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*

 م**كواكيلولى 

مظؾ ماظدرادة مػذه ميف ماالواهغلعك مسؾك مأطـر م"حازمممؿعرف مسـد اظـؼدي
مشةواظؾالماظـؼدميفمطؿابموػقم2يفمعؤظػفم"عـفاجماظؾؾغاءمودراجماألدباء"م1"اظؼرراجين
موتعؿؼماظلاععني،ميفماظؽالمموأثرموررضف،مواألداءموأجزاءه،ماظؼقلمحازممصقفمتـاول
مسؾكمعقزعماظـالثةماألضلاممػذهمعـمضلؿموطؾمواألدؾقب،مواٌؾاغلماٌعاغلمحبثميف

معـمؼؿأظػمعـفجمأومبابموطؾم،"عـفج"مبادؿماواحدمعـفمطؾمؼلؿكمأبقابمأربعة

                                                                                                              
ؿ،مهتمإذرافماألدؿاذمعاجلؿريميفماألدبماظعربل،مختصصمايرطةماظـؼدؼةميفماٌغربماظعربلماظؼدؼ  *

 .2008اظشقخمبقضربة،مجاععةموػران،مأصرؼؾم
االجؿؿاسقةموماظـؼاصقة،موػران.مروبقظقجقاباٌرطزماظقرينمظؾؾقثميفماألغـمةدائؿمةباحـ **  

م"اظؼرراجينمحازم"موظد أبقمايلـمحازممبـمحمؿدمبـمحلـمبـمحمؿدمبـمحازمماألغصاري،مظؼرراجينام1
معؾؽّرا،ماظعؾؿمرؾبمإشممتقجفمودؼـ،مسؾؿمذاتمأدرةميفمغشأمغلب،موإظقفا(مم1211=ممػـ608)مدـةمبؼرراجـة
ماظشؾقبنيمسؾلمأبا"موظزمموإذؾقؾقة،موشرغارة،موعردقةمبؾده،ميفماظعؾؿاءمسؾكمأؼدي ميفماظعربقةمسؾؿاءمذقخ"
ػاجرمم.اءواظذطماظـؾقغمصقفمتقدؿمأنمبعدمرذدمابـمطؿبمبؼراءةمصأوصاهماظػؾلػة،مإشممغزسةمصقفموطاغتمسصره،
مصعرفم،"ايػصلمزطرؼامأبل"مبلؾطاغفامواتصؾمإشممتقغس،ماغؿؼؾمثؿ"عراطش"ميفماٌؼاممبفمادؿؼرم،إشمماٌغرب

م.دؼقاغفميفمطاتّؾاموسقـفمعـف،مصؼربفموسؾؿف،مػضؾفب
ماألغصاريمم2 مبـمحازم مبـمحلـمبـمحمؿد مبـمحمؿد مايلـمحازم ماظؼرراجين،مأبق ودراجمعـفاجماظؾؾغاء

 ،متقغس.1966م،1حمؿدمايؾقبمبـماًقجةم،ماٌطؾعةماظرمسقةمظؾفؿفقرؼةماظؿقغلقة،مطممهؼقؼم،األدباء



 لولى كواكي

46 

مَعِعؾؿ"مادؿمسؾقفامحازممؼطؾؼمصصقل مطؾؿؿامصقفمتؿـاثرمصصؾموطؾ ،"َعِعرف"مأو"
.واظؿـقؼرمبلطامظػؽرةمجزئقةمصرسقة،مظػؽرةمبلًطامباإلضاءةموؼؼصدموتـقؼر،مإضاءة

م3
ماظعرب،مسـدمواظؾالشةماألدبلماظـؼدمضقاسدمبنيمطؿابفميفمحازممعزجموضد
ماظشعرميفمأردطقمغظرؼةمسـمرقؼاًلمصصاًلمسؼدمصؼدماظققغان،مسـدموضقاسدػؿا
مضؿـفماظذيماظشعر،ميفمأردطقمظؽؿابمدقـامابـمتؾكقصمسؾكمععؿؿّدامواظؾالشة،
ماظؿأثرم"اظشػاء"مطؿابفمعـماظؿادعماظػـ مأوجف مإزفار ماظدرادة مػذا ميف مدماول .

مواظؿأثريمواألدسماٌـطؼقةماظيتماغطؾؼمعـفاماظـاضدميفمدرادؿفمظإلؼؼاعماظشعري.

ممممممأوال:إشكالوة البحث

ماظدرادسـ ماظؼدميت م ماظـؼدؼة مطؾريةات مسـاؼة محقثممة معـ ماظشعر مبقدقؼك
ماظصقتل متـادؾف ميف ماًارجل مدقاهمميقزمطانمعامحقثماٌظفر مسـ ػقمماظشاسر

مبأ موتؿـقع ماظؼاصقة متزؼـفا مخارجقة محؾقة مبقصػفا ماٌقدقؼك مأداة ؽاهلامذادؿعؿاظف
معـمحقثمخمارجمغطؼمؿ،مواألدؾابمواألوتادمسؾكمغلؼمعـؾباظزحاصاتمواظعؾ ظؿ
معؿلاوؼةؽـاايرطاتمواظل معـمصقرةمتمسربمعلاصاتمزعـقة معـفا مطان معا مأعا ،

ظؼرنمإزمائقةمصؾؿمتؿػّطـمهلاماظدراداتمإاّلميفمأواخرماظؼرنماظـاغلماهلفريموأوائؾما
.مصؽانمظؾـؼاصةماظعربقةماظؾالشقةمحظفامعـمحماورةماظـاظثمععمترصمةممطؿبمأردطق

ماظققغاغقة ماظـؼاصة موذمصمباظذطر مهلا، ماغطؾعتمبفماظـؼاصاتماجملاورة معا موػذا .
ميفم موؼأتل ماظعرب ماظـؼاد معـ مسدد مسـد مواظؾالشة ماظـؼد ميف ماظرتاثقة بعضماظؽؿب

معؿفؿمعـماٌغاربةمحازمماظؼرراجين.عؼد
ؾقؿفاميفماٌؾؿؼلمسـدمساقساتموصؿوٌامطانمعقضقعمحبــامػقم"غظاممتـادبماٌل

ماظؾؾغاء ماظؼرراجينميفم"عـفاج ماظدارسم،ودراجماألدباء"محازم المممبـفاجف،مصإن
مؼؼػمسؾك مأن معـ مخؾػقةمؼعدم متـؿظؿف مسؾكمأدؾقبماظؿؼابؾممعـفج متؼقم صؾلػقة
ماظّؿقازي م= معّؽـفم""اظؿضاد ماظعالماظذي موصعاظقة ماظعـاصر مسـ ماظؽشػ ضاتمعـ

مسؾكمحماوظةماظؾقثمصقفم.داخؾفا محّػزغا ماألدؾقبمػقمعا مػذا خاصةموأّنمموظعّؾ
محازعامؼعّدم:

                                                                                                              
3

ماظؼرراجين،عدخؾمطؿابمعـفاجماظؾؾغام،محمؿدمايؾقببـماًقجة،م  مودراجماألدباءميازم م،متقغس،ء
 مم118م.ص
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مضدمتػّردمبطأوال - ماظـؼادماحملدثنيمصؿئغؼدؼةمعامماتروح:مغاضدا معـمتـاوهلا
معـماظعـاؼةماظعؾؿقةمعامميّؽـمعـمتػؿقؼمع موأّنؼاظغؼقظقغفا م""عـفاجفممفامالمدقؿا

مأسطاص ميف مبنيمفزمؿؾ ماىؿع مإشم مصاحؾف ماظرتمغزوع ماظعربقةماظرؤؼؿني: اثقة
عقةمرجاٌ،موضدمعّؽـفمعـمذظؽماإلدالعقةمعـمغاحقة،مواألردطقةمعـمغاحقةمأخرى

موابـمرذد.ممطؾمعـماظػارابلموابـمدقـامماخّؾػفماظيت
معـمم-مم معقاضػماظـّؼاد ماٌـطؼ،مشريمأّن ممبقلؿ ماظـؼد ماظذؼـمومسقا م:عـ ثاغقا

،موضدمبدامظـامػؿؼرمعـمسصارةمصؽرهمحؿكمتـأىمسـفرروحفمزؾتمعؾؿلرةمعامتؽادمت
سؾكمماالسؿؿادبفامذاءمهلامأصقاماظيتمومؿفأّنمعردمذظؽمإشمماٌـاػجماٌؿؾعةميفمدراد

مبدلماظشؿقظقة.ماظؿفزيء
4غشريمإشممأّنمعصطػكماىقزومأنوؼؽػلم

ؼزسؿمـميفمععرضمحدؼـفمسـمزاػرةم 
مأػؿقة،موراحمعـمم-اٌلؿقسات مذا مملمؼضػمإشمماظرتاثماإلؼؼاسلمذقؽا محازعا أّن

خاللمػذاماظطرحمرمردمإغؿاجفمعـمطؾمضقؿةمسؾؿقةمسؾكماظّرشؿمعـمأّنمحازعاممجاءم
مإ مواظبرؤؼة مجدؼدة، مايؽؿؼؼاسقة ميفمعـؾمػذا :اظػصؾمبنيمػقمذيمأوضعماىقزو

مظؿفا.ؿاظرؤؼةماظشؿقظقةمظػؾلػةمحازممواظؼضاؼاماىزئقةماظيتمتـ
وطانمعـماظّطؾقعلمـمواياظةمػذهمـمأنمغعؿؿدمسؾكمجمؿقسةمعـماظّدراداتماظيتم

مو مبصقرةتـاوظتمحازعا مغؼده معـمضضاؼا ما" عـؾ:معؾاذرة ماألدضضاؼا بلمسـدمظـّؼد
غظرؼةمحازمماظؼرراجينماظـّؼدؼةمواىؿاظقةمو" ،5"محملؿدمأدؼقانحازمماظؼرراجين
ماظّؿأث ما هلماًطقبرييفمزؾ مظصػقتمسؾد ميفمو ،6اتماظققغاغقة" ماحملاطاة غظرؼة

حازمماظؼرراجينموغظرؼةماحملاطاةمومطؿابم"،م7ظعصاممضصؾفلماظـؼدماظعربلماظؼدؼؿ
عـؾمطؿابماظـؼدؼةممعقــامسؾكمصفؿمرروحفمتأومتؾؽماظيتم،8ققؾميفماظشعر"واظؿك

                                                                                                              
طؾقعةمظؾطؾاسةم،مدارماظ1جمم،اىاػؾقةمواظعصقرماإلدالعقةغظرؼاتماظشعرمسـدماظعربمم،عصطػكمم،اىقزوم4

م.92م.صعصر،مم،1981،م1واظـشر،ط
،م1طم،طؾقةماآلدابمواظعؾقمماإلغلاغقة،ماظرباط،مسـدمحازمماظؼرراجينمضضاؼاماظـؼدماألدبلم،حمؿدأدؼقان،مم5

م،ماظدارماظؾقضاء،ماٌغرب.2004
عؽؿؾةمم،غاغقةاتماظققريغظرؼةمحازمماظؼرراجينماظـّؼدؼةمواىؿاظقةميفمزؾماظّؿأثم،صػقتمسؾدما هل،ماًطقبم6

م.50.صم،1986مغفضةماظشرق،
م،دارماظؼؾؿماظعربلموماظؿؼدممدارم،حؾبم،1طم،غظرؼةماحملاطاةميفماظـؼدماظعربلماظؼدؼؿم،ضصؾفل،مسصامم7
م.66.صمعصر،م،1980م،1ط
مم8 ماظشعرم،دعدعصؾقح، ميف مواظؿكققؾ ماحملاطاة مغظرؼة ماظؼرراجينمو مطحازم ماظؽؿبم،1، مسامل م،اظؼاػرة

م.1980
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مسـدماظ" ماألردطلميفم،مو"9"مظألخضرمصمعلػالدػةماإلدالعقنيغظرؼةماظشعر األثر
.مباإلضاصةمإشمم10"مظعؾاسمأرحقؾةظعربقنيمإشمماظؼرنماظـاعـماهلفرياظـؼدمواظؾالشةما

مم.ـقؼةاظعربلموضضاؼاهماظػـقةمواٌعبعضماظؽؿبماظيتمتـاوظتمباظدرسمإؼؼاعماظشعرم

 التساؤالت

أؼـمؼظفرماظؿقاصؾمبنيماظؿقارماظققغاغلمواظؿقارماظعربلميفماظـؼدماألدبلمسـدمم-
محازمماظؼرراجين؟

مضدعتمغظرؼةماظؿـادبمظؾدرسماظعروضل؟معامػلماظؾدائؾمسـمغظرؼةمم-م عاذا
ماًؾقؾمبـمأضمدماظػراػقدي؟

 ػؾمادؿؼكمحازممدرسماظؿؾؼلمعـمأصقلمسربقةمأممؼقغاغقة؟م-

  جوة الدراسة املنه

اظؿارسملمماٌـففنيبمحلبمرؾقعةماٌقضقعماٌعاجلمواظغرضمعـماظدرادةماظؿزعـا
وغعؾؾماسؿؿادغامسؾكماٌـفجماظؿارسملمإلعارةماظؾـاممسـمجقػرماًالفمم.واظقصػل

مطاغتم مظؾعروضماظعربل ماإلرػاصاتماألوشم مأن مبنيماظداردنيمواظذيمعؤداه اظؼائؿ
مض ماظعربقة مضؾاظؾقؽة مسرصؿفا ماظػد ماًؾقؾمضــفامرؾماًؾقؾمبـمأضمد موأّن اػقدي،

اظعروضقنيمضؾؾمحازممصأثؾؿـاماجؿفاداتمظؿصؾحمسؾؿامضائؿامبذاتف،مثؿمتعرضـامإشمم
مبعضفامووضػـامعـمأخرىمعقضػامعـاضضامأعؾؿفمرؾقعةماٌادةماظعروضقة.

ماظقصػل ماإلؼؼاعمم:مأعا مبعضمضضاؼا مسـد ماظقضقف ماظدرادة معـا ماضؿضت صؼد
مواظشعريماظ محازم، مبفايتمأثارػا ماٌؿعؾؼة ماظـصقصماظـؼدؼة مؼؿأتكمصمع مال مإذ ،

مذؿات ممل مشقاب ميف م"اٌـفاج" ميف ماظؼضاؼا مػذه معـ متؾؽ مأو ماظؼضقة موصػمػذه
م.اظـصقصماٌرتؾطةمبفا

مضرورؼاميفمأيمدرادةمتفدفمإشممتؼرؼبماظؼارئمعـم مطانماظؿقؾقؾمأدادا ٌّا و
اسؿؾارهمعؽؿالمضرورؼامظؾؿـفجماظقصػلمجمالمعـماجملاالتماٌعرصقة،مسؿدغامإظقفمب

عـمجفة،مواالرتؾاطمباظـصقصماٌقجقدةميفممبدأغامبفموضدمحاوظـامصقفماظرتطقزاظذيم

                                                                                                              
ماظشعرم،مألخضرامصمعل،م9 ماظػالدػةمغظرؼة م،1984،م1طم،دؼقانماٌطؾقساتماىاععقة،ماإلدالعقنيمسـد
 .41.ص
10

مأرحقؾة  ماظؼرنماظـاعـماهلفريم،سؾاس، ماظعربقنيمإشممحدود مواظؾالشة ماألردطلميفماظـؼد ماألثر -اظرباط،
 410.صم،1999،معـشقراتمطؾقةماآلدابم،اٌغرب
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معـم مؼؽؿـػفا معا مإلزاظة ماًام ماٌادة محقثمػل معـ معضاعقـفا موهؾقؾ "اٌـفاج"
شؿقضمأوماظؿؾاس،مغظرامظإلرمازماظؾؾقغماظذيمطؾػمبفمحازمميفمجؾمطؿابف،معـم

وضدمحاوظـاميفمدرادؿـامػذهمأنمغؼارنمبنيمآراءمحازمموآراءمشريهمعـممى.جفةمأخر
ممّمام م"عـفاجف" ميف مأثاره مصقؿا معـفا، مادؿقسبمطـريا محازم مطقن ماظؼدعاء، اظـؼاد
ؼػضلمبـامإشممهدؼدمأصاظةمصؽرمحازمماظـؼدي.مطؿاماتلؿمصؽرهمأؼضامباظـزوعمدمقم

صاظـؿاجمماظطروحماظـؼدؼةماٌعاصرة.مؼلمععطـريامعامؼؾؿاإلبداعمواالبؿؽارمحقثمنده
مسـم مععزوال مأغلاضف موبـاء متطقره ميظات ميف مؼؾؼك مأن مميؽـ مال ماظعربل اظـؼدي

م.اظلقاقمايضاريماظعام
ماظؾقث مرؾقعة مماضؿضت ماألخريأن مػذا مصصقلممؼشؿؿؾ موثالثة معدخؾ سؾك

محقثمُخو ماظعربقةمِصخامتة، محازم مسـد مظؾـؼد ماظـؼاصقة ماظرواصد مظؾقان صماٌدخؾ
مفامواظققغاغقة.عـ

م ماألول: ماظػصؾ مأعا مسؾكمتـاول مظؾقضقف محازم مضؾؾ ماظـؼدؼة ماظدرادات واضع
م مإثؾاتمأصاظؿف.م11ؾكؾقؾظتأدقسماظدرسماظعروضل مألمعع ماظعروضمأن مسؾؿ صقل

مسؾك ماظيتمأعؾتمإؼؼاسفا ماظصقراوؼة ماظؾقؽة معـماحملقطماظعربلمو ماظشعرمعلؿؿدة
ممم.اظعربل

مأذري ممطؿا مإشم ماظعروضقة ماظؾدائؾ ماًؾقؾ مغظرؼة مسـ مبؽرمعـفا مأبل غظرؼة
ماىقػريماظيتمسدمبـمضمادمإمساسقؾ مرذقؼػا ميفمايؼؾمم12ابـ مجدؼدا تأدقلا
م موممفظادخبإاظعروضل مظـ" متػعقؾيتم"علؿػع ماظعروضميف مسؾك ماظؿعدؼؾ معـ غقسا

م"ع مواحدة،وطذظؽ" متػعقؾة مخماظػؿفلؿػعؾـ" متؽؿـ موػـا م"صاسالتـ" مو مالتـ" مصاع
موع م ماًؾقؾ. ماظؽؿبماألظـظرؼة ماظعروـ متارؼخ مظـا ماظيتمؼرصدػا م،واظيتضخرى

ظعروضمايفميفماؽتؿـاولمبعضماإلدفاعاتميفمػذاماجملالمغذطرمعـمبقـفامطؿابل:"اظ
طؿاموضػمابـممم.14واظؼلطاسماٌلؿؼقؿم"مظؾزخمشريم 13ظؾكطقبماظؿربؼزي"واظؼقايف"

                                                                                                              
11

ماًؾقؾماظػراػقدي،  ماظرضمـ مسؾد مأضمدمأبق م، بـ ماٌكزوعل مهؼقؼ:عفدي ماًؾقؾ، موإبراػقؿععفؿ
 .10.صمظؾـان،بريوت،،دارموعؽؿؾةماهلاللم،اظلاعرائل

يفمحمادـماظشعرموآدابفموغؼده،مهؼقؼمحمؿدمحملماظدؼـمماظعؿدةاظؼريواغل،ممأبقمسؾلمايلـم،بـمرذقؼا 12
 .135.صم،1جم،3،1663.طمعصر،مسؾدمايؿقد،معطؾعةماظلعادة،

13
مدعشؼ،اظؽايفميفماظعروضمواظؼقايف،مهؼقؼمسؿرمزملموصكرماظدؼـمضؾاوة،مدارماظػؽر،م،اًطقبمي،اظؿربؼز 

م.195.صم،1979
14

ما هلم،ظزخمشريا  م  ،جار ماظعروضاظؼلطاسماٌلؿؼقؿ مسؾؿ ميف مماظعراق،، مدط، ماظـعؿان، م،1970عطؾعة

 .33-32-10-08م.ص.ص
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تعددتمؾقؾموسؾكمدوائرماًم15سؾدمربفميفمأبقابمعؿػرضةمعـمطؿابفم"اظعؼدماظػرؼد"
مو م"ماًّصفمصقرػا ميف ماظدوائر" ماظؾققرم بّلطموصػة مػذه محػظ مررؼؼة ايؾل

مؼؿضؿـم ماظـاغل مواظشطر ماظؾقر مادؿ مغظؿف، معـ ماألول ماظشطر مضّؿـ مبأن وأوزاغفا
ماظؾقر مماظؿػعقالتماظيتمتؤظػموزنمػذا مجقازاتف، مأطـرميفماظشطمموادؿكدوأػؿ ر

مادؿعؿاالمظؿػعقالتف اوظةمبرزخمبـمحمؿدماظعروضلماظذيمحممقفا.مؼضافمإظاظصقر
مأبطؾماظدوائرماًؾقؾقةموعامؼؿصؾمبفامعـمسؾؾموأظؼابمطؿامذطرمؼاضقتميفمععفؿفم

م ماظـاغل موخصماظػصؾ محازم ماٌلؿقساتمسـد معظاػر عـممفعقضػمإلباغةدرادة
معـمغاحقة مملماٌؼارعماإلؼؼاسقة مأغف معـف مبدا معقضػا ماظيتموضػمعـفا ماألجزاء ،مثؿ

ماظشعرممؼؽـمؼـظرمإظقفا مضؿقـةمبرتصمةماألزعـةماظػعؾقةماظيتمؼؼقممسؾقفا سؾكمأغفا
وضدمتؾنيمظـامأغفمطانمدابؼاميفمررحف،مػذامٌامتقصؾتمم.اظعربلمعـمغاحقةمأخرى

مظدرادةمعقدقؼكم إظقفمبعضماظدراداتماظؾغقؼةمايدؼـةماظيتمتؾـّتماٌؼطعمأدادا
اظؿـغقؿقةميفماًطابماظشعرمسؾكمأنمغؿؾعمذظؽمبعـصرماظؿـادبماظصقتلموحؼقؼؿفم

مذظؽمعياظشعر ميف ماظؿكققؾ مصعاظقة مودور مإشمشري، موسالضؿفاماظؾـقمؼـ ماظؿكققؾقة ة
م.باٌلؿقسات

وعدىمم16ومعـماظضروريمحؿكمؼلؿؼقؿماظـظرمأنمغعرضمٌػفقمماظشعرمسـدمأردطق
وخاصةمسـدماظػالدػةممعػاػقؿفمسؾكمتطقرماظػؽرماظـؼديمواظؾالشلمسـدماظعربمتأثري

مم.اإلدالعقني
ؿعميفم"عـفاجف"مبنيماٌػاػقؿماٌقدقؼقةمواظؾالشقةموباظؿاظلممتؽـمحازممعـماى

ـادبموسـاصرهمصقفؿامععؿؿدؼـمذظؽمؼعدمعدساةمظؾقانمأوجفماظؿومظدرادةماإلؼؼاع،
 م.خصائصفؿاميفماظرتاثماظـؼديعامهؼؼمعـممسؾك

يتم،مالمؼـػؽمربطفمبايؼائؼماظعماظؿـادبمبنيماألشراضموماألوزانوظعؾمعقضق
سـدهمإشممدرجةمأّنمعـممخؾصمإظقفامحازممذظؽمأغفمعـمأدادقاتماظدرسماإلؼؼاسل

ماظداردنيماحملدثنيزمرصمسؾكمػ معـ ماظعالضة مدقىمذه مظؿأطقدػا مظف معقئؾ مال ،
ممحازم.

                                                                                                              
15

مأعني،  مأضمد مذرح: ماظػرؼد، ماظعؼد مربف، مسؾد مرإبراػقمابـ ماألغؾا ماظؿأظقػمواظرتصمة،يؿ ،م4جم،مىـة
  .63.ص ،1968ماظؼاػرة،

16
،مضؿـمأردطق،مصـماظشعر،مترصمةمسؾدمتؾكقصمطؿابمأردطقمراظقسميفماظشعرمابـمرذد،أبقماظقظقد،مم

 .203.صم،1973،م2طم،دارماظـؼاصةبريوت،اظرضمـمبدوي،م
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موعـ ماظػالدػة، مأصؽار معـ مترطب ماظشعر ميف مظؾقزن محازم عـاضشةممصؿصقر
ؿميفمضؾطفماألوزانماظيتمثؾتم،موأزفرموجقهماٌكاظػةمهلاظعروضقنيماظذؼـماغؿؼدػؿ

وضعفامسـماظعربمطقغفمأحصكمأربعةمسشرموزغاموذّؽميفماًؾبموأغؽرماغؿلابم
مماٌضارعمألوزانماظشعرمسـدماظعرب.

بنيمذعرؼةماظقزنماظيتمتشؽؾم،موسؾكمتقزسفمألوزانماظشعرؼةإنمتصقرمحازممظ
ماٌؾدع موذاسرؼة ماظػالماظؼقل، مآراء مبادرتصاد ماظػعؾ مػذا مؼؿقشم موبؿأعؾماظذي دػة،

معامأضرهم مضقؿاميفمتارؼخماظـؼدماظعربل،موػذا متأعالمذكصقا،مؼعدمإدفاعا سـاصرػا
ػقمأغضجماظقزنم"ميفمحماوظةمظؿؼققؿماظؿصقرماظذيمضدعفمحازممسـم17جابرمسصػقر

معام مإّن مغؼقل مأن ماظدضة ميفماظرتاثموظعؾماألضربمإشم مأنمنده مغؼديمميؽـ تصقر
محا مؼطرحف متصقرمم-ػـام-زم ماظرتاثمإلضاعة ميف ماظقحقدة ماٌـففقة ماحملاوظة ػق

طقنمحازمماػؿؿمبدرادةماظشعرمعػفقعاموشاؼة،محقثمتؿػاسؾممغؼديمظؾقزنماظشعري
ماٌؿؾؼل،مصاسؾقةمتـادبماٌلؿقساتميفمدرسؼاظػصؾماظـاظثممأعام.اظؾـقةمواظقزقػة

ماٌؿؾؼلمألن مؼؿػاسؾ محقث مباظؿؾؼل، محمؽقم معقارـمباظشعماإلبداع مصقؿقلس ر
ماىؿالمصقف مهدؼدمعصطؾحماظؿؾؼلمسـد مبنيمم،ثؿاظـاضد،موباظؿاظلمارتأؼـا اظعالضة

ٌـؿجماًطابماظشعري،ماٌؾدعمواظـصمواٌؿؾؼلمعـمخاللمتؾقنيماٌؤػالتماظذاتقةم
م.ةمباظقضعماًطابلمعـمعـظقرمحازماظعالضةماظقزغقمعشريؼـمإشم

ؼرةميفمعـفاجماظؾؾغاء،مصإغفامععمذظؽمعصطؾقاتفمشزموإذامطاغتمأظػازماظؿؾؼلمو
مواظؼؾة مواظؿػاوتمواظؽـرة ماظؿـقع معـؾ مخصائص، مبعدة ماألظػازممتؿؿقز صؾعضمتؾؽ

واٌصطؾقاتمػقؿـمسؾكماٌصـػموتؽررمورودهمبشؽؾمالصتمظؾـظر،مؼـؿمسـمإصرارم
اظـاضدمسؾكماإلطـارمعـفمظصالتفماظقثقؼةمباظؿؾؼل،موبعضفاماآلخر،موإنمضؾمورودهمأوم

مدالالتممتراوح معـ مسمؾ ممل ماظصقغة متؾؽ مسؾك مجمقؽف مصإن مواظؼؾة، ماظؽـرة بني
اظؿؾؼل،مالمدقؿامسـدماضرتاغفمبلقاضاتمخاصة،مأطلؾؿفمضقةماالغؿلابمإشممعقضقعم

م.م18اظؾقث

                                                                                                              
مم17 ماظشعر،م،جابرسصػقر، ماظرتاثماظعػفقم ميف مدرادة ماظشعر مـؼديعػفقم م، مظؾطؾاسةمبريوت، ماظؿـقؼر دار

 .29.صم،1982،م2واظـشر،مط
18

 ،1اٌرطزماظـؼايفماظعربل،مطاظدارماظؾقضاء،مم،غظرؼةماٌعـكمسـدمحازمماظؼرراجينم،صارؿةم،ع.ا هلماظقػقيب 
 .259.ص ،2003
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يفمعـادؾاتمأخرىمرمـحماظـاضدمإشممادؿعؿالمأظػازموعصطؾقاتمػلمعظاػرممو
مفغؼدمحازمميفماٌـفاج،مأغؼؽؿشػمضارئممسؿقعا،ظؾؿؾؼلمأومغؿقفةمعـمغؿائفف.مو

سمػلماٌلؿؼؾؾماألولمهلذامرطزمسؾكمأثرماظؽالممأوماظؼقلميفماٌؿؾؼل،موجعؾماظـػ
ماظؽالممماألثر، ماظؼرراجين محازم ماسؿرب مظؼد موايرطة. ماالغػعال مػذا مسـ واٌعربة

مشرضم مخدعة مأجؾ معـ ماٌؿؾؼل، مظـػس معردال ماٌؾدع مغػس معـ مصادرا اىقد
ألثرميفمتؾؽماظـػس،مودصعفامظؾؿػاسؾمععمعضؿقنمذظؽمأدادل،مأالموػقمإحداثما
ماظؽالم/اظؼقلمواالغؼقادمٌؼؿضاه.

ماظؿارؼخماٌعريفماظعامم مععقـةمعـمػذا ميفمعرحؾة مبدوره ماظعربلماظؼدؼؿ ماظـؼد ضام
بإثارتفمٌشؽالتمحقلماظـصماألدبلموصعاظقةماٌؾدعموررقماظؼراءةمواظشرحمواظؿػلريم

ؿدسفماظـؼادميفمزؾمغظرؼاتفؿماظعؼؾقةمواظذوضقةمعـمواظؿقؾقؾ،مووزػميفمذظؽمعاماب
مأدلاموعؾادئمظـظرؼةماظـصماألدبل.مدواتماظؾلقطةمأوماٌعؼدة،مصأغؿجاأل

ضضاؼاماظعروضمواإلؼؼاعماظيتمسرضفامبعدماظؿقؾقؾمواٌؼارغةمإشمممميؽـمتؾكقص
مجمؿقسةمعـماظـؿائج:مم

مذعم-1 مأدس مأػؿ ماظشعري ماظقزن ميف ماظصقتل ماظؿـادب مضضقة مإن ذامهلرؼة
ماًطابمسؾكمعلؿقىماظرتطقبماظقزغلمواهلقؽةماظـظؿقةمظؾكطاب.

عقزمحازممبنيمأغقاعمطـريةمعـماألوزانميفماظشعرماظعربلمحمؿؽؿامإشممععقارمم-2
ماظؿـادبماٌشارمإظقفم

غددمحازممباظعروضقنيماظذؼـمؼدردقنماظشعرمعـمزاوؼةماظؼقاداتماظعروضقةم -3
مسـ مإشم معفؿؾنيماالحؿؽام ماٌلؿقساتمواٌػفقعاتماظذيموحدػا، ماظؿـادبميف صر

ؼؾـكمسؾقفماظشعرميفمغظره.موضدمرعكمحازممػؤالءمباظعفزمسـمتؼدؼؿموصػمدضقؼم
مسؾؿم مأصقل مجبفؾفؿ مسفزػؿ مذرح موضد ماظعربل. ماظشعر مٌقدقؼك مطاعؾ وهؾقؾ
ماظؾالشةماظذيمػقمسؾؿماظؾلانماظؽؾلماظذيمعـمدوغفمدؿظؾمغظراتفؿمٌقدقؼكماظشعر

م.قةموضاصرةمسـمادؿقعابممشقظقةمػذاماىاغبماٌقدقؼلميفماظشعرجزئملاظعرب
ماظشعرام-4 محذر ماظعروضقة،مو ماظدوائر مسؾكمعؾدأ محازم ماظقثققممءثار عـمعغؾة

متػضقؾماألوزان.م ماٌقدقؼلميف موحلفؿ مأذواضفؿ مإشم مإشمماالحؿؽام مووجففؿ صقفا،
أطانمعـػؽامعـم،مدقاءمطانماظقزنمحمرتعامٌؾدأماظؿـادب،مطانمأصؾحمظؾـظؿمصؽؾؿا
م.رةمأومشريمعـػؽمعـفاميفمرأيمحازمدائ
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اصطـعمحازممظـػلفمجمؿقسةمعـماظؿؼـقاتمظؿقؾقؾمعلؿقؼاتمإؼؼاعماظشعرمم-5
مب مؼؽؿػ ممل مصفق ماٌعفقدةاظعربل، ماظؿؼؾقدؼة ماظعروض مسؾكمأدوات مسؿؾ مبؾ ،

مأثـاءم مأدؾقبف ماظؾؿنيماصطؾغمبفؿا مواظؿػرؼعماٌـطؼقؿني، ادؿغاللمراضيتماظؿقدؼد
م ميف مثّؿ ماظؿػعقؾة، مأو ماىزء ميف ماظشعري ماإلؼؼاع مٌلؿقؼات مثّؿمهؾقؾف اٌصراع

،مسؾكماظـققماظذيمدؼـامصقفمتػاصقؾمذؿكميفمصراسنيمععا،مثّؿماظؼصقدةمبرّعؿفااٌ
م.اظدرادة

ظعؾماظؿقؾقؾماإلؼؼاسلماظذيمدارمسؾقفمحازمميفمدرادؿفمػذهمالمميؽـمأنمم-6
،ماٌؽؿػقةمشاظؾامةميفمعؤظػاتماظعروضماظؼدميةعروصؼؼارنمباظؿؼرؼراتماظعروضقةماٌ

اإلؼؼاسلماظذيمميفمجقػرماألصؼم،مالمؼؿعؿؼػرؼابقصػماظظقاػرماظعروضقةموصػامزا
مؼشؽؾمعقدقؼكماظشعرميفماظؼصقدةماظعربقةم.

صإنمحازعامؼؿفاوزمػذاماظصـقع،مإذمغؾػقفمؼصػماظظقاػرماظعروضقةميفمعلؿقىم
ماٌ ماظروابط مسـ ماظؾقث ميف مؼلرتدؾ ماظؾـاءمأول، مسـاصر مبني ماًػّقة مأو اثؾة

ماظعروضل.
محبـ مثـاؼا مغاضدمفويف ماظشعري،ممغاؼؼدم مٌلقؼاتماإلؼؼاع مدضقؼا هؾقالموزقػقا

مباظذائؼ ماٌدسقم ماظعروض محدود مأبعد مإشم مصقف ماٌقدقؼلمؼصؾ موايس ماظـؼدؼة ة
م.ماٌرػػ

ماظيتمترتطبمعـفامؼـققمحازممعـقكمغػلقامواضقاميفمحدؼـفمسـماظػصقلم-7
م مإذ ماألظصؼممضرأاظؼصقدة، مباظػصؾ مؼلؿفؾمضصقدتف مأن مسؾكماظشاسر مأن معػاده عا

بغرضماظؼصقدة.موالمسمػلمعامهلذاماظؽالممعـمدالظةمسؾكمترطقزمحازممسؾكماظعـصرم
اظـّػللميفماظّؿقؾقؾ.مصادؿؿاظةماٌؿؾؼلمواظّؿأثريمصقفمالمؼؿؿمبصقرةمأضقىموأبؾغمإالمإذام

مم.عرتؾطمباظغرضمامػقصقدتفممبصؾدأمضماٌلؾؽ،دؾؽماظشاسرمػذام
وظعؾمػذاماظؿقجفماظـّػللميفمهؾقؾمحازممؼظفرمبؽقػقةمأوضح،مسـدعامأػابم
موصؼمغظاممخاصمؼؼضلمبأنمؼقضعمبنيم ماظػصقلميفماظؼصقدة مأنمؼقردوا باظشعراء

مسؾكمرقلماظؼصقدة.مفمطؾمصصؾموآخرمبقتمإضـاسلمؼؽقنماٌعربمعـمصصؾمإشممتاظق
ماظـّػللميفم ماظؾعد مضابؾقةممعـؾوؼظفر ماظّؿقؾقؾميفمطقنماٌؿؾؼلمؼصريمأطـر ػذا

مايالمإشممظالدؿؿاع مسؾكمػذه موضراءتفا متـؿؼاظؼصقدة مغػلف ؾمعـمحالمإشمم،مألن
ماظلأممعـمصصؾمحؿكمحالمعـمصصؾمإشممآخر ماٌؾؾموؼعرتؼفا ،موالمؼؽادمؼصقؾفا

ماظؾق مإشممأنمتـؿفلمصصقلمتمظؾدخقلميفمجقمغػللميفمصصؾمتالميفدػا ،موػؽذا
م.اظلؿاعمأوماظؿؾؼلمؼعرتيماٌؾؿؼلمدأممأومضفرمعـأنمظؼصقدةمدونما
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رّطزغامسؾقفامطاغتمضضقةماظؿـادبماظصقتلمإحدىماظؼضاؼاماألدادقةماظيتمم-8
ربةميفميفمصقاغةموجفاتمغظرمعؿضاماٌؾدأ.مصؾقـامبعضمآثارمػذاميفمزاوؼةماٌؼارغات

مايدؼـة مبعضماظدراداتماظصقتقة مسؾك موضػـا مطؿا أضاعتمتعرؼػفاممظيتاماآلثار؛
مم.اظؿـاديبماٌؾدأمػذامأداسظؾشعرموعقدقؼاهمسؾكم

،ماّتضحمأّنمهلذهمةإؼؼاسقأثـاءمايدؼثمسـمسالضةماظقزنمواٌعـكمعـمزاوؼةمم-9
م.شريػؿمأومسـداظؼضقةمتارسمامرقؼالمدقاءمسـدماظعربم

 


