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الملخص
امللخص
«أوًمقة اًمشعر اًمعريبش سمحث يؼدم مالطمظات طمقل اًمتاريخ اعمبؽر ًمـشلة اًمشعر اًمعريب،

وحياول أن جيد شمصقر ًا واقمق ًا ًمػؽرة أوًمقة اًمشعر اًمعريب .ومقتـاول قمدد ًا مـ اعمالطمظات ،طمقل

شمارخيف اعمبؽر ،شمستؼرئ اعمصادر اًمعرسمقة وهمػم اًمعرسمقةً ،م ُقؼدم شمصقر ًا واقمقا ًمػؽرة أوًمقتف ،اًمتل

شمُعد مػؼقدة متام ًا :إذ مل كعثر قمغم رواية ملصمقرة شمؼدم ًمـا ظمؼم ًا صحقح ًا قمـ أوًمقة اًمشعر اجلاهكم

ومقام سملم أيديـا مـ مصادر.

ويؿؽــا أن كُرضمع مراطمؾ كؿق اًمشعر اًمعريب إمم صمالث مراطمؾ:
إومم  :مرطمؾة اًمـشلة واًمتؼعقد :وهل مػؼقدة متام ًا.
اًمثاكقة  :مرطمؾة اعمؼطققمات اًمشعرية .
اًمثاًمثة  :مرطمؾة اًمتؼصقد.

اًمؽؾامت اعمػتاطمقة :اًمشعر اًمعريب ،اجلاهكم ،إوًمقة ،اًمطػقًمة ،اًمـشلة ،اعمصادر همػم اًمعرسمقة
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المقدمة

مُقَدَّمةٌ

ِ
ِ
يبش ٌ
اًمشعر اًمعريب وكشلشمِ ِف وأوًمِف ،شمؽؿـ أمهق ُت ُف ذم يمقكف
سمحث ذم ُضم ْر ُصمق ِم
« َأوًمق ُة اًمش ْع ِر اًم َع َر ِ ّ
ال إمم ٍ
مسؾؽ مـ ؾمبؼف :وإن اؾمتـار ِ
َ
أصق ً
سمـقر َؾم ْب ِؼ ِف ْؿ واهتدى
طمد ما ،إ ْذ مل يسؾؽ سماطم ُث ُف ومقف

ٍ
مالطمظات طمقل اًمتاريخ اعمبؽر
سمـتاج ما سمؾغقه ذم هذا اًمطريؼ ،وهق ذم ذًمؽ هيدف إمم شمؼديؿ
ٍ
شمصقر وا ٍع ًمػؽرة أوًمقة اًمشعر اًمعريب ،مـ ظمالل اعمـفج
ًمـشلة اًمشعر اًمعريب ،واًمتـؼقب قمـ
آؾمتؼرائل اعمؼارن ،إذ يسعك اًمبحث إمم همايتف سمقؾماـمة اؾمتؼراء سمعض اعمصادر اًمعرسمقة وهمػم
ٍ
طمؼبة مـتفاها اًمبعثة اًمـبقية اًمنميػة ،وأوهلا وهماية اًمبحث وحمط اًمدراؾمة وهدومفا،
اًمعرسمقة ،ذم
ومذًمؽ اًمطقر مـ طمقاة اًمشعر اًمعريب مػؼقد متام ًا.

وىمد ؾمبؼـل إمم ذًمؽ أئؿ ٌة قمؾامء وضمفاسمذ ٌة ومضالء ،أكاروا زم اًمدرب ،وأقماكتـل اومؽارهؿ

قمغم اعميض ىمدم ًا ٕسمعد مما سمؾغقه ،وهلؿ ذم ذًمؽ اًمػضؾ اًمذي يستقضمب احلؿد :ومـفؿ اجلاطمظ

ذم «احلققانش ،و«اًمبقانش ،واًمسققـمل ذم «اعمزهرش ،وضمقاد قمكم ذم يمتاسمف «اعمػصؾ ذم شماريخ

اًمعرب ىمبؾ اإلؾمالمش ،ويمان مـفجل ذم اًمبحث أىمرب إمم مـفج أؾمتاذي ضمقاد قمكم  ،وإن

شمقهمؾت مـؼب ًا وراء ما ايمتػك سماإلؿمارة إًمقف مـ سمعقد.

وىمد ضماء سمحثل ذم مؼدمة ومفاد ،سمعدمها أرسمع كؼاط رئقسة:

إومم شمـاوًمت شماريخ اًمشعر اًمعريب ذم اجلاهؾقة :مـ ظمالل صمالث مراطمؾ ؿمؽؾت أـمقار

اًمـشلة ،هل :مرطمؾة اًمـشلة واًمتؼعقد .ومرطمؾة اعمؼطققمات .صمؿ مرطمؾة اًمتؼصقد.
واًمـؼطتان اًمثاكقة و اًمثاًمثة شمـاوًمتا مدرؾمة اًمشعر ذم اجلاهؾقة ،وأىمراءه.

واًمراسمعة درؾمت أسمرز مظاهر ـمػقًمة اًمشعر ،ممثؾة ذم ضمدوًملم رئقسلم مها :قمققب اًمؼاومقة،

واضطراب اًمـسؼ اعمقؾمقؼل.

صمؿ ضماءت اخلامتة مشتؿؾة قمغم أسمرز كتائج اًمبحث ومـجزاشمف وشمقصقاشمف ،وسمعدها مؽتبة

اًمبحث متضؿـة مصادره ومراضمعف اًمتل اؾمتعان هبا واؾمتضاء سمضقئفا.
ومـ ىمبؾ ذًمؽ مؾخص اًمبحث سماًمعرسمقة.
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مهاد
مهاد

اًمشعر مـ أىمدم اًمػـقن اًمؼقًمقة ،ومؼد مر اإلكسان اًمؼديؿ سمؿرطمؾة يمان يدرك ظمالهلا -سمحسف

اًمػـل -أن ما يعؼم قمـف سماًمشعر خياًمػ ما يعؼم قمـف سمغػم اًمشعر ،ورسمام يمان اًمتعبػم همػم اًمشعري
ّ

مستقومق ًا ًمبعض اعمقاصػات اًمشعرية :ومؼد يؽقن اًمتعبػم مستغ ً
ال ًمؾعـٍم اعمقؾمقؼل ،أو

اًمصقيت ًمؾؽؾامت ،أو يؽقن مستعقـ ًا سماًمؼاومقة ،وىمد يؽقن مستعقـ ًا سماًمتشؽقالت اًمتصقيرية،
ويمؾ هذه اًمعـاس أؾماؾمقة ذم اًمشعر :ومع ذك ومنن اإلكسان مقز مـذ زمـ مبؽر سملم اًمشعر
وهمػم اًمشعر ،وما زال ،وؾمقظؾ هذا اإلطمساس اًمػريد سماًمشعر ىمائ ًام  :سمؾ سمؾغ ذروشمف قمـد

اًمعرب عما وضمدوه أكقسفؿ وطمصقؾة معارومفؿ ،وخمزون قمؾقمفؿ :وماقمتـقا سمف أؿمد اًمعـاية،

وًمذًمؽ يمان اًمعريب سمذوىمف اًمػطري وصمؼاومتف همػم اعمتؽؾػة ،طمريص ًا يمؾ احلرص قمغم شمطقير ومـف
اًمشعري ،واًمصعقد سمف إمم مستقى يراه أًمقؼ سمف ،وهبذه اًمصؾة اًمؼقية سملم اًمػـ واًمػطرة

اًمباسة اؾمتطاع اجلاهكم أن يرىمك سمػـف اًمشعري ،وأن يؿيض ذم شمطقيره قمغم َؾمـَـ اًمػفؿ

إصقؾ واًمثؼاومة اًمؼميئة مـ اًمتعؼقد ،طمتك اطمتؾ اًمشعر اجلاهكم مؽاك ًا سمارز ًا ومؽاكة مرمقىمة

سملم اعملصمقر مـ أدب اًمعرب ،اعمقروث مـ ؿمعرهؿ ،قمغم اظمتالف اًمعصقر وإزمان ،ذًمؽ أكف
أسمرز ومـقن إدب اًمعريب قمغم اإلـمالق ،وهق إصؾ اًمذي اكبثؼ مـف يمؾ اًمشعر ،واًمطراز

اًمذي شمطؾعت إًمقف أكظار اًمشعراء ذم اًمعصقر اًمتاًمقة ،وفمؾ هق اًمـظام اعمتبع واًمـؿقذج

اعمحتذى ذم اًمتعبػم اًمشعري قمـد ؿمعراء اًمعرب واإلؾمالم قمغم شمعاىمب اًمعصقر ،طمتك اًمؼرن
اعمقالدي اًمعنميـ ،يمام أكف يعد مصدر ًا مـ أهؿ اعمصادر ،وأصدق َم ِعلم ،يستؿد مـف اًمباطمثقن
ذم شماريخ إمة اًمعرسمقة وطمضارهتا مـذ اجلاهؾقة ،ومفق اعمصدر إورم ًمؽؾ ومـقن اًمؾغة اًمعرسمقة

وأرسارهاً ،مؾحد اًمذي ضمعؾ مػرسي اًمؼرآن اًمؽريؿ يرضمعقن ذم ومفؿ معاين اًمؼرآن اًمعظقؿ
إًمقف ،ومؼد يمان اًمشعر قمـد اًمعرب ذم ضماهؾقتفؿ -يمام يؼقل اجلؿحل« -ديقان قمؾؿفؿ ومـتفك
طمؽؿفؿ ،سمف يلظمذون وإًمقف يصػمون وحيتؽؿقن ،وما اكتفك إًمقـا مما ىماًمت اًمعرب إٓ أىمؾف،

( )1اكظر :قمؾؿ اًمشعر وقمؾؿ اًمؾغة ،يمؾقيػر ،روًمػ ،جمؾة ومصقل ،اًمؼاهرة ،اهلقئةة اعمٍمةية اًمعامةة ًمؾؽتةاب ،مةج ( ،1ع ،4
ىمضايا اًمشعر اًمعريب) ،يقًمقق 1981م (ؿمعبان 1441هة) ،ص .474
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وًمق ضماءكا واومر ًا جلاءكا قمؾؿ وؿمعر يمثػمش  :ذًمؽ ٕن «اًمشعراء اعمعرووملم سماًمشعر قمـد
قمشائرهؿ وىمبائؾفؿ ذم اجلاهؾقة واإلؾمالم أيمثر مـ أن حيقط هبؿ حمقطش  ،وىمد سمؾغ اهتامم

اًمؼبائؾ سماًمشعر واًمشعراء أن يمان إذا كبغ ؿماقمر ذم ىمبقؾة ريمبت اًمعرب إًمقفا ومفـلهتا سمف ،ويماكقا

ٍ
ومرس شمـتج ،وما ذًمؽ إٓ ًمذب اًمشاقمر قمـ
ٓ هيـئقن إٓ سمغالم يقًمد أو ؿماقمر يـبغ ومقفؿ ،أو

أطمساهبؿ وآكتصار سمف قمغم إقمداء ،وختؾقد ؿمعره عمآصمرهؿ ،واإلؿمادة سمذيمرهؿ ،وماًمشعر «أسمؾغ

اًمبقاكلم وأـمقل اًمؾساكلم ،وأدب اًمعرب اعملصمقر ،وديقان قمؾؿفا اعمشفقرش  ،وىمد سمزت رسمقع ُة

سمشعرها وؿمعرائفا َ
ىمبائؾ اًمعرب يمؾفا أول إمر ،ومقؼقل اسمـ ؾمالم اجلؿحل« :يمان ؿمعر
اجلاهؾقة ذم رسمقعة ،أوهلؿ اعمفؾفؾ واعمرىمشان (إيمؼم وإصغر) ،وؾمعد سمـ ماًمؽ  ،وـمرومة

سمـ اًمعبد ،وقمؿرو سمـ ىمؿقئة ،واحلارث سمـ طمؾزة ،واعمتؾؿس ،وإقمشك ،واعمسقب سمـ

قمؾسش  ،وىمد ؾمبؼ همٓء يمثػمون مـ اًمشعراء ،ووًمقفؿ يمثػمونً ،مؽـ اًمتلريخ إديب
اـمؿلن إمم أن أمػمهؿ قمغم اإلـمالق امرؤ اًمؼقس :ومع ذًمؽ ومنكف ٓ يعدو أن يؽقن مرطمؾة مـ

مراطمؾ اًمتطقر اًمشعري قمـد اًمعرب.

تاريخ الشعر العربي في الجاهلية

اظمتُؾػ ومقؿـ ىمال اًمشعر اسمتدا ًء ومؿـفؿ مـ ىمال محػم ومـفؿ مـ ىمال رسمقعة ومـفؿ مـ ىمةال

مرض ،وىمقؾ همػم ذًمؽ  ،ومل كعثر قمغم رواية ملصمقرة شمؼدم ًمـا ظمؼم ًا يمام ً
ال وصحقح ًا قمـ أوًمقةة

اًمشعر اجلاهكم ،ويميمد هذا ما ُروي قمـ قمؿر سمـ ؿمبة (171هة464 -هةة) ،طمقةث ىمةالً« :مؾشةعر

واًمشعراء ّأو ٌل ٓ يقىمةػ قمؾقةف ،وىمةد اظمتؾػةت ذم ذًمةؽ اًمعؾةامء ،وادقمةت اًمؼبائةؾ ،يمةؾ ىمبقؾةة

ًمشاقمرها أكف إول ،ومل يدقمقا ذًمؽ ًمؼائةؾ اًمبقةت واًمبقتةلم واًمثالصمةة ٕ :ةؿ ٓ ُيسةؿقن ذًمةؽ
( )1ـمبؼات ومحقل اًمشعراء ًمؾجؿحل.42 – 44/1 ،
( )4اًمشعر واًمشعراء ٓسمـ ىمتقبة.64/1 ،

( )1اعمؿتع ذم صـعة اًمشعر ًمؾـفشكم ،ص .19

( )4هق أسمق قمقف (وىمقؾ قمؿرو) اعمرىمش إيمؼم ،ضمد رسمقعة سمـ ؾمػقان سمـ ؾمعد ،اعمرىمش إصغر.

( )2ـمبؼات ومحقل اًمشعراء ًمؾجؿحل.41 /1 ،
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( )6يمتاب روضة إدب ذم ـمبؼات ؿمعراء اًمعرب :اسمؽاريقس ،اؾمؽـدر أهما ،ص .1

ؿمعر ًاش  ،ومفـاك طمؾؼات مػؼقدة ذم شماريخ اًمتطقر إديب ًمؾشعر اًمعريب ً :مؽـ هذا ٓ يعـةل

مطؾؼ ًا أ ا همػم مقضمقدة ،وىمد ذيمةرت سمعةض اعمصةادر همةػم اًمعرسمقةة -اًمتةل شمزامـةت مةع طمؼبةة
اًمشةةعر اجلةةاهكم -مالطمظةةات قمةةـ اًمشةةعر اًمعةةريب ،ومةةـ ذًمةةؽ مةةا ؾمةةجؾف ضمقؾمةةتاف إ .ومةةقن

ضمروكبةةاوم ،ومؼةةال « :إن سمةةدايات اًمشةةعر اًمعةةريبإ إكةةام شمـةةد قمةةـ متـةةاول أيةةديـا :ومؼةةد ٓطمةةظ
كقؾقس

( St.Nilusشمقذم طمقازم 414م= 199ق.هةة) طملم مشاهدشمف إلطمدى اإلهمارات اًمبدويةة

قمغم معبد سمسقـاء ؾمـة 414م ( 444ق.هة) :أن اًمعرب ذم شمؾؽ أوكة طمةلم حيتػؾةقن سمـةزوهلؿ

إمم مؽان سمف ماء ،إكام يماكقا يـشدون إهماين ،ويميمةد هةذا أيضة ًا سمعةض اًمـؼةقش :وًمؽةـ هةذه
إهماين ذم قمؿقمفا مل شمؽـ ومـقة :وهذا ما ضمعؾ اًمصؾة مـبتة سمقـفةا وسمةلم مةا فمفةر ومةقام سمعةد مةـ

ؿمعر ومقف ومـقة وإسمداعش  ،ويمل ا حتؿؾ يمؾ أظمطاء اًمبدايات ،ومفق جيزم ضؿـ ًا سملن هذا اًمتةاريخ

هق أىمدم شماريخ ُذيمر ومقف اًمشعر اًمعةريب :سمقةـام ؾمةقزمـ  Sozemenذم يمتاسمةف «اًمتةاريخ اًمؽـةةز

Ecclesiastical Historyش ،اًمةةذي أًمػةةف كحةةق قمةةام 444م (= 189ق.هةةة) ،يةةذيمر أن هةةذه

إهماين اًمعرسمقة ىمريبة اًمشبف سمإهماين اًمتل ظمؾدت اكتصارات اًمعرب قمغم اًمرومةان قمةام 174م

(= 429ق.هة) ،وسمؼقت متداوًمة طمتك أيام ؾمقزمـ .
( )1اعمزهر ًمؾسققـمل.477 /4 :

( )4دراؾمات ذم كؼد إدب اًمعريبً :مطباكة  ،ص .46

)http://en.wikipedia.org/wiki/Nilus_of_Sinai (1

أشمصةةقر أن ضمروكقبةةاوم كؼةةؾ قمةةـ يمتةةاب كقؾةةقس اًمسةةقـائل  Nilus of SinaiواعمعـةةقنWorks about the « :

monastic lifeش ،مذيمرات طمقل طمقاة اًمرهباكقة ،ذم ؾمبعة أضمزاء حتدث ومقف قمام أؾمامه مذاسمح اًمرهبان قمغم ضمبةؾ ؾمةقـاء
وطمؽك ذم اًمؽتاب ىمصة طمقاشمف اًمشخصقة واًمعؼدية ،يمام حتدث قمـ همزو اًمةنمىمقلم ًمشبف ضمزيرة ؾمةقـاء ،وذم هةذا اجلةزء

حتدث قمام ؾمامه ضمروكقباوم إهمارات اًمبدو قمغم ؾمقـاء.

)Growth and Structure of Arabic Poetry, Grunebaum, P.P.626-636. (4

واكظر :طمقل رواومد اًمـؼد إديب قمـد اًمعرب :طمسـلم ،أمحد ،جمؾة ومصقل ،اًمؼاهرة ،اهلقئة اعمةٍمية اًمعامة ًمؾؽتةاب ،مةج
 ،6ع  ،1ديسؿؼم 1982م (= رسمقع إول 1446هة) ،ص .11

( )2اكظر :امرؤ اًمؼقس :عمؽل ،ص  .146واكظر :يمتاب اًمتاريخ اًمؽـز ًمسقزمـ ،ومعظؿف مـؼقل مـ ؾمؼراط .وؾمةقزمـ
هذا رضمؾ ومؾسطقـل اقمتـؼ اًمديـ اعمسقحل ،وأًمػ ذم اًمتاريخ اًمؽـز.

The Ecclesiastical History of Sozomen, Sozomen, Salaminius; B.VI.33, P.303-303.
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وسمعد قمرضـا ًمؽالم ضمروكقباوم اًمساسمؼ ،كحاول أن كتعؼبف سماًمتحؾقؾ واًمتحؼقؼ وإمعان

اًمـظر.

ًمؼد ورد ذم ؾمػمة كقؾقس ما ًمػظف« :إن سمدو ؿمبف ضمزيرة ؾمقـاء ..ش ،إذن إمر أوًٓ مل يؽـ

إهمارة يمام يدقمل ضمروكقباوم ،إكام هؿ يماكقا يعقشقن ذم هذه اًمبؼعة اًمعرسمقة وٓ يزاًمقن  ،..وسمقـام

يـسب ضمروكقباوم إمم كقؾقس أن ما ؾمجؾف يرضمع إمم أطمداث وىمعت ؾمـة 414م (= 444ق.

هة) ،إذا سمسقزمـ وهق معاس ًمـقؾقس حيػظ أراضمقز قمرسمقة شمرضمع إمم قمام 174م ،صمؿ يليت
يمارل سمرويمؾامن ًمقـؼؾ قمـ كقؾقس أن سمدو ؾمقـاء يماكقا يغـقن ذم اعمائة اًمراسمعة اعمسقحقة أهماكقفؿ

وهؿ يستؼقن مـ اًمبئر  ،ورسمام يمان سمرويمؾامن يعـل سمذًمؽ اًمؼرن اخلامس اعمسقحل ،أو أن
كقؾقس ذيمر ذم ؾمػمشمف ما ذيمره ؾمقزمـ ،إٓ أن ضمروكقباوم همػؾ قمـ ذيمره.

صمؿ أؿمار يمارل سمرويمؾامن إمم أن هذه إهمـقة شمشبف كشقد اًمبئر قمـد اإلرسائقؾقلم ،واحلؼقؼة

أن كشقد اًمبئر قمـد سمـل إرسائقؾ ٓ يشبف أية أهمـقة قمرسمقة كظؿت هلذا اًمغرض .

وسمؿؼاركة اًمـصقص اعمتاطمة ذم هذا اعمقضقع إضاومة إمم اًمـصقص اًمقاردة ذم اعمراضمع اًمتل

ذيمرها سمرويمؾامن مع كشقد اًمتقراة (اًمعفد اًمؼديؿ) وضمدكا أكف ٓ وضمف ًمؾشبف سملم كشقد «اًمعفد

اًمؼديؿش وهذه إراضمقز ،يمام ومفؿـا مـ ظمالل اًمـصقص ومضاهاهتا سمـص ضمروكقباوم:

وماؾمتخدام قمبارة «اإلهمارات اًمبدويةش قمـد ضمروكقباوم يمان مـ ورائف ومصؾ ذم يمتاب «شماريخ
إمؿ واعمؾقكش عمحؿد سمـ ضمرير اًمطؼمي ( 444هة – 114هة) ،سمعـقان «اًمؼتال قمغم اعماءش ،مـ
أطمداث ؾمـة ؾمت وصمالصملم ،شمضؿـ هذا اًمػصؾ أرضمقزة ًمعبد اهلل سمـ قمقف سمـ إمحر

إزدي ،وأظمرى ًمظبقان سمـ قمامرة مـ آل ظمارضمة اًمتؿقؿل .
( )1شماريخ إدب اًمعريب ًمؼمويمؾامن.42 /1 ،

( )4اكظر :أهمـقة اًمبئةر قمـةد سمـةل إرسائقةؾ ،ذم :اًمؽتةاب اعمؼةدس قمـةد اًمـصةارىإ ،ؾمةػر اًمعةدد ،اإلصةحاح ،41ومؼةرة،17
واكظر :أهماين اًمسةؼاء اًمعرسمقةة ،ذم :إهمةاين ًمهصةػفاين :92/4 ،واكظةر :ومتةقح اًمبؾةدان ًمؾةبالذري ،ص :49وشمةاريخ

اًمرؾمؾ واعمؾقك ًمؾطؼمي .274/4

( )1شماريخ اًمرؾمؾ واعمؾقك ًمؾطؼمي( .274 –269/4 ،وًمتامم اًمػائدة أصمبت هـا كص كشقد اًمبئر مـ اًمعفد اًمقفقدي اًمؼديؿ،
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وأرضمقزيت «اًمؼتال قمغم اعماءش اًمعرسمقتلم :ذيمر حمؿد سمـ ضمرير اًمطؼمي ذم يمتاسمف «شماريخ اًمرؾمؾ واعمؾقكش ،ومصةؾ «اًمؼتةال=

حلؽؿةفٕ :ن
وإكـل مع إىمراري سمػفؿ كقؾقس عما يؼقًمف اًمعرب مـ أؿمعار ،ومةـ صمةؿ ىمبةقزم ُ

اًمعرب يماكقا يعقشقن ذم أي ٓ يغػمون قمغمإ ؿمبف ضمزيرة ؾمقـاء واًمساطمؾ اًمغةريب مةـ اًمبحةر

إمحر مـذ قمفد «اؾمؽماسمقن Straboش ىمبقؾ اًمؼرن إول ىمبؾ اعمقالد  :ومةرسمام ظمةاًمطفؿ وشمعؾةؿ
مـفؿ ًمغتفؿً ،مؽــل ٓ أدرى مـ أيةـ طمؽةؿ ضمروكقبةاوم قمةغم مثةؾ هةذه إراضمقةز سمل ةا مـبتةة

اًمصؾة قمام فمفر ومقام سمعد مـ ؿمعر؟ ،وعماذا ومةقام سمعةد؟ ،إذا قمؾؿـةا أن إراضمقةز ومةـ خمتؾةػ قمةـ
اًمؼصقد ومعالً :وأن أول مـ رضمز ًمإلسمؾ هق مرض سمـ كزار سمةـ معةد ،ضمةد رؾمةقل اهلل × ،وىمةد

ؿمةفد سمةةذًمؽ سمةةلم يةةدي اًمرؾمةةقل × ىمةةقس سمةةـ قماصةةؿ ،قمـةةدما ؾمةةلل رؾمةةقل اهلل × ،ومؼةةال:
=قمغم اعماءش ،أن قمبد اهلل سمـ قمقف سمـ إمحر إزدي ىمال اًمرضمزإ:
ظمؾقا ًمـا ماء اًمػرات اجلاري

أو اصمبتقا جلحػؾ ضمرار
ًمؽؾ َىمر ٍم مست َِؿ ٍ
قت ؿماري ...
ْ ُ ْ
ُم َطاقمـ سمرحمف يمَر ِار ...
ِ
ِ
ََض ِ
مغقار ...
هامات اًمعدا
اب

وىمال فمبقان سمـ قمامرة ،وهق يمام يؼال قمغم اعماء:

هؾ ًمؽ يا فمبقان مـ سمؼاء ...

ذم ؾمايمـ إرض سمغػم ماء ...

ٓ وإًمف إرض واًمسامء ...

وماَضب وضمقه اًمغدر إقمداء ...

سماًمسقػ قمـد محس اًمقهماء ...

طمتك جيقبقك إمم اًمسقاء  ...شماريخ اًمطؼمي 274/4إ.

يمام ورد ذم اًمعفد اًمؼديؿ كشقد اًمبئر اًمقفقدي ،وكصف:

اصعدي أيتفا اًمبئر  ..أضمقبقا هلا

سمئر طمػرها رؤؾماء  ..طمػرها ذوماء اًمشعب
ٍ
سمصقجلان  ..سمِ ِع ِصقفؿ

اًمعفةةد اًمقفةةقدي اًمؼةةديؿ ،ؾمةةػر اًمعةةدد ،اإلصةةحاح  ،41اًمػؼةةرة  ،18–17اًمؽتةةاب اعمؼةةدس قمـةةد اًمـصةةارىإ ،ص

448إ).

( )1شماريخ احلضارة اإلؾمالمقة ،سمارشمقًمد ،ومالديؿرويج ،ص  .64واكظر:

The Geography of Strabo, Strabo; London: Bohn's classical library, Henry G. Bohn,
MDCCCLIV (6354), Book XVI, Chapter 4, p303.
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«أشمدري مـ أول مـ رضمز ًمإلسمؾ يا رؾمةقل اهلل ؟ ىمةال . ٓ :ىمةال :أسمةقك مةةرض ،يمةان ذم سمعةض
أؾمػاره يسقق سملهؾف ًمق ً
ال ومسؼط قمـ سمعػم ًمف وماكؽسةرت يده وشمػرىمت إسمؾةف ،ومجعةؾ يؼةقل« :يةا

يدا ُه يا يدا ُهش ،ويمةان أطمسةـ اًمـةاس صةقشم ًا ،وماؾمتقؾمةؼت ًمةف اإلسمةؾ أي :اضمتؿعةتإ ،وـمةاب

اًمسةةػم وماختةةذه اًمعةةرب طمةةدا ًء ،وضمعؾةةقا يمالمةةف أول احلةةداءش :وىمةةد ذيمةةر ذًمةةؽ اًمؼةةرر ذم

اجلؿفرة  ،ومـ إىمقال اعمعؼقًمة ًمدى اعمةمرظملم أن اًمعةرب قمؿةدت إمم اًمرضمةز وـمقرشمةف إمم

اًمشعر ،طمتةك ضمةاء امةرؤ اًمؼةقس ومؽةان أول اًمشةعراء اعمجقةديـ يمةام يمةان اًمبةارودي (1819م-

1944م 1422 /هةة 1144 -هةة) ،رأس

اإلطمقةاء ذم زمــةا هةذا ،وهةق مسةبقق سمعةدد مةـ

اًمشعراء اعمجقديـ ،واحلال كػسفا يمان اعمؾؽ اًمضؾقؾ امرؤ اًمؼقس مسةبقىما سمعةدد مةـ اًمشةعراء

اعمجقديـ مـ سمقـفؿ ظماًمف اعمفؾفؾ اًمذي يـسب إًمقف شمؼصقد اًمؼصائد وذيمر اعمقاىمع.

ذيمر ومرضمققس مقؾؾر أن اإلمؼماـمقر اًمروماين «ضمقؾمتلم (218م – 247م 148 = /ق.هة -

 99ق.هة)ش أىمام قمالىمات ؾمالم مع «ىمقس kaisosش  ،وًمعؾف يؼصد أسما امرئ اًمؼقس أو ضمده،

ٕن امرأ اًمؼقس وًمد طمقازم ؾمـة 244م (= 146ق.هة) ،أي أكف يمان ـمػالً :طمتك اية طمؽؿ

ضمقؾمتلم (247م = 99ق.هة)مل يؽـ دماوز ؾمبع ؾمـقات ،أو أن امرأ اًمؼقس يمان مقًمده أؾمبؼ
زمـ ًا مما شمصقره اعممرظمقنً ،مؽـ اًمقاىمع أن امرأ اًمؼقس شمرك اًمسقاؾمة واكٍمف إمم اًمؾفق

واعمجقن.

وشمروي سمعض اعمصادر أن أسما ًمقغم قمدي سمـ رسمقعة اًمتغؾبل اعمؾؼب ،هق ظمال امرئ

اًمؼقس  ،وًمؼب سماعمفؾفؾ ٕكف هؾفؾ اًمشعر أي رىمؼف ،وختتؾػ اًمروايات ذم حتديد شماريخ
مقت مفؾفؾ اًمذي يمان ذم اًمثؾث إول مـ اًمؼرن اًمسادس اعمقالدي ،إذ ذهب اًمديمتقر قمؿر

ومروخ إمم أكف شمقذم ؾمـة 214م (= 96ق.هة)  ،وهق رأي ٓ أرى ًمف وضماهةٕ :ن اًمديمتقر

( )1اكظر :يمتاب اعمالهل وأؾمامئفا ًمؾؿػضؾ سمـ ؾمؾؿة ،ص :49و مقضمز ذم اًمؾفق واعمالهل ٓسمةـ ظمرداذسمةة ،ص،41– 44
و مجفرة أؿمعار اًمعرب ًمؾؼرر.127 –126 /1 ،
)Rome's ›Arab‹ Allies in Late Antiquity. Fergus Millar; Conceptions and Representations (4
from within the Frontiers of the Empire, In: Commutatio et contentio, Studies in the Late
Roman, Sasanian, and Early Islamic Near Easy, In Memory of Zeev Rubin, P 63.
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( )1اًمشعر واًمشعراء  ،497 /1ويمتاب روضة إدب ذم ـمبؼات ؿمعراء اًمعرب ،اسمؽاريقس ،ص .42
( )4شماريخ إدب اًمعريب ،ومروخ ،قمؿر.114 / 1 :

ومروخ ضمعؾ ووماة اًمػـد اًمزماين ،ومـ سمعده ؾمعد سمـ ماًمؽ اًمبؽري ،ومتلسمط ذ ًا ،وماعمفؾفؾ يمؾفؿ

سمتاريخ 214م (= 96ق.هة) ،يمام أن اًمتقاريخ شمضطرب اضطراسم ًا مبقـ ًا قمـده ،ومؿث ً
ال ذم شمرمجتف

ًمؾؿفؾفؾ جيعؾ طمرب اًمبسقس ما سملم 492م ( 114ق.هة) ،و 212م ( 91ق .هة)  ،صمؿ ذم

شمرمجتف ًمؾؿرىمش إيمؼم يذيمر أن طمرب اًمبسقس كشبت كحق 214م (= 94ق.هة) ،إمم 274م

(= 21ق.هة)  :أما اؾمؽـدر أهما اسمؽاريقس ومقؼقل« :ويماكت ووماة اعمفؾفؾ ذم سمعض ؿمفقر
ؾمـة مخسامية ًمؾؿسقحش  ،وما هيؿـا هـا أن ووماة اعمفؾفؾ ،وهق أؾمبؼ سماًمشعر مـ اسمـ أظمتف
امرئ اًمؼقس :ؾمتمظمر طمدؾمـا سمتاريخ كشقء اًمشعر ،وسمعامة أضمدين أمقؾ إمم أن قمؿر اًمشعر

اًمعريب ذم زقمؿل طمقازم صمالصمة ىمرون ىمبؾ اًمبعثة اًمـبقية ،وإذا اؾمتظفركا هماية آؾمتظفار ومـقاومؼ
إصؿعل ذم يمق ا شمرسمق قمغم أرسمعة ىمرون  ،هذا شملريخ يؼبؾف اًمعؼؾ سمخالف أراء اعمـدومعة

اًمتل سماًمغ سمعضفا ومقصمب سماًمشعر إمم أًمػل ؾمـة قمغم إىمؾ :يؼقل اًمديمتقر قمؿر ومروخ« :واًمشعر

اًمذي وصؾ إًمقـا مـ اجلاهؾقة يؿثؾ دور ًا راىمق ًا ٓ يؿؽـ أن يؽقن اًمشعر ىمد سمؾغ إًمقف ذم أىمؾ
مـ أًمػل ؾمـة قمغم إىمؾ .همػم أكف مل يصؾ إًمقـا مـ ذًمؽ اًمشعر إول رء ش  ،وهق زقمؿ ٓ

يؼبؾف مـطؼ :ومؾق ىمسـا اًمشعر اًمعريب ذم شمارخيف اعمعروفٓ ،يمتشػـا يمقػ شمتحقل اًمشعرية

داظمؾ اًمعصقر اًمؼصػمة واحلؼب اًمصغرى ،يمام هق احلال ذم قمٍم اإلؾمالم ،طمقث شمراضمع
سمؿدَ َار َؾم ِة اًمؼرآن اًمؽريؿ وومؼف اًمنمائع ،سمقـام ذم اًمعٍم إمقي
اًمشعر ٓكشغال ُضمؾ اًمشعراء ُ
ضت همـائقة اًمشعر اًمعريب ٓظمتالف اًمبقئات اًمتل قماش ومقفا اًمشعراء ،صمؿ ذم إقمٍم

اًمعباؾمقة طمدصمت حتقٓت يمؼمى ذم مسػمة اًمشعر اًمعريب سمسبب اظمتالف اًمبقئات وآطمتؽاك

سماًمثؼاومات إظمرى ،واضمتالب إومؽار اًمتل مل يعفدها اًمعرب ،ومؿث ً
ال أزهك قمصقر اًمشعر

اًمعريب سمال مـازع هق اًمعٍم اًمعباد اًمذي امتد إمم طمقازم أرسمعة وقمنميـ ومخسامئة قمام

( )1شماريخ إدب اًمعريب ،ومروخ.114 / 1 :

( )4شماريخ إدب اًمعريب ،ومروخ.149 / 1 :

( )1يمتاب روضة إدب ذم ـمبؼات ؿمعراء اًمعرب ،اسمؽاريقس ،ص .418
( )4اعمزهر ًمؾسققـمل.477/4 :

( )2شماريخ إدب اًمعريب ،ومروخ.71 / 1 :
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(114هة 626 -هة) ،مل يؽـ يمؾف قمٍم ازدهار ،سمؾ شمعددت اعمذاهب وإضمـاس وشمػقىمت
شمؾؽ إضمـاس مـ همػم اًمعرب قمغم اًمعـٍم اًمعريب.

ًمؼد يمان اًمشعر ىمبؾ مائتلم ومخسلم ؾمـة مـ اًمبعثة اًمـبقية مقضمقد ًا كاضج ًا مستقي ًا قمغم

ؾمقىمف ،ويمان اجلاطمظ ىمد رده إمم ىمرن وكصػ اًمؼرن ىمبؾ اًمبعثة اًمـبقية اًمنميػة ،ويمان يعـل

اًمشعر اعمؼصد ،أو قمغم إىمؾ اًمـاضج ،ؾمقاء ُىمصد أم ٓ :صمؿ رأى أكـا إذا اؾمتظفركا هماية
آؾمتظفار ومنكام يؿؽــا رد اًمشعر اًمعريب إمم ىمركلم ىمبؾ اًمبعثة اًمـبقية  :صمؿ قمدل اجلاطمظ قمـ

رأيف هذا وـمقره اؾمتجاسمة رسمام عما ضمد قمغم وقمقف وشملمؾف ،ومقؼقل « :وىمد ىمقؾ اًمشعر ىمبؾ اإلؾمالم

ذم مؼدار مـ اًمدهر أـمقل مما سمقــا اًمققم وسملم أول اإلؾمالم ،وأوًمئؽؿ قمـديمؿ أؿمعر ممـ يمان

سمعدهؿش  :واجلاطمظ أًمػ يمتاب احلققان ،اعمستؿدة مـف هذه اًمشفادة ،ىمبؾ قمام 411هة ،قمغم
أطمسـ إىمقال طمقازم 414هة .

وماًمشعر اًمعريب ذم اًمؼركلم اخلامس واًمسادس اعمقالديلم يمان كاضج ًا ؾمقاء أيمان مؼطعات

ذم أوهلا ،أم ىمصائد مطقٓت ذم اًمؼرن اًمسادس اعمقالدي ،وىمد أرضمع إصؿعل قمؿر اًمشعر
إمم أرسمعامئة ؾمـة ىمبؾ اًمبعثة ،وقمغم اًمرهمؿ مـ اضطراب رواية إصؿعل ،وما قمؾقفا مـ

ـمعقن ،إٓ أ ا شمؼقدكا إمم مراضمعة ظمؼم ؾمقزمـ اًمػؾسطقـل اًمذي حيػظ ؿمعر ًا قمـ اًمعرب،
يماكقا ظمؾدوا سمف اكتصاراهتؿ قمغم اًمرومان قمام 174م (= 429ق.هة) ،أي ىمبؾ مقًمد اًمرؾمقل

× وًمد ؾمـة 271م (=  21ق.هة)إ سمحقازم شمسع وشمسعلم ومائة ؾمـة ،وىمبؾ سمعثتف اًمنميػة
سمحقازم صمامن وصمالصملم ومائتل ؾمـة كزل اًمقطمل ؾمـة 614م (=  11ق .هة) ،يمام طمؼؼف

اعمبايمػقري ذم اًمرطمقؼ اعمختقم إ ،أي أن اًمشعر اًمعريب يمان كاضج ًا ىمبؾ صمامن وصمالصملم ومائتل

ؾمـة مـ سمعثة اًمـبل × ،أي سمؼركلم وكصػ شمؼريب ًا ،ومنذا ىمؾـا ،إن اًمشعر اًمعريب ىمصقده أم

( )1اكظر :احلققان ًمؾجاطمظ .74/1
( )4احلققان ًمؾجاطمظ.477/6 :

( )1طمؼؼ اًمباطمث شماريخ شملًمقػ يمتاب اًمبخالء وهق أؾمةبؼ مةـ احلقةقان ،وذم مرطمؾتةف ،اكظةر :صةقرة اعمجتؿةع اًمعبةاد ذم

يمتاب اًمبخالء ،اًمسقد ،قمالء اًمديـ رمضان ،جمؾة ضمذور اًمؽماث ،ضمدة :كادي ضمدة اًمثؼاذم إديب ،اعمجؾد  ،7اجلزء ،14
رضمب1444هة  -ؾمبتؿؼم 4441م ،ص .464 -128
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( )4اًمرطمقؼ اعمختقم ،اعمباريمػقري ،ص .74

رضمزه ،ما يمان ًمقفبط مـ قماًمقة كجدً ،مقصؾ إمم ؾمقـاء ومٍم ذم شمؾؽ احلؼبة ،إٓ سمعد أن يشقع

ويذيع وخياًمط اًمقضمدان آضمتامقمل ًمؾـاس ،طمتك يؿؽـ أن يصؾ إمم طمد طمػظ اًمعرب ًمف

ومـ صمؿ شمرديده واًمؼقاس قمؾقف.

وأي ًا ما يمان قمؿر اًمشعر ومنكف – ومقام يظفر– «يمان ظماضع ًا ًمؾـشقء وآرشمؼاءَ ،ىمؾ أن كرى

ومقام ُيروى ًمـا مـف اعمحاوٓت إوًمقة ،اًمتل سمدأ هبا اًمشعراء ؿمعرهؿ ،صمؿ شمدرضمقا مـفا إمم ما

وصؾ إًمقـا مـ اًمرىمل ،ذًمؽ أن إديب مل يؽـ يروىمف ذًمؽ ومقفؿؾف ،أو يستضعػ وزكف

ومقصؾحف ،وسمذًمؽ يضقع يمثػم مـ معامل اًمتاريخ ش ً :مؽـ سمؿؼدوركا أن كستشػ ظمققـم ًا

ارشمؼائقة كسجت أرومة هذا اًمشعر :شمؾؽ اخلققط يؿؽـ كظؿفا ذم صمالث مراطمؾ:



هذه اعمرطمؾة مػؼقدة متام ًا ،وهل مرطمؾة اًمـشلة واًمتؼعقد.



وهل مرطمؾة اعمؼطققمات ،وىمد ؿمؿؾت اًمشعر واًمرضمز ،يمؾقفام :ومؼد ىمال قمؿر سمـ اخلطاب

 « :ما شمعؾؿتف اًمعرب إسمقات ،يؼدمفا اًمرضمؾ أمام طماضمتف ،يستـزل هبا اًمؽريؿ ويستعطػ
هبا اًمؾئقؿش  ،وىمال أسمق قمبقدة « :إكام يمان اًمرضمؾ يؼقل مـ اًمرضمز اًمبقتلم واًمثالصمة وكحق ذًمؽ،

إذا طمارب أو ؿماشمؿ أو وماظمرش
41هة) ،مـ سمـل ِقم ْج ِؾ ِ
سمـ ُجلَ ْقؿ ،مـ سمؽر سمـ وائؾ .ومجقد وـمقل ،ومإهمؾب ّأو ُل َم ْـ َرضم َز
ِ
إراضمقز اًمط َ
قال مـ
اًمعرب .

ـ ُضمشؿ سمـ َقم ْؿرو اًمعجكم (74ق.هة -
 ،طمتك يمان
إهمؾب ْسم ُ
ُ

وًمعؾ أىمدم شماريخ شمرضمع إًمقف هذه اعمرطمؾة هق اًمتاريخ اًمذي ذيمره «ؾمقزمـش ،أي ىمبؾ

قمام 174م (= 429ق.هة) ،أما قمـد اًمعرب وملىمدم شماريخ هق ما ذيمره إصؿعلً ،مقٓ
اضطراب روايتف.

( )1ومجر اإلؾمالم ٕمحد أملم ،ص.91
( )4اعمؿتع ًمؾـفشكم :ص .44

( )1اعمزهر ًمؾسققـمل.484/4 :

( )4اكظر :اًمعؿدة ٓسمـ رؿمقؼ.189/1 :
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هذه اعمرطمؾة هل مرطمؾة اًمتؼصقد ،ويماكت اًمعرب ٓ شمسؿل اًمؼصقدة قمـدهؿ ىمصقدة إٓ

إذا ـماًمت ويمثرت أسمقاهتا ،يؼقل اسمـ رؿمقؼ« :وىمقؾ إذا سمؾغت إسمقات ؾمبعة ومفل ىمصقدة،
وهلذا يمان اإليطاء سمعد ؾمبعة همػم معقب قمـد أطمد مـ اًمـاس  ،..ومـ اًمـاس مـ ٓ يعد

اًمؼصقدة إٓ ما سمؾغ اًمعنمة وضماوزها وًمق سمبقت واطمد  ،..ويستحسـقن أن شمؽقن اًمؼصقدة
ِوشمر ًا ،وأن يتجاوز هبا اًمعؼد أو شمتقىمػ دوكف ... ،وزقمؿ اًمرواة أن اًمشعر يمؾف إكام يمان رضمز ًا

وىمطع ًا وأكف إكام ىمصد قمغم قمفد هاؿمؿ سمـ قمبد مـاف ،ويمان أول مـ ىمصده مفؾفؾ سمـ رسمقعة

وامرؤ اًمؼقسش .

وؾمئؾ أسمق قمؿرو سمـ اًمعالء :هؾ يماكت اًمعرب شمطقؾ؟ ومؼال :كعؿً ،م ُقسؿع مـفا .ىمقؾ ومفؾ

يماكت شمقضمز؟ ىمال :كعؿ ًمقحػظ قمـفا .وىمال اخلؾقؾ سمـ أمحد :يطقل اًمؽالم ويؽثر ًمقُػفؿ:

ويقضمز وخيتٍم ًمقحػظ ،وإكام يماكت اًمعرب ىمبؾ اًمتؼصقد شمؼقل إراضمقز وإسمقات اًمقسػمة،

ومتُحػظ و ُيتغـك هبا ،ويمان زرارة مـ أؾمـان سمـل قمدس سمـ زيد وهق أول اعمؼصديـ ،ومفؾفؾ

سمـ رسمقعة :ومقؼال إن سملم مقت زرارة سمـ قمدس إمم أن ضماء اإلؾمالم مائة ومخسقن ؾمـة ،

وإصؿعل ومجفقر اًمـؼاد ُيؼدمقن اعمفؾفؾ ذم ذًمؽ ،ىمال إصؿعل« :أول مـ يروى ًمف يمؾؿة
شمبؾغ صمالصملم سمقت ًا مـ اًمشعر :اعمفؾفؾ سمـ رسمقعة  ،واؾمؿف قمدي ،وىمقؾ :امرؤ اًمؼقس ،وإكام

ُؾمؿل مفؾف ً
ال هلؾفؾة ؿمعره ،أي رىمتف وظمػتف وىمقؾ ٓظمتالومف ،وىمقؾ سمؾ ؾمؿل سمذًمؽ ًمؼقًمف
اًمؽامؾإ:

عمَا شم ََقهم َؾ ِذم اًمؽ َُرا ِع َ ِ
ذيدُ ُه ْؿ َ .:.ه ْؾ َف ْؾ ُت َأ ْصم َل ُر َضماسمِر ًا َأ ْو ِصـْ َبال

ويروى «عما شمقهمؾ ذم اًمؽراع هجقـفؿش ،و«عما شمققمر ذم اًمؽراع هجقـفؿش ،ىمال أسمق ؾمعقد
( )1اًمعؿدة ٓسمـ رؿمقؼ ،189 / 1 ،سماب ذم اًمؼطع اًمطقال.

( )4اكظر اعمؿتع ًمؾـفشكم ،ص  ،44اًمعؿةدة ٓسمةـ رؿمةقؼ :189 /1 :ـمبؼةات ومحةقل اًمشةعراء ًمؾجؿحةل ،ص :11اًمشةعر
واًمشةةعراء ٓسمةةـ ىمتقبةةة /1ص :497اعمقؿمةةح ًمؾؿرزسمةةاين ،ص :142اعمزهةةر ًمؾسةةققـمل  :484 – 477 /4واخلزاكةةة

ًمؾبغدادي .164/4
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( )1اعمزهر ًمؾسققـمل ،477/4 :و ـمبؼات ومحقل اًمشعراء ًمؾجؿحل ،ص .11

احلسـ سمـ احلسـ اًمسؽري :يعـل سمؼقًمف «هجقـفؿش :امرأ اًمؼقس سمـ محام (أو :اسمـ ضمذام)

اًمذي ذيمره امرؤ اًمؼقس ذم ؿمعرهش .

صمؿ سمعد مفؾفؾ :ذؤيب سمـل يمعب سمـ قمؿرو سمـ متقؿ ،صمؿ ضؿرة وهق رضمؾ مـ سمـل يمـاكة،

وإضبط سمـ ىمريع« ،ويمان سملم همٓء وسملم اإلؾمالم أرسمعامئة ؾمـة ،ويمان امرؤ اًمؼقس سمعد
همٓء سمؽثػمش  ،وهذه اًمرواية قمغم اًمرهمؿ مـ وضمقد ؾمـد يدقمؿفا وهق ظمؼم «ؾمقزمـش إٓ

أ ا حتؿؾ مطاقمـفا قمغم كػسفا مـ داظمؾفا ،ومامرؤ اًمؼقس اسمـ أظمت اعمفؾفؾ ،ومرسمام شماسمع
إصؿعل رواية مـ ادقمك اًمتؼصقد ًمؾؿفؾفؾ ،صمؿ فمـ أكف ىمديؿ قمغم هذا اًمـحق ،ومـحـ كؼبؾ

اًمزمـ ًمؾشعر ٓ ًمؾتؼصقد واًمتطقيؾ ،وكرد إؾمامء :ومؿـ اعمعؼقل أن شمؽقن اًمؼصائد اًمطقيؾة

اًمتل وصؾتـا ٓمرئ اًمؼقس واعمفؾفؾ سمـ رسمقعة ،مسبقىمة سمؿحاوٓت ؿمبقفة ًمزرار سمـ قمدس
وهمػمه  :..أو مؼطققمات ًمشعراء آظمريـ شمرسمق قمغم اًمبقت واًمبقتلم واًمثالصمة :ويميد هذا اًمرأي

أمقر :مـفا:
*

ِ
حل َط ْق َئ ِة ،قمـدما ُؾم َئؾ قمـ أؿمعر اًمـاس ،ومؼال «أسمق
شمعؾقؼ اسمـ َرؿمقؼ قمغم رواية ا ُ

د َؤ ٍ
ادش ،طمقث يؼقل:
ُ

َوم ْؼدُ َم ْـ َىمدْ ُر ِز ْئ ُت ُف ِ
ٓ َأقمُدُّ ِ
اإلقمْدَ ا ُم
اإل ْىمت ََار قمُدْ م ًاَ ،و ًَم ِؽ ْـ
ومؼال اسمـ َر ِؿمقؼ« :هق أسمق ُد َؤادإ وإن يمان ومح ً
رؤ اًم َؼ ْقس يتقيمل قمؾقف
ال ىمدي ًام ،ويمان ا ْم ُ

ويروي ؿمعره ،مل يؼؾ ومقف أطمد مـ اًمـؼاد مؼاًمة احلطقئة ش .
*

 :هـاك ؿمةعر مطةقل ًمةزهػم سمةـ ضمـةاب اًمؽؾبةل ،ىماًمةف ىمبةؾ طمةرب اًمبسةقس اًمتةل

ضمعؾفا اعممرظمقن ؾمبب ًا ذم شمؼصقد اًمؼصائد قمـد اعمفؾفؾ ،ومؿطقٓت زهػم سمـ ضمـاب شمرضمةع إمم
طمرسمف ضد اعمفؾفؾ وأظمقف ،وهل وىمقعة ؾمبؼت طمرب اًمبسقس سمسـقات.
*

 :ىمال أسمق قمبقدة «:يمان ىمراد سمةـ طمةـش مةـ ؿمةعراء همطػةان ،ويمةان ضمقةد اًمشةعر

( )1اًمعؿدة ٓسمـ رؿمقؼ.62 /1 :
( )4اعمزهر ًمؾسققـمل.477/4 :

( )1اًمعؿدة ٓسمـ رؿمقؼ.97/1 :

( )4ـمبؼات ومحقل اًمشعراء ًمؾجؿحل :ص .714 – 711 /4

317

ىمؾقؾف ،ويمان ؿمعراء همطػان شمغػم قمغم ؿمعره ومتلظمذه وشمدقمقف ،ومـفؿ زهػم سمـ أيب ؾمؾؿك اًمةذي

ادقمك مـ ؿمعره ىمقًمف اًمؽامؾإ:

إن اًمرزيةةة َ ٓ ،رزية َ مثةؾةفا،
اًمريماب ًمتبةتةةغل ذا مةةرة
إن
َ

َيـْ َع ْق َن َظم َػم اًمـ ِ
ّاس قمـدَ َؿمديدة

ومؾةة ٍ
ذاق اهلةة َ
عـَ ،
قان  ،مدوم ٍع
أكت ًمـا إذا
َو ًَمـِ ْع َؿ َطم ْش ُق اًمدّ ْر ِع َ

ِ
مةةةا شمبتغل همةةة ُ
أضؾت
طػان ،يق َم
ِ
ِ
سمجـقب َ
أطمؾت
اًمشفقر
كخؾ ،إذا
ُ
اك وضم ّؾ ِ
َقمةة ُظ َؿ ْت ُمةةة ِصقب ُت ُف هـة َ
ت
يمبؾف ،وماكةةة ِ
راظمقةةة َت قمؼدة َ ِ
حؾت
ِ
ؾت م َـ ِ
وقمؾتش
اًمرماح،
اًمعؾؼ
ْ
ُ

يمام أن اًمـاسمغة يمذًمؽ يمان يلظمذ قمـ وهب سمـ احلارث سمـ زهرة ،وهذه إظمبار ومثقالهتةا

ذائعة مستػقضة ذم يمتب إدب ،وقمغم ذيققمفا ومفل ؾماىمطة همػم مؼبقًمة ًمدى أهمؾب اًمباطمثلم.


مدرسة الشعر
ًمؼد ؿمفد اًمتاريخ إديب قمـد اًمعرب ذم اجلاهؾقةة سمقئةات أدسمقةة شمضةؿ اًمشةعراء واخلطبةاء،

ومـ قمرومقا سماحلؽؿة وؾمداد اًمرأي ،وكحـ كعرف مـفؿ مـ اًمشعراء :ـمرومة سمـ اًمعبةد واًمـاسمغةة
اًمذسمقاين ومـ اًمعؼالء واحلؽامء اجلاهؾقلم :رسمقعة سمـ طمةذار إَ ْؾم ِةد ّي ،وىمةد يمةان كاىمةد ًا ًمؾشةعر
ومؼقم ًا ومقضمف ًا ًمػـقاشمف وًمػتاشمف ،وىمد طمػظ ًمـةا اًمتةاريخ إديب ظمةؼم طمؽقمتةف سمةلم قمؿةرو سمةـ
ىمؿقئة واًمزسمرىمان سمـ سمدر واعمخبؾ اًمسعدي وقمبدة سمـ اًمطقةب :ويمةان ُأطمقحةة سمةـ اجلُةالح مةـ

وطمؽامفؿ أم ُضمـدب زوج امةرئ اًمؼةقس،
احلؽامء واعمحؽؿلم ،و ُي ْروى يمذًمؽ أن مـ كؼادهؿ ُ
وامرؤ اًمؼقس كػسف يماكت ًمف كؼدات ومـقة ،وىمد ورد كبل ذًمؽ ذم ؿمعره ،إذ يؼقل
ٍ
ضمريء َضم َرادا
ذيا َد همال ٍم
أذو ُد اًمؼقاذم قمـل ذيادا
ومةةؾام يمثةة َ
رن وقمـةةةقْةةـَة ُف

ومة ُ
لقمزل مرضماكةفا ضماكبا

اعمتؼاربإ:

شمةخػم مـفـ ؿمتّك ضمقادا

ُ
وآظم ُذ مـ درها اعمستجادا

وماًمعرب ذم اجلاهؾقة يماكقا معـقلم سماًمشعر وكؼده ،واًمتقؾمؾ إمم شمطةقيره سمؽةؾ اًمسةبؾ اًمتةل

مـ سمقـفا اؾمتـفاض مهؿ اًمشعراء ،وإذيماء روح اًمتـاومس واًمسبؼ سمقـفؿٕ ،ن جمد اًمؼبقؾة يتؿثةؾ
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( )1ديقان امرئ اًمؼقس ،اًمسؽري ،ص .64

ذم سمراقمة ؿماقمرها ،واًمؼضاء ًمف سماإلطمسان واإلضمادة قمغم مشفد مـ اًمعرب ،ويمان ذًمؽ يةتؿ ذم

طمؽقماهتؿ اًمـؼدية اًمتل يـشد اًمـاىمد ومقفا اًمدىمة ذم اعمعـك اعمدًمقل قمؾقف ،واًمؾػظ اًمةدالً ،مدرضمةة

أصبح معفا اًمبحث قمـ اًمدىمة أؾمؿك مفامت اًمـاىمد -وىمتذاك -وهق اًمدور اًمةذي ًمعبةف معظةؿ

اًمـؼاد :واًمـاسمغة اًمذسمقاين يمان مـ اعمحؽؿةلم ذم اًمشةعر سمةلم اًمشةعراء :ويؼةةيض سمقةـفؿ ذم ؾمةقق

قمؽاظ ،ومؽاكت شمُرضةب ًمةف ىمبةة محةراء مةـ أدم ،ويـشةده ؿمةعراء اًمؼبائةؾ أؿمةعارهؿ :واظمتقةار

اًمـاسمغة طمؽ ًام يرضمع إمم أمقر شمػقق هبا قمغم أىمراكف وأمثاًمف ،ومؼد زيماه أكةف صةاطمب صمؼاومةة مـققمةة

وأؾمػار إمم مؾقك احلػمة مـ اعمـةاذرة :وماظمتالومةف إمم احلةقاَض أيمسةبف ـماسمعة ًا معرومقة ًا مقةزه قمةـ

همػمه مـ ؿمعراء اجلزيةرة اًمعرسمقةة  ،صمةؿ ومةاق إقمشةك ذم أكةف فمةؾ مستؿسةؽ ًا سمطاسمعةف اًمعةريب
إصقؾ :ومؾؿ ُيؽثر ذم ًمغتف مـ إيراد إًمػاظ إضمـبقةة ،وكؼؾفةا قمةـ احلضةارات اًمتةل شمػاقمةؾ
معفا يمام ومعؾ إقمشك ،صمؿ يضاف إمم ذًمؽ أكف يمان أؾمـ مـ إقمشك .

واـمرد أمر آهتامم سماًمشعر ومدارؾمتف وروايتةف سمةلم اًمعةرب طمتةك اًمؼةرن إول اهلجةري

اًمذي اؿمتغؾ ؿمعراؤه سمؿدارؾمة ؿمعر اًمشعراء إوًملم وملؾمفؿقا ذم احلػةاظ قمةغم اًمبؼقةة اًمباىمقةة

مـ إدب اجلاهكم ،ورووا مـف يمؾ ما وصةؾـا وكؼؾةقه قمةـ اعمعؿةريـ واًمسةاسمؼلم :ومؽةاكقا قمةغم
قمؾؿ يمبػم سملظمبةار اًمعةرب وأؿمةعارهؿ وؿمةعرائفؿ وأيةامفؿً ،مؽةـ معظةؿ ذًمةؽ ومةات سمػةقات

اًمتؼققد واًمتدويـ اًمؾذيـ اكطؾؼت أومراؾمفام ذم اًمؼرن اًمثاين اهلجري وازدهر ذم اًمؼةركلم اًمثاًمةث

واًمراسمع اهلجريلم.

ًمؼد يمان اًمشعر اًمعريب ومـ ًا مسةتقومق ًا ٕؾمةباب اًمـضةج واًمؽةامل مـةذ فمفةقره قمةغم صةػحة

اًمتةةاريخ :وًمعةةؾ ذًمةةؽ مةةا ضمعةةؾ اعمستشةةرق ضمقيةةدي  J. Guidiيؼةةقل « :إن ىمصةةائد اًمؼةةرن
اًمسادس اعمقالدي جلديرة سماإلقمجاب ،ومفل شمـبئ سمل ا صمؿةرة صةـاقمة ـمقيؾةة :وأن مةا ومقفةا مةـ

( )1اكظر :مذاهب اًمـؼد وىمضاياه ،قمثامن ،قمبداًمرمحـ ،ص .417

( )4اًمعؿدة ٓسمـ رؿمقؼ :81/1 :يمام أن اًمـاسمغة اجلعدي أؾمـ مـ اًمذسمقاين وأىمدم مـفٕ ،كةف أدرك اعمـةذر سمةـ حمةرق ،ويشةفد
سمذًمؽ ىمقًمف اًمطقيؾإ:

شمذيمرت واًمذيمرى هتقج قمغم اًمػتك  .:.ومـ قمادة اعمحزون أن يتةةذيمةرا

كةةةداماي قمـد اعمـذر سمـ حمةةرق  .:.وملصبح مـفؿ فماهر إرض مؼػرا

أما اًمذسمقاين ومؼد أدرك اًمـعامن سمـ اعمـذر اكظر :اًمعؿدة ٓسمـ رؿمقؼ146/1 :إ.
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ِ
شمسةتق هلةا
يمثرة اًمؼقاقمد وإصقل ذم كحقها وشمرايمقبفا وأوزا ا جيعةؾ اًمباطمةث يةممـ سمل ةا مل
شمؾؽ اًمصقرة اجلاهؾقة إٓ سمعد ضمفقد قمـقػة سمذهلا اًمشعراء ذم صـاقمتفاش  ،ويعضد هذا اًمرأي

ويميمده شمـبف اًمؼدماء هلذه اًمؼضقة اًمتل ؾمؿقت (أوًمقة اًمشعر) ،ومؼد ىمقؾ ٕيب قمبقدة« :هةؾ ىمةال

اًمشعر أطمد ىمبؾ امرئ اًمؼقس؟ ومؼال :كعؿ ش  .وىمد شمردد ذيمر ؿمعراء جمفةقًملم ذم اًمعديةد مةـ
اًمؼصائد مـذ اًمعٍم اجلاهكم ،وأول أظمبار همٓء اعمجفقًملم واإلؿمارة إًمقفؿ ،كجةدها ذم ىمةقل

امرئ اًمؼقس اًمؽامؾإ:

قمقضما قمغم اًمطؾؾ اعمحقؾ ٕكـا  .:.كبؽل اًمديار يمام سمؽك اسمـ ِظم َذا ِم

وماسمـ ظمذام هق امرؤ اًمؼقس سمـ طمارصمة سمـ احلامم ،اًمذي اؿمتفر سمبؽاء اًمديار واًمدمـ وذيمةر

اًمظاقمـلم :ىمال اسمـ اًمؽؾبل (ت -طمقازم 444هة) :أول مـ سمؽك اًمديار امرؤ اًمؼقس سمـ طمارصمة سمةـ
احلامم سمـ معاوية ،وإياه قمـك امرؤ اًمؼقس سمـ طمجر اًمؽـدي سمؼقًمف اًمؽامؾإ:
اطمبل ِىم َػا اًمـق ِ
ِ
محا ِم
اقم َج ؾماقم ًة  .:.كبؽل اًمديار يمام سمؽك اسم ُـ ُ َ
َ
َيا َص َ
ويمذًمؽ يشػم زهػم سمـ أيب ؾمؾؿك إمم ذًمؽ ذم ىمقًمف اًمطقيؾإ:

وإين متك أهبط مـ إرض شمؾعة  .:.أضمد أصمر ًا ىمبكم ضمديد ًا وقماومق ًا

واًمبةةاطمثقن معـقةةقن سمؿثةةؾ هةةذه أصمةةار ضمديةةدها وىمةةديؿفا ،ـمارومفةةا وشماًمةةدها :ويمةةذًمؽ

«قمـؽمةش يؼقل:

هؾ همادر اًمشعراء مـ مؽمدم  .:.أم هؾ قمرومت اًمدار سمعد شمقهؿ

وهق يعـل سمذًمؽ أن اًمشعراء مل يؽميمقا ًمف ضمديد ًا يعاجلف ذم ؿمعره ،ومفق يعؽمف سملكف صةدى

ٕضمقال ؾمبؼتف ،مـفؿ مـ وصةؾـا اًمبقةت واًمبقتةان مةـ ؿمةعره ،ومةـفؿ مةـ وصةؾـا اؾمةؿف دون
( )1اًمػـ ومذاهبف ذم اًمشعر اًمعريب ،ضقػ ،ؿمقىمل ،ص .14

( )4مجفرة أؿمعار اًمعرب ًمؾؼرر.182 /1 ،

( )1ديقان امرئ اًمؼقس ،اًمسؽري ،ص .164

( )4اًمشعر واًمشعراء ٓسمـ ىمتقبة ،ص .114 – 148

( )2اًمبقت إول مل أضمده ذم ديقاكف قمغم ؿمفرشمف :أمةا اًمثةاين ومؿةلظمقذ مةـ اًمةديقان ،اكظةر :ديةقان زهةػم ،صمعؾةب ،ص :481
واكظر :خمتارات ؿمعراء اًمعرب ٓسمـ اًمشجري  ،ص .418
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( )6إهماين ًمهصػفاين ،444/9 :وهذا اًمبقت هق مطؾع معؾؼة زهػم ،اكظر :ذح اعمعؾؼات اًمعنمً ،مؾشـؼقطل ،ص .144

ؿمعره ،ومـفؿ مـ مل كعؾؿ مـ أمره ؿمقئ ًا ،وممـ ذيمةر اًمشةعرا َء إوًمةلم ذم ؿمةعر ًمةف :رساىمةة سمةـ

مرداس اًمبارىمل (اًمبارىمل إصغر -ت 79هة) :ذم ىمصقدة ـمقيؾةة يعةدد ومقفةا اًمشةعراء اًمةذيـ

أظمذ قمـفؿ و ؾ مـ ومـقن أؿمعارهؿ ،يؼقل
يض َـم ِري َؼ ًة َأقمقت مص ِ
اد ُر َها َىم ِري َـ ُم َف ِ
بت ِم َـ اًم َؼ ِر ِ
ؾف ِؾ
َو ًَم َؼد َأ َص ُ
َ َ َ
اًمؼقس اًمةؿـَةق ِه سمِ ِ
أيام هي ِذى سمِاًمد ُظم ِ
ِ
قل َوم َحق َم ِؾ
اؾمؿ ِف
امرئ
َسمعدَ
َ َ
ِ ُ
ومةنن يمـةا كعةةرف سمعضةفؿ  :ومؿةـفؿ مةةـ هةق مػؼةةقد متامة ًا :أظمبةاره وأؿمةةعاره  ،...ومةال أصمةةر
ًمؾقذمري مث ً
ال ومقام سملم أيديـا مـ مصادر ،ومل ِيرد ًمف ذيمر إٓ ذم ىمصقدة اًمبةارىمل يمةام ىمةال ضمةقاد
اًمؽامؾإ:

قمكم ذم اعمػصؾ .

وكخرج مـ يمؾ ما ؾمبؼ سمـتقجة قمغم ىمدر قمظقؿ مةـ إمهقةة ذم شمةاريخ اًمشةعر اًمعةريب ،أن
ٍ
سمرضوب يمثػمة مـققمة مـ اًمتفذيب ،طمتك سمؾغ ذًمؽ اإلشمؼان اًمذي كجده قمؾقف
هذا اًمشعر ىمد مر
ذم اية اًمؼرن إظمػم ىمبؾ اًمبعثة اًمـبقية وذًمؽ يرضمع إمم قمقامؾ مـفا :يمثرة أؾمةقاق اًمعةرب
اًمتل جيتؿةع ومقفةا اًمـةاس مةـ ىمبائةؾ قمةدة ًمؾؿـةاومرة واعمػةاظمرة :ويمثةرة اعمجةاًمس إدسمقةة اًمتةل

يتذايمرون ومقفا اًمشةعر واًمشةعراء ،وشمالىمةل اًمشةعراء سملومـقةة اعمؾةقك ذم احلةػمة وهمسةان ،وأيضة ًا

وضمةةقد اًمةةرواة اًمةةذيـ يلظمةةذون قمةةـ اًمشةةعراء ويتعصةةبقن هلةةؿ ،يمةةام وضمةةدت مةةذاهب ؿمةةعرية

واضحة قمـد زهػم واًمـاسمغة وهمػممها  :إذ يماد اًمشعر أن يؽقن ومـ ًا ُيةدرس و ُيتؾؼةك – ذم شمؾةؽ

احلؼبة – طمقث شمقضمةد ومقةف اعمةذاهب اعمختؾػةة :ومؿةـ اًمشةعراء اجلةاهؾقلم مةـ يمةان ًمةف أؾمةاشمذة
ومرؿمدون يلظمذ قمـفؿ رؾمقم اًمشعر ،ويتعؾؿ سمعض أصقًمف وأىمرائف :ومػةل صمـقةات هةذا اًمتؾؼةل

رء مـ اهلداية واًمتقضمقف إمم اعمثؾ إقمغم :ومامرؤ اًمؼقس يتةلصمر سمةاسمـ محةام أو اسمةـ ظمةذام -يمةام

ورد ذم اًمروايتلم -قمـدما يؼػ قمةغم اًمطؾةؾ ويبؽقةف ،صمةؿ يةمصمر ذم مةـ يةليت سمعةده ومقحايمقكةف ذم

وصػ اًمـاىمة واًمػةرس ووصةػ سمعةض احلريمةات ،ويـؼؾةقن مةـ سمعةض أوصةاومف ذم اًمغةزال،

ويمذًمؽ ُ
طمال زهػم سمـ أيب ؾمؾؿك مع ظماًمف سمشامة سمةـ اًمغةدير اًمةذي ورصمةف اًمشةعر ،ويمةان هلةذا
( )1ديقان رساىمة اًمبارىمل ،شمح كصار ،ص .62

( )4اعمػصؾ ذم شماريخ اًمعرب ىمبؾ اإلؾمالم ،قمكم ،ضمقاد.76 – 72/17 ،

( )1أصقل اًمـؼد إديب ًمؾشايب ،ص  .114و شماريخ اًمـؼد إديب قمـد اًمعرب ،إسمراهقؿ ،ـمف :ص .17
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آشمصال أصمره اًمقاضح ذم ؿمعر زهػم مـ إكاة واًمؼصد :وهؽةذا يمةان زهةػم كػسةف مةع أوٓده
وأىمارسمف ومـفؿ يمعب سمـ زهػم اًمذي يمةان راويةة أسمقةف ،يمةام يمةان زهةػم كػسةف راويةة ٕوس سمةـ

طمجر ،وىمد وماق زهػم أؾمتاذه أوس سمـ طمجر ،يمام وماق يمعب أسماه وأؾمتاذه زهػم سمـ أيب ؾمةؾؿك:

وًمؼد سمث زهػم روطمف ذم اسمـف يمعب يمام سمث ومقف أؾماشمذشمف أرواطمفةؿ :سمشةامة سمةـ اًمغةدير ،وأوس

سمـ طمجر :وشمعفده ذم قمفد اًمـشلة واًمطؾب وىمقم قمقضمف يمةام شمعفةداه ،وإمةر سماعمثةؾ قمـةد يمثةػم

مـ اًمشعراء اًمذيـ كشلوا ذم طمجقر أىمارهبؿ :مثؾ ما سملم إقمشك وظماًمف اعمسقب سمـ قمؾس مةـ

شملصمػم يصؾ حلد اًمتطاسمؼ ،ومؼد يمان إقمشك شمؾؿقذ ًا وراوية ًمؾؿسةقب سمةـ قمؾةس ،ويمةذًمؽ شمةلصمر
رسمقعة سمـ مؼرم سماًمـاسمغة اًمذسمقاين ،يمام شملصمر أطمد اًمشاقمريـ :اًمـاسمغة اًمذسمقاين وأؾمقد سمةـ أيب يماهةؾ

سمصةاطمبف ،أو مهةةا معة ًا شمةةلصمرا سمشةاقمر صماًمةةث ٓ كعرومةف :ويمةةان إؾمةقد سمةةـ يعػةر حيةةايمل اعمةةرىمش
ِ
ؿمعر إوًملم طمتك قمصقر ما سمعد اجلاهؾقةة،
إصغر  ،سمؾ اشمسعت اًمدائرة سمؿدارؾمة اًمشعراء َ
ذم ٓمقتف اًمتل يؼقل ذم مطؾعفا اًمؽامؾإ:
ومـ ذًمؽ ما ذيمره
وًمؼد أصبت مـ اًمؼريض ـمريؼة  .:.أقمقت مصادرها ىمريـ مفؾفؾ

صمؿ قمدد اًمشاقمر مصادره اًمتل شمدارؾمفا ،واًمتل يعقك ؿمقطان اعمفؾفؾ قمـ كظؿفا ذم ؾمةؾؽ

واطمةةد مةةثؾام ومعةةؾ اًمبةةارىمل إصةةغر :ومةةـ اًمشةةعراء اًمةةذيـ ومةةاظمروا سمؿدارؾمةةة آصمةةار اًمشةةعراء
اًمضاًمعلم ومعرومة ؿمعرهؿ وأظمبارهؿ :اًمػرزدق طمقث يؼقل ،ذم ٓمقتف اًمؽامؾإ:
إن اًمة تل ُوم ؼئت هبا أسمةة صاريمؿ،
ب اًم َؼ َص ِائدَ زم اًمـ َقا ُ
سمغ إذ َم َض ْقا،
و ََه َ

وهل اًمتل دمغت أسماك ،اًم ُ
ػقصؾ
وأسمق َي ِز ْيدَ وذو اًم ُؼ ِ
وضم ْر َو ُل
روح َ

وماًمؼضقة هـا هل ىمضقة إوًمقة واجلذور طمقث وماظمر ضمرير ًا سملن همٓء آسماؤه وقمصب

ىمصائده ،يتصؾ كسب ؿمعر اًمػرزدق هبؿ سمقـام ٓ يستطقع ضمرير أن يـتحؾ أسمقهتؿ ،وهـا طمشد

( )1اكظر :إصقل اًمػـقة ًمؾشعر اجلاهكم ،ؿمةؾبل ،ؾمةعد ،ص :14–41وشمةاريخ اًمـؼةد إديب قمـةد اًمعةرب ،إسمةراهقؿ ،ـمةف:
ص.41

( )4اًمـقاسمغ هؿ  :اًمـاسمغة اًمذسمقاين ،زياد سمـ قمؿرو سمـ ؾمعد سمـ ذسمقان سمـ سمغقض :واًمـاسمغة اجلعدي ،ىمقس سمـ قمبد اهلل سمـ يمعةب
سمـ صعصعة واًمـاسمغة اًمشقباين قمبد اهلل سمـ اعمخارق ،ؿماقمر سمدوي أمقي ،وأسمق يزيد هق اعمخبؾ اًمسعدي رسمقعة سمـ ماًمؽ،
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وذو اًمؼروح امرؤ اًمؼقس سمـ طمجر سمـ احلارث وضمرول هق احلطقئة.

اًمػرزدق مجفرة مـ اًمشعراء مـ سمقـفؿ اعمعروف ومـفؿ اعمجفقل اًمذي مل شمصؾ إًمقـا أظمباره ،أو

أؿمعاره.

أقراء الشعر

ومـ يرضمع ذم صـاقمة اًمشعر اًمعريب إمم أىمدم كامذضمف اعمتاطمة يرى صةعقسمة هةذه اًمصةـاقمة،

وأ ا ًمقست قمؿ ً
ال ُهمػالً ،سمؾ هل قمؿؾ مرؾمقم سماًمتؼاًمقد وآصطالطمات اًمؽثػمة ،وشمؾةؽ آصمةار

اًمعرب شمُعؾؿ أوٓدهةا ىمةقل
اًمشعر اجلاهكم شمتقومر ومقفا ىمققد ومراؾمؿ مـققمة ،ومؼد ذيمر صمعؾب أن
َ

اًمشعر سمؿقاضعة يتقاضعق ا قمغم سمعض أوزان اًمشعر ،يملكف قمغم وزن « :ىمػةا كبةؽ مةـ ذيمةرى

طمبقةةب ومـةةزلش :ويسةةؿقن ذًمةةؽ اًمقضةةع« :اعمتةةػمش ،واؿمةةتؼاىمف مةةـ «اعمةةؽمش ،أي اجلةةذب

واًمؼطع  ،وىمد يسؿك«اًمتـعقؿش يؼقل أسمق سمؽر حمؿةد اًمؼضةاقمل« :شمؽةاد دمزئةة اخلؾقةؾ -اًمتةل

شمسؿك سمعؾةؿ اًمعةروض -شمؽةقن مسةؿققمة مةـ اًمعةرب ،ومةنن أسمةا احلسةـ إظمػةش روى قمةـ
احلسـ سمـ يزيد أكف ىمال :ؾمةلًمت اخلؾقةؾ سمةـ أمحةد قمةـ اًمعةروض ،ومؼؾةت ًمةف :هةال قمرومةت ًمةف

أصالً ،ىمال كعؿ ،مررت سماعمديـة طماضم ًا ،ومبقـا أكا ذم سمعض ـمرىماهتةا إذ سمٍمةت سمشةقخ قمةغم سمةاب
يعؾؿ همالما ،وهق يؼقل ًمف :ىمؾ :اًمطقيؾإ

كعؿ ٓ كعؿ ٓ ٓ كعؿ ٓ كعؿ كعؿ

كعؿ ٓ كعؿ ٓ ٓ كعؿ ٓ كعؿ ٓٓ

ىمال اخلؾقؾ :ومدكقت مـف ،ومسةؾؿت قمؾقةف ،وىمؾةت ًمةف :أهيةا اًمشةقخ ،مةا اًمةذي شمؼقًمةف هلةذا

اًمصبل؟ ،ومذيمر اًمرضمؾ أن هذا اًمعؾؿ رء يتقارصمةف هةمٓء اًمصةبقة قمةـ أؾمةالومفؿ ،وهةق قمؾةؿ

رضمعةت إمم اعمديـةة
ومحججةت صمةؿ
قمـدهؿ يسؿك «اًمتـعقؿشً ،مؼقهلؿ ومقف «كعؿش :ىمال اخلؾقةؾ« :
ُ
ُ

وملطمؽؿتفةةاش  :ويميمةةد قمؾةةؿ اًمعةةرب سمةةاًمعروض ،مةةا ُروي مةةـ أظمبةةار شمتعؾةةؼ سمـعةةت اًمعةةرب

ًمؾؼرآن سملكف ؿمعر :ور ّد سمعضفؿ قمغم ذًمةؽ :ومةـ إظمبةار اًمؽثةػمة ذم هةذا اعمقضةقع مةا يرويةف

«اسمـ ومارسش طمقث يؼقل « :عما ىمال اعمةنميمقن قمةـ اًمؼةرآن اًمؽةريؿ إكةف ؿمةعر ،ىمةال اًمقًمقةد سمةـ

قمرضةت مةا يؼةرؤه حمؿةدٌ قمةغم أىمةراء اًمشةعر هزضمةف
اعمغػمة ،مـؽةر ًا قمؾةقفؿ ذًمةؽ اخلؾةطً :مؼةد
ُ

( )1إقمجاز اًمؼرآن ًمؾباىمالين ،ص .61

( )4اًمعروض اًمعريب عمحؿد اًمعؾؿل  ،ص .17
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ورضمزه ،ومؾؿ أره يشبف ؿمقئ ًا مـ ذًمؽش  :وطمؼقؼة هذا اخلؼم أن اًمقفقد اًمعؼماكقلم هؿ مةـ ىمةال

ذًمؽ ٕ ،ؿ مل يؽقكةقا يشةؽمـمقن ذم أؿمةعارهؿ وزكة ًا وٓ ىماومقةة ،ورسمةام اؿمةؽمـمقا اًمؼاومقةة دون
اًمقزن ،وًمذًمؽ عما ؾمؿعقا آيات اًمؼرآن اًمؽريؿ ،سمام ومقفا مـ يمثرة اإلحياءات وشمقاومر اًمبالهمقةات

وإقمجاز كظؿفا ووىمقف سمعض أيات قمغم طمةرف واطمةد متةقاشمر أو قمةغم طمةروملم سمقةـفام صةؾة

صقشمقة يماًمـقن واعمقؿ ،اؾمتشةؽؾ ذًمةؽ قمـةدهؿ سماًمؼاومقةة ،ومؼةاًمقا « :هةذا ؿمةعر ،سماًمؼقةاس قمةغم

اًمشعر ذم ًمسا ؿش وومـق ؿ  :ومرد اًمقًمقد سمـ اعمغػمة قمؾقفؿ ًمقس دوماقما قمـ حمؿد وطمسب إكةام

يمان دوماقمف قمـ صمؼاومتف إصقؾة وقمـ اًمشعر اًمعريب أيض ًا ،وهذا ما شمسؽميح ًمف كػسـا وكزقمؿ أكةف

إىمرب إمم اًمصقاب ذم رأيـا ،إذ ٓ ُيعؼؾ أن يعؾؿ اًمقًمقد ودمفؾ اًمعرب أمةر «أىمةراء اًمشةعرش،
وقمغم أية طمال ومنن هذا اخلؼم يميمد وضمقد أىمراء ًمؾشعر اًمعريب ،يماكت معروومة ىمبؾ اإلؾمالم.

وهذا سمدوره يميمد أيض ًا أكف يماكت هـاك أىمراء ًمؾشعر مـ ىمبقؾ «اعمتػمش و«اًمتـعةقؿش ،يلًمػفةا

اًمعرب ويتعؾؿق ا.

وىمد ذهب قمبد اًمؽريؿ اًمـفشكم اًمؼػمواين إمم مةا هةق أسمعةد مةـ ذًمةؽ :إذ طمةاول أن يعؾةؾ

ًمـشلة قمؾؿ اًمعروض قمـد اًمعرب متزامـة مع كشلة اًمشعر :ومقؼقل« :عما رأت اًمعرب اعمـثقر يـةدُّ

قمؾقفؿ ويتػؾت مـ أيدهيؿ ،ومل يؽـ هلؿ يمتاب يتضؿـ أومعاهلؿ شمدسمروا إوزان وإقمةاريض:

وملظمرضمقا اًمؽالم أطمسـ خمرج سملؾماًمقب اًمغـاء ،ومجاءهؿ مسةتقي ًا ،ورأوه سماىمقة ًا قمةغم مةر إيةام

وملًمػقا ذًمؽ ،وؾمؿقه ؿمعر ًا ،واًمشعر قمـدهؿ اًمػطـة :ومؿعـك ىمقهلؿً" :مقت ؿمعري" ،أي "ًمقةت

ومطـتل"ش .

طفولة الشعر

وىمد وصؾتـا آصمار مـ شمؾؽ اعمرطمؾة اًمشعرية اعمػؼةقدة ،شمةدل شمؾةؽ اًمبؼايةا قمةغم أن اًمشةعر مل

يؽتؿؾ ومجلة :وإكام يماكت هـاك مرطمؾة سمنمؽاكـا أن كسؿقفا مرطمؾة اًمطػقًمة اًمتل مر هبةا اًمشةعر

طمتك ايمتؿؾ وكضج ،ومـ صمؿ وصؾ إًمقـا قمغم هقئتف اعمعفقدة ًمـا اًمققم ،هذه اًمبؼايا هةل قمقةقب
( )1اًمصاطمبل ٓسمـ ومارس  ،ص .11 – 9

( )4اكظر :شماريخ اًمتؿدن اإلؾمالمل ًمزيدان.47 /1 ،
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( )1اعمؿتع ًمؾـفشكم ،ص .18

شمدل قمغم شمعثر اًمشعر أو قمصقاكف قمغم اًمشةعراء ،ورسمةام مقاومؼتةف ًمقضمةدان صةاطمبف اًمةذي مل يعةد
يالئؿ اًمعصقر اًمتاًمقة ،ومؾؿ شمستسةغف ،ومةـ شمؾةؽ اًمبؼايةا اإليمػةاء واإلىمةقاء واًمسةـاد واظمةتالل

اعمقزان اعمقؾمةقؼل ،سمةام ٓ يقاومةؼ إوزان اًمعروضةقة اًمتةل ايمتشةػفا وأقمةاد شمـظقؿفةا ذم صةقغفا

اعمعقارية اًمعؾؿقة اخلؾقؾ سمـ أمحد اًمػراهقدي سمقؾماـمة اؾمتؼراء اًمشعر اًمعريب اجلاهكم كػسف.

هـةةاك أؿمةةعار ضمقةةدة اعمعـةةك واًمسةةبؽ متـاؾمةةؼة اعمؼةةاـمع واًمةةقزنً ،مؽـفةةا مةةع ذًمةةؽ دون

ىماومقة  ،أو ختتؾػ ىمقاومقفا ،ومـ أمثؾة ذًمؽ ىمقل زهػم سمـ ضمـاب اًمؽؾبل اًمؽامؾإ:
ارومع ضعقػؽ ٓ ُ ِ
يقم ًا ومتدريمف قمقاىمب ما ضمـك
حي ْر سمِ َؽ ضع ُػ ُف
جيزيؽ أو يثـل قمؾقؽ ومنن مـ

أصمـك قمؾقؽ سمام ومعؾت يمؿـ ضمزى

ومثؾ هذه اًمـامذج ىمؾقؾة ذم اًمشةعر اجلةاهكمً :مؽةـ هـةاك أكقاقمة ًا أظمةرى شمُعةدُّ مةـ قمقةقب

اًمؼاومقة ،شمستنمي ذم اًمشعر اجلاهكم ،وشمؽثر اًمـامذج احلامؾة هلا مثؾ  :اإلىمقاء واإليمػاء واًمسـاد

واإليطاء واًمتضؿلم .

( )1وٕيب كقاس ذم ذًمؽ أسمقات مردمؾة ومقام يسؿك سماًمؼقاذم احلسقة /اًمصقشمقة واًمتل مل يطرىمفا همػم قمدد ىمؾقةؾ مةـ اًمشةعراء،
وشمعرض ًمبعضفؿ مصطػك اًمراومعةل ذم شمارخيةف ٔداب اًمعةرب ،أمةا أسمةق كةقاس ومتةذيمر يمتةب شمةاريخ إدب أن اخلؾقػةة
إملم ـمؾب مـف أن يصـع ؿمعر ًا ٓ ىماومقة ًمف ،ومصـع مـ ومقره اردمآً:
ِ
ِ
ًمؾؿؾقحة ىمقزم  .:.مـ سمعقةةةةةة ٍد عمـ حي ُّبؽ ()...1...
ىمؾت
وًمؼدْ ُ
ٍ
وملؿمارت سمؿعصؿ صمؿ ىماًمت  .:.مـ سمعقد ظمالف ىمقزم ()....4....
ِ
ًمؾبغؾ قمـدَ ذًمؽ ()....1....
ىمؾت
ست ؾماقم ًة صمؿ ّإين .:.
ُ
ومتـػ ْ
ويماكت إؿمارات أيب كقاس مرشمب ًة قمغم اًمـحق أيت:
( )1إـمباق اًمشػتلم شمصقير ًا ًمؾؼبؾة .

( )4حتريؽ إصبع اًمسباسمة يمـاية قمـ (ٓ ٓ) .

( )1إـمباق اًمػؽلم واًمؼرع سمطرف اًمؾسان قمغم اًمثـايا اًمسػغم ٓؾمتحثاث اًمداسمة .

( )4واًمبقتان يـسبان ًمؾسؿقأل سمـ قمادياء ،وأوردمها اسمـ ىمتقبة ذم اًمشعر واًمشعراء ً 181/1مزهػم سمـ

شمـشد أسمقات زهػم سمـ ضمـاب:

قمبد رسمف ذم اًمعؼد اًمػريد ( )11/1أن اًمـبل × ؾمؿع اًمسقدة قمائشة
ارومع ضعقػؽ ٓ حير سمؽ ضعػف  .:.يقم ًا ومتدريمف قمقاىمب ما ضمـك

اسمةـ

جيزيؽ أو يثـل قمؾقؽ ومنن مـ  .:.أصمـك قمؾقؽ سمام ومعؾت يمؿـ ضمزى

ومؼال اًمـبل قمؾقف اًمصالة واًمسالم :صدق يا قمائشة ٓ ؿمؽر اهلل مـ ٓ يشؽر اًمـاس .

( )1اًمشعر واًمشعراء ٓسمـ ىمتقبة92/1 :
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هـاك سمعض اًمؼصائد اًمتل رددها اًمعرب ذم اجلاهؾقةة وىمبؾفةا يسةقغفا اًمةذوق اًمعةريب -سمةدًمقؾ

روايتفا وشمقاشمرها -قمغم اًمرهمؿ مـ اضطراب اًمقزن اًمعرويض ومقفةا اضةطراسم ًا ؿمةديد َا :وًمةقس

سمدقم ًا أن ختتؾػ إذواق ذم اًمشعر ومقؾمةقؼاه ،ومجةاءت شمؾةؽ إؿمةعار قمةغم أوزان ؿمةاذة همةػم
شمؾؽ اعمتداوًمة ،ويمان ذًمؽ ذم آماد سمعقدة مـ قمؿر اًمشعر اًمعريب اًمؼديؿ.

ومـ ؿمعراء شمؾؽ اًمؼصائد :ؾمؾؿك سمـ رسمقعة واعمرىمش إيمؼم وقمبقةد سمةـ إسمةرص وشمةلسمط

ذ ًا  ،..وهمػمهؿ .وهؿ مـ اًمشعراء اًمػحقل اًمذيـ ؿمةفدوا ـمػقًمةة اًمشةعر وؿمةاريمقا ذم محةؾ
آصمارها يمام ؿماريمقا اًمشعرا َء ذم شمطقير ومـفؿ ،وىمد طمؽؿ اسمـ ؾمالم اجلؿحل قمغم ؿمةعر قمبقةد سمةـ

إسمرص سمؼقًمف« :قمبقد سمـ إسمرص ىمديؿ اًمذيمر قمظقؿ اًمشفرة ،وؿمعره مضطرب ذاهةبش ،
ومؿعؾؼتف اًمتل أوهلا خمؾع اًمبسقطإ:
أ ْىم َػر ِمـ ِ ِ
قب
َ ْ ْ
أهؾف َم ْؾ ُح ُ

ُقب
َوماًم ُؼ َطبِ ّق ُ
ات َوماًمذك ُ

شمؽاد شمؽقن كثرية ذم مقاضع يمثػمة مـ أسمقاهتةا ،ومفةل مةـ خمؾةع اًمبسةقط ٓ ،إٓ أن أيمثرهةا

ظمارج قمـ هذا اًمقزن سماحلذف أو اًمزيادة ذم شمػاقمقؾف :ومؽةادت اًمؼصةقدة أن شمؽةقن يمالمة ًا همةػم

مقزون سمِعؾة وٓ سمغػمها ،طمتك ىمال سمعض اًمـاس « :إ ا ظمطبةة اردمؾفةا ومةاشمزن ًمةف أيمثرهةاش :

و«ىم ّبح ذًمؽ ضمقدة اًمشعر قمـده ،طمتك أصاره إمم طمد اًمرديء مـةف ،ومةـ ذًمةؽ ىمقًمةف ~ خمؾةع
اًمبسقطإ:

اش ذم َشمؽ ِْذ ٍ
َواعمَ ْر ُء َما َقم َ
يب

ِ
قل ا ِ
يب
حل َقاة ًَم ُف َشم ْعذ ُ
ُـم ُ َ

ومفذا معـك ضمقد وًمػظ طمسـ ،إٓ أن وزكف ىمد ؿماكف ،وىمبح طمسـف وأومسد ضمقدهش  ،وهلذا

ىمال أسمق اًمعالء اعمعري مشػم ًا إمم اظمتالل اًمقزن قمـد قمبقد:

امرؤ وهق طمازم  .:.يمام اظمتؾ ذم ِ
ِ
وزن
وىمد خيطئ
اًمؼريض َقمبِقدُ
اًمرأي ٌ
َ
ٌ

( )1ـمبؼات ومحقل اًمشعراء ًمؾجؿحل :ص . 24 – 49

( )4اًمعؿدة ٓسمـ رؿمقؼ. 144/1 :

( )1اعمقؿمح ًمؾؿرزسماين :ص ،144كؼد اًمشعر ًمؼدامة ،ص . 179
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( )4ذح اًمؼصائد اًمعنم ًمؾتؼميزي ،ص . 144

واحلؼقؼة أكف ًمقس قمبقد وطمده مـ اظمتؾ سملم يديف وزن اًمؼةريض ،وإكةام معةف جمؿققمةة مةـ

ؿمعراء اجلاهؾقة ،مـفؿ اعمرىمش إيمؼم ،اًمذي يؼقل ~ اًمرسيعإ:
أن ُ ِ
هؾ سماًمد ِ
ْ
يار ْ
ًَمةةة ْق َأن َطمقةةةةة ًا كاـمِؼ ًا يمؾ ْؿ
قب َص َؿ ْؿ
دم َ
َشم ْغبِ ْط َأ َ
ظماك َأ ْن ُي َ
ؼال َطمؽ َْؿ
باب إَ ْىم َق ِري َـ وٓ
ْيل َيب اًمش ُ
مـ ِ
آل َضمةة ْػـَ َة ِ
طماز ٌم ُم ْر ِهم ْؿ
ما َذ ْك ُبةةةـا ذم َأ ْن َهمةةزا َم ِؾ ٌؽ

ًمؼد أضمرى اعمرىمش اًمتػعقؾة إظمػمة ذم إسمقات قمغم وزن خماًمػ ًمةقزن اًمبقةت،
) سمحريمةات صمةالث ؾمةايمـً :مؽـفةا
مـ سمحر اًمرسيع قمروضف خمبقكة ،وقمةغم وزن ( َوم ِع ُؾة ْـ
ضماءت ذم اًمبقت اًمثاًمث سمحريمة ومسايمـ ،صمؿ طمريمةة ومسةايمـ ( َوم ْع ُؾة ْـ

وهق أمر مستفجـ مرذول.

) سمسةؽقن اًمعةلم:

وماعمرىمش إيمؼم مـ اًمشعراء اًمذيـ محؾةقا آصمةار ـمػقًمةة اًمشةعر ،أو اًمـسةؼ اعمقؾمةقؼل مـةف،

طمقث فمفر ذم ؿمعره آظمتالل اعمقؾمقؼل أو ما يطؾؼ قمؾقف اًمباطمثقن إكامط اعمقؾمقؼقة اًمشةاذة،

يؼقل مث ً
ال ~ جمزوء اًمبسقطإ:

سماًمطػ ُرؾمق ْم
ٓسمـة َقمجالن
ّ
َأ ْض َح ْت ِىمةػار ًا وىمدْ َ
يمان سمةفا
ِ ِ
َح ُـ مع ًا
ٓ ْسمـَةةةة َقم ْجةال ََن إِ ْذ ك ْ
سمادوا و َأصبح ُت ِمـ سم ِ
عد ِه ُؿ
ْ َ
ْ َ ْ
َ ُ
َيا ا ْسمـَةةة َة َقم ْجةال ََن ما َأ ْص َب َةر ِين

ىمديةةؿ
ًمةؿ يةةتع ّػ َلم واًمةةةعفةةةد
ْ
ِ ِ
سماب اهل ُ ُجق ْم
ِذم َؾماًمػ اًمد ْهر َأ ْر ُ
ٍ
طمةةةال م َـ اًمةةد ْه ِر شمَةةدُ و ْم
و َأ ُّي
ِ
يةةؿ
َأ ْطم َسةةبُةةةـل ظماًمةةد ًا وٓ َأ ِر ْ
قب َيمـَح ٍ
ت سماًمؼةةةُدُ و ْم
قمكم ُظم ُط ٍ ْ

ذيمر اًمعروضققن أن هذه اًمؼصقدة مـ جمزوء اًمبسةقط (مسةتػعؾـ
(مػاقمؾـ

– مستػعؾـ

– ومةاقمؾـ

) ،وًمؽـ طمريمة اًمبسقط ذم اًمتػعقؾة إومم ذم إصؾ هةل

ومت إمم (مسةتػعؾـ
وطمر ْ
ُ
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كجد مثؾ ذًمؽ ذم اًمشعر اًمعريبً :مؽـ ًمقس يمؾ ما يمان ذم اًمشعر صحقح ًا  ،وًمقس يمةؾ مةا مل

يقاومؼ ىمقاقمدكا أذواىمـا اعمقؾمقؼقة ظمطل أيض ًا ،ويؼمر ذًمؽ ىمقل أيب قمكم مسؽقيف ذم اعمسةلًمة رىمةؿ

 144مـ اإلمتاع واعمماكسة ًمؾتقطمقةدي « :إن اعمطبةقع مةـ اعمقًمةديـ يؾةزم اًمةقزن اًمقاطمةد وٓ

خيرج قمـف ما ـمبعف يطقع ذًمؽ :وًمؽـ رسمام ؾمؿعـا ًمؾشعراء اجلاهؾقلم اعمتؼدملم أوزاك ًا ٓ شمؼبؾفةا
ـمباقمـا ،وٓ حتسـ ذم ذوىمـا ،وهل قمـدهؿ مؼبقًمة مقزوكة ،يستؿرون قمؾقفةا يمةام يسةتؿرون ذم

همػمهاش ،يمؼقل اعمرىمش إصغر:

ىمديؿ
ٓسمـة َقمجالن
ّ
سماًمطػ ُرؾمق ْم  .:.مل يتع ّػ َلم واًمعفد ْ
وهل ىمصقدة خمتارة ذم اعمػضؾقات وهلا أظمقات ٓ أطمب شمطقيؾ اجلقاب سمنيرادهةا ،يماكةت

مؼبقًمة اًمقزن ذم ـمباع أوًمئؽ اًمؼقم وهل كاومرة قمـ ـمباقمـا ،كظـّفا مؽسقرة.

ويمذًمؽ ىمد يستعؿؾقن مـ اًمزطماف ذم إوزان اًمتل شمستطقبفا مةا يؽةقن قمـةد اعمطبةققملم

مـةةا مؽسةةقر ًا ،وهةةل صةةحقحة ،واًمسةةبب ذم مجقةةع ذًمةةؽ أن اًمؼةةقم يمةةاكقا جيةةؼمون سمةةـغامت

يستعؿؾق ا مقاضع مـ اًمشعر يسةتقي هبةا اًمةقزن ،وٕكـةا كحةـ ٓ كعةرف شمؾةؽ اًمةـغامت إذا

أكشدكا اًمشعر قمغم اًمسالمة مل حيسـ ذم ـمباقمـا واًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ أكا إذا قمرومـا ذم سمعةض اًمشةعر

شمؾؽ اًمـغؿة طمسـ قمـدكا وـماب ذم ذوىمـا يمؼقل اًمشاقمر اًمشـػرى إزديإ:
إن سماًمشعب اًمذي دون ؾمؾع

ًمؼةةةتقةة ً
ال دمةةف مةةا يةطةةة ّؾ

ومنن هذا اًمقزن إذا أكشد مػؽؽ إضمزاء سماًمـغؿة اًمتل ختصف ـمةاب ذم اًمةذوق ،وإذا أكشةد

يمام يـشد ؾمائر اًمشعر مل يطب ذم يمؾ ذوقش.

ومؼصقد أيب طمقان أكف سمتؼؾقب إسمقات قمغم اإليؼاقمات اعمختؾػة كجةدها شمسةتؼقؿ ،وشمؽةاد

شمؼؽمب مـ اعمـرسح قمغم اًمرهمؿ مـ قمدم اؾمتؼامتفا ذم إيؼاقمف ،وىمد ومرض اًمةديمتقر اًمعةامري أن
هذه إسمقات ضماءت قمغم وزن (مؼؾقب اخلػقػ) ،أي أكف إذا يمان اخلػقػ قمغم وزن (وماقمالشمـ

 مػاقمؾـ  -ومعؾـ) ،ومقزن هذه إسمقات هق (مػاقمؾـ  -وماقمالشمـ  -ومعؾـ) ،وهق سمحر خمةاًمػ( )1اكظر :اًمتحريػ ذم سمعض أوزان اًمشعر اًمؼديؿ ،اًمعامري ،د .ومضؾ :جمؾة اًمػقصؾ ،اًمرياض :دار اًمػقصؾ (اًمعةدد ،117
اًمسـة اًمعاذة ،ص.)41 – 44
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( )4اعمػضؾقات ،اًمضبل ،اعمػضؾ ،ص.447

عمؼؾقسمات اًمبحقر يماعمستطقؾ واعمؿتد واعمـرسد واعمتقاومر واعمطرد ،ورسمام يمةان هلةذا اإليؼةاع سمحةر

حمؽؿ ومتؽقن اًمؼصقدة مـ إيؼاع ىمديؿ ضمد ًا اكدصمر ومل يستعؿؾف ؿماقمر آظمر سمعد اعمةرىمش إيمةؼم،
ممـ وصؾتـا أؿمعارهؿ وأظمبارهؿ ،وسمخاصةة إذا قمؾؿـةا أكةف يمةان أؾمةـ مةـ اعمفؾفةؾ سمةـ رسمقعةة

اًمذي ىمقؾ قمـف إكف أول مـ ىمصد اًمؼصائد ،أي أـمال ومقفا .

ويمام أصاب ؿمعر اعمرىمش إيمؼم ظمؾط واضطراب مقؾمقؼل أصاب يمذًمؽ ؿمةعر اعمةرىمش

إصغر ظمؾط يمثػم ،وىمد ذيمر اسمـ ىمتقبة أن مـ إؿمعار اًمتل ٓ شمصة ذم اًمةقزن وٓ حتؾةق مةـ

إؾمامع ىمقل أيب مارد اًمشقباين :

ىمةةةةؾ ًمسةؾقةةؿك إذا ٓىمقةةةتفا

هةةؾ شمبةةةةؾغـ سمةةؾةدة إٓ سمزاد

وماًمغزو أطمجك قمغم ما ظمقؾت

مـ اضطجاع قمغم همػم وؾمةةاد

وسمةةؾةةدة مةةؼةةةػةةةر همقةةةطا ا

مغرب اًمشةؿس شمـاد
أصداؤها
َ

ىمةؾ ًمؾصعاًمقؽ ٓ شمستحرسوا
ًمق وصؾ اًمغقث أسمـةةاء امرئ

ىمطعتةةفا صاطمبل طمقؿمةةةةةقة

مـ اًمتؿةاس وؾمةقةةر ذم اًمبةالد
ةةجةؼ سمجةاد
يماكت ًمف ىمبةةةة َؾم ْ

ذم مرومةةؼقفا قمةةـ اًمزور شمةةةعاد

ومع شمدسمر إسمقات كجد أ ا مـ جمزوء اًمبسقط وٓ قمقب ومقفا وزك ًا ،ويمؾ قمؾة دظمؾتفا

ضمائزة قمروض ًا ،وهل حمصقرة ذم اًمطل واخلبـ واًمتذيقؾ ،وملَضب إسمقات يمؾفا مذاًمة ،ويمؾ
هذه اًمعؾؾ واًمزطماومات ضمائزة قمروضق ًاً ،مؽـفا همػم مستحبة قمـد اسمـ ىمتقبة ،وأؾماًمقبفا ٓ شمص

ذم اًمقزن قمغم ضمقازها ،وٓ حتؾق ذم إؾمامع ،ومؾقس يمؾ اجلائز ذم اًمعروض مستحب ومؼبقل

ذم آؾمتعامل ،وقمغم اًمشاقمر أن يتجـب مـ اجلائز ما ٓ حيؾق ذم اًمسؿع .

( )1راضمع ما ىماًمف اًمديمتقر اًمعامري طمقل هذه اًمؼصقدة ،كاىم ً
ال قمـ حمؿد اًمعقار ذم يمتاسمف «كظرية إيؼاع اًمشةعر اًمعةريبش ،ذم:

اًمتحريػ ذم سمعض أوزان اًمشعر اًمؼديؿ ،اًمعامري ،د .ومضؾ ،جمؾة اًمػقصؾ ،اًمرياض :دار اًمػقصؾ (اًمعدد  ،117اًمسةـة

اًمعاذة ،ص.)41 – 44

( )4اًمشعر واًمشعراء ٓسمـ ىمتقبةة ،44/1 :و :144/1ضمةقاد :اعمػصةؾ  .171/17ومل شمـسةب إسمقةات ٕطمةد ،وسماًمتـؼقةب

قمـفا وضمدت اًمسدود أسما ومقد ممرج ذم يمتاسمةف إمثةال ىمةد كسةبفا إمم أيب مةارد اًمشةقباين (اكظةر :إمثةال ،اًمسةدود:

ص.)81

( )1اكظر :كؼد اًمشعر سملم اسمـ ىمتقبة واسمـ ـمباـمبا اًمعؾقي ،قمبداًمعال ،قمبداًمسالم :ص .198
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اسمـ ىمتقبة هـا يؿثةؾ ذوق مرطمؾتةف سمقةـام متثةؾ إسمقةات اعمـسةقسمة إمم اعمةرىمش إصةغر ذوق

مرطمؾة أظمرى يمان هلا أؾمؾقهبا اعمقؾمةقؼل اعمغةاير اًمةذي يتـاؾمةب مةع وضمةدان أهؾفةا اعمختؾةػ

سماًمرضورة قمـ وضمدان اًمؼقم ذم قمٍم اسمـ ىمتقبة مـ سمعدهؿ ،وهق ما دومةع مةـ ضمةاء سمعةدهؿ إمم

احلؽؿ قمغم مثؾ هذه إؿمعار سمل ا مضطرسمة ذاهبة.

ًمؼد قمد يمثػم مـ اًمـؼاد اإليمثار مـ اًمزطماومات واًمعؾؾ قمـ همػم شمـسقؼ ،مـ أؾمةقأ اًمعقةقب

اًمتل شمؾحؼ سمإوزان ،سمؾ إ ا قمـد سمعضفؿ معقبة قمغم اإلـمةالق ،وىمةد قمةاب ىمدامةة سمةـ ضمعػةر

قمغم إؾمقد سمـ يعػر ىمقًمف اًمبسقطإ:

إكا ذمةةؿـا قمةغم ما َظمةةقةةؾت

وض بةة ُة اعمُشةةتةري اًمعار سمةـا
َ

ٓ يـتفقن اًمدهر قمـ مقمم ًمـا
رمةةاح
وكةةحـ ىمةةةقم ًمـةةا
ُ

ٓ كشتؽل اًمقصؿ ذم احلرب

ؾمعد سمـ زيد وقمؿرو مـ متقؿ

ةؿ سمةةةـةةا همػم رطمةقؿ
وذاك َقم ُّ
ِ
طماومات إديؿ
ىمقرك سماًمسفؿ

وصمروة مـ م ٍ
ةةةقال وصةةةةؿقؿ
ُ
وٓ كئةةـ مـفا يمـلكان اًمسؾقؿ

وىمدامة يسؿل ذًمؽ اًمتخؾقع ،ويعرومف سمةلن اًمشةعر يؽةقن ىمبةق اًمةقزن ىمةد أومةرط ىمائؾةف ذم

شمزطمقػف ،وضمعؾ ذًمؽ سمِـْ َق ًة ًمؾشةعر يمؾةف ،طمتةك مقؾةف إمم آكؽسةار ،وأظمرضمةف قمةـ سمةاب اًمشةعر
اًمذي يعرف اًمسامع ًمف صحة وزكف ذم أول وهؾة ،إمم مةا يـؽةره طمتةك يةـعؿ ذوىمةف ،أو يعرضةف

قمغم اًمعروض ومقص ومقف ،ومنن ما ضمرى مـ اًمشعر هذا اعمجرى كاىمص اًمطالوة ،ىمؾقؾ احلالوة .

ومؽثرة وضمقد هذه اًمزطماومات واًمعؾؾ ذم ؿمعر اًمؼدماء ،واعمقؾ إمم اؾمتخدامفا سمققمل قمؼةكم

يمبػم وطمضقر ذهـ مػرط ،جيعؾـا كجزم سملن قمؾةؿ اًمعةروض يمةان قمؾةام راؾمةخ ًا قمـةد اًمشةعراء

وأهؾ إدب مـذ اجلاهؾقة ،ومؼد اؾمةتخدمقا اًمعؾةؾ واًمزطماومةات ،صمةؿ رمخةقا وطمةذومقا احلةرف

واحلةةروملم مةةـ اًمؽؾؿةةة ًمقتقصةةؾقا مةةـ اًمشةةعر إمم اؾمةةتؼامة أىمرائةةف ،يؼةةقل قمؾؼؿةةة سمةةـ قمبةةدة
اًمبسقطإ:
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ِ
اًمؽتان َم ْؾ ُثق ُم
يملن إسمريؼفؿ فمبل قمغم ذف ُ .:.م َػد ٍم سمِ َس َبا

( )1كؼد اًمشعر ًمؼدامة  ،ص .178

وهق يريد سمسبائب اًمؽتان .

ومـ أوزان اًمؼدماء اعمضطرسمة ىمقل ؾمؾؿك سمـ رسمقعة:
إن ؿمةةقا ًء وكةةشةةق ًة

جيشؿفا اعمرء ذم اهلقى

وظمبةةةب اًمبازل إمقن

مسةةاومة اًمغائةةةط اًمبطلم

واًمبقةةض يرومؾـ يماًمدمك

ذم اًمريط واعمذهب اعمصقن

مـ ًمذة اًمعقش واًمػةتك

ًمؾدهر واًمدهر ذو ومـةقن

واًمؽثر واخلػض آمـاً

واًمقرس يماًمعرس واًمغـك

وؿمةةرع اعمزهر احلـقن

يماًمعةةةدم واحلل ًمؾؿـةقن

هذه اعمؼطققمة ظمارضمة قمـ اًمبحقر اًمتل وضعفا اخلؾقؾ سمـ أمحد ،وأىمرب ما يؼال ومقفا أ ا

دملء قمغم اًمسادس مـ اًمبسقط ،وهق سمـاء مـ أسمـقة اًمبسقط ضماء سمف اخلؾقؾ شمؽقن ومقةف اًمعةروض

جمزوءة مؼطققمة واًمرضب مثؾفا جمزوء مؼطةقع ،وٓ ظمةالف سمةلم اًمعروضةقلم قمةغم اًمؼطةع ذم
اًمرضب ومفذا وارد ذم يمثػم مـ اًمبحقر ،وإكام اخلالف ذم وىمقع اًمؼطع ذم اًمعةروض ًمغةػم همايةة

اًمتٍميع.

وىمد اًمتؿس اًمديمتقر ومضؾ اًمعامري هلذا اإليؼاع شمػسػم ًا مقؾمقؼق ًا ٓ كؽةاد كقاومؼةف قمؾقةف

أو كرى ومقف رأيف :ومفق يرى أن دراؾمة اإليؼةاع شمةدًمـا قمةغم أن هةذا اًمةقزن صةحقح شمةام اًمصةحة

واخلطل هق ىمصةقركا كحةـ قمةـ ومفةؿ مبةادئ اإليؼةاع اًمسةؾقؿة ،واقمتامدكةا اًمـةاىمص قمةغم ىمضةقة

اًمتػاقمؾ ،ومفذا اًمشعر  -ذم رأيف -يؿؽـ أن ُيؼرأ مسؿققم ًا طمسب اإليؼاع أيت:
إِ ْن َن ؿمقا ًء وكشةةق ًة  -و ظمبب اًمبازل إمقن  -واًمة
سمقض يرومؾـ يماًمدمك -ذم اًمر يط واعمذهب اعمصقن مـ
ًمةةذة اًمعقةةش واًمػتك ًمؾة

دهر واًمدهر ذو ومـقن  .واًمة

ويملن اًمديمتقر اًمعامري يريةد مـةا اًمتحةقل إمم اؾمةتخدام اًمصةقائت اًمصةقامت سمةدٓ مةـ
( )1اًمعؿدة ٓسمـ رؿمقؼ. 474/4 :

( )4اًمتحريػ ذم سمعض أوزان اًمشعر اًمؼديؿ ،اًمعامري ،جمؾة اًمػقصؾ ،اًمرياض ،ع  ،117س  ،14ص.44
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إؾمباب وإوشماد ،ومع ذًمؽ أيض ًا ومفق يرى أن هذه إسمقات شمـتؿل إمم اًمبحر اخلػقةػ ،ومةنذا

يمان اخلػقػ يؽميمب مـ (وماقمالشمـ مػاقمؾـ وماقمالشمـ) ،ومفذا اًمةقزن هةق ومعالشمةـ  -مػةاقمؾـ -

َوم ْعة ) ،أي يـؼصف اعمؼطعان اعمؿدودان (ٓشمـ) ،وكجد أن اًمنمـمة شمسةاوي ذم اإليؼةاع (اًمـةقن)،
وذم اًمشطر أظمر وهق ما يسؿك ذم اعمقؾمقؼا سماًمعـٍم اًمسايمـ ،وًمؽـ اعمتحرك هق (اًمعلم) ىمةد

مد يمام هق احلال ذم (اًمةر) ،و (ًمؾةدَ ) وهةذا سمةاًمطبع حتريةػ عمبةدأ اإليؼةاع إصةكم .يمةام ٓطمةظ

اًمديمتقر اًمعامري أيض ًا ذًمؽ اعمد ذم اية اًمشطر اًمثاين مـ يمؾ سمقت يمام يبدو اًمتحريػ ذم زيادة
(إن) إومم ،صمؿ يميمد اكتػاء ومؽةرة اخلؾةط وآضةطراب قمةـ هةذا اًمةقزن ومقثبةت ًمةف أكةف ٍ
ْ
ضمةار
سمحسب إيؼاع مقؾمةقؼل ٓ همبةار قمؾقةف قمـةده :وإن يمـةا كةرى همةػم ذًمةؽ ،ومؼةد اضمتفةد اًمةديمتقر

ومؽماه
اًمعامري يمثػم ًا وأـمؾؼ يده سمحرية يمبػمة ذم اًمـص إن مل شمؽـ مطؾؼة ،طمتك يصؾ إمم كتقجةُ ،
إمم أي مؼمر ؾمقف يعزو «إنش ذم صدر إسمقات سمعةد أن اضمتزأهةا مةـ سمـةاء اًمةـص ،وأظمرضمفةا
ظمارج اًمبـقة اإليؼاقمقة ،وهؾ ؾمقخرضمفا يمذًمؽ مـ إـمار اًمبـقة اًمدًٓمقة ،وهةؾ يةرى أن ًمؾـةقن

(احلريمة اعمػردة) دور ًا دًٓمق ًا يمام هلا ذم اإليؼاع؟ وإذا اؾمتؼام زقم ًام ًمف اإليؼاع ومليـ اًمؼاومقةة وهةل
طمؼؾ مقؾمقؼل ىمائؿ سمرأؾمف ذم اًمشعر اًمعريب اًمؼديؿ ،يمام أكةف ىمةرأ أسمقةات جمتةزأة مةـ ؾمةقاق يمةكم

وماؾمتؿد ؿماهده مـ مصدر صماكقي ،شمدظمؾ ذم اًمبـاء اًمؽكم ًمؾـص واضمتزأ مـف أسمقات (يمةام أصمبتـةا)

ومجاء آؾمتشفاد كاىمصا ومبطؾ اًمبـاء قمؾقةف :وىمةد طمةاول يمةذًمؽ إحلةاق شمبعةة هةذه آكتفايمةات
اًمعروضقة سماًمرواة ،ومؽقػ كرى قمـد آؾمتؼامة أن اًمرواة أصؾحقا اخلؾؾ وضمؼموا ما ومسةد ،صمةؿ

كرى مع كؼاد آظمريـ أن اًمرواة ىمد ضؾقا وأومسدوا وأظمطلوا ،وعماذا ٓ كةرى مةع اجلةاطمظ أن

كػسقة اًمةرواة اًمعةرب يماكةت شمسةتفجـ اًمتةدظمؾ سماإلصةالح أو اإلومسةاد وأ ةؿ يمةاكقا يـؼؾةقن
ِ
قؿقن ما وضع :صمةؿ عمةاذا ٓ كؼةقل إن
حمػقفماهتؿ سماًمتقاشمر ومنن ضؾ راوية وضمد رواة هيدوكف و ُيؼ ُ
اًمشاقمر طماول أن يزن كصف قمغم سمحر جمتؾب مـ اخلػقػ مصقغ قمغم وزن (وماقمالشمـ مػاقمقؾـ)
وأكف دظمؾف زطماف طمذف مػرد سماًمؼبض ذم اًمتػعقؾةة اًمثاكقةة ،أي طمةذف اخلةامس اًمسةايمـ مةـ
مػاقمقؾـ ًمتصػم مػاقمؾـ ،أو هل مستػع ًمـ أصاهبا ظمبـ ومحذف اًمثاين اًمسايمـ مـفةا ومصةارت
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( )1اكظر :اًمبقان واًمتبقلم ًمؾجاطمظ. 142 / 1 ،

متػع ًمةـ ،صمةؿ أدظمةؾ اًمؽمومقةؾ قمةغم هةذا اًمةقزن ،وهةق مةـ قمؾةؾ اًمزيةادة ،وٓ يةدظمؾ إٓ قمةغم

جمزوءات اًمبحقر قمغم إوومؼ ،سمزيادة ؾمةبب ظمػقةػ قمةغم اًمقشمةد اعمجؿةقع ذم مػةاقمؾـ ًمتصةػم

مػاقمالشمـ ،وقمـدئذ أضمدكا ىمد وىمعـا قمغم أصؾ قمريب ىمديؿ ًمبحر اعمشايمؾ ومؼؾقسمف سمحر اًمؼريب

اًمؾذان أدظمؾفام اًمػرس ذم أؿمعارهؿ مـذ اًمؼرن اًمراسمع اهلجةري  ،سمةؾ عمةاذا ٓ كؼةقل إكةف قمةغم

وزن ؾمادس اًمبسقط يمام ؾمبؼ ؟.

ومل كجد قمرسمق ًا ذم اجلاهؾقة أكؽر قمغم ؿمعر همٓء وأمثاهلؿ قمدم اؾمتقائف قمةغم حلةـ واطمةد،

وظمروضمف قمغم ما يؼتضقف اًمـسؼ اعمطرد ذم اكسجام اًمـغؿة وشمقاومةؼ اًمـةؼمة ،وٓ أكؽةر أطمةد قمةغم
اعمرىمشلم إيمؼم وإصغر ظمؾط اًمـغامت أو اكحراومفا أو ؿمةذوذ كسةؼفا اعمقؾمةقؼل ،وىمةد أؿمةار

اجلاطمظ إمم أن ذًمؽ ُيعد أصمر ًا مـ آصمار ـمػقًمة اًمشعر اًمعةريب ،ويبةدو أن قمبقةد أو أصةحاسمف يمةان
هلؿ ذم أصقاهتؿ كغؿة يطقؾقن قمغم َىمدها أصقات احلروف َوم ُش ِ
اًمـةاس سماًمـغؿةة قمةـ اًمةقزن
ةغؾ
ُ
ُ

واشمساق اعمقؾمقؼا وأكامـمفا :وىمد يؽقن ذًمؽ حمتؿ ً
ال ذم زمـ شمعاكؼت ومقف اعمقؾمقؼا مع اًمشعر ،أو
يمان اًمشعر ومقف مصحقسم ًا سماًمغـاء ،ومفذا اخلؾؾ ىمد ُيصؾحف اعمقؾمقؼل سماًمـؼر قمةغم اًمةدف أو اًمؼةرع
سماًمصةـفاضمة أو إطمةداث كغؿةة أو كغؿتةةلم حتةالن حمةؾ إوشمةاد أو إؾمةةباب اًمتةل طمةدث ومقفةةا
اخلؾؾ ،ومؾام اكػصؾت اعمقؾمقؼا قمـ اًمشعر واؾمتؼؾ يمؾ ومـ مـفام سمخصائصف ،مل يعد ًمؼبةقل هةذا

اخلؾؾ وضمف .

إذ أن إصةةؾ ذم ـمةةرب اًمعةةرب مقاومؼةةة اعمؼةةام اعمقؾمةةقؼل ًمؾؿقةةزان اًمعةةرويض ،ومةةال جيةةقز

قمـدهؿ ؾمبغ احلرف سمام ٓ يستحؼف :ومؾؽؾ طمرف خمرج ًمةف ومقةف طمةؼ ومسةتحؼ ٓ ُيـةتؼص مـةف

وٓ ُيزاد قمؾقف .

( )1يمان اًمشعر ذم إيران ىمبؾ اإلؾمالم يؼقم قمغم كظام قمدد اعمؼاـمع ،ويراقمك ذم شمرشمقبفا يمقػقةة اعمؼطةع مةـ اًمطةقل واًمؼةةٍم:
اكظر ومقام يتعؾؼ سمـظؿ اًمشعر ذم اًمؾغة أومستقة (وهل ًمغةة ؿمةؼقؼة اًمسـسةؽريتقة اًمػقديةة) :دراؾمةات ذم اًمشةعر اًمػةارد
طمتك اًمؼةرن اخلةامس اهلجةري ،حمؿةد قمبةداعمـعؿ ،ص .141وومةقام يتعؾةؼ سمةـظؿ اًمشةعر ذم اًمؾغةة اًمبفؾقيةةً ،مغةة قمصةةر
إؿمؽاكقلم واًمساماكقلم ،اكظر :وزن ؿمعر ومارد ،ظماكؾري ،ص.74
( )4اكظر :إصقل اًمػـقة ًمؾشعر اجلاهكم ،ؿمؾبل ،ص .141
( )1يؿؽـ اًمرضمقع ذم ارشمباط اًمغـاء سمإوزان اًمعروضقة إمم ما يمتبف اًمباطمث طمقل «اًمػـقن إرسمعةةش ،ج – 1مفةاد ،اًمسةقد،
قمالء اًمديـ رمضان ،جمؾة احلرس اًمقـمـل ،اًمرياض :احلرس اًمقـمـل ،اًمعدد  ،179اًمسـة  ،18صةػر 1418هةة يقكقةق
1997م ،ص .148
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وىمد ىمبؾت اًمعرب مـ قمبقد اخلروج قمغم إكامط اعمقؾمقؼقة اعمعفقدة إلمؽان اًمتغؾةب قمةغم

ذًمؽ سمبسط اًمصقت ،وإضاومتف إمم اًمـغؿة اعمقؾمةقؼقة سمقؾمةاـمة اًمغـةاء يمةام يػعةؾ اًمعجةؿ ،ورسمةام

ىمبؾ مـف ذًمةؽ قمةغم ؾمةبقؾ آؾمةتقػاد واًمتجديةد ،وماجلةاطمظ يؼةقل :إن اًمعةرب شمؼطةع إحلةان

اعمقزوكة قمغم إؿمعار اعمقزوكة ،سمقةـام اًمعجةؿ متطةط إًمػةاظ ومتؼةبض وشمبسةط طمتةك شمُةدظمؾ ذم

وزن اًمؾحـ ومتضع مقزوك ًا قمغم همػم مقزون  ،وكحـ ٓ كؿؾةؽ كصة ًا سحية ًا ذم يمقػقةة إكشةاد
اًمشعراء اًمعرب ًمشعرهؿ ًمؽـ ما يغؾب قمغم اًمظـ أ ؿ يمةاكقا حيسةـقن اًمصةقت ًمةف ويرمخةقن
ويركؿقن وىمد يستعقـقن سمآًمة ًمؾقصقل إمم اًمـغامت اعمردمةاة يمةام يمةان يػعةؾ اإلهمريةؼ طمتةك إن

إقمشك يمان يؿسؽ سمصـاضمة ذم يده يقاومؼ سمـغامهتا أكغام ؿمعره  ،ورسمام يمان هذا هق اًمباقمةث

اًمذي ضمعؾ اًمعرب يؼبؾقن أوزان قمبقد وهمةػمه ممةـ هةؿ قمةغم ؿمةايمؾتف ممةـ شمٍمةف ذم إوزان
سمحسب أقمراف طمضارات جماورة وخماًمطة كجفؾفا كحـ ذم قمٍمكاً :مؽـفؿ مع ذًمةؽ مل يؼبؾةقا
مـ اًمـاسمغة ظمطله ذم أظمص ظمصائص اًمسؾقؼة اًمعرسمقة اًمتةل شمسةتفجـ جمةرد اًمتسةؽلم ذم ايةة

اًمؽالم وشمستطقب مـ اعمتؽؾؿ أن يسؽت قمةغم طمريمةةً :مةذًمؽ يمةان إىمةقاء اًمـاسمغةة وهمةػمه أؿمةد
ظمطقرة مـ اظمتالل اًمقزن قمـد قمبقد وهذا مـ كحق آظمر يميمد ًمـا دور اًمضبط اجلامقمةل اًمةذي

يماكت شمؼقم سمف اًمؼاومقة اًمتل ؿمبففا اًمعرب سماًمضػة اًمتل حتجةز إمةقاج اعمتالـمؿةة :ومعبقةد مةث ً
ال
ظمرج مـ وزن إمم وزن أو ؿمايمؾ مقؾمقؼا سمؿقؾمقؼاً ،مؽـ اًمـغؿة مقضمقدة ومؼبقًمة سمقـام اإلىمقاء
أؿمبف سماخلطل اًمؼاقمدي ذم اًمتـسقؼ اًمصقيت ،ومـ صمؿ اعمقؾمقؼل ،وإكـا إذا أمعـا اًمتلمةؾ ذم اًمشةعر

اجلةةاهكم ووصةةؾـا إمم اعمعؾؼةةات اًمتةةل شمُعةةد ايةةة اًمتجريةةب ذم صةةقاهمة اًمشةةؽؾ اًمػـةةل ًمؾشةةعر،
وإؿمارة ًمبدء اًمصـعة وآطمؽماف :كرى أن هذه اًمعققب شمرد ومقفا سمـسبة أىمةؾ قمةـ مثقالهتةا مةـ

( )1اًمعؿدة ٓسمـ رؿمقؼ.114/4 ،

( )4ىمقؾ إن إقمشك ًمؼب سمصـاضمة اًمعرب ٕكف أول مـ ذيمر اًمصـج ذم ؿمعره ،طمقث يؼقل:
ِ
ٍ
ًمصقت اًمصـْج شم ََسؿ ُع ُف  .:.إذا ُشمةةة َرضمع ومقف اًمؼةةةقـ ُة اًم ُػ ُ
ضؾ
ستجقب
و ُم

ًمؽـ أسما اًمػرج إصػفاين أورد شمعؾق ً
ال خماًمػ ًا طملم كؼةؾ قمةـ أيب قمبقةدة ىمقًمةف :ويمةان إقمشةك همَـةك ذم ؿمةعره ،ومؽاكةت

اًمعرب شمسؿقف صـّاضمة اًمعرب .وإمم مثؾ هذا أؿمار محّاد اًمرواية طملم ؾملًمف أسمق ضمعػر اعمـصقر قمةـ أؿمةعر اًمـّةاس ،ومؼةال
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«كعؿ ذًمؽ إقمشك صـّاضمفاش.

همػم اعمعؾؼات .

ومنذا ضؿؿـا إمم إكامط اعمقؾمقؼقة اًمسائدة ذم اًمعٍم اجلاهكم اإليؼةاع اًمةديـل ،اًمةذي يمةان

يعتؿد ذم اعمؼام إول قمغم اؾمتحداث كغةامت صةقشمقة همةػم يمالمقةة سماًمتصةػقؼ واًمصةػػم :ىمةال

شمعةةةةةامم :ﱡ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠﱠ

وهةةةةةق اًمةةةةةـؿط

اعمقؾمقؼل اًمذي يمان يستعلم سمف اًمعرب ،ويبدو أن هـاك أكامـم ًا أظمرى مـفا اًمتؼؾقس اًمذي يمةان

ؿمائع ًا وأىمره اًمرؾمقل × ،وىمد ورد ذم اعمعاضمؿ اًمعرسمقة (اًمؼؾس) :صقت اعمغـةل مةع اًمةرىمص،

أو هق اًمرضب سماًمدف واًمغـةاء ،و(اًمتؼؾةقس) :صةقت اًمؼةقم قمـةد اؾمةتؼبال اًمسةادة سماًمةدومقف
ِ
ةس) :اًمةذي َيؾعةب
واًمغـاء واهلتاف ،أو هق «صقت يرومع سماًمدقماء واًمؼةراءة واًمغـةاء ش ،و(اعمُ َؼؾ ُ
حيا هلؿ.
إَ َ
ًمعاب اعمسؾق َة سملم أيدي اًمؼقم شمرو ً

وىمد ورد ذم ؾمــ اسمـ ماضمة (سماب ما ضماء ذم اًمتؼؾقس يقم اًمعقد) ،طمدصمـا ؾمقيد سمـ ؾمعقد،

طمدصمـا ذيؽ ،قمـ مغػمة ،قمـ قمامر ىمال« :ؿمفد قمقاض إؿمعري قمقدا سمإكبار ومؼال مةا زم ٓ
أرايمؿ شمؼؾسقن يمام يمان يؼؾس قمـد رؾمقل اهلل × ش  ،ىمال اًمسققـمل :ىمال يقؾمػ سمةـ قمةدي

أطمد رواة احلديث :اًمتؼؾقس أن شمؼعد اجلةقاري واًمصةبقان قمةغم أومةقاه اًمطةرق يؾعبةقن سماًمطبةؾ

وهمةةػم ذًمةةؽ وىمقةةؾ هةةق اًمضةةرب سماًمةةدف (إ .هةةة) واًمظةةاهر أ ةةؿ يمةةاكقا يظفةةرون آصمةةار اًمػةةرح

واًمسةرور قمـده × وهق يؼرهؿ قمغم ذًمؽ يمام أىمر اجلارية اًمتل كذرت َضب اًمةدف سمةلم يديةف

قمغم ذًمؽ واجلاريتان اًمؾتان يماكتةا شمغـقةان قمـةد قمائشةة :سمةؾ إن رؾمةقل اهلل × أمةر سمةةٌمء مةـ

ذًمؽ ،روى اًمبخاري أن اًمـبل × يمان يلمر سمضةرب اًمدف ذم اًمـؽةاح وروى اًمبخةاري أيضة ًا

أكف × يمان يستؿع ًمعائشة

واجلقاري اًماليت يمةـ جيةتؿعـ قمـةدها ويضةةرسمـ سماًمةدف

ويـشدن إؿمعار ،وكخرج مـ اًمـؼطة إظمػمة سملمريـ هماية ذم إمهقة ،أوهلام أن اًمتؼؾقس كسؼ

اضمتامقمل أىمره اًمرؾمقل × ،سمؾ أمر سمف ،وأظمر ارشمباـمف ًمدى اعمؼؾس سماًمشعر يمام هق احلةال مةع
اجلاريتلم اًمؾتلم يماكتا شمغـقان قمـد اًمسقدة قمائشة

 ،وهق ما يـؼؾ إًمقـا صقرة مةـ صةقر

( )1اعمقؿم ًمؾؿرزسماين  ،ص . 29
( )4إكػال :سمعض أية (. )12

( )1ؾمــ اسمـ ماضمة ،سماب ما ضماء ذم اًمتؼؾقس يقم اًمعقد ( ،)161احلديث . 1144
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إكشاد إؿمعار قمـد اًمعرب ،وهق يمام ؾمةبؼ اًمؼةقل يشةبف إؾمةاًمقب اإلهمريؼقةة أيضة ًا ذم إكشةاد
إؿمةةعار ،ويبةةدو أن اًمعةةرب اؾمةةتعاكت ذم إكشةةاد أؿمةةعارها سمةةاًمتؼؾقس طمتةةك صةةار اًمتؼؾةةقس

سمإؿمعار مفـة يؿتفـفا اًمـاس وكؼؾفةا اًمعجةؿ قمةـ قمةرب إكةدًمس وعمةا يةزل (اًمؽموسمةادورو)

ؿماهد ًا قمغم مدى شملصمر اًمغرب سماًمتؼؾقس اًمعريب .

وجيؿع إؾمحؼ اعمقصكم اخلققط يمؾفا اجلامعة سملم اًمشعر واًمغـاء ويرد إكسةاق اعمقؾمةقؼقة

ًمؾشةةعر مبةةاذة إمم اًمغـةةاء ومقؼةةقل« :همـةةاء اًمعةةرب ىمةةدي ًام قمةةغم صمالصمةةة أوضمةةف :اًمـصةةب واًمسةةـاد
واهلزج ،وملما اًمـصب ومغـاء اًمريمبان واًمؼقـات ،وهق اًمذي يستعؿؾ ذم اعمراصمل ،ويمؾف خيرج مةـ
أصؾ اًمطقيؾ ذم اًمعروض ،وأما اًمسةـاد وماًمثؼقةؾ ذو اًمؽمضمقةع يمثةػم اًمةـغامت واًمـةؼمات ،وأمةا

اهلزج وماخلػقػ اًمذي يرىمص قمؾقةف ،ومٌمة سماًمةدف واعمزمةار ومقطةرب ويسةتخػ احلؾةقؿش ،

وًمعؾ اًمؼاومقة واًمتٍميع مـ أسمرز آصمار اًمقىمػات اإليؼاقمقة اًمتل يماكت شمصاطمب اًمشعر.
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( )1اًمعؿدة  ،اسمـ رؿمقؼ . 111 / 4 ،

الخاتمة
اخلامتة

وسمعةةد :ومؽاكةةت هةةذه رؤيةةة سمحثقةةة طمةةقل أوًمقةةة اًمشةةعر اًمعةةريب ،وكشةةلشمف ذم اجلاهؾقةةة،

ؿمعر «اعمعؾؼاتش ،اًمذي يعةد اًمصةقرة اًمؽامؾةة اًمـاضةجة
وصقرشمف اعمؽتؿؾة وأكؿقذضمف إقمغم ُ
اًمتل اكتفت إًمقفا دمارب اًمػةـ اًمشةعري قمـةد اًمعةرب اجلةاهؾقلم ،سمةام ايمتؿةؾ هلةذا اًمشةعر مةـ
ظمصائص ،ذًمؽ يمام شمصقره أوًمئؽ اًمشعراء اًمؼدامك ،سمعد ضمفقد متتاسمعةة ،وصةؼؾ وسمةذل ،ذم

ؾمبقؾ اًمقصقل إمم اًمذروة اًمػـقة مـ اًمـضج واًمؽامل.

وىمد طمؼؼ اًمباطمث قمؿر اًمشعر اًمعةريب ىمبةؾ اًمبعثةة اًمـبقيةة سمعةد مـاىمشةة أراء اعمطروطمةة

ًمؾعؾامء اًمػضالء ممـ شمـاول شمؾؽ اًمؼضقة ،ويرى اًمباطمث أن قمؿر اًمشعر يرسمق قمغم صمالصمةة ىمةرون
ىمبؾ اًمبعثة اًمـبقية .

ويةةرى اًمبحة ُ
ةث أن كشةةلة اًمشةةعر اًمعةةريب مةةرت سم ةثالث مراطمةةؾ رئقسةةة :مرطمؾةةة اًمـشةةلة

واًمتؼعقد ،ومرطمؾة اعمؼطققمات ،ومرطمؾة اًمتؼصقدً :مؽـ ما مةـ روايةة مةلصمقرة صماسمتةة شمؼةدم ًمـةا

ظمؼم ًا يمام ً
ال وصحقح ًا قمـ أوًمقة اًمشعر اجلاهكم ،وٓ يعـةل هةذا مطؾؼة ًا أ ةا همةػم مقضمةقدة :إذ
أصمبت هذا اًمبحث قمؿؾقة ًا أكـةا سمؿ ْؾ ِؽـَةا أن كحصةؾ قمةغم معؾقمةات ضمديةدة طمةقل أوًمقةة اًمشةعر
اًمعريب سمقؾماـمة شمؼؾقب مقروصمات اًمثؼاومات اعمجاورة ًمؾثؼاومة اًمعرسمقة ذم شمؾؽ اعمراطمؾ اجلاهؾقةة،

واعمصادر همػم اًمعرسمقة سمعامة ،إذ وضمد اًمباطمةث عمعة ًا طمةقل ذًمةؽ ذم يمتاسمةات ؾمةقزمـ وكقؾةقس
وهمػممها :مستضقئ ًا سمنؿمارات ضمروكقباوم ومقؾؾر ،ذم ذًمؽ اًمسةقاق .ومةـ هةذا اعمـطؾةؼ يةق

اًمباطمةةث سمةةاًمتػؽػم ذم إكشةةاء وطمةةدات سمحثقةةة متخصصةةة ذم ضمامعاشمـةةا اًمعرسمقةةةً ،مؾتـؼقةةب قمةةـ

مػؼقدات اًمؽماث اًمعريب ذم مظاكف مةـ اعمصةادر همةػم اًمعرسمقةة :ومتؽةقن طمؼةقل قمؿؾفةا اًمبقئةات

اًمثؼاومقة همػم اًمعرسمقة ،اًمتل ضماورت اًمثؼاومة اًمعرسمقة ذم قمٍم كشلة ومـق ا.

يمام شمعرض اًمبحث عمظفريـ مـ مظةاهر ـمػقًمةة اًمشةعر مهةا :قمقةقب اًمؼاومقةة واضةطراب

اًمـسؼ اعمقؾمقؼل ًمعدد مـ اًمؼصائد اجلاهؾقة ،وأورد اًمباطمث ذم هةذا اًمسةقاق حتؾةق ً
ال قمروضةق ًا
ًمبعضفا ومـاىمشة ٔراء سماطمثلم معاسيـ ذم شمقضمقف آضطراب اعمقؾمقؼل واؾمتؼرائف .
ويمذًمؽ شمعرض اًمبحث ًمهكامط اعمقؾمقؼقة اًمسائدة ذم اًمعٍم اجلاهكم :ومـفا:
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 -إـماًمة كغؿة اًمصقت قمغم ىمدر إطمداث مقؾمقؼا ًمؾحرف شمشغؾ اعمتؾؼةل قمةـ آطمسةاس

سماًمـؼص اًمؽؿل ًمؾحروف أو زيادهتا وهق ما يسقهمف اًمغـاء واعمصاطمبة اعمقؾمةقؼقة ًمؾشةعر ،وإن

يمان إصؾ ذم ـمرب اًمعرب مقاومؼة اعمؼام اعمقؾمقؼل ًمؾؿقزان اًمعرويض.

 -اإليؼاع اًمديـل ،اًمذي يمان يعتؿد ذم اعمؼةام إول قمةغم اؾمةتحداث كغةامت صةقشمقة همةػم

يمالمقة سماًمتصػقؼ واًمصػػم.

 -اًمتؼؾقس وهق شمصدي اجلقاري واًمصبقان ًمؾغـاء وإكاؿمقد قمغم رؤوس اًمطةرق ،وىمةد

يعد صقرة مـ صةقر إكشةاد إؿمةعار قمـةد اًمعةرب ،ويةرى اًمباطمةث أكةف ىمةد يشةبف إؾمةاًمقب
اإلهمريؼقة ذم إكشاد إؿمعار ،ويبدو أن اًمعةرب اؾمةتعاكت ذم إكشةاد أؿمةعارها سمةاًمتؼؾقس طمتةك

صار اًمتؼؾقس سمإؿمعار مفـةة يؿتفـفةا اًمـةاس وكؼؾفةا اًمعجةؿ قمةـ قمةرب إكةدًمس وعمةا يةزل

(اًمؽموسمادورو) ؿماهد ًا قمغم مدى شملصمر اًمغرب سماًمتؼؾقس اًمعريب.

صمؿ ذم اخلتام يظؾ قمؿر سمـ ؿمبة اًمـؿػمي أصدق مـ اًمبحث ومةـ سمحةث إذ ىمةالً« :مؾشةعر

ػ قمؾقفش :طمقث شمظؾ احلؾؼات اعمػؼقدة ذم شمةاريخ اًمتطةقر إديب ًمؾشةعر
واًمشعراء ّأو ٌل ٓ ُيق َىم ُ
اًمعريب مػؼقدة وما مـ ؾمبقؾ إمم ؾمؼم أهمقارها وإضاءة فمؾامهتةا ،وإكةام أراد اًمباطمةث وطمسةب:
أن يقىمد ؿمؿعة وأن يشعؾ ضقء ًا قمسك أن شمتجؿع إضقاء يقم ًا ومتـػم.
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سمػموت :اعمؽتبة اًمعٍمية1446 ،هة 4442 -م.

.49

4444م.
.14

1984م.
.11
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 ،صمعؾةب ،أسمةق اًمعبةاس :ط ،1سمةػموت :دار اًمؽتةاب اًمعةريب1444 ،هةة -

 ،اسمةـ ىمتقبةة ،قمبةداهلل سمةـ مسةؾؿ :حتؼقةؼ أمحةد حمؿةد ؿمةايمر ،ط ،1اًمؼةاهرة :دار اعمعةارف،

مـشقرات حمؿد قمكم سمقضقن ،دار اًمؽتب اًمعؾؿقة1418 ،هة 1997 -م.

 ،زيمريا ،أمحد سمـ ومارس :ط ،1سمػموت:

.14

 ،اًمسقد ،قمالء اًمديـ رمضان (اًمباطمث) :جمؾةة ضمةذور اًمةؽماث،

.11

 ،اجلؿحل ،اسمـ ؾمالم :حتؼقؼ أسمق ومفر حمؿقد حمؿةد ؿمةايمر ،د.ط ،.اًمؼةاهرة :مطبعةة

ضمدة :كادي ضمدة اًمثؼاذم إديب ،اعمجؾد  ،7اجلزء  ،14رضمب 1444هة  -ؾمبتؿؼم 4441م ،ص .464 -128

اعمدين.1974 ،

 ،اًمعؾؿةل ،حمؿةد :ط ،1اعمغةرب :دار اًمثؼاومةة واًمـنمة

.14

واًمتقزيع1981 ،م.

.12

 :إكدًمز ،أمحد سمـ حمؿد سمـ قمبد رسمف :حتؼقؼ مػقد حمؿةد ىمؿقحةة ،ط ،1سمةػموت :دار اًمؽتةب

.16

 ،يمؾقيػر ،روًمػ( :شمؼديؿ :كبقؾة إسمراهقؿ) :قمدد ظماص طمقل ىمضايا اًمشعر اًمعريب،

.17

 ،اًمؼػمواين ،احلسـ اسمـ رؿمقؼ :حتؼقؼ حمؿد حمقل اًمديـ قمبداحلؿقد،

.18

 ،اًمبالذري ،أمحد سمـ حيقك سمةـ ضمةاسمر :حتؼقةؼ قمبةداهلل وقمؿةر اًمطبةاع ،ط ،1سمةػموت :ممؾمسةة

.19

 ،أمةلم ،أمحةد:

اًمعؾؿقة1444 ،هة 1981 -م.

جمؾة ومصقل ،اًمؼاهرة :اهلقئة اعمٍمية اًمعامة ًمؾؽتاب ،مج  ،1ع  ،4يقًمقق 1981م.

ط  ،2سمػموت :دار اجلقؾ1441 ،هة1981-م.
(اعمعارف)1447 ،هة 1987 -م.

ط ، 14سمػموت :جلـة اًمتلًمقػ واًمؽممجة واًمـنم ،مقؾمققمة أمحد أملم اإلؾمالمقة ،دار اًمؽتاب اًمعريب1969 ،م.

 ،ضةقػ ،ؿمةقىمل :ط ،11مؽتبةة اًمدراؾمةات إدسمقةة ( ،)44اًمؼةاهرة :دار

.44

اعمعارف1987 ،م.

.41

 ،اًمسةقد ،قمةالء اًمةديـ رمضةان( ،اًمباطمةث) :ج :1مفةاد ،جمؾةة احلةرس اًمةقـمـل ،اًمريةاض:

احلرس اًمقـمـل ،اًمعدد  ،179اًمسـة  ،18صػر1418هة يقكقق1997م ،ص .148

 ،اًمسدود ،أسمق ومقد ممرج سمـ قمؿرو :طمؼؼف اًمديمتقر رمضان قمبداًمتقاب ،د .ط ،.سمةػموت:

دار اًمـفضة اًمعرسمقة1981 ،م.

.41

1828م.

 ،اسمؽةاريقس ،اؾمةؽـدر أهمةا :د .ط ،.سمةػموت  :د .ن،.

قمـد اًمـصارىإ د .ط ،سمػموت :دار اًمؽتاب اعمؼدس ذم اًمنمق إوؾمط1991 ،م.

.42

 ،اسمـ ؾمؾؿة ،أسمق ـماًمب اعمػضؾ :حتؼقؼ همطاس قمبداعمؾؽ ظمشبة،

.46

 ،اسمـ اًمشجري ،هبة اهلل سمـ قمكم أسمق اًمسةعادات :حتؼقةؼ قمةكم حمؿةد اًمبجةاوي ،ط،1

د .ط ،.اًمؼاهرة :اهلقئة اعمٍمية اًمعامة ًمؾؽتاب1984 ،م.

سمػموت :دار اجلقؾ1414 ،هة 1994 -م .
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 ،قمثامن ،قمبداًمرمحـ :ط ،1اًمؼاهرة :مطاسمع اإلقمالكات اًمنمىمقة1972 ،م.

.47

.48

 ،اًمسققـمل ،قمبداًمرمحـ ضمالل اًمديـ :حتؼقةؼ حمؿةد ضمةاد اعمةقمم وحمؿةد أسمةق

.49

 ،قمةكم ،ضمةقاد :ط ،4سمغةداد :ؾمةاقمدت ضمامعةة سمغةداد قمةغم كنمةه

اًمػضؾ إسمراهقؿ وقمكم حمؿد اًمبجاوي ،ط ،1اًمؼاهرة :مؽتبة دار اًمؽماث ،د.ت.
(د.ن1411 ،).هة 1991-م.

.24

 ،اًمضبل ،اعمػضؾ سمـ حمؿد :حتؼقؼ أمحد حمؿد ؿمايمر وقمبداًمسالم هارون ،ط ،6ديقان اًمعةرب –

.21

 ،اًمـفشكم ،قمبد اًمؽريؿ :حتؼقةؼ حمؿةد زهمؾةقل ؾمةالم ،د.ط ،.مٍمة  -اإلؾمةؽـدرية:

جمؿققمات مـ قمققن اًمشعر ( ،)1اًمؼاهرة :دار اعمعارف ،اًمؼاهرة (د.ت.).
مـشلة اعمعارف ،د.ت.

 ،اًمعؿري ،حمؿد مجال :د .ط ،.اًمؼاهرة :دار اعمعارف1981 ،م.

.24

 ،اسمـ ظمرداذسمة ،كديؿ سمـ اعمعتؿد سماهلل :مؾحؼ سمؽتاب يمتاب اعمالهةل وأؾمةامئفا مةـ

ىمبؾ اعمقؾمقؼك ًمؾؿػضؾ سمـ ؾمؾؿة ،ط ،1اًمؼاهرة :اهلقئة اعمٍمية اًمعامة ًمؾؽتاب1984 ،م.

.24

ط ،1اًمؼاهرة :اعمطبعة اًمسؾػقة1141 ،هة.

 ،اعمرزسماين ،حمؿد سمـ قمؿران سمـ مقؾمك :حتؼقؼ حمؿد قمكم اًمبجاوي،

.22

 ،اسمـ ضمعػر ،أسمق اًمػرج ىمدامة :حتؼقؼ وشمعؾقةؼ د .حمؿةد قمبةداعمـعؿ ظمػةاضمل ،د .ط ،سمةػموت :دار

.26

 ،قمبداًمعال ،قمبةد اًمسةالم قمبةد احلػةقظ :ط ،1اًمؼةاهرة :دار

اًمؽتب اًمعؾؿقة ،مطاسمع يقؾمػ سمقضقن( ،د.ت.).

اًمػؽر اًمعريب1198 ،هة 1978-م.

.27

 ،ظماكؾري ،ديمؽم پرويز كاشمؾ :ت ومارد  ،1چاپ دوم ،هتران :اكتشارات شمقس ،اول ظمقا

سمان داكشگاه.1929 /1167 ،
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