
 251 

 زهير ابن أبي سلمى شاعر السموّ 

 للدكتور عبدالقادر الربّاعي

 )جامعة اليرموك/ الأردن(

، مذلا  لماا لا  ما زال الشعر الجاالي  ششا ل الرارناشا مالمينماشا ناالوا  ممماا  
شااراو مالنناااع  مااق العمااو مالشاامملف ملاام   اال لااا ناارا   ممناااز مااا نمشااز لاا  اإ

 لشعري العرن  األصشل  ي فشش ل، نجرارة، األصمل األملى ليوا ا

ااا  لشفإليمااار  لاااشيل  ياااى أإيااال الوهناااو  األف  إ  مل الاااذشا انن ااارما المعاااااأماااا أم همف
 حياااامل مهإعاااا  لمناااا ل   لااااى  خهصاااايل لاااا  المصااااملمشااااهاهملا نهااااررنيل الذلإشاااا ، من 

 مالمجمرفاإإناا 

ليام  ،زشا لشا را لشاعر الجاالي ، نال لام ماحار ماا المنا اهل امزلشار ماحار ماا أ
مررانا  منجاررة، ألا م ال لاذد الررانا  مذلا  ا لنماال  مننمرا   ذا شننحو النماما  لي

 نراث لذا الشا ر الخالرف لى  قارراا  يى ا نشاف  إاصر جرشرة نضاف

أررس لا  أم لمااا زلشاارا  نا نعر  لزلشاار لا  الصااوحال النالشااال ماا زامشنااشا  
  يااى أناااس أا ليااذا رمرا   إناااا  أصاامل  ملرم اا ،  اال ناامان  الخيهشاا  مالمنااي ش ،اإ

لااا  نشااا شل ل ااارد ما لنماماااال الشاااعرش   إاااردت  ماااا أررس لااا   اإشنيماااا زلشااارا    نشااارا  
لا  خصا صا   منمشازا   الشا ر، نيرف المقمف  يى قرران  الوإش  الن  جعينا  شاا را  

 ممذلن ف
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ا رنشع  نا -مالرد –ف مانل أن  نيمى (2)(لم زلشر نا أن  نفيمى )نضل النشا
ف مأ اار  عاا  نااا زلشاار إناان  لاا  مزشإاا  (1)رشاااب نااا قاارة نااا الحااارث، مااا نإاا  مزشإاا 

  (1)نهمل 

 إإا ا  للف األمصلل مإ  حشثف  إالف م 
 

لل  إيششبا المصااااااواشا ناااااااال مرم اااااازم  مااااااا المف
 

 لااى  – مااا شهاامل انااا ال يناا   –حاارق قنا اال مضاار، لياا  مإناامن  ممزشإاا   
ا  ماراا ناا الحااف ناا قضاا  ، مزشإ  نإل  ي  نا منرة نا  عي  نا حيماا ن

  نا مضر نا إازار ماا معارا ناا  ارإاات جالن   اإل  إر  مرم نا أر نا عاإ
 ف(4)ملل نير مزشإ  لعمرم غشر   ماا مأمس، ملذا األخشر لم الجر األصل لزلشر

 ف(5)مذ ر  ا عرشو آخر أا مزشإ  ل  أل  مرم نا أر، ملشس زمجن 

 ف(6)ما أجرار رنشع  مالر زلشر أما انا نهل لشجعل مزشإ  ماحرا  

م يااى  اال حااال لزلشاار مزإاا  الإناا ، ل إاا  ملاار لاا  نإاا   نرالياا  نااا غوعاااا، 
 لشيلف ألا مالرد  اا مق ألل نشن  ل  لؤ ء الهمل حنى  رف نيل مإن  

                                                 

، ممرر لشياااا أإااا  1/111( 2661( الن ااراري  خزاإااا  األر  )عف رار ال انااا  العرناا  نالهاااالرة 2)
 ى )نضل النشا( غشرد"فجاء ل  الصحاب  "لشس ل  العر  نفيم

 ف21/122( األصوياإ   األغاإ  )عف رار ال ن  المصرش ( 1)
 ف61الن ري  شرب رشماا  ع  نا زلشر )عف رار ال ن  المصرش (/( 1)
 ف111 عي   شرب رشماا زلشر نا أن  نيمى )عف رار ال ن  المصرش (/  (4)
 ف21/122األغاإ   ( 5)
 ف41رار المعارفف رفل(/ الجمح   عنهال لحمل الشعراء )عف(6)
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ف م ااا نعا  ألال العيال ماا (1)أإا  ماإيل لاى  مقر ذل  نعا  النااح شا مالماا  
إاا  مااا لاا  صااح  ارا اااء  عاا  النااانو لاا  أ اغوعاااا شاارا ما أإاا  مااإيل، مششاا  م 

 ف(2)مزشإ 
 ماا  –نإا  غوعااا منهااؤد لاشيل، لنانن   لاى  أما اإضامال أنا  نايمى، مالار زلشار،

ناعر نااا ال اارشر، أأا أنااا نايمى لااذا  اااا قار خاار  ماق خالاا   – (6)نهامل أ  اار الرماشاال
ت مأماما    شرا     غارة  يى ع ء، ل صانما إعما  نا خال   ع ، منع  ما نإ  مرة لإلما

أرضايل، أر  نإا  مارة، لعيا  أنام نايمى ماا خالا  مانإا  أا  لى  لرجعما حنى اإنيما
ذا  ااا اليشاال  ماا ال إشماا ، ل نشاا  يشا  ممإعااد حها ، ل اافا  إيماا حناى  شواررا لا  نايما  

 أ رد أم   يى ا رنحال مع  ما أرضيلف مقر قال ل  ذل  

ش نااااااااااااااااااااااا     لنعااااااااااااااااااااااارمال  ينااااااااااااااااااااااال  مفخم
 حم قممييمااااااااااااااااااااآل يااااااااااااااااااشلا صاااااااااااااااااارش

 

 ماااااااااا  إااااااااار ناااااااااعر  مانإااااااااا   عااااااااا ي 
أ اااااالم الحنااااااارق نفاااااارل فلم الر عماااااا ي 
(21) 

 

خمالا  ماا  ياى أ ،  ل أقنل نمزشإا  م شارا  قنشين  مزشإ  لينث لشيل حشإا   لى  مانج 
نإ  غعواااف ملماا اننعار المزإشاما  اا رشاارلل مأشارلما  ياى رشاار غعوااا، نعااشرما 

  نرا  ف لهال معن إ  راجعشا، منر مد محشرا  

ملاااااا ماااااا ششااااانري لرناااااا  لخشااااار    غزف
 

ااااااااييه  مأناااااااالل  شااااااااشرةف رنبيااااااااا أا نفنل
 

                                                 

 مما نعرلاف 2/26( 2661انا قنشن   الشعر مالشعراء )عف رار المعارف  (1)
أا نإااا   26ف مرر  ياااى لنااااا  عيااا  لااا  شااارب رشاااماا زلشااار  61عنهاااال لحااامل الشاااعراء/ (2)

  نرالي  نا غعواا شهملما  لم مإا   ا أإ  ش ذا  ار اءلل مشعراد ناعه ف
 ف21/162األغاإ   (6)
الحنارق  عا ر شهق  يى الذ ر ماألإ ى، شضر  ن  الم ل ل  النهل  مالحمو لشهاال  )أنيا   (21)

 ما الحنارق(ف
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ذل  ما مزشإ  حنى رخل ل  أخمال  ما نإ  مفرة، ملا  نإا    ل أقنل حشا رأق
 ف(22) نرالي  نا غعواا مإيل، مقر  اا لؤ ء شن إما )الحاجر( ل  إجر

لااا   ماااا ز ااال     لمالااار زلشااار، ملشناااما أصااام  لعياااى لاااذا ش اااما ال عوااااإشما أخاااما   
نع  الناح شاف أما ألا زلشر ل ل ما إعرف  إيا أإيا ما غعواا، ما نإ  مفراة ناا 

، مأإياااا أخااال أم انإااا  أا ليشاااا ر الجاااالي  ال نشااار نشاااام  ناااا (21)ناااعر ناااا ذنشااااا
 ف(21)ال رشرف م اا زلشر شعج  نشعرد مشر مد نالخال

ااار أا نشااام  لااذا  اااا أشااعر غعواااا لاا  زماإاا ، م   مهعاارا    اااا رجااه  مذ اار حما
منااا  ماااا حااازل رأشااا ،  ذ  اإااال حاااازل الااارأي   شااار الماااالف ملااال ش اااا لااا  ملااارت جماااق  ر 

ذا اإصااارلما  ذا أرارما ال ااازم أنااامد لااا مارمد ماننشاااارمد مصاااررما  اااا رأشااا ، لاااغعوااااا  
جعل شهنل مال  ل  ألل نشنا  قنمما ل  م يما شهنمما أللضييلف ليما حضرد الممل 

قار ماليا  شاا   ر لهال  شا خاا د، لام قنامل لا  ماا مالا   قاالخمن ، ل ناد زلشمنشا  
انااا أخاال قناامل لاا  ألضاال مااا ذلاا  مأجزلاا ف قااال  مااا لاام  قااال  شااعري مر نإشاا ف 
لما أشا ج ل نيذا الشعر  لعي  نارق أإا  ج ال نا  ماا مزشإا ، مقار  يمال العار  

د مالحاارث لاا  لااذ (24) أا حصااانيا م ااشا ما يااا لاا  الشااعر لااذا الحاا  مااا غعوااااف
 ااا  شرلا  يى ن  شر نشام  ل  زلشر، م يى أا زلشارا   –  ال  اا صحشحا   –الرماش  
 ا  نزار ن إ  امنرارد الوإ ف لى  ن ، مما ر ا نشام  معجنا   شا را  

                                                 

ف مشاااااامق  ضااااااشف  العصاااااار الجااااااالي  )عف رار المعااااااارف، العنعاااااا  21/116األغاااااااإ    (22)
 ف111النانع (/

  ال ارشرف م اا أنم نايمى نازم   لاى رجال ماا نإا  نايل ناا مارة، أم ليار ناا مارة، شهاال لا (21)
 ف21/161ماألغاإ   55اإير شرب رشماا زلشر/

أا نشاام   ال أللا زلشار، ل اا صااح  األغااإ  شاذ ر  115جاء ل  شرب رشاماا زلشار   (21)
 564أإاا  خااال زلشاارف أمااا انااا نااهل لهاار إاا  لاا  عنهااال لحاامل الشااعراء/ 21/121لاا   

  يى أا زلشرا  انا أخن ف
 ف115ر مشرب رشماا زلش 21/121األغاإ   (24)
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مس ناا اة أنش ت لهر مرر ل  األخناار أا أمشيير أا مالرة زلشر نزمجل نعر مل
زلشاار لاا خمهد، م اااا زلشاار حجاار  اااا لحاال مضاار لاا  الشااعر، حنااى إشاا  الإان اا  م 

 ف(25)مشن ف م اا أمس زم  أل زلشرار 

ل  إجر، أر  أخمال  نعر ممل مالرد، نل يل لشيا لام  لل شنر  زلشر الحاجر
، ملام أخامد ماا أما  إعرف ماإيل نامق أخشا ، م ااا شار ى أمناا   مألل نشن  الذشا  

إيمااال لشااا  ماااا نعااار ممنااا ، حشاااث  لاااى  ف مأخنااا  الخإنااااء النااا   اشااال(26)ال عواإشااا 
 ف(21)مر ش  حزشإ  معنرة

نإاال  مااار نااا  ااري نااا نااحشل،  أخمالاا ت ناازم   نشاا  لااى  ناازم لهاار أمااا زلشاار 
ت مشنرم أإيا  اإل الزمجا  ال اإشا  نعار (22)أحر نإ   نرالي  نا غعواا، لي  أل ملرد
زما   نشا   هال ألا  لاى  ، ل ا الاذي رلعا )أل أملى( زمجن  األملى الن  أحنايا   شرا  

 ف(11)أم أإيا ملرل ل  ممال أم رلا جمشعا   ،(26)أملى

 ، ممااا اضااعردلاال شاارب لااذا الاازما  ألا أملااى لاارنال لشيااا ال شاارة مآذل زلشاارا    شاارا  
  (12)عهقيا ملم  ارد،  ل إرل  يى ذل  مقال لى 

اااااااااااااارف م مالخعاااااااااااااام ف مف مش اااااااااااااارال    لمعممل
 لهاااااااااار نالشااااااااااالف ميلعمااااااااااا ألب أملاااااااااااى

 

ااااااااارةي الن هاااااااااال   ملااااااااا  عااااااااامل المعاشم
 ل اااااااااااااال أل  أملاااااااااااااى ماااااااااااااا نفناااااااااااااال م 
 

                                                 

 ف22عنهال لحمل الشعراء/ (25)
 ف55شرب رشماا زلشر/  (26)
 ف166المصرر النانو/ (21)
 ف115، 116المصرر إون   (22)
الماااامجز لاااا  األر  العرناااا  منارشخاااا  )مضااااق لجإاااا  مااااا األنااااانذة ناألقعااااار العرنشاااا ، رار  (26)

 ف216(/2661المعارف نينإاا 
 ا ا  ران ف، مالخنر مإهمل  ا ان21/121األغاإ   (11)
 ف141شرب رشماا زلشر/ (12)
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ا الحااا  ألل أملاااى  ياااى  هقنااا  ن نشااا ، مماااا العنشعااا  أا شاااؤ ر انااانمرار لاااذ
نونااامر مشاااا رد إحملاااا  حنااااس المااارأة  نرمااال   شااارا  زمجنااا  الجرشااارةف لهااار ماجينااا  ن 

مااراا ، ذ ارناا  لشاا  نماجاا  الاازم  نجاااد امرأناا  الناا  نخياا  لنشنيااا منهاامل  ا  ناالعاننناا   نا
  (11)مزمج ت ملذا ماضح ل  أنشان  النالش  نماجنياف أماا  

إااااااااااااااااا رل  مقالاااااااااااااااال أل   عاااااااااااااااا    نمزف
إباااااااا  نلنمإاااااااا  مصااااااااررللم  م  رأشنفاااااااا   ي
اااااااااارل نشإاااااااااا  ملاااااااااال أقاااااااااارب ل   لياااااااااال أفللني

 

اااااااااازاري   لاااااااااه ماليااااااااا ي مااااااااااا لمااااااااا  ماااااااااا مم
ناري ااااااعي ضاااااا  ماصل رل  ل شاااااافم رأشاااااالم  ي
اااااااااااااااالي ال ينااااااااااااااااري  ااااااااااااااا م ماااااااااااااااا الميما   لشل

 

 مشرالق  ا إون  نجما  مهنض  حمي  نشن  

 ل   عاااااااااااااااا  ماناااااااااااااااانهربيأأقشماااااااااااااااا  
 

للاااااااااااالي نيااااااااااااا نيااااااااااااراري  ل إ اااااااااااا  مااااااااااااا إمزم
 

لهر أ ر ليا أا الذي شح ل معامين  ليا لم شعمر الزم  الذي شننشعر 
منؤملشن  نضرمرة العمل  يى نملشر األماا لزمجن  ما رامل ل  رارد نهمل نمياميا 

 فجشرا  
  شفواااار   يااااى أمااااا مناااا ل  الحاااا  ليااااشس ليااااا أا ن يواااا  نيااااا، ذلاااا  ألا الحاااا   

ف ملعاال ممقااف زلشاار لااذا شع ااس لإااا موياامل الإاااس لاا   صاارد لياازما  لرضااا  اإإناااا 
إمااا الاازما  لاا  ، م مالحاا   يااى حاار نااماءت ليااشس الاازما  لنحهشااو  اعواا  الحاا  را مااا   ا 

 إجا  مالعإاش  نشؤما الحشاة العا يش  مالمإزلش  لحن ف  شر ما حا ن  لإل

جشار  عا  من  ، لاللاذد  ه ا  أنإااء ذ امرا   م يى أش  حال لهار أإجنال لا   نشا 
ت أما نالل لمال ل  حارث شؤل شإهي  الرماة  يى الإحم النال    اا ناالل (11)منالل

، خشارا   لش  رجل نفررشا، ليننيما مر   لرنا   لذا جمشل المج  حنا الشعر، ل لرق 
                                                 

 ف115شرب رشماا زلشر  (11)
 ف1/221لا( 2126العنان   معالر النإصش  )المعنع  النيش   (11)
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ل  ااالشمل قااع الإ ناااءة، لهالاال  مااا رأشاا رأة مااا العاار  لاا  م اااا ماااء شهااال لاا لماارا نااام
حنااى   اار ناا  الواارس،  أحنااا ممااا أرق، لمااا مضااى قيااشه   م  لرنااا   رشام  ناار  رجااه  

 لاااى  لاإااارقل  إهااا ، ماإشاااوا نفااارراد، م فنااارل  إاااو لرنااا ت لهاااال زلشااار شر شااا  مششاااشر
 الحار   

 رألل رجاااه   قاااى ماااا العاااش ي غنعااا   
 مشاااااااا   لاااااااا  لشيااااااااا نمإفااااااااما منمنيعماااااااالل 
 م إااااري مااااا األشااااال مااااا لااااشس  إاااارد

 أا نفرا ااااااااااا  نوااااااااااااجق   لعيااااااااااا ي شمماااااااااااا  
 

 خعاااااااااا د لشيااااااااااا األماااااااااامرف العيااااااااااا يلف أم 
 نااااااااااااااااهم ف أ اااااااااااااااامال  لاااااااااااااااا  مغإااااااااااااااااا يلف 
 لهيااااااااااالف لياااااااااااا مميلاااااااااااه  ل إ ااااااااااا ي حااااااااااااللف 

 مااااااا را إاااااا  شاااااامل الإ ناااااااءة ناااااااللف 
(14) 

 

أا شنيشا   را ماا  اإإنااا ن ا النرمر   شرمل، من ا  ياى   ا ل  األنشال نذ شرا  
لا  نهيا  منانمرف مإحاا  ياى أشا  حاال   إارري مارق  ننهنال الوماجق ألا الارإشا 

لااذا لجشعاا  الصاارو لاا  قصاا  مهناال نااالل، مل ااا ال اناال لاارشإا أا زلشاارا  لجااق نانإاا  
ارال لا   النانه   إار حاالشا منإاقضاشا  حاالي نشال  يمى، جعين  شهف ل  األ ماا مم

الشااعمر الاارإشا حناال النااهم  مال إااى، محااال مااا نميمناا  نالمصااا   ملجعناا  ن نإا اا ف ل
 نراز نإاق  الرإشا النحشوف مراء  ناألنى العمشو  اا حنما  

منمإاق  ع ، نل قال  نهل مأنيما  أنيل نجشر أم   أما ملراد  ع  منجشر ليحها اإ
  (15)نهل مالرنملف قال نهم ، مشعرا  ناإ يى  شؤإ  لشيا نجشرا   أنشانا  

ااااااااااارا  رناااااااااااال   جم   أنيي ماااااااااااال  إبااااااااااا  نف أ  شل
  س   إاااااااااار آل محمااااااااااار  نفااااااااااهيشلم ن ااااااااااا

نماااااااا ف   مخالواااااااالم أناااااااانا م اليفاااااااارق مننعل
 

شلفي لاالل ل ااا  لياالل لاا م لشمااا قياالف نااالخم
 لم إلييمااااااااااا  المااااااااااا مماف مإياااااااااااا م ي  اااااااااااا
اااااري م رل  اااااا شل ااااا م غم شل   ياااااى أيب شااااا ء  مم

 
                                                 

 ف142مما نعرلا  ل شرب رشماا زلشر/ 21/121األغاإ    (14)
شل  ل  1شرب رشماا  ع  نا زلشر/  (15) شلنم  ممم شلل، نهمل مم شل (  ممم  فمما نعرلا، م)مم
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لنياار رناامل الياا  شااعرد لااذا لنم اارد مإااذر رماا ، ل ناا   لشاا  أخاامد نجشاار شحااذرد 
 يشا   ناهل، معم إا  نا ا محمارا   اها النمنا  ماإا  الهرمل  يى الرنمل م  لى  مشر مد

لهالااا نااشا ، مقااال قصااشرة جيشياا  أف لوعاال ذلاا   عاا جاااءد نا نااا   النااهل   شهناال أحاارا  
اشانراد مإا  معامشا  نعشارشا  شري الرنمل ال رشل، لهنل نمنن  م واا  إا ، م نااد ناررا  

 ألف ررللف

ع   الرنمل مناشارة، نهل  ع  قر أ يا نعر نأا  لذا منذ ر نع  المصارر 
 لمصش  مالرد قنل ملان ، مل  نمرر  يى لذا رماشنشا  مذل  نحهشها  

 لاااى  أنااااد لحميااا  أا آنشاااا   رأق لااا  مإامااا  ملااا  أماخااار  مااارد حااارالما أا زلشااارا   
األر ف ليما حضرد الممل ق ا  لى  النماء حنى  ار شمن يا نشرد،  ل نر   ليمق

ا أإا   اا ا ماا خنار الناماء نعاري، لا  أشا  رؤشاد  يى ملرد  ع   ال قاال   إا   
لشاا ف  اال ناامل  قناال المنعااث ننااإ ت ليمااا نعااث رناامل الياا    اااا لنمناا ما ناا  منااار ما 

رأق لاا   ف م اإشنيااا أا زلشاارا  (16)لشاا  ملاارد  عاا  نهصااشرن  )ناإاال نااعار( مأناايل خاار  
أا أرار   يماااألر  م ااا الإااس شمنا مإ ، م  لاى  نارلى ماا الناماء مإام  أا ناننا  

مانع  نشا الي  مالإاس، مأاا مفر نما  ل إ  شمن   نهي   إ ت ل مل  إن  آخر الزماا، 
ف مأ نهر أا لانشا الرماشنشا (11)زما منع  ، ل مصى نإش  أا شؤمإما ن  لى    نصل

 لاااااى  ممضااااام ناا، مأا الخنااااار األمل المشاااااومل ن نشاااااال شاااااعرش  لنجشااااار لااااام أقااااار 
ا  نهاااار ا لنعااال الماضاااح ليرؤشاا  ماااا أجااال  النصاارشو مإيمااااف مالااذي شااارلعإ  ليااذا

النااارلشل  ياااى نإناااؤ نعااا  الإااااس ناااالإنمة قنااال مقم يااااف ملرنماااا انااانوار ماضاااعيا ماااا 
 النهمق الن   رف نيا زلشر ل  الجاليش   ما نش ن ف

                                                 

 ف1/115خزاإ  األر   (16)
 ف1/116المصرر النانو  (11)
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أا  اإاال لاا  انإاا  انااميا )مناارة( مأإيااا  اإاال شااا رةت  ممااا أخنااار زلشاار أشضااا  
 لعإرما قال زلشر 

اااااااااااشلسي لصااااااااااار لا أرارلل جااااااااااامازا    نالر نم
لملل  اااام  إليماااال  حشااااثف نم اااارمق حم   اااا ا  مفرملل

 

 رجااااااال  قفعفاااااامر  لاااااا  الاااااار جى نالممعمانياااااال
اليااااااااالي  حم ربلاااااااااا نالجم عماإيياااااااااا ماااااااااا جم  ن  ل

 

 لهال زلشر ما شجشز لذاف لهالل منرة  شا أنناد أإا أجشزدف مأإشرل 

حاشفاايا ااشلفي  إيااا جي  جاارمر  لميماالل نالص 
 

زملل أعل  ااااارم ااااالي لهااااار غم ناؤفلاااااا  المم احي
(12) 

 

- 2 - 

خنااار مشااعر الشااا ر صاامرة جمشياا  لزلشاارت لياام مااا الإواار الااذشا نرناال لإااا األ
 اااإما شحاناانما أإوناايل   شاارا  لشهنرنااما مااا الخشاار، مشننعاارما  ااا الشاارت مليااذا اناانهال 

 ف(16)خيه ، منا ر نشإ  منشا الممنهال،  الخمر مالمشنر ماألز ل
ل  اااااا نااااارإ  المجنماااااق الجاااااالي  مننااااااقع  لااااا  لهااااار نناااااامل إونااااا  ماننعااااار
 أإاا   اااا قرشنااا   لااى  ملاا  شااعرد أنشااال نشااشر شماااافاإ الحضااش ت منااذل  اقناار  مااا

شنارنر ال ااما مشحانا   يااى  شاؤما ناا ا لإاا    لااا   -ماا ه   –ليام  شمااا حهااا  ماا اإ
  (11)األ مالف قال

لم اإلااااااااااا ف لاااااااااااه اااااااااااما  مالماااااااااااالف ماااااااااااا خم
اااااااالف  لاااااااماإ ااااااارب ماااااااا شفصم  نيااااااا ي لف ماااااااا شم

 

اااااااااااااااااااامزمدف قماااااااااااااااااااارمرف أنفااااااااااااااااااار  لماااااااااااااااااااا    ال شمحف
ااااااااااااااااثي إمنلنفاااااااااااااااا ف أم  اااااااااااااااارف مالنياااااااااااااااار   ال مشل  مي

 

                                                 

 ف145شرب رشماا زلشر/  (12)
جاامار  ياا   الموصاال لاا  نااارشل العاار  قناال اإنااهل )رار العياال ليمهشااشا ننشاارمل مم نناا   (16)

 ف4/612( 2616الإيض  نن رار 
 ف124شرب رشماا زلشر / (11)
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 شااؤما نالحناااا  مالعهااا ، منااا ا أ ماااال  –  ماااا شناارم لااا  شااعرد أشضاااا   –ملاام 
  (12)مرصمرة ممحومي  ن نا  مرخمراإإناا 

رل  رل لشمضاااااقل لااااا   ناااااا   لشفااااار خم  شاااااؤخا
 

اااااااااااال لمشفااااااااااااإلهملي   لشاااااااااااامل حنااااااااااااا   أل شفعمج 
 

ت ذلاااا  ألإاااا  شاااارق أا شماااااا را مااااا  ذا خيااااو جمشاااال، مشاااارمر نرناااااع اإ  اااااالهاااار 
لا  نعى لينعيو نالخشر الاذي شرشارد اإذا ما قارر  يى ا ننا  خيو حمشر  اإإناا 

  (11)أا شعل ال ما مالإاس

ز   نماااااااااارب رللم قمماااااااااا ،  ا   اااااااااال  مف اااااااااام    م
نيااااااااااااااااراا  لإل مااااااااااااااااا  مم زل  لاااااااااااااااا ي مشااااااااااااااااشم   حم

 

رف شااااااااااااااااشم   شمنمعماااااااااااااااام    ري مميلمااااااااااااااااا شفعماااااااااااااااام 
اااااري  يفاااااوي المنااااا ءي المفولني وااااام  ياااااى خف  نعل

 

شماإ  أإا  خشا   همنا  اليا  ألإا  لجاا نإا   ياشل ناا خناا  نارما  مقر نير ما 
حااو، م اااا شهاامل  "مااا خرجاال لاا  لشياا  ييماااء   ا خواال أا شصااشنإ  الياا  نعهمناا  

لنااا  شر  ف ملهااار ا نهااار نعااا  النااااح شا أإااا   ااااا خاضاااعا  "(11)ييمااانيل ليجاااا   قمماااا  
لش  نرم يماا  ت ل ا شنرم أا الرأي الذي ذل  إش ،  ما  رد نعضيل إصراإشا  الإصرا

لاا  الجزشاارة العرنشاا ، ل إإااا    صااما ، لياام شعنهاار ناا ا ناا  شر الإصااراإش   اااا ماقعااا  
 شحا  العارل، مشار م را ماا   ف م ااا  اار   (14)ماا الإصاارق شجمز ليذا أا إعار زلشارا  

نار   مل  ال ماا لارل ناا ناإاا مالحاارث  ارة األممر لإصا  الحوت مليذا   لى 
مأصاايحا نااشا الحشاااشا المنخاصاامشا   اانس  نااا  اامف، اليااذشا نحمااه رشااال الهنيااى،ا

 ف، نعر حر  رامل أرنعشا  اما  امذنشا
                                                 

 ف22المصرر النانو/ (12)
 ف111المصرر إون /  (11)
 ف56مشرب رشماا زلشر / 21/116األغاإ   (11)
 ف2/65 ارل نرم يماا  نارشل األر  العرن  )عف رار المعارف نمصر رف ل(  (14)
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نفما اااااااااااارل  شمشإااااااااااااا  لااااااااااااإيعللم النااااااااااااشرااي مفجي
اااااااااارمما نفما  ننااااااااااا  مذفنلشاااااااااااام نعل  ناااااااااارار ل

 

لي  يااااى  اااارم نل مف ااااحشل  مم ااااال نم   اااالب حااااال  مي
اااالي  انواااااإممل  إلشي علاااارم مم  (15)مرق ااااما نشااااإيفلل  ي

 

مرأش  ل  ني  الرشال أإيا أفخيذل ن شر حوت ألا الذي نحم ل رلعيا   ذإ  ل  
 نمق حن  أا شنمر الصواء نرل الشر 

يفل ااااار لل  ياااااشييلل رمااااااحف ااااارف م ماااااا جم  لمعممل
ما شمعلهييفمإمااااااااااا ف  ل اااااااااااها    أرالفااااااااااالل أصااااااااااانمحف
ل  لهاااااااااامل  غراماااااااااا    لااااااااااى  نناااااااااااوف   قماااااااااامل

 

ااااااااااا مي لي  رملم  شااااااااااا  أم قنشااااااااااال المف  اناااااااااااا إميي
ااااااااارم أللاااااااااف  مصااااااااانل   فهملمااااااااا م أللاااااااااف  نمعل

ااارم  صاااحشحال ماااال  عالعاااال    (16)لي ليممخل
 

 إ  شنن ل لذد الحار   غشر المإعهش  لحث المجنمق  يى رؤش  الخع  ل  
أا شهنل لذا  لى  إيام  ا جنما  ت ليم  اا العرل لم الذي شنشارد لما احنا 

 األمر ال رش ف

ا أخمالاا   اااإما قاار ييماااما أمعياا  العرالاا  رنمااا إمااا مااق الشااا ر، خاصاا  م  ا 
 نهار أا حار ا  أإإا  ف ما  مرا نإا ناانها   ما نصرلال حارة جراا ،  لى  رلع  مالرد ييما  

 اإاال مااؤ رة  األناار لااى  مالاارد الناا   اإاال الناان  المناشاار لاا  نمعإاا  ناا ر  أخمالاا 
نا  األنانا  أصانح الناهل مالعرالا  معيلا  إوناش  زلشار مل ارد منايم  ، ملياذا  جرا  

 إناإ   ي فل  الحشاة مالمجمر اإ

لماااااا  ااااارليل ماخااااانيع نيااااال، ميماااااا  اإااااال منااااانمشانيل  جااااارا   لشواااااا  أملياااااذا  ااااااا 
ا جنما ش ، م يى أش  صو   اإل  هقنيل ن ف مالم ل الرا ق الاذي شنان لل النمقاف 

ناار، رامي، مااا نإاا  أن  مااق را شاا  )شنااار(   اااا الحااار  نااا مرقاااء الصااشلإااا قصاا
                                                 

 ، ممإشل امرأة ننشق الععمر مقشل  ما النإششل ل  الشرف24شرب رشماا زلشر/  (15)
ف المخااارل  ال إشااا  لااا  مماااا نعااارلاف العهلااا   الزشاااارة لإااااف مصااانل  ناااال 15المصااارر الناااانو/ (16)

 الجنلف
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مماا  ،(11)نال زلشار مرا شا  شناارا   نراليا  ناا غعوااا، ل اإل لاناناو   أغار  يى نإ 
 ننررار را ش ، حشث قال قصشرة شيجم نيا الحارث نا  أا شجالر عمشه   رلق زلشرا  

  (12)، ممعيق الهصشرةنالما   ا لل شعر شنارا   مرقاء مقمم ، مشيررد ن شرلا 

ااااااااااااااا ااااااااااااااا   نمعمي ااااااااااااااالل أما  شم  ر  الإااااااااااااااااس حم
 

اااااااااااااااارف  لف شمنم اااااااااااااااعاريلي  شفإماااااااااااااااارمق لااااااااااااااا  شي
 

 ارة شنار، ل ا قمم  إيمد زلشر لعزل  يى  مشنرم أا الحارث قر ن  ر ن قمال 
محالما نشإ  منشا رغنن ف لنعث زلشر لشيل قصشرة شيجملل مشمرب الحارث مششجع ، 

  (16)لشيلف مشنرم أإ  إجح ل  ذل   ما شهمل مشيش  ن  أا   شننمق 

 أنيااااااارل لااااااارش  نإااااااا  الصاااااااشراءي  ي يفااااااالف 
ل   اااااااااارم  م  ميااااااااااا مل ااااااااااال  إااااااااار ذي  م

 

يفاااااااااااااملي   أما  شناااااااااااااارا  أناإاااااااااااااا غشااااااااااااارم مم ل
اااااااا مفملي  نمااااااااالي ملاااااااا ب العيااااااااري مم  ملاااااااا  حي

 

ما المهحي ل  لذد الهصا ر أا زلشرا  لل شإشر اننررار ش ء ما أممال ، ل إ  
ل  يى األلو  المن صي  لش  )شنار( لهعت ملذا شر  اا شرشر الحر   يى أا شعمر 

ف لشنار مجرر رال ننشع، ل  عنق لذا الرجل، م يى الملاء الذي لعر  يش  أشضا  
م  لم مماألم نرالق مإيا  ل ا اخنهع  نزلشر ملار ل  ذال الشا ر مشا ر جمشي   خاصم

 حنى شننررا را ش  المخي ف
ليذا الملاء،  نحهشها   (41) ا ملا   النانو الذ ر ليرل، مرح  أللي  لذا ملضه  

لزمجن  )أل أملى(ت ليهر يل شذ رلا ن حنا ما نذ ر ن  أإ ى    رف  إ  شرة ملا 
مماقف صعن  مق  لى  نالرغل ما إشمزلا ماإوصاليا  إ ت مقر أرق ن  لذا الملاء

                                                 

 ف116 -21/111األغاإ   (11)
 ف111شرب رشماا زلشر/ (12)
 ف112المصرر إون /  (16)
مر اااااءد  146، 126، 161، 162، 261اإياااار مرشحاااا  لنااااإاا مالاااار زلشاااار لاااا  رشماإاااا /  (41)

 ف114أناد/
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أإ  رجل عفنق  يى  زمجن  الجرشرة، ل إ  ل   هقن  نيذد المرأة الجرشرة أ نل أشضا  
زمجن   –لحشا  اننن   يى اننمرار نعيه  ن ل أملى لو  محنا المعشرت األ

ي  حر أا  راليا ممقعيا مإ   ل لى  لل شإ ر ذل ، نل ذل  ل  صراحن  -الهرشم 
إجا ، ملم معيا شهمل نماجنال الزم   يى أ مل لشنل أ  ر ما امرأة نزمجيا لإل

 فمج ،  ما مرا نإا نانها  
ت لهر يير ذل  جيشاا   هقان  را ما  ، شنرلق  ا المارشال ل   اا زلشر منعووا  م 

ت ليهر أ  ر زلشر ما مرح  حنى حيف لرل ، مخاص  لرما   ل  نعامي  مق ممرمحش
أم   عاد  نرا  أ ا شمرح  زلشر   ا أ عاد، م  شن ل    ا أ عاد، م  شنيل  يش    ا أ

  ل  مأل ذا مر ن ف لاننحشا زلشر ما   رة ما  اا شهنل مإ ، م اا ملشرة أم لرنا  
 ف"(42)، مخشر ل انن إشللرل غشرم  قال  " مما صناحا  

لش  إصش  ر أغإاد لرل  ل آل    شر المال  له لى جاإ  لذا  اا زلشر نشرا  ا  م 
 ت م اا  رشما  (41)ما مال خال  نشام  نا ال رشر،  ما شذ ر صاح  األغاإ 

  نم ا ما ف رمي أا زشر الخشل نا الميييل العا شصرف مال  لشما شراد ماجنا  
شعرل ت ملما  رف أإ  انا زلشر حمي   يى إاقن  مخياى ننشي ف  نجشر ل خذد ملم  

ل نى نجشر أناد ل خنرد خنر زشر مما لعي ، ل رنل زلشر نورس  مشل  اا ل ع  ما 
ليما جاء أإ ر  يى مالرد ذل  مقال    إ   زشر، م اا  ع  غا نا   لى   رال الخشل

قنال غعواا، لهال زلشر  لذد  ني  لخذ  ما لرن  مازرر  يى  أررل أا نهمي زشرا  
زمجن  لهالل  أما اننحششل ما أنش  ل  نإ  مشرل  أا نررا   يش ف مقر  إول  عنا  

 لنن  

 مقر أ ر لذا الممقف ل  زشر الخشل لهال 

                                                 

 ف1/221معالر النإصش   (42)
 ف21/121األغاإ   (41)
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ااااااااااااا    اااااااااااااربر إيعلمم  ليااااااااااااام  زلشااااااااااااار  أال أ م
 

 (43)لهار ااال  عناااا  ماااا نهشااالف مماااا نمهماااى
 

مال قنل النع   نهيشلف مشحرار نعضيل ملان  لشجعييا قنل  مشهال أا زلشرا  
ا "الراجح أإ  مال قنل ييمر   ، أما نرم يماا لشهمل (44)النع   ننإ  ماحرة
ملإا  رماش  نجعل ملان  نعر النع  ، منز ل أا الرنمل  "،(45)الإن  نزما عمشل

مل  رماش  ت (46) يش  النهل، مرا ن  ملم ششل لهال  الييل أ ذإ  ما ششعاإ 
مش م  لشيا  يى أش  حالف لذا مقر ر ن  أخن  الخإناء ن نشال جشرة نهمل 

  (41)لشيا

 لااااااااااه ش إاااااااااا  ناااااااااامقا  الماااااااااارءي شااااااااااش ا
 ذا  قااااااااااااااااااااااى مإشناااااااااااااااااااااا  ل منااااااااااااااااااااااى 

 م قااااااااااااااااااااد ماااااااااااااااااااا األشاااااااااااااااااااال شااااااااااااااااااامل  
 

ااااااااااااااااارف  هلاااااااااااااااارف النمااااااااااااااااشل م  ال مضم  م   م
اااااااااااذارف   شنااااااااااااو نااااااااااا  مقااااااااااار حاااااااااااو  الحي
يفااااااااارل قفااااااااارارف    ماااااااااا ماااااااااا قنااااااااالف لااااااااال شمخل

 

راة لإشرد منم شإ  ل    ليخشر، مانخذ ما شعرد أنيل حشاة شا ر  امل ذا اإ
 مجنمق  م فر لش  الجيل مالييل مالشرف

 
                                                 

األمااااال  )عنعاااا  مصااااعوى  نااااما شل شمنااااف نااااا رشااااا ، العنعاااا   أناااام  ياااا  الهااااال   ذشاااال (41)
 مما نعرلاف 216مما نعرلاف مشرب رشماا  ع  نا زلشر/ 51ال ال  (/

 ف1/115مخزاإ  األر   56شرب رشماا زلشر/  (44)
، ماإياار أشضااا  نااارشل اآلرا  العرنشاا  لإااالاشإم )عف رار المعااارف 2/65ناارشل األر  العرناا   (45)

 ف12نمصر(/
 ف1/221معالر النإصش   (46)
، مال ضاار  2/214( 2666نشارمل  –النشمع   شرب شامالر الم إا  )رار م ننا  الحشااة  (41)

  اا أحرلل  ذا خش   يى إون   ياو  يش  خرقا  أخضرف 
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- 3  - 
، ملعل أجمرلا عنع  رار ال ن  الن  (42)لزلشر رشماا شعر عنق  رة عنعال

 ا نمرل  يى رماش   عي ، مل  العنع  الن  ا نمرنيا ل  ررانن  لذدف

لحر  مالنيل أخذل الهنع األ نر ما النمال  يى الرغل ما أا قضش  ا
 الشا ر، لإيل لشيا شعرا    شرا  م  يمنل  قصا رد المرحش ،   ا أاا شعرد شحمي أشضا  

أا  لى  ضال ماليجاء مالوخر مالح م ف لذا ناإأخرق،  الر اء مال زل  أغراضا  
أ  ر ما  شعرد شحمي  إاصر مخنيو  ما معارف  صرد ممعالم ت لشعرد م ه  

نال نان ، لهر  ررلا أ  ر ما مرة منخاص  ل  مهرمان   شعار الجاليش  النماما  األ
  (46)العييش ت م ال ذل  قمل 

 لمااااااااااااا الاااااااااااارشار غشااااااااااااشنيا نالورلاااااااااااار
 

  ااااالمح  لاااا  حجاااار المنااااشل المخياااار
 

إناإش  نال   الرق  مالخعمرة ل  مجنمق جالي  مزلشر ل  شعرد شش ل نهضاشا  
شرشع  ناغش  قانش ت لذا احناجل ما  -حر  نشرلى   –نرا  ،  اإل ننمرد 

ف لالشا ر من لل مؤ را   ما النجرر مالنو شر لمضعيا مضعا    نشرا   الشا ر قررا  
لشيا مجنمع ت مقر نم ل ن ل م  لذا نصمر شعرش  ألمضال النش   الن  شإحرر  ل

 شجانشا    نمح  ن ا عرشو الخه  ل  النشر مق حس النهل الذي نرأ شنخذ جاإنا  
، ممق  ل ما ما ش إ  نرنشل قشل أم م ل  يشا لمو األر ف مما لإا النهى لا ه  

                                                 

ف م نااا   حناااا الااإ   زلشاار نااا أناا  ناايمى )رار 44 -11اإياار مهرماا  رشااماا زلشاار / (42)
ششااشر  لااى  1/114 اارل  يااى إاا  لاا  خزاإاا  األر  ، مقاار  226( 2611الو اار نرمشااو 

رشماا زلشر مشرمح ف قال الن راري  )مرشماا شاعر زلشار  نشار م يشا  شارحاا، ملماا  إاري 
مالحماار لياا  مالمإاا ، أحاارلما نخااع مييياال الشاايشر الخعاااع صاااح  الخااع المإناام (، ملاال 

 شذ ر ل  مخعمعال الرشماا الم نشو  ما شششر  لى لذد الإنخ ف
 ف162رب رشماا زلشر/ش (46)
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يفو  هل الشا ر ل  ر من  اإ نهم  الذي جاء نعشر ممن ف اإصهحش  مق الخف
 قشل  أإشر  مر نا الخعا ، رض  الي   إ ، قمل  ل  لرل 

 أ إاااااااااا   يشاااااااااا  نمااااااااااا  يماااااااااال ممااااااااااا
 مالناااااااااااااااااااااااانر رما الواحشااااااااااااااااااااااااال م 

 

 أناااااااايول لاااااااا  الإجاااااااارال مااااااااا ذ اااااااار
 شيهااااااااااااا  رما الخشاااااااااااار مااااااااااااا ناااااااااااانر

 

ف م هل  مر لذا لم ما إمل  هم  حشا ن ل (51)لهال  مر  ذل  رنمل الي 
نع  ملر لرل أا شإشرد نع  مرب زلشر ل  أنش ، ليما أإشرد ما عي  قال   ا 

ا  إا لإحنا ل  الععاء، لهال  لهر   اا لشحنا لش ل الهملف قال  مإحا مالي  
 ف(52)ذل  ما أ عشنممد منه  ما أ عا ل

مما لإا قال  نرالمي  نا مرماا  ما شضر ما مرب نما مرب زلشر آل أن  
   حار   ما قمل

  يااااااى م  اااااارشيل رزو مااااااا شعنااااااارشيل
 

 م إااااااااار المهيااااااااااشا الناااااااااماح ف مالناااااااااذلف 
 

 )شعإ  الخهل (ف (51)أ ا شمي  أممر الإاس

لمعاا     العصمر الهحه ل لذا النهرشر لا المعاإ  الن   اشل مقرر  
ا نرل ننشع  م شمل ت له  ج   إناإش    شو  م   ذا أا نينه  نع  معاإ  ا 

 اء قمل  هشعرد مق نع  اآلشال الهرآإش  ال رشم ف لهر  حي نعضيل ممضق الن

 ممااااااا لااااااا  أناااااانا  المإاشااااااا شإيإاااااا 
 

اااااااااااي   ملااااااااااام رال أنااااااااااانا م   لي الناااااااااااماء ننف
 

                                                 

 ف21/114األغاإ   (51)
، مشهال أا  مر قال أشضا   )مل ا الحيل الن   نالا أنم  لرماا  2/115المصرر النانو  (52)

 لل شنييا الرلر(ف
 ف21/116المصرر إون   (51)
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إما شرر ل الممل ملم  إنل ل  نرم  "أشإما ن م   مق لحمق اآلش  ال رشم 
  حي النهاء قمل  أف م (51)"مششرة

 ا الحااااااااااااااو مهععاااااااااااااا   ااااااااااااااهث   لاااااااااااااا
 لاااااااااااااااااذل ل مهااااااااااااااااااعق  ااااااااااااااااال حاااااااااااااااااو

 

 شمااااااااااااااااااااااشا  أم إوااااااااااااااااااااااار  أم جااااااااااااااااااااااهءف 
 (54) ااااااااااااااهث  ييااااااااااااااا ل اااااااااااااال شااااااااااااااواء

 

لي   "مل ل ل  الهصا  حشاة"ف نالنعر ا جنما   ماإإناإ  الذي  يش  الهمل اإ
مشنعوف ل  شعرد، مشرلا نشن   "م اا زلشر شن ل  ملرنما  اا لذا مراء قمل انا ق

 ف(55)شماإ  نالنعث"شعرد  يى  

لإاس ل ف لهر لفضل  يى ا انجال  الخيه   اا مراء نوضشل   شر ما اأمشنرم 
لحمش     " اا أنعرلل ما نخف، مأشرلل اجنإانا   - ما قشل –إ  الشعراء أل

 ف"(56)ال هل

اإإناا ، ليهر ليل نخنرن  مذ ا   قضاشا لذ ا    اا شا را   مالماقق أا زلشرا  
ل   همل   ننيا نم  النهاء، ملذا ما جعي  قا ما  أ أرنشا   مالمجمر، م نار  إيا نعنشرا  
 الإاس  يى مر العصمرف

مشا رشن  أصشي   رشه  نمنر ل  جذمرلا ملرم يا نش ل جعييا منمشزة ل  
ا لزلشر ل  الشعر ما لل ش ا نارشل الشعر العرن  الهرشلف قال انا األ ران   " ا

، ملم شا ر، مخال  شا ر، مأخن  نيمى شا رة، مانإاد  ع  ل شرد،  اا أنمد شا را  

                                                 

، ماآلشا  416( 2656إاصر الرشا األنر  مصارر الشعر الجالي  )رار المعاارف نمصار  (51)
 ف12ل  الإناء/ 

 ف216ف ماآلش  ما النهرة/15شرب رشماا زلشر/ (54)
 ف1/111خزاإ  األر   (55)
 ف65( 2665المرزناإ   الممشح )رار إيض  مصر  (56)
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أا  هن  نا  ع  نا  ف مقر ذ ر أشضا  "(51)منجشر شا راا، مأخن  الخإناء شا رة
، مأإ   اا لعهن  لذا انا شهال ل  العمال، زلشر المعرمف نالمضر   اا شا را  

 ف(52)أشضا   م اا شا را  

لهمل ت  لعرشا   لهر اجنمعل لزلشر  إاصر مرا ش  ل  الشعر أ عن  اننعرارا  
، ل خذ إون  ن  م مال  يى ن صشي  مشنرم أإ  أحسا م ل لذا ا ننعرار من را  

 ف لهر مضع  انا نهل ل  العنه  األملى، نالشا  مذ مرا   منيذشن  حنى غرا شا را  
 ف(56) مرئ الهشس مالإان  

نم الور  لهر ذ ر أا الرماة لل شنوهما  يى نوضشل أي ما امرئ الهشس أم أما أ
إما اخنيف ل  ا  الإان    يش ت قال  "لم أحر ال ه   المنهرمشا  يى نا ر الشعراء، م 

نهرشل أحر ال ه    يى صاحنش ت ل ما ال ه   له اخنهف لشيل، ملل امرؤ الهشس 
 ف"(61)مزلشر مالإان   الذنشاإ 

جاء ل  عنهال انا نهل  راث الإهري ما شؤشر قمل أن  الور ت لهرمل  الن
ففف مأجمعيل ل  شر ما  لل الإير قالما  " اا زلشر أحصويل شعرا  إون  أا أ

 ف"(62)المعإى ل  قيشل ما المإعو

 عي  نهرشل زلشر،  ما أمرر محامرة نشا  لى  مقر إن  صاح  خزاإ  األر 
ف (61)مشجعي  أشعر الجاليششا  اا شهرال زلشرا   را  جرشر مانإ    رم  مؤرالا  أا جرش

 ما شهمل انا  –قرام  نا ممنى الجمح ، الذي  اا  ممما  اا شهرام  أشضا  
                                                 

 ف1/221ممعالر النإصش   2/211شرب شمالر الم إ   (51)
 ف1/111مخزاإ  األر  21/124األغاإ   (52)
 ف61عنهال لحمل الشعراء / (56)
 ف21/122األغاإ   (61)
 ف66( 2666، مال عالن   خا  الخا  )رار م نن  الحشاة ننشرمل 51عنهال لحمل الشعراء/ (62)
 ف1/111خزاإ  األر   (61)
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نا الخعا  ممعامش  شنمش  نشا ر ف م اا  ل ما  مر (61)ما ألل العيل -نهل
ا ما ألل العيل م ف مقر ز ل حمار أإ  لل شرر  أحرا  (64)الشعراء أم أشعر الشعراء

قر  ل  الشعر، ل إ  شهمل  غشر أا قرششا   قرش  شوضل  يى زلشر ما الإاس أحرا  
ف م اا أنم  مرم نا العهء شهمل  " اا (65)انوهما  يى نوضشل زلشر مالإان   معا  

ف منجل نع  الإهار (66)أمس لحل مضر، حنى إش  الإان   مزلشر ل خمهد"
 يى أناس الرمالق الإونش  الن  إهرش  نمازا نشا زلشر مغشرد  الهرامى أح اما  
ذا رل ،  ذا ر  ، مالإان   شل  " اا امرؤ الهشس أشعر الإاس  اشنيرما نيا، له

 ف(61)ذا عر " ذا رغ ، ماأل شى  مزلشر 

مالإهر الحرشث   ش خذ نيذد اآلراء المعيه  ألإ  شرر  اخنهف الشعر مالشعراء 
رقشه  ل  الشا ر ذان ، مل  حالت لالمن ل   ييا نرننع نهضاشا  لى  ما حال

مالجم العال الذي شهال لش  الشعرف مل ا نيل األقمال الن   الممضمل الذي شنإامل ،
 لى  لاضيل نشا زلشر مغشرد  يى أناس ما الضمانع الإونش  خاص  أقر 

 ل  أح امياف نيمنا  أا حنمال مالنهنل ما ني  الن  ا نمرل النعمشل 

 مر نا الخعا   لى  شصارلإا الرأي المإنم م يى مننمق الصإع  الشعرش  
" اا   شعايل ل  ال هل، م اا شنجإ  محش   ل  نوضشل زلشر، حشث قال 

، ملصشح (62)  نما لش "  الشعر، ملل شمرب أحرا   ف لهر أ ج  ن  ألا شعرد مننم 
ا لذا ا مجرشال األحراث مأمصاف الإاسف  اليوي، مإاعو نالصرو الحهشه   

                                                 

 ف21/126األغاإ   (61)
 ف2/212شرب شمالر الم إ   (64)
 ف116، 26شرب رشماا زلشر/  (65)
 ف22عنهال لحمل الشعراء/  (66)
 ف11( 2651النان  الحين  نالهالرة العن ري   نا  الصإا نشا ) شنى  (61)
 ف1/216ممعالر النإصش   21/126األغاإ   (62)
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شهرل  شيلا إهرا   –رغل ما أا إيرشال الشعر الحرش   قر نجامزن  ن  شر نال –الإهر 
 أملشال أنانش  ل  الح ل الإهري المعيلف

م اا  –مقر  حي األقرمما ن  ر زلشر ل  الصإع  نعرشه  أمس نا حجر 
مل  قا م   يى النرمز الحنا ، ما ننهصاء ليصمر  –زلشر رامش  ل  

أإ  صاح  مذل  النح ش  الشعري ل  العصر  ف م رف  ا زلشر(66)منوصشهنيا
قشل  (11)صمع  " نشر الشعر"فما الذشا أعيو  يشيل األ الجالي ،  ذ ن   فر  ماحرا  

 امه    شذشعيا ل    إ   اا شإيل الهصشرة ل  لشي  أم شير،  ل شنر يا  إرد  اما  
رد نالحملشال الإاس   ا نعر أا شعامر لشيا الإير مرال  رشرةف مليذا نمشل قصا 

 يى  مل زلشر لذا،   نر  مهإعا   ف محنى إح ل ح ما  (12)أم المهيرال مالمإهحال
جان   ا من ل  لام  ل  المعرل  الإهرش   لل الشعر انا المي   الشعرش  لإا ما اإ

  محرلا، أل انا الصإع  الحاذق  لهع، أل انإيما معا  

 ا المملن ، مل  نعرالما لصل الصإع   لى  جانال العصرش    نمشل ا اإ
رمرلل  ما الذشا م ما نا را   ل ل لا إاجحف منيذا ش ما زلشر ماحرا   منحرا   أنانا  

 جا  ما اإ  نشرا   ، ملهر  قى قررا  منهإا   الشعري الرشاري، لذل  جاء شعرد إاضجا  
نالصمر ال  شو   ا األناس الوإ  لمذلن  النمام    شرا   ل   صرد منعر  صردف 

خيو النرانع العضمي ل  الهصشرة الماحرة، ألإيا نششق معاا  مشه   لى  قارل الن 
 ا م ل لذد المعاإ  نؤري ننوا ييا منجامنيا منجاذنيا شرشرة النشان  مالنرانعف 

شحاءال الن  نؤلف المحرة المعإمش  الناعإش  ليهصشرة  ال شف  ا الرممز ماإ لى 
                                                 

شاااااااامق  ضااااااااشف  الوااااااااا ممذالناااااااا  لاااااااا  الشااااااااعر العرناااااااا  )عف رار المعااااااااارف نمصاااااااار، ( 66)
 مما نعرلاف 12العنع  الرانع ( /

 ف2/11الشعر مالشعراء  (11)
، 1/222معالر النإصش  ، م 1/6( 2612( الجاحي  النشاا مالننششا ) نرالنهل لارما 12)

 ف2/111( 2621ف مانا جإ   الخصا   )عف اليهل 1/115مخزاإ  األر  
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المقمف  يى قضاشا  لى  ماحرة شهمرإالرصرإا لحر ال الإوس راخل الهصشرة ال
فف ملذد   ا الممضم ال اليالرش  الن  إنحرث  إيا جذرشا   إناإش  نعشرة نعرا   

 نهاا إاررف ل  الهشم  المنمقع  ل ل نرانع صمري  يذا الذي شششع  زلشر ن

نيذا ن رم األقمال الن  انيمل معي هن   ما انيمل غشرلا ما المعيهال 
قاصرة،  اجزة  ا الرؤش  الشمملش  الن  نعنمر ا نشاف الحهشه      أقما (11)نالنو  

 ما خهل حل العهر مالنراخل الشعري العجش ف

مل ا الرماة مالإهار أخذما  يى زلشر  رة مآخذ ل  شعرد، نإحصر ل  
 مجا ل الي   مالنرقال مالوا مغاشان  نش ل  ال 

  (11)نشن مما مآخذلل الي مش  انننشا يل  يم  )حهيار( ل  

 نمهيااااااااااا   إمهياااااااااااا   لااااااااااال شف م باااااااااااار غإشماااااااااااا 
 

ااااااااااااااا ي ذي الهفرناااااااااااااااى م  نيحهيااااااااااااااااري   نيإميل م
 

 إ ارلل  يش  قمل  )ر  ( ل  نشن   ممإيا 

  ااااااااال انااااااااانمرما مقاااااااااالما  اا مم ااااااااارم فلل 
 

اااااا ف  اااااارف أم رم م اااااايلمى لمشل  ماااااااء  نشاااااارق ب نم
 

ذد لي ف ملنل أرق مجيا  (14)إ  قال   إما لم "ر "أ را  ألإ  ح ى نع  األ
المآخذف لا)حهير(  يم   رنش  مننعمي ، قر ن ما  هشي   يى اليناا، ل إيا ل  

 لق الشا رلشا رت أما )ر ( ل هييا لم الذي رممضعيا ل  النشل أرل ما أرار ا
اعم ا  يى مضق  ل  يم  ل   - يى أش  حال –رغامياف مالشا ر  ل   لى 

                                                 

 ف2/225الممجز ل  األر  منارشخ  ( 11)
 ، مالحهيار  الضشو النخشل، مالن ء الخيوف114مالنشل ل  الرشماا/ 11 نا  الصإا نشا/ (11)
(، مالنشاال لاا  الاارشماا/ ، مح اا   ااا نعاا  األ اارا  أإاا  قااال   إمااا لاام 62الممشااح/ (14) )ر ا

 ف261
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ال يم  ممحاننن   يى جماليا  لرار ا أي م خذ   ش ما ن ممضعيا ما شعرد، لذا ل
إما ل  ممضعيا ما الهصشرةف ملذا منرأ غشر الذي حم ل  يى  أم قنحيا مإعزل ، ما 

 أنان  زلشر،  ما لم ماضحف

ما قصشرة  مأما ل  إحل الشعر لهر رمي أا األصمع   اا "شرق أا أنشانا  
إما ل  لصرم  نا أإس ففف( لشنل ل ، ما   زلشر المشمش  )أما أل أملى

غارة  يى شعر غشرد ما الشعراءت لهر جاء  يى ناإ ف مانايل أشضا  (15)إصاري"األ
لناا أن   نشرة قمل    اا قرار نا حإ  ما شعراء غوعاا م اا جشر الشعر 

شعراء غعواا ن شر  يى شعرد لن خذد منرا ش ، مإيل زلشر نا أن   ل، م اإ قيشي
 نيمى ار ى المهعم   الن  معيعيا 

   رزش ااااااااااااااااااا م م يمياااااااااااااااااااا اا الرزش ااااااااااااااااااا م 
 

اااااي لي غماااااا نمنلنم ااااا    (76)عواااااااف شاااااملم أضم

 

مالمهعم   ل  رشماا الشا ر، مقر ذ ر أإيا ل  ر اء نإاا نا أن  خارج ، 
 مق زشارة نشل  يى األنشال الن  رمالا أنم  نشرة ملم 

ااااااااااااااااااارملاق    ممفيمع اااااااااااااااااااا  ذاوم الياااااااااااااااااااماام مف
 

ي ااااااااالي  هلااااااااارمةم  ميلنيااااااااا ي لاإحم ااااااااالم  ف شل  (77)راخم
 

نهرشل من خشر ل  األنشال،  ل مق اخنهف ل  رماش  نع  األلواي ممق 
 مالعنارالف

                                                 

ف ملإاااا  قصاااشرة أخااارق مإنااامن  66 اااا  ناااا  المعمااارشا/ 112مصاااارر الشاااعر الجاااالي   (15)
 ف124لألإصاري ل  رشماا زلشر/

 ف115( 2661المرزناإ / معجل الشعراء ) شنى النان  الحين   (16)
 ف114شرب رشماا زلشر / (11)
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من ل  الإحل ما إنحال ل  الشعر الجالي ف مما الصع   لى  ملذا أمر شرنرا 
منيلا خاضع  ليور  مالنخمشاف  يى أا مما  ،لشيا نرأياإإناا أا شجزل 

  نمق أن   نشرة، مأا لل شهل نذل شضعف احنما ل  ما األنشال لهرار أا أحرا  
 إر زلشر نمإانن ت  األنشال ل  الرشماا مزشرة ممخنيو  نع  ا خنهف، ممهرمإ 

 انياميا  يى غشر  ارن ف لى  الرشماا، نششر ملل نرر أش   شارة ما  عي ، شارب
مما ننه  أم  أخذ أنشانا   أما ل  مجال النرق  الشعرش  لشذ ر الرماة أا زلشرا  

   (12)قمل امرئ الهشس -م ه   –ءف ما ذل   اصرد ما الشعرا
 مااااااااا حميإااااااااا غهمإااااااااا ي  لأللشااااااااا  نااااااااألل 

 

  يااااى يياااار محناااام  النااااراة محإ ااااا ي 
 

 خذد زلشر لهال أ

 ي مااااااااا حميإااااااااا غهمإااااااااالأللشااااااااا  نااااااااأل
 

ااايف ل  مااااء  مواصي   ياااى يميلااار محنااام   يي
 

ل ، ألا لذا المويم محرش ا   مالمن ل  لإا نرننع نمويمل النرقال الشعرش  قرشما  
ل  العصرشا  لنشإما شعرا الإهر الهرشل الن  ر مالن  شر ل  الشعر نرق   لشس ماحرا  

غإاء أإيا عنشعش ، نل رنما  اإل  امل  لشيا الإهر الحرشث  يى  شإير  ،معشن 
المشا ر مالمماقف ماألل ار  نشر ل  الشعرت ألا حصشي  لذا الوا نهقح 

 ا  ، ألإ  شعننر الشا ر منؤم   نرا  أر إناإش ف ملم   شونر  النرق  ل  الشعاإ
الشعر إيرال جز ش   لى    شإير - يى أش  حال – ل حرف شننخرم ف ملم 

ننمقف  إر النهاء شا رشا  إر  يم  أم جمي ، ألا الشا ر الذي شصرر  ا 
ل  نجرن  ذانش  حش    نر أا شحرث شش ا    الم   لى  ما لشما شن  رد، مذل  لشحما

 ف ننشل امرئ الهشس نصرلا    ما المماقف الذانش ف لزلشر نصرا الخا  المورم 
النشاو  ي  مإير  لشيما إيرة شامي ، أم ا أا شهال  لى  راذا ق ، ل إ  شنرم قيشه  

                                                 

 المهرم ف 21 -25نشال مجمم   ل  شرب رشماا زلشر اإير لذشا النشنشا مغشرلما ما األ (12)
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 تا النجرن  ال يش  المن امي  ل  الهصشرة ل  الن  لرضل م ل لذا النصرف 
  إرلا ش رم الشعر  ي  مي  زلشر، شحان   يش  مشحا ل ن ف

 ) ار( ل  قمل   لى  ضالن  )أحمر( مأما ل  المجال الوإ  لهر أخذما  يش  

اااااااانمل ل اااااااالل غيماااااااااام أشاااااااا   لم  ييااااااااللمنفإل
 

لي  ااااااااقل لماااااااانفولعي ضي   اااااااا حمري  ااااااااار   اااااااال نفرل
 

 لى  إما إن  قرارا   ا  ممر   شهال ليا  ار، ألا الي   ز مجل  قا يشا  )
  ما خع ما قمل   (16) ممر"

نال  ما ااااارم ا ماااااا شم  ؤلاااااا عحااااالشخااااارجل
 

ولااااااام ال اااااال مال رقااااااا   يااااااى الجااااااذملي شمخم
 

ملذا خهف  (21)قا يشا  "يا أا الضوارل شخرجا ما الماء مخال  ال رو"
 الماققف
نشا الصرو الحهشه     شورقما   شرا   – ما شنرم ما إهرلل لشعرد لإا  –إيل  

ما شم ا أا إما  ا    شنهشر ننرر الماقق  ما  اا م  -لإشا   –مالصرو الوإ ف لالشا ر 
ما ) ممر(، ألإيما  ا مضق ) ار( نر   أ ش ما ما جين ت مما لإا   شعش  زلشرا  

معإى ذلإ  ماحر لم الشر الران  ل  األر ت مما لإا  لى  ل  خشال  نرمزاا
 أصنحل الماحرة نعإ  ال اإش   إردف

أا خالف المويمل النا ر ل  نونشر خرم  الضوارل ما   ما   شعشن  أشضا  
أرار لذا النونشر لحاج  خاص  ن ف  لم شإيل الهصشرة الن  مإيا النشلاء، ألإ  م الم

لالذي شج  أا شحان   يش  الشا ر لم مرق ارنناع الجم الذي شننحر   نرمالع  
ذ   ن س حشإ ذ ما نحمشر الماقق أم انننرال  نماقق جرشر شخنر   خشال  ممماقو ت 

ويمل ل  أذلاا   شر ما الإهار الذشا ا  رل مضمب لذا الم الشا ر م ماعو ف 
                                                 

 ف56مالممشح/ 11عنهال لحمل الشعراء/ (16)
 ف11 نا  الصإا نشا/ (21)
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محا من   يى أناس محا اة الماقق، منالمعإى  لى  لم الذي رلعيل ررنما زلشرا  
 الحرل  ليذد المحا اة، ل خع ما ل  أح اميل الإهرش   يش ف

 مزلشر الشا ر، مل  صمرة نحمي مضممإا  اإإناا لذد صمرة  امي  لزلشر 
 لى  أل ارد ممماقو  ا جنما ش  نصرر  إ  منيرفلم "النمم"  ليهر  اإل  ماحرا  

 –  ما  نر زلشر ل  شعرد مرارا   –إجازد  يى مننمق العصر  ي ت لنالنمم  
شجانشان  ل  شرر  أنعار   ممقع  ما الحر  مالنهل، من  أشضا  اإإناا شعرف 

 نوا ي  مق غشرد مما شؤلوما مع  محرة انميا المجنمق المن املف م اا أشضا  
ممق أإ   اا شهمل  ما أإا ن شعر ما الإان  فشع ناو النمم ل  خيه ف شفرل

مشرمق  (22)
نرال الوإ  ف  ما  اإل مإالج  ل  اإ(21)مما  رل  ممحنرما   أإ   اا محنمنا   أشضا  

لشيا الن  شنمصل  ذا م شإا أا النمم الوإ  شعإ  الإنشج   ، لننصف نالنمم أشضا  
هاا منا ل لإ  حنى نخر ، حشا نخر ، مل  نا  شا ر شجنير ل  نعمو نجرنن  م 

نرال، ممنجامزة  ل ما قر شنميا نا ننذال مالنمقش ، أرر إا  ل قمل اإ لى  صا رة
 ف اا حي زلشر ما النمم الوإ   يشما  

عهو له  لم الذي رلعإ  إ ملإا   حنان  نصو  النمم ل  شعرد ل را   ا  
خهص  لشعرد، لذا ا  ص  لعصرد م خه )شا ر النمم(  يش ت لزلشر شا ر منمشز ن

رران  جرشرة ما ش  لارل  نننهص  شعرد منننخر  مإ   لى  ليم ما زال نحاج  مإا
  إمزد ال مشإ ف

 د. عبدالقادر الرباعي

 

                                                 

 ف116شرب رشماا زلشر/  (22)
 ف16مرشماا  ع  نا زلشر/ 11مذشل األمال / 4/251خزاإ  األر   (21)


