخعرج  قصعائده  يرخعي عنعان هو هعذا  العذي  لحقيقيا  الشاعرو          

  عن  طموحعات  ةومعبر ومشاعر مركبة انسانية  ثقافة   حصيلة   عفوية 

 .وطموحعععة  ة قعععفعععي االخعععرين  و ابعععداعات خال  تأثيرهعععا  ومعععدى   نفسعععية

  حيعث الحعي   بالكعائن   شعبهأ هعي  حيعا  او  كائنا  تمثل الحالية  فالقصيدة 

 تمثعل   ومضمونها  روحيته  فهعي . جسده  او بنيتها لقصيدة ا  شكل  يمثل

ممتزجععة    واراسه   الشععاعر  روح   اسععرار  منععه   تنععبلج   الععذي  الصععدى

 .بعواطفه  واحاسيه 

 

  او المعاصععععر الحععععديث  الشععععاعر  ان  بععععين ان  ا   المفيععععد  ومععععن         

  وكأنعه عميقة  ادات الثقافة  في  امتد غزارة   فيه تتمثل   المطبوع  شاعر

 لععذا  .المختلفععة   االمععم   علععى  ثقافععات ومطلععع   كلهععا  الحضععارات  وارث

 وارائععه    اسععتخدام  مفععردات  اللغععة  لتصععوير افكععاره مععن  اصععبح  متمكنععا 

احعد  و  معن   امعر  او  خعارج  دون تعاثير  معن  نفسه  وخلجات وعواطفه 

   الفاني  او  الضحل   القول  غنية  تحصنه  من  عميقة فلسفة   يرتكز على

  هععادرا  فيضععا  اذن  يمثععلفهععو والرصععين   الركيععك  الععى  القععول العميععق 

بهعا     يَأْخعذُ   معن اعماقعه   المنبثقعة   القويَّعةِ    النفسعية للمشاعر   وتلقائيا 

متألقعة  متناغمعة   سعمىاال المنطلقة  نحعو  المتجددة  المتأملة   ِمْن العاطفة

االفضعل    المثعالي  ونحعو لالنسعان  والحبه فيها   واالنتشاء  اةالحي  تنشد

  معن خلقهعا   الجميلعة ومحاولعة الشععرية  واالبداعات   لالفكار  توليده  في

أهمية الشعر تتجلى في قدرتعه علعى تغييعر حيعاة البشعر، فالشععر و.   جديد 

   اقطعرات المطعر مكونعة غيثعاشعبه بفيصعبح  يمس وجدان كعل انسعان يقعرأه 

 .فتزهو وتزدهر  يعيد الحياة الى االر  الميتة
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هو الشمعر  المذي كتم  على اوه الشعر المعا ر ويمكووا من  تعريف       
و متة المعا مرة تمدل . او المذي يعا مروا  في الزمن الذي يعا ر القمراء

  التممي  الحممدي  وهممي المرحلممة  الشممعر حيمماة   فممي  علممى مرحلممة بعيولمما
ال  ميتمما او دون اعتبممار إن كممان الشمماعر عيشمملا االن او التممي و وعا ممرها

 . على قيد الحياة خالل فترة و ود هذا الووع من الق يد يزال 
 

او ( التقييديمة) الشعرالعربي  موذ القدم اعتممد الق ميدة التقليديمة اوف      
العمودية الموزووة على احد البحورالخليلية اال اوه بمرور الزمن والحقم   

التي مر   على االمة العربية والتعمايش ممت االممم االخمرى او مد الزموية 
ووعا من االوتتاح لمدى بعم  الشمعراء المذين همم ممن ا مول غيمر عربيمة  
 مممي   بحركممة الت ديممد  كممما فممي  الع رالعبا ممي  شمممل  اال مملو  فممي 
الق يدة الشعرية  والمعاوي االبتكارية فيلا ثم تغير ثو  الق يدة العربيمة 

ر والولك في االوزان الشعرية ثم و د الموشح ثم اوواع من يشطوفو د ال
ثمم ق ميدة ( التتعيلمة )الق يدة العربية   ديدة  اخرها ق يدة الشمعرالحر 

الشعر العبا ي ) را ت كتابي  -.الوثر في اخر المطاف في الوق  الحاعر 
 بعععد   فيمععا  ت شععهد  حركععة الشعععر العربععيف  -( بممين الكال مميكية والت ديممد

العربيعة،   للقصعيدة  العروضية  طال التغيير البنية  حيث   استثنائية،  نقلة

 الثانيعة   ثعورةالحر ال ة  ويعتبر الشعرشعر التفعيل مع حركة الشعر الحر أو

 اذا   العربععي  األدب تععاريخ   شععهدها ديععة يفراهال ةعلععى العععرو  الشعععري

 .الموشعحات األندلسعية تمثلعت فعي   االولى   اعتبرنا  ان الثورة العروضية

فعي   فعي  الشععر العربعي فضعاء  فعي   وقد التمعت أسعماء جديعدة واالزجال

بشععكل قصععيدي جديععد، مثععل نععازك  القععرن العشععرين،  النصععف االول مععن 

،  ويوسععف الخععال  المالئكععة، وبععدر شععاكر السععياب، وعبععدالوهاب البيععاتي،

  كانعععت ذا لكعععن إ وامثعععالهم  امعععل دنقعععل وصعععالح عبعععد الصعععبور  .وأدونعععيس

 علعى التوصعيل حريصعتين   كانتعا  الرومانسعية لكاإلحيائية، وكعذ القصيدة 

  التقليد  شعر التفعيلة ستحرص على تكسير هذااو  الشعر الحر  حركة فان 

  بكععل يتميععز   وترميععز ئي خطععاب إيحععا  إن الشعععر مععن  الموجععود   بتفاعععل 

شعععر   كععان  وإذا. ألبعععاد ا هععذه    وتعععدد  المعنععى  االنزيععاح  وكثافععة  دالئععل

  تطوراتععه الترميععز  فععإن   كثافععة فععي  او قلععل  اقتصععد  بدايتععه فععي   التفعيلععة

عنعدما اسعتقر فعي الثقافعة  سعماء  ضعيقة  فعي   أدخلتعه  الالحقة سرعان ما

 فيعه  معنعى كعل   معن  يجعرده   مفهعوم خعاص ععن الشععر الشعرية العربية 

 اعل  فعيالبديهيعة  من التأمالت   لسلةس  بعد وربما  جاء ذلك .له   ورسالة

  الثعاني معن  فعي النصعف ية العرباالمة  ها تالتي عاش   السياسية  النكسات
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 .واالجتماعيالثقافي  من اليأس النفسي  حالة   ولد حيث القرن العشرين، 

 

 
فالشعر العربي يرتكز  حاليا على  ثالثة اوواع من الق ائد الشعرية         

 :ركائز هيويعده شعرافه هو االفعل  وهذه الذ م ارا  كل مولا ياخ
 
لمي الق ميدة وهمي اال مول اال ميلة للشمعرالعربي ف: الق يدة العموديمة  

التقليديممة  او التقييديممة حيمم  اولمما مقيممدة بممالوزن  والقافيممة او العممرو   
وهممذه الق مميدة  اليممزال  ممداها قويمما شممديد الوقممت علممى االذن العربيممة فممي 

واالفعل  في وظري وفي  عتباراتلا وتعتبر الق يدة  اال مىمو يقاها وا
 :المتلقين  ومولا هذه االبيا  وظر اغل  

 
 

 وقت  العمر لالق ى واوي
 على علدي الى يوم الموون                                           

 
 وي اال يا زائرا   للقدس   خذ

 الى االق ى لكي احوي  بيوي                                         
 

 ا لي   ركعة   هلل     اوي
 فباركووي  ال الة  اتوق الى                                          

 
 من الموتى  ر   الخيل ا 

 الى ال در الحوون  لعا متي                                        
 

 مممي  و ممميه بالشممعرالحر والق مميدة االخممرى ق مميدة التتعيلممة او ممما      
تتعيالتلما حمرة  غيمر مخلوطمة بماخرى  بالشعر الحمر الن اوزان  ق ميدته 

أي مممن  مموس واحممد  ووزن واحممد وقممد بويمم  هممذه الق مميدة علممى احممدى 
 :التالية  ال افية الوقية  التتعيال  الحرة او احد البحورالشعرية
 

 :بحر الوافر  وا ل تتعيلته  -4
 

 .اعلتن متاعلتن  مت  متاعلتن
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 :وأ ل تتاعيله: الكامل  -1
 

 متتاعلن  متتاعلن  متتاعلن
 
 

 :اللزج وأ ل تتاعيله -3
 

 .متاعلين   متاعلين    متاعيلن
 
 

 :الر ز وأ ل تتاعيله -1
 

 .م تتعلن   م تتعلن   م تتعلن
 
 

 :الرمل وأ ل تتاعيله -0
 

 . فاعالتن   فاعالتن    فاعالتن
 
 

 :هالمتقار  وأ ل تتاعيل -6
 

 .  فعولن  فعولن فعولن   فعولن
 
 

 (وي مى الخب  أو المحد  ) المتدارك  -1
 :وأ ل تتاعيله

 
 .  فاعلن  فاعلن   فاعلن   فاعلن                       
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ال ممدر  الحممر علممى ال ممطر الشممعري بممدال مممن وتعتمممد  ق مميدة الشممعر     
فق يدة الشعرالحر . تعتمد عليلما ق يدة العمود الشعري  والع ر  اللذان

كممل  ممطر مكممون مممن تتعليممة واحممدة  .  متكووممة مممن العديممد مممن ال ممطور 
تتكرر فيه  عدة مرا   ال تقل عن  واحدة  وال تزيد عن  الت مت  تتعميال   

مممثال  (تمماعلتن م) التزممم  تتعيلممة المموافرالتممي  الق مميدة فلمموتس التتعيلممة 
ن ا ممطر الق مميدة  للق مميدة  وتكممو( المموافرالبحر )يكممون المموزن الشممعري 

مكووة ممن وتمس التتعيلمة  ممذكورة  فمي  ال مطر الشمعري ممرة واحمدة او 
فتكمون مو ميقى الشمعر . اثوتان او ثال  مرا  الى ت مت ممرا   وال تزيمد 

والحق  -الحر ذا   و ق مو يقي واحد  لكل ق يدة  اال ان هذه الق يدة 
الى ابلا تحولوا واغل  كتتتعاءل  في ظل الق يدة الوثرية  اخذ  –يقال 

 :ومولا هذه ال طور  ,ق يدة الوثر الولم يروولا اال لل  يكتبون شعراء

 

 صيحاتك صوت نبيٍّ يبكي تحت األسوار

 المهدومة شعًبا مستلًبا مهزوًما كانت برًقا

  أحمر في مدن العشق أضاء تماثيل الربات

 وقاع اآلبار المهجورة كانت صيحاتك

 صيحاتي وأنا أتسلق أسوار المدن األرضية

 أرحل تحت الثلج أواصل موتي )...( حيث

  الموسيقى والثورة والحب وحيث هللا

  
اوالطارئممة علممى العربيممة  اممما ق مميدة الوثممر فلممي الق مميدة ال ديممدة       
 . تكون الق يدة العالمية شعرافها باولا  يأملوالتي 

  
فيمه الكتايمة  همي قطعمة وثريمة ممو زة  بمما ): فق يدة الوثر تعريتلما       

فلممي خلممق حممر لمميس لممه  .وا ممت  موحممدة ومعممغوطة اشممبه بقطعممة بلممور
وربمما  تكمون خار ا عن كل تحديمد  ,عرورة اال رغبة الشاعر في بوائلا 

 .  (متتوحة  اولا ال ولائية ايشيئا معطربا اال ان ايحائياتلا 
 

 د تعتمدولق يدة الوثر  مو يقاها الخا ة  وايقاعاتلا الداخلية  التي ق    
علممى االلتمماظ الشممعرية وتتابعلمما  و ممورها الشممعرية تكمماد تكممون متكاملممة  
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واحمد شمعراء ق ميدة  او مي الحماج وقد قال فيلا الشماعر  الشماعراللبواوي
 :الوثر

لتكون ق ميدة الوثمر ق ميدة حقما  ال قطعمة وثمر فويمة، أو محملمة بالشمعر، ) 
 ( .االي از والتوهل والم اوية: شروط ثالثة

 

فقصيدة النثر شكل  أدبي  جديعد  معاصعر  اوجعد ت مجالهعا الواسعع          

في  مجال الشعر ويتسع هذا المجال كلما تقدمت وتطورت الحيعاة  فهعي قعد 

تحقعععق  الدهشعععة  أو  الصعععدمة  فعععي التعبيعععر المسعععتجد  المسعععتحدث  وهعععذا 

متوقف على  امكانية  الشاعر في التقاط  رسيته المثالية   وصعياغتها  فعي 

بنية جديدة ، قوامها  الصور والرمعوز الشععرية غيعر الموغلعة فعي االبهعام  

والتوهج  المنبعث  من التركيعب  اللفظعي  وكيفيعة  اسعتخدامه  فعي التعبيعر 

 .وجماليته من حيث االنتقاء والبيان اللغوي 

 
إَن كثيمرا  لا حيم إشكاليا  ق يدة الوثمر العربيمة تبمدأ ممن م مطلحو      

 -اول االمر  -ال يميزون بيولا وبين الشعر الحركاووا لباحثين من الوقاد وا
حتى أَن بععلم أخمذ يتحمد  عمن ريمادة الشماعرة العراقيمة ومازك المالئكمة 
للما فمي حمين أَن الشماعرة والواقمدة المممذكورة كاوم  ممن أشمد خ موم هممذه 

 .وكاو  تعتبرها وثرا  الق يدة
 

الو ف ر الموثور الذي ظلر في أما عالقة ق يدة الوثر بأوموذج الشع     
يذه  ق م ممن  حي   ااول من القرن العشرين، فلو محل إشكالية أخرى

 –إلممى أَن االثوممين  والممذين يميلممون الممى تتعمميل الق مميدة العموديممة  الوقمماد
ال يعممدوان أن يكوومما ت ممميتين لممومط كتممابي -شممعرالتتعيلة وق مميدة الوثممر 

ختلتممان كممل االخممتالف، اَن لكممل يممرى آخممرون أولممما  و ممان م بيوممما واحممد
 .ل حيح ا الرأي للذا الراي واعتبرهواميل  مولما خ ائ ه 

 
 يمرى، إذ الوثمر  ق ميدة شكالية أخرى من إشكاليا ايعد االيقاع وربما     

ابلا  القمائم  العموديةإيقاع الق يدة ويتعلووه على أَن للا إيقاعا خا ا كت 
 . الء في خ ومة تامة فلفالء وهف، والقافية  على الوزن

 
 و أدوويس،و مايغ،التوفيمق  و بمرا إبمراهيم  بمرا،ويعتبر  الشمعراء      

 و عزالمدين الموا مرةو ركون بولص، وأو ي الحاج، ومحمد الماغوط، 
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، رواد و مملمى الخعممراء ال يو ممي  عبممد القممادر ال وممابيو ممليم بركا ،
 .في القرن العشرينعود وشوئلا  ق يدة الوثر 

 :هذه ال طور الشعرية  ومولا  
 

 ايقظت مارد شعري 

 في حدائق بابل السندسية

 بين ريا  غرناطة

 ترانيم اندلسية 

 للعشق حكايات هناك

 ترم عظاما بالية

 في قصورالحمراء

 وبغداد العربية 

 اندلسية ام غجرية 

 بلكنة قرمزية 

 ومواويل عربية  

 

قعد اكتسعب  (  دة النثعر قصي )مصطلح    نعرف ان   أن  ومن المهم          

معن    الكثيعر  شكال ادبيعا و رسعوخا ثابتعا ، وتنظيعرا واضعحا، اسعتقرت مععه

   األسععاس  لقصععيدة  النثععر المعاصععرة  والتععي  تظهععر ياألطععر الجماليععة وهعع

فعي  التخلعي ععن  العوزن  والقافيعة ، واإلبقعاء علععى روح   مالمحهعا   ابعرز

   المعنغ م   الصورة الخالبة ، واللفنفي اإلحساس المتقد ، و  الشعر المتمثلة

أشععكالية   إلععى   تعععود  والتععي كانععت كمحععاوالت.  تسععتقي  جماليتهععا منهععا  ل

للشععر  فعي مطلعع  القعرن العشعرين  وقعد    الرومانسية مصاحبة  للمدرسة 

البيت   العمعودي     السطر  الشعري  بدل   امتازت  باعتماد ها  على وحدة 

   وكعذلك  علعى  نغعم األلفعاا ، وجمعال  الصعورة ، وتعألق  (التقييعدي) القديم 

الشععر الرومانسعي وآلياتعه    العاطفة  فنجد  في قصيدة النثر  نفس مفاهيم

االغلععب   األب   الشععرعي  لقصععيدة  النثععر  فععي  األدب  وقععد نعتبععره  فععي 

قصعيدة  النثعر فعي  ضعوء  صعر ، ومعن المهعم  كيفيعة   قعراءة  العربي المعا

 . هذا  النوع  من  الشعر تجربة 

  

المنثععور ، يخععالف  بكععل  شععكل  مععن   الشعععر أن   ويجععدر بالععذكر        

بخاطرة     و ليستهر المكتوبة  فاألشكال ما يدونه  البعض  من  الخواط

   مععن حيععث التعبيععر  وانتقععاء الكلمعععة  يكععون  قريبععا  منهعععا  لكنععه ربمععا 
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ر المنثعععور نعععص ععععالي واضعععح   ومفهعععوم   فالشعععع  االوضعععح   وهعععذا

  الشععاعرية  وقععد  يععدور  حععول  رسيععة  جديععدة  أساسععها  الوجععدان المتقععد

ومععا يحقعععق مععن جماليععة عاليعععة  والععنفس الحععار  والخعععاطر المشععحون 

ي ملك للجميع  وتنثر  شذاها  هضة كالزهرة في الحديقة العامة  فمستفي

 .   اليهم بالتساوي

 

را وا عا  في ال ووا  االخير ة  بمين  فق يدة الوثر اوتشر  اوتشا         
هم  ود  وتميمز  برمزيتلما يكت   فيلا  كل  من الشعراء  الشبا  واخذ 

الخاوقة وغلوائيتلا المم و ة لدى البع  وعدم متلوميتلما  اال  مما ومدر  
وما دعو  له هو  لولتلا وقربلا من المتلقي لميتلم مما ت ممو اليمه  فمي 

 :الحظ قولي   ق دها والغر  الذي قيل  فيه
 
 ..افيقي  .. افيقي   
 
 ذا  المكحل  االخعر  
 

 في  بلدتي عرس 
 

 اوحى به النجم  

 

 اهتزت له الدنيا 

 

 وليل الحب مسروج 

         

 وغنت اغنية الشوق 

 

 نخيل في البساتين 

 

 وغنت سدرة الشارع 

 

 ----بصوت شبه محزون 
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ممن و مائل التوا مل  وخا ة  بعمد  ظلمور االوترويم   والتي مبك      
اال تماعي  وغيرها  من  و ائل  االعالم  وو مائل  الوشمر  المختلتمة  
التي  اوار  دروبا و بال  كثيرة  وف ح  الم مال  للوشمرلكل االخمرين  
وحطممم  بعمم  االبممراج المتعاليممة والتممي كممان بععمملا   وفمماء  ومممن  

بال مممين    مملبيا  هممذه الق مميدة   ان اخممتلط  الحابممل  بالوابممل  والغمم 
 .  وكل يقول اوا  اكت   شعرا  او اكت   وثرا 

 

   اإليجععاز هععو  النثععر   قصععيدة    جماليععة    اهععم  خصععائص  ومععن           

والتععوهج     -. ونعنععي بععه  الكثافععة  فععي اسععتخدام  اللفععن   سععياقيا  وتركيبيععا 

كأنعه   ونعني به  اإلشراق  حيعث  يكعون  اللفعن  متقعدا  متألقعا  فعي سعياقه ،

اسعتبدلناه بغيعره ينطفعئ  بععض بريقعه او   مصباح  يطفعح  نعورا  حتعى  إذا

فعي    متوحدة   -النثر   واعني قصيدة -في هذه القصيدة   يتالشى   وتكون

   البيعععت ) العععذي  يماثعععل    يكعععون  السعععطر  الشععععري   بحيعععث    صعععياغتها

 سععطور  قيععةوحععدة  متكاملععة  مععع   ب(  القصععيدة التقييديععة  فععي  الشعععري

القصعععيدة  تكعععون  مترابطعععة    يقعععرأ بمفعععرده  اي  انسعععطر  القصعععيدة  فعععال 

 تكعععون  تنسعععيقية  متفاعلعععة   بعععزمن   بحيعععث   تحعععدد  متوحعععدة شعععمولية  ال

فععي  بنائهععا عععن   النغميععة  وااليقععاع العمععودي    مفتوحععة  اطرهععا   تخلععت

 :هذه الجماليات    جديدة ، وأساس  جماليات   لحساب

االسعععتطرادات  واإليضعععاحات  والشعععروح ، وهعععذا  معععا نجعععده فعععي  تجنعععب  

وإشععراقه  قععوة    األخععرى  علععى  ان تكععون  قععوة  اللفععن األشععكال النثريععة 

 .فيها  وفاعلة جديدة 

            

  الواقع  المنظور  وفعق   من   هاتؤلف  عناصر: النثر    فقصيدة            

وتراكيبعه ،   العنص جديدة   بين ألفاا   بعالقات  الرسية  الفكرية  للشاعر 

وحدة  العنص  وحعدة  واحعدة ، ذات  جماليعات    هذه  العالقات   مبنية  على

الخععارجي  بمنظععور   مبتكععرة  تعتمععد  علععى رسيععة  الشععاعر للواقععع  المععادي

   واالفضععلية  سععياقاتها  نحععو الجماليععة  فععي    الشعععرية  اتععه كانم،وا جديععد 

التراكيعب ،    اللفظيعة ، وبنيعة  ه  الرسيعة علعى  العالقعةتنعكس  هذ   بحيث

هععذه الرمزيععة  اتخععذها  بعععض  اال ان    دة  الرمععزحععو والتخييععل ،   وقععوة

ذريعععة  فععي االيغععال فععي االبهععام    -قصععيدة النثععر  – شعععراء  هععذه  القصععيدة

والغمو   بحيث  انعكست  سعلبا  علعى  المتلقعي  وادت العى عزوفعه  ععن  

العمود الشععري    قصيدة  في  بعض  االحيان  حيث  يفضل عليها قراءتها 

المتلقعي العى اذن  ان القريبع  والقافيعة لما  فيهعا  معن  موسعيقى فعي العوزن 
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بحيععث يبقععى  العربععي  الموسععيقية  والتععي تعودتهععا اذنععه واحبتهععا  نفسععيته

يفضلها  على سواها  في كل االحوال ويردد مع نفسعه معا يحفعن معن ابيعات 

 . ها في بعض االحيان او ينشدها في

تيار رمزي  ارف يقوم على اعتبار الشعر ب عرف  هذه الحالة و        
 اللغة من  ابداعي وابت عمل  كتابة إبداعية مادتلا اللغة، وهذه الكتابة هي

وعن لغة عامل اليومي ايختلف عن لغة الت ذاتيا يخلق مولا كياواحي   
مشتركا  بالتداعي الحر ه التكر الشعوري مع، يتتاعل الظاهري  الموطق

 اي ادإلى  لدفوي الوت ية الموبثقة من وت ية الشاعر ذاته  تيار ااحالمب
 في التعامل االحوال وحو االفعلتغيير  ة للا قابلية  مالية مبتكر معان

 ، و تحرير الطاقا مت المورو  التاريخي واللغة المقال فيلا هذا الشعر
 يدخل من خالللا الى الطاقا  الشعرية تحريرا شامال عرالكاموة لدى الشا

   .ال تماعيةا   ةالبواع  االو اويو اوالوت ية الذاتية

لو مول إلمى الغايمة، ا ية فميو ميلة الشمعرال هي إن المتعة ال مالية       
فلو إحدى و ائل غرس ال ممال ) فال مال و يلة الشعر إلى غاية ال مال

 (. ل غرس ال مال الكبرى ال ورة الشعريةمن و ائ ويعد في الو ود
 

و يون رة من  ما  الشعر، ولئن لم يركز الروماهالوزن  مة قا ان    
ا يقاعي ال وتي ب ورة خا ة، فمن المتأثرين  يون على البعدوالرمز

العو ر ا يقاعي الدال ااكبر  انبالمدارس الل اوية الحديثة يتتقون 
من  حقيقة هو ووع فالوص الشعري  شعر،من مكووا  ال الظلروالعو ر ا

وخا ة  بين مختلف م توياته ااوزان تتولد من قاعدة اتحاد واو  ام
بين حروف اللغة  وابراز ذا  ال و  المتشكل من الحرف اللغوي 

 ات اله باخر وفقا المكاوية الشاعر ومقدرته على االتيان باالفعلو
اال ان  الق يدة المعا رة   ويشكل العرو  ال او  اابرز في الشعرية، 

التزم  عن بعد بحور الشعر ال افية مت ,الحر  واق د ق يدة الشعر
ايغاللا المترط في الزحافا  عود اغل  شعرائلا  اوق يدة الوثر الرافعة 

على كل االوعاع الموروثة   والثائرة لكل المتاهيم الشعرية القديمة
 . ائرة في خط الحاعر اوالم تقبل  

 يبقىب ماليته وقوته وطموحه وأحالمه، على العموم  لشعراو     
ويظل  مال  محيرا  للعقول ال افية وموابعه شكال ومعمووا بماهيته

يكت     للوتوس واعواطتلا معبرا عن خوال لا ماهيته شيئا  مثيرا   اذبا  
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 اوبثاقماهيته من   ائغا .  ماليته من وظيتته ا يحائية الغامعة فويا  
ا وعلى هذا اوبثق   مالية هذ اخل هذا الشاعر الثائرو  في دعالم مكب

 .التن من روحية عالية ووت ية شاعرة مللمة 

 

  فعي  أسعهمت  ربمعاحعداث التعي رافقعت هعذا العصعر اال ولعل وقعائع          

اإلنسعانية ،و كانعت القعيم والمععايير  بععض  اخعتالل فعي   كثير معن االحيعان

االهتمام بالمعطيات الموضعوعية لشاعرالمعاصرالسبب المباشرالذي دفع با

والفنيععة لهععذه األسععطورة ليهععرب مععن واقعععه المريععر إلععى عععوالم اخععرى قععد 

والععتمكن  الجععانح نحععو االرتقععاء   الخيععال  فيععه  ويحلععق  المثاليععة  تسععودها 

عليععه فراغععات مععن ذاتععه  يمععأل  والععذي الشععاعر عالمععه الخععاص بععه   ،فيبنععي

 لمتغيعرات السياسعية لهعذه ا نتيجعة  عر المعاصعر ،اوقد طفق الشع .المكبوتة

  التعععي شعععهدها العصعععر الحعععديث يعععتلمس او يعععتفهم  المأسعععاوية  واألحعععداث

  إلعى أبنعاء  المقومات القادرة علعى اإلفصعاح ععن رسيتعه اإلنسعانية الشعاملة

للتعبيعر   وسعيلة  تلعك خيعر او  وطنه او انسانيته وقد تكون هذه األسعطورة

 نفسعععية   والحعععوافز الداخليعععة عنعععده او تعبعععر ععععن ا سعععيةععععن النعععوازع النف

ربمععا جععاءت لتعبععر عععن تجسععيد للتععوق اإلنسععاني الشععديد وشععكله  . االخععرين

 الخيالي المناسب لهذا التعبير ،

 

احععداث القصععيدة   مععن أهععم او االسععطورة   الفكععرة  أصععبحت لععذلك         

ه و تجربته الشعرية الحديثة التي عبأ الشاعر فيها هواجسه وارساه وأفكار

سعطتها الواقعع ا تمثعل بعوإلى المستوى االرقى ل الذاتي   من مستواها  بدءا

 . اإلنساني في هذا العصر بصورة عامة

 

دواويععن الشعععراء وخاصععة المعاصععرين مععنهم لتجععد فيهععا او  ومععن خععالل    

مععن الرمععوز واألسععاطير التاريخيععة علععى مععر   متعععددة  أنماطععا  ترصععد فيهععا

باألسعععاطير البابليعععة   واضعععحا  معععنهم اهتمامعععا  فقعععد أولعععى ععععدد ،العصعععور 

  تعععرتبط غيعععة التعععي قعععد يواآلشعععورية والسعععومرية او الفرعونيعععة او االماز

  تميزت بالقدرة على إاهار إحعداث العجائعب والخعوارق ،واوجعدت  بأحداث

جديدة للشعر المعاصر و عامال مهما معن عوامعل التحفيعز واإلثعارة  شكلية 

بشععكل حيععوي فععي أنشععطة هععذا اإلنسععان منععذ القععدم فععي الوقععت جسععدت تو

  منهعا  حاضعر ليسعتلهم الحاضر او بمعنى اخر غيرت اسطوريته الى واقعع 

 .جديد  كل
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الشععاعر المعاصععر خالصععة  فيععه   الععذي وضععع  فاألسععطورة هععي الوعععاء    

ان هععذه األسععاطير تمثععل مععا تبلععور فععي وفكععره وجديععد عواطفععه ونزعاتععه ، 

والفععرس اواليونععان والرومععان اومصععر انسععان القععديم فععي العععراق أذهععان اال

معن  الرفيعة   والثقافة العتيد   التاريخ  ذات  القديمة  من االقوام  وغيرهم

قصص وحكايات أسطورية فعبرالشاعر في تصويره الشععري لخلعق الععالم 

ومعا  المجهعول  اإلنسعان علعى األر  ،ومصعيره  هعذا  من جديعد ،ولوجعود

تكعون   ربمعا او  وتسعاسالت واسععة مظاهر الكون والطبيعة  به من  يحيط 

منععه   تفلععت  وربمععا عليهععا  يععتكهن االجابععة   بعععض االحيععان غامضععة فععي 

 . قديما  وحديثا   سرمديا  سرا  فتبقى

 

 (درا ا  في الشعرالمعا ر وق يدة الوثر ) را ت كتابي     
 

تمممي تتمثمممل فمممي  الشمممعرية المعا مممرة والحديثمممة والاال مممالي   و 
ملما كثر  زواياها واختلت  طرقلا الحر او ق يدة الوثر  الشعر

فاولا تتمثل  في م موعتين أ ملوبيتين همما اا مالي  التعبيريمة 
 .واا الي  الت ريدية

يتمثل اال لو   التعبيري  بالومط الذي توت ه أشكال اللغة اادبية 
أو المعلمودة،  ا لوبا ملووما  بلمون ممن المعايشمة غيمر المباشمرة

حيمم  تقممدم ووعممما  مممن الحقمممائق المبتكممرة بتحريمممف ي ممير للغمممة 
المعبممرة، وتتعيممل معقممول آلليمما  التمموازي واال ممتعارة والترميممز 
بشكل يفدي إلى الكشف عن الت ربة في م توياتلا العديدة التي 
 .قد ت ل إلى أبعاد محددة  لكولا تظل تعبيرية الحقيقة المكوووة 

ي  الت ريدية فتعتمد على زيادة معدال  االوحراف أما اا ال     
وتغلي  ا يحاء والرمز على الت ريح، فتعطي الق يدة إشمارا  
مركممزة يتعممي ن علممى المتلقممي إكمال لمما وتوميتلمما مممن الممداخل، مممت 
فارق  وهري بين التعبيرية والت ريدية يتمثل في إشارة ااولى 

ت مملا  ممواء أكاومم  إلممى الت ربممة ال ممابقة علممى عمليممة الكتابممة و
حقيقيمة أم تخيليممة، واختتمماء هممذه ا شمارة فممي الثاويممة بومماء علممى 

 .غيبة هذه الت ربة

 أربعة أ الي ، هييودرج تح  التعبيرية و
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اا لو  الح ي الذي تزيد فيه ا يقاعية والوحوي ةث في حين -4
 تقل در ة الكثافة والتشت  والت ريد،

ع الداخلي ويعمد إلمى ك مر ي مير اا لو  الحيوي الذي يومي ا يقا-1
في در ة الوحوية ويتوافر فيه م توى  يد والتوويت ممن دون أن يقمت 

 .بالتشت 

اا مملو  الممدرامي الممذي يعتمممد علممى تعممدد اا مموا  والم ممتويا   -3
ممة، ويحقممق در ممة مممن الكثافممة والتشممت  مممن دون أن يخممرج عممن  اللغوي 

 .ا طار التعبيري

تتموارى فيمه الت ربمة الح مي ة ممما يمفدي  اا لو   الرفيوي الذي -1
مم ر ا يقمماع الخممار ي، وال إلممى امتممداد الرممموز فممي ت ليمما  عديممدة ويتت 

تول  فيمه أ موا  معمادة، ويحقمق مزيمدا  ممن الكثافمة  ممت التوماقص 
 .البين لدر ة الوحوي ة

 يتمثل في اال لو  الح ي والحظ, الشعرية المختلتة   اا الي  وفي  
 ) افعمل  ومموذج للشمعر الح مي، و فمي شمعر ووعمده (يوزار قباو)شعر

وموذ ا  للشعر الحيوي، أما الشمعر المدرامي فيتمثمل  (بدر شاكر ال يا 
الشاعرالم ري من خالل وتاج  مالح ث ( الح عبد ال بور)في شعر 

 .(عبد الوها  البياتي)في حين يكون اا لو  الرفيوي ممثال  بشعر 

كل هذه اال الي  م تمعة بواحمد  فخيمر مثمال   اما اذا اردوا ان تكون       
كوموذج للتحوال  التي تت مت لكمل همذه اا مالي  ( محمود درويش )شعر 

مة، فقممد بممدأ مممن اا مملو  الح ممي المذي خممرج فيممه مممن تمماثير وممزار  التعبيري 
، (بطاقممة هويممة )تهعلممى ذلممك ق مميد الول ، ومثمموممه معلمممه االال قبمماوي فيممه

ا تمع  فيه الحيوية والدرامية، كمما همو الحمال واوتقل إلى اا لو  الذي 
، واوتلممى الممى ا مملو  الرفيمما (كتابممة علممى عمموء بودقيممة  ) فممي ق مميدة

 .(أرى ما أريد  ) الشعرية الذي تمثله ق يدة
 

وربما تكون  الت ريدية تقت ر على أ لوبين فقط يتمداخالن      
  الت ريممد الكممووي الممذي تتعمماءل فيممه در مما: فيممما بيولممما  هممما

ا يقمماع والوحوَيممة إلممى حممدٍّ كبيممر، مممت التزايممد المممدهش لممدر تي 
مة  الكثافة والعياع، ومحاولة ا تيعا  الت ربمة الو وديمة الكووي 
ممممة  ة الدويوي  . با ممممتخدام بعمممم  التقويمممما  ال مممميريالية وال مممموفي 
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والت ريممد ا شممراقي الممذي ربممما يقممت علممى خممط  االت مماه ال ممابق 
الشممعرية، مممت التبمماس أوعممح  معترعمما ايمماه فممي  مملم الممدر ا 

بممالوظرة الشممعرية والوممزوع ال مموفي الميتممافيزيقي، واالمتممزاج 
بمعالم  ورفى و ودية تختلط فيلا اا وا  المشتركة والمرفى 

ى التممرا  لممعالحالمممة  المبلمممة، مممت وممزوع روحممي بممارز يعمممد 
 ..التل تي بدال من العياع في الترا  العالمي 

لحداثة  والمعا رة بشكللا الشعوري ولعل ا  راف في  ا       
ه دالال  عميقمة موروثمة،  الحالي  هذا الشعور المذي تحممل ممواد 
قد يميل الشاعر إلى تشكيللا من  ديد فمن  و ودها الظاهر فمي 
هممذا التشممكيل ال ديممد يحيممل إلممى موروثلمما بو ممته غائبمما  يحعممر 
لممدى المتلقممي لم ممرد و مموده فممي المموص، فيشممعر اويحممس بعممدا  

ولو يا  ، وان أهم المالمح اا لوبي ة في شمعر همذا اال ملو  أيدي
 كعياع القواع، واا لو  ال وفي في شعرال وفيين،

وعلى الرغم من إيراد هذا التعريف لل لو  الت ريمدي  لمم يمرد 
تمثيممل  ممريح لممه وهممذا ممما ي عممل ت ممويف اا ممالي  الشممعري ة 

ة  ديدة لم تأخذ الت ريدي ة معلقا  في اللواء، فالواقد يطرح فرعي  
همذا  . حقلا من التطبيق فيما يتعلمق بالشمعر الت ريمدي ا شمراقي

ما الحظواه في شمعر  ق ميدة الوثمر  او الشمعر الحمر بعمد ان حمل 
عقاله وه  قائما يتخطى كيف يشاء ويتلمس االمور كيتما اح  

 .الشاعر واراد

 
المتكاملة احد  الق يدةاما في م ال  بواء الق يدة المعا رة فاقول        

مت ملة بمالترا  تتعاممل معمه ممن موظمار  مظاهر الت ديد بمل اهملما ،وهمي
واقوعتلا وبعم  احمداثلا،   دلية الحداثة الشعرية، فت تمد موه شخو لا

يعيد  ياغتلا، كما  اء  في الق يدة الشعرية القديممة،  ولكن الشاعر ال
ول بو ماطة اال مقاط ي تعير حركمة او موقتما  او حمدثا  موا مبا  ويحما واوما

ا مممتعاره توظيتممما  معا مممرا  ،ولمممذلك تبمممدو الق ممميدة  التومممي ان يوظمممف مممما
المتكاملممة مركبممة يتممداخل فيلمما الماعممي والحاعممر وتتالقممى فيلمما اال ممالة 

   والموعموع  للتعبيمر عمن ت ربمةوالمعا رة، االي ابي وال ملبي، والمذا
 . حية ومعا رة
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يمر بمالترا  عمن المعا مرة وبالماعمي فان الق يدة المتكاملمة تعب لذا      

عممن الحاعممر والعالقممة بممين الشمماعر وتراثممه عالقممة  دليممة، يتبممادل فيلمما 
الشمماعر والتممرا ، التممأثر والتممأثير وان متلمموم الحداثممة غيممر متومماق  مممت 
متلوم الترا ،فالحداثة من الترا ، وهي توبثق موه كاوبثاق الغ مون ممن 

 ديمد  فالت ديمد الشمعري ذو ثالثمة ال اق وال ماق ممن ال مذو ر وكمذلك الت
الممفثرا  الخار يمة الم ماعدة والمكووما   :اطوار متالزممة متتاعلمة همي

التراثية وموهبة الشاعر  وان التأثر  مة او اوية مشروعة تشمترك فيلما 
الشممعو  وهممي التعوممي الوقممل عممن االخممر واوممما تعوممي   المعرفممة واالطممالع 

ي  كان للممدارس االدبيمة ولمبع    وذلك  يتعي الى االبداع واال الة، ح
الشعراء الغربيين تمأثير فمي بويمة الق ميدة العربيمة الحديثمة، فالروماو مية 
 مماهم  فممي  إحيمماء الوزعممة الغوائيممة، والرمزيممة فممي تعميممق االح مماس 
الممممداخلي وا ممممتخدام اال ممممقاط التوي،وعمقمممم  ال ممممريالية غوائيممممة اللغممممة 

وت ل    التمأثيرا  الكليمة  وال ورة والموعوع وحرية الكشف والتعبير،
، العمام    العميقة باالوتقال فمي بويمة الق ميدة ممن وحمدة البيم  المى الشمكل

ومن الذاتية الى الموعوعية، ومن الغوائية الى الدرامية، عمن المكووا   
المكمممون : الغربيمممة فمممي بويمممة الق ممميدة العربيمممة المعا مممرة، اهملممما ثالثمممة

  .ون االدبمممممممممممممياال مممممممممممممطوري والمكمممممممممممممون  التممممممممممممماريخي والمكممممممممممممم
 

وشممكللا الععمموي مممن  كممما وممرى ان الق مميدة ا ممتتاد  فممي بويتلمما      
الق ممميدة والوقمممد االوروبيمممين اللمممذين كمممان للمممما دور مباشمممر فمممي تو يمممه   
شعرائوا الى اال تتادة من تراثوا وااللتتما  المى التمرا  الغربمي بأ ماطيره 

ا ممبا   واشممكاله  التويممة للتعبيممر عممن ت ممار  معا ممرة وهممذا  ممب  مممن
الغمو  في الق ميدة المتكاملمة ،وهمو فمي الوقم  ذاتمه  مب  ممن ا مبا  

  وتطورهممممممما وحمممممممو االفعمممممممل. ثرائلممممممما وتعمممممممدد ا مممممممواتلا ودالالتلممممممما
 

اممما  الموعمموعا  الغوائيممة، وغوائيممة التعبيممر فممي بويممة الق مميدة          
المتكاملممة وقممدلقِّح  بالعوا ممر الدراميممة لتخاطمم  االح ا مما  والعقممل معمما  

تزج فيلا الذا  بالموعوع  ويتعادل التعبيمر واالح ماس وتغمدو اللغمة وتم
وال ممورة وااليقمماع أدوا  موظتممة  ديممدة  ثابتممة و ان الق مميدة المتكاملممة 
كاو   وتي ة للتحوال  اال تماعية واالقت ادية التي طرأ  علمى م تمعوما 
موممذ موت ممف القممرن  العشممرين ،فممالم تمت اال ممتلالكي افممرز موعمموعا  
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  واالغتممرا  كممما اولمما وا مممة عممن  لودالشممعراء المتوا مملة موممذ المممو
 . بدايا  القرن العشرين للولو  بالق يدة المعا رة

 

: هي عوا ر البواء العام وتكامل الق يدة وعلى العموم ف         
بالشخ مممية و مممماتلا ممممن  لمممة،  االحكايمممة والحمممد  و مممالتل

مبيوما  ممن خمالل وبالحتمية الوا مة عن تكويولما ممن  لمة ثاويمة 
الحكايممة والحممد  الممدرامي وال ممراع والحمموار الممدرامي وبومماء 
الحد   ان الحكايمة تكت م  اهميتلما التويمة حمين يمتلمك الشماعر 
المقممممدرة علممممى توظيتلمممما توظيتمممما معا ممممرا ، وان الحوارال يممممد 
وال راع المتين يفديان دورا  بارزا  في بواء الحد  ور م ابعماد 

اء الق ممميدة المتكاملمممة، وان العوا مممر الدراميمممة وبوممم الشخ مممية
الغوائيممة تغتوممي بالعوا ممر الدراميممة  فيتلممون االيقمماع وال ممورة 

، كممماان بتلممون اح ا مما  الشممخوص ليشممكال االيقمماع وال ممورة
الق ممميدة المتكاملممممة شمممبكة مممممن العالقممما  التماثليممممة وال مممملبية 
المتتاعلممة، فلممي ذا   ا مموا  وابعمماد وم ممتويا  يممو م عولمما 

 بين الداللة التراثية والداللة المعا رة التكافف 

ومممن المالمممح الشممعرية  ان االو ممان فيلمما  مموهر الت ربممة     
الشمممممعرية ، بمعاواتمممممه وحياتمممممه اليوميمممممة وقعممممماياه الوت مممممية 

وقممد ي مموح الشمماعر إلممى اال ممطورة ، . واال تماعيممة وال يا ممية
وقممد يوحممو .والرمممز ، والتممرا  الشممعبي ، واالشممارا  التاريخيممة 

  الشمممعراء المممى تعريمممة الزيمممف اال تمممماعي والثمممورة علمممى بعممم
 .التخلف

فالق يدة بواء شعوري متكامل يبدأ من وقطه بعيولا ثم يأخذ      
قمد ي مير ,.بالومو الععوي في م ال التكمر والخيمال حتمى تكتممل

شمماعر علممى وتيممرة واحممدة فممي المموزن والقافيممة  او علممى وظممام 
ي ممير علممى أي ومممط محممدد المقطوعمما  وشممعر التتعيلممة او قممد ال 

راذن  اما شعر يت م بالوعوح فالشع.معين كما في ق يدة الوثر 
 اطة والعتوية فتاتي لغته  مقتربة من لغة التخاط  اليومي والب

وبا لو  عتوي  ميل واما  شعر  ريالي غير واعح   ويتميز 
بالغمو  واالبلام ،والرمز وي تع ي الكثير موه علمى التحليمل 

 .وقد اليالته المتلقي .الوقد بالمقاييس المألوفةوالتقويم و
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ان الق ممميدة المتكاملمممة شمممبكة ممممن العالقممما  التماثليمممة  ، كمممما 
ا وا  وابعماد وم متويا  يمو م   وال لبية المتتاعلة، فلي ذا 

  عولا التكافف بين الداللة التراثية والداللة المعا رة

الممة العربيمة من المعمروف ان افاما التوون الشعرية المعا رة  
 يمزال االو مان العربمي يومدفت امة الشمعر والعاطتمة االو ماوية وال
ممن   يومدفت اي او مان  اخمر الوراء عواطته الى ابلمغ الحمدود و
 هيالعربية  حوله واللغة ثر بماأاالمم االخرى مثله فلو شديد الت

فلمي   وتكووم  هكمذا بطبيعتلما الشعر واالد  والكتابة االدبية لغة
 .كما يقول العقاد( لغة الشاعرة ال)حقا 

خوال مه ووتتكيمره تو  م مت تطلعا  االو ان العربمي فلي      
وافكاره وعواطته وهي بحق اللغة الشماعر ة كمما يقمول  االديم   

لذا ترى فيلا كل ما تحتماج اليمه  (عباس محمود العقاد)المرحوم 
ا  من تعبير لتعبر به عن خوالل وت ك وربما تزدحم فيلما الكلمم

ريممد وال ي ممت دي كلماتلمما ي الكاتمم  فيكتمم  ممما علممى الشمماعر او
يمة العرب فاللغةكلمة يعبر فيلا عن وت ه او يبح  عن  ا ت داءا

اولمما كثيممر ة التعقيممد فممي  االمثممل اهللمما شمماعرة  مطيعممة طيعممة 
 . قواعدها وتشكيللا

يممر والتعب خيممال الشممعريقمممة فممي الخيممال والالشمماعرالعربي ف     
والممذي  الع ممرهممذا وفممي . اق وت ممه وممما يحممس بممهعممما فممي اعممم

التمي  ثيرا أبقي الشاعر العربمي  رغمم التم (المعا ر ) ا ميواه 
ل يقا بلغته  هذه الشاعرة ويغرف مولما   حوله او الم  به  بقي

يشمماء ويختممار للتعبيممر عممما فممي وت ممه وممما يحممس  بممه  فممي  ممما
 يا ي وكوتي ة حتمية كان الشعرال محيطه ومم تمعه  العربي 

فممي هممذا الع ممر مممن اهممم التوممون الشممعرية وو ممتطيت ان  وعممرف 
هو الشمعر المذي يتعممن آراء : الشعر ال يا ي الشعرال يا ي 

. وتو لمما   يا ممية، مممت الحتمماظ علممى القيمممة اادبيممة أو التويممة
عمن موا مرته  عادة ما يعبر الشاعر من خالل شمعره ال يا ميو

ااطمممراف ال يا مممية  لكمممل ةلوشمممر الدعايممم لمبمممدأ أو تكتمممل معمممين
المت ممممارعة، بحيمممم  كاومممم  ال مممم اال  الشممممعرية مثمممماال  حيمممما  

وفممي الع ممر الحممالي ارتممبط الشممعر .قممديما  لل ممراعا  ال يا ممية
 وحريممة الممراي ة بحريممة التعبيراال يا ممي بالديموقراطيممة والمومماد



7/31/2016 

 312 

والوعال عد ا  تعمار وااوظمة التا مدة والطاغيمة فمي أر ماء 
 ممميلا ولتممي اه  للوظمممة العربيممة االمموطن العربممي ك ممو  مومم

فالشاعر يتحد  في ق يدته بما حولمه  ممن احمدا  بلمده . فا دة
او احممدا  امتممه العربيممة  وممما طممرأ  وتطممرء عليلمما مممن احممدا  
يتممماثر الشممماعر بلممما لمممذا كمممان همممذا الغمممر  ممممن اهمممم االغمممرا  

وا مزم  اومه  الشعرية واقربلا المى الشماعر والمتلقمي  ووت ميته 
 .عر اال وكت  فيه الكثير من الق ائد الشعرية اليو د شا

 :يقول الشاعر عبد العزيز وويرة؟  

 

 َوْحَدَها  َراَعَها    بَْغداد   تِلَك 

 َما َراَعها، َوالَجبِيُن فَْوَق الُكبُولِ 

 فِيَها  الِعزُّ    َهاُهوَ    َوفلْسِطينُ 

 َمغلُولِ     ِمْعَصٍم     ِمنْ    يَتأَْلالَ 

 َسالَتْ   الدَّم ِمَن    َرةٍ قَطْ    أيَُّها

 َمثِيلِ   َ  بُِدونِ  فَْخر    ِجنِينٍ     في

َهاَدِة فِيها َخْت بَْهَجةُ الشَّ  َما  َدوَّ

 ُعقُولِ   ِمنْ    الِعَدى لََدى     تَبَقَّى

 ِجنِين    َوَهِذي     بَْغَداد    َهِذِه 

 أَِصيلِ   شُموخِ   ِمنْ    َحق ًا،    يَا لَهُ 

 أَْغلَى  ن الَكراَمةِ م بعًضا   إنَّ 

 والبْتُرولِ    البُنُوِك    َجِميعِ    ِمنْ 

 

التي على  مورته القديممةالحاعمرولم يعد المدح في الع ر      
ا لممذوي ال مملطان ر ممملا الشممعراء وفيلمما  يكممون  الشمماعر وممديم 

ا في م ال لم واقت ا شعره ووالءه عليلم ر م الشاعر  بل وأوي  
يواغيلممما ويبثلممما والءه ومحبتمممه   واخمممذ  للبطولمممة وموذ ممما حيممما

وتتاويه في  بيل الوطن أي ا بح المدح للوطن بدال ممن الممدح 
 مار  ااوشمودة الوطويمة العاشمقة للموطن الشخ ي اال ماودر و

ا للممدح التقليمدي تقمول الشماعرة مباركمة بوم  البمراء  بديال   ديمد 
 :الموريتاوية 

 خدودي  وورد   لبالدي حبي



7/31/2016 

 317 

 صيدي لبالدي أنشودتي وق

 لبالدي صوتي الحزين مضاهر

 والتنكيد    األيام      حمالت  

 غربتي غربة العرار وشوقي

 . َدَمِوّي إلى رفات الجدود 

  أتناسوا بأن لي زند قرم 

 يزرع النجم فى رحاب الوجود 

 أنا إعصار غضبة يتنزى 

 بألف ألف ولود   حين  كل  

 بقرون تفيء عصر امتداد 

 والتسميد     البذار  يعربي 

  أرفدته   بداخلي  جرح  كل

 من بالدي دماء كل شهيد                                        

 

ا م متقال ،       ما شمعري  وفي الع ر الحدي ، ا تمر الرثماء غرع 
وبخا ممة رثمماء الزعممماء وقممادة الحركمما  الوطويممة وا  ممالحية، 
، وهومممما ت ممممبح المراثممممي فر ممممة لت  مممميد المعمممماوي الوطويممممة

وطويمة وال يا ية والديويمة، كمما ا مطبغ الرثماء بأ مباغ فكرية،
ممما لممممذاه   وقومبمممة  واختلتممم  مواه مممه علمممى أوحممماء شمممتى تبع 
ك ممزء مممن  وت ممهب يبدأحمم  المموطن ي عممل الشمماعرف. الشممعراء 

 : المعاواة يقول الشاعرعبد الرزاق عبد الواحد الشاعر العراقي

    
 خوفا على قلبك المطعون من المي 
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  اطبق االن اوراقي على قلمي                                  
 وشر  فيك حياتي كللا علما 

 االن هبوي يدا اطوي بلا علمي                                  
 يا ما حلم  بمو  فيك يحملوي

 به ع يل من االووار والظلم                                     

 ال لغتي فاب ر الواس ال اهلي و

 واب ر الروح فيلا ثلم موثلم                                    

 امو  فيكم ولو مقطوعة رئتي  

   يممممما الئممممممي فمممممي العمممممراقيين ال تلمممممم                              
   

ا بالتعمائل التخمر القبلي،اعمر الحولقد اختتى فمي الع ر      لي مبح فخمر 
تعممد ذا  ولممم  ذلممك الشممعر ال يا ممي  الكبممرى، كممما ظلممر ومموع  ديممد مممن

فمي  الق مد همو إللما  المشماعر الوطويمة ا مبحالشاعر، في متاخره، بمل 
 .ا طار هذا 

 
ردد حما ميا  أ مداء لتم، تتمي  قمرائح الشمعراء اعروفي الع ر الح    

 في الش اعة والب مالة الشعر في أزهى ع وره، خا ة في ق ائد التخر
ا ممن شمعر الحما مة تعد بحق شكال  حتى لالوطوية و ا متطمور  يحم   اذ  ديد 

يقممول الشمماعر الكممويتي   علممى اال ممتيقاظ والتوحممد والثممأر للكرامممة الملاوممة
 :عبد هللا  محمد ح ن 

  
 يا شام  برك فااحدا  قادمة

  لدا   في أ تاده يزأر    والشع 
 

 فمكن تمادى بغا  الطير في دعة
 ما وعدا  التاري   يو ز   غد  فتي

 
 ملازيل تللو في مباذللادعى ال



7/31/2016 

 314 

 وا توطقي الشع  في ااحدا  ما و دا
 

 ال ي ععف الحد  الدامي حميته
ا  له  يتل   وال  وردا إكذا  عزم 

 
اما الغزل  فقد بقي واليزال فوا وغرعما قائمما بذاتمه ويموظم فيمه كمل        

الشمممعراء  فمممي كمممل اومممواع الشمممعر وملحقاتمممه  التويمممة  كالز مممل والمممدوبي  
همفالء الشاعرة بعيدة في ق ائدها عمن ولم تكن المرأة . وغيرها  والقامة

ا من الدالل بالشعراء لكولا  للة  موافقة تبادل الر ل الح  وتظلر عروب 
وتكشف عن رغبة في اللقاء والتطلت إليه وتكمن فل تة شعراء الغزل في 
أن الحياة غرام وعشق، ومن ال يحاول ذلك فلو ح ر  امد ومي  ال حياة 

عمن وت ملا اولما وزاريمة الحمرف   ل الشاعرة  اللبواويمة مومى  عمياتقو  هفي
  تممأثرة  با مملو  الشمماعر وممزار قبمماوي وتو ممل ق ممائدها علممى مووالممه أي م

 (:حوين واوتظار)تقول في احدى ق ائدها 
 

 يا ق لبي ما بي؟؟؟
م   وأ عات   الريح   ر  ال    أ ْأك  

 أ م ْ أ  ادل  الورد  
ع الو د   أ طاوك  و 

يهك و راع   أ عود  لكذكرى ذك
ْغم ر   هي  ت   و 

ر   أم  ت  ر  .....و   وت ْع  
م وي الق ل ر   ن ث َم ي ع   ومك
يون  الليالي ْد   ع   أ ْ ل 

ر  الش عاعْ   وأ وا اوتظك
 في تالوينك ال باحْ 

را ي على اللقاءْ  ط   ك  وأ ب  
ويلٌ   والش وق  ل يلٌ ط 

 طويلْ 
تافك الوق ْ  بكي االفكار  على عك  وت 

ر ْ  إَوه   م   ال ي 
رْ  مك ْ ت  ه  ي   إكو 

وٍم م  تحيلْ  را  و  يووي ذ  ل  على ع  ْلطك  وت 
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 ..وت داعك   الك رى
ال ك الش عرك  ر  خ    عك ْقش   ...وت 

ب لا الحوين  إلى يديك    التى ي داعك
أ  على ع  ا الو يانك  وك  أ ت   و 

وانك  وي بكالح  ر  تاهكك  وهي ت مطك  على شك
تي غ   ..إكوك  ش 
وي  ..إكو ك   اكك

ي طي   لي ل ذيذ  العذا ْ   و 
ا ْ  أ ف تكش  عما ي طي   وما ط   و 
با ْ  وتي ف وق  الي   وي عيت    

بيبي أ ْشتاق ك  أ ف قا  ح 
 أ حكب ك  ماء  ث ل ا

قا ر  تى أ وي أ حكب ك  ع   ح 
تي د  ق    أ  ر   وكيف   

يرك  رك ..لكْلط   ...لكْلش   
 لكلمسك والل مسك 

ري  والى ما تشاء  يا ق د 
قول  لي ري وي  ظك  إوت 
ري ري....إكوت ظك  إكوت ظك

 
 :وفي الغزل  اقول  

 

                              ة ٍخودَ لِ     لوبَ ـُ القََ  رامين بِ  نا لسْ وَ 

 

 بينايسْ سَ  َِ  ديعِ البَ  نِ سْ بالحُ  دُ وْ ال الخَ وَ                                      

 

                                ًَ  فاله  تَ  زادَ  ر القلبُ  اذا ما   لكنْ وَ 

 نا تى للهوى  ليْ الفَ  لبِ قَ   في  د  بُ  الوَ                                      

 

 نا                                ب  حُ يات ِآ  بابِ بدي الى االحْ نُ سَ 

 ق وناسَ يُ   دٍّ وِ وَ  ًَ  خالصإبِ   مْ هُ  نْ إ                                        

 

 مْ هِ هدِ عَ  واثيقَ سى  مَ نْ دوا فال نَ صَ  نْ إفَ 
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 مانينا يي أحْ يُ  دَّ الصَّ  ن  إ  روَ ال غُ وَ                                                

 

                               يا ًعالِ تَ   ًَ  اموخَ دوا شُ بْ أ  مُ هُ  نْ إوَ 

 ضيفينامُ  ٍَ  رـجْ هَ بِ   اال    مْ هِ قِ سْ ال نُ فَ                                       

 

                             مْ هِ رِ ـْ ببكُ َِ   ال  إ  بارَ االكْ  فُ َِ  رعْ ال نَ فَ 

 ها  فينا راقُ شْ إ الذلِ  يابُ ثِ  تْ ليسَ وَ                                     

 

 نا                             لَ  هِ وافاتِ دي مُ بْ هوى الذي يُ نَ وَ 

 وافينا يُ    نْ وى  مَ الهَ لنوفي  بِ ََ  ا ن  إوَ                                    

 

 ها                                نيرُ يُ  للنفوسِ  ر   ونُ   بُّ الحُ  وَ هُ 

 افينا  ــصتَ    نْ مِ   ق  رِ ـشْ مُ    ق  ـلخُ وَ                                        

 

 ا                                    نلوبِ جلي قُ يَ   بَّ الحُ  نَّ أ تُ نْ قَ يْ أوَ  

 دانينايُ    بٍّ ال حُ فَ     وماً نا  يَ ـَّ لذَ  نْ إفَ                                    

 

 م                                 هُ بُ حُّ  مادامَ  َِ  بابلى االحْ قى إبْ نَ سَ 

 جافينادني  تَ نُ  صال َاالوْ  مُ رِ صْ ال نُ وَ                                    
 
 

 .اما فن الو ف فقد ععف ولم يكت  فيه الشعراء اال قليال        
 :اما اوا  فقد كتب  فيه ا ف الربيت وعطره وشذاه فاقول  
 
 
 زاَن  الربيُع  َجمالَُه  بداللِهِ  

 في زهرة ٍ  َوْسَط الُغصوِن  ُتفّتح ُ                                     
 
 ا في الصباح ِ َتضّوَعتْ َوريا َشذاه 

 فقلـوُبـنا  بِعـبيـِرها   َتَترّوحُ                                           
 
 َفـَتـَنّسَمْت  كلُّ  النفوِس  َبهيـَجة ً  

 بَِجمالِها   َوَسـنائِها  َولتـَْفَرحُ                                          
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 ريرٍة َترنو أليها  بِاْنفراِج ِ  سَ  

 في َشوقِها عيُن الَبصيرِة َتْسَرحُ                                        
 
 أْدعو لها  هللَاَ  في   َعليائِهِ  

 بَِسـالَمًة ٍ  َوَســعادٍة   َولَِتْصَدحُ                                         
 

 اّن  الربيَع  َجمالُُه  بِوروِدهِ 
 مثلَ النفوِس   بِقلوبِنا   تَتـَرّجحُ                                        

 
 َوُزهوُر َوْرد ٍ في الفؤاِد َغَرْسُتها
 َوْسط َ الُجنيَنة ِ ِعْبقُها  َيتفّوح                                      

 
 :ووظم  فيه ا ف الحبي  الغالي  فاقول  
 

                          هي الصورة الموحاة شكال بما بها             

واية   للحسن   تسبي   معانيها                                                      

 

نابع                                                     النور منها هي النور  بل   

                                                             

والخلق واالخالق من ذا يدانيها                                                      

 

 فليست لنا مقياس  يحصي جمالها                

 

بالكون  تشبيها     -كالنور–وليست لها                                            

                                  

حصر صفاتها                  بقول  وقد يعجز ال   

 

واالوراق او مايضاهيها والحبر                                                   

 

فجره                            تشق ر  قد   فالشعر  ليل  

وتبر مزيج منهما  صار  يجليها                                                   
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طال امتدادها                    تدلت جديالت  

الرديف  ذوابيها    العجز  تالمس                                                    

 

سناءا حين يسطع نوره                       شع  ت  

تهادى من الشمس شعاعا يواجيها                                                     

 

الشمس فيه تماوج                اذا كان ضوء  

فامواج بحعر داععب العريح عاليهعا                                                       

      
 

يشكل الشعر و . قديما وحديثا فن من التوون الشعرية الشعر ال وفيو    
ا من شعر ا متميز  ويمكمن فلممه . الرمز الديوي الغزل  ويمثل ال وفي  زء 

فلمو شمعر يعبمر عمن رفيمة داخليمة توبثمق  .خالل ثوائية الرفيمة واللغمة من
 مورة لفية الكريمة ﴿ووحن أقر  إليه من حبمل الوريمد   الشاعرعن فلم 

وبواء  علمى همذا التلمم،  ماء  ق مائدهم محملمة بالو مد والحومين . 46:ق
كما أن و و لم الشعرية ت ظلمر . إلى المزيد من القر  من الذا  ا للية

تغلم   الذي لذا  ا للية اح  من  ةطوار التي مر  بلا رفيتلم ال وفياا
رغبمة فمي الحلمول واالتحماد بالمذا  ا لليمة العليه العتوية والب اطة، إلى 

شمطحا  والتي  تمثمل  او التواء فيلا بمتارقة ال مت بين االتحاد  ا  واوتلاء
ممممن عيمممون ) اتخمممذها بعممم  شمممعراء ال ممموفية را مممت كتمممابي   ممموفية

وممممن شمممعراء  ال ممموفية فمممي همممذا الع مممر  الشممماعرة  .(لشعرال ممموفي ا
 :التل طيوية المغتربة ختام حمودة  تقول 

 

َق ُكــْحـل  بِـَوْسـِط اْلـَحـَدْق   تَــألَـّ

ــَي َربُّ الـفَـلَـــقْ   فَـُسـْبـحاَن َربـ   

 عـََجـْنُت ُشـعـوري بِـُحـٍب َعـتيٍّ 

ـعـوُر بـِِشـْعـ ٍر بـَـَرقْ فـَـطـاَر الـشُّ  

نى   أَهـْدِهـُد َصـْبـري بِـلَـْيِل الـضَّ

َوِمــْن فـْوق ِضـْلعي يَـحطُّ األَرقْ    
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 أَكـْفِكُف َشـْوقي بِـَوْعد األمـاني 

 َوَوْعـــد ُاألمـانـي َســراب  َدفَــقْ 

يالي   َوَكـــْم أْتـَعـبتني ُعـثـار الـلَـّ

ح طَـْيـُر الـَمـدى َواْعـتَنَ   قْ فَـَسـبَـّ  

 َومــا الـُحـب  إال ُكــؤوس الـَمـراِر 

َوبِــْضـُع أمــاٍن َوبِــْضـــُع قَــلَــقْ    

 َوُكـْنت األصـيل بِـُحْضِن الـسَّماء

مق  َوِمـْن ُحـْزِن بُـْعِدَك فـاَ  الـرَّ

 َومـــا زاَل ُعــمـري ُوروًدا تَـمـيلُ 

 َوقَــْطـر الـُعـطوِر إذا مــا اْنـَدفَـقْ 

َت َحـبيبي َوروحـي َوقَـْلبيَوأْنــ  

 َوأْنـــت ُشــعـور  بَـَحـْرفي نَـطَـقْ 

  فَـُكـْنُت أنــا َرْوَعــة فـي الـِختاِم 

َوكــاَن الـِخـتام بِـْشعري األَحـقْ    

 َوأْخــتِـُم قَــْولـي بِــهـذا الـَكـالم 

َوُكـْنـُت بِـِشـْعري َوَحـْرفـي أَرقْ    

 
الفنااون الشااعرية  التااي يهاارت فااي هااذا العصاار  وهناااك الكثياار ماان       

 .تقاربت او تباعدت من غرض الى غرض اخر 
 
بعااد  خاصااة لشااعر العربااي يعااي  ازمااة ثقافيااة كباارىاان واخياارا اقااول    

حياث  التي كانت وباال على المجتمع العربي وتمزقاه ثورات الربيع العربي
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ة يديعود ألسباب عد وذلك واالبداع واالدب أصبح القارئ بعيدا عن الثقافة
كترونية وانتشار ثقافة الرأب في العالم العربي منها انتشار المعلومات االل
نتيجاااة الاااذي أصااابح يساااتهلك وال يناااتج  العرباااي ومااادى محدودياااة الفكر

أن  ارىلاذلك االحداث  التاي المات باالمجتمع العرباي  والتطااحن الفكاري  
مشاااكل  وماان ضاامنهاهااذه االمااور فيكرسااها  الشااعر البااد أن ينفااتح علااى

 . الشباب االجتماعية والنفسية وأن يمس تجاربهم الذاتية
 
وقااد انجااب هااذا العصاار شااعراء فطاحاال  كااان بعضااهم مخضاارما مثاال    

محمااود  الجااواهري  وناازار قباااني ولطفااي الياساايني وماانهم ايضااا  مثاال
وجميلااة الماااجري وباساال الباازراوي  ووفاااء عبااد الاارزاق وعبااد دروياا  

ي  وغيرهم كثيرا  اال ان اشادهم عاودا واصالبهم شاعرا هاو الناصرالعيسو
هاادي الجااواهري  شاااعرالعرب  فااي هااذا العصاار  مالشاااعر العراقااي محمااد 

لذا فهو  امير الشعر اواميرالشعراء ايضا في هذا العصار  وليسات هاؤالء 
( اميرالشااعراء )الااذين  تترشااح لهاام قصاايدة فااي برنااامج  فيطلقااون عليااه 

قصااائده روائااع الشااعرالعربي  تعااد بعااضة فااذه وعريافااالجواهري ذو شاا
 .وعيونه 

 
 

 
*************************** 
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 مد مهدي الجواهريمح
  امير الشعراء المعاصرين   

 

 

 

 
أسرة نجفية محافظة عريقة في  واسرته محمد مهدي الجواهري هو        

ألدب والشعععر تُعععرف بعع ل الجععواهر ، نسععبة إلععى أحععد أجععداد األسععرة العلععم وا

والذي يدعى الشيخ محمعد حسعن صعاحب الجعواهر ، والعذي أل عف كتابعاً فعي 

 .(جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم )الفقه واسماه 

  

فعي السعادس والعشعرين  االشعرف   النجعف مدينعة فعيولد  الجواهري       

لععد مععن أسععرة نجفيععة محافظععة عريقععة فععي العلععم و  م1944مععن تمععوز عععام 

واألدب والشعر تُعرف ب ل الجواهر ، وكان لهذه األسرة ، كما لباقي األسعر 

الكبيرة في النجف مجلعس ععامر بعاألدب واألدبعاء يرتعاده كبعار الشخصعيات 

 . األدبية والعلمية 

 

ا أسعواق تزال مركزا دينيا وأدبيا ، وللشعر فيه النجف كانت وال مدينة      

تتمثل في مجالسها ومحافلها ، وكعان أبعوه عبعد الحسعين عالمعاً معن علمعاء 

النجف ، أراد البنه الذي بدت عليه عالئعم العذكاء والمقعدرة علعى الحفعن أن 

عممعععه العععدين ، لعععذلك ألبسعععه عبعععاءة العلمعععاء و  يكعععون عالمعععاً معععن علمعععاء

            .عمعععععامتهم وهعععععو فعععععي سعععععن الععععععا شعععععرة

 

مبكعرة وتعم لعه ذلعك بعين أقربعاء والعده آن الكريم وهو في سن قرأ القر      
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سعين كبعار ليعلمعوه الكتابعة والقعراءة،   وأصدقائه، ثم أرسله والده إلعى ُمدر 

علعوم اللغعة بعلعوم القعران الكعريم فأخعذ ععن  لتعرابط  وعلوم اللغعة العربيعة 

شيوخه النحو والصرف والبالغة والفقه وما إلى ذلك مما هو مععروف فعي 

وخطط له والده وآخرون أن يحفن في كل يوم خطبة . نهج الدراسة آنذاك م

طعوال    فيبدأ الفتعى بعالحفن  من ديوان المتنبي وقصيدة  من نهج البالغة 

مساءا بفعارغ الصعبر ، وبععد أن يعنجح فعي   منتظراً ساعة االمتحان  نهاره

والعده   فيشعر انه ُخلق معن جديعد ،ثعم صعحب االمتحان يسمح له بالخروج 

        .إلعععععععععععععععى مجعععععععععععععععالس الكبعععععععععععععععار 

 

أاهر ميالً كبيرا منعذ الطفولعة إلعى األدب فأخعذ يقعرأ فعي كتعاب البيعان        

، لفطاحععل الشعععراءودواويععن الشعععرالعربي  والتبيععين ومقدمععة ابععن خلععدون 

  كامنععة   لموهبععة  فععنظم الشعععر فععي سععن مبكععرة ، متععأثراً ببيئتععه ، واسععتجابة

     . نفسعععععععععععععععععععه المتوثبعععععععععععععععععععة  فععععععععععععععععععي

 

عالمعاً ال شعاعراً ، لكعن ميلعه للشععر غلعب يكون  كان أبوه يرغب ان         

، تععوفي والععده وبعععد أن انقضععت أيععام الحععزن عععاد 1417وفععي سععنة . عليععه 

 .. س البيان والمنطق والفلسفةوالشاب إلى دروسه وأضاف إليها در

            . أكععان عربيععاً أم مترجمععاً  وقععرأ كععل شعععر جديععد سععواء

 

كان في أول حياته يرتدي العمامة وهي لباس رجال العدين حيعث نشعأ        

 ععام العراقيعة  نشأةً دينيه محافظة ، واشترك بسب ذلك في ثورة العشعرين

فكععان  معممعا  واحتاللععه لبلعده العععراق  طعانيالبري االسععتعمارم ضعد 1421 \

د ليقضعة عراقيعة عربيعة ضع  ىدعفع ذه الثعورة ومعن رجالهعا من العدعاة لهع

انتقل الى بغداد حيث اشتغل مدة قصيرة في بعالط  ثم  ،االنكليزالمستعمرين 

يرتعدي   يعزال  وكعان ال ملكاً على الععراق   تُوج  فيصل األول عندما الملك 

العمامة ، ثم هجر العمامة كما ترك االشتغال في البالط الملكعي وراح يعمعل 

جموععة معن الصعحف بالصحافة بعد أن غادر النجف إلعى بغعداد ، فأصعدر م

( الععرأي العععام ) ثععم جريععدة ( االنقععالب ) وجريععدة ( الفععرات ) منهععا جريععدة 

       . وانتخععععب عععععدة مععععرات رئيسععععاً التحععععاد األدبععععاء العععععراقيين 

 

لم يبق من شعره األول شعيء يُعذكر ، وأول قصعيدة لعه كانعت قعد نشعرت     

ا فعي مختلعف ، وأخذ يعوالي النشعر بععده 1421في شهر كانون الثاني عام 

     . الصععععععععععحف والمجععععععععععالت العراقيععععععععععة والعربيععععععععععة 
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ععار  فيهعا ععدداً  (حلبعة األدب  )له باسم  شعرية نشر أول مجموعة     

 .من الشعراء القدامى والمعاصرين 

 

نشعر ( بعين الشععور والعاطفعة ) ديوانعاً أسعماه  1429 \أصدر في ععام      

 . فيه ما استجد من شعره 

 

     ، ، ثععم ( الفععرات)، ليصععدر جريععدة  1431مععن الععبالط سععنة اسععتقال         

ألغت الحكومة امتيازها بعد اصدار العدد العشرين منهعا ف لمعه ذلعك كثيعراً ، 

وحاول أن يعيد إصدارها فلم يوفق ، فبقعي بعدون عمعل إلعى أن ُععيَِّن معلمعاً 

ة ، ثم نقل العى ديعوان وزار(المأمونية )في مدرسة  1431 \في أواخر سنة

         .رئيسعععاً لعععديوان التحريعععر ( التربيعععة حاليعععا ) المععععارف 

 

 . أصععدر ديوانععه الثععاني بإسععم ديععوان الجععواهري  1435\  و فععي عععام     

 

إثعععر االنقعععالب ( االنقعععالب)أصعععدر جريعععدة  1432\وفعععي أواخعععر ععععام       

العسكري الذي قاده بكر صدقي لكنه شعر با نحعراف حكومعة االنقعالب ععن 

فيمعا ينشعر فعي هعذه   سياسعة الحكعم  فبدأ يعار   التي أعلن عنها أهدافه 

وبإيقاف الصحيفة ععن الصعدور  الجريدة ، فحكم عليه بالسجن ثالثة أشهر

     . شعععععععععععععععععععععععععععععععععععععهرلمعععععععععععععععععععععععععععععععععععععدة 

 

، ( العرأي الععام)وبعد سقوط حكومعة االنقعالب غيعر اسعم الجريعدة إلعى       

معا كعان يكتعب  ولم يتح لها مواصلة الصدور ، فاغلقت مرات عديعدة بسعبب

         .فيهععا معععن مقعععاالت ناقعععدة والذععععة للسياسعععات المتعاقبعععة 

 

رشيد عالي الكيالنعي التي نفذها السيد   1441 \لما قامت حركة مارس     

  قععوات  وجععود بسععبب   انهععا فشععلت االالجععواهري  والضععباط االحععرار أي ععدها

مع من غادر إلى االستعمار البريطاني في العراق وبعد فشلها غادر العراق 

 .إيععران ، ثععم عععاد إلععى العععراق فععي العععام نفسععه ليسععتأنف إصععدار جريدتععه 

 

 . شارك في مهرجان أبي العالء المعري فعي دمشعق  1444 \في عام        

 

الجزء األول والثاني من ديوانه  1451و  1444 \عامي بين ثم أصدر      
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برز ت ربعينيات والتي في طبعة جديدة ضم فيها قصائده التي نظمها في األ

             . رائعععععدةفيهعععععا شعععععاعريته ًال

 

فععي المععؤتمر الثقععافي للجامعععة العربيععة الععذي  1451 \شععارك فععي عععام       

ونقيبععاً  رئيسععاً التحععاد األدبععاء العععراقيين   انتخععب ثععم  ُعقعد فععي االسععكندرية 

        .للصععععععععععععععععحفيين 

 

وقيام النظام الجمهوري  الجديد وعندما اعلنت  الثورة ضد الملكية          

اعلن تاييده للثورة  وقادتها  ولزعيمهعا عبعد الكعريم   1459تموز   14في 

واجه مضايقات مختلفة فعي زمعن حكومعة العزعيم قاسم  وحكومته  اال  انه 

معن بععد معرور اشعهر قليلعة معا اكتنفهعا العتراضعه علعى  عبد الكعريم قاسعم 

 1454ر معن العدماء  وخاصعة ععامي اغرقعت  الععراق فعي بحعاحداث دامية 

وكان عمري اربعة عشر عامعا اععي كعل االحعداث  واالضعطرابات   1421و

التي حدثت في العراق  ازاء  اسعئثار  الشعيوعيين  علعى الحكعم وقعتلهم كعل  

العععراق   لمغعادرة الجعواهري  اضعطرمعارضعيهم او رمعيهم فعي السعجون  ف

بعه المقعام فعي  ى اوربعا ليسعتقرسافر ال  هناك ومن  إلى لبنان  1421\عام 

        .ضعععيفاً علعععى اتحعععاد األدبعععاء التشيكوسعععلوفاكيين ( بعععراغ )

 

ديعوان  1425 \سبع سنوات ، وصدر له فيها فعي ععام ( براغ)أقام في      

اه          ( .بريعععععععد الغربعععععععة ) جديعععععععد سعععععععم 

 

العربعي  بعد قيام حكومة حزب البععث 1429 \عاد إلى العراق في عام       

له حكومة  الثانية بقيادة المرحوم احمد حسن البكر وخصصت  االشتراكي 

       .دينعععاراً فعععي الشعععهر  151 \الثعععورة راتبعععاً تقاععععدياً قعععدره

 

 ( . بريععععد العععععودة)صععععدر لععععه فععععي بغععععداد ديععععوان  1424 \فععععي عععععام       

 

أصدرت له وزارة الثقافة واإلععالم العراقيعة ديعوان  1471 \و في عام      

وفي العام نفسه رأس الوفعد العراقعي العذي مث عل الععراق فعي ( .ها األرقأي) 

وفي الععام نفسعه أصعدرت . مؤتمر األدباء العرب الثامن المنعقد في دمشق 

          ( .خلجععععات ) لععععه وزارة اإلعععععالم ديععععوان 

 

رأس الوفععد العراقععي إلععى مععؤتمر األدبععاء التاسععع الععذي  1473فععي عععام      
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             .عقععععععععد فععععععععي تععععععععونس 

 

كبير فتحعت بلعدان عديعدة أبوابهعا اليعه لتحتضعنه الشاعر الالجواهري        

بمزيعد  سعلوفاكيا  وجيكعو وسعوريا  ولتضيفه مثل مصر، المغعرب، واألردن

انه اختار دمشق فاستقر  و االحترام الذي حظي به اال من االجالل والتقدير

وتفخععر  .االخيععرة  سععتراحتهايهععا واسععتراح فكانععت محطععة فيهععا واطمععأن إل

                  .دمشعق ان تكععون دار اسععتراحة للشعععراء وخاصععة العععراقيين 

 

كرمه الرئيس السوري حافن األسد بمنحه أعلعى وسعام فعي العبالد بععد       

  ( دمشق جبهة المجد ) القاء قصيدته دمشق وان قصيدة الشاعر الجواهري

 :يقول فيها  . صرمعاديدة في الشعر العربي الجاشراقة  تعد 

 

 

 َشَمْمُت تُْربَِك ال ُزْلفى وال َملَقا

 وِسْرُت قَْصَدِك ال ِخب اً، وال َمِذقا

 

 وما َوَجْدُت إلى لُْقياِك ُمْنَعطَفاً 

 ُمْفتََرقا    أَْلفَْيتُ   وال  إليِك،  إال  

 

 كنِت الطَّريَق إلى هاٍو تُناِزُعهُ 

 دونَها الطُُّرقا  عليهِ   تَُسدُّ  نفس  

 

 وكان قلبي إلى ُرسياِك باِصَرتي

 حتى اتََّهْمُت عليِك العيَن والَحَدقا

 

با َمِرحاً   َشَمْمُت تُْربَِك أَْستاُف الصِّ

ْمُل ُمْؤتَلِفاً، والِعْقُد ُمْؤتَلِقا  والشَّ

 

 وِسْرُت قَْصَدِك ال كالُمْشتَهي بَلَداً 

 لكْن َكَمْن يَتََشه ى َوْجهَ َمن َعِشقا

 

 فقلُت هما ( بَْغداد  )و( قُ ِدَمشْ )قالوا 
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 فَْجر  على الَغِد ِمن أَْمَسْيِهما اْنبَثَقا

 

 ما تَْعَجبوَن؟ أَِمْن َمْهَدْيِن قد ُجِمعا

 أَم تَْوأََمْيِن على َعْهَدْيِهما اتَّفَقا

 

 الَمصيَر َمعاً  يَُربَّاِن    أَم صاِمَدْينِ 

 والفََرقا األَْمَن  ويَْقتَِسماِن   ُحبَّاً 

 

 وَدماً   واِحداً  لِساناً   دانِ يَُهْدهِ 

ا،ً وُمْنطَلَقا  ِصْنواً، وُمْعتَقِداً ُحرَّ

 

ِة اْستَْوصى بها قََدر    أَْقَسْمُت باالُمَّ

 َخيراً، والَءَم منها الَخْلَق والُخلُقا

 

 َمن قاَل أْن ليَس ِمن مْعنًى للْفظَتِها

 َصَدقا فقد   وبَغدادٍ   ِدَمْشقَ  بال 

 

 

   ، ورحععل 1447 \هري فععي السععابع والعشععرين مععن تمععوزتععوفي الجععوا      

الزمن والطغاة الظالمين ودخل مععارك كبعرى وخعا   بعد أن تمرد وتحدى

لعم يجامعل ولعم ف العصعرعلعى  تها واكتوى بنيرانهعا فكعان بحعق شعاهد اغمر

لهعو  ولم يرضخ الحعد فكعان نعارا فعوق علعم وان الجعواهري , . يحاب أحداً 

 تشابه اسلوبه باسلوبه وقوة قصيد ه ومتانعة شععره متنبي العصر الحديث ل

 .بمتانة شعره

 

ومن دواعي الصعدف ان الجعواهري ولعد وتعوفي فعي نفعس الشعهر،          

فقعد ولعد فعي . وفاتعه  معيالده وذكعرى  بين عيعد وكان الفارق يوماً واحداً ما

وتعوفي فعي السعابع والعشعرين  1944 \السادس والعشرين من تمعوز ععام 

 عععععن عمععععر ينععععاهز  الثامنععععة والتسعععععين مععععن العمععععر  \1447ز مععععن تمععععو

 

في البيان   والقوة التعبير   في  بالصدق  الجواهري  أسلوب  يتصف       

نفس ور الشعرية الهادرة كالتيار في والحرارة في اإلحساس الملتحم بالص

الشعراء   ككل متشائماً حزيناً  يبدو من خالل أفكاره   ، ولكنهالمتلقي  
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تغلف . و من الحياة ونوائب لم ببلدهم من احداث أعراقيين المحدثين لما ال

شعره مسحة من الك بة واإلحساس القاتم الحزين تخرج من نفسية معقدة 

بلده   يرى الظلم  يدمر ابناء حين  االبي  والشاعر وهو الصحفي البارع   

كل  شعره في ويشدو فضتنف  نفسه  بلده  من وساسةوبايدي  حكاما   

اال  العدل  يسود بلده   يرضيه شيء نظر الفيلسوف الناقد الذي الحال 

 ان  مقاالتي احدى   في عليه   وقد كتبت.  فيسمو والسعادة  تزدهر بينهم 

 ال  الحديث او هو متنبي الشعر  بشعر المتنبي  شعر الجواهري اشبه 

المعاصر فهو بحق امير الشعر يضاهيه شاعر في هذا العصر والذي قبله 

                                      .  وامير الشعراء في هذا العصر حتى وفاته

                                                        

 

                                  :ة يقولاالبيات  الرائع قصائده هذه احدى ومن

                            

 

من أيـٍن ومن عثَِر  أرح ركابكَ   

كفاك جيالِن محموالً على خـطر ِ                                              

 

 كفاك موحُش درٍب ُرحَت تَقطعهُ 

ة لـيل بال سَحِر   كأنَّ                                                    مغـبرَّ  

 

 ويا أخا الطير في وْرد ٍ وفي َصَدٍر 

في كلَّ يوٍم له عـُش  عـلى شجرِ                                              

 

 عرياَن يحمل ِمنقاراً وأجـنحةً 

أخـفَّ ما لمَّ مـن زاٍد أخو َسفَِر                                                

 

 بحسِب نَفَسَك ماتعيا النفوُس به 

من فرط منطلق ٍ أو فرط منحدر                                             

 

 أناشد  أنت حتفاً صنَع منتحِر 

يَد القدر , مغتراً , أم شابك  أنت                                                

 

 خفـَّْض َجناحيَك ال تهزأ بعاصفٍة 
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طوى لها النسر كشحيه فلم يطر ِ                                              

 

ِعبرةً في جؤجٍؤ خضٍب  ألفى له  

وَجـناحٍ منه منكِسر ِ , من غيره                                                

 

ني   ياسامَر الحي بي شوق  يرِمض 

إلى النجوى إلى السَمِر , إلى الَّلداتِ                                             

 

 ياسامر الحي بي داء  من الضَجِر 

عاصاه حتى رنـيـُن الكـأس والوتِر                                               

 

 ال أدَّعي سهَر العشاق يشبَعُهم 

ياسامَر الحي بي ْجـوع إلى السَهِر                                               

 

 ياسامر الحي حتى الهم من دأٍب 

من الخَدِر  إلى ضرٍب   علـيه آب                                                

 

 ياسامر الحي انَّ الدهَر ذو عجٍب 

الجلى  على الفَِكِر   مذاهبه  أعيت                                                

 

بأبؤسِه     حبلى نـُعماءه   كأنَ   

ِر الصفو تأتي ساعة الكـَدَ  من ساعةِ                                             

 

شوات الُحمِس عائَذةً   تـندُس في النـَـّ

هذي فـُتـدركها األخرى على األثَِر                                                

 

 ينَغ ص الَعيش إن  الَموت يدِركهُ 

فنحن من ذين ِ بين الناب والظفِر                                                

 

مغالطة   نـحييه  كالليل  والعمرُ   

يـُشكى من الطول أو يشكي من القَِصِر                                          

 

 ويامالعــَب أترابـي بمنَعطٍَف 
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فالِجُزِر   الفرات إلى كوفـانَ   من                                                 

 

 فالجسُر عن جانبيه خفُق أشِرعٍة 

في أعالي الجو كالطرِر  رفـ افٍة                                                   

 

في مساحبِه   باق ( الخورنق)إلى   

من أبن ماء السما ماجر  من أثِر                                                 

 

ناشرةً   لــم تــأل( شقائقه)تلكم   

نوافج المسك فضـ تها يُد الَمطَِر                                                  

 

 بيضاَء حمراَء أسراباً يموُج بها 

ريُش الطواويس أو مـَْوشـية الَحبَِر                                               

 

 لآلَن يـُطرب سمعـي في شواطئه 

بقر صدُح الحمـام وثغُي الشـاة وال                                                

 

 والرملة ُ الدمُث في ضوٍء من القََمِر 

والمدرُج الَسمُح بين السـُوح والُحَجِر                                             

 

 يا أهنأ الساع في دنـياي أجَمُعها 

إذا عددُت الهنيء الحلَو من ُعمري                                               

 

حتـى إذا إنَحَدرْت تصوبـَّي من عٍل   

بي الحتـُوُف لذاك الرمل فانَحدري                                                 

 

 تـُمحى الغضارات في الدنيا سوى شفق 

مثلها غَضِر   عـذبٍ  من الطفولة                                                   

 

 وتـُستطار طيوُف الذكرياِت سوى 

َكِر                                                  طيٍف من المهد حتى الـلحد ُمد   

 

ة الخلد)في طافت بي على الكـبر ( جنـَـّ  
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رسيا شباٍب وأحالم ٍ مـن الِصَغِر                                                   

 

حاُت أحاسـيـس ٍ وأخلية   مجنـَـّ

مثل الفراشات في حقل الصـِبا النِضـر                                            

 

 أصطادهنَّ بزعمي وهي لي شرٍك 

يصطاُدني بالسنا واللطـِف والخفَِر                                                 

 

 أقتادهـُنَّ إلى حرٍب على الضجر 

ي مع الضجرِ حرب  فيْصطلن على                                                

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 
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 امــراء الشـــعرالعـــربي
 

 

ومما تقدم  يتبين لنا ان الشعرالعربي  كان واليزال فيه شعراء امراء        

رت لكل بقوة شعرهم  وكثيرون هم فحول الشعراء العرب  اال انني اخت

عصر من العصور الشعرية المتعارف عليها امير للشعر والشعراء  

 :واعتقد انهم بحق كانوا امراء هذه العصور االدبية  وهم كما يلي 

 

 الملك الضليل   اميرالشعراء  في العصر الجاهلي)الشاعرامرس القيس   -1

 الشاعرحسان بن ثابت االنصاري   امير  شعراء  عصر صدر االسالم -2

 الشاعر جرير بن عطية  الخطفي   امير  الشعراء في العصر االموي -3

 الشاعر ابوتمام الطائي      امير شعراء العصرالعباسي االول -4

 الشاعر  ابو العالء المعري  امير شعراء العصرالعباسي الثاني -5

 الشاعر ابن زيدون المخزومي امير الشعراء في االندلس -2

 (المظلمة ) ن الحلي  امير شعراء الفترة الراكدة الشاعر صفي الدي -7

 الشاعر محمود سامي البارودي امير شعراء النهضة العربية -9

 الشاعر  احمد شوقي بك   ايرالشعراء في العصرالحديث -4

 الشاعر  محمد مهدي الجواهري امير الشعراء المعاصرين  -11

 

االمراء وملك الشعراء اما الشاعر الفطحل ابو الطيب المتنبي فهو امير 

 .وشاعر العربية االول حيث لم تنجب العربية مثيال له لحد االن

 

ونقر انه ال يوجد في البالد العربية  شاعر امير للشعراء غيرالمذكرين     

وكلنا امل بتقدم الشعرالعربي وزهوه وانجاب  االمة العربية . لحد االن  

 .من الشعراء امثالهم او افضل منهم 

 

                  

                  ************************* 
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 تم هذا الكتاب بفضل هللا ونعمته

 

 2112  (يوليو) في الرابع عشر من تموز
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 رس ـــالفه                        
 

 

 

    3                                المقدمة                                

 5                                 الؤلف في سطور                   

                   4                                 الشعرالعربي -تمهيـــــــــــــــــد 

 13                                 امارة الشعرالعربي                 

 15                                             ارتهوام لشعرالجاهلي ا

                                  24                 امرس القيس  اميرالشعراء في العصرالجاهلي

 32                      الشعر في عصر صدر االسالم وامارته   

 43                     حسان بن ثابت امير شعراء صدر االسالم 

 53                      وامارتهالشعر العربي في العصراالموي  

 71  جرير بن عطية الخطفي امير الشعراء في العصر االموي 

 91                وامارتهالشعرالعربي في العصرالعباسي االول 

    111       ابو تمام الطائي اميرالشعراء في العصرالعباسي االول

 125      الشعر والشعراء العرب  امير امراءابو الطيب المتنبي 

 142     وامارته     الشعر في العربي في العصرالعباسي الثاني 

 124ابو العالء المعري امير الشعراء في العصرالعباسي الثاني  

 173      وامارته                         الشعرالعربي في االندلس  

 149    يدون المخزومي امير شعراء االندلس                 ابن ز

 211                       وامارتهالشعر  العربي في الفترة الراكدة 

 223     صفي الدين الحلي  امير الشعراء في الفترة الراكدة      

   239                        وامارته الشعرالعربي والنهضة العربية  

 251  د سامي البارودي  امير الشعراء في النهضة العربيةمحمو

 224                         وامارتهالشعرالعربي في العصرالحديث  

 291   احمد شوقي بيك  امير الشعراء في العصرالحديث          

 247                                   وامارته الشعرالعربي العاصر   

 325    جواهري اميرالشعراء  للشعرالمعاصر     محمد مهدي ال

 347امراء الشعرالعربي                                                   

 334   الفهرس                                                             

 

 
                              ********************** 
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 من مؤلفات فالح نصيف الحجية الكيالني     

 

 :الدواوين الشعرية -ا

 

 1479نفثات القلب                           

  1492قصائد من جبهة القتال              

   21 1 9من وحي االيمان                     

 2111الشهادة والضريح                    

   2111ن            الحرب وااليما           

 2114سناءات مشرقة                       

 

 :الكتب النثرية  –ب 

 في االدب والفن- 1

دراسة وتحقيق وشرح للقصيدة التي  –تذكرة الشقيق في معرفة اداب الطريق - 2

 تحمل نفس العنوان والمنسوبة للشيخ عبد القادرالكيالني

جزة في  الشعرالعربي عبر العصور بدءا دراسة مو \الموجز في الشعر العربي -3

من العصر الجاهلي وحتى عصر النهضة او الحديث ثم المعاصر اعتبر او قيم من 

انه احد امهات الكتب العربية في االدب  -قبل اغلب المواقع االدبية على النت 

 واللغة  في موضوع الشعر واالدب       اربعة اجزاء

دراسة شاملة في  –الكيالني وشيء في تصوفه شرح ديوان الشيخ عبد القادر -4

ادب الشيخ عبد القادرالكيالني كنموذج للشعرالصوفي وشرح القصائد المنسوبة  

 اليه             اربعة اجزاء

(قصة طويلة ) كرامة فتاة   – 5  

 اصول في االسالم   -2

 (قصة طويلة )عذراء القرية    -7

 (مجموعة قصص قصيرة ) االشقياء     -9

 بلدروز عبر التاريخ    -4

 دراسات في الشعر المعاصر  وقصيدة النثر  -11

 الغزل في الشعر العربي  -11

 عبد القادر الكيالني  وموقفه من المذاهب والفرق االسالمية    دراسة  –12

 مع دراسة  بحثية في شاعرها  الشيخ عبد القادر الكيالني \شرح القصيدة العينية  --13

 نة بلدروز في الذاكرةمدي   -14

 شذرات من السيرة النبوية المعطرة  -15

 .من عيون الشعرالصوفي   -12

 الشعرالعباسي بين الكالسيكية والتجديد  -17

 دراسات في العربي  واماراته   -19
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 :موسوعة  التفسير الموضوعي للقران الكريم   وقد صدر منها الكتب التالية  -ج 

 ران الكريم                 جزءاناصحاب الجنة في الق -1

 القران في القران الكريم -2

 االدعية المستجابة في القران الكريم -3

 االنسان ويوم القيامة -4

 الخلق المعاد في القرآن الكريم  -5

 يوم القيامة في القران الكريم                    جزءان   -2     

 

 :وقد صدر منها الكتب التالية    ( شعراء العربية ) موسوعة   –د      

 شعراء جاهليون -1

 شعراء صدر االسالم -2

 شعراء  العصر االموي                             جزآ ن -3

 شعراء  العصرالعباسي االول                     جزءان -4

 شعراء العصر العباسي  الثاني                   جزءان -5

 االندلس شعراء العربية في -2

 شعراء  الفترة الراكدة والعثمانية  - 7

 شعر اء النهضة العربية -9

 شعراء  الحداثة  العربية                          جزءان -4

 شعراء  المعاصرة العربية                     جزءان  -11
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