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بطي اهلل السمحَ السحٗي
وكدوٛ
ممممممممايؿد مهلل ماظذي مسؾؿ مبوظؼؾؿ م،سؾؿ ماإلغلون معومل مؼعؾؿم
واظصالة مواظلالم مسؾك مأصصح معـ مغطؼ مبوظضود مخومت ماألغؾقوءم
واٌردؾنيمدقدغومربؿدم،موسؾكمآظفموصقؾفموعـمتؾعمررؼؼفؿم
بوإلحلونمإظبمؼقمماظدؼـ.م م
وبعدم :م
ممممممممصؼد متغرلت مزروف مايقوة مورؾقعؿفو مؼب ماظعصر ماألعقيم
صؿققظً م ماًالصي معـ مخالصي مدؼـقي مؼؿقالػو مأطـر ماٌلؾؿنيم
صالحًوموتؼكموطػوءة م،موأضدرػؿمسؾكماظؼقوممبؿؾعوتفو مإظبمعؾؽم
سضقدمؼؿقارثفمأصرادماظؾقًماألعقيم .م
مممممممممواتلعً ماظػؿقحوت م ،موتدصؼً ماألعقال مسؾك مخؾػوء مبينم
أعقي مومبومأنمدوظيمبينمأعقي مطوغًمسربقيمأسرابقيموطونمخؾػوئفوم
ضبلـقنمتذوقماظشعرموغؼدهم،موؼعرصقنمظفمدورهموعؽوغؿفم،مصنغفؿم
سؿؾقا مسؾك متؼرؼى ماظشعراء مواألدبوء مواظـؼود موأجزظقا مشلؿم
اظعطوء ،مصوظؿورؼخ ماألدبل مميدغو مبلزلوء مسدد مشرل مضؾقؾ معـم
اظشعراء ماظذؼـ مطوغق معـؼطعني مأو مطوٌـؼطعني مإظب مخؾػوء مبينم
أعقي موأعرائفؿ معـ مأعـول م :ماألخطؾ ماظؿغؾيب م ،موسؾد ماهلل مبـم
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اظزبرلماألددم ،مواٌؿقطؾماظؾقـلم،موسؾدماهللمبـ مػؿومماظلؾقظل،م
وأبلمصكرماشلذظلم،موأبلماظعؾوسماألسؿكم،موغصقىمبـ مربوحم
عقظبمسؾدماظعزؼزمبـمعروانم،موسديمبـماظرضوعم،موشرلػؿم .م
مممممممموطونمظـشلةماألحزابموتعددماظػرقماظيتمطونماظشعرمظلونم
حوشلومأثرمواضحمؼبمازدػورمايقوةماظدؼـقيمؼبمػذاماظعصرم،مصؼدم
طون مظؽؾ مصرضي مذعراؤػو ماظذؼـ مضبؿؾقن مظقائفو ماظػؽري م،م
وؼذودون مسـ محقوضفو م ،مرمبو مطوظقا مألسدائفو ماشلفوء ماٌرم
واٌـوظىماظػوحشيم .م
ممممممممممممممموؼب مػذا ماظعصر مبرزت ماجملوظس ماألدبقي مواظـؼدؼيم
واغؿشرت مؼب ماظشوم مواظعراق موايفوز م ،مواذؿفر معـ مبقـفو م:م
ذبؾسمسؾدماٌؾؽمبـمعروان،موذبؾسمدؽقـيمبـًمايلني م،م
وذبؾسمسؼقؾيمبـًمسؼقؾمبـمأبلمروظىم،موذبؾسمابـ مأبلم
سؿقؼ موطون مشلذه ماجملوظس مأثر مواضح مؼب مايقوة ماألدبقيم
وإدفومممبورزمؼبماظؿؼقؼؿمواظـؼدم .م
مممممممموإظب مجوغى مػذه ماجملوظس مطوغً ماألدقاق ماألدبقي مؼبم
اٌربدمبوظؾصرةمواظؽـوديمبوظؽقصيموذبمإظقفوماألدبوءمواظـؼودم،م
وسشوقماظشعرمواألدبم،موتؼقممبدورػومؼبمإثراءمايرطيماألدبقيم
وتصققحمعلورػوم .م
م
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وؼب مػذا ماظعصر متطقرت مايقوة ماالجؿؿوسقي مواظعؼؾقي ماظػؽرؼيم
ممو مػقل مظدلوز مزقاػر مأدبقي مطػـ ماظـؼوئض مواظغزل ماظعذريم
وشرلػؿومعـماظظقاػرمواظػـقنماألدبقي .م
مممممممممممممممموضد مراسقـو مؼب مػذا ماظؽؿوب ماظلفقظي مواظقلر م ،مواظؾعدم
سـمايشقمواظؿعؼقدم،مراجقًومأنمأضدممعودةمأدبقيمعشقضيم،متلفؿم
ؼب متـؿقي ماظذوق ماألدبل مظطالبـو م ،موتربل مصقفؿ معؾؽي ماظؼراءةم
اظشعرؼي ماظقاسقي م ،موتغرل معـ مغظرتفؿ مإظب ماظذلاث ماظذي مؼرىم
بعضفؿمغقسًومعـماظطالدؿم،موتشعرػؿمبلنمتراثـومثروةمالمغظرلمشلوم
ظق مأغـو مأسدغو مضراءتف مضراءة متؽشػ مسـ مروسؿف مودر معبوظف م،م
وأبعودهمايضورؼيمواٌعرصقيم .م
وإغلمألرجقمأنمأطقنمضدموصؼًمصقؿومضصدتم،مواهللمعـموراءم
اظؼصدم،موػقمحلؾـوموغعؿماظقطقؾ .م
م
أ.د /حمىد خمتاز مجعٛ
أضتاذ األدب ٔالٍكد
ٔعىٗد الكمٗ ٛاألضبل
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األِداف العاو ٛلمىكسز
أٔال  :األِداف املعسفٗ: ٛ

 -1أن مؼؿعرف ماظطوظى مسؾك ماألدب ماألعقي معـذ مضقوم ماظدوظيم
األعقؼي مدـي م41ػــ محؿك مدؼقرفو م ،موػل مصذلة معألىم
بوٌؿغرلات ماظلقودقي مواالجؿؿوسقي مواظـؼوصقي ماظيت مطون مشلوم
أثرػومؼبمعلرلةماألدبموتطقرهم.
 -2أن مؼلؿكؾص ماظعقاعؾ ماظيت مأدفؿً مؼب مبروز ماظظقاػرم
األدبقيمعـمذظؽماظعصرم.
 -3أن مضبدد مأػؿ مأسالم ماألدب مومنوذجف م ،موؼؾؿ محبقوة موآثورم
ذبؿقسيمعـمأذفرماظشعراءمواًطؾوءمؼبماظعصرماألعقيم.
 -4أنمؼربطمبنيماألدبموبنيماظؾقؽيمواظعصراظذيموؾبجدمصقفؿوم.
 -5إثراء مزبزون ماظطوظى ممبفؿقسي معـ ماظـصقص ماألدبقيم
اٌكؿورةم.

ثاًٌٗا  :األِداف املّازٖٛم :م
 -1أنمؼؿقؾك ماظطوظىممبقػؾيماإلظؼوءمواظؼراءةماظشعرؼيموؼـؿلم
عفورتفمصقفوم.
 -2اطؿلوب معفورة متؾكقص موذرح ماظـصقص ماألدبقي موسؿؾم
حبقثمصقفوم.
 -3ادؿكالصمعصودرماألدبمواٌعرصيماًوصيمبوظعصرماألعقي.
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 -4اظؿقدثمبؾغيمدؾقؿيمتؿلؿمبوىؿولمواظقضقحم.
 -5اظؿدرب مسؾك مإسداد ماظؾققث مواٌـوضشوت مواٌؼورغوتم
األدبقي.
 -6هؾقؾمسددمعـماظـصقصماألدبقيمهؾقالًمأدبقًوم.
 -7عـوضشيماٌػوػقؿمواظؼضوؼوماٌؿصؾيمبوألدبماألعقيم.
ثالجًا  :األِداف الٕدداٌٗٛ

 -1أنمضبىماظطالبماألدبموؼؿذوضقامآثورهموؼؼؾؾقامسؾكمصـقغف.
 -2أن مؼعؿؼ ماظطالب مصؾؿفؿ مواسؿزازػؿ مبذلاث مأعؿفؿ ماألدبلم
عـمخاللماظقضقفمسؾكمإبداعمأدالصفؿم.
 -3أن مؼظفروا ماغػعوشلؿ مبوألدب ماألعقي موأن مؼؼدروا مصـقغفم
اٌكؿؾػيم.
 -4أن مؼدرك ماظطالب متلثر ماألدب مواألدؼى مبوٌمثرات ماظـػلقيم
واالجؿؿوسقيمواظلقودقيمواظدؼـقيمواظؾقؽقيمواظػطرؼيموايلقي.

اظؿذوق ماظػين ماظرصقع مظؾعض مغصقص موذقاػد معـ ماألدب ماألعقيم
ذعرًامأومغـرًام .م
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الفصن األٔه
احلٗا ٚالطٗاضٗ ٛيف العصس األؤٕ ٙأثسِا يف أدبْ

األدؼى م– مطؿو مغعؾؿ م– موظقد ماظؾقؽي مواظعصر م،مؼؿلثر ممبو مؼدورم
صقفؿومعـمأحداثمثؿمؼصقغمذظؽمؼبمضوظؾفماألدبل م
ممممممموالبد مظؾدارس مأو ماظؾوحٌ مؼب مسصر مبين مأعقي معـ مأن مؼؾؿ م-مم
وظــق مبطرؼؼ ماإلصبوز م– مبوألحقال ماظلقودقي مشلذا ماظعـــصر م ،مصؼدم
ظعؾً ماظلقودقي مدورًا مبورزًامؼب معبقـع مصـقغف موسؾقعف م،مومل متؽـم
ايقوة مؼب مسصر مبين مأعقي محقوة مػودئي م ،مبؾ مطوغً مثوئرة م،م
تصورسًمصقفو ماألحزاب م ،موتعددت مصقفو ماظػرق م،مواخؿؾػً مصقفوم
اآلراء م ،موأحــداث ماألعقؼقن مغؼؾي مخطرلة مؼب متورؼخ ماًالصيم
اإلدالعقي م،مإذ محقظقػو معـ مخالصي مدؼـقي مذقرؼي مأو ماغؿكوبقي مإظبم
عؾؽ مسضقد مؼؿقارثف مأصراد ماظؾقً ماألعقي م ،موأخذوا ماظـوسم
بوظشدةم،موأحققاماظعصؾقوتماظيتمطودتمععوٌفومتـدرس.م م
وسؾك مدارس مػذا ماظعصر مأن مؼؿلعؾ ماألحداث ماظيت مدؾؼؿف م،م
ظقؿعرفمغشلةمػذهماظدوظيموزروفمضقوعفوم م
وػوطؿ مأػؿ ماألحداث ماظلقودقي ماظيت مأثرت مؼب مأدب مػذام
اظعصرم :م
م
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م
أ – الفتٍ ٛيف عّد عجىاُ (زض٘ اهلل عٍْ):

مممممممممجوءماظردقلم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)موغرلانماظعصقيمعشؿعؾيم
صلرػلػو م ،موأصؾح ماظـوس مؼب مذغؾ مسـفو ممبو مجوء مبف ماظدؼـم
ايـقػ م ،موزؾ ماألعر مسؾك مػذا مرقؾي مسفد ماظشقكني مأبل مبؽرم
وسؿر م(رضل ماهلل مسـفؿو) م ،مصؾؿو موظل مسـؿون م(رضل ماهلل مسـف)م

ادؿؼوعً مظف ماألعقر مأسقاعًو مثؿ ماضطربً م ،مواذؿعؾً ماظػنت م،م
ووجد مخصقم ماإلدالم موايوضدون مسؾقف مؼب مػذه ماظػنت معودةم
دزلي مظؾؿشـقع مسؾك مسـؿون م(رضل ماهلل مسـف) م" محؿك مؼظفروام
خؾقػيماٌلؾؿنيمؼبمصقرةمشرلمطرمييممبكوظػيمغفٍمردقلماهللم
(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) ،موجرأتف مجرأة مواضقي مسؾك مزبوظػي معوم
اتػؼ مسؾقف ماٌلؾؿقن مؼب ماظعؾودات مواٌعوعالت،مألن ماالغؿفوزؼيم
ؼب ماألخؾور مادؿغؾً ماظظروف ماظلقؽي ماظيت مسوش مصقفو مسـؿونم
(رضل ماهلل مسـف) م ،مثؿ مأخذت متلقد مصقوئػف ماظؾقض م ،موتعؽسم
اظعؿؾماظصوحلمسؾكموجفمدلءم"م(.)1م م
صؼوظقا م :مإن مسـؿون م(رضل ماهلل مسـف)مضرب مسؿور مبـ مؼودر م(رضلم
اهلل مسـف) محؿك مصؿـــؼ مأععوءه م ،موضرب مسؾد ماهلل مبـ معلعقدم
(رضل ماهلل مسـف) محؿك مطلر مأضالسف م ،موعـع مسطوءه م ،موابؿدعم
( )1أباطٌل ٌجب أن تمحى من تارٌخ د /إبراهٌم شعوط ص  171ط بٌروت.

8

جبؿعفماظؼرآن،موأحرقماٌصوحػم،موغػكمأبومذرمصوحىمردقلم
اهلل مإظب ماظربذة م( )1مبعقدا مسـ ماٌدؼـي م ،موأسطل معروان مبـم
ايؽؿ مػبس مشـوئؿ مأصرؼؼقــي م،موأبطؾ مدـي ماظؼصر مؼب ماظصؾقاتم
ؼب ماظلػر( )2مإظبمشرل مذظؽ معـ ماالصذلاءات م ،مأومهؿقؾمظألخؾورم
شرلمعومهؿؿؾم،موغبؾفومسؾكمشرلموجففو ماٌؼصقد م،مظؾـقؾ معـم
اًؾقػيماظـوظٌموتشقؼفمصقرتفم .م
مممممموال مذؽ مأن ماظؿورؼخ ماٌـصػ مؼدلئ مسـؿون معـ مػذهم
االتفوعوت ماظيت مأظصؼً مبف مزورًا موبفؿوغو محؿك مضول مابـ ماظعربلم
بعدمذطرمػذهماالتفوعوتم،مػذامطؾفمبورؾمدـدًاموعؿـًو  :م
صلعومضربفمالبـمعلعقدم،موعـعفموسطوءهم.م.م.مصزورم .م
ممممممموأعو مضربف مسؿورًا مصذظؽ مإصؽ معـؾف م ،موظق مصؿـؼ مأععوءه معوم
سوش مأبدًا م،موأعو معبعف ماظؼرآنمصؿؾؽ محلـؿف ماظعظؿك م ،موصـقعفم
األطدلم،محقٌمحلؿمعودةماًالفم،موطون مغػقذموسدماهلل محبػظم
اظؼرآن مسؾك مؼدؼف م .م .م .مإخل موأعو م مبوضل ماالتفوعوت م ،مصؿؿفوصؿفم

()1الزبدة  :قرٌة من قرى المدٌنة على ثالثة أمٌال قرٌبة من ذات عرق "معجم
البلدان" ج 3ص .42
( )4راجع فً هذا العواصم من القواصم البن العربً ص  14 , 11ط المطبعة
السفلٌة سنة  1371هـ والطبري ج 2ص 333وما بعدها  ,وتارٌخ الٌعقوبً ج4
ص  173وما بعدها ط دار صاد بٌروت.
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هؿؾم–مععفوم–ماظردمسؾقفومعـمشرلمعشؼي( .)1م
ممممممموظؽـ مدقودي ماظؾني ماظيت ماتؾعفو مسـؿون م(رضل ماهلل مسـف)م
طوغً مضد مجرأت مطـرلؼـ مممـ مطوغقا مطبوصقن مسؿر م(رضل ماهللم
سـف)مسؾك مأن مؼـرلوا ماظلكط مواظشغى محؿكمسؾك ماًؾقػي مغػلفم،م
وجرأتمبعضماظقالةمأنمؼؼؿطعماألعقرمدوغفم .م
ػذا موضد مررأت مسؾك ماجملؿؿع مبعض ماألعقر ماظيت مال مدخؾم
ظؾكؾقػيمصقفوم،موعـفو()2م:م م
 1م– ماظؿغرل ماظقاضح ماظذي مررأ مسؾك ماجملؿؿع ماإلدالعل مبظفقرم
رقائػ مجدؼدة معـ ماٌلؾؿني م،ممل متؽـ مذوػدت مردقل ماهللم
(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) موال مسوصرت مأؼوعف م ،مإمنو مطون معـفؿم
اٌلؾؿقن ماىدد معـ ماظػرس مواظروم ماظذؼـ مطون مظؾقؽؿفؿم
وغشلتفؿ متلثرل مواضح مؼب متصرصوتفؿ م ،مومل مؼػفؿقا ماإلدالم مطؿوم
صفؿف مصقوبي مردقل ماهلل م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ)مواظذؼـ مأخذوام
سـمػمالءماظصقوبيم( .)3م
 -2ماظؿغرل ماظقاضح ماظذي مررأ مسؾك ماجملؿؿع مبلؾى مإضؾولم
()1أباطٌل ٌجب أن تمحى من التارٌخ ص  131عن العواصم من القواصم البن
العربً ص 13وما بعدها .
( )4راجع أباطٌل ٌجب أن تمحى من التارٌخ ص  171وما بعدها  ,وتارٌخ األمم
اإلسالمٌة للشٌخ الخضري ج 4ص  111وما بعدها ط المكتبة التجارٌة سنة
 1322هـ .1141-
( )3انظر أباطٌل ٌجب أن تمحى من التارٌخ ص.177
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اظدغقو موطـرة ماألعقال مواظغـوئؿ ماظيت ممل متؽـ مدبطر مألحد مسؾكم
بول م ،مثؿ ماخؿالط ماظعرب مبغرلػؿ معـ ماظشعقب ماٌػؿقحي مذاتم
ايضورات ماظؼدميي مم،موتلثرل مػذا ماالخؿالط مؼب متؼؾقد ماٌذلصنيم
عـ مأػؾ متؾؽ ماظؾالد م ،مممو مجعؾ ماًؾقػي مسـؿون م(رضل ماهللم
سـف) مضبوول مأن مؼلخذ ماظـوس مبوظرصؼ مواظؾني م ،محؿك مال مضبدثم
اظلكطماظعؾينمسؾكماإلدالمموتعوٌقف()1م .م
 -3ماظدسوؼي ماظيت مغظؿفو مأسداء ماإلدالمموسؾك مرأدفؿ مسؾد ماهللم
بـ مدؾل ماظقفقدي مضد مسـؿون م(رضل ماهلل مسـف) مإلثورة مسقارػم
اىؿوػرلمضدهم،موعومأرادوامبذظؽمإالمحدوث ماظػنتمواضطرابم
أعرماٌلؾؿني()2م .م
وعو مزال مأربوب ماظػنت موعروجق ماظشوئعوت مؼمظؾقن مسؾك مسـؿونم
وؼـرلون محقظف ماظشؽقك مواظشؾفوت محؿك مضدعً موصقد ماألعصورم
إظب ماٌدؼـي مشوضؾي مسؾك مسـؿون م(رضل ماهلل مسـف) م ،موتلزعًم
األعقر محؿك محوصر مواظـقار معـزظف م ،مواضؿقؿقه مسؾقف م 0م 0م 0مثؿم
ضؿؾقه(.)3
ب – وٕقف الصخاب( ٛزض٘ اهلل عٍّي) بعد وكتن عجىاُ :

ممممممممإن ماظػؿـي ماظيت ماذؿعؾً مؼب مأواخر مسفد مسـؿون ممل متفدأم
( )1انظر المرجع السابق ص .171
( )4انظر المرجع السابق ص .173
( )3انظر المرجع السابق ص.131
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مبؼؿؾف م ،مبؾ مازدادت ماضطراعًو مواذؿعوالً م ،موواجف ماٌلؾؿقنم
عشؽؾؿني معـ مأخطر معو مسرض مشلؿ معـ ماٌشؽالت معـذ مخالصيم
أبل مبؽر م(رضك ماهلل مسـف) مإحداػؿو متؿصؾ مبوًالصي مغػلفو م،م
واألخرى متؿصؾ مبنضرار ماظـظوم موإغػوذ مأعر ماهلل مصقؿـ مضؿؾ مغػلًوم
بغرلمغػسمأومصلودمؼبماألرض()1م.م م
مممممممصؾعد معؼؿؾ مسـؿون م(رضل ماهلل مسـف)ماوف معـ مطون مبوٌدؼـيم
مبومصقفؿماظـقارمسبقمسؾلم(رضلماهللمسـف)مظقؿلؾؿمعؼوظقدماألعقرم،م
وظؽـ مسؾقًو م(رضل ماهلل مسـف) مطون مؼعؾؿ معغؾي ماألعر م ،موأن متلؾؿفم
األعقر مؼب متؾؽ ماظؾقظوت مايرجي مؼعرضف مظؾؿفؿي م– معفؿو مطونم
غوئقًو مسـفو معدلأ معـفو م– مصلبك مسؾقفؿ مؼب مأول ماألعر موضول م :م" مالم
حوجي مظل مؼب مأعرطؿ م،مأغو مععؽؿ م،معـ ماخذلمت مصؼد مرضقً مبف م..م
صؼوظقا م:ماهلل معو مشبؿور مشرلك( )2م"مصؾؿو ماخؿؾػقا مإظقفمعرارًا معصرؼـم
سؾك مذظؽ مضؾؾف معـفؿ م ،موبوؼع مأػؾ ماٌدؼـي مظعؾل مبوًالصي م،م
وطونمممـمبوؼعمسؾقًومرؾقيمواظزبرل()3م.م م
ممممممممومل مؼؽد مسؾل مؼؿقظب ماًالصي محؿك مواجفؿف ماظعؼؾوتم
واٌؿوسى مؼب ماظشدة موخطقرة م ،مصؾؼد مرؾى مإظقف معبوسي معـم
( )1انظر الفتنة الكبرى لطه حسٌن ج 5ص  5ط دار المعارف بمصر سنة
.1111
( )4الطبري ج 2ص.243 , 247
( (3انظر الطبري ج  2ص  243ومحاضرات فً تارٌخ العالم اإلسالمً د /محمد
الطٌب النجار ص 45ط مطابع دٌاب سنة  1211ه – 1131م.
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أوظل ماظرأي مأن مضبوطؿ مػمالء ماظذؼـ مضؿؾقا مسـؿون م(رضل ماهللم
سـف) م ،مصلرجل مػذا ماألعر مورؾى معـفؿ مأن مؼـؿظروا محؿك متفدأم
األعقرموتلؿؼرماألوضوع()1م.م م
ممممممممومل مؼؼؿـع مبعض ماظصقوبي ممبو مضوظف مسؾل م(رضل ماهلل مسـف)م
وروظؾقهمبوظؿعفقؾمبنضوعيمايدمسؾلمضؿؾيمسـؿونم .م
ممممممممموؼبمتؾؽماظؾقظوتمايرجيمزفرتمعبوسيمعقاظقيمظعـؿونم
أخذت متطوظى مبوظـلر معـ ماظؼؿؾي م ،موهؿؾ مسؾقًو مغػلف موزر معؼؿؾم
سـؿون م،موسدل مسـ مػذه ماظدسقى ماظقظقد مبـ مسؼؾي مبـ مأبل مععقطم
–موطونمأخومسـؿونمألعفم،مصؼولم(:)2م م
بـكمػوذـؿمإغـوموعـومطــونمبقـــــــــو م

م

م

طصدعماظصػومعومؼقعضماظدػرمذوشؾي م

بينمػوذؿمطقـــــػماشلقادةمبقــــــو م

م

م

وســـــــدمسؾــلمدرســــــــفمونوئؾــــــــف م

بينمػوذؿمردوامدالحمابـمأخؿؽؿ م

م

م

طؿومشدرتمؼقعـًومبؽلـرىمعرازبــــــــــف م

مممممممممصفق مؼؿفؿ مسؾقو م(رضل ماهلل مسـف)مبوظؿكعر مسؾك مسـؿون مواظغدرم
بف م" مسؾك مأن ماظؿورؼخ ماٌـصػ مؼدلئ مسؾقًو معـ ماظؿقرؼض مسؾكم
( (1محاضرة فً تارٌخ العالم اإلسالمً د /محمد الطٌب النجار ص.45
( (4مروج الذهب للمسعودي ج 4ص 351تحقٌق محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد
ط دار الفكر.
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اظـقرة م ،موؼدلئف معـ ماظؿؼصرل مؼب مغبوؼي مسـؿون م ،موؼدلئف معـم
اظلرورممبؼؿؾفم()1م.م م
ممممممممومل مؼؾول مسؾل مبوعؿـوع ماٌعورضني مسؾقف م ،موبدأ معلعوهم
جوػدًا مؼب مإسودة متؼوظقد ماًالصي ماظدؼـقي ماألوظب ماظيت مدودتم
زعـ ماظـيب م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ)مواظشقكني( )2م،مصؾودر م(صؾكم
اهلل مسؾقف مودؾؿ) مبعزل موالة مسـؿون م" مألغف مطون مؼمعـ مبػلودم
اىفوز ماإلداري مؼب مسفد مسـؿون م(رضل ماهلل مسـف) م ،موؼعؿؼد مأنم
اظلؽقتمسؾكمذظؽميظيمواحدةمضعػمؼبماظعزمييموغؼصمؼبم
اظدؼـ( )3م"م،موطون مؼرى مأن موالة مسـؿون ماظقالة ماٌعزوظني مألعرم
سؾل مإال مععووؼي ماظذي ماسؿصؿ مبلرض ماظشوم م،موطون مؼب مزبططفم
أال مؼؾوؼع محؿك مؼؼوم مايد م ،موؼمخذ ماظؼصوص معـ مضؿؾي مسـؿونم
(رضل ماهلل مسـف) م ،موصؽر مسؾل مؼب ماٌضل مإظب مأػؾ ماظشومم
ظرلشؿفؿمسؾكماظدخقلمؼبمروسؿفم،موظؽـمأخؾورًاممنًمإظقفمبلنم
رؾقي مواظزبرل م(رضل ماهلل مسـف) موععفؿو مسوئشي م(رضل ماهلل مسـفو)م
خرجقا مؼرؼدون ماظؾصرة م ،مصصرف مػؿف مسـ ماظشوم محؿك مؼـؿفلم
عـمأعرماًورجنيمسؾقفمبوظؾصرةم،مصصقبمغظرهمسبقػوم،مواغؿفكم
( )1أدب السٌاسة فً العصر األموي د /أحمد الحوفً ص11ط دار نهضة مصر
سنة .1151
( (4انظر الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي د /النعمان القاضً ط دار المعرف
مصر ص .21
( (3محاضرات فً تارٌخ العالم اإلسالمً د /محمد الطٌب النجار ص .41
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األعرممبقضعيماىؿؾم.م م
ج -وٕقع ٛاجلىن :

مممممظعؾ مػقل مػذه ماٌقضعي مؼرجع م– مأول معو مؼرجع م– مإظب مإغفوم
أول معقضعي ماظؿؼك مصقفو ماٌلؾؿقن موجفًو مظقجف م،مأو مضؾ مظعؾفو مأولم
عقضعيماغؼلؿماٌلؾؿقنمصقفومسؾكمأغػلفؿم.م م
مممممممموضد ماػؿؾؾ ماالغؿفوزؼقن مصرصي مػذا ماًالف مظقشقػقام
صػقيمغؼقيمروػرةمعـمتورؼخماظصقوبيماظؽرامم(رضلماهللمسـفؿ)م
وظقفقغقامعـمذلغفؿ.م م
مممممممممصؼد مذطرت مبعض ماٌراجع ماظؿورطبقي( )1مأن ماظزبرل مطونم
ؼطؿع مؼب موالؼي ماظعراق م،مورؾقي مؼب موالؼيماظقؿـم،مصؾؿومأردؾم
سؾلّ مظقالة مومل مؼؽـ مشلؿو محظ مؼب ماظقالؼي مغؼؿو مسؾقف م ،موتؽؾؿوم
ؼب مذلغف موغدعو مسؾك مبقعؿفؿو م ،مصودؿلذغو مسؾقًو مؼب ماًروج مإظبم
عؽي مألداء ماظعؿرة م ،موظؽـف ممل مطبػ مسؾقف مأعرػؿو مصؼول مشلؿو م:م
واهللمعوماظعؿرةمترؼدانم(.)2م م
مممممممموعضؿقن مػذا ماظؼقل مأن مرؾقي مواظزبرل مادبذا ماٌطوظؾيم
( )1انظر اإلمامة والسٌاسة والمنسوب البن قتٌبة ص  24 , 21ط مطبعة
القاهرة بدون تارٌخ.
( (4محاضرات فً تارٌخ العالم اإلسالمً د /محمد الطٌب النجار ص .32
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بوظؼصوص معـ مضؿؾي مسـؿون مدؿورًا مطبػقن موراءه مأشراضفؿو مؼبم
ايؽؿمواظلؾطونمواغؿزاعماًالصيمعـمسؾل()1م.م م
ممممممموتذطر مبعض ماٌصودر مأن ماظذي مدصع مسوئشي مإظب ماًروجم
سؾك مسؾل مػق مبغضفو ماظؼدؼؿ مظف م،مصؼد مطوغً مود مسؾقف معقجدةم
ذدؼدةمعـذمحودثيماإلصؽ(.)2م م
والمذؽمأنماظؿورؼخماٌشرقمشلمالءماظصقوبيمؼدحضمػذهم
اظؿفؿمدحضًومالمدؾقؾمإظبماىدالمصقف.م م
ممممممأعو مرؾقي مواظزبرل مصؾفؿو مؼب متورؼخ ماإلدالم مبالء موطػوح م،م
وػؿو معـ ماظعشرة ماٌؾشرؼـ مبوىـي م ،موعوت ماظـيب م(صؾك ماهللم
سؾقف مودؾؿ) موػق مراضٍ مسـفؿو موطون مذظؽ مػق ماألدوس ماظذيم
دقغ مظعؿر مبـ ماًطوب مؼب مآخر ميظوت محقوتف مأن مصبعؾفؿوم
ضؿـماظلؿيماظذؼـمطبؿورماًؾقػيمعـمبقـفؿ(.)3م م
وأعو ماظذي موـقا مسؾك مسوئشي م(رضل ماهلل مسـفو) مصقؾدوا مأغفؿم
جفؾقا معؼوعفو موتربقؿفو ماحملؿدؼي م ،موخرجقػو مسـ متصرصوتم
اٌطفرةمضؾقبفؿمعـمايؼدمإظبمسوعيماظـوسمؼبماظعصقرماظؾعقدةم

( )1المرجع السابق ص .32
( (4انظر الفتنة الكبرى ج  4ص  45وما بعدها.
( (3انظر محاضرات فً تارٌخ العالم اإلسالمً ص  32 , 33وانظر فً ترجمة
الزبٌر بن العوام وطلحة بن عبٌد هللا  ,الطبقات الكبرى البن سعد ج ,3ص, 111
ص.412
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سـمسصرماظـؾقة!! م
إن ماظذؼـ مصقروا مأم ماٌمعـني مسوئشي م(رضل ماهلل مسـفو) مبفذهم
اظصقرة ممل مؼعرصقػو مأبدًا م..موإمنومصقر ماعرأة معـ مغلوء مسصرػؿم
تدصعفوماظعورػيم،موؼؼقدػوماظؿفقرم،موتلؿفقىمشلقاػوموأحؼودػو.م م
ظؼد مغلقا مأغفو مأم ماٌمعـني م،موحؾقؾي مردقل ماهلل م(صؾك ماهلل مسؾقفم
ودؾؿ) م..موأرجح مأعفوت ماٌمعـني مسؼالً م،موأوسوػـ مظؿقجقفوتم
ردقلماهللم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)م()1م.م م
واظذي مسؾقف ماحملؼؼقن مواٌـصػقن مأن مسوئشي م(رضل ماهلل مسـفو)م
وععفو مرؾقي مواظزبرل مخرجقا مؼرؼدون ماإلصالح مبني ماظـوسم
واجؿؿوعماظؽؾؿيم.م م
وضبؿؿؾمأغفؿمخرجقامظقؿؿؽـقامعـمضؿؾيمسـؿونم(رضلماهللمسـف)م
( )2موطوغقا مؼرون ماٌلؾؿني معؿك مسؾؿقا مأن مأعفؿ متفؿفو موحدةم
اٌلؾؿني موؼمٌفو متػرضفؿ م ،موأن ماظقحدة مال مميؽـ مأن متؿؿ مإالم
إذا ممت ماظؼؾض مسؾك مضؿؾي مسـؿون ماجؿؿعقا مإظقفو موعؽـقػو معـم
اظؼؾض مسؾقفؿ م ،موسـد مذظؽ متؽقن ماٌشؽؾي مضد ماغؿفً معـم
أدودفوم،موتؽقنمضدمأسػًمسؾقومعـمحربمداخؾقيمطونمطبشوػو،م
صقعقد ماٌلؾؿقن مؼب مدرلػؿ ماظطؾقعل م ،ماظذي مطوغقا مؼلرلوغفم
( )1أباطٌل ٌجب أن تمحى من التارٌخ ص  131 , 133بتصرف.
( (4راجع العواصم من القواصم ص.151
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ؼب مسفد مأبل مبؽر موسفد مسؿر موسفد مسـؿون مرضل ماهلل مسـفؿم
أعبعني(.)1م م
وظؽـ ماألعقر مدورت مؼب مشرل مذبراػو ماظطؾقعل م ،مواضطر مسؾلم
إظب ماالدؿعداد مظؾؼؿول م ،موظؽـف مطون معمثرًا مظؾصؾح محرؼصًو مسؾقفم
صلردؾمإظقفؿماظؼعؼوعمبـمسؿروم،موطودماظصؾحم مؼؿؿ مظقال مأن مسنيم
اظـوئرؼـ مطوغً مؼؼظي م ،مصدبرت معؽقدتفو ماظيت مخػقً مسؾكم
اظطرصني محؿك مأصلدت ماظصؾح م( )2م،موطوغً معقضعي ماىؿؾ ماظيتم
ضؿؾ مصقفو مسشرة مآالف معـ مذفعون ماٌلؾؿني م ،ممل مطبلرم
اٌلؾؿقن معـؾفؿ مؼب مأطدل ماٌعورك ماظيت مخوضقػو مؼب مدؾقؾم
اهلل()3م،مواظيتمدفؾًمسؾكماٌلؾؿنيمصقؿومبعدمأنمؼؼػمبعضفؿم
بنزاء مبعض معؿقوربني مؼلؿقؾ مطؾ معـفؿ مدم ماآلخر مبعد مأن مطونم
ذظؽماٌقضػمؼبمغظرػؿمسظقؿًومعفقؾًو(.)4م م
د -وٕقع ٛصفني:

سؾؿـو مأن مسؾقًو م(رضل ماهلل مسـف) مبودر مبعزل موالة مسـؿون م(رضلم
اهللمسـف)موأنمػمالءماظقالةمأذسـقامألعرمسؾلم(رضلماهللمسـف)مإالم

( )1راجع أباطٌل ٌجب أن تمحى من التارٌخ ص .113
( (4راجع الكامل البن األثٌر ج 3ص 424ط دار صادر بٌروت سنة  1311هـ -
1171م.
( (3تارٌخ األمم اإلسالمٌة الشٌخ الخضري ج 4ص  134ومحاضرات فً تارٌخ
العالم اإلسالمً – د /محمد الطٌب النجار ص .31
( (2تارٌخ األمم اإلسالمٌة ج 4ص .133 , 134
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ععووؼيم(رضلماهللمسـف)ماظذيماسؿصؿمبوظشومموأبكمأنمؼؾوؼعمسؾقًوم
حؿك مؼـلر معـ مضؿؾي مسـؿون م(رضل ماهلل مسـف)م،مؼب محني مأن مسؾقًوم
طون مؼرى مأغف ماًؾقػي ماٌلؽقل مسـ مدم مسـؿون م،موأن مايؽؿيم
تؼؿضل متلجقؾ ماظؼصوص مرؼـؿو متفدأ ماألعقر م،موطون ماٌغرلة مبـم
ذعؾي م(رضل ماهلل مسـف)مغصح مسؾقًو مبنضرار مععووؼي مسؾك ماظشوم محؿكم
ؼلؿؼر مظف ماألعر مثؿ مؼػعؾ مبعد مذظؽ معو مبدا مظف م ،موظؽـ مسؾقًو مأبكم
اٌداػـيموضول:م"الم،مواهللمالمأدؿعؿؾمععووؼيمؼقعنيمأبدًا"(.)1م م
مممممممموأردؾ مإظب ماظشوم مواظقف ماىدؼد مدفؾ مبـ محـقػ مصؿـعفم
أػؾ ماظشوم معـ مدخقشلو م،مصرجع مدفؾ مإظب مسؾل مثؿ مدارت مبنيم
سؾل موععووؼي معؽوتؾوت موردوئؾ موظؽـفو ماغؿفً مبوظػشؾ م( )2م،م
صوظؿؼك ماظػرؼؼون موجفًو مظقجف مؼب معقضعي مصػني م،مودارت مايربم
بني مأػؾ ماظشوم موأػؾ ماظعراق م م،مػمالء مؼدسقن مإظب مضؿؾف مسـؿونم
وؼؼقظقنمالمغؾوؼعمعـمؼمويماظؼؿؾي"( .)3م
مممممممواػؿؾؾ ماالغؿفوزؼقن مصرصي مػذا ماًالف م" موذطروا مؼبم
تػوصقؾ مذظؽ مطؾؿوت مآظً مإظب مادؿػعول مردوئؾ م ،موادؿكرجم
أضقال م،موإغشوء مأذعور م،موضرب مأعـول مدبرج مسـ مدرلة ماظلؾػ م،م
( )1انظر الطبري ج  2ص .221
( (4انظر الطبري ج 2ص  221وص  511ومحاضرات فً تارٌخ العالم
اإلسالمً ص .23
( (3العواصم من القواصم ص .114
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ؼؼرػوماًؾػموؼـؾذػوماًؾػ()1م.م م
مممممموطودماألعر مؼؿؿ مظعؾل مؼب مػذه ماٌقضعي م– مإذ مرجقً مطػؿفم
حؿك مػؿ مععووؼي مبوظػرار م،موظؽـف متذطر مأبقوت مسؿرو مبـ ماإلرـوغيم
صـؾً( )2م– مظقال مدػوء مسؿرو موععووؼي محقٌ مأوحً مشلؿو مذدةم
اٌعرطيمبرصعماٌصوحػمسؾكمرءوسماظرعوحم،موؼبمذظؽمؼؼقلم
اظـفوذلمبـمايورث()3م:م م
صلصؾـحمأػؾماظشوممضدمرصعقاماظؼـو م

م

م

سؾقفــــومطؿوبماهللمخقــــرمضران م

وغودوامسؾقوم:مؼومبــــمسؿمربؿـــد م

م

م

أعومتؿؼلمأنمؼفؾــؽماظـؼــــالن م

ممممممممموأدرك ماإلعوم مسؾك مأغفو مخدسي م ،موظؽـ مأصقوبف ماغؼلؿقام
سؾقف معو مبني مضوبؾ مظؾؿقؽقؿ م ،موراصض مظف م ،موأخرلًا مغزل ماإلعومم
سؾل مسؾك مرشؾي ماظؽـرة معـ مجـده م،موضؾؾ ماظؿقؽقؿ م،مصؾؿو مؼؽلًم
اىؿوسي ماظراصضي مظؾؿقؽقؿ معـ مرجقع مسؾل مسـؿو مأبرعف معـم

( )1المرجع السابق ص .113
( (4هو عمرو بن عامر بن زٌد مناة بن عامر بن مالك الخزرجً  ,واإلطنابة أمه
وقد تمثل معاوٌة بقوله :
أبت لً عفتً وأبى بالئً  .:.وأخذ الحمد بالثمن الربٌح
وقولً كلما جشأت وجاشت  .:.مكانك تحمدي أو تسترٌحً
( (3مروج الذهب ج  4ص  21تحقٌق محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ط دار
المعرفة بٌروت سنة 1213هـ 1133 -م.
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اتػوق معع مععووؼي مخرجً مسؾقف موطوغً مغقاة محزب مجدؼد موػقم
حزبماًقارجم( .)1م
ممممممموضد متؽؾؿ ماظـوس مؼب ماظؿقؽقؿ مصؼوظقا مصقف معو مال مؼرضوه ماهلل م،م
وعومؼؿـوصكمععماٌروءةمصضالًمسـماظدؼوغي()2م.م م
مممممموتذطر مبعض ماٌراجع ماظؿورطبقي مأن مسؿرًا موأبو معقدك ماتػؼم
سؾك مخؾع ماظرجؾني موترك مأعر ماٌلؾؿني مذقرى مبقـفؿ م،مصؿؼدمم
أبق معقدك مصكؾع مصوحؾف مثؿ مجوء مسؿرو مصكدع مأبو معقدك موثؾًم
صوحؾف(.)3م م
واظذيمسؾقفماحملؼؼقنمواٌـصػقنمأنمايؽؿنيماتػؼومسؾكمأنم
ؼعفدامبلعرماًالصيمإظبماٌقجقدؼـمسؾكمضقدمايقوةمعـمأسقونم
اظصقوبي ماظذؼـ متقصك مردقل ماهلل م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) موػقم
راضٍ مسـفؿ( )4م ،مأغفؿو مٌو ماجؿؿعو مإلسالن معو ماتػؼو مسؾقف مسزلم
سؿرومصوحؾفمطؿومسزلمأبقمعقدكمصوحؾف(.)5م م
مممممممموأرى مأن ماظذؼـ مهوعؾقا مسؾك مسؿرو مضد مغلقا مأو متـودقا م،م
جفؾقا مأو مووػؾقا معو مشلذا ماظصقوبل معـ مجفود موبالء م،مغلقا مأنم
سؿر مبـ ماًطوب م– موػق ماظصورم مؼب ماخؿقور موالتف م– مضد ماخؿورهم
( )1راجع تارٌخ الطبري ج  5ص  12وما بعدها .
( (4انظر العواصم من القواصم ص . 174
( (3راجع اإلمامة والسٌاسة المنسوب البن قتٌبة ج  1ص  111وما بعدها.
( (2أباطٌل ٌجب أن تمحى من التارٌخ ص .411
( (5انظر العواصم من القواصم ص .173
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واظقًو مسؾك مصؾلطني مواألردن م ،مثؿ مسؾك معصر مومل مؼعزظف مسـفوم
رقالمصذلةمخالصؿف()1م.م م
ممممممممموطؾ معو مؼب ماألعر مأن ماظؿقؽقؿ ممل مؼلػر مسـ مغؿقفي معرضقيم
ظدى مأصقوب مسؾل م ،مإذا مطوغقا مؼروغف مأحؼ ماظـوس مخبالصيم
اٌلؾؿني موضد مبوؼعف مبفو مأػؾ مايؾ مواظعؼد معـ ماظصقوبي مصعودوام
إظب ماظؽقصي مظقعدوا ماظعدة موؼؿلػؾقا مظؼؿول مأػؾ ماظشوم م ،مصؾؿوم
ادؿعد مسؾل م(رضل ماهلل مسـف) موػق مبوٌضل مسبق ماظشوم معرةم
أخرى مأُذرل مسؾقف مبلن مؼػرغ مأوال معـ مػذه ماظطوئػي ماظيت مخرجًم
سؾقف موجعؾً متػلد مؼب ماألرض موتلػؽ ماظدعوء مصظػر مبفو مؼبم
عقضعيماظـفروان()2م،مثؿمػؿمبوٌضلمسبقماظشومموظؽـفماضطرمإظبم
اظـزول مسؾك مرشؾي ماظؽـرة معـ مرؤدوء مجـده مؼب ماظرجقع مسبقم
اظؽقصي مطل مؼلؿعد مظؾؼوء مأػؾ ماظشوم( )3م ،موظؽـ معـقؿف مسوجؾؿفم
سؾكمؼدمسؾدماظرغبـمبـمعؾفؿمدـيم40مػـم.م م
ممممممموبعد معؼؿؾ مسؾل ممل متؾؼ مأعوم مععووؼي مظؽل مؼلؿؿى مظف ماألعرم
إال معـووذوت مؼلرلة معع مايلـ مبـ مسؾل مسؾك ماظذي ممل مؼؾؾٌم
أغصوره مأن مدبوذظقا مسـف مممو ماضطره مإظب ماظؿـوزل مٌعووؼي محؼـًوم
( )1انظر رجال حول الرسول خالد محمد خالد ص .773
( (4راجع فً هذه الموقعة اإلمامة والسٌاسة المنسوب البن قتٌبة ج 1ص 113
وما بعدها والفتنة الكبرى ج 4ص  , 112ومرآة اإلسالم لطه حسٌن ص  412ط
دار المعارف بمصر.
( (3راجع الفتنة الكبرى ج 4ص .117 , 111
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ظؾدعوء م ،موؼؿـوزل مايلـ مبـ مسؾل مٌعووؼي مدـي م 41مه م()1ـ م ،ممتم
األعرمٌعووؼيموأصؾحمخؾقػيماٌلؾؿنيمشرلمعـوزع()2م.م م
م م
م

( )1انظر مقتله (رضً هللا عنه) فً الطبري ج 5ص  123وما بعدها وتارٌخ
األمم اإلسالمٌة ج 4ص . 114
( (4اتجاهات الشعر األموي د /صالح الدٌن الهادي ص 41ط 1مطبعة المدنً
سنة 1131 – 1217م.
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ٌػأ ٚاألحصاب الطٗاضٗ ٛيف العصس األوٕٙ
ٔأثسِا يف أدبْ م

ممممطوغً معللظي ماظؼصوص معـ مضؿؾي مسـؿون مبوطقرة ماًالف مبنيم
اٌلؾؿني م ،موتػفرت ماٌللظي مبؾقعي مسؾل م(رضل ماهلل مسـف)م
بوًالصي م،مصطوئػي مترى مرأي مسؾل مؼب معطووظي ماظـقار مرؼـؿو متفدأم
األعقر موؼلؿؼر ماظقضع ماىدؼد ممبؾوؼعي معبقع ماألعصور محؿك مالم
صبد مضؿؾي مسـؿون مأغصورًا مؼدصعقن مسـفؿ م ،مأو مؼؿكذوغفؿ مذرؼعيم
ظؾشغىمسؾكماًؾقػيماىدؼدموػذهماظطوئػيمتمازرمسؾقًوموتشوؼعفم،م
وػؿماظذؼـمسرصقامؼبماظؿورؼخمبعدمذظؽمحبزبماظشقعي.م م
مممممموروئػي مترى موجقب ماظؿعفقؾ مبوظؼصوص معـ مضؿؾي مسـؿونم
وتطوظى مسؾقًو مبذظؽ موسؾك مرأس مػذه ماظطوئػي مععووؼي مبـ مأبلم
دػقونمعمدسمايزبماألعقيم.م م
وروئػي مثوظـي مظزعً مايقود مؼب مػذه ماظػؿـي م ،مومل متلؿطع مأنم
تؿؾني موجف مايؼ محؿك متـقوز مإظب مجوغؾف م،موأرجلت مأعر مػمالءم
وأوظؽؽمهللمدؾقوغفموتعوظبمصعرصًمبوٌرجؽي()1م.م م
وبؼقل مسؾل ماظؿقؽقؿ مخرج مسؾقف معبوسي معـ مأصقوبف مصعرصقام
بوًقارج م ،مثؿ مخرج مسؾداهلل مبـ ماظزبرل مسؾك مؼزؼد مبـ مععووؼيم
عمدلوميزبمجدؼدمحزبماظزبرلؼنيم.م م
( )1راجع أباطٌل ٌجب أن تمحى من التارٌخ ص .135 , 132
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وصقؿومؼؾلمغؾذةمسـمػذهماألحزابموأبرزمذعرائفوم:م م
أ-األوُٕٖٕ:
مممممممػؿ مأغصور مععووؼي مبـ مأبل مدػقون موعـ مجوء مبعده معـ مخؾػوءم
بين مأعقي م ،موعـذ متقظل مععووؼي ماألعر مسؿؾ مسؾك مادؿؿوظي ماظـوسم
بويؾؿ مواظلكوء متورة موترػقؾفؿ مبوظؼلقة مواظضغط متورة مأخرى م،م
صؿلظػمزؼودمبـمأبقفم،موأيؼفمبـلىمأبلمدػقونمععمأنماٌرجحم
أن مأبوه مسؾقد ماظروعل( )1م ،موأحدث مرػرة مخطرلة مؼب متورؼخم
اًالصي ماإلدالعقي محقٌ محقشلو معـ مخالصي مدؼـقي مذقرؼي مأوم
اغؿكوبقي مإظب معؾؽ مسضقد مؼؿقارثف مأصراد ماظؾقً ماألعقي م ،مصؼدم
أوسز مععووؼي مإظب مرجؾ معـ ماألزد مؼؼول مظف مذو ماظؽالع مأن مؼقاجفم
وصقد ماألعصور مؼب مذبؾلف مبطؾى ماظؾقعي مظقزؼد م ،موٌو مطون مػذام
اجملؾسمضومماظرجؾمصؼولم:مػذامأعرلماٌمعـنيموأذورمبقدهمإظبم
ععووؼي م،مصنن معوت مصفذا موأذور مإظب مؼزؼد م،مصؿـ مأبك مصفذا موأذورم
سؾكماظلقػم،مثؿمضول()2م:م م

( )1انظر فً مسألة االستلحاق الطبري ج  5ص  415 , 412وتارٌخ األمم
اإلسالمٌة ج  4ص  11 , 115ومرآة اإلسالمٌة حسٌن ص .411 , 413
( (4راجع العمدة البن رشٌق ج  1ص  311واتجاهات الشعر فً العصر األموي
ص.44
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ععووؼــيماًؾقػـــــــيمالممنــوري م
م

م
صــننمؼفؾــؽمصلوئلــــــــومؼزؼــــــد م

صؿـمشؾىماظشؼوءمسؾقـفمجفــال م

م

م

هؽــؿمصـــلمعػورضـــــــفمايدؼـد م

وال مذؽ مأن مػذا ماالووه مضقبؾ مبلكط مذدؼد معبفرةم
اٌلؾؿني،موإظب مػذه ماظـؼؾي ماًطرلة مؼشرل مسؾد ماهلل مبـ مػؿومم
اظلؾقظلمبؼقظف(:)1م م
صـــننمتلتــــقامبرعؾــــــــيمأومبفـــــد م

م

م

تؾوؼعفــــومأعقــــــــــــرةمعمعـقــــــــــو م

إذامعــومعوتمطلـرىمضوممطلــــرى م

م

م

غعــــدمثالثــــــــــــــيمعؿـودؼقــــــــــــو م

ممممممموضد مادؿعؿؾ ماألعقؼقن ماظؼقة مواظضغط مدالحًو معلؾقالً مسؾكم
خصقعفؿ م ،موسؿؾقا مسؾك مإحقوء ماظعصؾقوت ماظؼدميي مواسؿؿدوام
سؾقفومؼبمتـؾقًمعؾؽفؿم.م م
وعـمذعرائفؿم:م م
 -1أبٕ العباع األعىٜ

وػق مأبق ماظعؾوس ماظلوئى مبـ مصروخ معقظب مبين ماظدئؾ م ،موضقؾم
عقظب مبين مظقٌ م ،موأصؾف معـ مأذربقفون م ،موعقظده موعـشمه مؼبم
اٌدؼـيم،مثؿماغؿؼؾمإظبمعؽيمصؽونمالمؼػورضفومحؿكمغػوهمسؾدماهللم
( (1مروج الذهب ج 3ص . 37
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بـماظزبرلمإظبماظطوئػم()1م.م م
وطون مأبق ماظعؾوس معع مذوسرؼؿف مربدثًو مثؾؿًو مراوؼًو مظؾقدؼٌ م،مأثـكم
سؾقف مأػؾ ماىرح مواظؿعدؼؾ م ،مضول محؾقى مبـ مأبل مثوبً م:م
"زلعً مأبو ماظعؾوس ماألسؿك موطون مصدوضًو" م ،موضول مأغبدم
واظـلوئل:م"مثؼي"م،موضولماظدوريمسـمبـمععنيم:م"ثؾً"م،موضولم
علؾؿ م :م"طون مثؼي مسدالً"( )2م ،موضول ماظؾكوري م :م"حدثـو مآدم م،م
وحدثـو مذعؾف م،محدثـو محؾقى مبـ مأبل مثوبً م،مضول م:مزلعً مأبوم
اظعؾوس ماٌؽل ماظشوسر م– موطون مذوسرًا م– موطون مال مؼؿفؿ مؼبم
حدؼـفم(.)3م م
ممممممممموؼرى مبـ محفر مأن مضقل محؾقى مبـ مأبل مثوبً مسـ مأبلم
اظعؾوس موطون مذوسرًا م ،موطون مال مؼؿفؿ مؼب محدؼـف مٌو متؼضقفم
صـوسؿف معـ مدؾقك ماٌؾوظغي مؼب ماإلرراء موشرله م ،مصلخدل ماظراويم
سـفمأغفمععمطقغفمذوسرًامطونمشرلمعؿفؿمؼبمحدؼـفم،موضقظفم:م"ؼبم
حدؼـفم"م،مضبؿؿؾمعروؼيمعـمايدؼٌماظـؾقيموضبؿؿؾمصقؿومػقم

(ٌ (1نظر فً أخباره األغانً ج 15ص  57وما بعدها  ,ومعجم األدباء ج 11ص
 131 , 171وتهذٌب التهذٌب البن حجر ج 3ص , 451 , 421وتارٌخ آداب
اللغة العربٌة جرجى زٌدان ج 1ص 414ورحلة الشعر د /مصطفى الشكعة ص
 315وتارٌخ الشعر السٌاسً ص  413والموالً فً العصر األموي د /محمد
الطٌب النجار ص.14
( )4تهذٌب التهذٌب البن حجر ج 3ص .451 , 421
( (3فتح الباري ج 2ص  442ط دار الفكر.
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أسؿمعـمذظؽم،مواظـوغلمأظقؼموإالمطونمعرشقبًومسـف()1م .م
مممممممموعع مأن مأبو ماظعؾوس مثؼي مصدوق مأثـك مسؾقف مأػؾ ماىرحم
واظؿعدؼؾ مصؼد موضػ مبعض ماظؾوحـني معـف معقضػًو مدؾؾقًو م ،مصرعوهم
بعضفؿ مبوالسبراف مسـ مجودة ماالدؿؼوعي مواالغغؿوس مؼبم
اظشفقات موادؿقالل

مايرعوت()2

مورعوه مبعضفؿ مبوًؾٌم

واظػلؼ(.)3م م
وظؽـ مػذه ماآلراء ممل متـؾً مأعوم متقثقؼ ماحملؼؼني معـ مأػؾم
اىرحمواظؿعدؼؾماظذؼـموثؼقاماظرجؾموغػقامسـفماظؿفؿيم.م م
أوٕٖتْ:

ممممممممممممطون مأبق ماظعؾوس ماألسؿك مواحدًا مؼب مذعراء مبين مأعقفم
اٌكؾصني،ماظذؼـ مسوذقا موعوتقا موطؾ موالئفؿ مظؾين مأعقف محؿكم
بعد مزوال مدوظؿفؿ مواغدثور معؾؽفؿ م،موطوغً معدائقف مشلؿ م– مسؾكم
ضؾيمعوموصؾـومعـفوم–مرائعيم،موذظؽمألغفمطونمضبؾفؿمظؾقىموظقسم
ظؾرصدم،موػقمواحدمعـماظشعراءماظؼالئؾماظذؼـموثقػؿمبعدمزوالم
عؾؽفؿم .م
وؼب مدؾقؾ مأعقؼؿف ماًوظصي م،مأو مضؾ مإرضوء مشلو موشلؿ م،مأخذ مأبقم
اظعؾوس معقضػًو مدؾؾقًو معـ مخصقم ماألعقؼني م ،مصؽول ماشلفوء ماٌرم
( (1انظر فتح الباري ج 2ص .445
) )4انظر رحلة الشعر د /مصطفى الشكعة ص  315واألغانً ج  15ص .53
()4انظر فوات الوفٌات ج  4ص .21
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آلل ماظزبرل م،موسوش محقوتف معوئال مسـ ماظعؾقؼني م،موصرح مبعد مذظؽم
ؼبمضقظفمألبلماظطػقؾمسوعرمبـموائؾيموطونمذقعقًوم()1م :م
م

م
ظعؿــركمإغـــــــــلموأبومرػقــــــــؾ م
م

ٌكؿؾػــــــــونمواهللماظشفقــــــــــــد م

ظؼــدمضؾقامحبىمأبــــلمتــــــراب م

م

م

طؿـومضؾـًمسـمايؼماظقفــقد( )2م

غعسٓ:

مل مؼصؾ مإظقـو معـ مذعر مأبل ماظعؾوس مإظب مأضؾف موظق موصؾم

إظقـو مطوعالً مالدؿطعـو مأن مسبدد مبدضي ماٌقضقسوت ماظيت مسوىفو م،م
أوماظيتمشؾؾًمسؾكمذعرهم.م م
وميؽـمأنمغرجعمعوموصؾمإظقـومعـمذعرهمإظبمعقضقسنيم
أدودقنيمػؿوم:ماشلفوءمواظلقودي .م
أعو مػفوئف مصؼد ماغصى مؼب مإرورؼـ م:مأحدػؿو محزبل م،مواآلخرم
ذكصلم.م م
صؼد مضول مػفوئف مايزبل مآلل ماظزبرل مشرل معصعى موؼؾدو مأغف مطونم
ؼػرقمبنيماظعداوةمايزبقيمواظصداضيماًوصيم.م م
صقني مشؾى مبـ ماظزبرل مايفوز مجعؾ مؼؿؿؾع مذقعي مبني معروانم
) )1معجم األدباء ج 11ص  171وفوات الوفٌات ج 4ص .21
( )4أبو تراب لإلمام علً (رضً هللا عنه)
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وؼـػقفؿ مسـ ماٌدؼـي موعؽي محؿك ممل مؼؾؼ معـفؿ مأحد م ،مثؿ مبؾغفم
سـمأبكماظعؾوسماظشوسرمغؾذةمعـمطالمم،موإغفمؼؽوتىمبـمعروانم
بعقراتف م،موميدح مسؾد ماٌؾؽ مصؿلتقف مجقائزه موصالتف م،مصدسو مبف م،م
ثؿ مأشؾظ مظف م ،موػؿ مبف م ،مثؿ مطؾؿ مصقف م ،موضقؾ مظف م :مرجؾ معضرورم
صعػومسـفم،موغػكمإظبماظطوئػم،مصلغشلمؼففقهموصبقمآلماظزبرل()1م:م م
بـــــلمأدــــدمالمتذطرواماظػكــــرمإغؽؿ م
م

م
عؿــكمتذطروهمتؽذبـقاموهؿؼـــــقا م

وقـقنمخؾػماظؼقممدقادًاموجقػؽؿ م
م

م
إذامعـومضرؼـــــشمظألضوعقؿماصػؼقا( )2م

وعـــــــومذاكمإالمأنمظؾــــــــمممروبعــــــــًو م
م

م
ؼؾقحمسؾقؽؿموزليمظقــــسمطبؾـــؼ م

ممممممموؼب معقدان ماشلفوء ماظشكصل مطون مأبق ماظعؾوس مػفوعًو مسؾكم
اظؽؾور مدون ماظصغور مطبور معـ مؼففقػؿ معـ ماظذؼـ مؼعدظقغف مضدرًام
ؼب م معقدان ماظشعر موإن مطوغقا مأطـر معـف مذفرة م ،مصؼد متعرضم
بوشلفوء مالثـني معـ مطؾور ماظشعراء مؼب مسصره مػؿو م :ماظؾعقٌم
اجملوذعلم،موسؿرمبـمأبلمربقعيم(.)3م م
ممممممممممضدم ماظؾعقٌ معؽي موطون مدموال معؾقًو مذدؼد ماظطؿع م،موطونم
( )1األغانً ج  15ص  11وتارٌخ األدب العربً عمر فروخ ج 1ص , 731
. 737
( (4األضامٌم  :جمع إضمامة  ,وهً الجماعة من الناس.
( (3انظر رحلة الشعر ص  , 317 , 311واألغانً ج  15ص . 11 , 51
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اظرجؾ معـ مضرؼش مؼلتقف مبوظشلء مصقؼقل م:مال مأضؾؾف محؿك مولءم
ععلمإظبماظصرافمحؿكمؼـؼضفموؼزغفمصننمملمؼػعؾمذ َّعفموػفوهم،م
صشؽقه مإظب مأبل ماظعؾوس ماألسؿك مصؼول م:مضقدوغل مإظقفمصػعؾقا م،م
صؾؿومسرفمذبؾلفمرصعمسصوهمصضربمبفومرأدفمثؿمضولمظفم()1م:م م
صفؾمأغًمإالمعؾصؼمصـلمذبوذع م

م

م

غػــوكمجرؼـرمصوضطــرتمإظبمند م

تظـؾمإذامأسطقــًمذقؽًومدلظؿـــــف م

م

م

تطوظىمعـمأسطوكمبوظقزنمواظـؼد م

صالمتطؿعـمعـمبعدمذامؼبمسطقي م

م

م

وـؼمبؼؾقـحماٌـعمواظدصــعمواظـــرد م

صؾلًممبؾؼمصـلمضرؼـشمخزؼـــــي م

م

م

تذمموظـــقمابعدتمصقفمعدىماىفد م

ممممممصؿضوحؽ مايوضرون مبوظؾعقٌ مصودؿققو مومل مضبر مجقابًو مصؾؿوم
جـماظؾقؾمسؾقفمػربمعـمعؽي()2م.م م
ممممممأعو مذعره ماظلقودل مصؼصره مسؾك ماألعقؼني م،مإذا مسوش محقوتفم
عداحًو مشلؿ موبوغؼضوء مدوظؿفؿ موإصضوء ماألعر مإظب مبين ماظعؾوسم
ادؿقول مشلؿ معدضبف مظألعقؼني مبؽوءً محورًا مسؾك مدوظؿفؿ ماظزائؾيم
ومل مميدح مشرلػؿ مإال معو مطون معـ مرثوئف مٌصعى مبـ ماظزبرل مإذم
( )1األغانً ج  15ص .51
( (4المرجع السابق الموضع السابق.
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ضولمصقف()1م:م م
ؼرحؿماهللمعصعؾـــــًومصؾؼدعـو م

م

م

تؽرميـــًوموراممأعــرامجلقؿًو م

وٌو مدلظف مسؾد ماٌؾؽ مبـ معروان مسـ مذظؽ مضول م :مإمنو مرثقؿفم
بذظؽ مألغف مطون مصدؼؼل موضد مسؾؿً مأن مػقاي مأعقي م ،موعـم
ذعره مؼب مبين مأعقي مأؼوم مدوظؿفؿ مضقظف مميدحفؿ موضبرضفؿ مسؾكم
ابـماظزبرلم(:)2م م
أبـــــــلمأعقـــيمالمأرىمظؽـــــؿ م

م

م

ذؾفـــــًومإذامعوماظؿػـًماظشقـــع م

دعـــيموأحالعـــًومإذامغزســـــً م

م

م

أػـــؾمايؾـــقممصضرػـوماظـزع م

وحػقظــيمصـــلمطــــؾمغوئؾـــــي م

م

م

ذفؾــــوءمالمؼـفـــكمشلوماظربـــــع م

اهللمأسطــوطؿموإنمرشؿـــــــً م

م

م

عـمذاكمأغػمععوذـــــــرمرصعقا م

أبـــلمأعقـــيمشقــــرمأغؽــــــــــؿ م

م

م

واظــوسمصقؿــومأرؿعقامرعؿقا م

( (1المرجع السابق الموضع السابق .
( )4األغانً ج  15ص .51 , 53

32

أرعؿؿـــؿمصقؽــــؿمسدوطــــــــؿ م

م

م

دصلؿــومبفؿمؼبمذاطؿماظطؿع م

صؾــقماغؽــؿمطـؿــــؿمظؼقعؽــــــؿ م

م

م

عـؾماظذيمطوغـــقامظؽـــؿمرجعـــــقا م

سؿــــــومطرػؿــــؽمأومظردػــــؿ م

م
حــذرماظعؼقبــــيمإغفـــــومتــــــــزع()1

م

م

وؼؼقلمؼبمرثوءمدوظؿفؿ()2م:م م
أعلــًمغلـوءمبـــلمأعقــــــيمأميــو م

م

م

وبـوتفـؿممبضقعـــــــــيمأؼؿــــــــــــوم م

غوعًمجدودػؿموأدؼـطمنؿفؿ م

م

م

واظـفؿمؼلؼــــطمواظــــــــدودمتـوم م

خؾًماٌـوبرمواألدـــرةمعـفــــــــؿ م

م
صعؾقـــؿمحؿــــــكماٌؿــــوتمدالم م

م

وطوغًموصوتفمدـيم140مػـم(.)3م م
ٔ-2وَ غعساء األوٕٖني – أٖضًا – ٌصٗب األكرب وٕىل عبد
العصٖص بَ وسٔاُ :
أ-امسْ ٔأصمْ:

مممممممممػق مغصقى مبـ مربوح معقظب مسؾد ماظعزؼز مبـ معروان م،موطـقؿفم
( (1تزع  :تردع.
( (4األغانً ج  15ص .53
( (3انظر األعالم ج  3ص . 13
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أبق مايفـوء م،موضقؾ مأبق مربفـ م،موؼؼول مظف مغصقى ماألطدل م،مأوم
اٌروغل م،ممتققزًا مظف مسـ مغصقىماألصغر ممعقظب ماٌفدي موؼؾؼؾفم
بعضفؿمبوظشوسرماظزنل(.)1م م
ممممممواخؿؾػً ماظرواؼوت محقل مأصؾف مصؼقؾ م :مإغف مطون مغقبقًو مابـم
غقبقني مدؾقني مًزاسي م،مصوذذلت ماعرأة مضؿرؼي معـ مخزاسي مأعفم
حوعالً مبف مصلسؿؼً معو مؼب مبطـفو م ،موضقؾ م :مبؾ مطون معـ مبـكم
ضضوسي،موطوغً مأعف مأعي مدقداء مصقضع مبفو مدقدػو مصلودػو مغصقؾًو م،م
ثؿ موثى مسؾقف مسؿف مبعد مأبقف مصؾوسف معـ مسؾد ماظعزؼز مبـ معروان م،م
وضقؾ:مبؾمطونمسؾدًامحؾشقًوم .م
وظؽـ ماٌؿقاتر مسـف م ،موخوصي معـ ماٌؼربني مإظقف مأغف مطون مغقبقوم
صرلوى مسـ مابـؿف مشرضي م :م"أغف مطون مغقبقًو مابـ مغقبقني مدؾقنيم
ًزاسف"( )2م ،موضول معؼدعف مظعؾد ماظعزؼز مبـ معروان م :م"جؽؿؽم
بقصقػمغقبلمؼؼقلماظشعر"()3م،موضدمهدثمػقمععمسؾدماٌؾؽم
( (1راجع أخبار نصٌب فً األغانً ج  1ص  145والشعر والشعراء ج  1ص
 211وطبقات فحول الشعراء ج  4ص  177والبٌان والتبٌٌن ج  4ص , 11
ج 3ص  71والحٌوان ج  1ص  32وج  3ص  411ومعجم األدباء ج 11ص
 443وامالً القالً ج 4ص  111وتحرٌر التحبٌر ص  451وزهر اآلداب
للحصري ج 1ص  334وتزٌٌن األسواق لداود األنطاكً ص  34والكامل للمبرد
ج 1ص  411واألعالم ج 3ص  31وتارٌخ األدب العربً لعمر فروج ج 1ص
 141والشعراء السود د /عبده بدوي ص  , 147وبٌن الكتب والناس للعقاد ص
 , 113وما بعدها  ,ومجلة الثقافة عدد إبرٌل .1122
( (4األغانً ج  1ص .145
( )3األغانً ج 1ص .143
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سـمبـًمسؿمظفمغقبقي()1م.م م
ب – أخالقْ ٔصفاتْ :

ممممممممطون مغصقى مأدقد ماظؾقن م ،مذدؼد ماظلقاد م ،مخػقػم
اظعورضني مغوته مايـفرة م( )2م ،مظؽـف مطون محلـ ماظزي ،مغظقػم
اظـقوب م،مطؾرل ماظـػس م،مسػقػو م،مراجح ماظعؼؾ م،موضد مظػؿً مرجوحفم
سؼؾفمغظرمأحدماظؽؿوبمصؿـووشلومؼبمعؼولمخوصم،موضولم":مضرأتم
عبؾي معـ مأخؾوره مم -مؼعين مغصقؾًو م– مصشغؾين ماظـظر مؼب مربودـم
سؼؾفمسـماظـظرمؼبمربودـمذعره"م( .)3م
مممممموضدمغظرمغصقىمإظبمايقوةمغظرةماظػقؾلقفماظذيمالمؼطؾىم
صقفومإالمػدوءماظؾولم،مصؾؿمتـزعمبفمػؿؿفمإظبمذلءمعـممعـوصىم
اظدغقو م،معـؾ معـودعي ماًؾػوء مأو مشرل مذظؽ م،موإمنومطون مػؿف معـم
ػذهماظدغقومسقشمغوسؿم،موصؽرمػودئ( .)4م
ممممممموطؿو مسرف مغصقى مضدره مؼب مبوب ماألعراء مواًؾػوء مسرفم
ضدره مؼب مأعقره مطؾفو م،مصؾؿ مطبرج مسـف م،مصؼد مطونمظف مابـ مخطىم
بعد موصوة مدقده ماظذي مأسؿؼف مبـؿو مظف معـ مأخقف م ،مصؾؿو ماجؿؿعم
اظـوس مظذظؽ محضر مغصقى م،موضول مظقظل ماظزوجيم:مأزوجً مابينم
( (1راجع األغانً ج 1ص 135والشعراء السود د /عبده بدوي ص  147ط
الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب سنة 1133م.
( (4انظر األغانً ج 1ص .134
( (3مجلة الثقافة عدد إبرٌل سنة 1122هـ ص.1
( (2مجلة الثقافة عدد إبرٌل سنة 1122م ص .11
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ػذا معـ مابـي مأخقؽ م ،مضول م :مغعؿ م ،مصؼول مظعؾقد مظف مدقد مخذوام
برجؾمابينمػذامصفروهمصوضربقهمضربًومعدلحًوم،مصػعؾقام،موضربقهم
ضربًومعدلحًوم،موضولمألخلمدقدهم:مظقالمأغلمأطرهمأذاكمأليؼؿؽم
بفم،مثؿمغظرمإظبمذوبمعـمأذرافمايلم،مصؼولم:مزوجمػذامابـيم
أخقؽ موسؾل معو مؼصؾقفؿو مؼب معوظل م ،مصػعؾ( )1م ،موػؽذا مسرفم
ضدرمغػلفمصؾؿمؼؿفووزمحده.م م
ج – عكد ٚالمُٕ ٔأثسِا يف حٗاتْ :

ممممممطون مغصقى مأدقد محوظؽ ماظلقاد م،موضد معـؾً موسؼدة ماظؾقنم
دورًا مبورزًا مؼب محقوتف موأذعوره م ،مصؼد مطون م– مبال مذؽ م– معؿلثرًام
بـظرة م ماجملؿؿع مإظقف موإظب مأعـوظف معـ ماظلقد مإال مأغف م– مطؿوم
ذطرت م– مطون مراجح ماظعؼؾ م،مصؾؿ مؼؾؾس مشرل مثقبف م،مومل مؼؿفووزم
ضدره م،موٌو مرؾى معـف مسؾد ماٌؾؽ مأن مؼـودعف مسؾك ماظشراب مضولم
ظف م:مظقغل محوئؾ م،موذعري معػؾػؾ م،موخؾؼيت معشقػي م،مومل مأبؾغم
عو مبؾغً معـ مإطراعؽ مإؼوي مبشرف مأب مأو مأم مأو م مسشرلة ،موإمنوم
بؾغؿف مبعؼؾل موظلوغل م،مصلغشدك ماهلل مؼو مأعرل ماٌمعـني مأال مهقلم
بقين موبني معو مبؾغً مبف مػذه ماٌـزظي معـؽ مصلسػوهم( )2م،موٌو مضقؾم

( )1األغانً ج 1ص 134 , 131ومجلة الثقافة عدد إبرٌل سنة  1122م
ص.11
( (4األغانً ج  1ص  134والكامل للمبرد ج 1ص 471والشعراء السواد
ص.131
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ظف مإن مغلقة مؼردن مأن مؼـظرن مإظقؽ موؼلؿعـ مذعرك مضول م :موعوم
ؼصـعـمبلم،مؼرؼـمجؾدةمدقداءم،موذعرًامأبقضم،موظؽـمظقلؿعـم
ذعريمعـموراءمدذلم()1م .م
مممممموضد مطوغً مسؼدة ماظؾقن موراء مطـرل معـ مأشراضف ماظشعرؼي م،مأوم
ضؾ موراء ماووػفو ماووػًو م مععـقًو م ،موعع مأن مضضقي ماظؾقن مذغؾًم
جوغؾًو معـ مذعره ،مغراه مؼب مذظؽ مال مؼصؾ مإظب محد ماظزسقؼ مأوم
اظصكىم،مأوماضؿقومماظذؼـمؼؿعرضقنمظفم،مؼؾدومظـومغصقؾومملمؼردم
أن مؼؿصودم معـ ماجملؿؿع م ،موإمنو مأراد ماظؿلؾؾ مإظقف م ،مصؼد مغظرم
بـوضى مصؽره مإظب ماٌدى ماظذي مميؽـ مأن مؼصؾف مؼب مػذام
اجملؿؿع موأثر ماظقضقف مسـده م( )2م،مصفوءت مغدلتف مؼب ماالحؿفوجم
ظلقادهمغدلةمػودئيمطؿؾؽماظيتمندػومؼبمضقظفم()3م :م
وأنماكُمحوظؽــــومظقغــــلمضوظــــــل م

م

م

ظعؼــــؾمشقـــريمذيمدؼــــطموسوء م

وعومغزظـــًمبـــلمايوجــــوتمإال م

م

م

وصـلمسرضلمعـماظطؿعموايقوء م

مممممممموععمأنمػذهماظـدلةمجوءتمػودئيمملمتصؾمإظبمحدماظـقرةم
أو ماالغػفور مصؼد متؽررت مؼب مذعره م،مممو مؼدل مسؾك مأغفو مذغؾًم
( (1األغانً ج 1ص 133والشعراء السواد ص .131
( )4الشعر السود ص .131 , 141
( (3األغانً ج 1ص .131
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جوغؾًو معـ مصؽره موأغف مطون مضبس مبلن ماجملؿؿع مؼـظر مإظقفمغظرةم
دوخرةمصلطـرمعـماالحؿفوجمظـػلفم()1م .م
صـــ م" مذعقره مبفذا ماظؾقن ماٌكوظػ ممل مؼؽـ مبوظشعقر ماظعورضم
اظذي مؼـققف مسـف مبؽؾؿي مؼب مبقً ماظشعر مطؿو مؼؾدو معـ مزوػرم
طالعف م،مبؾ مظعؾف مطون مػق مربقر مذعقره مطؾف م،موطون مبوسـفماألولم
إظبمرؾى ماظؽراعي مواظؽؿول م،موعو مررب مضط م،موال مشضى مضط مإالم
بررمذعقرهمػذامعـماألسؿوقمإظبمررفماظؾلونم"م(.)2م م
د – اتصالْ بعبد العصٖص بَ وسٔاُ :

مممممممطؿو ماخؿؾػً ماظرواؼوت محقل مغلؾف ماخؿؾػً مطذظؽ محقلم
اتصوظف مبعؾد ماظعزؼز مبـ معروان م،مصؼقؾ م:مأن مأخو مدقده موثى مسؾقفم
بعد موصوة مدقده ماظذي مأسؿؼؿف م–مضؾؾ موصوتفم–مصودؿعؾده م،مثؿ مبوسفم
عـ مسؾد ماظعزؼز مبـ معروان م ،موضقؾ م :مإن مسؾد ماظعزؼز مبـ معروانم
اذذلىموالءهمصؼطموإغفمطونمععؿؼًومضؾؾمذظؽم،موضقؾم:مبؾمطوتىم
عقاظقفمصلدىمسؾدماظعزؼزمسـفمعؽوتؾؿفم( .)3م
ممممممموؼؾدو مأغف ممل مؼؿـشؼ مغلقؿ مايرؼي محؿك ماتصؾ مبعؾد ماظعزؼزم
بـ معروان ماظذي مخؾصف معـ مربؼف ماظرق م ،مصرلوى مأغف مٌو مضولم
( (1انظر شعره فً األغانً ج  1ص 131وما بعدها  ,ومعجم األدباء ج 11ص
 , 443وفوات الوفٌات ج 2ص .411
( )4بٌن الكتب والناس للعقاد ص  113ط مطبعة مصر 1154م .
( (3راجع األغانً ج 1ص 145وما بعدها  ,والشعر والشعراء ج 1ص 211
ووفاة الوفٌات ج 2ص  , 117والشعراء السود ص  147وما بعدها .
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اظشعر موػق مذوب موجعؾ مؼلتل معشقكي ماظؼؾقؾي موؼـشدػؿ ماجؿؿعقام
إظب معقاله موضوظقا م :مإن مسؾدك مػذا مضد مغؾغ مؼب مضقل ماظشعر م،م
وسبـ معـف مبني مذر مبني م ،مإعو مأن مؼففقغو مصقفؿؽ مأسراضـو م ،مأوم
ميدحـومصقشؾىمبؾـوتـوم،موظقسمظـومؼبمذلءمعـماًؾؿنيمخرلةم،م
صؼول مظف معقاله م:ؼو مغصقى مأغو مبوئعؽ مال مربوظي مصوخذل مظـػلؽ م،م
صلور مإظبمسؾد ماظعزؼز موعدحف م،مصؾؿو مأعر مظف مبوظعطوء مضول م:مأغو مسؾدم
وعـؾل مال مؼلخذ ماىقائز مصلعر مبف مصؼقم موأسطوه معو مأصؿؽ مبفم
غػلف( .)1م
ِـ  -فٌٍْٕ الػعسٖ: ٛ

سوجل مغصقى مطـرلًا معـ مصـقن ماظشعر ماظؿؼؾقدؼي مصؿدحم

وتغزلمورثكمواسؿذرم0م0م0مإالمأغفمملمؼؼقؿمغػلفمؼبماشلفوءم م
صؼد مسوش مغصقى م– مطؿو مسؾؿـو م– معفؿقعًو مبلقاده م،م
وسؾقدؼؿفموسؾقدؼيمأدرتفموأرادمأنمؼشؼمررؼؼفمؼبمايقوةمدونم
أنمؼصطدمممبفؿؿعفماظـوئرمم،مصكطىمودماظؼصقرمراجقًوماظـقال،مم
وضدمصرحمغصقىمبفذهماظرشؾيمعـمبداؼيمحقوتفم،مصقنيمصؽرمؼبم
اظؼدوم مسؾل مسؾد ماظعزؼز مبـ معروان مضول مألخؿف م :م" مإغل مضد مضؾًم
ذعرًا موأغو مأرؼد مسؾد ماظعزؼز مبـ معروان موأرجق مأن مؼعؿؼؽ ماهلل مبفم

( )1األغانً ج 1ص 141ومعجم األدباء ج 11ص.443
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وأعؽ موعـ مطون معرعقضًو معـمأػؾ مضرابيت م" م( )1م،موٌو مدؽؾ موػقم
ؼبمررؼؼف مإظبمسؾد ماظعزؼز ممسـ مذلغف مضول م:مأغو مرجؾ مذوسر معـم
أػؾمايفوزموضدمأتقًماألعرلممراجقًومععروصفمم( .)2م
وٌو مدلظف مسؾد ماظعزؼز مبـ معروان مسـ محوجؿف مضول م :مظل مبـقوتم
غػضً مسؾقفـ معـ مدقداي مصؽلدن م،مأرشى مبفـ مسـ ماظلقد م،م
وؼرشى مسـفـ ماظؾقض م ،مضول مصؿوذا مترؼد م؟ م ،مضول متػرض مشلـ م،م
صػعؾم .م
وٌومأبطلتمجوئزتفم–مؼقعًو–مسـدماظعزؼزمبـمعروانمضولم
علؿؾطؽو()3م:م م
وإنموراءمزفـريمؼومابـمظقؾل م

م

م

أغودــــــومؼـظرونمعؿـــلمأءؾبوبؾب م

أعوعـــــفمعـفــــــؿموٌوضققفـــــــو م

م

م

سداهماظؾقــــمؼبمأثريمشروب م

ترطًمبالدػوموغوؼــــًمسـفــــو م

م

م

وصلذؾــفمعـومرأؼًمبفوماظلؾـقب م

صوتؾعمبعضـــــومبعضــــــومصؾلــــو م

م

م

غـقؾـــؽمظؽـــــماهللماٌـقــــى م

( (1األغانً ج 1ص .141
( (4فوات الوفٌات ج 2ص .113
( )3األغانً ج 1ص  132واألعالم ج 3ص .31
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وصقفم–مأؼضًوم–مؼؼقلم()1م :م
ظعؾـــــدماظعزؼــــزمسؾــــلمضقعـــــف م

م

م

وشرلػــــــــؿمغعــــــــؿمشوعــــــــره م

م

م

صؾوبــــؽمأظقــــــــمأبقابفــــــــؿ م
م

وداركمعلػقظــــــــيمسوعــــــــــــره م

وطػؽمحقــــمتـــــريماظلوئؾقـــــ م

م

م

ـــــمأغــدىمعــماظؾقؾيماٌورره م

صؿـؾــــــــؽماظعطوءموعـماظـــــوء م

م

م

بؽــــــــؾمربؾــــــــرةمدوئــــــــره م

وؼري مبعض ماظؽؿوب مأن منؿف مأضؾ مبعد موصوة مسؾد ماظعزؼز مبـم
عروان ماظذي مطون مؼؽقؾ مظف ماظــوء مصقفزل مسؾد ماظعزؼز مظفم
اظعطوء( )2م،موظؽـ ماظقاضع مؼدحض مػذا ماظؼقل مدحضًو مصؾؿ مؼلصؾم
نؿ مغصقى مبعد موصوة مسؾد ماظعزؼز مبـ معروان مصؼد مأصػك مأبـوءم
سؾد ماٌؾؽ م– موال مدقؿو مدؾقؿون م– معدائح مرائعي موضد مادؿقلـم
طـرلمعـماظـؼودمضقظفمؼبمعدحمدؾقؿونمبـمسؾدماٌؾؽم()3م :م
( (1األغانً ج 1ص  , 141ومعجم األدباء ص , 441وشعر نصٌب ص .11
( )4انظر اتجاهات الشعر فً العصر األموي د /صالح الدٌن الهادي ص .132
( (3انظر الكامل للمبرد ج 1ص  117ونقد الشعر لقدامة بن جعفر تحقٌق د/
محمد عبد المنعم خفاجً ص  117ط 1دار عطوة سنة  1211هـ 1131م ,
وزهر اآلداب للحصري.
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أضـــقلمظرطــــىمضوصؾقــــــمظؼقؿفؿ م

م

م

ضػـــــوذاتمأومذـولموعقالكمضورب م

ضػقامخدلغلمسـمدؾقؿونمأغـــــل م

م

م

ٌعرصــــفمعـمأػـــؾمودانمروظى م

م

م

صعوجقامصلثـقامبوظــذيمأغــًمأػؾف م
م

وظــقمدؽؿقامأثـًمسؾقؽمايؼوئى م

ػقماظؾدرمواظـوسماظؽقاطىمحقظف م

م

م

وػؾمؼشؾفماظؾذرماٌـقـرماظؽقاطى م

ضول ماٌدلد م":مػذا مبوب مؼب ماٌدح موحلـ معؿفووز معؾؿدع مملم
ؼلؾؼ مإظقف م( )1م ،موسد مضداعف مػذه ماألبقوت معـ ماٌدؼح ماىقدم
اظذيمأصقىمبفماظقجفماظصققحمؼبمعدحمعؾؽم()2م .م
وظفمعدائحمؼبمؼزؼدمبـمسؾدماٌؾؽموأخقفمػشوممممومؼدلمسؾكم
أغف مسوش مإظب مأوائؾ ماظؼرن ماظـوغل ماشلفري م ،موظف معدائح مؼبم
بعضموالهمايفوزمعـمعـؾمإبراػقؿ مبـمػشومماٌكزوعلموإظبم
عؽيم،موسؾدماظقاحدماظـصريمواظلماٌدؼـيم()3م .م
وطؿو مسوجل مغصقى ماٌدؼح موأجود مصقف مسوجل ماظغزل موأجود مصقف م،م
( )1الكامل للمبرد ج 1ص  111وانظر زهر اآلداب للحصري ج 1ص .331
( (4انظر نقد الشعر تحقٌق د /محمد عبد المنعم خفاجً ص .117
( (3راجع شعره جمع داود سلوم ص  15واألغانً ج 1ص 122وج  1ص153
 ,وفوات الوفٌات ج 2ص 113والعصر اإلسالمً د /شوقً ضٌف ص . 442
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وممومؼلؿفودمظفمؼبماظغزلمضقظفمؼبمصوحؾؿفمزؼـىم()1م:م م
بزؼـىمأٌؿمضؾؾمأنمؼرحؾماظرطـــى م

م

م

وضـؾمأنممتؾقـومصؿومعؾـــــــؽماظؼؾـــــى م

وضؾمأنمضربماظدارمؼطؾؾــفماظعــــدي م

م

م

ضدميــــًوموغليماظدارمؼطؾؾــــفماظؼــــرب م

وضؾمإنمأغؾمبويىمعــــؽمعـــقدة م

م

م

صؿومصققمعومالضقًمعـمحؾؽؿمحـــــى م

وضؾمؼبموـؾفـومظـــؽماظدغقــــومإمنـــو م

م

م

سؿوبـــــؽمعـــمسوتؾًمصقؿومظفمذغـــــى م

خؾقؾلمعـمطعــىمأٌــــوم–مػدؼؿؿـــو م

م

م

بزؼـىممالمتػؼدطؿــــوممأبـــدًامطعــــى م

عـماظقــقممزوراػــــومصـــــونمرطوبــــــو م

م

م

شداةمشدمسـفـــوموســـــمأػؾفومغؽـــى م

وضقالمشلــومؼـــــومأممسـؿــــونمخؾؿـــــل م

م

م

أدؾــؿمظـومؼبمحؾــومأغًمأممحـــــربم؟ م

وضقالمشلومعومؼبماظعقودمظــذيماشلــقي م

م

م

بعـــــودموعومصقـــــفمظصـدعماظـقيمذعى م

وضولمرجولمحلؾـــــفمعـــــمروظؾفــــو م

م

م

صؼؾً:مطذبؿؿ،ظقسمظلمدوغفومحلــى م

( (1شعر نصٌب جمع داود سلوم ص .11
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وطونمجرؼرمؼؼقلمسـماظؾقً مماألولممعـ مػذهماألبقوتم:م
"موددت مأن مػذ ماظؾقً مذعر مػذا ماظعؾد مطون مظل مبؽذا مبقؿًو معـم
ذعري م( )1م ،موظف مرثوء مجقد مو مذلء م م معـ ماالسؿذار موايؽؿيم
واظشعرماظذاتلم(.)2م م
وظؽـ معـ مؼؿصػح مذعره مال مصبد مصقف مذقؽًومعـ ماشلفوء مأوم
اإلضذاع م،مصؾؿ مؼؿعرض مألحد مبوشلفوء م،مبؾ مرأؼـوه معلوًٌو محؿكم
ععماٌعؿدؼـموسؾقفمواٌلقؽنيمإظقفم،موٌومػفوهمطـرلمبؼقظفم()3م :م
رأؼًمأبومايفـوءمؼبماظـوسمحوئرا م

م

م

وظـقنمأبلمايفـوءمظقنماظؾفوئؿ م

تراهمسؾــــكمعومالحـــفمعـــمدـــقاده م

م

م

وإنمطـــونمعظؾقعومظفموجـفمزومل م

ممممممممضقؾ مظف م :مأال موقؾف م ،مضول م :مال م م ،مظق مطـً مػوجقًو مأحدًامم
ألجؾؿف م،موظؽـ ماهلل مأوصؾين مبفذا ماظشعر مإظبمخرل مصفعؾً مسؾكم
غػللمأالمأضقلمؼبمذرم()4م.م م
مممممموضول مظف مربؿد مبـ مسؾد مربف م :مإن ماظـوس مؼؼقظقن م :مإغؽ مالم
هلـ ،ماشلفوء مصؼول م :مأصذلاػؿ مؼؼقظقن م :مإغل مال مأحلـ مأنم

( )1الكامل للمبرد ج 1ص .111 , 115
( (4راجع األغانً ج 1ص  123 , 131وطبقات فحول الشعراء ج 4ص.171
( (3األغانً ج 1ص .131 , 135
( (2المرجع السابق ج 1ص .131
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أعدح م؟ مضول مربؿد م:مال م،مصؼول مغصقى م:مأصؿو متراغل مأحلـ مأنم
أجعؾ معؽون مسوصوك ماهلل مأخزاك ماهلل م؟ ممضول مبؾك م،مصؼول مغصقى م:م
صنغلمرأؼًماظـوسمرجؾنيمأعومرجؾ مملمأدلظفمذقؽًومصالمؼـؾغلمأنم
أػفقه مصلزؾؿف م،موأعو مرجؾ مدلظؿف مصؿـعين مصـػلل مطوغً مأحؼم
بوشلفوءمإذمدقظًمظلمأنمأدلظفموأنمأرؾىمعومظدؼفم(.)1م م
وؼرى ماألدؿوذ ماظعؼود مأن مػذا ماظؽالم م– موإن مدل مسؾك مخؾؼم
طرؼؿ م–مال مؼصؾح مظؿعؾقؾ ماظؼصقر مؼب ماشلفوء م،موال مؼؾزم معـ مضدرةم
اظشوسرمسؾكماٌدؼحمضدرتفمسؾكماشلفوءم،مإذمطوغًمصـقنماظشعرم
ترجع مإظب مدواسقفو موبقاسـفو موال مترجع مإظب معؼوبؾي ماظـؼقضم
بوظـؼقض م( )2م ،موػذا معو مذػى مإظقف مابـ مضؿقؾي معـ مأن ماٌدؼحم
بـوء،مواشلفوءمبـوءموظقسمطؾمبونمؼضربمبوغقًومبغرلهم(.)3

م

وؼذػى ماظدطؿقر مسؾده مبدوي مإظب مأن معشؽؾي ماظؾقن مطوغًم
هؿؿ مسؾقف مغقسًو معـ ماحملودـي موطوغً متؾعده مجبلؿ مسـم
اشلفوء( .)4م
وأرى مأن معشؽؾي ماظؾقن موحدػو مال متؽػل مظؿدلؼر مسزوصف مسـم
اشلفوء م،موضد مذطر ماظدطؿقر مسؾده مغػلف مثالثي معـ ماظشعراء ماظلقدم
( )1المرجع السابق ج  1ص .137
( (4انظر بٌن الكتب والناس ص .114
( (3انظر الشعر والشعراء ج  1ص .13
( (2انظر الشعراء السود ص .311 , 311
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وضرر مأن مذفرتفؿ ماضؿصرت مسؾك ماشلفوء م( )1م ،مطؿو مضرر مأن مضقةم
اظشوسر ماظـفوذل م،مطوغً مؼب ماشلفوء م،مصؼول م:موسبـ مغعرف مأنم
ضقةماظشوسرماظـفوذلم()2مايؼقؼيمطوغًمؼبماشلفوءم .م
ممممممواظـفوذلمػذامذوسرمأدقدمتؽؿـمضقتفمايؼقؼقيمؼبماشلفوءم
سؾك محد مضقظف م،مصؾؿ محؿؿً معشؽؾي ماظؾقن مغقسًو معـ ماحملودـيم
وسؾك مغصقى مدون مإخقاغف معـ ماظشعراء ماظلقد م؟ مومل مأبعدتفم
وحدهموحبلؿمسـماشلفوء؟م م
ممممممموأرى مأن مسزوف مغصقى مسـ ماشلفوء مؼرجع م– مأول معو مؼرجعم
–مإظبمرجوحيمسؼؾفم،مصفقمملمؼردمأنمؼؿصودممععمذبؿؿعفمتصودعوم
ؼعرضؾماظطرؼؼماظيتمأرادمأنمؼشؼفوم .م
وطوغًموصوةمغصقىمدـيم108مػــم-م726ممم م
ب – الػٗع: ٛ

ػؿ مأغصور مسؾل مبـ مأبل مروظى ماظذؼـ مآزروه موآزروا مأبـوءه معـم
بعده م،مواسؿؼدوا مأن ماإلعوعي مال مدبرج معـ مأوالده موإن مخرجًم
صؾظؾؿمعـمشرلهمأومبؿؼقيمعـمسـده()3م،موضدمذؽؾقامخطرًامذدؼدًام

( (1النجاشً  :هو قٌس بن عمرو بن مالك من بنً الحارث بن كعب  ,وسمً
النجاشً ألن لونه كان ٌشبه لون األحباش  ,وهو شاعر مخضرم  ,انظر الشعراء
السود ص .111
( )4الشعراء السود ص .311
( (3انظر الممل والنحل للشهرستانً (بهامش الفصل البن حزم) ج 1ص  115ط
دار المعرفة بٌروت.
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سؾلماألعقؼنيم،موضوعقامؼبموجففؿمبـقراتمسدؼدةمأذطرمعـفوم :م
أ -خسٔج حذس بَ عد: ٙ

طون مأول معـ مذغى مسؾك ماألعقؼني مٌو مأخذوا ماظـوس مبف معـم
دى مسؾل م(رضل ماهلل مسـف) مصلخذه مزؼود مابـ مأبقف موأردؾف مإظبم
ععووؼي مصؼؿؾف م،صؽون مظؼؿؾف مأثر مطؾرل مؼب مذؼقع ماظلكط مسؾكم
األعقؼني()1م .م
ب _ خسٔج احلطني بَ عم٘ عمٖ ٜصٖد بَ وعأٖ: ٛ

ممممممممبعد متـوزل مايلني مٌعووؼي مأخذ مأػؾ ماظؽقصي مؼؽوتؾقنم
ايلني مؼلؿؼدعقغف مظقؾوؼعقه مبوًالصي م،موبعد موصوة مععووؼي موتلؾؿم
ؼزؼد ماألعر مطـرت مطؿؾفؿ موردوئؾفؿ مصؼدم مسؾقفؿ موظؽـفؿ مخذظقهم
واغؿفكماألعرمبؼؿؾف(.)2م م
مممممموضد مسوجل ماٌمرخقن مأثر معؼؿؾ مايلني مصلعبعقا مسؾك مأغفم
طون ممظف مأطدل ماألثر مؼب مإدكوط ماظشقعي موسوعي ماٌلؾؿني موإثورةم
األدك مايزن مؼب مغػقدفؿ موإذطوء مايؿوس مؼب مغػقسم
اظػرس( .)3م
ج – ثٕز ٚاملختاز الجكف٘ :

بعدمعؼؿؾمايلنيمذوءماهللمأنمؼـؿؼؿمعـمضؿؾؿفمسؾكمؼدماٌكؿورم

( )1انظر فً مقتله األغانً ج 1ص 4وما بعدها  ,وتارٌخ األمم اإلسالمٌة ج4
ص 41وما بعدها .
( (4راجع تارٌخ األمم اإلسالمٌة للشٌخ الخضري ج 4ص  447وما بعدها.
( (3الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي ص 111
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ابـمسؾدماهللماظـؼػلماظداسلمبوًالصيمحملؿدمابـمايـػقيمدـيم
 66مػــ مصؼد موثى ماٌكؿور ممبـ مطون مبوظؽقصي معـ مضؿؾي مايلنيم
واٌشوؼعني مسؾك مضؿؾف مصؼؿؾ معـ مضدر مسؾقفؿ معـفؿ موػرب معـم
اظؽقصي مبعضفؿ مصؾؿ مؼؼدر مسؾقف( )1م،موظؽـف مواجف مبعد مذظؽ مخصؿوم
سـقدا مػق مسؾد ماهلل مبـ ماظزبرل ماظذي مصرل مإظقف مأخوه معصعىم
صؼضلمسؾكمحرطؿفمدـيم67مػـ()2م .م
د -خسٔج اإلواً شٖد بَ عم ٜبَ احلطني ثي ابٍْ حيٗ: ٜ

مممممممممموؼب مزعـ مػشوم مبـ مسؾد ماٌؾؽ م( 105م– م 125مػـ)مخرجم
زؼد مبـ مسؾك مزؼـ ماظعوبدؼـ مبـ مايلني مبـ مسؾل مؼرؼد ماًالصيم
صؼؿؾ موصؾى موأحرضً مجـؿف( )3م ،موؼب مأؼوم ماظقظقد مزفر ماإلعومم
ضبقكمبـمزؼدمبـمسؾلمبـمايلنيموظؼكمعومظؼكمأبقهم()4م :م
ِـ  -ثٕز ٚعبد السمحَ بَ األغعح :

ممممممظؼد مدوخ مابـ ماألذعٌ مايفوج مزعوغو م ،مواجؿؿع مإظقف مأػؾم
اظؽقصي موأػؾ ماظؾصرة مواظؼراء موأػؾ ماظـغقر مواٌلوظقٍ مبدؼرم
اىؿوجؿمصوجؿؿعقامسؾكمضؿولمايفوجمظؾغضفم()5م،موؼبماظـفوؼيم
( )1انظر تارٌخ الطبري ج 1ص .33
( (4راجع الطبري ج 1ص  13وما بعدها  ,وتارٌخ األمم اإلسالمٌة ج 4ص
.451 , 451
( (3تارٌخ الشعر السٌاسً أحمد الشاٌب ص  , 431وراجع مروج الذهب ج3
ص .417
( (2انظر مروج الذهب ج 3ص.131
( (5الكامل البن الثٌر ج 3ص 211وانظر مروج الذهب ج 3ص.131 , 133
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طوغً ماظدائرةمسؾك مابـ ماألذعٌ مصفرب محؿك ماغؿفك مإظبمعؾقكم
اشلـدموملمؼزلمايفوجمضبؿولمؼبمضؿؾفمحؿكمضؿؾف()1م .م
مممممممموػؽذا متقاظً مثقرات ماظشقعي موعـووآتفؿ مضد ماألعقؼنيم
"وظقس مذؽ مؼب مأن ماظـقرات ماٌؿعوضؾي مظؾشقعي مضد مأمثرتممثرةمم
جـوػومبـق م ماظعؾوس مومل مؼـؾ ماظعؾقؼقن معـفو مذقؽًومسؾك ماظرشؿ معـم
أغفؿمرووػومبدعوئفؿ(.)2م م
وعـمأبرزمذعرائفؿماٌكؾصنيمشلؿمطـرلمسزةماظذيمؼؼقلم :م
أالمإنماألئؿــــــيمعــــمضرؼــش م

م

م

والةمايـــــؼمأربعـــيمدـــقداء م

سؾــــلمواظـالثـــيمعـــــمبـقــــف م

م

م

ػـــؿماألدؾوطمظقسمبفؿمخػوء م

صلؾطمدؾــطمإميـــــونموبــــــــر م

م

م

ودؾــــطمشقؾؿـــــــــفمطربــــــالء م

ودؾطمالمتراهماظعقـــمحؿــــــك م

م

م

ؼؼـــقدماًقـــؾمؼؼدعفـوماظؾقاء م

تغقـىمالمؼــرىمسـفـــؿمزعوغــــو م

م

م

برضـــــقىمســـــدهمسلؾموعوء م

مممممممصوألئؿيمايؼقؼققنمأصقوبماظقالؼيماظشرسقيمسؾكماٌلؾؿنيم
( (1انظر مروج الذهب ج 3ص .131
( )4الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي ص.124
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سـدهمػؿمسؾلموايلـموايلنيموابـمايـػقيم،موػقمعؿلووونم
ؼبمػذهماظقالؼيم،موؼلبكمإالمأنمؼلؿلمضؿؾمايلنيمؼبمطربالءم
شقؾي م ،مأعو مابـ مايـػقي مصفق مشوئى مجبؾؾ مرضقى مؼطعؿ ماظعلؾم
واٌوء م،مودقعقد مؼب مجقش مطـقػ مؼؼقض مايؽؿ ماألعقيموؼردم
األعرمإظبمغصوبف(.)1م م
وعـمذعرائفؿماظؽؿقٌمبـمزؼدماألدديماظذيمؼؼقلمؼبمعدحم
بينمػوذؿم :م
رربًموعوذقضومإظبماظؾقضمأررب م

م

م

والمظعؾــومعينموذوماظشقىمؼؾعى م

وظـــــؿمتؾفـكمدارموالمردـــــؿمعـزل م

م

م

وملمؼؿطربــــلمبــــوتممزبضى م

وظؽـــؿمإظبمأػؾماظػضوئـؾمواظـفك م

م

م

وخقـرمبينمحقاءمواًرلمؼطؾى م

بـكمػوذؿمرػطماظـيبمصنغـــل م

م

م

بفؿموشلؿمأرضمعرارامأومأشضى م

وؼمطد مسؾك مأحؼقي مأبـوء مصورؿي مؼب ماًالصي م ،موأن ماألعقؼنيم
( )1انظر العصر اإلسالمً د /شوقً ضٌف.
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اغؿزسقػومعـفوماغؿزاسًوم،مصقؼقلم :م
وضوظـــقامورثـوػــــومأبوغــــوموأعـــــــو م

م

م

وعـــــومورثؿفـــــــؿمذاكمأمموالمأب م

وظؽـمعقارؼٌمابـمآعــيماظـــذي م

م

م

بــــفمدانمذرضــــلمظؽـؿموعغـــرب م

ؼؼقظقنمملمؼـقرثموظــــقالمتراثــــف م

م

م

ظؼــدمذرطًمصقفمجبقـــؾموأرحى م

وسؽمًـــؿمواظلؽــــقنموغبقـــر م

م

م

وطـــدةموحقــــونمبؽـــــرموتغؾـــى م

صننمػلمملمتصؾحميلمدقاػــؿ م

م

م

صـننمذويماظؼربكمأحــؼمواضـرب م

ج – اخلٕازج :

ػؿ ماظذؼـ مخرجقا مسؾك مسؾل م(رضل ماهلل مسـف) مأثر مضؾقظفم
اظؿقؽقؿ مؼب معقضعي مصػني م ،موازدادوا مثؼف مبلغفؿ مسؾك مايؼم
سـدعومأسؾـًمغؿقفيماظؿقؽقؿموسودمعـفومصػرماظقدؼـم .م
مممممموؼؿؾؼكمػذامايزبمععمحزبماظشقعيمؼبماألػؿقيمعـمحقٌم
أغفؿو مأضدم ماظػرق ماظدؼـقي مواظلقودقي مؼب متورؼخ ماإلدالم ،موعـم
حقٌ متلثرلػو ماظؾورز مؼب مأحداث مػذا ماظؿورؼخ مخوصي مؼب ماظعصرم
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األعقيم( .)1م
وؼرى ماًقارج مأن ماًالصي مظقلً محؼو معؽؿلؾًو مظؼرؼش موحدػوم
وال مظؾعرب موحدػؿ م،مبؾ مػل محؼ مألطـر ماٌلؾؿني مورسو موتؼقىم
وظقمطونمسؾدًامحؾشقِّوم( .)2م
وضد محوربفؿ مسؾك مؼب ماظقاضعي ماظشفرلة ممبقضعي ماظـفروان م،م
وػزعفؿ موضؿؾ معـفؿ مطـرلًاموظؽـفؿ ممل مؼؾدػؿ مومل مؼؾد مصؽرتفؿ م،م
وزادت مػذه مماشلزميي مؼب مأععون ماًقارج مؼب مطره مسؾل محؿكم
دبروا معؽقدة مضؿؾف م ،مصؼؿؾف مسؾد ماظرغبـ مبـ مذبؾؿم
اًورجل"( .)3م
وٌومضؿؾمسؾلمودؾؿموايلـماألعرمٌعووؼيمضوظقام:مضدمجوءماآلنم
عومالمذؽمصقفمصلرلوامإظبمععووؼيمصفوػدوهمم"م(.)4

م

وزؾ ماًقارج مذقطي مضقؼي مؼب مجـى ماظدوظي ماألعقؼي مؼفددوغفوم
وضبوربقغفو محربو متؽود متؽقن معؿقاصؾي مؼب مذدة م موذفوسيم
غودرة( .)5م
موعـمذعرائفؿم(ضطريمبـماظػفوءةمم،موسؿرانمبـمحطونم،موأبقم
( )1المصدر السابق نفس الصفحة .
( )4انظر التطور والتجدٌد فً العصر األموي د /شوقً ضٌف ص.37
( (3فجر اإلسالم لألستاذ  /أحمد أمٌن ط 1النهضة المصرٌة سنة  1112ص
.457
( (2الكامل البن األثٌر ج 3ص .211
( (5فجر اإلسالم ص .457
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باللمبـمعرداسم،موسؿرومبـمايصنيماظعـدليماظذيمؼؼقلمؼبم
رثوءمأبلمغبزةماًورجلمومسؾدماهللمبـمضبقكماظؽـديم :م
ػؾـــًمضؾقـــؾمتؾؾـــــٍماظػفــــر م

م

م

ػـــدمتؼــــقلمودععفــــومجبــري م

أنمأبصــــرتمسقـــــلمعداععفـــو م

م
ؼـفؾموأطػـومسؾــــكماظـقـــــر()1

م

اظـقـــــر()1

م

م

أغـلمأسؿـــراكموطـًمسفديمال م

م

م

دــــربماظدعقعموطـًمذامصؾـر م

أضذيمبعقــــؽمعــــــومؼػورضفـــــو م

م

م

أممسوئـــــرمأممعوشلـــــومتــذري( )2م
تــذري( )2م

أممذطرمأخقانمصفعــــًمبفــــؿ م

م

م

دؾؽقامدؾقؾفــــؿمسؾــكمخؾــــــر م

صوجؾؿفوممبـــؾمذطـــرمعصرسفــــؿ م

م

م

المشقــــرهمسدلاتفـــــومميــــري( )3م
ميــــري( )3م

ؼوربمأدؾؽــــــــــلمدؾقؾفــــــــؿ م
( )1واكفها  :دمعها السائل  ,وكفت العٌن الدمع أي أسالته.
( (4العائر  :الذي فً عٌنه وجع.
(ٌ (3مري عبراتهاٌ :سٌل دموعها.
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م

ذاماظعرشمواذدهمؼوظؿؼـلمأزري م

م

وؼبمػذهماظؼصقدةمؼصقرمسؿرومبـمايصنيمحولمإخقاغفم
اظشراةمصقؼقلم :م
عؿلػؾــــــقنمظؽــــــؾمصويـــــي م

م

م

غوػـــــقنمعـــمالمضقامسـماظـؽر م

صؿًمإذاماحؿضروامذبوظلفــؿ م

م

م

عـــمشقــــرمعوســـلمبفـــؿمؼزري م

عؿلوػـــقنمطـــلنمعبــــرمشضـــو م

م

م

ظؾؿـــقتمبنيمضؾقسفـــؿمؼلري م

المظقؾفــــــــؿمظقــــؾمصقؾؾلفـــــؿ م

م

م

صقفمشقاذـــلماظــقممبوظلؽــر( )1م
بوظلؽــر( )1م

إالمطـــــذامخؾلـــــــوموآوغــــــــي م

م

م

حــذرماظعؼوبمصفؿمسؾكمدسر( )2م
دسر( )2م

وؼؼقلم :م
عؿلوػقـــمطونمصـــلماجقاصفـــــؿ م

م

م

غورًامتلعرػـومأطـــــػمحقارى( )3م

( )1غواشً  :جمع غاشٌة  ,ومذكرة الغاشً وهو الغطاء.
( )4الخلس  :األخذ فً نهزة ومخاتلة  ,والذعر  :الخوف والفزع.
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حقارى( )1م
تؾؼوػـــؿمصذلاػؿمعـــــمراطـــــــع م

م

م

أومدوجـــدمعؿضــــرعمأومغوحــــى م

ؼؿؾـقمضـــقارعممتؿـــــريمسدلاتــــف م

م
صقفقدػومعرىماٌـريمايوظــى( )2م

م

ايوظــى( )2م

وؼصقرمحولماظقاحدمعـفؿمصقؼقلم:م م
م

م
طؿمعـمأخمظؽمضدمصفعـًمبف م
م

ضـقامممظقؾؿـــــــفمإظــــكماظػفــــر م

عؿــــلوهمؼؿؾـــــقمضـــقارعمعـــــ م

م

م

آيماظؽؿــــوبمعػـــزعماظصـــدر م

وعؾــــرأمعـــــمطــــــؾمدقؽـــــــي م

م

م

سػماشلقىمذيمعـرةمذــزر( )3م
ذــزر( )3م

وؼالحظ م"أن معؼقعوت م ماظصقرتني متؿطوبؼ متؼرؼؾًو مؼب ماىؿوسيم
واظػرد،مصفؿ مؼؿلوػقن مخقصًو مإذا مضرأوا مآؼوتماظعذاب مؼب ماظؼرآن،م
( )1حواطب  :جمع حاطب  ,وهو الذي ٌقطع الحطب .
( (4القوارع  :اآلٌات التً فٌها ذكر القٌامة  ,تمري  :تستدر  ,المري  :الناقة
كثٌرا.
التً تدر ً
( )3ذو مرة شزر  :صاحب قوة شدٌدة.

55

طلن مؼب مضؾقبفؿ مغورًا م،مواظقاحد معـفؿ معؿلوه مأؼضو مإذا مضرأ مآؼوتم
اظؼقارعم،موػؿمضقاعقنماظؾقؾم،مودوػرونمسؾكماظطوسيمواظعؾودة،م
ال مؼزور ماظـقم مسققغفؿ مإال مصذلات مضؾقؾي مدبؿؾس ماخؿالدًوم م،موطؾم
صرد معـفؿ مضقام مظقؾؿف مإظب ماظػفر م ،موػؿ مؼب ماىؿؾي معؿلػؾقنم
ظؽؾمصوييموواحدػؿمعدلأمعـمطؾمدقؽي( .)1م

ممممممممممد -الصبريُٖٕ :

ػؿ مأغصور مسؾد ماهلل مبـ ماظزبرل مبـ ماظعقام م(رضل ماهلل مسـفؿو) م،م

صؾعدمعؼؿؾمايلنيمبـمسؾلم(رضلماهللمسـفؿو)مخالماىقممبؽيم
البـ ماظزبرل م"وطون مرجالً مضقي ماظشكصقي متؼقًو موذورك مؼبمصؿقحم
إصرؼؼقي م ،مودرسون معو ماغضؿً مهً مظقائف مضقس مؼب ماظشومم
واىزؼرةموتؾعؿفماظعراقموعصرم،موطذظؽ متؾعؿفمخرادونمبؼقودةم
سؾد ماهلل مبـ مخوزم ماظلُّؾؿؽبك ماظؼقلس"( ،)2موضد مادؿطوع مابـم
اظزبرلمأنمؼشؽؾمخطرًامحؼقؼقًومسؾكمدوظيماألعقؼني .م
مممممممموطون مٌصعى مبـ ماظزبرل مدور مطؾرل مؼب متـؾقً مدسوئؿ مػذام
ايزب م ،مصؼد مبذل مجفقدًا مطؾرلة مؼب مضؿول ماٌكؿور مبـ مأبلم
سؾقدماهللماظـؼػلمبوظعراقمحؿكمادؿطوعماظؼضوءمسؾقفم،وػقلماىقم
ػـوك مألخقف مسؾد ماهلل( )3م ،م"وظقال مأن مسؾد ماهلل مبـ ماظزبرل مطونم
( (1اتجاهات الشعر فً العصر األموي د /صالح الدٌن الهادي ص.177
(  )4كتاب العصر اإلسالمً ص.411
( (3محاضرات فً تارٌخ العالم اإلسالمً ص .113
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ؼـؼصف ماظلكوء مواظشفوسي مؼب مادبوذ ماظؼرار م– موػؿو مرطـونم
أدودقون مؼب معؼقعوت ماظزسوعي م– مالضؿؾع مدوظي ماألعقؼني معـم
أدودفو موٌو موضػً مؼب مدؾقؾف مسؼؾي م ،موظؽـف مطوغً متقاتقفم
اظظروفموتلعكمإظقفماظػرصمصالمضبلـمادؿغالشلوم،مبؾمميـعفمعـم
ذظؽ مذقف مبوٌول موسدم متؼدؼره ماظؽوعؾ مظؾظروف م ،موعـ مػـوم
تػرقمسـفمأغصورهمؼبمأذدمأوضوتمايرجم،موأصؾمنؿفمبعدمزعـم
ضصرل!!م()1

م

وصقفمؼؼقلم:م م
م

إمنـــومعصعـــىمذفــوبمعــماظؾـــــ م

ـــفموؾــًمسـموجفــــفماظظؾؿـوء م

م
عؾؽـــفمعؾـــؽمســـزةممظقـــــسمصقــــ م

م

م

ـــــفمجؾـــروتمعــــــفموالمطدلؼــــوء م

ؼؿؼــــلماهللمصــــلماألعــــقرموضـــد م

م

م

أصؾـــحمعـــــمطــــونمػؿــفماالتؼوء م

طقػمغقعلمسؾكماظػـــراشموٌــو م

م

م

تشؿـــــؾماظشـــوممشورةمذعــــــــراء م

وؼدسق مابـ مضقس ماظرضقوت مدسقة مسـقػي ميرب مسؾد ماٌؾؽ موبينم
أعقي ماظذؼـ مادؿؾوحقا ماٌدؼـي مواظؾقً مايرام م،موضؿؾقا مايلنيم
( (1الشعر والشعراء ص .311

57

ؼبمطربالءمصقؼقلم :م
طقـــػمغقعــلمسؾكماظػراشموٌو م

م

م

تشؿــــــؾماظشــــوممشـــورةمذعــقاء م

تذػؾماظشقــخمسـمبـقفموتؾـــدي م

م

م

ســـــمبراػوماظعؼقؾـــيماظعــذراء( )1م

أغومسـؽـــــؿمبـــــلمأعقـــــيمعــــزور م

م

م

وأغؿـــــــؿمؼبمغػلــــلماألســـــداء م

إنمضؿؾـكمبوظطـػمضدمأوجعؿـــــل م

م

م

طونمعـؽــؿمظؽـمضؿؾؿـــؿمذػــوء( )2م

ِـ  -املسدئ: ٛ

"حزب مدقودل مال مؼرد مأن مؼغؿس مؼده مؼب ماظػنت موال مؼرق مدعوءم
حزبمبؾموالمضبؽؿمبؿكطؽيمصرؼؼموتصقؼىمأخر"م( .)3م
مممممممموترجع مغشلة مػذا مايزب مإظب معبوسي معـ ماظصقوبي مآثروام
اظعزظي موطرػقا مأن مؼدخؾقا مصقؿو مدخؾ ماظـوس مصقف مصوسؿزظقا مأعرم
سـؿون م ،مواسؿزظقا مبقعي مسؾل م ،مواعؿـعقا مسـ ماًقض مؼب مذلنم
اٌؿـوزسني موأرجلوا مايؽؿ مؼب مذلغفؿ مهلل م(سز موجؾ) م ،مظذظؽم
زلقا مبوٌرجؽي م ،موعـفؿ مدعد مبـ مأبل موضوص م ،موسؾد ماهلل مبـم
( (1البري  :الخالخٌل  ,وقد كنى بذلك عما ٌصٌبهن من فزع شدٌد.
( )4الطف  :من ضواحً الكوفة حٌث كربالء التً قتل فٌها الحسٌن.
( )3فجر اإلسالم ص.431
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سؿر،موسؿرانمبـمايصنيموأبقمبؽرة()1م .م
ممممممموػذه ماظػؽرة مدؾقؿي مؼب مأصؾ مغشلتفو م،مألغفو ممل متؿعد موـىم
ايؽؿ مسؾك ماظصقوبي ماٌؿـوزسني م ،مظؽـ متطقرػو مبعد مذظؽم
أصلدػو محؿك مصور مايؽؿ مبوإلرجوء مرعـًو مٌـ مؼقصػمبف م،مبؾم
طوغًمغفوؼيمتطقرػومخروجومسـماظدؼـ()2م .م
وعـمذعرائفؿمثوبًمضطـيماظذيمؼؼقلمؼبمذرحمأصقلمسؼقدةم
اٌرجؽي()3م :م
ؼومػـــدمصودؿؿعلمظلمإنمدرلتـــو م

م

م

أنمغعؾـــدماهللمظــؿمغشركمبــفمأحــــدا م

غرجلماألعقرمإذامطوغــًمعشؾفــي م

م

م

وغصدقماظؼقلمصقؿـمحورمأومســـــدا م

اٌلؾؿــقنمسؾـكماإلدــالممطؾفؿ م

م

م

واٌشرطقنمادؿقوامؼبمدؼـفؿمضددا م

والمأريمأنمذغؾــــومبوظــــــغمأحـدا م

م

م

عـماظـوسمذرطومإذامعوموحدواماظصؿدا م

المغلػؽماظـــدممإالمأنمؼرادمبــــو م

م

( (1راجع الفتنة الكبرى ج 4ص  , 15 , 12ومذكرة الفرق  /حسٌن السٌد
متولً ص.13
( (4مذكرة الفرق حسٌن السٌد متولً ص 11 , 13وراجع الملل والنحل
للشهرستانً ج 1ص.131
( (3األغانً ج 13ص , 51وفٌه ترجمة للشاعر ج 13ص  27وما بعدها ,
وانظر فً ترجمته – أٌضا – الشعر والشعراء ج 4ص .131
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م

دػـــــؽماظدعــــــوءمررؼؼـوموحدامجددا م

عـمؼؿؼماهللمؼبماظدغقومصـــننمظــف م

م

م

أجـــرماظؿؼلمإذاموصكمايلوبموشــــدا م

وعومضضكماهللمعـمأعرمصؾقـــسمظـف م

م

م

ردموعـــومؼؼــــضمعـــمذلءمؼؽـمرذدا م

طؾماًقارجمزبطمصــلمعؼوظؿـــف م

م

م

وظقمتعؾــــدمصقؿــــومضــــــولمواجؿفـــــدا م

وأعومسؾـــلموسـؿـــــونمصنغفؿــــــو م

م

م

سؾـــــــدانمملمؼشـرطــــومبوهللمعــدمسؾــدا م

وطونمبقـفؿومذغىموضـدمذفــــــدا م

م

م

ذـــؼماظعصـــوموبعقــــــماهللمعومذفــــــدا م

صبـــزىمسؾلموسـؿونمبلعقفؿـــــو م

م

م

وظقلـــــــًمأدريمحبـــــؼمآؼــــــيموردا م

اهللمؼعؾــؿمعـــوذامضبضـــــــرانمبف م

م

م

وطؾمسؾــــــدمدقؾؼــــــكماهللمعـػــــــردا م
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أثس األحداخ الطٗاضٗ ٛيف الػعس ٔتأثسِا بْ
يف العصس األوٕ ٙم

طوغًمايقوةماظلقودقيمؼبماظعصرماألعقيمحقوةمثوئرةمطـرتمصقفوم
اظػرق موتعددت مصقفو ماألحزاب موطون مبني مػذه ماألحزاب موتؾؽم
اظػرق مخالصوت مذدؼدة موصراسوت محودة مظعؾً ماظعصؾقوت مدورًام
طؾرلًامؼبمإذطوئفوم .م
صفؾ مميؽـ مأن مؼظؾ ماظشعر مبـفقة مسـ مػذه مايقوة ماظصوخؾيم
واظعصؾقي ماظغوظؾي مواألحزاب ماٌؿقوربي ماألحقال ماٌؿضوربي م؟م
واظشعرماظعربلمربقىماًصقعيمواىدلم،متؾعـفمايزبقيم،وتؼقؼفم
ايروبموتقحقفمذقورنيماظػرضيم؟()1

م

مممممممؼب ماظقاضع ممل مؼؽـ ماظشعر ممبعزل مسـ مػذه مايقوة ماظـوئرةم
بؾمأثرمصقفومعـمجوغىموتلثرمبفومعـمجوغىمآخرم،مصؼدمطونماظشعرم
وضقد ماظػنت ماظيت ماذؿعؾً موظلون ماألحزاب ماظيت متصورسً م،م
وطون مظؽؾ مصرضي مأو مروئػي مذعراؤػو موخطؾوؤػو ماظذؼـ مؼـؿصرونم
شلوموؼداصعقنمسـفوم،موؼؽقؾقنمألسدائفومعـماظطقائػمواألحزابم
األخرىماشلفوءماٌرماٌـوظىماظػوحشيم.م()2

م

صوظشعرم–مؼب مػذا ماظعصر م–مطون مدالحًو معـ مأضقى ماألدؾقي ماظيتم
( )1تارٌخ األدب العربً د /أحمد حسن الزٌات ص 111ج 21دار الكتاب العربً
بٌروت لبنان سنة  1312هـ 1172 ,م.
( (4انظر المقاٌٌس البالغٌة عند الجاحظ فً البٌان والتبٌٌن د /فوزي السٌد عبد
ربه ص  34ط دار المعارف.
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ؼقاجف مبفو مطؾ مصرؼؼ مخصقعف م ،مصفؿ مؼدرطقن مأن مصـ ماظؼقلم
واظؿلثرل مسؾك ماظؼؾقب معـ مأػؿ معو مؼعؾـقن مبف مسـ معؾودئفؿم
وأػداصفؿماظيتمتعددتموطـرتمؼبمػذاماظعصرم( .)1م
وطؿو مأثر ماظشعر مؼب مػذه مايقوة ماظـوئرة متلثر مبفو م ،مصؼد مطونم
ظألحزاب ماإلدالعقي م،موٌو ماذؿفر مبقـفو معـ محروب موصراع متلثرلم
ضقي مؼب مغفضؿف م ،مصؼد مسؿؾ ماألعقؼقن مسؾك متؼرؼى ماظشعراءم
وأجزظقا ماظعطوء محؿك مبؾغ مذعراء مايزب ماألعقي موحده معـم
اظؽـرة محدًا مؼعصى مععف ماإلٌوم مبشعرػؿ م ،مأو مربووظي مأحصوءم
سددػؿ(.)2م م
مممممموطؿو ماظؿػ مسدد مطؾرل معـ ماظشعراء محقل ماألعقؼني ماظؿػم
سدد مظقس مبوظؼؾقؾ محقل مخصقعفؿ معـ ماًقارج مواظشقعيم
واظزبرلؼنيموطوغًماظصراسوتمبنيماظشعراءمحزبقيمتورةموذكصقيم
تورة مأخرى مممو مأذطك مجذوة ماظشعر مودوسد مسؾك مازدػورهمم
وظقس معـ مضؾقؾ ماٌؾوظغي مأن مغؼقل م :مإن ماظشعر ماظلقودل ماظذيم
دار مؼب مصؾؽ مػذه ماألحزاب مطون مأطـر ماظـؿوج ماظشعري مؼب مسصرم
بينمأعقيم( .)3م

( )1المقاٌٌس البالغة عدد الجاحظ فً البٌان  :التبٌٌن ص .31
( (4انظر اتجاهات الشعر فً العصر األموي.
( (3اتجاهات الشعر فً العصر األموي
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أضئم ٛالفصن األٔه

س1م:ماطؿىمعذطراتمزبؿصرةمصقؿومؼلتلم :م
مأ .اظػؿـيمؼبمسفدمدقدغومسـؿونمبـمسػونم(رضلماهللمسـف).
مب .عقضػ ماظصقوبي مبعد معؼؿؾ مدقدغو مسـؿون م(رضل ماهللم
سـف).
مج .حربماألعقؼنيم.
مد .حربماظشقعيم .م
س2م:مهدثمبوخؿصورمسـمغشلةمحزبلماًقارجمواٌرجؽي .م
س 3م:ماذطرمعومتعرصفمسـمغصقىماألطدلمم،معؾقـًومصػوتفموأخالضفم،م
وأثرمسؼدةماظؾقنمؼبمحقوتفم،موأػؿمعومسوىفمعـمصـقنمذعرؼيم .م
س 4م :مطقػ مأثرت ماألحداث ماظلقودقي مؼب ماألدب مواظشعر مؼبم
اظعصرماألعقيم .م
ثوغقًوم:ماظصقابمواًطلم :م
بنيماظصقابمواًطلمصقؿومؼلتلمععمتصقؼىماًطل م
 -1ملمتؽـمعقضعيماىؿؾمأولمعقضعيمبنيماٌلؾؿنيم(مممممممم)
 -2غػك مدقدغو مسـؿون مبـ مسػون م(رضل ماهلل مسـف) مدقدغو مأبوم
ذرم(رضلماهللمسـف)مسـماٌدؼـيماٌـقرةم(مممم)
 -3طونمأبقماظعؾوسماألسؿكمأػؿمذعراءمحزبماظزبرلؼنيم(مم)
 -4طون مسؾد ماهلل مبـ ماظزبرل مال مؼـؼصف ماظلكوء موال متـؼصفم

63

اظشفوسيمؼبمادبوذماظؼرارممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(مممممممممم)
 -5ضوئؾمػذاماظؾقًمم :م
ممممممممممممممممممممععووؼيماًؾقػيمالممنوريم م
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممصننمؼفؾؽمصلوئـومؼزؼد م
ػقمغصقىماألطدلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(ممممممممم) م
مممثوظـًو م :ماالخؿقور معـ معؿعدد م :ماخذل ماإلجوبي ماظصقققي معـ مبنيم
األضقاس .م
 -1طوغً معقضعي مصػني مبني م(سؾل موععووؼي م– مسؾل مورؾقي م–م
رؾقيمواظزبرلم)
 -2ضؿؾمسؾلم(رضلماهللمسـف)مدـيم(40مػـم-م41ػـم-م42ػـم)
 -3طون مغصقى ماألطدل مذوسر مايزب م(األعقي م– ماظزبرلي م–م
اظشقعلم)
 -4زلك ماًقارج مبذظؽ ماالدؿ مًروجفؿ مسؾك م( مععووؼي م–م
سؾلم–مسؾدماهللمبـماظزبرل)
 -5ضوئؾمػذاماظؾقًم
ممممممممممممممممبزؼـىمأظْؿؿمضؾؾمأنمؼرحؾماظرطىم م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموضؾمإنممتؾقـومصؿوممتؾَّؽِماظؼؾى م
مممممممممممػقم:م(طـرلمسزةم–ماظؽؿقًمبـمزؼدم–مذبـقنمظقؾك)
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الفصن الجاٌ٘

احلٗا ٚاالدتىاعٗ ٛيف العصس األوٕٙ
ٔأثسِا يف أدبْ م
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الفصن الجاٌ٘ :
احلٗا ٚاالدتىاعٗ ٛيف العصس األؤٕ ٙأثسِا يف أدبْ
لعبت احلٗا ٚاالدتىاعٗ ٛيف عصس بين أوٗ ٛدٔزًا بازشًا يف
تٕدْٗ ٌتادْ اآلدب٘ ِٔ ,اكي أِي وظاِسِا :
أم–مإحقوءماظعصؾقوتم .م
بم–مطـرةماظزػودمواظعؾودموذققعماظزػدم .م
جم–ماظـراءموعومادؿؿؾعفمعـمبعضمعظوػرماظذلفم .م
أ – إحٗاء العصبٗات :
جوءماظردقل م(صؾل ماهلل مسؾقف مودؾؿ) ممواظصراع مسؾل مأوجف مبنيم
اظؼؾوئؾ ماظعربقي مصودؿؾ مصؿقؾ ماظعصؾقي ماٌشؿعؾي مبقـفو م ،موأصؾحم
اظـوس مبـعؿي ماهلل مإخقاغًو موظؽـ ماألعر محني مآل مإظب مبين مأعقيم
بعـقامػذهماظعصؾقيمعـمعؽؿـفوم،موبـقامعؾؽفؿمسؾكمأدوسمعـفوم،م
صؼد مسؿؾ مععووؼي مبـ مأبل مدػقون مسؾك مادؿؿوظي ماظؼؾوئؾ ماظقؿـقيم
ظقعؿؿد مسؾقفو م ،موسؾك مبعض مغزارؼي ماظشوم مؼب متـؾقً معؾؽف م،م
وطوغً مضؾقؾي مطؾى مأوظب ماظؼؾوئؾ ماظقؿـقي ماظيت مادؿظفر مبفوم
ععووؼي م ،موضد مسؿؾ مسؾك متقثقؼ مصؾؿف مبفو مصؿزوج معـفو معقلقنم
بـًمجبدلمأممابـفمؼزؼدمصـوصروهم،موآزروامؼزؼدمعـمبعدهم،مصؼدم
تصعى مأػؾ ماظشوم مظألعقؼني م ،موطون مأػؾ ماظعراق مسؾك ماظـؼقضم
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عؿعصؾني مًصقعفؿ م ،مصؼد موضػ مأػؾ ماظعراق ماٌضرؼني مأوم
اظؼقلني مؼب مغصرة مخصقم مبين مأعقي م ،مصقوربقا معع ماإلعوم مسؾلم
(رضل ماهلل مسـف) مثؿ معع مابـ ماظزبرل معـ مبعده( )1م ،مصؾؿو مثور مسؾدم
اهلل مبـ ماظزبرل ممبؽي مؼب مسفد مؼزؼد مبـ مععووؼي مزوػرتف مضؾوئؾم
ضقس موزوػرت مؼزؼد مضؾوئؾ مطؾى مألغفؿ مأخقاظف م،مثؿ مجوء معروانم
بـ مايؽؿ مصودؿعون مبوظؽؾؾقي مسؾل ماظؼقلقي مؼب مصراسف معع مابـم
اظزبرلمحؿكماغؿصرمسؾقفمؼبمعرجمراػط()2م .م
مممممممممموجبوغىماظعصؾقيماظؼؾؾقيمظعؾًمسصؾقيماإلضؾقؿمدورًامخطرلًام
ؼب متؾؽ ماظصراسوت م ،مصلػؾ ماظشوم مؼـوصرون ماألعقؼني م ،موأػؾم
اظعراق مؼـوصرون مخصقعفؿ م ،موأػؾ م مايفوز مؼـوصرون مابـم
اظزبرل م ،موأػؾ ماظؾصرة مؼـوصؾقن مأػؾ ماظؽقصي ماظعداء م ،محؿكم
اظؽقصي مغػلفو مخططً مدبطقطو مضؾؾقِّو م،مصفذا مصراع مضؾؾل م،موذاكم
صراع مإضؾقؿل( )3م،موؼب ماظؿعصى مظؾعدغوغقني مسؾك ماظؼقطوغقنيم

( )1انظر أدب السٌاسة فً العصر األموي ص 251وما بعدها  ,والتطور
والتجدٌد ص  111وما بعدها  ,والهجاء والهجاؤن ج 4ص .13 , 14
( (4أدب السٌاسة فً العصر األموي ص .251
( (3انظر تارٌخ الشعر السٌاسً د /أحمد الشاٌب ص  311وما بعدها  ,والتطور
والتجدٌد د /شوقً ضٌف ص .111
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ؼؼقلمرجؾمعـمبينمأددمبـمخزمييمميدحمضبقكمبـمحؾون( .)1م
أالمجعـــؾماهللماظقؿوغقــــمطؾفؿ م

م

م

صدىمظػؿكماظػؿقونم،مضبقكمبـمحقـون م

وظقالمسرؼـــؼمؼبمعــــمسصؾقـــي م

م

م

ظؼؾـــًموأظػـــومعــــمععـدمبـمسدغـــون م

وظؽـمغػللمملمتطـىمبعشرتــل م

م

م

وروبـــًمظـــفمغػللمبلبـــــــوءمضقطون م

مممممموظؼد مطون مشلذه ماظعصؾقي ماظيت مأحقوػو مبـق مأعقي مأثر مصقؿو مطونم
ظألدب معـ مرواج( )2م ،مصؼد مطون مطؾ مذوسر مؼذب مسـ مضؾقؾؿفم
وؼلؿؿقً مؼب ماظدصوع مسـفو م ،موؼػؿكر ممبو مظدؼفو معـ مأذبود م،م
وؼعؾل معـ مذلغفو مبني ماظؼؾوئؾ م ،موػل مؼب مدؾقؾ مذظؽ متؿعصىم
ظف،موتـصرهم،موتؾؿػمحقظفم .م
ب – كجس ٚالصِاد ٔالٍطاك ٔالعباد ٔغٕٗع الصِد :

مممممال مذؽ مأن ماظعصر ماألعقي مزخر مبعدد مطؾرل معـ ماظصقوبيم
واظؿوبعنيماظذؼـمضربقامأسظؿماٌـؾمؼبماظزػدمواظؿؼكمواظقرع،م
واألدبم–مطؿومغعؾؿم–مػقماٌرآةماظيتمؼـعؽسمسؾقفومواضعماظعصرم
واظؾقؽي م،موال مميؽـ مظؾوحٌ مأن مؼؿفوػؾ مأثر ماظـؼوصي ماظدؼـقي مؼبم
( (1ضً اإلسالم ج 1ص .41
( )4انظر األدب األموي د /إبراهٌم علً أبو الخشب ص  43ط الهٌئة المصرٌة
العامة للكتاب.
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أدبماظعصرماألعقي.م م
مممممموأطدل مإضؾقؿ مغؾؿؼل مصقف مبفمالء ماظزػود مإضؾقؿ ماظعراق م ،مصؼدم
طون مظؾصقوبي ماظـوزحني مإظقف معـذ ماظؾقظوت ماألوظب مظػؿقف مأثرم
طؾرلمؼبمإذوسيمػذاماظؾقنمعـماظـلؽ()1م .م
م
مممممموؼطوظعـو مابـ مدعد مؼب مرؾؼوتف مبعدد مواصر معـ ماظصقوبيم
واظؿوبعني مواظذؼـ مغزظقا مبوظؾصرة مواظؽقصي موشرلػؿو معـ معدنم
اظعراق م ،موؼذطرغو مبعدد معـ ماظزػود ماٌشوػرل ماظذؼـ مٌعًم
أزلوؤػؿ مؼب ماظعصر ماألعقيمطويلـ ماظؾصري( )2م،موسؾؼؿي مبـم
ضقس( )3م ،موابـ مدرلؼـ( )4م ،مواظربقع مبـ مخـقؿ مزاػد ماظؽقصيم
األطدل()5م،موشرلػؿم( .)6م
ورمبو م مطون مظؽـرة مايروب مؼب مإضؾقؿ ماظعراق مأثر مؼب مذققعم
اظزػد موطلن مضقعًو ماغصرصقا مسـ ماظػنت مخشقي مسؾك مأغػلفؿ معـم
اظؿقرط مؼب ماإلثؿ مإظبماظـلؽ مواظعؾودة م،مطؿو ماغصرف مإظبمذظؽم
طـرلون مممـ ممل مؼلؿطقعقا ماالغؿصور مسؾك ماألعقؼني م ،مصذلطقػؿم
( (1العصر اإلسالمً د /شوقً ضٌف ص .371
( )4الطبقات الكبرى البن سعد ج 7ص  151وما بعدها.
( (3المرجع السابق ج 1ص .31
( (2المرجع السابق ج 7ص  113وما بعدها.
( (5المرجع السابق ج 1ص  134وما بعدها.
( (1انظر طبقات ابن سعد ج 1ص 5وما بعدها وج 7ص 5وما بعدها إلى ص
.275
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ودؼـوػؿموعضقامؼؿعؾدونم"م( .)1م
مممممموظقس مععـك مذظؽ مأن ماألعصور ماألخرى مخؾً معـ ماظزػودم
واظـلوك مصنن مابـ مدعد مؼطوظعـو مؼب مرؾؼوتف موبعشرات مبؾ ممبؽوتم
اظصقوبي مواظؿوبعني ماظذؼـ مغزظقا مبوألعصور ماألخرى مطوٌدؼـيم
وعؽي م،موعصر م 0م 0م 0مإخل م( )2م،موظؽـ محرطي ماظزػد مطوغً مأودعم
وأذفرمؼبمإضؾقؿماظعراقم .م
وأؼو مطون ماألعر مصنن مروح ماظؿؼك مواظزػد مطوغً مضقؼي موعـؿشرة مؼبم
اظعصر ماألعقيم،مورؾقعل مأن متذلك معقاسظ مػمالء ماظزػود مواظعؾودم
أثرًا مسؿقؼو مؼب مغػقس ماظشعراء ماظذؼـ مطوغقا مطبؿؾػقن مإظبم
ذبوظلفؿ م،موؼشوػدون مأحقاشلؿ م"موأغً مال متؽود مود مذوسرًا مإالم
وضد مأخذ مؼب مذعره معـ مػذه مايقوة محبظ مطبؿؾػ مضقة موضعػًوم
حلى مغػلقؿف موصؾؿف مبوإلدالم،موظعؾ معـ ماظطرؼػ مأن مغعرف مأنم
بعضماظرُّجوزمرأىمأنمؼلؿفؾمبعضمعومؼـشهمعـمأراجقزمبويؿدم
واظــوءمسؾكماهللمبدالمعـماظقضقفماظؼدؼؿمسؾكماألراللمواظؾؽوءم
سؾك ماظدؼور م" م( )3مممو مؼدل مدالظي مواضقي مسؾك مأن ماظشعر متلثرم
بروحماظزػدماظيتمذوسًمؼبمػذاماظعصرم .م
( (1العصر اإلسالمً د /شوقً ضٌف ص.371
( )4انظر طبقات ابن سعد ج 5ص 5وما بعدها وص  223وما بعدها وص543
وما بعدها  ,ص  521وما بعدها وج 7ص  315وما بعدها وص  332وما
بعدها.
( (3انظر التطور والتجدٌد د /شوقً ضٌف ص.71 , 11
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وضدمبدتمروحمػذاماظزػدمؼبمذعرمطـرلمعـمذعرائفؿم،معـم
ذظؽمسروةمبـمأذؼؾيم :م
ظؼدمسؿؾًموعوماإلدرافمعـمخؾؼل م

م

م

أنماظذيمػقمرزضلمدقفمؼلتقين م

أدعــــكمإظقــــفمصقعـقـــــــلمتطؾؾـــــف م

م

م

وظــــــقمضعـــــدتمأتوغـلمالمؼعـقين م

وضقلمأبلماألدقدماظدؤظلم:م م
وإذامرؾؾــًمعـمايقائٍمحوجي م

م

م

صـــودعماإلظـــفموأحلــــماألسؿـوال م

صؾقعطقــــــؽمعــــومأرادمبؼــــــدرة م

م

م

صفــــــقماظؾطقـــــػمٌــومأرادمصعوال م

ودعماظعؾـودموالمتؽـــــمبطالبفــؿ م

م

م

شلفًومتضعضـــعمظؾعؾـــــودمدــــماال م

إنماظعؾـــــودموذلغفـــؿموأعقرػــؿ م

م

م

بقـــــدماإلظــــفمؼؼؾــــىماألحــــقاال م

وضقلمدوبؼماظدلبريم :م
أعقاظـــــومظذويماٌقــــراثمنؿعفـــو م

م

م

ودورغــــومًرابماظدػـرمغؾـقفو م

واظـػسمتؽؾػمبوظدغقوموضعدمسؿؾــً م

م

م

أنماظلالعيمعـفومتــركمعومصقفـــو م
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وضقظفم :م
صقؿــكمعؿــكمتؾفقممبـزلمبورــؾ م

م

م

طلغـؽمصقـــفممثوبًماألصؾمضورـ م

ووؿعمعومالمتلطؾماظدػــرمدائؾــًو م

م

م

طلغـــؽمصـــلماظدغقـومظغرلكمخوزن م

ج – الجساء ٔوا اضتتبعْ وَ وظاِس الرتف :
مممممممتدصؼًماألعقالمسؾكماٌلؾؿنيمعـذمأؼومماظػؿقحماإلدالعقيم
ؼب مسفد ماًؾقػي ماظراذد مسؿر مبـ ماًطوب م ،مثؿ مسفد ماًؾقػيم
اظراذد مسـؿون مبـ مسػون موادؿؿرت مؼب ماظؿدصؼ مأؼوم ماألعقؼنيم
اظذؼـ مطوغً متلتقفؿ ماألعقال ماظطوئؾي معـ ماظؾالد ماٌػؿقحي م،م
وعع مػذه ماألعقال متدصؼً مأؼضًو ماىقاري معـ ماظروعقوتم
واظػوردقوت موشرلػـ م ،موسفً مبفـ ماظؼصقر م ،مطؿو ماطؿظًم
بوظرضقؼمعـماظعفؿ()1م .م
ممممممموحوول مػمالء ماألسوجؿ مأن مؼلخذوا معؽوغفؿ مؼب ماجملؿؿعم
اىدؼدم،مودؾؽقامؼبمدؾقؾمذظؽمررضًومعؿعددةم،موادبذمبعضفؿم
اظغـوء مودقؾي مظالدؿقالء مسؾك مضؾقب مبعض ماظعرب ماظذؼـ مبفرتفؿم
األيون ماىدؼدة ماٌؿؼـي موعو مؼصوحؾفو معـ مآالت معقدقؼقي مالم
( )1انظر الهجاء والهجاءون فً الجاهلٌة وصدر اإلسالم ج 4ص .415
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سفدمشلؿممبـؾفو()1م .م
ممممممممممموضد متـوول مبعض ماظؽؿوب معللظي مماظغـوء مؼب ماظعصر ماألعقيم
بشلء معـ ماٌؾوظغي مواظؿفقؼؾ م ،مووـقا مسؾك مذؾوب مايفوزم
ورعقه مبوظعؽقف مسؾك ماظؾفق مواإلدراف مصقف م ،مواالغؼطوع مظلؿوعم
اظغـوءمأوماٌقدقؼك(.)2م م
وتـوولماظدطؿقرمذقضلمضقػمػذاماٌقضقعمؼبمطـرلمعـمطؿؾف،م
وأصردمظفمطؿوبًومخوصًوموػقم"ماظشعرمواظغـوءمؼبماٌدؼـيموعؽيمظعصرم
بين مأعقي موؼصدر مطوتؾـو ماظؽؾرل مأحؽوعًو مسوعي مسؾك ماٌدؼـؿنيم
اظؽؾرلتنيم(عؽيمواٌدؼـيم)مصقؼقلم:م"موظعؾـومالمغغؾقمإذامضؾـوم:مإنم
أػؾ معؽي مواٌدؼـي معبقعًو مسوذقا مؼب مػذا ماظعصر مظلؿوع مذعرم
اظغزل مواظغـوء مصقف مأو مبعؾورة مأخرى مظلؿوع ماٌقدقؼك مواظطربم
...موطبقؾ مإظبماإلغلون مطلمنومادؿقوظً محقوة ماظـوس مطؾفو مػـوكم
رربًوموشـوءم"( .)3م
ممممممموؼؽرر مػذا ماٌعـك مؼب معقضع مآخر مصقؼقل م:م"موطبقؾ مإظبم
اإلغلون مطلمنو مصرشً ماٌدؼـؿون ماظؽؾرلتون مؼب مايفوز مظؾغـوءم
( (1انظر اتجاهات الشعر فً العصر األموي د /صالح الدٌن الهادي ص  51وما
بعدها.
( (4انظر العصر اإلسالمً ص  131ط  11دار المعارف  ,والشعر وطوابعه
الشعبٌة على مر العصور ص  52ط 4دار المعارف ,والفن ومذاهبه ص  53ط3
دار المعارف.
( (3الشعر وطوابعه الشعبٌة على مر العصور ص .52
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صوظـوس مطبؿؾػقن مصقفؿو مإظبماٌغـني مواٌغـقوت م،محؿك ماظـلوكم
واظػؼفوء م ،مصؾقس مػـوك معـ مال مؼـعؿ مبوظغـوء م ،محؿك ماظـلوء مطـم
ؼؿكذنماألدؾوبمظلؿوسفمؼبمذبؾلفـم"(.)1م م
مممممموؼؽرر ماظؽوتى ماظؽؾرل مػذا ماٌعـك مبصقرة مأو مبلخرى مؼبم
عقاضع مطـرلة معـ مطؿؾف( )2م ،موطلغف مؼرؼد متردقكف مؼب ماألذػونم
وإسطوءهمصػيماألعقرماظـوبؿيموايؼوئؼماٌؼررةم .م
ممممممموسؾك ماظرشؿ معـ مأن مطوتؾـو مععروف مبوظدضي موايرص مسؾكم
اٌـفٍ ماظعؾؿل م،مصؼد موووز ماظؼصد مؼب مػذا ماٌقضقع،موأدرفم
– مطؿو مأدرف مشرله م– مؼب مايؽؿ مسؾك ماٌدؼـؿني ماظؽؾرلتني مإذم
جعؾ ماظـوس مصقفؿو مؼػرشقن مظلؿوع ماظغـوء مواٌقدقؼكمم
واالخؿالفمإظبمذبوظسماٌغـنيمواٌغـقوتم( .)3م
وإدرافماظؽوتىمػـومالمضبؿوجمإظبمجفدمطؾرلمظدصعفمواظردمسؾقف،م
ذظؽ ماغف معـ ماٌلؿؾعد مأن مؼؽقن مػدف مذبؿؿع معـم
اجملؿؿعوت مادؿؿوع ماظغـوء مواظذلدد موسؾك ماٌغـني م ،مطؿو مالم
ؼؿلتك مأن مؼعقش ماظـوس مؼب مذبؿؿع معو مشلذا ماشلدف م،موإذا مطونم
ػذا معلؿؾعدًا مؼب مذبؿؿع معو مصنغف مؼؽود مؼؽقن معلؿققالً مؼبم
( (1العصر اإلسالمً ص .327
( )4راجع الفن ومذاهبه ص 53والشعر والغناء فً المدٌنة ومكة ص .27
( (3راجع مجالس األدب والغناء فً العصر األموي د /محمد عرفة المغربً ص
 74وما بعدها.
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ذبؿؿع معؽي مواٌدؼـي مواظعفد مضرؼى مبردوظي ماإلدالم موغؾقفم
اظؽرؼؿموصقوبؿفمأػؾماظػؿقحمواظغزواتم"م( .)1م
وال مذؽ مأن ماالغطؾوع ماظذي مضبدث مؼب مغػس ماظؾوحٌ مأوم
اظؼورئ موػق مؼطوظع مطؿى ماظذلاجؿ

م()2

م ،موطؿى ماظؿورؼخم

اٌـصػي(،)3مؼؿـوصك ممتوعو معع معو مأرؾؼف مبعض ماظؽؿوب مسؾك مػذام
اظعصر م– موخبوصي مػوتون ماٌدؼـؿون م– معـ مأحؽوم مسوعي مالم
تؿـودىموعؽوغؿفوماظدؼـقي .م
غعؿ م،مظؼد مطوغً مػـوك مذبوظس مظألدبوء مؼب مػذا ماظعصر م،موظؽـفوم
مل متؽـ مذبوظس مشلق مورضص م"بؾ مطوغً مذبوظس مأدب موصـم
رصقع ،متعرض مظؾشعر مبلشراضف ماظعدؼدة م ،موظألخؾور موألؼوم ماظعربم
وألخؾور مردقل ماإلدالم م(سؾقف ماظصالة مواظلالم) م ،موظؿورؼخم
اٌوضني موشرل مذظؽ معـ مذبوالت ماألدب موصـقغف مؼب مدضيم
وإععون،موذوقمرصقعم"م(.)4

م

( (1مجالس األدب والغناء فً العصر األموي د /محمد عرفة المغربً ص.41
( )4راجع طبقات ابن سعد ج 5ص 5وما بعدها وص  223وما بعدها.
( (3راجع تارٌخ هذه الفترة فً تارٌخ الطبري  ,وابن األثٌر  ,والبداٌة والنهاٌة
البن كثٌر.
( )2مجالس األدب والغناء فً العصر األموي ص  33وانظر المقاٌٌس البالغٌة
عند الجاحظ فً البٌان والتبٌٌن ص .33
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ممممممأعوماظؾفقمواظغـوءمصؽوغومربصقرؼـمؼبمرؾؼيمربدودةم،موطونم
أطـر ماٌغـني مواٌغـقوت معـ ماٌقاظل ماظذؼـ محووظقا مأن مؼلخذوام
عؽوغفؿ مؼب ماجملؿؿع ماىدؼد مسـ مررؼؼ مػذه ماأليون م،موشرلم
علؿؾعد مأن مؼؽقن مبعض مػمالء ماٌقاظل مضد مىل مإظب ماظغـوءم
طقدقؾيمؼؿعقشمبفوم .م
ممممممموسؾك مطـرة ماٌغـني مواٌغـقوت ماظذؼـ مذطرػؿ مصوحىم
طؿوب ماظشعر مواظغـوء مؼب ماٌدؼـي موعؽي ممظعصر مبين مأعقي م"( )1م،مملم
ند معـ مبقـفؿ مدقى معغـ مواحد مسربل ماألصؾ مػق معوظؽ مبـم
أبل ماظلؿح مممو م مؼدل مسؾك مأن ماظغـوء ممل مؼؽـ مصـعي ماظعرب م،م
وإمنومطونمصـعيماألسوجؿ.م م
ممممموإذا مطون ماظعرب مضد مأسرضقا مسـ مصـعي ماظغـوء م ،مصلغو مأطودم
أجزم مبلن مطـرلًا معـفؿ م– موال مدقؿو ماظػؼفوء مواظعؾود مواظزػود م– مضدم
أسرضقامسـمزلوسفمأوماالذؿغولمبفم،موأنماألعرمملمؼؽـمبوظصقرةم
اظيتمػقشلومبعضماظؽؿوبم .م
م
م

( )1راجع الشعر والغناء فً المدٌنة ومكة لعصر بنً أمٌة ص  57وما بعدها
وص  151وما بعدها.
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اضئم ٛالفصن الجاٌ٘
أٔال  :األضئم ٛاملكالٗ: ٛ

س 1م:مطونمإلحقوءماظعصؾقوتمدورمطؾرلمؼبمتقجقفماألدبمواظشعرمؼبماظعصرم
األعقيم،مهدثمسـمذظؽمتػصقالًم .م
س 2مطقػمطونمذققعماظزػدمووجقدماظزػودمواظعؾودممعمثرًامؼبماظشعرمؼبم
اظعصرماألعقيم .م
س 3مأذوعمبعضماظؾوحـنيمواظـؼودماتفوعوتمألػؾمعؽيمواٌدؼـيمؼبماظعصرم
األعقيمبلنمذؾوبفؿمتػرغمجملوظسماظؾفقمواظغـوء،مطقػمتردمسؾكمذظؽم؟ م
ثاًٌٗا  :الصٕاب ٔاخلطأ  :بني ماظصقاب مواًطل مصقؿو مؼلتل معع متصقؼىم
اًطلم:م
-1

مل مؼؽـ مظؾعصؾقوت ماظيت مأحقوػو مبـق مأعقي مدور مؼب ماظشعرم
واألدبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(مممممممممم)

-2

طونمإضؾقؿماظعراقمأطـرماألضوظقؿمذققسًومبوظزػودمواظـلوكم(مممممم)م

-3

ضوئؾمػذاماظؾقًم

أعقاظـومظذويماٌرلاثمنؿعفو م
م

م
ودورغومًرابماظدػـــرمغؾـقفـــومم م

ػقمأبقماألدقدماظدؤظلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(ممممممممممم) م
ثالجًا  :االختٗاز وَ وتعدد م :ماخذل ماإلجوبي ماظصقققي معـ مبنيم
األضقاسم :م
-1طونمأػؾماظشوممؼـوصرونم(األعقؼنيم–ماظزبرلؼنيم–ماظعؾقؼنيم) م
م
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-2ضوئؾمػذاماظؾقًم :م
ظؼدمسؾؿًموعوماإلدرافمعـمخؾؼلم م
م

م

أنماظذيمػقمرزضلمدــقفمؼلتقــــل م

ػقم(سروةمبـمأذؼـيم–مدوبؼماظدلبريم–مأبقماألدقدماظدؤظل) م
-3ضقلماظشوسرم:
وإذامرؾؾًمعـمايقائٍمحوجي م
م

م
صودعماإلظفموأحلـــــماألسؿـــول م

ؼصـػمؼبم(صـماظزػدم–مصـماٌدحم–مصـماظػكرم)
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الفصن الجالح

الغصه ٔفٌٍْٕ
يف العصس األوٕٙ
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الفصن الجالح
الغصه ٔفٌٍْٕ يف العصس األوٕٙ
ٖكطي الغصه  -بصف ٛعاو - ٛإىل ثالث ٛأقطاً :
أ -الغصه العرز: ٙ

مممممممممموػق مشزل مسػقػ مؼدور مؼب ماظغوظى محقل مأثر مايى مؼبم
اظـػس،مودالئؾماظصؾوبي مواظشققم،موعو مؼؽوبدهمأومؼعوغقفماظشوسرم
عـ ماظصد مواشلفر م ،مأو ماظؾعد موايرعون موػذا ماظؾقن معـ ماظغزلم
ؼـلى مشوظؾًو مسؿو مطبدش مايقوء موؼـرل ماظغرائز م ،مطؿو مؼذلصع مسـم
ولقد معػوتـ ماٌرأة ماىلدؼي م ،مأو ماإلصصوح مسـ ماظؿطؾعوتم
اىـلقيمسبقػو.م م
ب -الغصه الصسٖح :

مممممممممممموؼلؿقف مبعض ماظؽؿوب ماٌوجـ مأو ماٌؽشقف م ،موؼعؿؿدم
ػذا ماظؾقن مؼب ماظغوظى مسؾك متصقؼر معػوتـ ماٌرأة م ،مواظؾفػيم
سبقػوم،مورمبوماظـقؾمعـفوم،مأومحؿكمتصقؼرػومػوئؿيممبعشقضفومم
سؾكمسبقمعومصقرمسؿرمبـمأبلمربقعيمبعضمعـمذّؾىمبفـّ م
ج -الغصه التكمٗد: ٙ

مممممؼلؿقف مبعض ماظؽؿوب ماظغزل ماظصـوسل( )1م ،موػذا ماظغزل مؼبم
اظغوظىمالمؼصدرمسـموربيمذعقرؼيمصودضيمسوذفوماظشوسر موطوبدم
آالعفو م ،مإمنو مؼصدر مسـ محس متؼؾقدي م ،مأورشؾي مإزفور ماظؼدرةم
( )1انظر الغزل للدكتور محمد سامً الدهان جــ 1صـ ( 37سلسلة فنون األدب
العربً ط دار المعارف سنة 1131م) .
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سؾك مذبوراة مأػؾ ماظػـ م ،مأو مؼؽقن مغوذؽًو مسـ ماالظؿزام مبـؿطم
اظؼصقدةماظؼدمييماظيتمطونماظشوسرمضبرصمسؾكمبدئفومبوظغزلم،م
أو ماظقضقف مسؾك ماظطؾؾ م ،مأو مبؽوء ماظدؼور مواظدعـ م ،مورمبو مطونم
طؾػمذعراءمػذاماظؾقنمعـماظغزلمبوظػـماظشعريمواإلجودةمصقفم
أذدمعـمطؾػفؿمبوظؾذةمألغفومظذةم،مأومبوظعػيمألغفومسػي()1مم .م
مممومل مند مسصرًا معـ مسصقر ماألدب ماظؼدؼؿ مادؿقسى مصـقنم
اظغزلمعـؾؿومادؿقسؾفوماظعصرماألعقيم .م
ٔقف ٛوع الغصه العرز: ٙ

وعع مأن مععوغل ماظغزل ماظعذري موعو متـطقي مسؾقف معـ معشوسرم
وسقارػمتؽودمتؽقنمجزءًا معـمرؾقعيماظـػسماظؾشرؼيمصننمػذام
اظغزل مضد ممنو موترسرع موصور مصـًو مذعرؼًو مظف مزلوتفموخصوئصف مؼبم
رحوب ماظعصر ماألعقي م ،مصؼد مدوسدت ماظظروف ماظلقودقيم
واالجؿؿوسقيمواظـؼوصقيمسؾكمازدػورمػذاماظؾقنمعـماظغزلم .م
صؼد مأشدق مخؾػوء مبين مأعقي ماألعقال مسؾك مذؾوب مايفوز مرشؾيم
ؼب مإشلوئفؿ مسـ مذؽقن ماظلقودي موايؽؿ م ،مطؿو متطقرت مايقوةم
االجؿؿوسقي مؼب مػذا ماظعصر متطقرًا مواضقًو مغؿقفي مػذا ماظـراءم
وتدصؼ ماألعقال مسؾك مخزائـ مبين مأعقي م ،مصؿققل مأطـر ماظـوسم
عـ محقوة ماظؾداوة مودؽـك ماًقوم مإظب محقوة مايضر مودؽـكم
( )1انظر حدٌث األربعاء لطه حسٌن جـ  4صــ 17ط دار المعارف .
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اٌدن م ،مواخؿؾط ماظعرب مبوألجـوس ماألخرى معـ مأبـوء ماألعؿم
اٌػؿقحي م ،مصوعؿزجً ماظـؼوصوت م ،مبدأت مبعض مسودات موتؼوظقدم
ػذهماألعؿمتدبمؼبماجملؿؿعماظعربلم .م
ظؽـ مضرب ماظـوس مؼب مػذا ماظعصر معـ مسصر ماظـؾقة م ،مواحؿػوزمم
أطـر ماظـوس مبعوداتفؿ موتؼوظقدػؿ موذقؿفؿ ماظعربقي ماألصقؾي مضدم
ذؽؾ مإظب محد مطؾرل محوجرًا مبقـفؿ موبني ماجملقن مواًالسي م،م
وجعؾمتؼؾؾمػذاماجملؿؿعمظؾغزلماٌؽشقفمعقضقعمأخذموردٍ،م
صؽون ماظغزل ماظعذري مػق مذظؽ ماظػـ ماظذي مميؽـ مشلذام
اجملؿؿعمأنمؼؿؾؼوهمبوظؼؾقلمواالدؿقلونمبدونمأنمصبدمحرجًوم
ؼب ماإلصصوح مسـ معشوسره موسقارػف مؼب مضقء ماظضقابط مواظؼقؿم
اظيت متشؽؾ مػذا ماظؾقن معـ م م م ماظغزل مؼب مرحوبفو م ،محؿك مرأؼـوم
بعضماظزػودمواظـلوكمؼدرجقنمؼبمسددمذعراءمػذاماظغزلمعـم
أعـول مسؾد ماظرغبـ مبـ مأبل مسؿور ماىشؿل موسروة مبـ مأذؼـيم
وسؾقدماهللمبـمسؾدماهللمبـمسؿؾي()1مم .م
ممموعـ مأبرز مذعراء مػذا ماظؾقن معبقؾ مبـ مسؾد ماهلل مبـ مععؿرم
اظعذريماٌعروفمجبؿقؾمبـقـيم،موسؾكماظرشؿمعـمطـرماألخؾورم
واظرواؼوتماظيتمتؿعؾؼمحبقوتفموضصيمحؾفمظؾـقـيمواخؿالفمػذهم
( )1انظر العصر اإلسالمً در شوقً ضٌف صـ  314ط دار المعارف سنة
1131م
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اظرواؼوتموتضوربفومأحقوغًومصننمضصؿفمتؿؾكصمؼبمأغفمأحىمصؿوةم
عـ مأبـوء مسؿقعؿف موػل مبـقـي مبـً محؾل مبـ محـ مبـ مربقعيم
اظعذري م ،مأحؾفو موػق معو مؼزال مشالعًو مصغرلًا م ،موػل معو متزالم
جقؼرةمملمتدركمبعدم،موؼبمذظؽمؼؼقلم()1م :م
م

سؾؼًماشلقىمعـفوموظقدامصؾؿمؼــزل م
م

م
إظـــكماظقــقممؼـؿـكمحؾفوموؼزؼد م

وأصـقـًمسؿــريمبوغؿظــورموسدػــو م
م

م
وأبؾقـًمصقفوماظدػرموػقمجدؼد م

م

مممممممممممموتغزلمعبقؾمبـقـيمصلورمذعرهمؼبماظؼؾقؾيمواظـوسم،مصؾؿوم
جوء مظقطؾؾفو معـ مأبقفو مرده مخوئؾو موضـ مسؾقف مبفو م ،مألن مسودتفؿم
طوغًمتؼضلمبلالمؼزوجقامبـوتفؿمعـمتغزلمبفـمحؿكمالمؼؾقؼفؿم
سورػوم،موؼؼولم:مإغفؿمزوجقػومإؼوهمدذلاميوشلوم،مصرصضمواظدػوم
أنمؼزوجفومعبقالموزوجفومرجالمآخرمعـمبينمسذرةم -مأؼضًوم-م
ؼؼولمظفمغؾقفمبينماألدقدم،موؼبمذظؽمؼؼقلمممممم م
ممممممعبقؾ()2مم :م
ظؼدمصرحماظقاذقنمأنمصرعًمحؾؾـــك م
م

م
بـقــــــيمأومأبـــدتمظــــومجوغــىماظؾكـؾ م

( )1صـ  13 , 11دار بٌروت سنة .1111
( )4دٌوانه صـ  , 31وانظر مقدمة دٌوانه صــ  5وما بعدها.
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م

م
ؼؼقظقنمعفـــالمؼـــومعبقــــؾموإغـــــــل م

ألضلـــــؿمعوظلمســـــمبـقــــيمعــــمعفــؾ م

م
أحؾؿوم،مصؼؾــــؾماظقــقممطـــونمأواغـــــف م
م

م
أممأخشـكم؟مصؼؾؾماظققممأوسدتمبوظؼؿؾ م

ظؼـدمأغؽقـــقامجفـــالمغؾقفــــومزعقـــــي م
م

م
ظطقػـيمرلّماظؽشحمذاتمذقيمخدلم( )1م
( )1م

وطــؿمضـــدمرأؼـــــومدوسقـــــومبـؿقؿـــــي م
م

م
آلخـــــرمظـــــؿمؼعؿــــدمبؽــػموالمرجــؾ م

إذامعومتراجعـوماظــــذيمطــــونمبقـــــــو م
م

م
جرىماظدععمعـمسقينمبـقــــيمبوظؽقـؾ م

وظقمترطًمسؼؾــلمععـــلمعـــومرؾؾؿفــــو م
م

م
وظؽــمرالبقفـــومٌـــومصــــوتمعـمسؼؾـل م

صقووؼحمغػللمحلىمغػللماظـذيمبفـو م
م

م
وؼووؼــحمأػؾلمعومأصقــــىمبـــفمأػؾـــل م

مممموضدمحوزمذعرمعبقؾمثـوءماظـؼودموأدرمضؾقبماظعشوقم،مومموم
ادؿفودهماظـؼودمضقظفم :م
وإغلمألرضكمعــــمبـقـــــيمبوظــذي م

( )1الشوى  :المراد به هنا األطراف  ,الخدل  :الممتلئ.
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م

ظقمأبصرهماظقاذلمظؼرتمبالبؾف( )1م

م

بالبؾف( )1م
م

م
بالم،موبلنمالمأدؿطقـــــــعم،موبوٌـــك م

وبوألعــؾماٌرجقمضدمخوبمأعؾف م

م
وبوظـظرةماظعفؾكموبويـقلمتـؼضـل م
م

م
أواخـــــرهمالمغؾؿؼــــــلموأوائؾـــف م

وضوظقامػذامػقماحملىماظذيمؼؼـعمبوظؼؾقؾم،موظقمطونمغظرةم
خورػيم،مأومرقػًومزائالًم،مأوموسدًامممطقالم،مأومأعالمعؾددًامالمػذام
اظذيمؼؼقلمم :م
وظلًمبراضمعـمخؾقــؾمبـوئـــؾ م
م

م
ضؾقـــؾموالمأرضـــــــكمظفمبؼؾقــــــؾ م

مممممألنمػذامطالممعؽوصكءموظقسمبعوذؼم(.)2

م

ممممممممممممممممممموبعـًمسوئشيمبـًمرؾقيمبـ مسؾقدماهللمإظبمطـرلم،م
صؼوظًمظفم:ؼوبـمأبلمعبعيمعوماظذيمؼدسقكمإظبمعومتؼقلمؼبم
سزة موظقلً مسؾك معو متصػ معـ مايلـ مواىؿول م؟ موظق مذؽًم
صرصًمذظؽمإظبمعـمػقمأوظبمبفمعـفومأغومأومعـؾلم،مصلغومأذرفم
( )1قرت بالبله  :هدأت وساوسه وسكنت .
( )4انظر الموشح للمرزبانً صـ  , 414 , 411واتجاهات النقد األدبً العربً
العربً ألستاذنا الدكتور المرحوم  /محمد السعدي فرهود صـ  ,117والبٌت لكثٌر
عزة.
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عـمسزةموأوصؾم،موطوغًمسوئشيمضدمأرادتمأنمدبؿدلمعدىمحؾفم
ظعزةمومتلؽفمبفومدونمدقاػوم،مصؼولمطـرل()1مم :م
م

م
إذامعـــومأرادتمخؾـــيمأنمتزؼؾــــو م

أبقــــوموضؾــــــومايوجؾقيمأول( )2م

م
دـقظقــــؽمسرصومإنمأردتموصوظـو م
م

م
وسبـمظؿؾــؽمايوجؾقــيمأوصؾ م

شلـــومعفـــؾمالمؼلؿطــــوعمدراطـــف م
م

م
ودوبؼــــيمصـلمايىمعومتؿققل م

مممممصؼوظًمسوئشيم:مواهللمظؼدمزلقؿينمظؽمخؾيموعومأغومظؽمخبؾيم،م
وسرضًمسؾكموصؾؽموعومأرؼدمذظؽموإنمأردتم،مأالمضؾًمطؿوم
ضولمعبقؾ()3م:

م

وؼؼؾـمإغـؽمضـدمرضقــًمبؾورــؾ م
م

م
عـفومصفؾمؼبماسؿــــزالماظؾورـــؾ م

وظؾورؾمممــــمأحـــــىمحدؼــــف م
م

م
أذفكمإظبمَّمعـماظؾغقــضماظؾـوذل م

وظـــربمسورضــــيمسؾقــــوموصؾفــــو م
م

م
بوىـدمدبؾطفمبؼـــــقلماشلـــــوزل م

( )1الشعر والشعراء صـ  322طـ دار إحٌاء العلوم بٌروت .
( )4تزٌلنا  :تفرقنا .
( )3الشعر والشعراء صـ  325 , 322طـ دار إحٌاء العلوم بٌروت .
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صلجؾؿفومؼبمايــىمبعـــدمتلؿــــر م
م

م
حؾـــلمبـقــيمسـموصوظؽمذوشؾل م
م

م
ظقمطـونمؼبمضؾؾــلمطؼـــــدرمضالعي م

حـــىموصؾؿـؽمأومأتؿؽمردوئؾل م

م

مممممممصؼدمأدرطًمسوئشيمحبودؿفوماألغـقؼيمأنمعبقالمأصدقمؼبم
حؾفمعـمطـرل م،مصؼدمذغؾفمحىمصوحؾؿفم،موعؾؽمسؾقفمضؾؾفمصؾؿم
ؼؾؼ مصقف معؼدار مضالعي مظغرلػو م ،مأعو مطـرل مصؼد مضعػ مأعوم مأولم
اخؿؾور موأدرع مبعض موصوظف مسؾك مأول معـ مأوعلت مظف م ،مومل مؼزدم
سؾك مجعؾ مصوحؾؿف مأوظب معـ مشرلػو مٌو مشلو معـ مدوبؼي مؼبم
ايى ،موظقس مػذا مبصـقع ماحملى ماظصودق م ،موعـ ممثيم
ادؿقلـًمسوئشيمأبقوتمعبقؾموضدعؿفومسؾكمأبقوتمطـؾبرلم .م
مممموممو مؼلؿفود مىؿقؾ مؼب مػذا ماظؾقن معـ ماظغزل مضقظف مؼبم
بـقـي()1م :م
شلومؼبمدقادماظؼؾــىمبويــىمعقعي م
م

م
ػلماٌقتمأومطودتمسؾكماٌـــقتمتشــــرف م

وعومذطرتؽماظـػـــسمؼوبــــــمعـــرة م
م

م
عــــــماظدػــــرمإالمطودتماظـػـــسمتؿؾــــــــــػ م
م

وإالماسذلتــــلمزصــــــرةموادؿؽوغــــي م
( )1دٌوانه صـ  ,34وانظر العشاق الثالثة لزكً مبارك صــ . 25
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م

وجودمشلومدفؾمعـــــــماظدعــــــعمؼـــذرف( )1م
ؼـــذرف( )1م

وعومادؿطرصًمغػللمحدؼـومًؾـــي م
م

م
أدـــــــــرمبـــــــفمإالمحدؼـــــــــؽمأرـــــــــــــرف م

وبنيماظصػومواٌروتقــــمذطرتؽـــؿ م
م

م
مبكؿؾـــــػم،مواظـــــوسمدـــــوعموعقجـــػ( )2م
وعقجـــػ( )2م

وسـدمرقاؼبمضــــدمذطرتـــؽمعـــرة م
م

م
ػلماٌقتم،مبؾمطودتمسؾكماٌقتمتضعػ م

م م

مٔقٕلْ حني حذبِٕا عٍْ ( :)3م
م

صــننمضبفؾقػومأومضبــؾمدونموصؾفـــو م
م

م
عؼوظـــــيمواشٍمأوموسقــــدمأعقــــــــر م

صؾؿمضبفؾقامسقينممســـمدائــــؿمإظقؽــو م
م

م
وظـمميؾؽقامعومضدمصبـ()4مضؿرلي م
ضؿرلي م

إظـــكماهللمأذؽــقمعومأالضلمعـماشلـقى م

( )1السجل (بفتح السٌن وسكون الجٌم)  :الدلو العظٌمة مملوءة .
( )4موجف  :مسرع .
( )3دٌوانه صــ .11
(ٌ )2جن ٌ :ستر .
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م

وعـــــمحــرقمتعؿودغـــلموزصقـــــر م

م
وعـمطربمظؾقـىمصــلمبورـــمايشــو م
م

م
وظقــــؾمرقؼـــؾمايزنمشرلمضصقـر م

دلبؽلمسؾــــــكمغػلــلمبعنيمشزؼـــــرة م
م

م
بؽــــوءمحزؼـــمؼبماظقثوقمأدـقـــر م

وطـومعبقعــًومضؾـــؾمأنمؼظفـــرماظـــــقى م
م

م
بلغعـــــؿمحوظـــلمشؾطيمودـــــــرور م

صؿومبرحماظقاذـقنمحؿــــكمبــــدتمظـــو م
م

م
بطـــقنماشلـقىمعؼؾقبــيمبظفــــقر م

ظؼدمطـًمحلىماظـػسمظقمدامموصؾـو م
م

م
وظؽـؿـــوماظدغقــــومعؿــــوعمشـــــرور م

وظقمأنماعرأمأخػكماشلقىمسـمضؿقـره م
م

م
ٌــًموظـــؿمؼعؾـؿمبذظؽمضؿرلي م

ممممممسؾكمأنمذعراءمػذاماظؾقنماظغزظلمطـرلامعومتؿشوبفمووربفؿم
اظعورػقي م ،مصؿؿقارد مخقاررػؿ م ،موتؿالضك مأصؽورػؿ موععوغقفؿ م،م
صقؼعماًؾطمؼبمغلؾيماألذعورمإظقفؿمواالغؿقولمأحقوغًوم .م
مممممممممموتؿؿقز مأذعورػؿ مبوظلفقظي مواظقضقح م ،موضرب ماٌعوغل م،م
وػق معو مؼؿـودى مورؾقعي مػذا ماظؾقن معـ ماظغزل م ،موال مند مؼبم
أذعورػؿمتؽؾػًوموالمعقالًمإظبمادؿكدامماحمللـوتماظؾػظقيمأوم م
مممماظؾدؼعقيمإالمعومأتكمسػقماًوررمشرلمعؿؽؾػم،موالمغؾؿسمصقفوم
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شؿقضًو م ،موال مشقصًو موراء ماٌعوغل م ،مأو مجرؼًو موراء ماظؿصقؼرم
واًقولمإالمؼب معقاضعمربددةمتـؾـؼمعـمواضعماظؿفربيم،موالم
تػؿعؾمإلثرائفوم .م
مممممممموتغؾى مسؾك مأذعورػؿ ماٌؾوذرة م ،مودفقظي ماظعؾورة م ،موضربفوم
عـماظؾففي ماظشعؾقيمأحقوغًوم،موغؾؿسمؼبمأذعورمطـرلعـفؿمخقطًوم
ضصقصًوم .م
ممممورمبو مظعى ماًقول مدورًا مطؾرلًا مؼب مغلٍ معغوعراتفؿ موضصصم
حقوتفؿم،مورمبومصـعمبعضماظرواةمضصصًومظؿػلرلمبعضمأذعورػؿم،م
صؼد متؿشوبف مػذه ماظؼصص مواضعًو مأو مخقوالً م ،مصعؾك مذوطؾي مضصيم
عبقؾمععمبـقـيمتؼعمأومتـلٍمضصيمضقسمبـماٌؾقحمععمصوحؾؿفم
ظقؾكمصفلم-مأؼضو-معـمأبـوءمسؿقعؿفم،موضدمتعؾؼمبفومضقسموػؿوم
صغرلانمؼرسقونمإظقفؿمطؿومتعؾؼمعبقؾمصوحؾؿفمبـقـيمعـذمغعقعيم
أزوصرػؿوم،موؼبمػذامؼؼقلمضقسم()1م :م
تعؾؼًمظقؾكموػـلمشــرّمصغقــرة م
م

م
وظــؿمؼؾدمظألترابمعـمثدؼفومحفـؿ م

صؾقونمغرســكماظؾفؿمؼوظقًمأغــو م
م

م
إظبماظققممملمغؽدلموملمتؽؾـرماظؾفـؿ م

ممواذؿد محؾف مشلو م ،موػقوعف م موتغزظف مبفو م ،محؿك مصشو مأعرػؿو م،م
( )1دٌوانه صـ  3ط الحلبً سنة  1131هـ .
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صقفؾفومأبقػومسـفم،مصؾؿومتؼدممًطؾؿفومرصضفمواظدػومظؾعوداتم
واظؿؼوظقد ماظيت محوظً مدون مزواج معبقؾ مبؾـقـي م ،موػق مأغفؿ مالم
ؼزوجقنمبـوتفؿمعـمؼشؾىمبفـمحؿكمالمؼؼولمإغفؿمزوجقهمدرءام
ظؾعورمأومدذلامظؾػضققيم،مثؿمرصعمواظدػومأعرمضقسمإظبماظلؾطونم
اظذيمأػدرمدعفمإنمػقمترددمسؾكمدارػومأومتعرضمشلوم،موػقم
سنيمعومصعؾفماظقاظلمععمعبقؾمحنيمذؽوهمأػؾمبـقـيمإظقف .م
ممممممممموأميو مطون ماألعر مؼب مضصص مػمالء ماظعشوق م ،موعو مغلىم
إظقفؿ مأو مغلفف ماًقول محقل معغوعراتفؿ ماظعورػقي م ،مصنغفؿ مضدم
أثرواماٌؽؿؾيماألدبقيمبؽؿمػوئؾمعـماألذعورماظرضقؼيماٌعدلةمسـم
اٌشوسرماىقوذي،موايىماظعذريماًوظصم،مععمصدقماظؿفربيم
ورضيماظعؾورةم .م
ممممممممصؼد مادؿطوع ماظشوسر ماظعذري مأن مؼضػل مسؾك مربؾقبؿفم
سلوئؾ ممتقزػو مسـ مدوئر مبـوت مجـلفو مصوٌرأة م مسـد ماظشوسرم
اظعذريمعـولمرائعم،مالمهددهماألوػومموالماظظـقنم،مػلمجـقيم
ظؾلًمثقوبماٌرأةمظؿكؾؾفموتلؿؾقفمبالمترصؼموالمادؿؾؼوءم .م
مممممممموايىماظعذريمػقمععرطيمسـقػيمتؼعمؼبمعقداغنيم:ماألولم
عقدانماظصراعمبنيماظشوسرموػقاهم،مواظـوغلمعقدانماظؼؿولمبنيم
اظشوسر موعـ مؼفقاه م ،موإمنو مؼطورد مزؾقي مسصؿوء مال متـول مإالم
بوضؿقومماألػقالمصققمضؿؿماىؾولم ...م
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مممممممموػؾمطونمميؽـمأنمؼػؿكرماظعذرؼقنمبوظعػوفم -موػقمؼبم
سرفماظػققلمعـماًقؾيم -مظقملمؼؽـمذظؽماظعػوفمسالعيمضقةم
سورعيممتـؾماظلقطرةمسؾكمأػقاءماظـػسم ...م
ذظؽ مػق مايى ماظعذري م ،موأوظؽؽ مػؿ ماحملؾقن ماظعذرؼقن م،م
وعومأضقلمبلنمأصقوبمتؾؽماظعقارػمطوغقامسؾكمدرجيمواحدةم
اظطفر مواظلؿق مواظعػوف م ،موظؽـ معـ ماٌمطد مأغفؿ مأدفؿقا مؼبم
إعدادماظعربلمبصػيمسوعيموصـماظغزلمبصػيمخوصيمبشؿوئؾمرصقعيم
جعؾًمعـمذعرػؿمأشورؼدمؼذلٍمبفوماظعوذؼقنم،موؼؿـوضؾفوماظـوسم
جقالمبعدمجقؾ()1موػذامررفمعـمترغقؿوتمػمالءماظعوذؼنيم .م
ممممؼؼقلمضقسمبـماٌؾقح()2م :م
رســوةماظؾقؾمعومصعــؾماظصؾــوح م
م

م
وعومصعؾـــًمأوائؾــــفماٌــــالح م

وعومبولماظذؼـمدؾـقامصــمادي م
م

م
أضوعـــقامأممأجــــدمبفـــؿمرواح م

وعــومبــولماظـفـــقممععؾؼــــوت م
م

م
بؼؾىماظصىمظقـسمشلــومبـــراح م

طلنماظؼؾىمظقؾيمضقـؾمؼغــــدي م
م

م
بؾقؾــــكماظعوعرؼــــــيمأومؼـــراح م

( )1العشاق الثالثة للدكتور زكً مبارك صـ  45 – 41بتصرف .
( )4دٌوانه صـ . 34
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ضطــــوةمشرػـــومذــركمصؾوتـــً م
م

م
ووذمبفموضــدمسؾـــؼماىـــــوح م

شلــــومصرخـــونمضدمتـــركمبؼػــر م
م

م
وسشفؿــــومتصػؼـــفماظرؼـــــــــوح م

إذامزلعمػؾقبماظرؼــوحمػؾـــو م
م

م
وضــوالمأعــــــــومتلتـــلماظرؼــــوح م

صالمبوظؾقؾمغوظــًمعـــومترجـــك م
م

م
والمصــلماظصؾحمطونمظفمبـــراح م

راسوةماظؾقؾمطقغقامطقػمذؽؿؿ م
م

م
صؼــدمأودىمبلمايىماٌؿوح م

ممممصؼؾؾفمؼبمخػؼوغفمواضطرابفمموحرطؿفماظدائقيماظؼؾؼيماٌؿقترةم
أذؾفمعومؼؽقنمبؼطوةموضعًمؼبمذركم،موسؾؼمجـوحفومخبققرفم،م
وزاد معـ مضؾؼفو مواضطرابفو موسـػ محرطؿف معو مخؾػؿف موراءػو م،م
وػؿو مصرخون مشلو مضد مترطؿفؿو مبؼػر مؼب معفى ماظرؼوح موػؿو مؼبم
اغؿظورمسقدتفوم،موععمذظؽمعومطونمشلوماالماظلالعيمدؾقالمالمبوظؾقؾم
والمبوظـفورم .م
م

مممموعـمجقدمذعرهمأؼضومضقظف()1م :م
م

) (1دٌوانه مجنون لٌلى صـ . 11 , 11
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خؾقؾــــــــلمإنمالمتؾؽقوغــلمأظؿؿــــس م
م

م
خؾقالمإذامأغزصًمدععـلمبؽــكمظقــــــو م

صؿــومأذـــرفماألبؼـــــوعمإالمصؾوبــــــي م
م

م
والمأغشـــــــدماألذعــــــــورمإالمتداوؼــــو م

وضــــــدمصبؿــعمماهللماظشؿقؿنيمبعدعـــو م
م

م
ؼظـونمطــــــــؾماظظـــــــمأالمتالضقـــــو م

حـــوماهللمأضقاعــــــًومؼؼقظــــــقنمإغـــــــو م
م

م
وجدغــــومرقالماظدػرمظؾقــىمذوصقًو م

وسفديمبؾقؾكموػــلمذاتمعمصــــــد م
م

م
تـــردمسؾقــــــــومبوظعشــــــكماٌقاذقـــو م

صشىمبـقمظقؾـــكموذــــىمبـقمابـفــــــو م
م

م
وأســالقمظقؾـــكمؼبماظػـــمادمطؿـومػقو م

خؾقؾــــــلمالمواهللمالمأعؾـــؽماظــــذي م
م

م
ضضـــكماهللمؼبمظقؾكموالمعومضضكمظقـــو م

ضضوػومظغقـــــريموابؿالغــــــلمحبؾفــــو م
م

م
صفالمبشـــــهمشقــــــرمظقؾــــكمابؿالغقـو م

وخدلممتوغــــــلمأنمتقؿـــــوءمعــــــزل م
م

م
ظؾقؾـــكمإذامعوماظصقػمأظؼكماٌرادقـو م

صفذىمذفقرماظصقػمسـومضدماغؼضــً م
م

م
صؿـــومظؾـقىمترعـلمبؾقؾــــكماٌراعقـــو م
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صؾــــــــقمأنمواشمبوظقؿوعـــــــــــيمداره م
م

م
وداريمبلسؾكمحضرعقتماػؿدىمظقـو م

صننممتـعقامظقؾكموهؿـــــقامبالدػـــــو م
م

م
سؾــــكّمصؾـمهؿــقامسؾــــلّماظؼقاصقــــو م

صلذفـــــدمســــــدماهللمأغـــــلمأحؾفــــو م
م

م
صفـــذامشلــــومســـــديمصؿومسـدػومظقــــو م

ضضـكماهللمبوٌعـــروفمعـفـــومظغرلغــــو م
م

م
وبوظشــــققمعـــــلمواظغــراممضضكمظقــو م

وإنماظــذيمأعؾــــًمؼــــومأممعوظـــــؽ م
م

م
أذوبمصقؼـــديموادؿفـــونمصمادؼــــــو م

دماظؾقوظــــلمظقؾـــــيمبعــــــدمظقؾـــي م
ُأسِــــ ُّ
م

م
وضدمسشًمدػــــــرامالمأســــدماظؾقوظقـــو م

وأخرجمعـمبقــــــماظؾقـــــقتمظعؾــــل م
م

م
أحــــدثمسـؽماظـػسمبوظؾقؾمخوظقــــو م

أراغلمإذامصؾقــًمميؿـــًمسبقػــــو م
م

م
بقجفـــلموإنمطــونماٌصؾــكمورائقـو م

وعــــومبــــــلمإذراكموظؽــــــــمحؾفـــو م
م

م
وسظؿماىقىمأسقوماظطؾقىماٌداوؼـو م

أحىمعـماألزلوءمعــومواصـــؼمازلفــو م
م

م
أوماذؾفـــــــفمأومطـــــونمعــــفمعـــداغقو م
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وإغــــــلمألدؿغشــــكموعــومبلمغعلي م
م

م
ظعــــــؾمخقــــــوالمعـــــؽمؼؾؼـكمخقوظقـــو م

ػلماظلقــرمإالمأنمظؾلقــــرمرضقــــي م
م

م
وإغـــــلمالمأظؼكمشلـــــوماظدػــــــرمراضقـــــو م

ظؽـمزعــــــماألحؾوبمؼومأممعوظــــؽ م
م

م
صؿومزعـمايـىماظذيمصــــــلمصمادؼــــو م

صقوربمإذمصرلتمظقؾكمػلماٌـــك م
م

م
صزغـــــلمبعقـقفـــــومطؿــــــومزغؿفــــــومظقــــو م

وإالمصؾغضفـــــــــــومإظـــــكمّموأػؾفــــو م
م

م
صنغلمبؾقؾـكمضـــــدمظؼقـــــًماظدواػقــــــو م

سؾكمعـؾمظقؾـــكمؼؼؿؾماٌرءمغػلــف م
م

م
وإنمطوغًمعـمظقؾكمسؾكماظقلسمرووؼو م

خؾقؾلمإنمضــــــــقامبؾقؾــــكمصؼربـو م
م

م
ظلماظـعـــشمواألطػـــــونموادؿغػـــرامظقــو م

م
ممممموععمتدصؼماٌعوغلموسؿؼماظؿفربيموصدقماظشعقرمصقؾدومأنم
أمل ماىقى معؽوبدة ماظشقق مطون مصقق مروضؿف مممو مجعؾف مؼـػسم
سـ مػذه ماظؾقسي مبؼقظف م"وإال مصؾغضفو مإظل موأػؾفو م" موإن مطونم
األوظب مبف مأال مؼطؾى متؾغقضفو مإظقف م ،مبؾ مطون مسؾقف مأن مؼؾح مؼبم
رؾىماظرضومواظـقالم،موظؽـفم م

96

مممممادؿدركماألعرمؼبمبقؿفماألخرلمحنيمضررمأنمغلقوغفومأومتـودقفوم
أعرمشرلمواردموالمدواءممظفممإالمغعشفموأطػوغفم .م
مممممممموإنمطون ماظشوسر مضد موضع مطـرلًا مؼب ماإلؼطوء م -موعع مأغـو مالم
غؾؿؿسماألسذارمظؾشوسرموغطؾمإظقفمدائؿًومعراسوةمأصقلماظصـعيم
واالظؿزام مبضقابطفو ماظؾغقؼي مواإلؼؼوسقي م -مصنغل مأوطد مأن مرضيم
اظعؾورة موحالوتفو م ،موتدصؼ ماٌعـك م ،موادؿغراق ماظشوسر مؼبم
وربؿفم،مؼؽودمؼـللماٌؿؾؼلمػذهماشلـوتماإلؼؼوسقيم .م
الغصه الصسٖح :

مممممممموصورسمػذاماٌقدانمؼبماظعصرماألعقيمإمنومػقمسؿرمبـم
أبلمربقعيماٌكزوعلم،موضدمسؾبرفمسؿرمبغزظفماٌؽشقفمموطـرةم
تعرضفمظؾـلوءمحؿكمؼبماظطقافموايٍم،موضدمظؼقفمسؾدماٌؾؽم
بـمعروانمبوٌدؼـيمصؼولمظفم:مؼوصودؼمأعومأنمضرؼشًو مالتعؾؿمأغؽم
أرقشلومصؾقةموأبطلػومتقبيم،مأظلًماظؼوئؾم()1م :م
وظـــقالمأنمتعـػــلمضرؼـش م
م

م
عؼولماظـوصحماألدغكماظشػقــؼ م

ظؼؾـــًمإذاماظؿؼقـــومضؾؾقــل م
م

م
وظقمطـــومسؾـــكمزفـــرماظطرؼـؼ م

مممموؼصقرمسؿرمغػلفمععشقضًومتؿفوصًمسؾكمحؾفموتؿعرضمظفم،م
( )1الشعر والشعراء صـ . 373
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وتلعكمؼبمأثرهموػقماظذيمؼلبكموؼذلصعم،مسؾكمذوطؾيمضقظف :م
م

ضوظًماظؽدلىمأتعرصـماظػؿـك م

ضوظًماظقدطكمغعؿمػذامغعؿ م

م
ضوظـًماظصغـرىموضـدمتقؿؿفــو م
م

م
ضدمسرصـوهموػؾمطبػكماظؼؿــر م

وضقظفم :م
ضوظــًمظؿرلبٍمشلـــــومهدثفـــو م
م

م
ظـػلــدنماظطــــقافمؼبمسؿــر م

ضقعلمتصـديمظــــفمظقعرصـــــو م
م

م
ثؿماشؿزؼفمؼومأخًمصـلمخػـــر م

ضوظًمشلومضدمشؿزتــــفمصلبــــك م
م

م
ثؿمادؾطــرتمتلعكمسؾكمأثره م

ممممممموضدمذوركمسؿرمبـمأبلمربقعيمؼبمػذاماظػـمذعراءمآخرونم
طوألحقص م ،مواظعرجل م ،مووضوح ماظقؿـ م ،مصفؿ معبقعًو مؼطؾؾقنم
اٌرأةم،موؼؾققنمؼبمرؾؾفوم،موؼؾؼقنمعـمحقشلومذؾوكماإلشراءم،م
وضدمؼصقرونمعػوتـفومأومعومؼـوظقنمعـفوم،موالمبلسمأحقوغًومعـمأنم
ؼلؿػزوا مأػؾفو ممبو مؼـرلون مؼب مغػقدفؿ معـ مرؼؾي م ،مأعو مسؿر مصؼدم
متقزمبؿقففموتصقؼرماٌرأة معؿفوظؽيمسؾقفمتؿضرعمإظقفموتلؿعطػفم،م
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طؿومرؾعمذعرهمبطوبعمضصصمأومحقاري( .)1م
مممممممممممممموؼذػى موضوح ماظقؿـ( )2معذػى مسؿر مبـ مأبل مربقعيم
ؼبمروبعفمايقاريماظؼصصم.م م
ممموؼبمإزفورمطؾػماظـلوءمبفم،موادؿفوبؿفـمظفم ،موخقصفـمسؾقفم
أحقوغوم،موصـعمايقؾيمظالظؿؼوءمبفم،مسؾكمسبقمعومؼصقرهمظـومؼبم
ػذامايقارماظذيمدارمبقـفموبنيمصوحؾؿفمروضيمؼؼقل()3م :م
م

ضوظــــًم:مأالمالمتؾفــمدارغـو م

إنمأبوغـــــومرجــــؾمشوئــــــــر م

م

م

ضؾـــًم:مصنغلمروظـــىمشــرة م

عـــــــفمودقؼلمصـــورممبوتـــر م

م
ضوظً:مصننماظؼصرمعـمدوغـــو م
م

م
ضؾـــــًم:مصنغـــــلمصقضفمزوػر م

ضوظًم:مصننماظؾقرمعـمدوغــو م
م

م
ضؾـــــًمصنغـــلمدوبحمعوػــــر م

ضوظًم:مصققظلمإخقةمدؾعــي م
م

م
ضؾــــًم:مصنغــــلمشوظىمضوػـر م

ضوظًم:مصؾقــٌمرابــضمبقــــو م

م

( )1انظر العصر اإلسالمً د /شوقً ضٌف صـ  321وما بعدها.
( )4هو عبد الرحمن بن إسماعٌل لقب بوضاح الٌمن لجماله وبهائه  ,وٌذهب اكثر
اكثر شعره فً الغزل وٌمتاز شعره بالرقه والسهولة .
( )3األغانً جـ  1صـ . 32 , 33
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ضؾـــًمصنغـــلمأدــــــدمسوضــــر م

م
ضوظً:مصـــننماهللمعـــمصقضـــو م
م

م
ضؾًم:مصربــــلمراحـــؿمشوصـــر م
م

م
ضوظـــً:مظؼـــدمأسققؿـــومحفي م

صلتمإذامعومػفـــعماظلوعر( )1م

م
صلدؼطمسؾقـومطلقضطماظـدى م
م

م
ظقؾــــيمالمغــــــوهموالمزاجــــــــر م

ممممممممصصوحؾي موضوح متؼػ معـف معقضػ ماظـوصح ماظشػقؼ م ،موتـفوهم
سـماظزؼورةمخقصًومسؾقفمعـماظصعوبماظيتمتعذلضفم،مصفـوكمواظدػوم
اظغوئرموإخقتفوماظلؾعيم،مواظؼصرمواظؾقرم،مواظؾقٌماظرابضم،مواهللم
عـ مصقضفؿو مغوزر م ،موظؽـف مؼؼطع مسؾقفو مطؾ مػذه مايفٍ م ،مصفقم
ذفوعمؼلؿطقعمأنمضبوربمؼبمطؾماىؾفوتم،مصققماىدرانم،م
وؼب ماظؾقور م ،موأعوم ماظلقد م ،مأعو مربف مصغوصر مراحؿ م( ،)2موأعوممم
سزميؿف موإصراره مود مغػلفو معضطرة مأو معـلوضي مسبق ماالدؿفوبيم
ظف،مصؿلؿلؾؿمظفموتضربمظفمعقسدًامإذامعومػفعماظلوعر .م
ممبؾمإغفمظقؾدومأطـرمصراحيمحنيمؼصقرمغػلفمعطؾقبومسؾكمشرارم
( )1هجع  :نان  ,السامر  :الذي ٌسهر للمسامرة  ,وهً حدٌث اللٌل .
( )4فً البٌت الذي تضمن هذا المعنى مفاكهة شعرٌة  ,ربما احتملها الشعر  ,لكن
الدٌن والخلق القوٌم ال ٌحتمالن مثل هذا والٌجٌزانه.
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عومطونمؼصـعمسؿرمبـمأبلمربقعيمصقؼقلم()1م:م م
م

ضؾــًمصرزغومضؾًمطقػمأزورطــؿ م
م

م
وأغــوماعرؤمًروجمدـركمخوذــل م

ضؾًمصؽـمظعؿقعيتمدؾؿـــومععــــو م
م

م
واظطـــػمإلخقتلماظذؼـممتـوش م

صؿزورغـــــومععفـــؿمزؼــــــورةمآعـــــ م
م

م
واظلـــرمؼوموضوحمظقــــسمبػوذــــل م

م
ممممممممممتطؾىمصوحؾؿفمزؼورتفم،مصقؿقفمسؾقفوم،موؼؿعؾؾمبلغفمطبشكم
أنمؼظفرمأعرػوموؼـؽشػمدرػؿوم،مصؿغرؼفمبلنمؼؿؾطػمألسؿوعفوم
وإخقاتفو محؿك متؽقن ماظصداضي مبقـف موبقـفؿ م ،مصقزورػو مععفؿم
زؼورةمأعـمدونمأنمؼذاعمشلؿومدرمأومؼـؽشػمشلؿومأعرم .م
وؼؽشػموضوحمسـمصقرةمأخرىمعـمشزظفماٌوجـمصقؼقلم()2م:م م
:م م
م

ترجــــؾموضـــوحموأدؾــؾمبعدعــو م
م

تؽفؾمحقـومؼبماظؽفقلموعوماحؿؾـؿ م

وسؾؼمبقضـوءماظعـــقارضمرػؾـــــي م

م

( )1األغانً جـ  1صـ .31
( )4األغانً جـ  1ص ـ. 31 ,33
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زبضؾيماألرــرافمرقؾـــــيماظـلــــؿ م

م
إذامضؾــــًمؼقعًومغقظقينمتؾلؿــً م
م

م
وضوظـًمععـــوذماهللمعـمصعؾمعومحرم م

صؿومغقظًمحؿكمتضرسًمسـدػــو م
م

م
وأسؾؿؿفومعومرخصماهللمؼبماظؾؿؿ( )1م

مممممصؿومزلعمربؿدمبـماٌـؽدرماظؾقًماألخرلمضقؽم،موضولم:م
إنمطونموضوحمإالمعػؿقومظـػلف .م
الغصه التكمٗد :ٙم
مممممممممممممموػذاماظغزلمملمطبؾمعـفمسصرمعـماظعصقرم،مبؾمإنمابـم
ضؿقؾي مظقمطد مأن معؼصد ماظؼصقد مإمنو مابؿدأ مصقفو مبذطر ماظدؼورم
واظدعـ مواآلثور م ،مصؾؽك موذؽو م ،موخورى ماظربع م ،موادؿقضػم
اظرصقؼمظقفعؾمذظؽمدؾؾومظذطرمأػؾفو ماظطوسـنيمسـفوم،مإذمطونم
غوزظي ماظعؿد مؼب مايؾقل مواظظعـ مسؾك مخالف معو مسؾقف مغوزظيم
اٌدرم،مالغؿؼوشلؿمسـمعوءماظبمعوءم،مواغؿفوسفؿماظؽالم،موتؿؾعفؿم
علوضط ماظغقٌ محقٌ مطون مثؿ موصؾ مذظؽ مبوظـلقى مصشؽو مذدةم
اظقجد م ،موامل ماظػراق م ،موصرط ماظصؾوبي مواظشقق م ،مظقؿقؾ مسبقهم
ضا مفاكهة  ,لكن بها مغالطة شرعٌة  ,فأكثر أهل العلم باللغة على أن
( )1وهذه أٌ ً
إال فً قوله "إال اللمم" بمعنى الواو  ,وعلٌه قول عمرو بن معد ٌكرب البٌدي.
وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبٌك إال الفرقدان
أي والفرقدان  ,وعلٌه ٌكون المعنى ٌ :جتنبون كبائر األثم والفواحش واللمم ,
وعلى فرض أن اللمم معفو عنه ففعل وضاح لٌس من اللمم  ,إنما هً مفاكهة
الشعراء أو خالعة شاعر .
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اظؼؾقبم،موؼصرف مإظقفماظقجقهم،مثؿمؼـؿؼؾمإظبموصػمرحؾؿفمأوم
غوضؿفم،مثؿماظبمشرضفم( .)1م
ممممممممممموؼرى مأن ماظشوسر ماجملقد معـ مدؾؽ مػذا ماظلؾقؾ مصؾؿم
ؼعدلمسـفم( )2م،موععمتلطقدغومسؾكمأنماظشوسرمالمؼـؾغلمأنمؼقضعم
ؼقضع مؼب مضقاظى مأو مأرر مثوبؿي م ،موإغف محر مؼب مبـوء مضصقدة م،م
واخؿقورمضوظؾفوموإرورػوم،معومداممؼعدلمسـموربيمذعقرؼيمصودضيم،م
بؾ مسؾقف مأال مؼػؿعؾ ماظغزل مأو مبؽوء ماظطؾؾ مإن ممل مؼؽـ مظف مإظقفم
دؾقؾم،مصنغـومغمطدمأؼضومأنممنطماظؼصقدةماىوػؾقيماظذيمدسوم
اظقفمابـمضؿقؾيموعـمتوبعفمعـماظـؼودمضدمزؾمعلقطرًامسؾكمسؼؾقيم
طـرل معـ ماظشعراء مسدل مسصقر ماألدب ماٌكؿؾػي م ،محؿك مظق مطونم
ذظؽ معـ مضؾقؾ مإزفور ماظؼدرة مسؾك ماظؿصرف مؼب مذؿك مصـقنم
اظشعرم .م
ومبو مأن مدوظي مبين مأعقي مطوغً مسربقي مأسرابقي متؿعصى مظؿورطبفوم
وتراثفومصننممنطماظؼصقدةماىوػؾقيمزؾمعلقطرًامسؾكمذعرمػذام
اظعصرم،مصودؿفؾمأطـرماظشعراءمضصوئدػؿمبوظغزلمأومبؽوءماظطؾؾم،م
وعـ مذظؽ مضقل مجرؼر مؼب معطؾع مضصقدة مؼففق مبفو ماألخطؾم
وضقعفمبينمتغؾى()3م:م م
( )1الشعر والشعراء البن قتٌبة ص . 31
( )4المرجع السابق ص . 31
( )3جمهرة أشعار العرب ص  344ط دار صادر بٌروت .
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م

حــكماظغـــداةمبراعـــيماألرـــالل م
م

م
رزلــــومتؼــــــودممسفـــــدهمصلحـوال م

إنماظغقاديمواظلقاريمشــودرت م
م

م
ظؾرؼــحمزبذلضـــــومبـــــفموذبــــوال م

أصؾقًمبعدمعبقعمأػؾؽمدعـي م
م

م
ضػرًاموطـــــــًمربؾـــــيمربـــــالال م

ملمؼؾبؾػمعـؾؽمبعدماػؾؽمعــزال م
م

م
صلؼقًمعـمغقءماظلؿـوءمدفـــوال م

وظؼدمسفؾًمعــماظدؼــورموأػؾفـو م
م

م
واظدػرمطقــــــػمؼؾـــدلماألبداال م

ورأؼًمراحؾيماظصؾومضـدمأضصـرت م
م

م
بعدماٌذؼـؾموعؾـــًماظذلحـوال( )1م

إنماظظغوئـمؼـــقممبرضــــيمسوضـــؾ م
م

م
ضدمػفـمذامخؾؾمصزدنمخؾــــوال م

ػومماظػمادمبذطرػـموضدمعضـً م
م

م
بوظؾقؾمأجـقيماظـفــــــقممصؿـــوال م

صفعؾـــمبرضـــيمسوضــــؾمإميوغفـــو م
م

م
وجعؾـمأععزمراعؿقـــــــمسلـــــــوال م

ؼوظقًمذعريمؼقممدارتمصؾصـؾ م
( )1الذمٌل  :ضرب من السٌر سرٌع .
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م

أؼردنمضؿؾــــــلمأممؼـــردنمدالال م

م
صؾقمأنمسصــؿمسؿوؼؿقـــمصقذبـــؾ م
م

م
زلعـومحـقــــــلمأغزالماألوســــــوال م
م

م
المؼؿصؾـــــمإذاماصؿكــرتمبؿغؾى م

وظؾلـــــمزخــــرفمزؼــــيموعبوال م

م

ممموػلماظيتمؼؼقلمصقفوم :م
ضؾــــحماإلظفموجـــــــقهمتغؾىمإغفـو م
م

م
ػوغـــًمسؾــــــكمععورلومودؾــــوال م

سؾدواماظصؾقىموطذبـقاممبقؿــد م
م

م
وجبدلئقــــــؾموطذبـــــقامعقؽـــــوال م

المتطؾنبمخموظـــــــيمؼبمتغؾـــــى م
م

م
صوظزغـــٍمأطــــــرممعـفــــــؿمأخقاال م

م
م
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أضئم ٛالفصن الجالح
أٔال  :األضئم ٛاملكالٗٛ
س 1م :ماذطر م– مإعبوالً م– مأضلوم ماظغزل معع ماظؿؿـقؾ مبؾقً مأو مبقؿنيم
ظؽؾمضلؿم؟ م
س2م:معـمأضلومماظغزلم:ماظغزلماظعذريم،مصؿوماٌؼصقدمبفم؟ م
س 3م :معـ مصـقن ماظغزل مؼب ماظعصر ماألعقي م ،ماظغزل ماظصرؼح م ،مصؿوم
تعرؼػف موعـ مرائد مػذا ماظـقع معـ ماظغزل مؼب ماظعصر ماألعقي م؟ معـؾم
ظذظؽممبـولمممومهػظم؟ م
ثاًٌٗا  :الصٕاب ٔاخلطأ م :مبني ماظصقاب معـ ماًطل مصقؿو مؼلتل مععم
تصقؼىماًطلم :م
 -1ال مؼصقر ماظغزل ماظعذري مأثر مايى مؼب ماظـػس م ،موإمنو مؼفؿؿم
مبػوتـماٌرأةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(ممممممممممم)
 -2ضوئؾمػذاماظؾقًم:م
وؼؼؾـمإغؽمضدمرضقًمبؾورؾ
مممممممممممممممممممممممممممممممممممعـفومصفؾمظؽمؼبماسؿزالماظؾورؾم م
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(ػقمذبـقنمظقؾك)مممممممم(مممممممممم)
 -3ضقلماظشوسرم:م
صؿومغقظًمحؿكمتضرسًمسـدػوم
مممممممممممممممممممممممممممممممموأسؾؿؿفومعومرخصماهللمؼبماظؾؿؿ م
صـماظغزلماظؿؼؾقديممممممم(ممممممم)
ثوظـًو م :ماالخؿقور معـ معؿعدد م :ماخذل ماإلجوبي ماظصقققي معـ مبنيم
األضقاسم :م
 -1عومؼلؿكمبوظغزلماظصـوسلمػقم(اظغزلماظصرؼحم–ماظؿؼؾقديم-م
اظعذري)م
 -2ضوئؾمػذاماظؾقًم:م
م

ظقطونمؼبمضؾيبمطؼدرمضالعي م

حىموصؾؿؽمأومأتؿؽمودوئؾل
ػقمم(معبقؾمبـقـيم– مذبـقنمظقؾكم– مسؿرمبـمأبلمربقعيمرائدماظغزلم
اظصرؼح مؼب ماظعصر ماألعقي مػق م(وضوح ماظقؿـ م– مغصقى ماألطدل م-م
سؿربـمأبلمربقعي) م
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الفصن السابع

م

اشدِاز فَ الٍكائض
يف العصس األوٕٙ
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الفصن السابع
اشدِاز فَ الٍكائض
يف العصس األوٕٙ

وفًّٕ الٍكٗضٛم :م
ما-ملغٛم :م

ممممممممماظـؼضمؼبماظؾغيم:اشلدمم،مؼؼولم:مغؼضماظشهمأيمأصلدهم
بعدمإحؽوعفم،موغؼضماظؾـوءم:مػدعفم،موغؼضمايؾؾمأوماظغزلم:م
حؾمروضوتفم،موغؼضمعو مأبرعفمصالنم:مأبطؾفم،موؼؼولم:مغوضضينم
وغوضضؿف م :مأي مسؿؾ مسؾك مإبطول مضقظل م ،موسؿؾً مسؾك مإبطولم
ضقظف م ،مواظـؼقضي معبعفو مغؼوئض م ،موظذظؽ مضوظقا م :مغؼوئض مجرؼرم
واظػرزدقم .م
مب-ماصطالحًام :م
مػلماظؼصقدةماظيتمؼعؿدمصقفوماظشوسرمإظبمععورضيمضصقدةمذوسرم
آخرموغؼضفوم( .)1م
مممممممممممواظػرق مبقـفو موبني ماٌعورضي م ،مإن ماٌعورضي متؼقم مسؾكم
ربوطوةمذوسرمآلخرمأومذبوراتفمععماتػوقماظؼصقدتنيمؼبماظقزنم
واظؼوصقي مواظغرض ماظشعري م ،مواظـؼقضؿني موإن ماتػؼؿو مؼب ماظقزنم
( )1انظر  :المعجم الوسٌط  :مادة نقض  ,والعصر اإلسالمً د /شوقً ضٌف
.424 ,421

119

واظؼوصقي مصنن مإحداػؿو مإمنو متؼقم مسؾك مغؼض ماألخرى موػدمم
بـوئفوم .م
وضد متطقرت مايقوة ماظعؼؾقي مواظػؽرؼي مواالجؿؿوسقي مؼب ماظعصرم
األعقي متطقرًا مطؾرلًا مػقـل مالزدػور مػذا ماظػـ م ،موطون مظؿشفقعم
خؾػوءمبينمأعقيمووالتفؿمأثرمواضحمؼبمازدػورمػذاماظػـم .م
اجؿؿعمجرؼرمواظػرزدقمواألخطؾمؼبمذبؾسمسؾدماٌؾؽمبـم
عروانم،مصلحضرمسؾدماٌؾؽمطقسمصقفمػبلؿوئيمدؼـورم،موضولم:م
ظقؼؾ مطؾ معـؽؿ مبقؿًو مؼب معدح مغػلف م ،مصلؼؽؿ مشؾى مصؾف مػذام
اظؽقسم،مصؼولماظػرزدقم :م
أغـــوماظؼطرانمواظشعـــراءمجربـــل م
م

م
وصــــلماظؼطــــرانمظؾفربــلمذػوء م

صؼولماألخطؾ :م
صــــــننمتــؽمزقمزاعؾـــــيمصنغــــل م
م

م
أغوماظطوســقنمظقـسمظـــــفمدواء( )1م
دواء( )1م

صؼولمجرؼرم :م
أغوماٌقتماظذيمأتــكمسؾقؽـــــــؿ م
م

م
صؾقـــــــسمشلوربمعــــــلمنـــــوء م

( )1الزق  :السقاء أو الوعاء من الجلد  ,الزاملة (مؤنث الزامل)  :ما ٌحمل علٌه
علٌه من اإلبل وغٌرها  ,والمراد هنا  :الناقة .
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ممصؼولمسؾدماٌؾؽمىرؼرم:مخذماظؽقسم،مصؾعؿريمإنماٌقتم
ظقلتلمسؾكمطؾمذه .م
مممممممموؼب مربووظي ماظـلر مظـػلف ماغؿػض ماظػرزدق مؼقعو موأخذتفم
ايؿقي مؼب مذبؾس مسؾد ماٌؾؽ مبـ معروان م ،مصؼول م :ماظـقار م()1م

روظؼمثالثومإنمملمأضؾمذعرًا مالمؼلؿطقعمػذام -موأذورمإظبمجرؼرم
مأنمؼـؼضفم.م مممأبدام،موالمصبدمؼبماظزؼودةمسؾقفمعذػؾوم،مصؼولمسؾدماٌؾؽم:موعوم
ػقم؟م م
صؼولماظػرزدقم:م م
م

صنغلمأغوماٌقتماظذيمػــقمواضع م
م

م
بـػلـــــؽمصوغظـــرمطقػمأغًمعزاوظف؟ م

وعومأحدمؼومبـماألتــــــونمبقائـــــؾ م
م

م
عـماٌقتمإنماٌقتمالمذؽمغوئؾف( )2م
غوئؾف( )2م

ممممصلررق مجرؼرمضؾقالً مثؿمضولم :مأممحرزةمروظؼمثالثي مإنمملمأطـم
غؼضؿفموزدتمسؾقفم،مصؼولمسؾدماٌؾؽم:مػوتم،مصقاهللمظؼدمرؾؼم
أحدطؿومالمربوظيم،مصلغشدمجرؼرم :م
( )1النوار  :زوج الفردزق .
( )4بوائل  :بناح .
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أغوماظؾدرمؼغشكمغقرمسقـقــؽمصوظؿؿــس م
م

م
بؽػقـؽمؼوبـماظؼنيمػؾمأغًمغوئؾفم؟ م
م

م
أغوماظدػرمؼػينماٌقتمواظدػرمخوظد م

صفؽــــــلممبــؾماظدػرمذهمؼطووظف؟ م

م

ممممممممممصؼولمسؾدماٌؾؽم:مصضؾؽم -مواهللم– مؼو مأبو مصراسمورؾؼم
سؾقؽ،مصؾوغًمعـفماظـقار،موغدممسؾكمرالضفومغدعًومذدؼدًام( )1م،م
وؼبمذظؽمؼؼقلم:م م
غدعــًمغداعـــــيماظؽلعـــــلمٌو م
م

م
شــــدتمعــــلمعطؾؼيمغـــــقار( )2م
غـــــقار( )2م

وطوغًمجـيتمصكرجـــًمعـفــــو م
م

م
طكدممحقـــمأخرجـــفماظضـــــرار م

ممممممصؼدمأرادماظػرزدقماظؿغؾىمسؾكمجرؼرمعـمحقٌماغؿصرمجرؼرم
سؾقفموسؾكماألخطؾم،مصشؾفمغػلفمبوٌقتماظذيمؼـولمطؾمذهم
وال منوة معـف مألحد معـ ماًؾؼ م ،مظؽـ مجرؼر مضػز مصقق مذظؽ م،م

( )1انظر  :األغانً جــ  11صــ . 34
( )4الكسعً أعرابً رمى بالقوس لٌال فظنها لم تصب  ,فاغتاط وكسرها  ,فلما
فلما أصبح وجدها قد أصاب  ,فعض ٌدٌه ندما  ,وقال.
تطاوعنً إذن لقطعت خمسً
ندمت ندامة لو أن نفس
لعمر أبٌك حٌن كسرت قوسً
تبٌن لً سفاه الرأي منً
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صشؾفمغػلفمبوظدػرماظذيمؼػينماٌقتم( .)1م
مممممممموحضر ماظػرزدق مذبؾس مدؾقؿون مبـ مسؾد ماٌؾؽ مؼقعًو م،م
صلتكمظلؾقؿونمبلدرىمعـماظرومم،مصؼولمظؾػرزدقم:مضؿمصوضربم
أسـوقمػمالءمصودؿعػوهماظػرزدقمعـمذظؽمصؾؿمؼعػفم،مودصعمإظقفم
دقػو مطؾقال م ،موضوم ماظػرزدق مصضرب مبف مسـؼ مرجؾ معـفؿ مازلفم
عربعم،مصـؾوماظلقػمبقدهم،مصضقؽ مدؾقؿونموعـمحقظفم،مصؼولم
اظػرزدقم:م م
عومؼعفىماظـوسمأنمأضقؽًمخرلػــؿ م
م

م
خؾقػـــــيماهللمؼلؿؼــلمبـــفماٌطــــر م

ملمؼـــىمدقػلمعـمرسىموالمدػــــــش م
م

م
سـماألدقـرموظؽـــــــمأخَّرماظؼــــــدر م

وملمؼؼــــــدممغػلــــــفمضؾـــــؾمعقؿؿفـــــــــو م
م

م
عبعماظقدؼـموالماظصؿصوعيماظذطر م

صعرلهمجرؼرمبذظؽمحقٌمؼؼقلم :م
بلقػمأبلمرشقانمضنيمذبــوذع م
م

م
ضربًموملمتضربمبلقػمابـمزوظـؿ م

ضربًمبفمسـدماإلعـوممصلرمسشـــً م
م

م
ؼــداكموضوظقامربـــدثمشقـرمصـــورم م

( )1انظر  :اتجاهات النقد األدبً العربً ألستاذنا المرحوم أ.د /محمد السعدي
فرهود صـ . 71 , 11
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ممصلجوبفماظػرزدقمبؼقظفم:م م
والمغؼؿــؾماألدرىموظؽـمغػؽفؿ م
م

م
إذامأثؼــؾماألسـوقمغبؾماٌغورم م
م

م
وػــؾمضربـــًماظروممجوسؾيمظؽؿ م

أبومســــمطؾقـىمأومأخومعـؾمدارم م

م

مممممممممموضد ماحؿدم ماشلفوء مواٌـوضضي مبني مجرؼر مواظػرزدقم
صلردك مايؾؾي مؼب مػذا ماظػـ م ،موإظب مجقارػؿو مطون ماألخطؾم
اظؿغؾيب م ،موضد مذورطفؿ مؼب مػذا ماظػـ مذعراء مآخرون مطوظراسلم
اظـؿرلي م ،مواظؾعقٌ ماجملوذعل م ،موسؿر مبـ مىل ماظؿؿقؿلم
وشرلػؿ،مظؽـمأطـرػؿمملمؼـؾًماعوممصققظيموسـػقانمجرؼرمأوم
اظػرزدق مأو ماألخطؾ م ،موؼؼول م :مإن مجرؼرًا موحده مأدؼط مؼبم
اشلفوءمثالثيموأربعنيمذوسرًا،موضقؾم:مبؾمغقػومومثوغنيم( )1م،موعرم
اظراسل ماظـؿرلي مؼب مدػر مبرجؾ مؼؿغـك مسؾك مضعقد مظف مبؼقلم
جرؼر :م
وسؽبووٍمسؽبقىؽبمعـمشقــرمذــهمرعقؿـــف م
م

م
بؼوصقـــــيمأغػوذػــــومتؼطـــرماظدعــو م

خـــروجمبوصـــقاهماظــــرواةمطوغفـــو م
( )1انظر  :العصر اإلسالمً د /شوقً ضٌف صـ . 322
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م

م

ضرىمػـدماوماغـكمإذامػزمصؿؿـــو م

مممممصؼول م :مٌـ مػذا ماظشعر م؟ مضقؾ م :مىرؼر م ،مصؼول م :مظعـً ماهللم
سؾكمعـمؼؾقعينمأنمؼغؾيبمعـؾمػذام( .)1م
مممممممموطونمشلذهماظـؼوئضمأثرمواضحمؼبمازدػورمايقوةماألدبقيم
واظـؼدؼي مؼب ماظعصر ماألعقي م ،مصنغفو متؼقم مسؾك معراجعي معو مضقؾم
عـ ماظشعر مؼب مععـك معـ ماٌعوغل م ،مثؿ مغؼضف مبشعر مآخر مأبؾغم
وأدرل( )2م ،مممو مصبعؾ ماظشوسر مؼػؽر موؼـؼح مطـرلًا مضؾؾ مأن مطبرجم
ذعرهمإظبماظـوسم،مظؽالمؼؿعرضمظؾؼدحمأوماظـؼض .م
ممممممممموضد مأطـر ماظـؼود معـ مايدؼٌ محقل مػذه ماظـؼوئض ماظيتم
ذغؾً مايقوة ماألدبقي مؼب ماظعصر ماألعقي موطوغً مأحد مأػؿم
أسؿدتفو ماظصؾؾي موطون ماظشعراء مأغػلفؿ مؼشورطقن مؼب مػذام
اظـؼض،مصؽونمجرؼرمؼؼقل:ماظـصراغلم -مؼعينماألخطؾماظؿغؾيبم
مأغعؿـومظؾكؿرموايُؿرموأعدحـومظؾؿؾقكموأغومعدؼـيماظشعر()3م .مممممممممممودؽؾماألخطؾم:مأؼؽؿمأذعرم؟مصؼولم:مأغومأعدحفؿمظؾؿؾقكم
وأغعؿفؿ مظؾكؿر موايؿر م -مؼعين ماظـلوء م -موأعو مجرؼر مصلغلؾـوم
وأذؾفـوم،موأعوماظػرزدقمصلصكرغو()4م .م
( )1الشعر والشعراء ألبن قتٌبة صـ . 311 , 311
( )4انظر  :محاضرات فً النقد األدبً ألستاذنا الدكتور  /محمد عرفة المغربً صـ
. 24
( )3الشعر والشعراء البن قتٌبة ص .311
( )2المرجع السابق صـ . 311
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مممممممممودؽؾ معلؾؿي مبـ مسؾد ماٌؾؽ م :مأي ماظشوسرؼـ مأصضؾ م؟م
أجرؼر مأو ماظػرزدق م؟ مصؼول م :مإن ماظػرزدق مؼؾين موجرؼر مؼفدم م،م
م

وظقسمؼؼقممععماشلدممذلءم(.)1

ودؽؾمعروانمبـمأبلمحػصيمسـمجرؼرمواظػرزدقمصؼول()2م :م
ذػىماظػرزدقمبوظػكورموإمنــو م
م

م
حؾــقماظؼرؼــــضموعـــرهمىرؼـر م

ورؾىمعـماظصؾؿونماظعؾديممأنمضبؽؿمبقـفؿومصؼول()3م :م
أغوماظصؾؿوغــلماظذيمضـــدمسؾؿؿــــــــؿ م
م

م
عؿــــكمعومضبؽـــؿمصفــقمبويؼمصودع م

أتؿينممتقؿمحنيمػوبـــًمضضوتفـــــــو م
م

م
وإغـــلمالمبوظػصـــــؾماٌؾقـــــمضورــع م

دلضضلمضضوءمبقـفــؿمشقــــرمجوئــــــــر م
م

م
صفـــؾمأغــــًمظؾقؽـــؿماٌؾنيمدوعـع م

ضضوءماعريمالمؼؿؼلماظشؿــؿمعـفــــــــؿ م
م

م
وظقـــسمظـــفمصـــلماٌـدحمعـفؿمعـوصع م

صننمطـؿؿــومحؽؿؿؿوغـــلمصلغصؿــــــــو م
م

م
والموزســـوموظقــــرضمبويــــــؼمضوغع م

( )1الموشح للمرزبانً صـ . 111
( )4الشعر والشعراء صـ . 311
( )3الشعر والشعراء البن قتٌبة ص  , 311والصلتان العبدي شاعر أموي من
عبد القٌس اسمه قثم بن خبٌنة.
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صننمترضقــومأوموزســــومالمأضؾؽؿـــــــو م
م

م
وظؾقــــؼمبقــــماظـوسمراضموجوزع م

صوضلؿمالمآظقمســــــمايــؼمبقـفـــــــؿ م
م

م
صــــننمأغومملمأســـدلمصؼـؾمأغًمضوظع م

صننمؼؽمحبرمايـظؾقنيمواحــــــــدا م
م

م
صؿومتلؿـــــقيمحقؿوغــــفمواظضػـــــودع م

وعـــومؼلؿـــقيمصدرماظػؿوةموزوجفـــــو م
م

م
وعــــومؼلؿقيمذؿماظـــذرامواألطــــورع م

وظقسماظذغوبلمطوظؼداعـكمورؼشــــــــي م
م

م
وعومتلؿقيمؼبماظؽػمعـــؽماألصوبع م

أالمإمنومهظــكمطؾقــــىمبشعرػــــــو م
م

م
وبوجملـــدمهظــــكمدارممواألضــورع م
م

أرىماًطػـــلمبـذماظػرزدقمذعـــره م

وظؽــــمخقــــرًامعـمطؾقـــىمذبوذع م

م
صقومذوســـرًامالمذوســـرماظقـــقممعـؾــــــف م
م

م
جرؼــــرموظؽــــمصـــلمطؾقــىمتقاضـع م

جرؼـــرمأذــدماظشوسرؼــــمذؽقؿـــــــي م
م

م
وظؽـــمسؾؿـــفماظؾوذخـــوتماظػـــقارع م

وؼرصعمعــــمذعـــرماظػــرزدقمأغـــــــــف م
م

م
ظـــفمبـــوذخمظـــذويماًلقلـــيمراصع م
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وضدمصبؿدماظلقػماظددانم()1جبػــف م
م

م
وتؾؼـــوهمؼرثومشؿــــدهموػــــــقمضورــــع م
م

م
ؼـوذدغـــلماظـصرماظػـرزدقمبعدعـــــــو م

أيــًمسؾقـــفمعـــمجرؼـــرمصــقاسـؼ م

م

م

صؼؾــــًمظـــــفمإغــلموغصركمطوظذي م

ؼـؾـــًمأغػــــومطشؿؿــــفماىـــــقادع م

م
وضوظًمطؾقىمضدمذرضـــــومسؾقؽـــــؿ م
م

م
صؼؾـــــًمظـــفمدـــددمسؾقـــؽماٌطوظع م

ممممممصوظصؾؿون ماظعؾدي متـوزسف مسوعالن م :مسوعؾ ماظؿدلؼز مؼب ماظشعرم
اظذي مؼعطػف مسؾك مجرؼر موؼصده مسـ ماظػرزدق م ،موسوعؾ ماىوهم
االجؿؿوسلماظذيمؼرصعمعـمذعرماظػرزدقموؼؼصلمجرؼرًام .م
مممممأو مضؾ م :مإن مجرؼرًا مغول معؽوغي ماجؿؿوسقي مبشعره مؼب محنيم
ارتػعمذلنماظػرزدقمؼبماظشعرممبؽوغؿفماالجؿؿوسقي()2م .م
ممشرلمأنمػذامايؽؿمملمؼرقمىرؼرم،مصؼولمظؾصؾؿون()3م :م
م

م
أضقلموملمأعؾـؽمدقابــــؼمسؾــرة م

( )1السٌف الددان  :الكل الذي ال ٌقطع .
( )4انظر اتجاهات النقد األدبً العربً ألستاذنا المرحوم أ.د /محمد السعدي
فرهود صـ .13
( )3الشعر والشعراء ألبن قتٌبة .331
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عؿكمطونمحؽؿماهللمؼبمطربماظـكؾ م

م

ممممممموضدمأمثرماظؿػــمؼبمػذهماظـؼوئضمأبقوتوموأذعورًامعـمأروعم
عو مضقؾ مؼب ماظػكر م ،موأضذع معو مضقؾ مؼب ماشلفوء م ،مصرلى مبعضم
اظـؼودمأنمأصكرمبقًمضوظؿفماظعربمضقلمجرؼر()1م :م
إذمشضؾــــــــًمسؾقــؽمبـقممتقؿ م
م

م
حلؾــــًماظــوسمطؾفــــؿمشضوبـــــو م

وضولمبعضفؿم:مضقلماظػرزدق()2م :م
م

ترىماظـوسمعومدرغومؼلرلونمخؾػـو م

وإنمسبـمأوعلغومإظبماظـوسموضػقا م

م

وعـمجقدماظػكرمضقلماظػرزدقمؼبمإحدىمغؼوئضفم :م
إنماظــذيمزلؽماظلؿوءمبـكمظــو م
م

م
بقؿـــــومدسوئؿــــفمأســـزموأرــــــقل م

حؾـــــــؾماٌؾقكمظؾودـومؼبمأػؾـو م
م

م
واظصوبغــــوتمإظبماظقشكمغؿلربؾ م

أحالعـومتــزنماىؾــــــولمرزاغــــي م
م

م
ودبوظــــــومجـــــــومإذامعومنفـــــؾ م

صودصـــعمبؽػــؽمإنمأردتمبـوئـــو م
م

م
ثفالنمذاماشلضؾوتمػؾمؼؿقؾقؾ م

( )1دٌوان المعانً ألبً هالل العسكري ص .71
( )4المرجع السابق صـ .73
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مممممممأعو ماشلفوء مصؼد مأغؿفً ماظـؼوئض مأضذع معو مجوء مصقف م ،مصؼدم
دؽؾ مسؾد ماٌؾؽ مبـ معروان مجؾلوءه :مػؾ متعؾؿقن مأػؾ مبقًم
ضقؾمصقفؿمذعرمودوامظقمأغفؿماصؿدوامعـفمبلعقاشلؿم؟مصؼولمػوغلءم
بـمضؾقصيمأوظؽؽمسبـمؼومأعرلماٌمعـنيم،مضولم:مصؿومضقؾمصقؽؿم؟م
ضولم:مضقلمجرؼر()1م:م م
صغـــضماظطـــرفمإغــؽمعـــممنقــر م
م

م
صـــالمطعؾـــــومبؾغــــًموالمطالبــــًو م

وذطرمأنمجرؼرًامٌومضولم:م م
م
واظؿغؾؾــــــلمإذامتـقــــــحمظؾؼـــرى م
م

م
حــــؽمادؿقـــــفمومتـؾماألعـول م

ضولم:مضدمضؾًمصقفؿمبقؿًومظقمرعـمأحدػؿمؼبمادؿفمملمضبؽفوم()2

م

وضقؾمإنمأػفلمعومضوظؿفماظعربمضقلماظػرزدق()3م :م
وظـــقمترعــلمبؾمممبـــــلمطؾقـــى م
م

م
نــقمماظؾقـؾمعوموضقًمظلوري م

وظـــــــقمظؾسماظـفورمبـقمطؾقــــــى م
م

م
ظدغــــسمظمعفـــــؿموضـــــحماظـفور م

( )1دٌوان المعانً ألبً هالل العسكري صـ .171
( )4المرجع السابق ألبً هالل العسكري صـ .171
( )3المرجع السابق صـ  171وانظر الشعر والشعراء ألبن قتٌبة ص .334
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وعــــومؼغدومسزؼزامبــــلمطؾقـــــى م
م

م
ظقطؾـــــىمحوجــــــيماإلجبــــــــور م

ممموضقؾمإنمأػفكمبقًمضوظؿفماظعربمضقلماألخطؾمىرؼرم :م
عومزالمصقـومربــــوطماًقـؾمععؾؿي م
م

م
وصـــلمطؾقـــىمربوطماظؾمممواظعور م

ضـــقممإذامادؿـٍماألضقوفمطؾؾفؿ م
م

م
ضوظـــقامألعفـــؿمبقظــــلمسؾكماظـور م

مممضولمبـقممتقؿم:معومػفقـومبشلءمػقمأذدمسؾقـومعـمػذاماظؾقً .م
وعـمجقدمػذهماظـؼوئضمضصقدةماظػرزدقماظيتماصؿؿحمبفوم
صوحىمعبفرةمأذعورماظعربمعؾقؿوتفماظلؾعم،موصقفومؼؼقلم
اظػرزدق()1م :م
م

صنغــــؽمإنمتلعــــكمظؿـــــدركمدامرعــو م

ألغـــًماٌعـــــــكمؼـــومجرؼرماٌؽؾـــػ م

م
أتطؾىمعـمسـدماظـفـــــــقمموصقضفـــــو م
م

م
برؼـــــــؼموسقـــــرمزفــــــرهمؼؿؼــــــرفم( )2م
( )2م

سطػًمسؾقــؽمايربمإغلمإذاموغــل م
م

م
أخقمايربمطرارمسؾكماظؼرنمععطػ( )3م

( )1جمهرة أشعار العرب ألبً زٌد القرشً صـ .313
( )4الرٌق  :حبل ٌشد به  .العٌر  :الحمار – ٌتقرف ٌ :تقرح .
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ععطػ( )1م
أبكمىرؼـرمرػـــــطمدـــــــقءمأذظــــــي م
م

م
وســــــرضمظؽقـــــؿمظؾؿكــــــوزيمعــقضػ م
م

وجدتماظـرىمصقـومإذاماظؿؿسماظــرى م

وســــرضمظؽقـــــــؿمظؾؿكــــــوزيمعقضػ م

م

م

وميـــعمعقالغــــــوموإنمطـــــونمغوئقــــو م

بــــــــومدارهمممـــــومطبــــــوفموؼلغــــػ م

م
ترىمجورغومصقـــــومصبقـــــرموإنمجــــك م
م

م
والمػــــقمممــومؼـطـــػماىورمؼـطػ( )2م

وطـومإذامغوعًمضرؼشمســـــماظؼــــــرى م
م

م
إظــكماظضقــــػممنشلمعلرسنيموغؾقػ م
م

وجدغومأسزماظـوسمأطـرػــــؿمحصــــك م

وأطرعفــــــؿمعــــماٌؽــــورممؼعـــــــرف م

م

م

وطؾؿوػؿومصقـــومظـــــومحقــــــمتؾؿؼـــــل م

سصوئــــىمالضـــــكمبقـفــــــماٌعــــرف م

م
عـوزؼؾمســمزفــــــرماظؽـقــــــرمضؾقؾــــو م
م

م
إذامعــومدســـــومذوماظــقرةماٌرتــــدف( )3م

ضؾػـومايصكمسـفماظذيمصققمزفــــره م
م

م
بلحـــــالممجفـــــولمإذامعومتغضػــــــقا( )1م

( )1ونً  :تأخر .
(ٌ )4نظف ٌ :هلك .
( )3الثؤرة  :العداوة  ,المرتدف  :المترادف الكثٌر .
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وجفؾمحبؾـــؿمضـــــــدمدصعــــومجـقغــف م
م

م
وعــــــومطــــــودمظــقالمسزغـــــومؼؿزحـؾػ( )2م

صؿومأحدمؼبماظـوسمؼعــــدلمدامرعـــــو م
م

م
بعــــــزم،موالمســـــــزمظـــفمحقــــمطبـػ( )3م

( )1قلقنا  :ألقٌنا  ,بأحالم جهال  :بعقول عقالء ٌجهلون إذا جهل علٌهم ,
تغضفوا :مالوا علٌه بالنظر.
(ٌ )4تزحلف ٌ :تباعد.
كبرا .
(ٌ )3خنف ٌ :شمخ بأنفه ً
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أضئم ٛالفصن السابع

أوالم:ماألدؽؾيماٌؼوظقيم :م

س1م:مسرفماظـؼوئضمظغيمواصطالحًوم،مواذطرماظػرقمبقـفوم
وبنيماٌعورضيم،موعومأدؾوبمازدػورمػذاماظػـمؼبماظعصرم
األعقيم؟ م
س 2م :ماذطر مبوظؿػصقؾ ممنقذجو مظػـ ماظـؼوئض معبعم
اظشعراءماظـالثيماٌشوػرلمؼبماظعصرماألعقيم؟ م
س 3م:مأمثرمصـماظـؼوئضمأبقوتًوموأذعورًامرائعيمؼبماظػكرم
واشلفوءماذطرمبعضًومعـمػذهماظـؿوذجمؼبمطالماظغرضني .م
ثوغقًو م :ماظصقاب مواًطل م :مبني ماظصقاب معـ ماًطل مصقؿوم
ؼلتلمععمتصقؼىماًطلم .م
 -1جرؼر مػق مأدؿوذ م مصـ ماظـؼوئض ماألول مؼب ماظعصرم
األعقيم(ممممممممم)
 -2ضوئؾمػذاماظؾقًم:م
والمغؼؿؾماألدرىموظؽـمغػؽفؿممم م

م

إذامأثؼؾماألسـوقمغبؾماٌغورمم
ػقماألخطؾمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(مممممممممم) م
 -3طونمصـماظـؼوئضمصـًومأعقؼًومجدؼدامخوظصًوم(مممممممممم)
ثوظـًو م :ماالخؿقور معـ معؿعدد م :ماخذل ماإلجوبي ماظصقققي معـ مبنيم
األضقاسم :م
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 -1ازدػر مصـ ماظـؼوئض مبلؾى م(تشفقع ماًؾػوء م– متضققؼم
اًؾػوءم–مبنحقوءماظعصؾقوت)
 -2ضوئؾمػذاماظؾقًم:
ضقممإذامادؿـؾحماألضقوفمطؾفـؿ م
م

م

ضوظقامألعفؿمبقظلمسؾـــــكماظـــــور م
ػقم(جرؼرم–ماألخطؾم-ماظػرزدق)مم م

 -3ضقلماألخطؾم:م
م

عومزالمصقـومربـــــوطماًقــــؾمععؾؿــي

وصـــــلمطؾقــــىمربوطماظؾمممواظعور
ؼصـػمؼبم(صـماظػكرم–مصـماشلفوءم–مصـماٌدؼح)م.
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الفصن اخلاوظ

الٍجس يف العصس األوٕٙ

126

الفصن اخلاوظ
الٍجس يف العصس األوٕٙ
أ -اشدِاز فَ اخلطابٛ

ازدػر ماظــر ماألدبل موخبوصي ماًطوبي مؼب ماظعصر ماألعقيم
ازدػورًا مطؾرلًا م ،موذظؽ مظعقاعؾ مسدؼدة مأدت مإظب مػذام
االزدػورم،مغذطرمعـفو:م م

 -1أن مدوظي مبين مأعقي مطوغً مدوظي مسربقي مأسرابقي م ،موطونم
خؾػوؤػو موأعراؤػو موضقادػو مععؿزؼـ مبـؼوصؿفؿ ماظعربقيم
اإلدالعقيم،مؼعرصقنمظؾعربقيمعؽوغفوم،موؼـػرونمعـماًطلم
أوماظؾقـمصقفومغػورػؿمعـماظضنيم،موضدمسرفمسددمطؾرلم
عـ مدقودل مػذا ماظعصر مبؼقتف مومتقزه مؼب معقدانم
اًطوبي موسؾك مرأدفؿ مايفوج مبـ مؼقدػ ماظـؼػل م،م
وزؼودمابـمأبقفم،موخوظدمبـمسؾدماهللماظؼلريم،موشرلػؿم.م
 -2طون مظؾصراع ماحملؿدم مبني ماألحزاب ماظلقودقي معـم
األعقؼني م،واظشقعي م ،مواًقارج م ،مواظزبرلؼني م ،مأثر مبوظغم
ؼبمإذطوءمجذوةماًطوبيمواظؿػـنيمؼبماظؼقلمؼبمػذام
اظعصر م ،مصنظب مجوغى مخطؾوء ماألعقؼني مطون مظؽؾ محزبم
خطؾوؤه ماظذؼـ مؼدصعقن مسـف م ،موؼػـدون محفٍ موآراءم
خصقعف.م
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وطونمحزبماًقارجمأطـرماألحزابماظلقوديماٌـووئيمظؾينمأعقيم
شين مبوًطؾوء ماٌػقػني م ،معـ مأعـول مأبل مغبزة ماظشوري م،م
وضطرى مابـماظػفوءةم،موسؿرانمبـ محطونم،موغوصعمبـماألزرق،م
وحقونمبـمزؾقونماظلؾؿلمم،مزؾقونماظلؾؿلمم،مواٌلؿقردمبـم
سؾؼؿي م ،موسؾقدة مبـ مػالل ماظقشؽري م ،موزؼد مبـ مجـدبم
اإلؼودي،موشرلػؿم .م
مممممممموؼرجع مذظؽ مإظب مأن ماًقارج مطوغقا مذدؼدي مايؿوديمم
ظعؼقدتفؿم،موملمؼدسقامشلومدرًامطؿومدسوماظشقعيمؼبمشوظىمأعرػؿم،م
إمنو مدسقا مشلو مجفورًا م ،مذوػرؼـ مدققصفؿ مؼب موجقه مبين مأعقيم
ووالتفؿم( .)1م
 -3مأدتمطـرةماظػؿقحوتماإلدالعقيم ،مواتلوعماألعصورم،موطـرةم
اظقالة مواظؼقاد مؼب مػذا ماظعصر مإظب مصؿح مذبول مأودع موأرحىم
أعومماًطوبيمواًطؾوءم .م
 -4ماتلوع مذبول ماظؼقل موإسطوء ماًطؾوء محؼفؿ معـ ماإلطرامم
واظؿؼدؼرم،مصنظبمجوغىمخطؾوءماظلقوديمطوغًمخطوبيماحملوصؾم
واظقصقدمهظكمبوػؿؿوممبوظغم،مصؼدمصؿحمععووؼيمبـمأبلمدػقونم
) )1انظر العصر اإلسالمً د /شوقً ضٌف صـ 211
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بوبف مسؾك معصراسقف مأعوم ماظقصقد مبشعرائفو موخطؾوئفو م ،موأجزلم
اظعطوءمشلمالءموأوظؽؽم .م
ممممممموإظب مجوغى مخطؾوء ماظلقودي موخطؾوء ماحملوصؾ مواظقصقدم
طونمًطؾوءماظقسظمواظؼصصمعؽوغيمرصقعيم،موؼلتلمسؾكمرأسم
وسوزمػذاماظعصرمايلـماظؾصريم،موصقفمؼؼقلماىوحظمم:موأعوم
اًطى ماظدؼـقي مصنغو مال مغعرف مأحدا مؼؿؼدم مايلـ ماظؾصريم
صقفو( .)1م
مممممممممموعـ مخطؾوء ماظقسظ ماٌعدودؼـ مؼب مػذا ماظعصر مواصؾم
بـ مسطوء مرأس ماٌعؿزظي م ،موسؾد ماهلل مبـ مذداد م ،مواظػضؾ مبـم
سقلكماظرضوشم،موشقالنماظدعشؼلم،موخوظدمبـمصػقانم،موذؾقىم
بـمذقؾيماظؿؿقؿل .م
*ممممممممممممممممم*ممممممممممممممممممم* م
ب – تٍٕع ألٕاُ الٍجس يف العصس األوٕ: ٙ

مممممممموضدمتـقسًمأظقانماظــرماظػينمؼبمػذاماظعصرمعـماًطوبيم
إظب ماظؽؿوبي ماظدؼقاغقي م ،موطؿوبي ماظردوئؾ م ،مواظقصوؼو م ،موعؼوعوتم
اظزػود م ،مصعـ ماظؽؿوبي ماظدؼقاغقي مؼؼقل مد /مذقضل مضقػ م :م"م
) )1البٌان والتبٌٌن ج  1ص 352
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وسبـ مال مغصؾ مإظب مدؼقان مػشوم م مبـ مسؾد ماٌؾؽ م(-105م
124ػــ)محؿكمسبسمأغفمطونمعدرديمطؾرلةم،موػلمعدرديمرضلم
صقفوماظــرماظػينمشلذاماظعصرمإظبمأبعدمشوؼيمطوغًمتـؿظرهمم،مإذم
طونمؼؿقظبمدؼقانماظردوئؾمدوملمعقظيمػشومم،موأخذمطبرّجمشرلم
طوتىمم،موضدماذؿفرمظفمتؾؿقذانمأحدػؿومعـمبـقفمػقمابـفمسؾدم
اهللم،مواظـوغلمعـمشرلمبـقفم،مػقمصفرهموخؿـفمسؾدمايؿقد"م( .)1م
مممممموسـمعؼوعوتماظزػودمؼبماظعصرماألعقيمؼؼقلمد/مسؾلمسؾلم
صؾح :م"وتعد معؼوعوت ماظزػود معـ ماألغقاع ماىدؼدة مؼب ماظــرم
األدبل ماظيت مابؿؽرػو ماألدبوء ماظزػود مؼب ماظعصر ماألعقي م،م
صوطؿؿؾً مأرطوغفو موسـوصرػو مسؾك مأؼدؼفؿ م ،موادؿؿدت مأصقشلوم
ورواصدػو موضقؿفو معـ ماظؽؿوب مواظلـي موأدب ماظصقوبي م ،موعـم
ضصص ماظلوبؼني ماظيت متفدف مإظب معقسظي مأو مسدلة موتزؼـًم
بوآلؼوت ماظؽرميوت م ،مواألحودؼٌ ماظشرؼػي م ،موأضقال ماظصقوبيم
(رضل ماهلل مسـفؿ) موايؽؿوء م ،مواظؼصص ماظؼرآغل م ،موضصصم
اٌؾقكم،مواظؿـػرل معـماإلضؾولمسؾكماظدغقومواإلدرافمؼبمعؿوسفوم

) )1العصر اإلسالمً د  /شوقً ضٌف ص  , 27وعبد الحمٌد هذا هو عبد الحمٌد
بن ٌحٌى بن سعٌد  ,المعروف بعبد الحمٌد الكاتب  ,وٌقولون "فتحت الكتابة بعبد
الحمٌد وختمت بابن العمٌد"
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اظذاػىم،مبؾماظؿزودمعـفومظمخرةم(")1م .م
*مممممممممممممم*ممممممممممممممم* م
ج – مناذج الٍجس يف العصس األوٕ: ٙ

 -1خطؾيمظعؿرمبـمسؾدماظعزؼزموػلمآخرمخطؾيمخطؾفوم:
غبدماهللموأثـكمسؾقفمثؿمضولم :م

مممممممأؼفوماظـوسم:مإغؽؿمملمدبؾؼقمسؾـًوموملمدبؾؼقامددىم،موإنم
ظؽؿ مععودًا مضبؽؿ ماهلل مبقـؽؿ مصقف م ،مصكوب موخلر معـ مخرج معـم
رغبيماهللماظيتمودعًمطؾمذلءم،موحؾبرممجـيمسرضفوماظلؿقاتم
واألرضم،مواسؾؿقامأنماألعونمشدًامٌـمخوفماظققمم،موبوعمضؾقالًم
بؽـرلموصوغقًومبؾوقم–محؿكمؼردمسؾكمخرلماظقارثنيم،مثؿمإغؽؿمؼبم
طؾ مؼقم متشقعقن مشودؼًو مورائقًو مإظب ماهلل مضد مضضك مسبؾف موبؾغم
أجؾف م ،مثؿ متغقؾقغف مؼب مصدع م( )2معـ ماألرض م ،مثؿ متدسقغف مشرلم
عقددموالمممفد م،مضدمخؾعماألدؾوبم،موصورقماألحؾوبم،موواجفم
ايلوب م ،مشـقًو مسؿو مترك م ،مصؼرلًا مإظب معو مضدم م ،مواؼؿ ماهلل مإغلم
ألضقل مظؽؿ مػذه ماٌؼوظي موعو مأسؾؿ مسـد مأحد معـؽؿ مأطـر ممموم
) )1األدب اإلسالمً بٌن النظرٌة والتطبٌق أ.د /علً علً صبح ج  4ص  131ط
القاهرة  1213هــ 1113 -م .
) )4الصدع بفتح فسكون  :الشق.
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سـدي م ،مصودؿغػر ماهلل مظل موظؽؿ م ،موعو متؾؾغـو محوجي مؼؿلع مشلو معوم
سـدغومإالمدددغوػوم،موالمأحدمعـؽؿمإالموددتمأنمؼدهمععمؼديم
ويؿيتماظذؼـمؼؾقغينمحؿكمؼلؿقيمسقشـوموسقشؽؿم،موأؼؿماهللم
إغلمظقمأردتممشرلمػذامعـمسقشمأومشضورةم( )1مظؽونماظؾلونمبفم
غورؼًو مذظقالً مسوٌو مبلدؾوبف م ،موظؽـف معضك معـ ماهلل مطؿوب مغورؼم
ودـيمسودظيم،مدلمصقفومسؾكمروسؿفم،موغفكمسـمععصقؿفم،مثؿمبؽكم
صؿؾؼك مدعقع مسقـقف مبردائف موغزل م ،مصؾؿ مؼعد مبعدػو مسؾك متؾؽم
اظعقادمحؿكمضؾضفماهللمتعوظب"(.)2م م
 -2عـمخطؾيمجوععيمظؾقلـماظؾصريم:
ضولمبعدمغبدماهللمواظــوءمسؾقفم :م
"ؼوبـمآدممبعمدغقوكمبكخرتؽمترحبفؿومعبقعًوم،موالمتؾعمآخرتؽم
بدغقوكمصؿكلرػؿومعبقعًوم،مؼوبـمآدممإذامرأؼًماظـوسمؼبماًرلم
صـوصلفؿمصقفم،موإذامرأؼؿفؿمؼبماظشرمصالمتغؾطفؿمسؾقفم،ماظـقاءم()3م
ػـومضؾقؾم ،مواظؾؼوءمػـوكمرقؼؾم،مأعؿؽؿمآخرماألعؿموأغؿؿمآخرم
) )1اللحمة بضم فسكون  :القرابة.
) )4الغضارة بفتح العٌن  :النعمة والسعة .
) )3الثواء بالفتح والمد ك اإلقامة .
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أعؿؽؿم،موضدمأدرعمخبقورطؿم،مصؿوذامتـؿظرونم؟مػقفوتمػقفوتم،م
ذػؾً ماظدغقو محبوظقفو م ،موبؼقً ماألسؿول مضالئد مؼب مأسـوق مبينم
آدمم،مصقوشلومعـمعقسظيمظقمواصؼًمعـماظؼؾقبمحقوةمأعومإغفمواهللم
المأعيمبعدمأعؿؽؿم،موالمغيبمبعدمغؾقؽؿم،موالمطؿوبمبعدمطؿوبؽؿم،م
أغؿؿمتلقضقنماظـوسمواظلوسيمتلقضؽؿم،موإمنومؼـؿظرمبلوظؽؿمأنم
ؼؾقؼفمآخرطؿ()1م" .م
-3

ردوظي مظعؾدايؿقد ماظؽوتى م ،موػل ماظيت مبعٌ مبفو مإظبم
أػؾف موػق معـفزم معع معروان مبـ مربؿد مآخر مخؾػوء مبينم
أعقيم،موصقفومؼؼقلم:

"أعومبعدم،مصننماهللمتعوظبم،مجعؾماظدغقومربػقصيمبوظؽرهمواظلرورم
وجعؾمصقفو مأضلوعًومزبؿؾػيمبنيمأػؾفوم،مصؿـمدرتمظفمحبالوتفومم
ودوسده مايظ مصقفو م م ،مدؽـ مإظقفو م ،مورضل مبفو م ،موأضوم مسؾقفو م،م
وعـمضرصؿفمبلزػورػوم،موسضؿفمبلغقوبفوم،مضالػومغوصرًامسـفوم،موذعفوم
دوخطًو مسؾقفو م ،موذؽوػو معلؿزؼدًا مشلو م م; موضد مطوغً مأذاضؿـوم
أصووؼؼ( )2مادؿقؾقـوػوم،مثؿمعبقًمبـومغوصرةم،مورربؿـومعقظقيم،م
) )1الدٌن الخالص ج 2ص . 457
) )4الفٌقة بالكسر  :اسم اللبن ٌجتمع فً الضرع بٌن الحلبتٌن .
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صؿؾحمسذبفوم،موخشـمظقـفوم،مصلبعدتـومسـماألورونم،موصرضؿـومسـم
اإلخقان م ،مصوظدار مغوزحي( )1م ،مواظطرل مبورحي( )2م ،موضد مطؿؾًم
واألؼوممتزؼدغومعـؽؿمبعدًام،موإظقؽؿمصؾوبيًمووجدًا،مصننمتؿؿماظؾؾقيمم
إظب مأضصك معدتفو مؼؽـ مآخر ماظعفد مبؽؿموبـو م ،موإن مؼؾقؼـو مزػرم
جورحمعـمأزػورمعـمؼؾقؽؿمغرجعمإظقؽؿمبذلماإلدور()3م،مواظذلم
ذرمجورم ،مغلللماهللماظذيمؼعزمعـمؼشوءم،موؼذلمعـمؼشوءم،مأنم
ؼفىمظـوموظؽؿمأظػيمجوععيمؼبمدارمآعـيم،موؿعمدالعيماألدؼونم
واألبدانم،مصنغفمربماظعوٌنيموأرحؿماظراغبني(")4م.

) )1نازحة  :بعٌدة .
) )4البارح من الطٌر والوحش  :ما هو من ٌمٌنك إلى ٌسارك والعرب تتطٌر به
ألنه ال ٌمكن أن ترمٌه حتى تنحرف والسائح  :ما هو من ٌسارك إلى ٌمٌنك
والعرب تتٌمن به ألنه أمكن للرمً والصٌد .
) )3اإلسار  :القٌد الذي ٌشد به .
) )2جمهرة رسائل العرب ج 4ص  , 237 , 231وروائع من األدب العربً د/
هاشم مناع ص . 411
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اضئم ٛالفصن اخلاوظ
أٔالم:ماألدؽؾيماٌؼوظقي م
س :1مهدث مبوظؿػصقؾ مسـ مأػؿ مسقاعؾ مازدػور ماًطوبي مؼبم
اظعصرماألعقيم .م
س2م:ماذطرمأظقانماظــرماظػينمؼبماظعصرماألعقي .م
س3م:متـوولممنقذجًومعـممنوذجماًطوبيمؼبماظعصرماألعقيمععم
اظؿعؾقؼمسؾقفم .م
ثوغقًوم:ماظصقابمواًطلم:مبنيماظصقابمعـ ماًطلمصقؿومؼلتلمععم
تصقؼىماًطلم :م
-1طوغًماًطوبيمضعقػيمؼبماظعصرماألعقيممممممممممممممم(ممممممممممم) م
-2مأدتمطـرةماظػؿقحوتمؼبماظعصرماألعقيمإظبمضعػماًطوبيم
صقفممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(ممممممممم) م
-3ملمصبدماًطؾوءمؼبماظعصرماألعقيماظؿؽرؼؿماظالئؼمواظؿؼدؼرم
عـماًؾػوءمواألعراءمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(مممممممممم) م
م
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ثوظـًوم:ماالخؿقورمعـمعؿعدد م
اخذلمماإلجوبيماظصقققيمعـمبنيماألضقاسمصقؿومؼلتلم :م
 -1عـمخطؾوءماًقارجماٌػقػنيم(زؼودمبـمأعقيم،مضطرىمبـم
اظػفوءةم،مخوظدماظؼلري)
 -2أذفر مطؿوب ماظردوئؾ مؼب ماظعصر ماألعقي مػق م(سؾد مايؿقدم
اظؽوتىم،ماىوحظم،مابـماٌؼػع)
ضوئؾ مػذه ماظعؾورة م(أؼفو ماظـوس مإغؽؿ ممل مدبؾؼقا مسؾـًو م ،مومل مدبؾؼقام
ددىم ،موإن مظؽؿ مععودًامضبؽؿ ماهلل مبقـؽؿ مصقف) مػق م :م(سؿر مبـ مسؾدم

اظعزؼزم،مايلـماظؾصريم،مواصؾمبـمسطوء) .م
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أِي املصادز ٔاملسادع

 -1أبورقؾمصبىمأنممتقكمعـماظؿورؼخمد/مابراػقؿمذعقطم
طمبرلوتم .م
 -2اووػوتماظشعرماألعقيمد/مصالحماظدؼـماشلوديمعطؾعيم
اٌدغلم1986مم .م
 -3اووػوت ماظـؼد ماألدبل ماظعربل مد /مربؿد ماظلعديم
صرػقدمطمدارم م
 -4اظطؾوسيماحملؿدؼيم1980مم .م
 -5األدب ماإلدالعل مبني ماظـظرؼي مواظؿطؾقؼ مد /مسؾل مسؾلم
صؾحمرؾعيماظؼوػرةم1998مم .م
 -6األدبماألعقيمد/مابراػقؿمسؾلمأبقماًشىمط ماشلقؽيم
اٌصرؼيماظعوعيمظؾؽؿوبم .م
 -7أدبماظلقوديمؼب ماظعصرماألعقيمد/مأغبدمايقؼبمطم
دارمغفضيمعصرم1959مم .م
 -8اإلعوعيمواظلقوديمالبـمضؿقؾيمعطؾعيماظؼوػرةمدم.متم .م
 -9األشوغل مألبل ماظػرج ماألصػفوغل مهؼقؼ مإبراػقؿم
اإلبقوريمطمعمدليماظشعى .م
-10

تورؼخ ماألدب ماظعربل مأغبد محلـ ماظزؼوت مط مدارم

اظؽؿوبماظعربلمبرلوتم1974مم .م
-11

تورؼخ ماألعؿ ماإلدالعقي مظؾشقخ ماًضري مط ماٌؽؿؾيم
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اظؿفورؼيم1926مم .م
-12

تورؼخ ماظشعر ماظلقودلمإظبمعـؿصػماظؼرن ماظـوغلمأ/م

أغبدماظشوؼىمطماظـفضيماٌصرؼيم .م
-13

اظؿطقرمواظؿفدؼدمؼبماظشعرماألعقيمد/مذقضلمضقػم

طمدارماٌعورفم .م
-14

عبفرة مأذعور ماظعربل مألبل مزؼد مربؿد ماظؼرذلم

هؼقؼمربؿدمسؾلماظؾفوويمطمغفضيمعصرم1967مم .م
-15

تورؼخ مأدب ماظؾغي ماظعربقي مجقرجل مزؼدان م مط مدارم

اٌعورفم .م
-16

حدؼٌماألربعوءمد/مرفمحلنيمطمدارماٌعورفم .م

-17

دؼقانمجرؼرمطمبرلوتم1960مم .م

-18

دؼقانمعبقؾمبـقـيممدارمبرلوتم1966مم .م

-19

دؼقانماظػرزدقمطماٌؽؿؾيماألػؾقيمبؾرلوتم .م

-20

دؼقانمطـرلمسزةمطمدارمصودرمبرلوتم1966مم .م

-21

دؼقانماٌعوغلمألبلمػاللماظعلؽريمهؼقؼمأغبدم

حلـمبلقٍمطمدارماظؽؿىماظعؾؿقيمبرلوت م
-22

اظشعر مواظشعراء مالبـ مضؿقؾي مهؼقؼ مأغبد مذوطر مطم

دارماظذلاثماظعربلم .م
-23

اظشعر مورقابعف ماظشعؾقي مسؾك معر ماظعصقر مد /مذقضلم

ضقػمطمدارماٌعورفم .م
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-24

اظشعر مواظغـوء مؼب معؽي مواٌدؼـي مؼب مسصر مبين مأعقيم

د/مذقضلمضقػمطمدارماٌعورفم .م
-25

اظشعراء ماظلقد مد /مسؾده مبدوي مبوشلقؽي ماٌصرؼيم

اظعوعيمظؾؽؿوبم1988مم .م
-26

اظعصرماإلدالعلمدم/ممذقضلمضقػمطمدارماٌعورفم .م

-27

اظعشوقماظـالثيمدم/مذطلمعؾوركم .م

-28

اظغزل مد /مدوعل ماظدػون م(دؾلؾي مصـقن ماألدبم

اظعربل)مطمدارماٌعورفم1981مم .م
-29

رؾؼوت مصققل ماظشعر مالبـ مدالم ماىؿقل مهؼقؼم

ربؿقدمذوطرمعطؾعيماٌدغلم .م
-30

صؿح ماظؾوري مبشرح م مصققح ماظؾكوري مالبـ محفرم

اظعلؼالغلمطمدارمماظػؽرم .م
-31

اظػؿـي ماظؽدلى مد /مرف محلني مط مدار ماٌعورفم

1966مم .م
-32

صفر ماإلدالم مأ /مأغبد مأعني مط ماظـفضي ماٌصرؼيم

1964مم .م
-33

اظػرق ماإلدالعقي مؼب ماظشعر ماألعقي مد /مغعؿونم

اظؼوضلمطمدارماٌعورفم .م
-34

اظعقاصؿمعـماظؼقاصؿممالبـماظعربلمطم1371م .م

-35

اظؽوعؾمالبـماألثرلمطمدارمصودرمبرلوتم1979مم .م

139

-36

ربوضرات مؼب متورؼخ ماظعومل ماإلدالعل مد /مربؿدم

اظطقىماظـفورمعطؾعيمدؼوبم1980مم .م
-37

ربوضرات مؼب ماظـؼد ماألدبل مد /مربؿد مسرصيم

اٌغربلم .م
-38

ذبوظسماألدبمواظغـوءمؼبماظعصرماألعقيمد/مربؿدم

سرصيماٌغربلمطمدارماظطؾوسيماحملؿدؼيم .م
-39

عروج ماظذػى مظؾؿلعقدي مهؼقؼ مربؿد مربلم

اظدؼـمسؾدمايؿقدمطمدارماظػؽرم .م
-40

اٌؼوؼقس ماظؾالشقي مسـد ماىوحظ مد /مصقزي ماظلقدم

سؾدمربفمطمدارماظـؼوصيمواظـشرم1983مم .م
-41

اٌؾؾمواظـقؾمظؾشفردؿوغلمطمدارماٌعرصيممبرلوتم .م

-42

غؼد ماظشعر مضداعي مبـ مجعػر مهؼقؼ مد /مربؿد مسؾدم

اٌـعؿمخػوجلمطمدارمسطقةم1980مم .م
 -43ماظعؿدة م مؼب مربودـ ماظشعر موغؼده مالبـ مرذقؼم
اظؼرلواغلمهؼقؼمربؿدمربقل ماظدؼـمسؾدمايؿقدمطم
دارماىقؾمبرلوتم .م
 -44ماألدب ماإلدالعل مبني ماظـظرؼي مواظؿطؾقؼ مد /مسؾلم
سؾلمصؾحمرؾعيماظؼوػرةم1998مم .م
م
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