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لولى كواكي**م

غلعك ميف مػذه ماظدرادة مظؾؿعرف مأطـر مسؾك ماالواه ماظـؼدي مسـد م"حازمم
اظؼرراجين"1ميفمعؤظػفم"عـفاجماظؾؾغاءمودراجماألدباء"2موػقمطؿابميفماظـؼدمواظؾالشةم
تـاولمصقفمحازمماظؼقل موأجزاءه،مواألداءموررضف،موأثرماظؽالم ميفماظلاععني ،موتعؿؼم
يفمحبثماٌعاغلمواٌؾاغلمواألدؾقب،موطؾمضلؿمعـمػذهماألضلامماظـالثةمعقزعمسؾكم
أربعةمأبقابمؼلؿكمطؾمواحدمعـفامبادؿم"عـفج"،موطؾمبابمأومعـفجمؼؿأظػمعـم

* عاجلؿريميفماألدبماظعربل،مختصصمايرطةماظـؼدؼةميفماٌغربماظعربلماظؼدؼؿ،مهتمإذرافماألدؿاذم
اظشقخمبقضربة،مجاععةموػران،مأصرؼؾم.2008
**باحـةمدائؿةمباٌرطزماظقرينمظؾؾقثميفماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقة،موػران.
 1ماظؼرراجين،مأبقمايلـمحازممبـمحمؿدمبـمحلـمبـمحمؿدمبـمحازمماألغصاري وظد م"حازم ماظؼرراجين"م
بؼرراجـةمدـةم(608ػـم=م1211م)موإظقفامغلب،مغشأميفمأدرةمذاتمسؾؿمودؼـ،متقجفمإشممرؾبماظعؾؿمعؾؽرّا،م
سؾكمأؼدي ماظعؾؿاء ميف مبؾده ،موعردقة موشرغارة ،موإذؾقؾقة ،موظزم م"أبا مسؾل ماظشؾقبني"مذقخ مسؾؿاء ماظعربقة ميفم
سصره ،موطاغتمصقفمغزسةمإشم ماظػؾلػة،مصأوصاه مبؼراءةمطؿبمابـ مرذدمبعدمأن متقدؿ مصقف ماظـؾقغ مواظذطاء.مػاجرم
إشمماٌغرب،مادؿؼرمبفماٌؼامميفم"عراطش"ثؿماغؿؼؾمإشممتقغس،مواتصؾمبلؾطاغفام"أبلمزطرؼامايػصل"،مصعرفم
بػضؾفموسؾؿف،مصؼربفمعـف،موسقـفمطاتؾّاميفمدؼقاغف .م
 2م اظؼرراجين،مأبقمايلـمحازممبـمحمؿدمبـمحلـمبـمحمؿدمبـمحازمماألغصاريمعـفاجماظؾؾغاءمودراجم
األدباء،مهؼقؼممحمؿدمايؾقبمبـماًقجةم،ماٌطؾعةماظرمسقةمظؾفؿفقرؼةماظؿقغلقة،مط،1م،1966متقغس.
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صصقل مؼطؾؼ محازم مسؾقفا مادؿ م" َععِؾؿ"مأو م"عَعِرف" ،وطؾ مصصؾ متؿـاثر مصقف مطؾؿؿام
إضاءةموتـقؼر،موؼؼصدمباإلضاءةمبلطًامظػؽرةمصرسقة،مواظؿـقؼرمبلطامظػؽرةمجزئقة 3.م
وضد معزج محازم ميف مطؿابف مبني مضقاسد ماظـؼد ماألدبل مواظؾالشة مسـد ماظعرب،م
وضقاسدػؿا مسـد ماظققغان ،مصؼد مسؼد مصصالً مرقؼالً مسـ مغظرؼة مأردطق ميف ماظشعرم
واظؾالشة ،مععؿؿدّا مسؾك متؾكقص مابـ مدقـا مظؽؿاب مأردطق ميف ماظشعر ،ماظذي مضؿـفم
اظػـ ماظؿادع معـ مطؿابف م"اظشػاء" .مدماول ميف مػذا ماظدرادة مإزفار مأوجف ماظؿأثرم
واظؿأثريمواألدسماٌـطؼقةماظيتماغطؾؼمعـفاماظـاضدميفمدرادؿفمظإلؼؼاعماظشعري .م

أوال:إشكالوة البحثممممم م
سـت ماظدرادات ماظـؼدؼة م ماظؼدمية مسـاؼة مطؾرية ممبقدقؼك ماظشعر معـ محقثم
اٌظفر ماًارجل ميف متـادؾف ماظصقتل محقث معا مطان مميقز ماظشاسر مسـ مدقاه مػقم
ادؿعؿاظف مأداة ماٌقدقؼك مبقصػفا محؾقة مخارجقة متزؼـفا ماظؼاصقة موتؿـقع مبأذؽاهلام
باظزحاصاتمواظعؾؾ،مواألدؾابمواألوتادمسؾكمغلؼمعـؿظؿمعـمحقثمخمارجمغطؼم
ايرطات مواظلؽـات مسرب معلاصات مزعـقة معؿلاوؼة ،مأعا معا مطان معـفا معـ مصقرةم
إزمائقةمصؾؿمتؿػطّـمهلاماظدراداتمإالّميفمأواخرماظؼرنماظـاغلماهلفريموأوائؾماظؼرنم
اظـاظثمععمترصمةممطؿبمأردطق.مصؽانمظؾـؼاصةماظعربقةماظؾالشقةمحظفامعـمحماورةم
اظـؼاصات ماجملاورة مهلا ،موذمص مباظذطر ماظـؼاصة ماظققغاغقة .موػذا معا ماغطؾعت مبفم
بعض ماظؽؿب ماظرتاثقة ميف ماظـؼد مواظؾالشة مسـد مسدد معـ ماظـؼاد ماظعرب موؼأتل ميفم
عؼدعؿفؿمعـماٌغاربةمحازمماظؼرراجين .م
وٌامطانمعقضقعمحبــامػقم"غظاممتـادبماٌلؿقساتموصاسؾقؿفاميفماٌؾؿؼلمسـدم
حازمماظؼرراجينميفم"عـفاجماظؾؾغاء مودراجماألدباء" ،مصإنماظدارس ممبـفاجف ،مالم
ؼعدم معـ مأن مؼؼػ مسؾك معـفج متـؿظؿف مخؾػقة مصؾلػقة متؼقم مسؾك مأدؾقب ماظؿؼابؾم
"اظؿضاد م= ماظؿّقازي" ماظذي معؽّـف معـ ماظؽشػ مسـ ماظعـاصر موصعاظقة ماظعالضاتم
داخؾفا .موظعؾّمػذاماألدؾقبمػقمعامحػّزغامسؾكمحماوظةماظؾقثمصقف مخاصةموأنّم
حازعامؼعدّم :م

 3بـماًقجة،محمؿدمايؾقب،م معدخؾمطؿابمعـفاجماظؾؾغاءمودراجماألدباءميازمماظؼرراجين،،متقغس،م
ص.م118مم
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 أوال:مغاضدامضدمتػرّدمبطروحات مغؼدؼةمعامصؿئ معـمتـاوهلاماظـؼادماحملدثنيمؼقظقغفامعـماظعـاؼةماظعؾؿقةمعامميؽّـمعـمتػؿقؼمعغاظؼفامالمدقؿاموأنّ مم"عـفاجف"م
زمؿؾ ميف مأسطاصف مغزوع مصاحؾف مإشم ماىؿع مبني ماظرؤؼؿني :ماظرتاثقة ماظعربقةم
اإلدالعقةمعـمغاحقة،مواألردطقةمعـمغاحقةمأخرى،موضدمعؽّـفمعـمذظؽماٌرجعقةم
اظيتمخؾّػفامطؾمعـماظػارابلموابـمدقـامموابـمرذد.م م
مم -مثاغقام:عـماظذؼـمومسقا ماظـؼدممبقلؿماٌـطؼ،مشريمأنّ معقاضػماظـّؼادمعـم
رروحفمزؾتمعؾؿلرةمعامتؽادمتػؿؼرمعـمسصارةمصؽرهمحؿكمتـأىمسـف،موضدمبدامظـام
أنّمعردمذظؽمإشمماٌـاػجماٌؿؾعةميفمدرادؿفموماظيتمذاءمهلامأصقابفاماالسؿؿادمسؾكم
اظؿفزيءمبدلماظشؿقظقة .م
4
وؼؽػلمأن مغشريمإشممأنّمعصطػكماىقزو ؼزسؿمـميفمععرضمحدؼـفمسـمزاػرةم
اٌلؿقسات -مأنّمحازعامملمؼضػمإشمماظرتاثماإلؼؼاسلمذقؽامذامأػؿقة،موراحمعـم
خاللمػذاماظطرحمرمردمإغؿاجفمعـمطؾمضقؿةمسؾؿقةمسؾكماظرّشؿمعـمأنّمحازعاممجاءم
برؤؼةمإؼؼاسقةمجدؼدة ،مواظذيمأوضعماىقزوميف معـؾمػذامايؽؿ مػق:اظػصؾ مبنيم
اظرؤؼةماظشؿقظقةمظػؾلػةمحازممواظؼضاؼاماىزئقةماظيتمتـؿظؿفا .م
وطانمعـماظطّؾقعلمـمواياظةمػذهمـمأنمغعؿؿدمسؾكمجمؿقسةمعـماظدّراداتماظيتم
تـاوظت محازعا موضضاؼا مغؼده مبصقرة معؾاذرة معـ معـؾ" :ضضاؼا ماظـّؼد ماألدبل مسـدم
حازمماظؼرراجين"محملؿدمأدؼقان ،5و"غظرؼةمحازمماظؼرراجينماظـّؼدؼةمواىؿاظقةم
يف مزؾ ماظؿّأثريات ماظققغاغقة" مظصػقت مسؾد ما هل ماًطقب ،6و غظرؼة ماحملاطاة ميفم
اظـؼدماظعربلماظؼدؼؿمظعصاممضصؾفل،7مومطؿابم"حازمماظؼرراجينموغظرؼةماحملاطاةم
واظؿكققؾميفماظشعر" ،8مأومتؾؽماظيت متعقــامسؾكمصفؿمرروحف ماظـؼدؼةمعـؾمطؿابم
 4ماىقزو ،ممعصطػك ،مغظرؼاتماظشعرمسـدماظعربماىاػؾقةمواظعصقرماإلدالعقة ،مجم،1مدارماظطؾقعةمظؾطؾاسةم
واظـشر،ط،1م،1981معصر،مص.م .92م
 5مأدؼقان،محمؿد ،مضضاؼاماظـؼدماألدبل مسـدمحازمماظؼرراجين،ماظرباط،مطؾقةماآلدابمواظعؾقمماإلغلاغقة،مط،1م
،2004ماظدارماظؾقضاء،ماٌغرب .م
6ماًطقب،مصػقتمسؾدما هل،مغظرؼةمحازمماظؼرراجينماظـّؼدؼةمواىؿاظقةميفمزؾماظؿّأثرياتماظققغاغقة،معؽؿؾةم
غفضةماظشرق،م،1986مص .50.م
 7مسصام،مضصؾفل ،مغظرؼةماحملاطاةميفماظـؼدماظعربلماظؼدؼؿ ،مط ،1محؾب ،مدار ماظؿؼدم مو مدارماظؼؾؿماظعربل،م
ط،1م،1980معصر،مص .66.م
 8معصؾقح ،مدعد ،محازم ماظؼرراجين مو مغظرؼة ماحملاطاة مواظؿكققؾ ميف ماظشعر ،مط ،1ماظؼاػرة مسامل ماظؽؿب،م
 .1980م
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"غظرؼةماظشعرمسـدماظػالدػةماإلدالعقني"مظألخضرمصمعل،9مو"األثرماألردطلميفم
اظـؼدمواظؾالشةماظعربقنيمإشمماظؼرنماظـاعـماهلفري"مظعؾاسمأرحقؾة.10مباإلضاصةمإشمم
بعضماظؽؿبماظيتمتـاوظتمباظدرسمإؼؼاعماظشعرماظعربلموضضاؼاهماظػـقةمواٌعـقؼة.م م

التساؤالت
 م أؼـمؼظفرماظؿقاصؾمبنيماظؿقارماظققغاغلمواظؿقارماظعربلميفماظـؼدماألدبلمسـدمحازمماظؼرراجين؟ م
م -معاذامضدعتمغظرؼةماظؿـادبمظؾدرسماظعروضل؟معامػلماظؾدائؾمسـمغظرؼةم
اًؾقؾمبـمأضمدماظػراػقدي؟ م
-مػؾمادؿؼكمحازممدرسماظؿؾؼلمعـمأصقلمسربقةمأممؼقغاغقة؟

املنهجوة الدراسة
حلبمرؾقعةماٌقضقعماٌعاجلمواظغرضمعـماظدرادةماظؿزعـامباٌـففنيماظؿارسملم
واظقصػل .م وغعؾؾماسؿؿادغامسؾكماٌـفجماظؿارسملمإلعارةماظؾـاممسـمجقػرماًالفم
اظؼائؿ مبني ماظداردني مواظذي معؤداه مأن ماإلرػاصات ماألوشم مظؾعروض ماظعربل مطاغتم
اظؾقؽةماظعربقةمضدمسرصؿفامضؾؾماًؾقؾمبـمأضمدماظػراػقدي،موأنّماًؾقؾمضــفام
ظؿصؾحمسؾؿامضائؿامبذاتف،مثؿمتعرضـامإشمماجؿفاداتماظعروضقنيمضؾؾمحازممصأثؾؿـام
بعضفامووضػـامعـمأخرىمعقضػامعـاضضامأعؾؿفمرؾقعةماٌادةماظعروضقة .م
أعا ماظقصػل م :مصؼد ماضؿضت معـا ماظدرادة ماظقضقف مسـد مبعض مضضاؼا ماإلؼؼاعم
اظشعري ماظيت مأثارػا محازم ،موصمع ماظـصقص ماظـؼدؼة ماٌؿعؾؼة مبفا ،مإذ مال مؼؿأتكم
وصػ مػذه ماظؼضقة مأو متؾؽ معـ مػذه ماظؼضاؼا ميف م"اٌـفاج" ميف مشقاب ممل مذؿاتم
اظـصقصماٌرتؾطةمبفا .م
وٌّامطانماظؿقؾقؾمأدادامضرورؼاميفمأيمدرادةمتفدفمإشممتؼرؼبماظؼارئمعـم
جمالمعـماجملاالتماٌعرصقة،مسؿدغامإظقفمباسؿؾارهمعؽؿالمضرورؼامظؾؿـفجماظقصػلم
اظذيمبدأغامبفموضدمحاوظـامصقفماظرتطقزمعـمجفة،مواالرتؾاطمباظـصقصماٌقجقدةميفم
 9مصمعل ،ماألخضر،م مغظرؼةماظشعر مسـدماظػالدػة ماإلدالعقني،مدؼقانماٌطؾقساتماىاععقة ،مط،1م،1984م
ص.41.
 10أرحقؾة،مسؾاس ،ماألثرماألردطلميفماظـؼدمواظؾالشةماظعربقنيمإشممحدودماظؼرنماظـاعـماهلفري ،ماظرباط-
اٌغرب،معـشقراتمطؾقةماآلداب،م،1999مص410.
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"اٌـفاج" موهؾقؾ معضاعقـفا معـ محقث مػل ماٌادة ماًام مإلزاظة معا مؼؽؿـػفا معـم
شؿقضمأوماظؿؾاس،مغظرامظإلرمازماظؾؾقغماظذيمطؾػمبفمحازمميفمجؾمطؿابف،معـم
جفةمأخرى.موضدمحاوظـاميفمدرادؿـامػذهمأنمغؼارنمبنيمآراءمحازمموآراءمشريهمعـم
اظـؼاد ماظؼدعاء ،مطقن محازم مادؿقسب مطـريا معـفا ،مصقؿا مأثاره ميف م"عـفاجف" مممّام
ؼػضلمبـامإشممهدؼدمأصاظةمصؽرمحازمماظـؼدي.مطؿاماتلؿمصؽرهمأؼضامباظـزوعمدمقم
اإلبداعمواالبؿؽارمحقثمنده طـريامعامؼؾؿؼلمععماظطروحماظـؼدؼةماٌعاصرة.مصاظـؿاجم
اظـؼدي ماظعربل مال مميؽـ مأن مؼؾؼك ميف ميظات متطقره موبـاء مأغلاضف مععزوال مسـم
اظلقاقمايضاريماظعام .م
اضؿضت مرؾقعة ماظؾقث مأن مؼشؿؿؾ مػذا ماألخري مسؾك معدخؾ موثالثة مصصقلم
وخامتة ،محقث مخُصِص ماٌدخؾ مظؾقان ماظرواصد ماظـؼاصقة مظؾـؼد مسـد محازم ماظعربقةم
عـفامواظققغاغقة .م
أعا ماظػصؾ ماألول :متـاول مواضع ماظدرادات ماظـؼدؼة مضؾؾ محازم مظؾقضقف مسؾكم
تأدقس ماظدرس ماظعروضل مظؾكؾقؾ 11معع مإثؾات مأصاظؿف .مألن مأصقل مسؾؿ ماظعروضم
علؿؿدةمعـماحملقطماظعربلموماظؾقؽةماظصقراوؼةماظيتمأعؾتمإؼؼاسفامسؾك ماظشعرم
اظعربل.مم م
طؿا مأذري مإشم ماظؾدائؾ ماظعروضقة مسـ مغظرؼة ماًؾقؾ معـفا مغظرؼة مأبل مبؽرم
إمساسقؾ مبـ مضماد ماىقػري ماظيت مسدػا مابـ مرذقؼ 12متأدقلا مجدؼدا ميف مايؼؾم
اظعروضل مبإدخاظف مغقسا معـ ماظؿعدؼؾ مسؾك ماظعروض ميف متػعقؾيت م"علؿػع مظـ" موم
"علؿػعؾـ" متػعقؾة مواحدة،وطذظؽ" مصاع مالتـ" مو م"صاسالتـ" موػـا متؽؿـ مخماظػؿفم
ظـظرؼة ماًؾقؾ .م موعـ ماظؽؿب ماألخرى ماظيت مؼرصدػا مظـا متارؼخ ماظعروض،واظيتم
تؿـاولمبعضماإلدفاعاتميفمػذاماجملالمغذطرمعـمبقـفامطؿابل":اظؽايفميفماظعروضم
واظؼقايف"ظؾكطقبماظؿربؼزي" مواظؼلطاسماٌلؿؼقؿم"مظؾزخمشري.14ممطؿاموضػمابـم
13

 11اظػراػقدي ،مأبق مسؾد ماظرضمـ ماًؾقؾ مبـ مأضمد ،ععفؿ ماًؾقؾ ،مهؼقؼ:عفدي ماٌكزوعل موإبراػقؿم
اظلاعرائل،مدارموعؽؿؾةماهلالل،ظؾـان،بريوت،مص.10.
 12ابـمرذقؼ،مأبقمسؾلمايلـماظؼريواغل،ماظعؿدةميفمحمادـماظشعرموآدابفموغؼده،مهؼقؼمحمؿدمحملماظدؼـم
سؾدمايؿقد،معطؾعةماظلعادة،معصر،مط،1663،3.مج،1مص.135.
 13اظؿربؼزي،ماًطقب،ماظؽايفميفماظعروضمواظؼقايف،مهؼقؼمسؿرمزملموصكرماظدؼـمضؾاوة،مدارماظػؽر،دعشؼ،م
،1979مص .195.م
14
اظزخمشري ،مجار ما هل ،اظؼلطاس ماٌلؿؼقؿ ميف مسؾؿ ماظعروض ،ماظعراق ،معطؾعة ماظـعؿان ،مدط ،م،1970م
ص.ص.م.33-32-10-08
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سؾدمربفميفمأبقابمعؿػرضةمعـمطؿابفم"اظعؼدماظػرؼد"15مسؾكمدوائرماًؾقؾموتعددتم
صقرػا مو مًّصفا ميف م"صػة ماظدوائر" مو مبلّط ايؾل مررؼؼة محػظ مػذه ماظؾققرم
وأوزاغفا مبأن مضؿّـ ماظشطر ماألول معـ مغظؿف ،مادؿ ماظؾقر مواظشطر ماظـاغل مؼؿضؿـم
اظؿػعقالت ماظيتمتؤظػموزنمػذاماظؾقر موأػؿمجقازاتف ،موادؿكدم ميفماظشطرمأطـرم
اظصقرمادؿعؿاالمظؿػعقالتف.مؼضافمإظقفا محماوظةمبرزخمبـمحمؿدماظعروضلماظذيم
أبطؾماظدوائرماًؾقؾقةموعامؼؿصؾمبفامعـمسؾؾموأظؼابمطؿامذطرمؼاضقتميفمععفؿفم م
وخص ماظػصؾ ماظـاغل مدرادة معظاػر ماٌلؿقسات مسـد محازم مإلباغة معقضػف معـم
اٌؼارعماإلؼؼاسقةمعـمغاحقة،مثؿماألجزاءماظيتموضػ معـفامعقضػامبدا معـفمأغفمملم
ؼؽـمؼـظرمإظقفا مسؾكمأغفامضؿقـةمبرتصمةماألزعـةماظػعؾقةماظيتمؼؼقممسؾقفاماظشعرم
اظعربلمعـمغاحقةمأخرى.موضدمتؾنيمظـامأغفمطانمدابؼاميفمررحف،مػذامٌامتقصؾتم
إظقفمبعضماظدراداتماظؾغقؼةمايدؼـةماظيتمتؾـّتماٌؼطعمأدادامظدرادةمعقدقؼكم
اظشعرمسؾكمأنمغؿؾعمذظؽمبعـصرماظؿـادبماظصقتلموحؼقؼؿفماظؿـغقؿقةميفماًطابم
اظشعري ،مودور مصعاظقة ماظؿكققؾ ميف مذظؽ معشريؼـ مإشم ماظؾـقة ماظؿكققؾقة موسالضؿفام
باٌلؿقسات .م
ومعـماظضروريمحؿكمؼلؿؼقؿماظـظرمأنمغعرضمٌػفقمماظشعرمسـدمأردطق موعدىم
تأثريمعػاػقؿفمسؾكمتطقرماظػؽرماظـؼديمواظؾالشلمسـدماظعربموخاصةمسـدماظػالدػةم
اإلدالعقني.م م
وباظؿاظلممتؽـمحازممعـماىؿعميفم"عـفاجف"مبنيماٌػاػقؿماٌقدقؼقةمواظؾالشقةم
ظدرادةماإلؼؼاع ،موذظؽمؼعدمعدساةمظؾقانمأوجفماظؿـادبموسـاصرهمصقفؿامععؿؿدؼـم
سؾكمعامهؼؼمعـمخصائصفؿاميفماظرتاثماظـؼدي.م
وظعؾمعقضقعماظؿـادبمبنيماألشراضموماألوزان،مالمؼـػؽمربطفمبايؼائؼماظيتم
خؾصمإظقفامحازممذظؽمأغفمعـمأدادقاتماظدرسماإلؼؼاسل مسـدهمإشممدرجةمأنّمعـم
زمرص مسؾك مػذه ماظعالضة معـ ماظداردني ماحملدثني ،مال معقئؾ مظف مظؿأطقدػا مدقىم
حازم.م م
16

 15ابـ مسؾد مربف ،ماظعؼد ماظػرؼد ،مذرح :مأضمد مأعني ،مإبراػقؿ ماألغؾا مري ،مىـة ماظؿأظقػ مواظرتصمة ،مج،4م
اظؼاػرة،م ،1968ص.63.
 16مأبقماظقظقد،مابـمرذد ،متؾكقصمطؿابمأردطقمراظقسميفماظشعر،مضؿـمأردطق،مصـماظشعر،مترصمةمسؾدم
اظرضمـمبدوي،مبريوت،دارماظـؼاصة،مط،2م،1973مص.203.
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صؿصقر محازم مظؾقزن ميف ماظشعر مترطب معـ مأصؽار ماظػالدػة ،موعـ معـاضشةم
اظعروضقنيماظذؼـماغؿؼدػؿ،موأزفرموجقهماٌكاظػةمهلؿميفمضؾطفماألوزانماظيتمثؾتم
وضعفامسـماظعربمطقغفمأحصكمأربعةمسشرموزغاموذؽّميفماًؾبموأغؽرماغؿلابم
اٌضارعمألوزانماظشعرمسـدماظعرب.م م
إنمتصقرمحازممظألوزانماظشعرؼة،موسؾكمتقزسفمبنيمذعرؼةماظقزنماظيتمتشؽؾم
اظؼقل ،موذاسرؼة ماٌؾدع ماظذي مؼؿقشم مػذا ماظػعؾ مبادرتصاد مآراء ماظػالدػة ،موبؿأعؾم
سـاصرػامتأعالمذكصقا،مؼعدمإدفاعامضقؿاميفمتارؼخماظـؼدماظعربل،موػذامعامأضرهم
جابرمسصػقر 17ميفمحماوظةمظؿؼققؿماظؿصقرماظذيمضدعفمحازممسـ ماظقزنم"ػقمأغضجم
تصقر مغؼدي مميؽـ مأن منده ميف ماظرتاث موظعؾ ماألضرب مإشم ماظدضة مأن مغؼقل مإنّ معام
ؼطرحف محازم م -مػـا -مػق ماحملاوظة ماٌـففقة ماظقحقدة ميف ماظرتاث مإلضاعة متصقرم
غؼديمظؾقزنماظشعريمطقنمحازمماػؿؿمبدرادةماظشعرمعػفقعاموشاؼة،محقثمتؿػاسؾم
اظؾـقةمواظقزقػة .مأعا ماظػصؾماظـاظثمؼدرس مصاسؾقةمتـادبماٌلؿقساتميف ماٌؿؾؼل،م
ألن ماإلبداع محمؽقم مباظؿؾؼل ،محقث مؼؿػاسؾ ماٌؿؾؼل مباظشعر مصقؿقلس معقارـم
اىؿالمصقف،موباظؿاظلمارتأؼـامهدؼدمعصطؾحماظؿؾؼلمسـدماظـاضد،ثؿ ماظعالضةمبنيم
اٌؾدعمواظـصمواٌؿؾؼلمعـمخاللمتؾقنيماٌؤػالتماظذاتقةمٌـؿجماًطابماظشعري،م
عشريؼـمإشمماظعالضةماظقزغقةمباظقضعماًطابلمعـمعـظقرمحازم .م
وإذامطاغتمأظػازماظؿؾؼلمو معصطؾقاتفمشزؼرةميفمعـفاجماظؾؾغاء،مصإغفامععمذظؽم
تؿؿقز مبعدة مخصائص ،معـؾ ماظؿـقع مواظؿػاوت مواظؽـرة مواظؼؾة مصؾعض متؾؽ ماألظػازم
واٌصطؾقاتمػقؿـمسؾكماٌصـػموتؽررمورودهمبشؽؾمالصتمظؾـظر،مؼـؿمسـمإصرارم
اظـاضدمسؾكماإلطـارمعـفمظصالتفماظقثقؼةمباظؿؾؼل،موبعضفاماآلخر،موإنمضؾمورودهمأوم
تراوح مبني ماظؽـرة مواظؼؾة ،مصإن مجمقؽف مسؾك متؾؽ ماظصقغة ممل مسمؾ معـ مدالالتم
اظؿؾؼل،مالمدقؿامسـدماضرتاغفمبلقاضاتمخاصة،مأطلؾؿفمضقةماالغؿلابمإشممعقضقعم
اظؾقث.18م م

 17مسصػقر ،مجابر ،معػفقم ماظشعر ،عػفقم ماظشعر مدرادة ميف ماظرتاث ماظـؼدي ،مبريوت ،مدار ماظؿـقؼر مظؾطؾاسةم
واظـشر،مط،2م،1982مص.29.
 18ع.ا هلماظقػقيب،مصارؿة،مغظرؼةماٌعـكمسـدمحازمماظؼرراجين ،ماظدارماظؾقضاء،ماٌرطزماظـؼايفماظعربل،مط،1
 ،2003ص.259.
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و ميفمعـادؾاتمأخرىمرمـحماظـاضدمإشممادؿعؿالمأظػازموعصطؾقاتمػلمعظاػرم
ظؾؿؾؼلمأومغؿقفةمعـمغؿائفف.موسؿقعا ،مؼؽؿشػمضارئمغؼدمحازمميفماٌـفاج،مأغفم
رطزمسؾكمأثرماظؽالممأوماظؼقلميفماٌؿؾؼل،موجعؾماظـػسمػلماٌلؿؼؾؾماألولمهلذام
األثر ،مواٌعربة مسـ مػذا ماالغػعال موايرطة .مظؼد ماسؿرب محازم ماظؼرراجين ماظؽالمم
اىقد مصادرا معـ مغػس ماٌؾدع معردال مظـػس ماٌؿؾؼل ،معـ مأجؾ مخدعة مشرضم
أدادل،مأالموػقمإحداثماألثرميفمتؾؽماظـػس،مودصعفامظؾؿػاسؾمععمعضؿقنمذظؽم
اظؽالم/اظؼقلمواالغؼقادمٌؼؿضاه .م
ضامماظـؼدماظعربلماظؼدؼؿمبدورهميفمعرحؾةمععقـةمعـمػذاماظؿارؼخماٌعريفماظعامم
بإثارتفمٌشؽالتمحقلماظـصماألدبلموصعاظقةماٌؾدعموررقماظؼراءةمواظشرحمواظؿػلريم
واظؿقؾقؾ،مووزػميفمذظؽمعامابؿدسفماظـؼادميفمزؾمغظرؼاتفؿماظعؼؾقةمواظذوضقةمعـم
األدواتماظؾلقطةمأوماٌعؼدة،مصأغؿجمأدلاموعؾادئمظـظرؼةماظـصماألدبل .م
ميؽـمتؾكقص مضضاؼاماظعروضمواإلؼؼاعماظيتمسرضفامبعدماظؿقؾقؾمواٌؼارغةمإشمم
جمؿقسةمعـماظـؿائج:مم م
 -1مإن مضضقة ماظؿـادب ماظصقتل ميف ماظقزن ماظشعري مأػؿ مأدس مذعرؼة مهلذام
اًطابمسؾكمعلؿقىماظرتطقبماظقزغلمواهلقؽةماظـظؿقةمظؾكطاب .م
 -2معقزمحازممبنيمأغقاعمطـريةمعـماألوزانميفماظشعرماظعربلمحمؿؽؿامإشممععقارم
اظؿـادبماٌشارمإظقفم م
 -3غددمحازممباظعروضقنيماظذؼـمؼدردقنماظشعرمعـمزاوؼةماظؼقاداتماظعروضقةم
وحدػا ،معفؿؾني ماالحؿؽام مإشم مسـصر ماظؿـادب ميف ماٌلؿقسات مواٌػفقعات ماظذيم
ؼؾـكمسؾقفماظشعرميفمغظره.موضدمرعكمحازممػؤالءمباظعفزمسـمتؼدؼؿموصػمدضقؼم
وهؾقؾ مطاعؾ مٌقدقؼك ماظشعر ماظعربل .موضد مذرح مسفزػؿ مجبفؾفؿ مأصقل مسؾؿم
اظؾالشةماظذيمػقمسؾؿماظؾلانماظؽؾلماظذيمعـمدوغفمدؿظؾمغظراتفؿمٌقدقؼكماظشعرم
اظعربلمجزئقةموضاصرةمسـمادؿقعابممشقظقةمػذاماىاغبماٌقدقؼلميفماظشعر .م
 -4مثارمحازممسؾكمعؾدأماظدوائرماظعروضقة،مومحذر ماظشعراء معـمعغؾةماظقثققم
صقفا ،مووجففؿ مإشم ماالحؿؽام مإشم مأذواضفؿ موحلفؿ ماٌقدقؼل ميف متػضقؾ ماألوزان.م
صؽؾؿا مطانماظقزنمحمرتعامٌؾدأماظؿـادب،مطانمأصؾحمظؾـظؿ،مدقاءمأطانمعـػؽامعـم
دائرةمأومشريمعـػؽمعـفاميفمرأيمحازم .م
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 -5ماصطـعمحازممظـػلفمجمؿقسةمعـماظؿؼـقاتمظؿقؾقؾمعلؿقؼاتمإؼؼاعماظشعرم
اظعربل ،مصفق ممل مؼؽؿػ مبأدوات ماظعروض ماظؿؼؾقدؼة ماٌعفقدة ،مبؾ مسؿؾ مسؾكم
ادؿغاللمراضيتماظؿقدؼدمواظؿػرؼعماٌـطؼقؿني،ماظؾؿنيماصطؾغمبفؿامأدؾقبفمأثـاءم
هؾقؾف مٌلؿقؼات ماإلؼؼاع ماظشعري ميف ماىزء مأو ماظؿػعقؾة ،مثؿّ ميف ماٌصراع مثؿّم
اٌصراسنيمععا،مثؿّماظؼصقدةمبرعّؿفا،مسؾكماظـققماظذيمدؼـامصقفمتػاصقؾمذؿكميفم
اظدرادة .م
 -6مظعؾماظؿقؾقؾماإلؼؼاسلماظذيمدارمسؾقفمحازمميفمدرادؿفمػذهمالمميؽـمأنم
ؼؼارنمباظؿؼرؼراتماظعروضقةماٌعروصةميفمعؤظػاتماظعروضماظؼدمية،ماٌؽؿػقةمشاظؾام
بقصػماظظقاػرماظعروضقةموصػامزاػرؼا،مالمؼؿعؿؼ ميفمجقػرماألصؼ ماإلؼؼاسلماظذيم
ؼشؽؾمعقدقؼكماظشعرميفماظؼصقدةماظعربقةم .م
صإنمحازعامؼؿفاوزمػذاماظصـقع،مإذمغؾػقفمؼصػماظظقاػرماظعروضقةميفمعلؿقىم
أول ،مؼلرتدؾ ميف ماظؾقث مسـ ماظروابط ماٌاثؾة مأو ماًػقّة مبني مسـاصر ماظؾـاءم
اظعروضل .م
ويف مثـاؼا محبـف مؼؼدم مغاضدغا مهؾقال موزقػقا مدضقؼا مٌلقؼات ماإلؼؼاع ماظشعري،م
ؼصؾ مصقف مإشم مأبعد محدود ماظعروض ماٌدسقم مباظذائؼة ماظـؼدؼة موايس ماٌقدقؼلم
اٌرػػ.م م
-7مؼـققمحازممعـقكمغػلقامواضقاميفمحدؼـفمسـماظػصقل ماظيتمترتطبمعـفام
اظؼصقدة ،مإذ مأضر معا معػاده مأن مسؾك ماظشاسر مأن مؼلؿفؾ مضصقدتفمباظػصؾ ماألظصؼم
بغرضماظؼصقدة.موالمسمػلمعامهلذاماظؽالممعـمدالظةمسؾكمترطقزمحازممسؾكماظعـصرم
اظـّػللميفماظؿّقؾقؾ.مصادؿؿاظةماٌؿؾؼلمواظؿّأثريمصقفمالمؼؿؿمبصقرةمأضقىموأبؾغمإالمإذام
دؾؽماظشاسرمػذاماٌلؾؽ،مصؾدأمضصقدتفممبامػقمعرتؾطمباظغرض.م م
وظعؾمػذاماظؿقجفماظـّػللميفمهؾقؾمحازممؼظفرمبؽقػقةمأوضح،مسـدعامأػابم
باظشعراءمأنمؼقردواماظػصقلميفماظؼصقدةموصؼمغظاممخاصمؼؼضلمبأنمؼقضعمبنيم
طؾمصصؾموآخرمبقتمإضـاسلمؼؽقنماٌعربمعـمصصؾمإشممتاظقفمسؾكمرقلماظؼصقدة.م م
وؼظفرماظؾعدماظـّػللميفمعـؾ مػذاماظؿّقؾقؾميفمطقنماٌؿؾؼلمؼصريمأطـرمضابؾقةم
ظالدؿؿاع مإشم ماظؼصقدةموضراءتفامسؾكمػذهمايال،مألن مغػلفمتـؿؼؾمعـمحالمإشمم
حالمعـمصصؾمإشممآخر،موالمؼؽادمؼصقؾفاماٌؾؾموؼعرتؼفاماظلأممعـمصصؾمحؿكم
ميفدػاماظؾقتمظؾدخقلميفمجقمغػللميفمصصؾمتال،موػؽذامإشممأنمتـؿفلمصصقلم
اظؼصقدةمدونمأنمؼعرتيماٌؾؿؼلمدأممأومضفرمعـماظلؿاعمأوماظؿؾؼل .م
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لولى كواكي

 -8مطاغتمضضقةماظؿـادبماظصقتلمإحدىماظؼضاؼاماألدادقةماظيتمرطّزغامسؾقفام
يفمزاوؼةماٌؼارغات.مصؾقـامبعضمآثارمػذاماٌؾدأميفمصقاغةموجفاتمغظرمعؿضاربةميفم
اظدرادات ماظصقتقة مايدؼـة؛ مطؿا موضػـا مسؾك مبعض ماآلثار ماظيت مأضاعت متعرؼػفام
ظؾشعرموعقدقؼاهمسؾكمأداسمػذاماٌؾدأماظؿـاديب.م م
-9مأثـاءمايدؼثمسـمسالضةماظقزنمواٌعـكمعـمزاوؼةمإؼؼاسقة،ماتّضحمأنّمهلذهم
اظؼضقةمتارسمامرقؼالمدقاءمسـدماظعربمأومسـدمشريػؿ .م
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