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 ر ة الشعلغ

صلمإظقـامإالمعامؼعودمإشممملمؼوربيميفماظؼرنماظرابعمظؾؿقالدماظععرمشظامظؼدمغشأ
مداظؼرنماظلادسماٌقال معداغوالي. متؿؾعماٌراحلماظيتمعرمم اظـصوصمؼصعبمسؾقـا

م سمواٌفؾفل.مشريمأغـامغلؿطقعمأنمدمددمقؼظاظعربيمضؾلمسصرماعرئمارمشعاظبفا
م مباظؾغة ماظشعر مهلذا مبداؼة متؽون مأن مميؽن ماظيت مبفمظيتااظػرتة موذظكمسنماغظم ،

أوالممزفرمرعشاظمظك،مصإغـامغعؿؼدمأنذررؼقمدرادةمعراحلمتطورماظؾغةماظعربقة.موظ
ميفماظؾففاتماظعربقةمبػرتةمروؼؾةمضؾلمأنمؼـؿؼلمإشمماظؾغةماظػصقى.م

ظعربقةماظشؿاظقةمٌاماصطؾقتمصقؿامبقـفامسؾىمظغةمأدبقةمصصقى،مالمئاظؼؾامإن
بفامضصائدػممالسؿؼادػممأغفاماظؾغةماظرمسقةممنؼـظؿومونبقوىأمإظقفاماظشعراءماىـ

ماظوضت مذظك مم،يف مصمؾةاخحؿى ميفمتفاهلفمئصخصامؿػت متؿضح مومل ماٌأظوصة م
ادؼةمسؾىمأنمصؿضتمزروفمدؼـقةموسواعلمدقادقةمواسددادمذعرػممإالمضؾقال.موظؼ

معفؿام ماظشعر مظغة متصؾح موأن ماٌقالدي ماظلادس ماظؼرن مخالل مضرؼش مهلفة تلود
ماظشعراء.متتمهلفاؾػخؿا

ورمفزمبعدمي،مأيداٌقالمععاملماظؾغةماظػصقىمعـذماظؼرنماظرابعمضحدأتمتؿب
مامخرآ ماظؼرن موخالل ماألخرى. ماظعربقة مظؾغات ماعًاظـؼوش مبدأتمس اٌقالدي

رتبمعنماظؾففةماظػصقىمحؿىمأصؾقتمتعممربوسامطـريةمؼتوتؿقددمػذهماٌعاملم
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ىاػؾيميفمبداؼةماظؼرنماظلادسماٌقالديمااظشعرمرمشاؿعنماىزؼرةماظعربقة.موسـدماغ
مقى.صػظاةمغاظؾممأصؾقتمطلماظؼؾائلماظعربقةمتػف

وادؿؿرمذظكمإشمم،مةصريظشعرمداخلماظؼؾقؾةمسؾىمذؽلمعؼطوساتمضامؼدمزفرظ
اٌقالدي،محقثماغؿؼلماظشعرميفمبداؼةماظؼرنماظلادسممسعاشاؼةمغفاؼةماظؼرنماً

وبماىزؼرةمإشمماظؾغةماظػصقىماظعاعةموعنمـقةميفمجؾاٌقالديمعنماظؾففاتماحمل
ؼعرفماظؼاصقةميفمبداؼةماألعر،مبلممملمربيعاظعرمشأنماظماٌؼطوسةمإشمماظؼصقدة.مإال

ىمعردال.موضدمؿلؼمؼـؿؼلمإشمماظـظم،موػذاماظـوعمعنماظشعرمأنلمضؾجاءمعلفوسام
ٌقالديماظلادسمامرنؼزلمطذظكمعـذمغشأتهميفماظؼرنماظرابعماٌقالديمإشممشاؼةماظ

مم.ػحقثمزفرتماظؼاصقةمسؾىمؼدماظشعراءماظذؼنموصؾتمإظقـامبعضمأذعار
مظشعامإن موصلمإظقظعار ؼصائدماظ،مـاربيمأولمغظممسرفماظؼاصقةموطانمأولممما

ماظؼ مأن ماٌؤطد موعن ماظؼاصقة. مقصااٌوحدة مبعضمة مألن ماظؼصقد، مذعراء مضؾل زفرت
موػ معؼػاة. مإظقـا موصؾت مذاٌؼطوسات مؼعا مأن ماظؼصائدماين مدؾؼت ماظيت ٌؼطوسات

فرماظؼصقدةميفماظؼرنمتظمنأملضؾمميؽنمأنمتؽونمضدمسرصتماظؼاصقةموظومبػرتةمضصرية
ماظلادسماٌقالدي.

 شوحااتامل

ىمسصرماًالصةمقؾةمحؿترظاظعربيميفماٌشرقمواٌغربمسؾىماظؼاصقةمارملماظشعز
جمددونمسؿؾوامسؾىمتطوؼرممءعراذباألغدظسميفماظؼرنماظؿادعماٌقالديمحقثمزفرم

صر.مظعامػذاميفمؼااالواهماظشعيبمحبقثمزفرتمبعضماألظػازماظعاعقةمعوزػةمذعر
خرتاساتماٌودقؼقةماظيتمزفرتمالامعدوبعدماغؿشارماظغـاءماظذيمتطورمبشؽلمطؾريمب

موطا مزرؼاب، مؼد ماظطؾعمنسؾى مظونمن مذظك مسن مغؿج ماظشعر، مععه مؼؿطور مأن قعي
مح.ذقوجدؼدمؼدسىمصنماظؿ

ذحمسؾىماٌؼطوساتماظشعرؼةماظيتمتـظممبصورةمحمؽؿة،موضدمزفرميفموؾـىماٌؼ
ذقةمباٌطؾعموختؿممباًرجة،موؾدأماٌ.مترةميفمبالدماألغدظسعمألولمبيظعرااظشعرم
وعنمخاللماًرجةماظيتممةماظعربقة.غؾظاظؼػلماألخريماظذيمالمؼؾؿزممضواسدماوػيم
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واملأنمؼؼؿؾمطاغتمتـظممباألسفؿقةمأحقاغا،مادؿطاعماألوربقونميفماظؼرونماظودطى،
م.أطـرماألشراضماظيتموردتميفماظشعرماظعربي

م،اٌوذحمظونمضائممبذاتهمالمسالضةمظهمباظشعرماظعربينمأظكمذىمـععمنمظقسظؽ
اظؿؼؾقدؼةمإالميفمنماظؼصقدةمسسمؿؾفممالميضربمعنمضروبماظشعرماظعربومبلمػ

معنم ماظوذاح مبفا مسمرج ماظيت ماًرجة مويف مأحقاغا، مأوزاغه موتـوع مضواصقه تعدد
مأ مسمؿإشمىمخراظػصقحمإشمماظعاعيمتارة،موتارة ميفمأؼمافـسفمؾماظعفؿي،مطؿا ضا

مسؾىماظؼص مصاٌوذحماألغدظليمؼعدمبذظك،مثورة ماظؿؼؾقدؼةماظيتمقدتلؿقةمأجزائه. ة
ماألومؾؿزمت ماظمنازوحدة مصمؾؿهمورتابة ميف ماظعربي ماظشعر مسؾى ممتردًا موظقس ؼاصقة،

موتػصقؾه.
اٌوذقاتمضدمزفرتميفماظؼرنماظؿادعماٌقالديمحلبمعامادؿؼقـاهمتمذامطاغصإ

عـفامإالمعامؼعودمامقـإظؼصلممملغهمإصم،األغدظليمدبظألمترخمأيتعنماٌصادرماظ
مأغؿفهماظشعـر ماٌقالدي،مأيمعا نماظزعنمضدمسؾىمعدىمضرنمعمءاإشمماظؼرنماظعاذر

ماٌوذ مطلدت مظؼد ماماتقضاع. مابألوشم ماظـؼؾة ماظػن،مظذلؾب مػذا مسن مدؽؿوا ؼن
مأ موظعل ماٌأظوصة. ماألسارؼض مسن مخارجة مأغفا مضالسؿؼادػم دظلقةمأغمقاتذعودم

م مػيمظعّؾادة م)تمعانمبموصؾتمإظقـا ماظلؿاء مم422ء نمملمتدوومم(م7030م-ػـ
ؿاءماظذيمظلاماءبعدموصاةمسؾادةمبنمعديمسشرماٌقالديماياٌوذقاتمإالميفماظؼرنما

م.وذقؿنيعم“مظوصقاتام”أوردمظهمصاحبم
غرؼبمظؿمّفةُحمدظسغعوضوعماظؾففاتميفماألنمعنماظؾاحـنيماألدؾاقمذمصرؼاخت

أصلماٌوذح،مخاصةمبعدماطؿشافمبعضماًرجاتماظعفؿقةميفماٌوذقات.مظؼدم
امبعضماٌوذقاتماظعفؿقةماظيتمذؼؾتمبفمتاذػبمػؤالءماظؾاحـونمإشممأنماًرج

ماظلقةمإمنامغشأتمتؼؾقدداتماألغذقٌوااألغدظلقةمعامػيمإالمبؼاؼامأشانمإدؾاغقة،مو
ماألشاغي مظم.هلذه مزظامذاػؽن مإذاممملسم مصقؿا مؼـؾت ممل مألغه مضارعة. مبأدظة ؼؿأطد
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ميفماءجمؿالؾطاغتماٌوذقاتماألوشممهؿويمسؾىماًرجةمأممال.مألنماًرجةمح
معراحلمتطورماٌوذح.معنةمحؾعرـلممتم،اٌصادر

م مأن ماظيتماشري ماًرجات مأطـر موإمنا مباظعفؿقة، مطؾفا متؽؿب ممل ًرجات
ماظوذاحونمبفذهما مبعضماألظؾؾختمةفؾفظغظؿفا ةمأوماظعاعقة.مثممإنمبقزماظعرػاؿفا

ماظشعرم مأوزان مسن مطـريا مؼؾعد مبل ماظعفؿة، معن مذيء مصقه مظقس ماظعروضي وزغفا
نيماٌؼطعيمواٌـؾور،موسنماألشاغيماظشعؾقةماعـظنيماظبمؾطتخؼمماظيتمدؼظاألوربيما

ماألدؾاغقةماظيتمؼزسممأغفامزفرتمضؾلماٌوذقات.م
ماًذػموجودمنإ مسؾىماظؾغةمعدُؼمتارجه .مقةاٌوذمفاغظؿتمبمظيتامخروجا

صؾؿامغظمماظوذاحماألغدظليمضطعؿهمباظؾغةماظػصقى،مادؿقلنماًروجميفمآخرمضػلم
بعضمموضدمغظم.معقةمأوماظعفؿقةمأحقاغاعااظرجةمبصؾقة،مصؽؿبماًألاسنماظؾغةم

مباظؾففةم موأخرى مباظعربقة مخرجات مذات مسربؼة معوذقات ماظقفود اظشعراء
ميمسشرماٌقالدي.اديام،موذظكميفماظؼرنلقةغاعوظرا

مغظم مطاغوامموٌا ماٌوذح، مأضلام مظؾغة مخماظػة مبؾففات ماًرجات اظوذاحون
الميفماٌوذقة.موملمؼؼؿؾسماألضػمةاًرجةمسنمبؼقمزقاءمذظكمأنمتؿؿورنمعمؼؼصدون

مملمىاعداألغدظليماظؼمألدباظوذاحونمأبقاتاموالمأوزاغامسفؿقة،مطؿامأنمعؤرخيما
ماظؾؿةمإشممأنماظوذاحنيمطاؼش مؼأخذغريوا مصؼدمـقعنمأشماتنماًرجووا ةمسفؿقة.

أنممطدػذامؼؤو.مطانمؼأخذماظؾػظماظعاعيمواظعفؿيماحنماظوذأم“مظذخريةام”جاءميفم
تماألشاغي.مصاٌوذحمإذن،مػوملوظقمظوذاحونمػيماألظػازماظعفؿقةعامطانمؼعرصهما

بأيمصؾة،مالمعنمبعقدموالمعنمضرؼب،مإشمممميّتموال،مأغدظليماٌـشأموسربيماألصل
مة.مأجـؾقمدرعصا

مػاً مرجة مي مرطنظؼامسنسؾارة موػي ماٌوذقة، مبه مختؿم ماظذي ماألخري مػل
متؾؿدئمبهمـهميفماٌوذقاتمبعؽسماٌسمءأداديمالمميؽنماالدؿغـا طؾعماظذيمضد

متؿؿقزماًرجةمسنماألضػالمعنمحقث موضد معـه. غفامألم،ةغؾاظماٌوذقةموضدمختؾو
من.اظؼػلماظوحقدمعنماٌوذقةماظذيمرموزمصقهماظؾق

ؽونماًرجةميفماٌوذقةمسفؿقةماظؾغة،موالمؼشرتطمأنمتؽونمأظػازمتموزمأنورم
قةمعةموسفؿقةمأومساؼضامعزرمامعنمأظػازمسربقأمنامسفؿقة،مبلمتؽوؾفاًرجةمط

عاعقةمأنماظومأمةؿقعفسفؿقة،موػوماألشؾبميفماٌوذقات.مطؿامأغهمؼـؾغيمسؾىماظو
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م مػذه متلربت مصإذا مصؼط، ماًرجة ميف ماألتلؿكدم ماألخرىإشمظػاز نمعمماألجزاء
م.وذح،ممسيمعوذقامعزمنامالمؼـظؿهمإالماظضعػاءاٌ

ماالزرش مواظدوم ماظؾغوي مااـعاج مصإن ماٌكؿؾػة، ماظؾشرؼة مملمصر ماألغدظلي ظشعر
ةماٌوذقاتموظغ.متاقوذيمعنمحقثماظؾغةمبادؿــاءماٌرضشاٌؼـقرفمسنمغظريهم

ما مػيماظؾغة موإمنا معؿؿقزة، ماظعظقلتمظغة ماظشعرظيتربقة مبفا ممغظم اًرجةممأعا.
ماؿدؿقلـهماظوذاحمِظايمتظرفمفاظيتمطؿؾتمباظعفؿقةمتارةموباظعاعقةمتارةمأخرىمص

اس.موملمتؽؿبمطلماًرجاتمباظعفؿقةمدوىمبعضميفمذظكمعنمعؿعةمؼؿذوضفاماظـ
عـفا،موملمءمؾىمجزسذحمسؾىماًرجةمصؼط،مأومٌواميفةمقعـفا،مواضؿصرتماظعفؿ

مسفؿقة.مصؾغةماٌوذحمإذنمػيماظعربقة.مزظػاأتصلمإظقـامعوذقةمواحدةمختؾؾؿفام
مغظرجًامـرأطماأع مصؼد ماظػصقى، مسن مابؿعدت ماظيت أصقابفاممافؿات

مواظعاعق ماألخرباظعاعقة. ماألجزاء مإشم متؿلرب مأن مرموز مال موإالمميفمىة اٌوذقة،
تمؿؼدلمسؾىمأنماٌوذقةمغظماقه.موػذإظأصؾحماٌوذحمعزمنا،مطؿامدؾؼتماإلذارةم

مباظػصقى،موٌامىأمبعضماظشعراءداؼبميف ؼؾقدمصقولماظؿوذقحمتمشمإمةماألعرمطؾفا
ماالدم موػذا ميفماظؿزغقم. مبعضماٌلؿشرضنيماظؾؾـمفاروضعوا ماألوشمميفمتؽوؼنمسّده ة

معصدرهمإشممسـاصرمشريمسربقة.مرجاعاٌوذحمبغقةمإ

 جاا  ازأ

ممأواخويف ماألغدظلر ماخرتع ماًالصة، مظؼدمآخماـصمونقسصر ماظزجل. مؼدسى ر،
ما معن مبؾغةمجمردة ماظزجل مباظؽؾؿاتماظيتمػيمععزسرابموإلغظؿوا أصلممندضمة

مذظكؾحم موطل مبربري. مأو مبفزمي ملؾر مساظب ماظذي ماظـؼايف ماألغدظس،مؿعدد رصؿه
ماظـؼايفم ماظؿـوؼع مػذا مإشم مأدى ماظذي ماألعر مبؾعضفا. ماألغدظلقة ماظشعوب واخؿالط

محد.اوظابمدةمواألؾغذهماظػضؿنم
عنمحقثممدةاظؼصقمسنعنمضروبماظـظممسمؿؾفممضربماالصطالح،ميفظزجلموا

المسمؿؾفمسـهم،موابراإلسرابمواظؿؼػقةمطؿامسمؿؾفمسنماٌوذحمعنمحقثماإلس
ػقةمإالمغادرا.مؼعدماظزجلمبفذهماظصورةمعوذقامعؾقوغامإالمأغهمظقسمعنمجاغبماظؿؼ

بلمػيمعفذبةموإنمطاغتممؿةحبمةقاعسملتعنماظشعرماٌؾقون.موضدمطِؿبمبؾغةمظق
معربة.عريمش

                                                                                                                                   
،مرـؼاؿذعطؾعةمصراغؿزمم-باخ.رػوغماياظيمواٌرخصماظغاظي،مهؼققموهلؾمملراع:ماظمنصػيماظدؼيؾي،مام-

م.70ص.م-.7955ن،مداؾلقص
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وضدمتؾاؼـتمآراءمماٌوذح،ماٌلؿقدثميفماألغدظسمبعديماظـاغمػناظملجزـلماظمي
ؼؿػؼونمسؾىمأنماظزجلموظقدماظؾقؽةممىميفمغشأةمػذاماظػن،موظومأغفماعؼداظاٌؤرخنيم

ظزجلمامضدمزفرومصقفا.ماألغدظلقة،موعـفامخرجمإشمماظدؼارماٌغربقةمواٌشرضقةمواغؿشر
م.مؼرونمسؽسمذظكضنيلؿشرعوربمبعدماٌوذحمإالمأنمبعضماظؾاحـنيمعنمس

مغؼماظذؼنمإن معن ماغطؾؼوا مظؾؿوذح، مدابق ماظزجل مأن محامصرون مبلام ولمبن
ما ماألغدظلقة ماظؾػٌوذقات مؼأخذ مطان م" ماظؼربي محمؿود مبن محمؿد مبأن ظمـاظؼائل

يفمذظكمبأنممؼنؿؼدععم،"مقةذقهماٌوسؾعمؼضواظعفؿيموؼلؿقهماٌرطـز،مومياظعاع
ماظؼصائد.موملموأنماٌومعقة،سادمئػذهماألظػازموجدتميفمضصا ذحمُؼعدمتطورامهلذه

مؼذػؾون،مألننمهلؽؼ معنماألظامممدظقلمضارعمصقؿا بقاتموإمنامؼربيمملمؼأخذمبقؿا
ماظعلممم.مو“مظذخريةام”طانمؼأخذماظؾػـظمعنماظؾغةمالمعنماظؼصائـد،محلؾؿاموردميفم

مسمدسدا مبؾى ماٌوذقات مذقوع معن مطان معا ماألغدظس ميف ماظزجل ةماظعاعمنيغشأة
مواًاصة.

ماتػضو ماألدبماألغدظليمعمقد أنماٌوذحمأدؾقمعنماظزجل،موعـفممسؾىمؤرخو
اظؿوذقحميفمأػلماألغدظس،موأخذمبهماىؿفورممعاوٌامذمؾدونماظذيمضالم:م"خمناب

عةمعنمأػلماألعصارمسؾىمظعاامتفغلمظلالدؿه،موتـؿققمطالعه،موتصرؼعمأجزائه،
مب مررؼؼؿه ميف موغظؿوا مايؾغعـواظه مأنضؿفم مشري معن مإسرابا،مؼمرؼة، مصقه ؾؿزعوا

امفاءوصاظعفد،ممـاحقفممهلذاعمىامصـاممّسوهماظزجلمواظؿزعواماظـظممصقهمسؾوقدثؿواد
ؼؿضحم.موظؾؾالشةمجمالمحبلبمظغؿفمماٌلؿعفؿةم"همصقعمصقهمباظغرائـب،مواتل

مح.مؾؿوذليمغشأمتؼؾقدامظظالعةمابنمخؾدونمأنماظزجلماألغداظعممالطمعن
ماٌوذح،ممؽنميمالممأغهريش مسنمغظم مسفزوا مٌا ماظعاعة معن مأنمذعراء االسؿؼاد

ظذؼنمأغشأواماظزجلمألولمظزجل،مألنمااموهاألغدظسمومّسملػغظؿوامصـامآخرمبعاعقةمأ
ما ماظؼصائد مؼـظؿون مطاغوا ماظذؼن ماٌـؼػون مػم مإشمموام،ةققػصظعرة، مؼـؿؿون ظذؼن

موظقسماظعاعة. ماظودطى ماظـخرتطانمالوماظطؾؼة مػذا متظاع ميفمؾم ماظعاعة ؾقةمياجة
م.اظؼولماظرصقعمواظغـاءماٌـلفم

                                                                                                                                   
.ماغظرمأؼضا،مد.مذوضيمضقـفم:ماظػنموعذاػؾهميفم743ـقام:متارؼخماظػؽرماألغدظلي،مصمج.مباظـمم.أ- 

م.454ص.م-.7969اظؼاػرة،مدارماٌعارف،ماظطؾعةماظلابعة،مم-ي.برعظامراظشعـ
م.469ص.مم-.7،ممم7ظذخرية،مقما:ممنمبلامبا-

 .3/404اٌؼدعة،م:ممننمخؾدوبا-
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التصاهلامنماظؾغةماظػصقى،مسمدادؼعدامذبمةػلماألغدظسمطاغتمبعقدأمةساعقمنإ
ماألغدظلقني مأصول مواخؿالف مجفة، معن مسربقة مشري معؿعددة ةمفجمنعمبؾففات

مفاػلغماظعاعةةمظغميخرى.مألغهمظومطاغتمظغةماظزجلماألغدظليمػأ ٌَا تمرغؿشا،م
موادؿعذب ماظشام موبالد ماظعراق ميف ماألغدظلقني ماٌشافأزجال مسؾىمرا موغلفوا ضة

معـواهلا.
مذضو مػد مصب ماظػي م" م: مأن مإشم مايؾي مجعؾوػامدؼن ماألزجال مغظؿوا معا أول

ميفمأحب موأبقاتامجمردة مطاظؼرؼضمالماظعمضورسمرضصائدمعؼصدة ربمبؼاصقةمواحدة
مبغريماظ ماظؼوػومّس،ماظعاعينمقؾؼغاؼره م"مصائدا مواظزجؾقة ػيماظدؼنمصمضدمسّد.

ماألغد ميف ماٌوحدؼن مزجال معدشؾقس ماهلل مسؾد مابن مظؾشقخ مسشرةمم،سظايؾي ثالثة
مل.ضصقدةمعنمػذاماظؼؾق

ؼعؾممأنمؽنمؼممليمؾحظمعنمخاللمػذاماظؽالممػومأنمصػيماظدؼنمايالنمعامؼإ
م ماظذيمالمسمؿؾفمسنمعظـواػذا ؿىمؼلمؾقن،ظالمعنمحقثماإمظؼصقدةامعنماظشعر

ٌوذحمبزعنمروؼلموػومعنمغلجماظعوام.مظذامامؾقدمسـدماٌغاربةماظشعرماٌؾقونموضد
مأن مميؽن مزجال.لغمال ماإلسراب مسن محاد معا مطل ماظيتممّؿي ماظزجؾقة ماظؼصائد أعا

ّورماظزجل،مألغهمالمطلمتحعرحؾةمعنمعرايفممترفزمدذطرػامصػيماظدؼنمايؾيمصؼ
مميؽنمأنمغعدمعدشؾقسماظذيمجاءمبعدمأبيمبؽرمبنمضزعانمعنمعـشؽيماظزجل.

ٌقالدي،مامرونماألغدظلقونماألوائلمصؼدمزفرواميفمأواخرماظؼرنماظعاذظاجاماظزعأ
مو مطلدت مأزجاهلم مأن مذظكمشري ميف مذأغفا ماظؼداعى، ماٌؤرخني مباسرتاف مهظ مل

ماظـوعمػمخونمأنؤرقتمأمساؤػممبعدعامزنماٌصـلا،مفيفمبداؼاتمتاوذقٌامأنذ ذا
مونمسنمتدوؼـه.رضؼعامعنماٌوذقاتماٌؾقوغة،مألغفممطاغوماظػنمػومعن

اظؼرنماياديمسشرماٌقالدي،ممشمـامعنمزجلماٌؿؼدعنيمإالمعامؼعودمإقظإؼصلمممل
ة،مقاظػـمهععاٌمضقتتامدضمرزعنمعؾوكماظطوائف،مصؽانماظزجلميفمػذاماظعصموػو

ماألأ موضعمظؾؿوذقاتميفماظؼرغنيماظؿادعمماووضعمهلتمجالماألوشممصؼدمطلدزعا عا
ظؼرنماظـاغيمسشرماٌقالديمازدػرمصنماظزجلمبلؾبمتذوقماميف.موواظعاذرماٌقالدؼني

عنماظؾغةماظػصقىمطؿامذػبمبعضماماظـوعمعنماظشعرموظقسمظـػورػممذهلاٌرابطنيم
م.اظؾاحـنيماظعرب

                                                                                                                                   
 ومعامبعدػا.م77ص.م-لماياظي.:ماظعارمنيماظدؼػصمايؾي،-
مؼظام-األغدظس.ميفماظزجلم:ماظعزؼزمدؾسماألػواغي، - مسؾدمسؿقق،مأؼضا،مواغظرم.55ص.م-.7967اػرة،

 .98مص.م،7976ماظـاغقة،ماظطؾعةم،تبريوم-األغدظس.ميفماظعربيماألدبم:ماظعزؼز
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ىمػصقظامةؾغظألغدظليمبأروارمظغوؼةمخمؿؾػة،مصؽانماظطورماألولمااملاظزجمرع
ماظيتمؼػاظطؾؼاتماٌـماصنماخؿصعمشريماٌعربة،موطانماظزجلميفمذظكماظوضت، ة

مثممبد ماظؾففةماألغدظلقةممبرلؿتمتأغلفؿهمسؾىمعـوالماٌوذقات. إظقهمسـاصر
ممحلؾؿا ماظضتؼؿضقه مذظورورة موعع ماألغدظس، مأػل مسـد مواظغـاء مزن لؿطعمؼمملك

مإ ماإلسراب معن ماظؿكؾص ماألوظون مجمنأمشماظزجاظون مبنماء مبؽر مأبو ماظزجاظني إعام
يفمدؼواغهمإشمماظعـاصرماظؾغوؼةممؼقعّفدماظطريمذ،مماظ(مم7760م–مػـم554ضزعانم)تم

م.غهايفمدؼومكإشممذظماظؾغةماظرصقعةميفماظزجلموضدمأذارمتزشيتمظةماقاظعاع
يمصريىمأنمابنمضزعانم"مضالمذظكمغفقامسنمتؼصدماإلسرابموتؿؾعهمؿوعامايأ

مظـعمرـاؽواالدؿ م"ه مأزجاهلم مععظم مسؾى مؼغؾب مصؽال مؼ. ممل مضزعان سنممـِهابن
ؿؼدمأنمعؼماإلسرابمعطؾؼا،مبلمدوءمصفممطالعهمػوماظذيمجعلمصػيماظدؼنمايؾي

م مًؾطه ماظزجل ميف مرموز مال ماٌاإلسراب مشري ماظشعر ماٌؾقونممعرببني واظشعر
ماظعاعي.

ةمعقإنمطاغتمعؼطىموؿحماًلاظـقو،مالمتعؿربماظؼصائدماظعاعقةمأزجاماؾىمػذسو
جال،مصفـاكمظغةمجمردةمعنماإلسرابمزممععربشريشؽل،مألغهمظقسمطلمعامػوماظ

معنما مضواسدمعطردة،موػيمضرؼؾةمجدا مفاغةمساعقةمظقسمصقظقى،موػـاكمصػظهلا
م،مسمؿؾـفمغطؼفامعنمجفةمإشممأخرى،مواظزجلمغفج ظؿغريررادمإالماذيءمعنماال

م.عنطؼهمسربماظزوغمهظػظمريألوشممحؿىمالمؼؿغااظؾغةم
ماظظو ماملجزغة مػذه معن مشريظؾتؿأظف مظغوؼةمامغة مسـاصر مإشم مباإلضاصة ٌعربة

مع مإصرؼؼقا ممشال مهلفات مصقفا ماخؿؾطت ماظواصدظمعأغدظلقة ماٌشارضةمؼلان معن ن
اموذؼنمغظؿظاٌؾؿؽرةماظيتمؼؾققفاماظزجالميفمغظؿه.مأعاماودةمظؾقةماٌو عـاصرماحملاظو

إشممػذهماظعـاصرموػذبوػا،مألغهمالممواأىمـؼػنيماظذؼناٌمءارشعظاظزجلمصفممعنما
مميؽنمأليمأحدمطانمأنمؼؼولمزجال،مصفذاماظػنمسمضعمظؾوزنمواظؼاصقة.

ماظؿزغقمميفماظزججزألامممتلؾملو ميفممءجامالمطؿالمعنماظؿزغقم،مصؼدمجاء أؼضا
ظؿزغقممنمااعزضنمبزجل.موضدمأغؽرماظابميفماراٌوذح،موػوماظؾقنميفماٌوذحمواإلس

                                                                                                                                   
مصؼؼحماظدؼوان،م:منضزعامنبا- مم-طورؼـطي.موؼؽقدره ماألدؾاغي مصاؼـؾيمظبرعظااٌعفد معدرؼد مممم-.7980ة،

 .7ص.
،مصم7974ؼشي،مدعشقمرؼظامنلألعلميفمصنماظزجل،مهؼققمد.مرضامحمامغوؾ:مبنمحفةباي،وؿايم-
60. 
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الثةمأغواع،مصفـاكمعنمؼزٍمرشؾةميفمثمدغا،ؼاحلبماسؿمماظؿزغق.موهعقؼدعؿسؾىم
م مضعف مسن ماظـاتج ماظؿزغقم موػـاك مصقه، موعذػؾا مصـظااظؿزغقم أزجاظهممؽونؿازم،

م موأخريا، مظالغؿؼاد. ماظسرضة متؼؿضقذاظؿزغقم ماٌوذحممهي ميف ماظـظم مضواسد ضرورة
مه.إظقمةراذإلواظزجلمطؿامدؾؼتما

عامظعفؿقةمأػلماألغدظس.مؿاواماػؿوظريمأؼضامإشممأنماظزجاظةمملمؼشغمبمأنرمو
لماإلعامماجزثرةميفمأثـاءمأاصالمندمعنماظؾففةماظروعاغلقةمإالمبعضماألظػاز،معؿـ

مسؾىمظلانماظعف مجاء مواظعابنمضزعان،موعا أزجالمايوار.موملمندممؿقاتميففم
مبعضماٌوذقات،مذظكمألنمظغةماظزجلمنميفأشظاومػامطؿلمزجخرجةمسفؿقةميفماظ

شريمععربة،مصقؾفأماظزجالمإشمماظػصقحمبداًلمعنماألظػازماظعفؿقة،مأومإشمماظؿقاؼل،م
ماظزجلمضدمأوذكمسؾىماظـفاؼة.مأنمىبأظػازمتدلمسؾمطأنمميفدمظؾكرجة

م.قةفؿظعؽرمبنمضزعانميفمأزجاظهمبعضماٌؼطوساتمباباممأبومعاإلمدمدمادؿكظؼ
ؾونماظعفؿقةمعؿوامؼلؿاغدمأغهمورثمػذهماظطرؼؼةمسنماظوذاحنيماظذؼنمطؤطٌامنوع

امظألزجالماألغدظلقةمظغاعامباؿؿضونمصؼدمأوظواماػاٌلؿشرمأعايفمخرجاتمعوذقاتفم.م
مأنمأزجالماإلعامممتـُلوؼدوباألخصم ماظعربيممانمابنمضزعان،موزسؿوا ماظشعر ذروة

ماإلدالعي ماجملؿؿع مإذوواضع ماظيتمم، ماظعفؿقة ماألظػاز مسؾى محبوثفم رطزوا
ممبعضمظغدظليمغزسؿوامأنماظزجالماألدموضم،ظهاادؿكدعفامابنمضزعانميفمأثـاءمأزج

مماًرجاتماظزجؾقةمباظؾغةماظعفؿقة.
متؽجاخرمظؽن ممل ماظزجل ماٌلؿشرضون،ممبؿت مػؤالء مؼذػب مطؿا باظروعاغلقة

موإ مأزجال مثـاؼا ميف ماألظػاز مبعض مُوجدْت مامنا مأومضبن مباظوزن مهلا مسالضة مال زعان
ماألغ متعّود مأظػاز موػي ماظؼاصقة، مأو محعادؿكدامسؾىمنوقظلداٌودقؼى ميف ؼـفممدفا

مأصرا معع ماظقوعي ماظـصارد مسفؿى. مأظػازا مند متؼدعوااظزجمـدسمقةومل ماظذؼن ماظة
موصلمإظقـامعنمأزجاهلم.إلعاممابنمضزعانمأومساصروهمأومخؾػوه،مصقؿاما

ماظع مـأعا مإظقفاممظيتااصر مدؾق ماظيت مغػلفا ماظعـاصر مصفي ماظزجل معـفا ؼؿؽون
.مواًرجةمػلتمواظؼؾقفم،موػيماٌطؾعمواظتاوذقعماميفحاظوذاحونمذؽالمواصطال

نمأزجال،معظقـامإقةمحلبمعاموصلمقتؽونماًرجةميفماظزجلمبؾغةمصصمعاشاظؾامو
ةمأومعامؼشؾففا،موالمبدمعنممتققزماًرجةمعـه،مألنماظزجلمؼـظممبؾغةمشريمععرب

م.ىباظػصقماوظذظكمؼؾفأماظزجالمإشممغظؿف

                                                                                                                                   
 .7ص.م-اظدؼوان.:ممننمضزعابا-



   اسـةعبحممد 

 28 

ماألزاٌمةقؿفظعااألظػازممغبإشممجاو ضزعانمنمابممددؿكامل،جاؿـاثرةميفمأجزاء
متشارطفا مأو مأحقاغا، مسفؿقة مطؾفا متؽون متؽاد مبعضماألذطار سربقةممأظػازمأؼضا

محمؾقة مطوأغدظلقة مؼصو. مأن مر معن مزجل ميف مبقـه محوارا مروعوأزجاظه، ة،مقبني
مباظعفؿقة مصؿفقؾه مباظعربقة موؼلائؾفا مأب. مطان مضزعاو مبن عضمبمبذعؿلؼمنبؽر

ميف ماظعفؿقة مأماألظػاز ماٌلؿشرضنيوعزجاظه. مبعض مأوػ م  مايوار مػذا بأنممـل
م.سؾقفامأزجاهلمماواظزجاظنيمأخذوامعؼطوساتمعنمأشانمسفؿقة،موبـ

ػيمتؾكماظؾغةماظيتمؼػفؿفامصؽةموادعةمعنممؽنماظؼولمإنمظغةماظزجلميمبعد،و
مشاؼةماظؼرنماظـاغيمسشرشممإمهتشأغاجملؿؿع،موػيمظغةمعفذبةمدادتماظزجلمعـذم

ماظزمي،ٌقالدا مبداؼةمازدػار مبداؼةمادمطاطمعذػطلماظذيمجوػو مؾهانميفمايؼقؼة
مضدمأوشم.مواألغدظلقةمغظؿتمظؾشارعلمجازاألمنأوظغؿهمحؿىمزنمأحدماٌلؿشرضنيم

مالمايؼقؼقة،مصؾممؼؿطرضوزجغا،مأعامضقؿةماظظلؿشرضونمػذهماىواغبماػؿؿاعامبااٌ
مامتؼؿضقهمايؼقؼة.طؿمافقظإ

شمماغؿشارماظشعرماظشعيبميفمذظكماظعصرمإالمأنمػذامملمزمدمعنماغؿشارماظعؾممرو
دالم،مبلمإنمسصرماٌرابطنيمواٌوحدؼنمػومإلاواٌعرصةميفمأوداطماٌػؽرؼنمعنمسؾؿاءم

ماظ ماظعربيماإلدالاظعصر مأعـالمدػعيمسؾىمؼدماظػالذيمسرفموددماظػؽر ةماظؽؾار
معنمجفابذةماإلدالم.موبػضلمػؤالء،ماغؿؼؾتمزبدةم ابنمرذدموابنمرػقلموشريػؿا
اٌعارفماظعربقةماإلدالعقةمعنماىـوبمإشمماظشؿالموضدمادؿػادمعـفاماألوربقونميفم

مبـاءمحضارتفممايدؼـة.
ماظؾغةمشريماٌعصاظ مأو ماظعؾومؾففة ميفموجه مزؾتماظؾغةمربةمملمتؽنمسائؼا مراٌا

معنمضؾلماظلؾطة.اومباالػؿؿاممظىظػصقىمها مآظتمإظقهمػومالحرتام مسؽسمعا ذا
ماجملؿؿعم موادمط ماظعؾوم مادمطت مسـدعا ماظعـؿاغي مايؽم مسصر ميف ماظػصقى اظؾغة

مد مإػؿالمهدااظذي مبلؾب مواظؾدع مواظؿعؾممظاماًراصات ماظعؾم مظغة ماظعربقة، ؾغة
دابماظرصقعة.مظذامملمغرمعـذمابنمخؾدونمواٌؼريمطؿابامواحدامسؾىماألضلمميؽنمواآل

مسدهمعنمأعفاتماظؽؿب،مبلمحؿىمتراثـاماظذيمجادتمبهمضرزمةمعػؽريماإلدالم،
مسؾقهميفماظعصرمايدؼثمبوادطةماألوربقنيمعنمعلؿشرضنيموعلؿعربني.مامعرصـت
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