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 ابن عقيل الزُّرعي

 حياته وشعره
 

 الدكتور شفيق محمد عبدالرحمن الرقب
 جامعة مؤتة

 ترجمته
َرعننعة  و  َضننت ا المدننادر التننع وقننا عّيرننا النندةارب بالترجمننة َبننن ع ينن  ال  
 ، بذكره، ما عدا كتاب )ع ود الجمان من شعراء هذا ال ةمان( َبن الَشعةار المودّعة

لرنذا الشةناعرو وهنو فنع هنذه الترجمنة  حمند بنن ع ين  بنن  ف د ورد فين  ترجمنة منوج  
رعننع العننامر ة  التننع ُيتبُننُب اليرننا قريننة عّنن  بنناب  (2)، وُ َرعُ (1)تدننر  بننو العبةنناب ال  

 دمشقو
 

ُةتة التع ولد فيرا ابُن ع ي ، غير  ت  ذكر  تن   ولم َيُتصة ابُن الَشع ار عّ  ال
بن  ، وهذا ي(1)هن321توفع شابًا فع رمضان ُتة   ود ال  ال و  اتن  ُربمنا وَلنَد فنع الرة

 األخير من ال رن الُادب الرجر و
 

وقد  شار ابن الَشنع ار الن  اتدنا  ابنن ع ين  بالمّنب األينوبع المع نم عيُن  
ومال متنن  لنن ، وذلننب اذ ي ننو ل لخنندم المّننب المع ننم عيُنن  بننن  بننع بكننر، وجعنن  لنن  

 و(4)ن مال مًا حضرت  ُفرًا وحضرًالر قًا يتتاول  ك  شرر، ول  في  مدائح كثير  وكا
 

ولم ي فر الدةارب بمعّومناا  خنرع عنن حينا  الشناعر، ومنن ثنم فوتن  ُنيعو  
م دور  ت ريبية لّمعالم البار   فع حيات و  عّ  الشعر الذ  قال  لُر
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ومن ال واهر البار   التع ُيمَكُن اُتخالُدرا منن شنعر ابنن ع ين  تشنيت  فنع 
تي يذكُر األماكن الحوراتية فع شعره معبرًا عن حتيت  اليرا، متط ة حوران، فرو َ يف

وكيا  ت  قض  األيام الجميّة من عمره فيرنا، كمنا فنع األبيناا التالينة التنع يتمتن  
 و(5) ن يعود ال  بالده، ذاكرًا مواض  بعيترا -وهو فع مدر  -فيرا 

 
ننننننننننننع التةعننننننننننننيم ا فننننننننننننع  ر  ُبُؤ  تننننننننننننذك رب
 فمننننننننننننننننرو العننننننننننننننننالَ  النننننننننننننننن  بيننننننننننننننننَا راب

 د ٌ تشننننننننننننننننننننننننننوقب دوَن الننننننننننننننننننننننننننبالدَ بننننننننننننننننننننننننننال
 

ننننننننننننن  الُمنننننننننننننرادَ  نننننننننننننرع البشنننننننننننننير َبَتيب  وُبشب
 (3)فوربننننننننننننند فالحدنننننننننننننن ذاا العمنننننننننننننادَ 

يننننننننننننًا لرننننننننننننا مننننننننننننن بننننننننننننالدَ   فُنننننننننننن يًا وَرعب
 

وُيُنتدة  مننن شننعر ابننن ع ين   تنن  اضننطةر النن  مشنادر  دينناَر الشةننام النن  مدننر 
ر ، واتخاذها دار اقامة ردحًا من ال منو ويبدو  ن عالقة الشاعر بيبي  لم تكنن مُنت 

و ن دالت  بيقارب  كنان يشنوبرا بعن  الكندر، و تن  لنم يّنق منترم منا كنان ييمن  فين  
من احترام وت دير، مما لم يمكت  من اُتمرار اإلقامة بيترم، فآثر الرجر  ال  مدنر 
لعّةنن  يتجتننب م تننة اإلُنناء  النن   بينن  وذوينن  مننن تاحيننة، ويتتشنن  تفُنن  مننن غيابنناا 

ابن ع ي  عن عدم رضناه عنن موقنا قومن  متن   الخمو  من تاحية ثاتيةو وقد عبر
ّرا من مدر ال   خي  فع بالد  فع غير ما موض  من شعره، من ذلب قديد   ُر
الشنننام، وهنننع قدنننيد  دفاقنننة بالعاطفنننة َو ُنننيما حنننين يعنننر  الشننناعر لنننذكر  بتائننن  
الدشار الذين تركرم فع بالد الشام، راجيًا  خاه  ن يكفّرم ويعتع برنم ألترنم بمت لنة 

 ل(7)أليتام فع غياب  عترما
 

ننننننننننُر تاشنننننننننندُتب الّننننننننننن  يننننننننننا  خننننننننننع يننننننننننا ُجَبيب
 واكتفنننننننننننن ب بالننننننننننننذين لننننننننننننم يبّشننننننننننننوا الحّننننننننننننن
ننننننننننب  تننننننننننع قنننننننننند منننننننننناة هنننننننننن ب لعيننننننننننالع  َهبب

 

 نننننننننننننننن  اتةئنننننننننننننننندب بالعينننننننننننننننا  واألطفننننننننننننننننا َ 
 نننننننننننم ولننننننننننم ينننننننننندركوا حنننننننننندوَد الرةجننننننننننا َ 
 فنننننننننع جميننننننننن  األتننننننننناَم غينننننننننرب كنننننننننالع

 
ينن ، وعنندم وتشمننر ابننن ع ينن  مشنناعر األتفننة وهننو يتحنند  عننن تيلننب قومنن  عّ
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 ات الرم اياه المت لة التع تّيق ب ل
 

نننننننننننننو  ٌ عتنننننننننننننع يبّ ننننننننننننن  قنننننننننننننومع  هننننننننننننن ب ُر
  تتننننننننننننننع غيننننننننننننننر قنننننننننننننناطن  فننننننننننننننع بننننننننننننننالد  
 لُنننننننننننننُا بُننننننننننننن  عّننننننننننننن  فنننننننننننننراق بنننننننننننننالد  

 

 منننننننن ع يننننننن    ولنننننننع التةرننننننن  والفعنننننننا َ 
 َ ُيراعننننننننننننن  فنننننننننننننع مثَّرنننننننننننننا  مثنننننننننننننالع
ئبننننننننننننننننننا َ   ُتّننننننننننننننننننبُب الرننننننننننننننننننر  بنننننننننننننننننن ة  الرة

 
 ائ لويتحد  الشاعر بيُ  عن تبد   بي  عّي  وجفوت  ألبت

 
 و بننننننننننننننننننننوب امننننننننننننننننننننرؤ ٌ عّينننننننننننننننننننن  فراقننننننننننننننننننننع
  لمثّننننننننننننننننننع يكننننننننننننننننننون هجننننننننننننننننننر ٌ وُيّ نننننننننننننننننن 

 

، وهنننننننننننننننو َ ينننننننننننننننودة عينننننننننننننننالع  هنننننننننننننننيةن ٌ
 ينننننننا ابنننننننن  منننننننع يومنننننننًا بوجننننننن  ُمنننننننذا َ 

 
وقد    ابن ع ين  مندة  اقامتن  فنع مدنر جوابنًا عّن   بنواب  ولنع األمنر منن 
نعيد، متكّةفنًا جرامنة الشربنة، بمناًل  مّوب بتع  ينوب وو رائرنم وغينرهم منن  عمناء الدة

 ن يكتُننب بشننعره مكاتننة عتنند ممدوحينن و وقننند تح ننق لنن  شننعء مننن هننذا األمننن  فننع 
عتنندما  دتنناه المّننب المع ننم عيُنن  الينن ، غيننر  ن بعنن  المدننريين ربمننا لننم يكوتننوا 
راضنين عنن الشناعر، فاُنتطار الرجناء بيتن  وبنين بعن  شنعرائرم، كمنا ُنترع فيمننا 

  التديحة بنين يشنادر ُيُت ب  من هذه الدراُة، مما جع  بع   ددقائ  ُيُد  الي
 ل(8)مدر، ويعود ال   هّ  ودياره، وفع ذلب ي و  ابن ع ي 

 
 وقائنننننننننننن  خنننننننننننن ة مدننننننننننننرًا والثةننننننننننننواَء برننننننننننننا
 وقننننننند تعطّنننننننَا منننننننن  شنننننننياَء، قّنننننننُا لننننننن ل
 تالّةنننننَ  َ رمنننننُا عنننننن مدنننننر  َو َوَخنننننَداب 

 

 فننننننننننننننيم الم ننننننننننننننام َو  هنننننننننننننن  َو ولنننننننننننننندُ 
 مننننننا َضننننننر  عطّننننننة جينننننند   اَتنننننن  الَجَينننننندُ 

  جننننننندُ  الننننننن  ُنننننننواها برحّنننننننع عنننننننرمب ٌ 
 

ومنن   نة األبينناا الُنناب ة تدننور تشننب  ابننن ع ينن  باإلقامننة فننع مدننر، فننون 
مشاعر الحتين كاتا تّج ب ، فيف د دالبت  التع كثيرًا ما ت اهر برا، فتجر  عّن  
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 ل(9)هن308لُات   بياا الشوق، كما فع األبياا التالية التع قالرا ُتة 
 

ننننننننننننننننوادَ  ُة  معاهنننننننننننننننند لرننننننننننننننننو  بننننننننننننننننيرَ  ال
 ُب الحيننننننننننننننننناوحيةنننننننننننننننننا ربوعنننننننننننننننننب دنننننننننننننننننو 

نننننننننننننبا  لينننننننننننننالع برنننننننننننننا منننننننننننننن خينننننننننننننو  الدة
 وكنننننننننننننننننا  الرةجننننننننننننننننناَء جتاهنننننننننننننننننا المتننننننننننننننننن 

 

نننننننننننننننننننن يَا  فنننننننننننننننننننناويَق َدرة العرننننننننننننننننننننادَ  ُُ 
 بشينننننننننن   ُيشنننننننننناُ  بنننننننننن  كنننننننننن ة دنننننننننناد 
  روُ  النننننننن  الّرننننننننو َدننننننننعبب ال يننننننننادَ 
 وَدوُح الرةضننننننننننننننننننا مثمننننننننننننننننننر ٌ بننننننننننننننننننالودادَ 

 
ولننيب مننن اليُننير تعيننين الُننتة التننع غننادر فيرننا ابننن ع ينن  بننالد الشننام النن  

الفتننننر  التننننع قضنننناها فننننع مدننننر تحدينننندًا دقي ننننًا، بينننند  تنننن  يمكننننن مدننننر،  و تحدينننند 
م اطار ت ريبع لّفتر  التع قضاها الشناعر فنع  اَُئتاب بتواريخ بع  ال دائد لُر

، (10)هننن303مدننرو فننيو  قدننيد  ودننّا اليتننا، ممننا قالنن  فننع مدننر، مؤرخننة ُننتة 
و (11)310و 309و 308و 307وقننند تالهننننا عننندد مننننن ال دنننائد مؤرخننننة بالُننننتواا 

وربما يدح لتا  ن ت و  اعتمادًا عّ  هذه التواريخ لع  الشاعر كان فع مدنر فنع 
تة 303الفتر  التع ت   بين ُتة   هنو310هن ُو

َتَشا من شعر ابن ع ي   تن  تنال هنذه الفتنر  التنع اُنت ر فيرنا فنع مدنر  ُب وُي
فتنننر  منننن التت ننن  بنننين مدنننر والشنننام  امنننا مال منننًا المّنننب المع نننم عيُننن  فنننع جرننناده 

ما متتجعًا مّوب بتع  يوب وغيرهم من األمراء متكُبًا بشعرهو ولع  هنذه و  ُفاره، وا 
هن  تشند المّنب 311هن ت ريبًا  ففع ُتة 317هن ال  ُتة 311الفتر  امتدا من ُتة 

هننن بعنن  312، وفننع ُننتة (12)المع ننم عيُنن  قدننيد  هتننيه فيرننا بفننتح حدننن دننرخد
، وفننع ُننتة (11)ع ببشننداد مادحنناً مننن  نناهر بيننا جبننرين قدننيد  النن  الخّيفننة العباُنن

، ومدح فع الُنتة تفُنرا متنولع الطنور، (14)هن مدح داحب دفد بعد  قدائد311
هنننن مننندح  حننند األمنننراء ب ننناهر 315، وفنننع ُنننتة (15)هنننن314كمنننا هتةنننيه بالعيننند ُنننتة 

هنن 317، وفنع ُنتة (17)هن مدح المّب المع م فع باتيناب313، وفع ُتة (13)دمياط
ننن  منننن دميننناط قدنننيد  الننن  ا لمّنننب األشنننرا شننناه  رمنننن يُنننتحث  عّننن  الجرننناد،  ُر

 و(18)ويدا ما  داب المديتة عّ   يد  الفرتجة
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هننن، 318ولننم يننرد فيمننا ودنن  اليتننا مننن شننعر ابننن ع ينن  قدننائد مؤرخننة بُننتة 
هنن، وقند كنان هنذا التشناط فنع 319غير  ت  يالح  لن  تشناط شنعر  واُن  فنع ُنتة 

الننن   ن الشننناعر كنننان فنننع تّنننب ، ولعننن  هنننذا يشنننير (19)شنننما  بنننالد الشنننام والج ينننر 
 هنو319األتحاء ُتة 

هننن، وربمننا لننم تدنن  اليتنناو 320ولننيب فننع شننعر ابننن ع ينن  قدننائد قالرننا ُننتة 
وهننننو فننننع الج يننننر و بضننننعة  بينننناا يدننننا فيرننننا مطننننرًا  -هننننن قننننا  321وفننننع ُننننتة 

تننوفع ابننن ع ينن  بدمشننق، ودفننن بم ننابر بنناب  321هننن  و 322و وفننع ُننتة (20)وبننرداً 
 و(21)الدشير

ُةي اق العامة لشعر ابن ع ي  يد ة عّ   ت  شاعر جوةا  متكُنب، و تن   نن وال
 ن الشننننعر هننننو مفتنننناح الننننر ق، لننننذلب  نننن  يننننوالع التت نننن  عّنننن   بننننواب  ولننننع األمننننر 
يُتجديرم بمدائح ، راجيًا  ن يتتشّوه من وهد  الف ر والحاجة، كما فع قول  مخاطبًا 

 و(22)المّب الكام 
 ينننننننننننننا تادنننننننننننننر الننننننننننننندةين الةنننننننننننننذ   ماُمننننننننننننن 

 فنننننننننننن  اليننننننننننننب العننننننننننننامر ة ت ننننننننننننوده النننننننننننننوا
  َو هننننننننن ب يجنننننننننوُ  لشننننننننناعر  مثّنننننننننع َينننننننننرع

 

 َ يشنننننننننتكع العننننننننننافع برننننننننننا اإلقننننننننننالَ
 بمنننننننننننا  ينننننننننننا منننننننننننن ُينننننننننننتجُح ا مننننننننننناَ
 لُنننننننننواب منننننننننن هنننننننننذا النننننننننورع تُنننننننننآَ

 
ننيًّة لالُتشننفاع، فيُننتكثر ذكننر حاجتنن ، وحاجنننة  ويتخننذ ابننن ع ينن  التننذل  ُو

شار، وغربت  عترم كما فع قول  مخاطبًا ال خّيفة العباُعة  بتائ  الدة
 ل(21)

ن َبُعننننننننننَد المنننننننننندع  مننننننننننن مبّنننننننننن  ٌ عتةننننننننننع وا 
 ف ننننننننننننننننر  وعننننننننننننننننائّتع يعوقنننننننننننننننناتع معنننننننننننننننناً 

 

 متنننننننننننع  مينننننننننننر المنننننننننننؤمتين ُننننننننننننالمع
 منننننن  ن  ُنننننير النننننن  الم نننننام الُننننننامع

 
وتولةنننند لنننندع الشنننناعر عننننن هننننذا التت نننن  المدننننحوب بالُننننؤا  احُنننناب بعنننندم 

يتة  لنذا  لنح الطميتيتة، فبدا فع شعره اتُاتًا قّ نًا َ يُتشنعر لح نة منن  منن  و ُنك
فننننع شننننعره عّنننن  حاجتنننن  النننن  المننننالذ ا مننننن والممنننندوح الننننذ  يننننوفر لنننن  ح ننننًا مننننن 

 ل(24)اَُت رار، كما فع قول  وقد اُت ر ب  المراد فع  ال  المّب المع يم عيُ 
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ننننننُا عننننننيَب رجننننننائع مننننننذ وقفننننننا برننننننا   َرحب
 هننننننننننننذا م نننننننننننناُم  مننننننننننننان  َ ُيخنننننننننننناا بننننننننننننن 

 

ننننننن  وَمنننننننب َتَعننننننبَ   لَننننننُدنب جتابننننننب َمنننننننب  يب
 بنننننن  خائفنننننًا مننننننن دهنننننَره األشننننننبَ َ َجنننننرب 

 
ولكنننن الشننناعر َ يّبننن   ن ي ننن  فنننع دنننراع مرينننر بنننين حاجتننن  وبنننين اعتننن ا ه 
حُاُ  بكرامت ، فتتدة عت  بع  األبياا التع تدور معاتاتن  التفُنية وهنو  بتفُ  وا 

 ل(25)ي ا عّ   بواب الممدوحين، كما فع قول  مخاطبًا المّب الكام 
 َفُدننننننننننننننب ب اينننننننننننننا مننننننننننننناَء وجرنننننننننننننع فّ ننننننننننننندب 

 
ننننننننننؤا  مننننننننننا كفنننننننننن   ُ   رقننننننننننُا متنننننننننن  بال

 
ويبننندو هننننذا الدننننراع  كثننننر وضننننوحًا عتنننندما ي تننننرن بافتخننننار الشنننناعر بتفُنننن ، 

 ل(23)وحديث  عن وحدت ، وغربت ، وقُو  الدةهر عّي 
 متننننننننننننن  قنننننننننننننرةَب الننننننننننننندهُر لنننننننننننننع واحنننننننننننننداً 
 وذلننننننننننننننننننننب  تةننننننننننننننننننننع  هننننننننننننننننننننوُ  ال مننننننننننننننننننننانَ 
تنننننننننننننننننندع جنننننننننننننننننناهالً   عّمننننننننننننننننننُا بنننننننننننننننننن  واغب
 فننننننننننننننننننننننننننننيفردتع يبتشننننننننننننننننننننننننننننع شنننننننننننننننننننننننننننن وتع
  تيُننننننننننننننننننع كتننننننننننننننننننابع فننننننننننننننننننع وحنننننننننننننننننندتع

 

مننننننننننننناُن بُنننننننننننننرم البعنننننننننننننادَ   رمننننننننننننناتع ال ة
 بمجنننننننند  فمننننننننا يننننننننيتّع فننننننننع عتنننننننناد 
 َلطنننننننننننننننننننننارا مكرمتنننننننننننننننننننننع والنننننننننننننننننننننتالدَ 
ن تعيمننننننننننننننننننننننَع فننننننننننننننننننننننع اَتفننننننننننننننننننننننرادَ   وا 
 وعننننننننننن م ٌ وعضنننننننننننب ٌ طويننننننننننن  التةجنننننننننننادَ 

 
لننننذلب حنننن  الشنننناعر تفُنننن  عّنننن  التجمنننن  بالدننننبر  منننناًل فننننع اتجننننالء عتمننننة 

 ل(27)الّي 
 تدننننننننننننب رب ان ُع بننننننننننننن  البنننننننننننننؤب ُتعمننننننننننننن 
 فمننننننننننننننننننننا يجّننننننننننننننننننننو  ننننننننننننننننننننالم الرننننننننننننننننننننمة اَ

 

 وا  الّيننننننننننننننننننننننالع تُننننننننننننننننننننننتحي ُ فننننننننننننننننننننننيح
 ضنننننننننننياء العننننننننننن م والنننننننننننر   األدننننننننننني 

 
ذا بحثتا فع شعر ابن ع ي  عنن َتدنو ر فُّنفة  فنع الحينا   و ت نر  شنمولية  وا 
لرا فوتتا َ ت فر اَ بيبياا حكمية، مُتمد  من التجربة تدنور ت نر  غينر راضنية 

 ل(28)عن الحيا  واألحياء، عّ  شاكّة قول 
ن نب دننننننننننننننننننننان الوجننننننننننننننننننننوه  داَ شنننننننننف  والننننننننندةهر ان وهنننننننننب اُنننننننننترد  وا    ودع وا 
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 َ التنننننننناُب تدنننننننندُقرم َو الطمننننننننُ  الننننننننذ 
 والحننننننننننننننننرة يردمنننننننننننننننن  المننننننننننننننننالُم كمثّمننننننننننننننننا

 

ُح ا مننننننننننننننناَ  ُجبّنننننننننننننننوا عّيننننننننننننننن  ُينننننننننننننننَتج 
م ينننننننننننننن داد الّئننننننننننننننيُم ضننننننننننننننالَ  بننننننننننننننالّوب

 
وهنننذه الت نننر  غينننر الرةاضنننية قننند تُنننتحي  فنننع ُنننياق بخنننر دعنننو  الننن  اهتبنننا  

 ل(29)راق فع الّرو لتتاُع الرمومالفرص لالُتمتاع بمالذة الحيا ، واَُتش
 فاشننننننننننننننربب وجفننننننننننننننُن الحادثنننننننننننننناَا تنننننننننننننننائم ٌ 
ُبرا  َوَدنننننننننننننننر َا الرنننننننننننننننم  بَدنننننننننننننننرا  ُشنننننننننننننننرب

 

مننننننننننننناُن غنننننننننننننر   ُّ َغننننننننننننن   وال ة  والعنننننننننننني
ننننننننننننننَو ُمننننننننننننننر   ُّ َوهب  بنننننننننننننن  يّننننننننننننننذة العنننننننننننننني

 
 ديوانه:

رعننعة ديننوان كتبنن  بخننطة يننده، ولكننن هننذا الننديوان لننم يدنن  اليتننا  َبننن ع ينن  ال  
تما ودّتا مختا ر مت  ي   فع تُ  وتُعين ورقةو وقد اختاره لتفُ  محمد كاماًل، وا 

رععة ُتة  هن، وذكر  ت  حذا من الديوان األدّع تحو 748بن محمد بن شرا ال ة
 لنننا وخمُنننمئة بيننناو ويوجننند منننن هنننذا المختنننار تُنننخة خطينننة واحننند  محفو نننة فنننع 

نننننرا ( بتركينننننا ، وعنننننن هنننننذه التُنننننخة يوجننننند شنننننريط مدنننننور فنننننع معرننننند (10))طوب بُو
 ا العربية بال اهر والمخطوطا

ويضم المختار من ديوان ابن ع ي  ال رعع ثالثًا وتُعين قديد  وم طوعة، 
تمننا كننان يجتنن عء مننن  غيننر  ن الننذ  اختننار الننديوان لننم يننورد ال دننائد كّرننا كامّننة وا 
بعضرا ما يتاُب ذوقن ، ومن  ذلنب فنون هنذه ال دنائد المختنار  تند  عّن  المجناَا 

يدرب هذه ال دائد ضنمن اطنارين الكبرع لشعر ابن ع ي  وتدو  ر ُمات  الفتية ُو
 كبيرين همال

 األغرا  الشعريةو -
 الُماا الفتيةو -
 

 أواًل: األغراض الشعرية:
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اُتشرق المدح قدرًا كبيرًا من الجرود الفتينة َبنن ع ين  ال رعنعو المدح:  -1
 ن لن  وقد ُبق  ن  شرتا ال   ن شاعرتا هذا قد َ م حضر  المّب المع م عيُن  و 

فيننن  مننندائح كثينننر ، غينننر  ن ذلنننب لنننم يكنننن ليمتعننن  منننن مننندح بخنننرينو وبعننند مراجعنننة 
المختار من ديوات  تبنين  ن عندد ال دنائد التنع قالرنا فنع المّنب المع نم تُن  عشنر  
قديد ، وكاتا ب ية مدائح  مو عة عّ  عدد بخر من حكنام العدنر مع مرنم منن 

كام  والمّب األمجد برنرام شناه والمّنب مّوب بتع  يوب، مث  المّب العاد  والمّب ال
ء مننندح ابنننن ع يننن  الخّيفنننة العباُنننع ب دنننيد   الع يننن  عثمنننانو وباإلضنننافة الننن  هنننَؤ

ننّرا الينن  ُننتة  هننن، كمننا منندح عننددًا مننن الننو راء والعمننا  و عمنناء ال بائنن  فننع 312 ُر
 مدر والشامو

ننم خطننا قدننيد  المنندح العربيننة بت اليننده ا وقدننيد  المنندح عتنند ابننن ع ينن  تتُر
المعروفننة َو تكنناد تحينند عترنناو وكننين الشنناعر كننان يضنن   مننام عيتينن  تموذجننًا لمثنن   
 عّنن  ويننورد لممدوحننة مننن الدننفاا مننا يخينن  بنن  لُّننامعين  تنن  كننذلب، بخننذًا بعننين 
اَعتبار  مرين اثتينل  ن يوائم بنين الممندوح والدنفاا التنع تخّن  عّين ، و ن يبنر  

، فرننننذا شننننجاعو وذاب كننننريم، وذاب دننننفة  و دننننفاا ممينننن   فننننع ممنننندوح دون بخننننر
وقنند تجمنن  هننذه الدننفاا فننع ُننياق واحنند  معننًا منن  تحنند  لّواقنن و َو كتننَا … عنناد 

بعر  تموذج واحد  عّ  هذا الترج الت ّيد  فع المدح، وليكن هذا التموذج قديد  
 ل(11)فع المّب الكام ، ومطّعرا

نننن   ُننننيُا الرجننننر مننننن غمنننند الَجفننننا ُُ  ان 
 

ننننننننننننببر الجم  ينننننننننننن  والوفننننننننننننافنننننننننننناذرع الد 
 

تش   الشاعر فيرا بخمُة وعشرين بيتًا، ثم تخّص ال  المدح بثالثة  بيناا، 
( بيتًاو وقد شكا الشاعر فع  بياتن  الش لينة منن دندود حبيبن  37ثم جاء المدح فع )

عت ، وهجره ل ، وح  تفُ  عّ  التجم  بالدبرو ثم يخّص من هذه الشكوع الن  
لنبو ولنم  تبنين الشاينة التنع كنان يرمنع اليرنا ودا جما  هذا الحبيب، فيطي  فع ذ

الشاعر من هذا الش  ، َو األجواء التفُية التع  راد  ن يتشرها و غّب ال نن  ن َ 
غاينة لّشنناعر اَ ا رننار البراعننة فننع ودننا المحاُننن، لننذلب تجننده يُننتطرد ويتفننتن 
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 فع هذا الودا، كما فع قول ل
  قنننننننننننننننننننام منننننننننننننننننننن  دنننننننننننننننننننداغ  ع اربننننننننننننننننننناً 

ننننننننننننفبَب َدمننننننننننننع مننننننننننننا  تكننننننننننننراب  جفاُتنننننننننننن  َُ 
نننننننننننَن طفنننننننننننا ُب  خننننننننننند  بننننننننننن  جنننننننننننر ٌ منننننننننننن الُح
 كننننننننننننننينة فننننننننننننننع فينننننننننننننن  لنننننننننننننندع ابتُننننننننننننننام 
ننننننننندوَد َمننننننننننب ثنننننننننوع  يدنننننننننّ  بتينننننننننران الد 

 

ننننننننننن  منننننننننننن لح تنننننننننننا  ن تُ طفنننننننننننا ُُ  تحر
 اَ  تننننننننننننننننننننننننناتع حننننننننننننننننننننننننند ه معترفنننننننننننننننننننننننننا
 مننننننن فوقنننننن  مننننننناُء الحيننننننا ومننننننا اتطفنننننننا
 برقنننننننننننننننًا  ضننننننننننننننناَء  و ُجماتنننننننننننننننًا ُ ل فنننننننننننننننا
 عّيننننننننن  فنننننننننع دينننننننننن الرنننننننننوع ُمعتَكفنننننننننا

 
تينران فنون الشناعر ُني   م يمنًا عّن  هنذا الحنب ولنن وعّ  الرةغم من هنذه ال

يطّب من دوت  مت ّبًا، تمامًا كما ُي   م يمًا فنع حضنر  المّنب الكامن  ولنن يبشنع 
منننن دوتننن  مدنننرفًاو وهتنننا ينننتخّص الشننناعر منننن الشننن   الننن  المننندح تخّدنننًا جمنننياًل، 

ا يّيق ويشدو فع مواجرة ممدوح ، وييخذ فع الثتاء عّي ، فيختار ل  من الدفاا م
بالمّوب، فيتوه بعدل ، وشد  بيُن ، وذكناء قّبن ، وقنو  دولتن ، وكرمن  النذ  َ تداخّن  

 متةة َو يفُده  ذعل
نننننننَتكفاه فننننننع خطنننننننب  كفننننننن  ُب  لينننننن  ٌ منننننننن ا
د التةننننننننننننندع منننننننننننننن راحتيننننننننننننن  بالجننننننننننننندع  َورب
   رننننننننننننننننننر بينننننننننننننننننناَا ُننننننننننننننننننماح   رةَخنننننننننننننننننناب 

 

 غينننننننننننن  ٌ اذا شننننننننننننيَم لجنننننننننننندب  وكفَنننننننننننن 
 منننننننننن َكنننننننننَدر المتةنننننننننة والمطننننننننن  دنننننننننفا

 روا مترنننننننننا ُدنننننننننحفابُمعبجننننننننن  المعننننننننن
 

ويجتح ابن ع ي  ال  المبالشة فع ت ري   لّمّنب الكامن ، وهنع مبالشنة َمَرد هنا 
 محاولة الشاعر  ن ييتع بالجديد، كما فع قول ل

نننننننننن ُب نننننننننطبوت  األتجنننننننننُم  ن َت َُ  تكننننننننناُد منننننننننن 
 لننننننننننننننو  منننننننننننننننر الترنننننننننننننناَر والّيننننننننننننننن  بنننننننننننننننينب 
 والبحنننننننننر يومنننننننننًا لنننننننننم َيُمنننننننننجب والتةنننننننننار لنننننننننمب 

 

 ننننننننننننننننننن ط واألرضننننننننننننننننننون  ن ترتجفننننننننننننننننننا
 ف ننننننننننا طننننننننننوَ  المنننننننننندع مننننننننننا اختّفننننننننننايت  

يَح  بننننننننا  ن تعدننننننننفا  تحننننننننرق  و الننننننننرة
 

وحين يتحدة  الشاعر عنن  يناد  التين  وحضنور الُنّطان بالم يناب تُنتدعع 
 كّمة )التةي ( الحدي  عن تي  الممدوح وكرم ، في و ل
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ُّنننننننننننننننب يُنننننننننننننننتعّع عّننننننننننننننن  التيننننننننننننننن  اذا  َتيب
 

 مننننننا التةينننننن  فننننننع المنننننند  تتنننننناه  وطفننننننا
 

نن( واألمر الذ  يُتوقا ال ُب  ارعء فنع هنذه ال دنيد  حندي  الشناعر عنن )ُح
ننا( عّينن  الُننالم، َو ُننيما  ن هننذا الننربط ممننا شنناع فننع  الممنندوح، وربطنن  بننن )يُو

 الش   بالمذكر بتذابو ولع  هذا يشير ال  تبد  فع بع  المث  وال يمو
ذا  عنندتا الت ننر فننع ال دننيد  فوتتننا تالحنن   ن الشنناعر لننم يننيا فيرننا بشننعء  وا 

يتعّنننق ببتائرنننا ومضنننموترا  فالتُنننيب النننذ  جننناء فنننع م ننندمترا ت ّيننند ،  جديننند فيمنننا
والدنفاا التنع خّعرنا الشناعر عّن  ممدوحن  كاتنا فنع مجمّرنا ممنا اعتناد الشنعراء 
ذكننرهو غيننر  تننن  َ بنند  ن ت ننرر  ن النننتفب الشننعر  النننذ  كننان يبثنن  ابنننن ع ينن  فنننع 

ثننم فننون بعنن   عتنن  فننع قدننيد   خننرع، ومننن - حياتننًا  -قدننيد  مدحيننة قنند يختّننا 
ن تشب  بالشك  الت ّيد  فون الشاعر كان يتدرا بنيدواا هنذا  مدائح ابن ع ي  وا 
الشننك  بحينن  يتننيع بنن  عننن الت ّينند الننذ  يّشننع شخدننيت  الفتيننة مننن تاحيننة، وي طنن  
يضرب مثاًل واحدًا  وضح بن  ذلنب، وهنو  ال ديد  عن متاُبترا من تاحية ثاتيةو ُو

مننناء ال بائننن  العربينننة فنننع )قنننوص( ويودعننن  ُنننتة قدنننيدت  التنننع قالرنننا يمننندح  حننند  ع
 ل(12)هن، ومطّعرا308

نننننننن ب عننننننننن ب  ُننننننننّم  المربعننننننننا َُ َبنننننننن ب و  ارب
 

 واجنننن ع فحننننق  لننننذ  الرننننوع  ن يج عننننا
 

وقد تش   ابن ع ي  فع م دمة قديدت  بفتا  بدوية من بتع عامر، ومما قال  
 فيرال

نننننننننننننننند العامريةننننننننننننننننة تبتشننننننننننننننننع ننننننننننننننننَد ُبعب   و َبعب
 اكنننننننننننننننننال وقّبنننننننننننننننننب ينننننننننننننننننوم ودةع  هّرننننننننننننننننن

 

 َدننننننننننننببرًا وتننننننننننننذخُر لّتوائننننننننننننب  دمعننننننننننننا
 لّجُننننننننم مننننننننن شننننننننشا  عّيرننننننننا ود عننننننننا

 
ابن ع ي  يمدح  عم قبيّة عربية، وهو يودع هذا الممدوح، ومن ثم  شاع فع 
م دمة قديدت   جواء بدوية، فذكر ُّم  وربعرنا، والعامرينة ورحّرنا، ودنور ج عن  

هذا الممدوح الذ  يُكن  لفراقرا، وح ت  َبتعادهاو ولع  الشاعر  راد  ن يبُط  مام
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الباديننة  جننواء  لفرنناو كمننا  ن المعنناتع التننع وردا فننع هننذا الشنن   )وهننع تنندور حننو  
الوداع والرحي  والبعند( تتُنجم ومتاُنبة ال دنيد ، وكنين ابنن ع ين  يشنير بنذلب الن  

 فراق  لممدوح ، وتوديع  ل ، وما يُتثيره ذلب فع قّب  من مواجد و شواقو
بنين الممندوح والدنفاا التنع خّعرنا عّين  مواءمنة دقي نة، وقد واءم ابن ع ين  

فمدحننن  باعتبننناره  عنننيم قبيّنننة، اذ قرتننن  بالمثننن  األعّننن  لّكنننرم عتننند اإلتُنننان العربنننع 
)حاتم(، و ثت  عّ  الدور الذ  تر  بن  فنع تيثين   مجناد قبيّتن  ومفاخرهنا، وشنكر 

 ل  ول بيّت  حُن الضيافة وكرم الوفاد ل
 ومجننننننننُدهم  ثةّننننننننا مجننننننننَد بتننننننننع الفضنننننننني 

 طالنننننننننننا بمجننننننننننندهم قضننننننننننناعة واغتننننننننننندع
 جنننننننناورترم  منننننننننن المدنننننننننيا فّنننننننننم تننننننننن  ب 

 

 يعّننننننو عّنننننن  الننننننتجم المحنننننن ة األرفعننننننا
رعننننننننا  رو  المتاقننننننننب فننننننننع َبّننننننننع  ُممب
 فنننننننع تعمنننننننة  حتننننننن  قضنننننننيا المربعنننننننا

 
 منننا خاتمنننة ال دنننيد  فرنننع شنننكوع منننن األينننام التنننع قضنننا بالرحيننن  وحكمنننا 

 ذاكرًا ل ، دائم الثتاء عّي ل بالفراق، وعرد من الشاعر  ن ي   وفيًا لممدوح ،
 ان ترضنننننننننننننننتع األيةنننننننننننننننام بالّ ينننننننننننننننا ف ننننننننننننننند
  شنننننننكو الننننننن  الّنننننننَ  التباعننننننند عتنننننننب منننننننن
 والّننننننننننننننننننننننن  َ  ا  المننننننننننننننننننننننننديح مؤبةننننننننننننننننننننننننداً 

 

َضننننننننننننببَتتع لَمننننننننننننا  تيننننننننننننُا مود عنننننننننننناً    غب
 بعننننننننننننننند الننننننننننننننندتو لعّةرنننننننننننننننا  ن تتفعنننننننننننننننا
 متةنننننننننع، َو كنننننننننان الجمينننننننننُ  مضنننننننننيةعا

 
ع الشننعر     ولننم ُيضننا ابننن ع ينن  فننع هننذه ال دننيد  النن  طبيعننة الموضننو 

جديد، ولكن الجديد هو تدرا الشناعر بنيدواا المندح عّن  تحنو كفن  لن  اإلجناد ، 
ف ند بعن  فنع ال دنيد  لوتننًا منن الشنعور يتبثنق منن متاُننبترا، وقند لنون هنذا الشننعور 

 م دمة ال ديد  وموضوعرا وخاتمتراو
 

 -كشينره منن شنعراء عدنره  -وترتبط قدنيد  المندح عتند ابنن ع ين  ال رعنع 
ا  الدننراع بننين المُننّمين والفرتجنة، ومننن ثننم فننون بعن  هننذه ال دننائد يتننتفب بيحند

فنننع جنننو ديتنننع، َو ُنننيما حنننين يُنننتعير الشننناعر األلفنننا  المتعّ نننة بع يننند  الطنننرفين 
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المتدننننارعين، كمننننا فننننع قولنننن  مننننن قدننننيد  يننننذكر ه يمننننة اإلفننننرتج فننننع دمينننناط ُننننتة 
 ل(11)هن313

نننند مننننا ُرفعنننناب  ننننَا ُدننننّبًا لرننننم مننننن َبعب ُب  تكة
 اإلفنننننننننننننب والتثّينننننننننننن  اذ كفنننننننننننننرواوقابنننننننننننن  

 ومننننننننا تننننننننال التةدننننننننر مننننننننن بياتننننننننَ  ُننننننننوراً 
 

 انة الدننننننننّيب بحمنننننننند الّنننننننن  مكُننننننننورُ 
 لننننننننننننننديب لّحننننننننننننننقة ترّينننننننننننننن  ٌ وتكبيننننننننننننننرُ 
 اَ وذلةننننننننننننننننناب لنننننننننننننننننديرنة الت دننننننننننننننننناويرُ 

 
وتشنننندو المعنننناتع الديتيةننننة  كثننننر وضننننوحًا حننننين يُننننتجيّ الشنننناعر المشنننناعر 

فع قول  مخاطبًا المّنب اإلُالمية، ويح  عّ  الوحد  لمواجرة الخطر الداهم، كما 
 و(14)األشرا شاه  رمن، ويُتعجّ   ن يُر  جيوش  ال   خي  فع مدر

 تننننننننننننناداب عيُننننننننننننن  فاُنننننننننننننتجب لدعائننننننننننننن َ 
 فّننننننننننننو ات ننننننننننننب الدةاعينننننننننننن  لب نننننننننننن  ُمُننننننننننننرعاً 
 دميننننننننننناط ومدنننننننننننر، ومدنننننننننننُر  رميتيةنننننننننننة ٌ 
 كننننننننننم مُننننننننننجد  بننننننننننالثشَر  ضننننننننننح  بيعننننننننننة
 ومتنننننننننننابر  ضنننننننننننحاب دنننننننننننوام  مشنننننننننننرب  
 رفعنننننننننننننوا برنننننننننننننا ال ننننننننننننندةاب بعننننننننننننند تنننننننننننننالو   

 

نننننعَ  ُب ننننننَعاَ   ُب  فب   تننننننَا اليننننننوَم  فضننننننُ  ُم
نننننننننننننننننناَ  منننننننننننننننننناَح الر ع   بالمشننننننننننننننننننرفيةة والرة
 والخدننُم  تبننا، وقننند حكمننا فيتدننناَ 
 ُيتّننننن  برنننننا اإلتجينننننُ  َبعنننننَد المدنننننحاَ 
 بالّنننننننننننننننن  بعننننننننننننننننَد مننننننننننننننننؤذةن  متحتةنننننننننننننننناَ 
 وتبنننننننننندةلا بعنننننننننند الخطيننننننننننب بيُنننننننننن اَ 

 
ويضفع ابن ع ي  عّ  قدائده غاللة من الفرح واَُتبشار حين يت نر منن 

مدوح  واتتدارات  ال  المُت ب  بث ة و م ، فيرع  ن فتح البالد التع خال  ع يمة م
 و(15)يُيطر عّيرا الش ا  باا وشيكًا، كما فع قول  يخاطب المّب المع م

 َفّبَتفبنننننننننننننننننتحنب دنننننننننننننننننورًا وعكنننننننننننننننننة عتنننننننننننننننننو ً 
 وليت ننننننننننننننننننننننننننننرنة بننننننننننننننننننننننننننننالًد  تطاكيةننننننننننننننننننننننننننننة  
نننننننننننننناترا  ولنننننننننننننيحكمنة الُننننننننننننننيُا فننننننننننننننع فُر
 فننننننننننننننناتر  لتفتنننننننننننننننتح النننننننننننننننبالد بع منننننننننننننننة  

 

 وهننننننننننننننو رعننننننننننننننا ُ  ولترنننننننننننننن منة الكفننننننننننننننرَ 
 ولنننننننننننننننُ  عّننننننننننننننن   طاللرنننننننننننننننا  طنننننننننننننننال ُ 
 حكمنننننننننًا بننننننننن  المشبنننننننننوُن لنننننننننيب ُي نننننننننا ُ 
 حنننننننننننننذاَء لنننننننننننننيب ترولرنننننننننننننا األهنننننننننننننوا ُ 

 
لننم ُيفننرد ابننن ع ينن  ال رعننع فيمننا ودنن  اليتننا مننن شننعره قدننيد   الغزز: : -2
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خالدننة لّشنن  ، وكنن  غ لياتنن  التننع بننين  يننديتا جنناءا فننع م نندماا قدننائدهو وهننذا 
تما هو  شواق مبرمنة وحتنين الن  الجمنا  العربنع، الش   ليب تُيبًا بامر   معيتة،  وا 

وتفحاا وجداتية ت ترب من غ   العذريين، كما فع األبيناا التالينة التنع يركن  فيرنا 
 ل(13)عّ  الحتين بذكر تجد

ننننننندَ  ننننننند  والم يمنننننننين فنننننننع َتجب نننننننَر َتجب   َعننننننندب َذكب
 فنننننننننننونة دنننننننننننبا تجننننننننننند  يرنننننننننننيُج َدنننننننننننبابتع
تمننننننننننننننننننا  ولننننننننننننننننننيب حتيتننننننننننننننننننع لّنننننننننننننننننندةيار وا 

ننننننننننبا وعرودهنننننننننناُنننننننننن   الّننننننننننُ   ينننننننننناَم ا  لدة
 

ننندَ  ُا منننن الَوجب ننند  َدنننَحوب  فّنننَو هنننوع تجب
تننننننندَ   اذا هننننننناج ريةاهنننننننا عنننننننن البنننننننان والر 
ندَ   حتيتع ال  عيّ مض  لنع برنا َرغب
 ومعرننننننَد هتنننننند  بننننننالّوع دننننننيةُب الَعربنننننندَ 

 
ويحنننناكع ابننننن ع ينننن  فننننع هننننذا الشنننن   طري ننننة العننننرب األوائنننن  محتننننذيًا ترننننج  

، فتحبة  نة تف ُ  تراة بوجند  غنائم  عّن  شناكّة هنذا الوجند الدةيّمعة والشةريا الرةضعة
 (17)الةذ  تُر  في  روح ٌ بدويةةل

ننننننننننب الحمنننننننننناُم اذب شنننننننننندا  شننننننننننجاُه فننننننننننع األيب
  ذكرتننننننننننننننننننننع حيةننننننننننننننننننننًا و يةننننننننننننننننننننام الّةننننننننننننننننننننوع
  يةنننننننننننننننننام َ ُ دنننننننننننننننننشع الننننننننننننننننن  معتةنننننننننننننننننا  
  ذهّتنننننننننننننننننع البنننننننننننننننننيُن الةنننننننننننننننننذ  ولةرتنننننننننننننننننع

 

ُق بننننننننننننننن  اذب  تبَجننننننننننننننندا  فنننننننننننننننَيترَم الش نننننننننننننننوب
 والننننننندةهر لنننننننمب يمنننننننُددب الننننننن  البنننننننين يننننننندا

 طينننننننننننننن  فننننننننننننننع الرننننننننننننننوع مفتةننننننننننننننداَو  ُ 
نننننننننننندا َُ  فننننننننننننيوهن ال ّننننننننننننَب و وهنننننننننننن  الَج

 
وحت  يح ق ابن ع ي  لشعره ما يريد من ُماا بدوية فوت  يعمد ال  ودا 
 عننننائن المحبوبننننة، وتدننننوير مشنننناهد ارتحالرننننا، معبننننرًا عمننننا يمننننور فننننع دنننندره مننننن 

، كما ي نا عّن  دينار (18)عواطا ومشاعر، وما يشتع  فع قّب  من  ح ان ومواجد
بنننة بعننند رحيّرنننا، فيدنننا منننا فعّتننن  برنننا األينننام، ويعنننر   ثارهنننا الباقينننة دون المحبو 

تفدنني ، مُننترجعًا ذكرياتنن  الجميّننة فيرننا، ومننا تُننتثيره هننذه الننذكرياا فننع تفُنن  مننن 
 ل(19) شجان، كما فع قول 

 عنننننننننننننننرا الشنننننننننننننننراَم و تكنننننننننننننننر األطنننننننننننننننالَ
ننننننننننننننم منننننننننننننن ُننننننننننننننميةة معرننننننننننننننداً   ُ نننننننننننننا تو  لم 

 اذب لننننننمب ُتجننننننب عتنننننند الخطنننننناب ُننننننؤاَ
 َعفَننننننننننننننا العرنننننننننننننناُد محّ نننننننننننننن   حننننننننننننننواَ
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 لعبنننننننا بننننننن   يننننننند  الخطنننننننوب وتاَوَحننننننناب 
 عّينننننننننننننننن  ذيولرننننننننننننننننا ولطالمنننننننننننننننننا جننننننننننننننننر اب 

شنننننننننننننا بعننننننننننننند األتنننننننننننننيب عراُدننننننننننننن   فتوحة
 كاتنننننننننننننا محننننننننننننناًل ل حبنننننننننننننة قبننننننننننننن  منننننننننننننا

 

نننننننبا عتننننننند الربنننننننوب شننننننننماَ  فيننننننن  الد 
 جننننننننر ا بنننننننن  البننننننننيُ  النننننننند م   ذينننننننناَ
 والننننننننندةهر يع نننننننننب بعننننننننند حنننننننننا  حننننننننناَ
 ُي دنننننننننننع التفنننننننننننر ُق  هَّرنننننننننننا الُحنننننننننننالةَ

 
ذا منننا تمعتنننا غننن   ابنننن ع يننن  وجننندتا  تننن  يطيننن  الحننندي  فيننن  عنننن البعننند،  وا 

والرجنر، والفنراق، والرةحين ، النن  غينر ذلنب منن المعنناتع التنع تتدن  بتشينر األحننوا  
وتبند  األحبنةو ولعنن  ذلنب بتننيثير منن تنن وح الشناعر عننن وطتن ، وتبنند  قومن  عّينن   

لندعوع الن  التجمن  بالدنبر لذا فون هذا الش   ي ترن بالحتين واَشتياق والشكوع وا
 ل(40)عّ  ت ّباا الدهر

 لننننننننننننننَو التعّةنننننننننننننن   نة الش ننننننننننننننم  يجتمنننننننننننننن 
 وكيننننننننننا يطمنننننننننن  قّبننننننننننع بالب نننننننننناَء وفننننننننننع
ننننننننننندكمُ  َم البنننننننننننين َبعب ننننننننننند َينننننننننننوب  ج عنننننننننننُا لُّبعب
  تكنننن  فننننؤاد  هننننوًع  بكنننن  الجفننننون دمنننناً 
 كيننننننا الخننننننالُص لدننننننب  مننننننن دننننننبابت 
 طيننننننا الكننننننرع ُخّننننننب ٌ فننننننع م ّتينننننن  كمننننننا

نننننننننفح   ُ  َعببرتَننننننننن منننننننننا  ا  يُنننننننننفح ذكنننننننننُر ال
 خفةنننننن ب همومننننننب َ المحتننننننوم متدننننننرا ٌ 

 

 لكننننننناد قّبنننننننع لوشنننننننب البنننننننين يتبَدننننننندعُ 
ننننننم الوفننننننا مالنننننن  فننننننع ُننننننّو   طمنننننن ُ   ُحكب
 وبفننننننننننننُة العاشنننننننننننن ين البننننننننننننيُن والَجننننننننننننَ عُ 
 وشننننناب لّرجننننننر فننننننود  والرننننننوع يفنننننن ُ 
  تدننننننناره الشةنننننننوق والبّنننننننوع لننننننن  َشنننننننَي ُ 
 ُننننننننننروره منننننننننننذب تننننننننننيع  حباُبننننننننننن  ُلَمننننننننننن ُ 
 ويعتريننننننننننن  لنننننننننننذكرع َج َعنننننننننننَ  الَجنننننننننننَ عُ 

 حننننننننننذرَا َو مننننننننننا فنننننننننناَا يرتجنننننننننن ُ  اذا
 

ذا ما اتت   الشاعر لّحدي  عن جما  المر   فنون المحاُنن التنع تشتن  برنا  وا 
ننننم  ُة نننناب ون، اذب تننننراه يتر  ُ َ تخننننرج عننننن الم نننناييب الجماليننننة التننننع ذكرهننننا الشننننعراء ال
ننموا مننن خاللرننا جمننا  المننر   ومحاُننترا، كمننا فننع  خطنناهم، ويحنناكع  طُننَرهم التننع ُر

بوحنندع الحُننان وادننفًا امننتالء ردفيرننا، وحُننن شننفتيرا، وتننيود قامترننا،  قولنن  متشنن ًَ 
واد شعرها، واتُاق  ُتاترا، وعذوبة ري را شراق وجررا، ُو  ل(41)وفتب ت راترا، وا 

وادا طفّنننننننننننننننة  لعُننننننننننننننننناء لميننننننننننننننننناء المراشنننننننننننننننننا رودُ  وبمرجتنننننننننننننننع ريةنننننننننننننننا النننننننننننننننرة
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ننننننننننننننمراَء، فننننننننننننننع  جفاترننننننننننننننا ُة  ُننننننننننننننمراُء كال
 دننننننننننتم ٌ مننننننننننن الُحُننننننننننن البنننننننننندي  جمالُنننننننننن 
ننننننننننننننُترا وضننننننننننننننياؤها ُب  فمننننننننننننننن الش الننننننننننننننة ُح

 وجننننننننننننن  ُدنننننننننننننببح ٌ والنننننننننننننذةوائُب غيرنننننننننننننب ٌ فال
 

ننننننننننودُ   ُ  بنننننننننني  ٌ دننننننننننياقّرا العيننننننننننون ال
 فننننننننننع ديننننننننننن متةبنننننننننن  الرننننننننننوع معبننننننننننودُ 
 ومنننننننننننننننن الشننننننننننننننن ا  ذفننننننننننننننناُرُه والجيننننننننننننننندُ 
، والرضنننننننننننننننناُب َبننننننننننننننننرودُ   والثةشننننننننننننننننر در 

 
مرا ابن ع ي  إلحندع الجمنيالا تختّنا عنن  ور التالية التع ُر َو تكاد الدة

مرا فع   ل(42)األبياا الُاب ة اَ فع طري ة التعبيرالدور التع ُر
 انب  ُننننننننننننفراب حكننننننننننننا الش الننننننننننننة برجننننننننننننةً 
ذا رتننننننننننننننا بعثننننننننننننننا اليننننننننننننننب لحا رننننننننننننننا  وا 
 تاهننننننننناب عّننننننننن  ُمّبننننننننند الشدنننننننننوَن ب ننننننننندةها

 

  و  تّعننننننننننننا مثّننننننننننننا لننننننننننننديب غنننننننننننن اَ
 عنننننننننن قنننننننننوب حاجبرنننننننننا األ جة تبنننننننننناَ
 َهَيفنننننننننننًا، و خجّنننننننننننا البننننننننننندوَر كمننننننننننناَ

 
هننو الشنن   بالمننذكر  وثمننة تمننط بخننر مننن الشنن   فننع شننعر ابننن ع ينن  ال رعننع

و غّب ال ن  ن هذا الش   جاء مجارا  لذوق العدر الذ  كثر في  التش   بالولدان 
األتراب، ولع  ذلب يد  عّ  تبد  فع الذوق الجمالع فع بالد الشام فع تّب الفتر و 
وم  ذلب فون الدفاا الجمالية التع  وردها ابن ع ي  وهنو يتشتن  بالجمنا  المنذكر 

عمنننا هنننو منننيلوا فنننع التشننن   بنننالمر  ، كمنننا فنننع األبيننناا التالينننة التنننع  َ تكننناد تخنننرج
يدننا فيرننا  حنند الشّمننان األتننراب، مدننورًا رقننة جُننم ، وحمننر  خننده، ولننين قامتنن ، 

 ل(41)وحُن وجر   فجم  بذلب كّ  بياَا الجما  المعج  
 

  
ننننننَمر مننننننن بتننننننع األتننننننراب قنننننند تركننننننا ُب  و 
  طعتُنننننننننننننن  فعدنننننننننننننن ، َطفتُنننننننننننننن  فجفننننننننننننننا

 بننننننننننننالفكر تجرُحنننننننننننن يكنننننننننننناُد مننننننننننننن رقننننننننننننة  
 الّةنننننننننننننُ    رنننننننننننننَر بيننننننننننننناَا الجمنننننننننننننا  بننننننننننننن 

 دننننننفاُت  عاشنننننن ي  فننننننع الننننننورع ُننننننمرا
  دتيتُننننننننننننن  فتنننننننننننننيع، وادنننننننننننننُّت  هَجنننننننننننننرا
 وبننننننننالعيون تننننننننرع فننننننننع جُننننننننم   ثننننننننرا
نننننن َ َيخفننننن  اذا  رنننننَرا ُب  ومعجنننننُ  الُح
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 فالمننننننناء والتةننننننناُر فنننننننع خدةيننننننن  قننننننند ُجمعنننننننا
 اذا تثتننننننننننننننننن   راتننننننننننننننننننع قنننننننننننننننننند ه ُغُدننننننننننننننننننتاً 

 

 كثشننننننننننننره جمنننننننننننن  الينننننننننننناقوا والنننننننننننندةررا
ن تج  ّ نننننننننننن   راتننننننننننننع وجرُنننننننننننن  قَمننننننننننننراوا 

 
ولع ة األمر الطريا فنع غن   ابنن ع ين  بالمنذكر  تن  كنان يشنحت  بالندةموع  

والذلةننة، مضننفيًا عّينن  مُننحة عذريننًة فننع التعبيننر والتدننوير، كمننا فننع األبينناا التاليننة 
التع حاك  فيرا  ُاليب العذريين، واُتعار تعابيرهم ودورهم شاكيًا هجر الحبينب، 

خالدنننن  فننننع حبةنننن ، وادننننفًا تفُنننن  بيتنننن    مدننننورًا تذلّنننن  لنننن ، ومعاتاتنننن  مننننن دنننندةه، وا 
 ل(44)لالعاشق العذر ل و ل ت  بع  تبيًا لّمحبةل

 اََم  عت ننننننننننننننن  فننننننننننننننننع الرنننننننننننننننوع و عتةنننننننننننننننناُ 
 و خفنننننننننع األُننننننننن  والننننننننندةم  يبننننننننند  خفي ننننننننن 
نننننننننب لننننننننننع فننننننننننع الحننننننننننبة اَ تننننننننننذلةّع  َو ذتب
 عنننننندمُا ادننننننطبار  فننننننع هننننننواه فّننننننم  جنننننند
 مةً  تننننننننننا العاشننننننننننق العننننننننننذر ة عرنننننننننندًا وشنننننننننني

 ُبعثنننننننننننننننننننننُا تبيةنننننننننننننننننننننًا لّمحبةنننننننننننننننننننننَة داعيننننننننننننننننننننناً 
 فمعجننننننننننننن  بيننننننننننننناتع خضنننننننننننننوعع وذلةتنننننننننننننع
 ُيتيةمتنننننننننننع والشنننننننننننع  رشننننننننننند ٌ لنننننننننننذ  الرنننننننننننوع

 

 وحت ننننننناَم يجفنننننننو لنننننننع الحبينننننننب و عطننننننناُ 
نننننننننننننننننن م عتنننننننننننننننننن  يعننننننننننننننننننر اُ  ُة  و تكننننننننننننننننننره وال
 لعنننننننننننننن  َ  محبننننننننننننننوب  يجننننننننننننننوُر و تدنننننننننننننناُ 
 ُوع الوجَد عوتًا لع عّ  الحب ُيُعاُ 
 وغينننننننرَ  دعنننننننوع العشنننننننق عتننننننن  تكّةننننننناُ 

 رننننا مننننن يدنننندة ويدننننداُ النننن  الحننننبة َعتب 
ننننننناُ  ُة  ودننننننبر  و تدنننننننار  األُنننننن  والتي
 َعننننننننننننذار ٌ موشننننننننننننً ، َ بتننننننننننننان ٌ مطننننننننننننر اُ 

 
 الّرثاء: -3

يبدو  ن )الموا( لم يكن من الموضوعاا األثير  لندع ابنن ع ين  ال رعنع،  
فّم يرد فع المختار من ديوات  اَ قديدتان من شعر الرةثاء  األولن  قالرنا فنع رثناء 

هننو  منا 314لرا فع رثاء بالد حوران بعد  ن اجتاحرنا الفرتجنة ُنتة والده، والثاتية قا
ال ديد  األول  ف د اُنترّرا باُتشنعار روح الحكمنة المُنتمد  منن المنوا، والتُنّيم 

 ل(45)لحكم الّ  وقضائ  التافذ

 لمنننننننننننننوُا فيمنننننننننننننا ي تضننننننننننننني   عنننننننننننننيمُ وا ان المتننننننننننننننننننننننوَن قضنننننننننننننننننننننناؤها محتننننننننننننننننننننننومُ 
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 والّةنننننننننننننننننننُ  يحكنننننننننننننننننننُم بالفتننننننننننننننننننناَء لَخّبَ ننننننننننننننننننن 
 ترننننننننَب الَ ضننننننننا  عمارتننننننننا بدننننننننروف  النننننننننن

 

نننننننننننننننّيمُ   َفّنننننننننننننننُ  الب نننننننننننننننا ولحكَمننننننننننننننن  التُ 
َتيب  اَا ود ُبتننننننننننننننننننا التةرننننننننننننننننننويمُ  ُب  نننننننننننننننننننُم

 
وتشمننر الشنناعر روح تشنناؤمية وهننو يت ننر النن   ننواهر الحيننا  التننع تخضنن   

 ل اتون التحو  والتشير، فيرع  ن ك   اهر  تحم  فع ح ي ترا ضدها وت يضرال

 فالشةننننننننننننننننننرُد ُننننننننننننننننننم ، والنننننننننننننننننندتو  تباعنننننننننننننننننند ٌ 
 ابرا بالتائبنننننننننننننننننننننننناَا ُننننننننننننننننننننننننجومُ فُننننننننننننننننننننننننح

 ولنننننننننننننننننداب لَت بتُننننننننننننننننن  ولنننننننننننننننننَدها بع وقرنننننننننننننننننا
 

، والتةُنننننننننيم ُنننننننننمومُ  نننننننننر ٌ ننننننننن  َهجب  والودب
 وع ابرننننننننننننننننننننا بال ارعنننننننننننننننننننناا تحننننننننننننننننننننومُ 
َد ع نننننننننننننيمُ   ينننننننننننننا ليترنننننننننننننا قبننننننننننننن  النننننننننننننَو

 
ويدور الشاعر فجيعت  بيبي ، غير  ن هذا التدوير َ يت   لتا لوعة الف د  

لحننندي  عنننن رضننن  والنننده وعمنننق التنننيثر بفنننراق األبو ويبننندو  ن اُنننتعجا  الشننناعر ا
عتنن ، ووفادتنن  عّينن  وهننو فننع مدننر، ووفاتنن  فننع  ثتنناء تّننب الوفنناد  قنند دننرف  عننن 
اُتخراج مكامن الح ن الخفية، وجعّن  يُنتطرد فنع الحندي  عنن العالقنة بيتن  وبنين 

  بي ل

 لّةننننننننننننننننن  ر ئنننننننننننننننننن  فننننننننننننننننننع ع ينننننننننننننننننن   ات نننننننننننننننننن 
 وافيننننننننننننننننَا مدننننننننننننننننر مرنننننننننننننننناجرًا ل يننننننننننننننننارتع
 ورضنننننننيَا عتننننننننع بعنننننننند ُننننننننخطب وادننننننننالً 

جرامنننننننع النننننننذ ودنننننننفحا عنننننننن ذت  بنننننننع وا 
 وقضننننننننننننننيَا تحبننننننننننننننب دننننننننننننننائمًا متشننننننننننننننرةداً 

 

 ر ء ٌ جّيننننننننننن  ٌ منننننننننننا عّمنننننننننننُا ع نننننننننننيمُ 
 انب  خّفنننننننا  منننننننَن الجننننننندوَب غينننننننومُ 
ّ  مدننننننننننننرومُ   متةننننننننننننع ع وقننننننننننننًا شننننننننننننمب
  ُنننننديُا، اذ  تنننننا فنننننع ال نننننالم  هنننننيمُ 
ننننننننر الّةنننننننن ، وهننننننننو ع ننننننننيم  لتتننننننننا   جب

 
ويذية  الشاعر قديدت  بيبياا يُّةع فيرنا تفُن ، في نا فنع مواجرنة المنوا  

 رًا بيت  ابن لرذا األب، وفرع ل ، واُتمرار لوجودهلمفتخ

  تنننننننننننا َبننننننننننندُر ذاب النننننننننننتةجم عتننننننننننند  فولننننننننننن 
  تنننننننننننننا فَنننننننننننننربُع تبعتننننننننننننن  التنننننننننننننع َلَتَجارهنننننننننننننا

  تننننننننننا شننننننننننب  ذاب الضننننننننننيشم الّرمننننننننننيمُ 
ننننننند األثيننننننن  دنننننننميمُ  حنننننننَة المجب  فنننننننع َدوب
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ثنناء، فرننع كمننا ُننبق  ن   و مننا ال دننيد  الثاتيننة التننع قالرننا ابننن ع ينن  فننع الرة

اء بالد حوران، و رع  ن تُثبا ال ديد  كامّة ل يمترا التاريخينة والفتينةو ذكرتا فع رث
فرع من التاحية التاريخية تتحد  عن اجتيناح دنّيبع شنام  امتند منن بنالد حنوران 
النن   قدنن  جتننوب بننالد الشننام، وهننو اجتينناح لننم تتحنند  عتنن  المدننادر عّنن  التحننو 

من التاحية الفتية تعند  -د    ال دي-و وهع (41)الذ  دوره ابن ع ي  فع ال ديد 
ثاء البّداتع الذ  قي  فع فتنر  الحنروا الدنّيبية، اذب انة  اضافة جديد  ال  شعر الرة
منا ودن  اليتنا مننن هنذا الشنعر كننان قّنياًل اذا منا قنورن بالتكبنناا الكبنرع التنع متيننا 

 ل(45)و وال ديد  تجر  عّ  التحو التالع44برا البالد اإلُالمية

منننننننننان عّننننننننن   راتننننننننناَجننننننننناَر ال ة  ُنننننننننكةان َحوب
َتننننننن  وَخننننننناَن َوقَننننننندب كنننننننان النننننننوفع  لرنننننننمب    خب
تًا فمننننننا لبثُننننننوا  َدنننننناَح الَجننننننالُء برننننننمب َدننننننوب
بننننننننننوُع لرننننننننننمب  ننننننننننَبحاب َدمتننننننننننًا َتّبننننننننننب الرة  فيدب
ننننننننننننناب  َُ نننننننننننننَدما َدَر نننننننننننننُا  ن  قُنننننننننننننراُهمب َبعب   َتتب
ننننننا  حننننننين اُننننننت  ة برنننننننمب  َُ  ذهّبننننننُا مننننننن  
ننننننندهمب ان لنننننننمب  ُمننننننناب كَمنننننننداً   واخجّتنننننننع َبعب

نننننننننننن قننننننننننننوا بننننننننننننالفال  يب  د ب ُننننننننننننبًا َفثَننننننننننننوعتفر 
نننننننننَت ّ وا الننننننننن   نب َقننننننننن   َدننننننننننببُرهمُ  ُب  ومنننننننننا ا
 انة الكننننننننريَم اذا مننننننننا خنننننننناا فننننننننع وطننننننننن
منننننان َف َننننندب  ر ال ة  كننننناُتوا يجينننننروَن منننننن َجنننننوب
 لننننننننننيبَب الرننننننننننوادُج  حننننننننننداجًا عّنننننننننن  ابنننننننننن 
َن لَتننننننننننننننا ننننننننننننننَفرب َُ  الطالعنننننننننننننناُا بنننننننننننننندورًا انب 
فُعرننننننننننننننننننننننا  كننننننننننننننننننننننين    عنننننننننننننننننننننناَترمب وا ُ  َيرب

 مّواقننننالوا الشننننراُب دعنننننا فننننع الحننننعة فننننناحت

َر  َ كاتنننننننا  َ كننننننناَن دهنننننننر ٌ َقضننننننن  بنننننننالَجوب
ن َخاتنننننننننننا َتننننننننننن  وا  َو لّننننننننننندةهر ان  خب  َ َغنننننننننننرب

 ووحنننننننننننننننننننداتا 43 نب َجنننننننننننننننننناَوُبوُه جماعننننننننننننننننننناا  
ننننننننننننننننننَدُهمب بومننننننننننننننننننًا وَغرب   باتنننننننننننننننننناوبنننننننننننننننننندةلا َبعب

نننننننننننننُا َغيبالتنننننننننننننا   طنننننننننننننالُ  منننننننننننننع  و تةنننننننننننننع كتب
ننننننننننُا ُننننننننننكراتا  حنننننننننناد  الَعبننننننننننور كننننننننننيتةع كتب
 ُمننننننننننننذب   معننننننننننننوا لّتةننننننننننننوع رجنننننننننننناًل وُركباتننننننننننننا
نننننننننننننج ٌ َحننننننننننننن   َحر اتنننننننننننننا نننننننننننننَر وتجب ننننننننننننن  ٌ َبَمدب  َتجب
ننننننننَ  فننننننننع األوطنننننننناَن  حياتننننننننا  وكابنننننننندوا الَمحب
طاتننننننننننننننننا  َضننننننننننننننننيبمُا تبنننننننننننننننند َ  باألوطنننننننننننننننناَن  وب
َر فنننع األمدننناَر جيراتنننا نننَحوبا َمنننَن الَجنننوب   ضب

 ّبنننننننننننب الَجتننننننننننناُن َحنننننننننننَواب ُحنننننننننننورًا َوَولبنننننننننننَداَتاتَ 
 والَماَيُنننننننننننننننننننننناُا اذا  قبننننننننننننننننننننننبّبَن  غَدنننننننننننننننننننننناَتا
نننننننننننننننرَعاب  و تخنننننننننننننننُ  َبيبُننننننننننننننناتا  ُنننننننننننننننفائن ٌ ُ شب
 ومنننننننننننا ر ينننننننننننُا ُنننننننننننوع األحمنننننننننننا  غرباتنننننننننننا
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نننننننننُدَب الننننننننندةاَر انب  قبنننننننننَواب َو طَّنننننننننالً   َ َتتب
 وَخنننننننننننننننن   مي ننننننننننننننننَة والخّدنننننننننننننننناَء يتنننننننننننننننندُبرا
 َوخنننننننننننننن   رامننننننننننننننَة يبكيرننننننننننننننا جريننننننننننننننُر َوَدعب 
 َدع المعاهننننننننننننننَد فنننننننننننننناألعراُب  جننننننننننننننَدُر  نب 
 واتنننُدبب قدنننوَر قُنننرع َحنننوراَن حنننين َخَّنننا
 َخنننننننننَواب عنننننننننرو ٌّ برنننننننننا كاَتننننننننناب مرفةعنننننننننةً 
نننننننننَدهمُ  مننننننننناُن َيننننننننند المعنننننننننروَا َبعب  َشننننننننن   ال ة

 بنننيبَن ُبدنننرع الننن  الرةمثنننا الننن  طفنننب   كنننمب 
نننننننننرا  ومننننننننننا  ُ ًَ وال  ولُنننننننننُا  تُننننننننن  َحبنننننننننا
نننننننننننَد هنننننننننننذا  تننننننننننن  منننننننننننا َ منننننننننننرد  لننننننننننن   وَبعب
كننننننننننننرهُ  ننننننننننننرًا وقَننننننننننننتبّاًل وَترببننننننننننننًا حننننننننننننين  ذب ُب   
يننننننننننة  كننننننننننان فننننننننننع  كتافرننننننننننا َتفَننننننننننر ٌ   كننننننننننمب َقرب
 ُشننننننننننننم  األتننننننننننننوَا ُننننننننننننراً  ُننننننننننننادً  ُتُجبننننننننننننا
ننننننننناح الجبنننننننننين اذا  منننننننننن كننننننننن    بّنننننننننَج وضة

ننننننننَعدتاي ننننننننو  َمنننننننننب منننننننناَا متةننننننننا كنننننننن ُب  ان  
ق  عّ   ينَب الحمن  َدنَدَحا  ما ذاُا طوب
مننننننناُن لرنننننننا الفنننننننًا َفرننننننناج َلرنننننننا   قبَدننننننن  ال ة
ننننننننننننَ    َيربعنننننننننننن  لرننننننننننننا رشنننننننننننني ٌ   كننننننننننننال َو ُمشب
طنننننن  عّنننننن  َتَشنننننن     َلرننننننا َكَتنننننناب ٌ مننننننن األرب
  تنننننننناَا دننننننننرُا المتايننننننننا فينننننننن  اذ غفّننننننننا
 فاغتالننننننننننننُ  وقضنننننننننننناء الّةنننننننننننن  لننننننننننننيبب لنننننننننننن ُ 
 لرننننننننننننننا ُبشننننننننننننننام ٌ شننننننننننننننديد ٌ حننننننننننننننين تننننننننننننننذكره

 ع اذب وقفبنننننننننُا عّننننننننن يومنننننننننًا بنننننننننيوج  متةننننننننن
 تنننننننننرع يعنننننننننود الننننننننن  األوطننننننننناَن ُننننننننناكُترا
ن  َدننببرًا عّنن  النندةهر انب  بكنن  العيننون وا 

ل  و شنننننننننننننننننننننننننننننننننطاتا 47َو  وار ة ل فننننننننننننننننننننننننننننننننراب 
ننننننننننننننننناتا 48غيالُترنننننننننننننننننا َوَذر لُنننننننننننننننننعدعل ُة  وَح

 ُتَدننننننننننننننيبَب يتنننننننننننننندُب حيةننننننننننننننًا حنننننننننننننن ة ود اَتننننننننننننننا
ننننننننننننند    وَتعبماَتنننننننننننننا تبكنننننننننننننع التة نننننننننننننا وُربننننننننننننن  تجب

ت  اإلتنننننننننب َجتةاتنننننننننا نننننننننكب ُُ ننننننننند  َضننننننننناب َبعب  وُعوة
 مجننننننننندًا، وجفةنننننننننا غنننننننننروب ٌ كننننننننننة دنننننننننتبواتا
كاتننننننننننننننا  وهنننننننننننننند  َمنننننننننننننننب جبنننننننننننننن  العّينننننننننننننناَء  رب

راتننننننا  (49)مننننننن الخننننننراب النننننن  مننننننا َحننننننوب  تجب
اتننننننا  (50) دنننننناَب منننننناَب النننننن  مننننننا َحننننننوب  َعمة

ر ة بيُننننننننننننناتا  منننننننننننننن الَفنننننننننننننرتج الننننننننننننن  َغنننننننننننننوب
َ اتنننننننننننننننننننننا  َيرننننننننننننننننننننيُج تَنننننننننننننننننننننذكاُره لَّ ّبنننننننننننننننننننننَب  حب

ننننننننننن  َو الُعّننننننننننن  شنننننننننننيبًا وُشنننننننننننبةاتايمشنننننننننننوَن َتحب
عاتا َب  جننننننننوادًا وُشننننننننجب ننننننننّم والَحننننننننرب  ُ  فننننننننع ال
تَنننننننننننننننننُ  كننننننننننننننننناَن َمطعامنننننننننننننننننًا وَمطعاتنننننننننننننننننا  َبَّوب
 وكننننننننننَ  َمنننننننننننب عنننننننننناّ متةننننننننننا كننننننننننان  شنننننننننن اتا
ننننننننننننُ  التةننننننننننننوبَح فننننننننننننع األفتنننننننننننناَن  لَحاتننننننننننننا  ُترج 
ننننننننننننننننننننًا و شننننننننننننننننننننجاتا  فراقُنننننننننننننننننننن  والت ننننننننننننننننننننوع همة
ماتنننننننننا نننننننننَص ال ةّنننننننننا  دب نننننننننَرَ  َرخب  بَنننننننننَبطبَن َوجب

ضنننننننننننة   تبتَننننننننننناب رَ  ذاتنننننننننننافنننننننننننع َروب  تننننننننننندًا وَحوب
ننننننننننننننَرا الَشنننننننننننننندقين غرثاتننننننننننننننا  ُننننننننننننننمعمعًا  هب
 رد ، َو رد  لّم ضنننننننننننننننننننننننننننننننننعة  ن حاتنننننننننننننننننننننننننننننننننا
تننننننننننننا ننننننننننننرب غَ  ُة  اذا ر ا عيُترننننننننننننا فننننننننننننع ال
 تّننننننننننننب ال ننننننننننننرع وتننننننننننننذكةرا الننننننننننننذ  كاتننننننننننننا
 فننننننننننننننننيت ر النننننننننننننننندةارَب ا ينننننننننننننننناَا َعمراتننننننننننننننننا
ن خاتنننننننننننا ن  ختننننننننننن  وا    تكننننننننننن  ال ّنننننننننننوَب وا 
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 َ ُبنننننندة فننننننع النننننندةهر مننننننن عُننننننر وميُننننننر   
 

حُنننننننننننننننناتا ننننننننننننننننوءًا وا  ُُ  و ن تننننننننننننننننرع فيرمننننننننننننننننا 
 

عبيننر عننن الحنن ن الننذاتع َبننن ع ينن  عّنن  مننا وال دننيد ، كمننا هننو واضننح، ت 
ح  بيه  حوران وغيرهمو وقد توع الشاعر فع  دوات  الفتية لّتعبير عن هذا الح ن  
فرننو فننع مُننتر  ال دننيد  يتحننو متحنن  التعبيننر المباشننر فننع تدننوير ات ننالب النن من 
و ّمن  لُنكان تّنب الندةيارو ولنم يكند الشناعر يتترنع منن ذلنب حتن  ذهنب يدنور مننا 

قرع حوران من خراب ودمار، معبرًا عن ذهول  لمشناهد ال نوم وهنم يشنادرون   داب
 ربوعرم، ويجّون عن ديارهمل

 دننننناَح الجنننننالُء برنننننم دنننننوتًا فمنننننا لبثنننننوا
بنننننننننوع لرنننننننننمب  نننننننننَبحاب دمتنننننننننًا تّنننننننننب الرة  فيدب
 ذهّننننننُا مننننننن  ُننننننا  حننننننين اُننننننت  ة برننننننمب 
قنننننننننننوا بنننننننننننالفال  يننننننننننند  ُنننننننننننبًا فثنننننننننننوع  تفرة

 

  ن جنننننننننننننننننننننناوبوه جماعنننننننننننننننننننننناا  ووحننننننننننننننننننننننداتا
باتنننننننننننننننننناوبنننننننننننننننننندةلا بعنننننننننننننننننند  هم بومننننننننننننننننننًا وَغرب

 حنننننننننناد  الَعبننننننننننور كننننننننننيتةع كتننننننننننُا ُننننننننننكراتا
 تجنننننننننننن  ٌ بمدننننننننننننَر، وتجنننننننننننن  ٌ حنننننننننننن ة حر اتننننننننننننا

 
ويمضنننننع الشننننناعر فنننننع قدنننننيدت  فيدنننننور معاتنننننا  المُنننننّمين فنننننع النننننديار،  

ومكابنندترم العنندو وال حننط معننًا ممننا دفعرننم النن  التنن وح عننن ديننارهم، وهتننا يجنند ابننن 
 ئن التُاء المُّماالع ي  الفردة مواتية لودا مشاهد اَرتحا ، و عا

 لنننننننننيب الرنننننننننوادج  حنننننننننداجًا عّننننننننن  ابننننننننن   
 الطالعننننننننننننناُا بننننننننننننندورًا ان ُنننننننننننننفرن لتنننننننننننننا
 كننننننننننننننننننننينة   عنننننننننننننننننننناترم وا ُ  يرفعرننننننننننننننننننننا

 

 تّنننننننننننب الجتننننننننننناُن َحنننننننننننَواب حنننننننننننورًا َوَولنننننننننننداتا
 والمايُنننننننننننننننننننننناا اذا  قننننننننننننننننننننننبّن  غدنننننننننننننننننننننناتا
 ُنننننننننننننننفائن ٌ ُ شنننننننننننننننرعا  و تخننننننننننننننن  بيُننننننننننننننناتا

 
الفتننننع والمننننتمعن فننننع األبينننناا الُنننناب ة يجنننند  ن الشنننناعر قنننند  خنننن  بالبتنننناء  

لّ دننننيد  ألتنننن  اُننننتعم  لشننننة الشنننن   وهننننو يتحنننند  عننننن المراكننننب التننننع ت نننن  التُنننناء 
المُننّماا الّننواتع غننادرن ديننارهن خوفننًا مننن األعننداءو ولعنن  ابننن ع ينن  كننان يضنن  
 مننننام ت ننننره، وهننننو يدننننا التُنننناء الننننراحالا، مشننننرد ال عننننن فننننع ال دننننيد  العربيننننة 
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ان التمننوذج الشننعر  لبتنناء  ال ديمننة، ويُننتمد متنن  معاتينن  ودننورهو بنن  يمكننن ال ننو 
ال دننيد  العربيننة كننان يوجنن  ابننن ع ينن ، بننوعع  و بشيننر وعننع،  وهننو يبتننع مرثيتنن  
هنننذه، ومنننن ثنننم فوتتنننا تنننرع الشننناعر يُنننتطرد فنننع معنننر  تدنننويره  ح اتننن  الننن  ذكنننر 
الشعراء الذين ُششّوا برمومرم الذاتية، فوقفوا عّن  األطنال  وتندبوا دينار محبوبناترم، 

 )الجماعة( وتدب )قدور قرع حوران(ل وهو مششو  برموم

 َ تتننننننننندَب الننننننننندةار ان  قنننننننننواب َو طّنننننننننالً 
 دع المعاهننننننننننننننَد فنننننننننننننناألعراُب  جنننننننننننننندُر  ن
 واتنننُدبب قدنننور قنننرع حنننوراَن حنننين خّنننا

 

 َو  وارعة  فنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننراب و شنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننطاتا
 تبكننننننننننننع الت ننننننننننننا وُربنننننننننننن  تجنننننننننننند  وَتعماتننننننننننننا
نننننننند ُننننننننكت  اإلتننننننننب َجتةاتننننننننا ضننننننننا َبعب  وُعو 

 
الواُننننعة التننننع شننننمّرا اَجتينننناح  وحننننين يتحنننند  ابننننن ع ينننن  عننننن المُنننناحة 

الدنّيبع ينذكر  ُنماء العديند منن المواضنن  الشنامية فنع حنوران وغيرهنا بّشنة ُننردية 
 ت ريرية، فبدا  بيات  لمحاكاترا الواق  وكيترا ف ر  من كتاب تاريخل

 كنننننم بنننننين بدنننننرع الننننن  الرمثنننننا الننننن  طفنننننب
ننننننننننننرا  ومننننننننننننا  ُ ًَ وال  ولُننننننننننننا  تبُنننننننننننن  َحبننننننننننننا
 وبعنننننننننننننند هننننننننننننننذا  تنننننننننننننن  منننننننننننننناَ مننننننننننننننرد  لنننننننننننننن ُ 
  ُنننننننننننننننرًا وقنننننننننننننننتاًل وتربنننننننننننننننًا حنننننننننننننننين  ذكنننننننننننننننره

 

راتننننننا  مننننننن الخننننننراَب النننننن  مننننننا َحننننننوب  َتجب
اتنننننا   دننننناب مننننناَب الننننن  منننننا َحنننننوب  عمة
 منننننننننن الفننننننننننرتج الننننننننن  غننننننننننور ة بيُنننننننننناتا
 يرننننننننننننننننيج تننننننننننننننننذكاره لّ ّننننننننننننننننَب  ح اتننننننننننننننننا

 
وبعد ذلب ييخذ الشاعر فع تدوير  ح ات  هذه في رترا بتوح حمامنة  قدن   

 شيهاوال ةماُن الفرا، وبشام غ الة افترب وحّ ر 
وهننو يعبننر عننن  ح اتنن  تدننوير النندمار  -وهكننذا، ف نند كننان هننم ابننن ع ينن   

الذ   داب متط ة حوران وغيرها من البالد المجاور  لرا، وما ترتب عّ  ذلب من 
هجراا جماعية لُكان تّب الديارو وقد كان من المتوق   ن يدع د ابن ع ي  تشمة 

تدننننعيد حالننننة اَتكُننننار الخطنننناب، ويحنننن  المُننننّمين عّنننن  الجرنننناد ليننننوا ن برننننذا ال
والربننوط التننع اُننتعّتا فننع فاتحننة ال دننيد  وفننع  ج ائرننا األخننرع، ولكتنن  لننم يفعنن  
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وبثنننر  ُنننّوبًا بخنننر هنننو تمتةنننع عنننود  المرجنننرين الننن  دينننارهم، والننندعو  الننن  التجمننن  
 بالدبر عّ  توائب األيامل

 تننننننننننرع يعننننننننننوُد النننننننننن  األوطنننننننننناَن ُنننننننننناكُترا 
ن  دنننبرًا عّنننن  النننندةهر انب  بكنننن  العيننننون وا 

 

 فنننننننننننننيت ر الننننننننننننندةارَب ا يننننننننننننناا عمراتنننننننننننننا
نب خاتنننننننننا ن  ختننننننننن  وا    تكننننننننن  ال ّنننننننننوَب وا 

 
 الهجاء: -4

منننن الموضنننوعاا التنننع طرقرنننا ابنننن ع يننن  فنننع شنننعره الرجننناءو وجننن   شنننعر  
الرجاء الذ  تضمت  المختنار منن ديواتن  كنان ممنا قالن  وهنو فنع مدنر، ولعن  ذلنب 

امتننن  بينننترمو ويبننندو  ن يشنننير الننن   ن بعننن  الشنننعراء المدنننريين لنننم يرتننناحوا الننن  اق
مُنناجالا هجائيننة قنند دارا بيتنن  وبننين  حنند الشننعراء التحننا  فننع مدننر، فنناتبرع لنن  

 ل51الشاعر ال رعع ُيُف  ع ّ  وشعره

 ينننننننا  ديبنننننننًا فنننننننع النننننننرة   غينننننننر َحدنننننننياَ 
 جاءتنننننننننننننا شنننننننننننننعرب الث ينننننننننننننُ  المعننننننننننننناتع
تا تا منننننننننننا قّنننننننننننَا اَ وَجننننننننننندب  منننننننننننا اتت ننننننننننندب
يننننننننننننننننن  فّرننننننننننننننننذا كالُمننننننننننننننننب الفاُننننننننننننننننُد الدة

 

ننننننننننننننننننخيفًا  تنننننننننننننننننن  ب  شننننننننننننننننننعر ُننننننننننننننننننخياَ ُو
 بننننننننننننننننننننناردًا ت ُمننننننننننننننننننننن  بنننننننننننننننننننننو ن خفيننننننننننننننننننننناَ 
ينننننننننننننننننننواَ   ُه عّننننننننننننننننننن  ت نننننننننننننننننننده كثينننننننننننننننننننر ال ة
 نننننننننننننننننننننشة مّشنننننننننننننننننننن  لعّننننننننننننننننننننَة التةدننننننننننننننننننننرياَ 

 
وكان من الممكنن  ن تُفرنم األبيناا الُناب ة عّن   ترنا مماحكنة شناعر، لنَو  

 بياا  خرع قالرا ابن ع ي  فع المرجو تفُ  اترم  فيرنا فنع غيرتن  عّن  محارمن ، 
 و52تمية ممثّة في  وفع تُاَء بيت وقذا عرض ، ودور الت ائص الخّ

وممن هجاهم ابن ع ي  محمد الواُطع، وكان هذا تعر  ل ، فتددع ل   
ال رعننع ب دننيد   فحننّ فيرننا، اذ حشنند كثيننرًا مننن الدننفاا الم ريننة التننع تحننط مننن 
رجولنننة المرجنننو، وتطنننامن منننن كرامتننن ، مُنننتعماًل  لفا نننًا فاحشنننة، ودنننورًا فاضنننحة 

 ل51 ،  جت ئ مترا ما يدّح اثبات تدور اتحراف  واتحراا  وج

قينننننننننننننننننننننننننننننننن  الةراويننننننننننننننننننننننننننننننننةب   قنننننننننننننننننننننننننننننننننننننند اتتحنننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  هجاَئَينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ب  قننننننننننننننننننننننننننننننننالوا الرة
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نننننننننننننننننننننننننن  قّنننننننننننننننننننننننننُا ل ننننننننننننننننننننننننند هننننننننننننننننننننننننناج عّيب
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننُد َ يضننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرةها ُب  األ
 كننننننننننننننننننننننننننننننننننمب شنننننننننننننننننننننننننننننننننناعر تنننننننننننننننننننننننننننننننننناَفَرتعب 
 تركنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننُا  م  ر ُننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 

 

 ننننننننننننننننننننننننننَ  مننننننننننننننننننننننننننن هجنننننننننننننننننننننننننائعب داهَينننننننننننننننننننننننننن ب 
 تنننننننننننننننننننننننننننننننننننببُح الكنننننننننننننننننننننننننننننننننننالب العاويننننننننننننننننننننننننننننننننننن ب 
 قبّنننننننننننننننننننننننننننب ينننننننننننننننننننننننننننا ابنننننننننننننننننننننننننننن ال ةاتيننننننننننننننننننننننننننن ب 
 عتننننننننننننننننننننننننننننننننننند التةدنننننننننننننننننننننننننننننننننننا  هاوينننننننننننننننننننننننننننننننننننة

 
فيرا ابن ع ي  كثيرًا من األلفنا  والتراكينب ال ربتينة وال ديد  طويّة اُتعار  

بعننند  ن يحرفرنننا عنننن مواضنننعرا ليضنننفع ُنننمة الطرافنننة عّننن  هجائننن  ) عجنننا  تخننن  
خاويننة، قطوفرننا داتيننة، تننار حاميننة، عننين جاريننةووو(و كمننا تننيثر ابننن ع ينن  فننع هننذه 

 و54ال ديد   بياتًا فع الرجاء قالرا دعب  الخ اعع
ال ضا  فع قنوص، فيرجنوه فنع غينر منا م طوعنة  ويتعرة  ابن ع ي  ألحد 

هجنناًء َذعننًا، فيتتنناو  عرضنن  وشننرف  بعبنناراا دننريحة، ويُننخر مننن َخّب تنن ، ويتنن ع 
عت  وعن قوم  لباب الشرا والكرامة، ويتُب اليرم دفاا الخ   والعار، كما فع 

 (58)قول 

نننننننننننند  بننننننننننننن كامنننننننننننن  غايننننننننننننة ٌ   ألبننننننننننننع محمة
د ٌ اذا اُننننننننننننت بّا دننننننننننننورَ  وجرنننننننننننن َ   قننننننننننننرب

ننننننننننن ُب    قنننننننننننوم َ ُيتننننننننننناُ  تنننننننننننوالرمَمننننننننننننب ت
 بيننننننننننننننن  التةبينننننننننننننننذ لباُنننننننننننننننرم ومعاُشنننننننننننننننرم
 كنننننننننننننمب قننننننننننننند ر ينننننننننننننُا بننننننننننننندارهم م تولنننننننننننننةً 

 

 فننننننننننننع الّننننننننننننؤم عترننننننننننننا العننننننننننننالمون تتك ننننننننننننبُ 
ذا تننننننننننننننننننولة  فرنننننننننننننننننننو ثنننننننننننننننننننور  تبَدنننننننننننننننننننبُ   وا 
 حتةننننننننننننننننننننن  )وووو( تُننننننننننننننننننننناؤهم  و ُيثّبنننننننننننننننننننننوا
ننننننننننننننننننربُ  نننننننننننننننننن   كُّرننننننننننننننننننم والمشب  فينننننننننننننننننن  يحد 
 قتّننننننننننننننننننوا وقننننننننننننننننننالوا  هّكترننننننننننننننننننا الع ننننننننننننننننننربُ 

 
فيدور تفور التاب مت ، وا ورارهم عتن ، ويرجو ابن ع ي  خطيب  ُوان،  

 ن ينذةم  خالقن  وي نر   -كعادتن -وعدم رغبترم فنع اَُنتماع الين ، دون  ن يفوتن  
 ل55عرض ، عّ  شاكّة قول 

 انة عيُنننننننن  خطيننننننننب  ُننننننننوان  ضننننننننح 
 ذاَب بعنننننننند الممنننننننناَا ُيحيننننننننع وهننننننننذا الننننننننن

 ضنننننننند  عيُنننننننن  المُننننننننيح فننننننننع المعجنننننننن ااَ 
 فينننننننننننننننن  يمنننننننننننننننننوا بعنننننننننننننننند الحينننننننننننننننننا َ )وووو( 



 

113 

 قننننننننننننننننندره َ يننننننننننننننننن ا  فنننننننننننننننننع َدَرب  والنننننننننننننننننن
 

 ننننننننننننننننننننننن رُن متنننننننننننننننننننننن   رفنننننننننننننننننننننن  النننننننننننننننننننننند رجااَ 
 

ننننب عّنننن  اإلفحنننناّ   وجمّننننة ال ننننو  فننننع هجنننناء ابننننن ع ينننن   تةنننن  هجنننناء مُؤ
 واإلقذاع، مما  بعده عن ح ي ة هذا الفن الذ  ي وم عّ  طائفة من األدو  الفتيةو

 غننرا   خننرعل ومننن األغننرا  التننع طرقرننا ابننن ع ينن  فننع شننعره ودننا  
ابو ولعننن  وفنننناد  هنننذا الشنننناعر عّننن  بعنننن  المّنننوب واألمننننراء مجنننالب الّرنننو والشننننر 

ومخالطتنننن  لرننننم قنننند  تاحننننا لنننن  اإللمننننام بمجننننالب الّرننننو التننننع كنننناتوا يع نننندوترا  ف نننند 
هننن  بياتننًا يدننا فيرننا 319اُت ضنناه المّننب الدننالح اُننماعي  يننوم عينند الفطننر ُننتة 
ُنرا قنا  و وفنع الُنتة تف53مجّب الّرو الذ   قام ، وما قُندةم فين  منن دنتوا المتن 

الشاعر  بياتًا ودا فيرا اَحتفاَا التع  قيما يوم التورو ، وذكر  تن   خنذ فيرنا 
بتدننننيب  وافننننر مننننن الّرننننو، و تنننن  قضنننن  ذلننننب اليننننوم فننننع  حضننننان الطبيعننننة الجميّننننة 

 ل57مُتمتعًا بُماع األغاتع واأللحان العذبة، ومُتشرقًا فع شرب الخمر  المعت ة

 َلّةننننننننننَ  ُدننننننننننببحُة تننننننننننورو   خننننننننننذُا برننننننننننا
 َمننننننا جتةننننننُة الخّننننننَد اَ دون مننننننا اشننننننتمّاب 
 لّنننننننننننننننَ   وتننننننننننننننناُرهن الخنننننننننننننننرب تاط نننننننننننننننة
نننننبوَح عّننننن   ودنننننُّا فيرنننننا َغبنننننوقع بالد 

 

  وفنننننننننن  تدننننننننننيب ُننننننننننرور فننننننننننع تدننننننننننيبينَ 
ينننننننننننننننننناحينَ   عّنننننننننننننننننن  الفواكنننننننننننننننننن  فيرننننننننننننننننننا والرة
 لتنننننننننننننننننننننا بيحُنننننننننننننننننننننن اي ننننننننننننننننننننناع وتّحنننننننننننننننننننننينَ 
 شننننننننننندو ال ينننننننننننان وم منننننننننننار ابنننننننننننن َدنننننننننننفةينَ 

 
ور مجننالب ويتمنناجن ابننن ع ينن  حننين يدننور فننع  بينناا  خننرع شننشف  بحضنن 

 ل58الّرو وترالك  عّيرا، وادفًا ما فع تّب المجالب من قدا وع ا

 قُننننننننننننننننننننننننمًا بالكواعننننننننننننننننننننننننَب األبكننننننننننننننننننننننننار
 واغتبننننننننننننننننننننناق المننننننننننننننننننننندام والّيننننننننننننننننننننن  داج
 وادنننننننننطحاب الم منننننننننار والننننننننندةاة وهتننننننننناً 
ننننننننننننن ا  تعطنننننننننننننع التننننننننننننندام  ُة  وبننننننننننننندور ال
نننننننننننننبا َو الّرنننننننننننننو والشنننننننننننننن  َ  بيننننننننننننن  الد 

 وع ينننننننننننننننننننننننننننننننَا ال ينننننننننننننننننننننننننننننننان لُّنننننننننننننننننننننننننننننننمةارَ 
 وادننننننننننننننننننننننطباح التنننننننننننننننننننننندمان باألُننننننننننننننننننننننمارَ 
 وادنننننننننننننننننننننطخاب العيننننننننننننننننننننندان واألوتننننننننننننننننننننننارَ 
 متنننننننننننن  ُ هننننننننننننر التجننننننننننننوم شننننننننننننمب الع ننننننننننننارَ 
 نننننننننننننننننننننعة بتُننننننننننننننننننننب  وعدننننننننننننننننننننمة  ووقنننننننننننننننننننننارَ 
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غينننر  نة الشننناعر فنننع ودنننف  لمجنننالب الشنننراب ي نننا عتننند حننندود المت نننر  

الخننارجع َو يدننور مننا تحدثنن  الخمننر فننع الننتفب مننن ُننور  وتشننو  وطننرب، ويكتفننع 
هتمننام  ربنناب النندياتاا برنناو بتدننويرها وهننع ُتجّنن  بننالكؤوب، متحنندثًا عننن قنندمرا، وا

وهو فع ذلب كّ  يُتعير دور  بع تواب وتعابيره، كما فع قول  مخاطبًا تديم   ن 
 ل59يُ ي 

ننننننننرب راحنننننننناً   يننننننننا تننننننننديمع  َدرب عّنننننننن  الش 
 جتنننننننننننننندريًا تجّننننننننننننننو  ننننننننننننننالم النننننننننننننندةياجع
 تعتنننننننننننننننن   تُننننننننننننننننبًة النننننننننننننننن  دننننننننننننننننيدتايا
ُننننننننننننننناً  نننننننننننننننًا وحدب ُة  ُكتبُررنننننننننننننننا َ ُيحننننننننننننننندة َح
 ع ةمتبرنننننننننننننننا المجنننننننننننننننوُب ل منننننننننننننننا ر تبرنننننننننننننننا

 هننننننننع عتنننننننند ال نننننننندةاب بننننننننين الت دننننننننارعو 
مننننننننننننننننناب فنننننننننننننننننع كتابتنننننننننننننننننا وُ َحّ ننننننننننننننننناب   ُحر 

 

 شنننننننننننننننننننننربرا فيننننننننننننننننننننن  راحنننننننننننننننننننننة األُنننننننننننننننننننننرارَ 
 حنننننننننننننننننننين ُتجّننننننننننننننننننن  بُننننننننننننننننننناط  األتنننننننننننننننننننوارَ 
  و دننننننننننننننريفين يننننننننننننننا لنننننننننننننن  مننننننننننننننن تجننننننننننننننارَ 
 جنننننننننننننننن   مننننننننننننننننن دةقننننننننننننننننة  عننننننننننننننننن األفكننننننننننننننننارَ 
 وهننننننننننننع منننننننننننناء ٌ كالتةننننننننننننار فننننننننننننع اَُننننننننننننتعارَ 
 َوَ ر ٌ منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننات  ٌ منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن األوب ارَ 
 فنننننننننننننننننع كتننننننننننننننننناب ال ُنننننننننننننننننوب واألحبنننننننننننننننننارَ 

 
وح  التواُننيةة  كثننر وضننوحًا فننع األبينناا التاليننة التننع يُننتعير فيرننا  وتبنندو الننرة

بعننننن  الدنننننور والتعنننننابير ال ربتينننننة فنننننع ُنننننياق دعوتننننن  الننننن  اَتشمننننناب فنننننع الّرنننننو 
واَُنتشراق فننع المتعنة، معبةننرًا عننن كّفن  بننالخمر وولعنن  باحتُنائرا، وادننفًا دننفاءها 

را وقدمرا، مضفيًا عّيرا هالة من ال داُة، وهو فع ذك   -كيبع تواب-كّة   وكؤُو
 ل30يفتح باب الرجاء، ييم  بعفو الّ  ورحمت 

  َدَر الكنننننننننننننننننننننننيب بكنننننننننننننننننننننننرً  و دنننننننننننننننننننننننيال
َعنننننننننننننن  الّرننننننننننننننَو والخالعننننننننننننننة َديتنننننننننننننناً   واجب
 واتخننننننذ مننننننن ُتحننننننبة انب كتننننننَا فننننننع َديننننننن
ننننننناً  نننننننُ  متبرنننننننا عّننننننن  التةننننننندام  َعُرُو  واجب
 فنننننننننننننننع اتننننننننننننننناء  كيتةننننننننننننننن  جُنننننننننننننننُم مننننننننننننننناء  

ننننننننننص العننننننننننذَو ننننننننننَا واعب  وَ َطنننننننننن ب َمنننننننننننب َهويب
 وَتبتةنننننننننننننننننننننننننننننننننننن  اليرمننننننننننننننننننننننننننننننننننننا َتببتَننننننننننننننننننننننننننننننننننننيال
 ننننننننننننننن الرنننننننننننننوع دنننننننننننننادقًا عّينننننننننننننب وكنننننننننننننيال
ضننننننننننننننننن  اَ الكنننننننننننننننننرام بعنننننننننننننننننَو  لنننننننننننننننننيب ترب
 فينننننننننننننننننننننننننننن  روح ٌ تخالرننننننننننننننننننننننننننننا ُُّننننننننننننننننننننننننننننبيال
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 ُتورهنننننننننننننننننا يجعننننننننننننننننن  ال  نننننننننننننننننالَم ترننننننننننننننننناراً 
بننننننننننننننننرا عاَدننننننننننننننننَراب بدمننننننننننننننننًا وتوحنننننننننننننننناً   وا 

ننننننننننننننننننَ تيرا ف نننننننننننننننننند ر يننننننننننننننننننُا بعيتننننننننننننننننننع ُب  ا
نننننننننننننُن الرةجننننننننننننناَء توق عنننننننننننننن ُب   تنننننننننننننا لنننننننننننننَو ُح

 

 تاُرهننننننننننننننننننا بننننننننننننننننننالم اح ُتطفننننننننننننننننننع الَشّننننننننننننننننننيال
 فجننننننننننننننننننننيال هننننننننننننننننننننيم واألتبينننننننننننننننننننناَء جننننننننننننننننننننيالً 

 عتننننننننننند بعننننننننننن  األجُننننننننننناَد يومنننننننننننًا طنننننننننننويال
 ننننننننننننننننُا َعنننننننننننننننذابًا ينننننننننننننننوَم المعننننننننننننننناَد وبنننننننننننننننيال

 
وقنند تنننيثر ابننن ع يننن  ال رعننع بالشنننعراء العّمنناء النننذين ت مننوا قواعننند العّنننوم  

شننعرًا، فعمننن  عّننن  محاكننناترم وت ّيننندهمو ف ننند تضننمن ديواتننن  قدنننيد  تبّننن  مئنننة بينننا 
مرنا كنان ابنرا  معرفتن  تشتم  عّ  كثينر منن حوشنع الّشنة، ويبندو  ن هدفن  منن ت 

بالشريب من تاحية، وا  رار قدرت  عّ  دياغة قواعد العّنم شنعرًا منن تاحينة ثاتينة، 
 ل31ومن ثم اُترّةرا ب ول 

  يننننننننننننننننننننننننا َمننننننننننننننننننننننننن عتننننننننننننننننننننننننده الفرننننننننننننننننننننننننمُ 
 لنننننننننننننننننننئن بيةتنننننننننننننننننننَا منننننننننننننننننننا قننننننننننننننننننند قّنننننننننننننننننننن
ُ  والَفعننننننننننننننننننننننننننننننننن   لننننننننننننننننننننننننننننننننند ة ال َنننننننننننننننننننننننننننننننننوب
ننننننننننننننننننننننننننننننن عب   حنننننننننننننننننننننننننننننن ة المشننننننننننننننننننننننننننننننكَ  الدة

 

 اذا منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا ُذَكنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَر الَعّنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننمُ 
 ننننننننننننننننننُا فنننننننننننننننننع شنننننننننننننننننعر  لنننننننننننننننننب الحكنننننننننننننننننمُ 

 لتةثننننننننننننننننننننننننننننننننننُر والننننننننننننننننننننننننننننننننننتة مُ وعتنننننننننننننننننننننننننننننننننند  ا
 نننننننننننننننننننننننننَب اذا مننننننننننننننننننننننننا عجنننننننننننننننننننننننن  الفنننننننننننننننننننننننندمُ 

 
ثم ينيخذ الشاعر فع طرح األُئّة المت ومة عّن  شنخص قند يكنون وهمينًا،  

 ُائاًل اياه  ن يشرح الكّماا الدعبة التع ترد فيراو
 

 ثانيًا: الّسمات الفنية:
 بناء القصيدة: -1

يند الفتينة، ت وم ال ديد  العربية فع المورو  الشنعر  عّن  طائفنة منن الت ال 
وقنند  دا هننذه الت الينند النن  تعنندد الموضننوعاا التننع كننان يطرقرننا الشنناعر ال ننديم فننع 
قديدت ، ومن ثم فرم الت اد ال دماء الوحند  فنع ال دنيد  عّن   ترنا وحند  ت نوم عّن  

و وفنننع اطنننار هنننذا الفرنننم الت ّيننند  لبتننناء ال دنننيد  تحننند  الت ننناد عمنننا ُنننموه 32التكثنننر
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ّننص( و )الخاتمنة(، اذ لالشنناعر الحنناذق منن يجترنند فننع )براعنة اَُننترال ( و )المخ
تحُننننين اَُننننترال  والننننتخّص وبعنننندهما الخاتمننننة، ألترننننا المواقننننا التننننع تُننننتعطا 

 و31 ُماع الحضور وتُتميّرم ال  اإلدشاءل
وقننند  خنننذ ابنننن ع يننن  برنننذه الت اليننند الفتينننة فنننع كثينننر منننن قدنننائده، اذ كاتنننا  

كفنع  ن تيخنذ    قدنيد  لتنرع هنذا تتيلا من م دمة وتخّص وموضوع وخاتمة، وي
 ل34التكثر فع الموضوعااو من ذلب قديدت  التع مطّعرا

نننَرفبَا فنننع َعنننذب  دنننبة ال ّنننب مكتئنننب ُب   
 

 شننننننننفاؤه فننننننننع الّمنننننننن  المعُننننننننو  والش ننننننننتب
 

بيتننًا، وودننا الخمننر ومجُّننرا فننع  19بيتننًا  تشنن ة  فننع  77وهننع ت نن  فننع  
، وجعنن  18 لّمنندح والخاتمننة مننا تب نن  مننن  بيتننًا، وتخّننص النن  المنندح فننع بيننا واحنند 

 ال ديد و
غير  ن هذا الشك  لم يكن قالبنًا جامندًا يدنب فين  ابنن ع ين  قدنائده دون  

تما  فا  عّي   من تفُ ، ولوت  بمشناعره واتفعاَتن  )فنوذا ضنرب  - حياتاً -روح، وا 
من العاطفنة ينذي  فنع ال دنيد  كّرنا، ويبندو فنع م ندمترا وموضنوعرا، ويشّنب عّن  

، ويح ننق لرننا ضننربًا مننن الوحنند  واَتُننجامو مننن ذلننب قدننيدت  التننع 35ائرننا(ب يننة  ج  
بعثرننا مننن مدننر النن   خينن  جبيننر يعاتبنن  عّنن  رحيّنن  عتنن ، وهننو فننع مدننر، دون 

 ل33عّم ، وهع مطّعرا

 َ َعَمننننننننننننننننناب منننننننننننننننننع   نة قّبنننننننننننننننننَع ُنننننننننننننننننا َ 
 

نننننننننننننننننننننننننننرَا األقنننننننننننننننننننننننننننوا َ  نننننننننننننننننننننننننننمي ةا لُ خب  فاشب
 

  يُنر  فيرنا تينار تفُنع وم   ن ال ديد  لم تتتاو  موضوعًا واحدًا، اَ  تن 
واحد هو العتاب الذ  َ يخّو من حد و وقد  مّن  هنذا الشنعور عّن  ابنن ع ين   ن 
يتخير فنع كن  جن ء منن قدنيدت  الدنور والمعناتع التنع تعبنر عنن مكتوتناا تفُن و 

 فرا هو ذا يُتفتح ال ديد  بتُيب ح ينل

نننننننننننننننننننننننننننرَا األقنننننننننننننننننننننننننننوا َ  َ َعَمننننننننننننننننناب منننننننننننننننننع   نة قّبنننننننننننننننننَع ُنننننننننننننننننا َ  نننننننننننننننننننننننننننمي ةا لُ خب  فاشب
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 لننننننننننننننمب عجبننننننننننننننًا َبتننننننننننننننة الُجننننننننننننننَذيبَميع اذ 
  عرضننننننننننننناب اذب ر تبنننننننننننننب طنننننننننننننوبع َينننننننننننننَديبرا
ننننننننننننننن  وكننننننننننننننذا الشاتينننننننننننننناُا كالنننننننننننننند هر َ تبب

 

نننننننننننننننننننننَص م النننننننننننننننننننننَة العنننننننننننننننننننننذةا َ   فينننننننننننننننننننننَب تعب
نننننننننننننننننَد الودنننننننننننننننننا َ   فتدننننننننننننننننند ا لّدننننننننننننننننند  َبعب
 ننننننننننننننن   عّنننننننننننننن  حالننننننننننننننة  مننننننننننننننن األحننننننننننننننوا َ 

 
عراضننرا عتنن ، وكيننا   ( لنن  وا  فنابن ع ينن  يشننكو فننع هننذا التُننيب هجنر )مننعة

لنن  قننو  العننذا  الننذين  وهموهننا  تنن  ُننال عترننا وتشي ننر عّيرنناو وكننين  ترننا اُننتمعا ا
الشاعر يضمن هذا التُيب عتابة ألخين ، وتعجبن  منن موقفن  متن ، لنذلب  طنا  فين  

اطالننة  تاحنناب لنن  افننرا؛ مشنناعره  فتحنند  عننن جمننا  هننذه المحبوبننة  -   التُننيب-
وث ا مننن حبةنن  لرننا التننع اُننتروت  ومّكننا قّبنن  منن   تنن  رجنن  حّننيم، حتنن  اذا مننا اُننت

(، ويعّنن لرنا  هجرت  وتركت و لذلب تجنده فنع تراينة هنذا التُنيب يثنور فنع وجن  )منعة
 تنن  ُيتدننرا عترننا وعننن  مثالرننا مننن الحُننان، مبيةتننًا لرننا  ن المننوا فننع ُنناحاا 
الوغ   هون عّي  مما تعنر  لن  مترناو وهتنا تجند ابنن ع ين  يضنيق بنالتّميح وكنتم 

تفُنن  التننع تنيب  اإلقامننة بننين قومن  الننذين لننم ي نندروه عواطفن ، فيتفجننر بالحنندي  عنن 
 حق قدره، معّتًا  ت  غير بُا  عّ  فراقرم، واَبتعاد عترمل

ننننننننننننو  ٌ عتةننننننننننننع يبّةنننننننننننن  قننننننننننننومع  هنننننننننننن ب ُر
  تتنننننننننننننع غينننننننننننننر قننننننننننننناطن فنننننننننننننع بنننننننننننننالد  
  تننننننننننا ذاب الشةننننننننننرم الننننننننننذ  بفننننننننننراق الننننننننننن

 

 مننننننننننننن ع ينننننننننننن   ولننننننننننننع الت رنننننننننننن  والفعننننننننننننا 
ثَنننننننننننننننننننالع  َ ُيراعننننننننننننننننننن  فنننننننننننننننننننع َمثبّرنننننننننننننننننننا  مب

 ان تنننننننننننننننننيع َ ُيبنننننننننننننننننالع هننننننننننننننننن  والننننننننننننننننندةار 
 

ويمضع ابن ع ي  فع قديدت  بتبر  داعد  ضاربًا لتفُن  األمثنا  بنبع   
الرةجا  الذين  جبرترم  روفرم عّ  مشادر   هّرم وذويرنم، ثنم يعنود فيوجن  الخطناب 
ال  بتي  مدورًا حب  لرم، وحتيتن  النيرم  فرنو لنم يرحن  عنترم )عنن قّن   و منال (، 

 ولكت  رح  رحي  المضطةرل

يبمنننننننننننن  مننننننننننا  بنننننننننننوكم كشينننننننننننره ينننننننننننيلا الضة
ننننننننننننرم  اذا خاَمننننننننننننا األقبننننننننننننن  ذو جتننننننننننننان  شب

 نننننننننننننننَم،  بننننننننننننننوكمب ثبننننننننننننننا ٌ عّنننننننننننننن  األهننننننننننننننوا َ 
ننننننننننند التةضنننننننننننا   ننننننننننننراُن، طّبنننننننننننُق الُّننننننننننناَن َعتب
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 مننا حديثنن  ألخينن  فرننو عتنناب يما حنن  األُنن  عّنن  موقننا والننده متنن  ومننن  
  بتائ ل

ُتَب الّةنننننننننن  ينننننننننا  خنننننننننع ينننننننننا جبينننننننننُر تاَشننننننننندب
 فننننننننننننننننننيبوب  مننننننننننننننننننرؤ ٌ عّينننننننننننننننننن  فراقننننننننننننننننننع

 

 نننننننننننننننننننننن  اتةئَننننننننننننننننننننندب بالعينننننننننننننننننننننا  واألطفنننننننننننننننننننننا َ 
 هننننننننننننننننننننننيةن وهننننننننننننننننننننننو َ يننننننننننننننننننننننودة عيننننننننننننننننننننننالع

 
رًا عّ   ن يعيّ بعيدًا عنن قومن ، ُناعيًا وراء   ويترع الشاعر قديدت  مدة

 تح يق ذات ل

 ُنننننننننوا  ُنننننننننع  واألمنننننننننر والحكنننننننننم لّةنننننننننن
 

 نننننننننننننَ  معننننننننننننًا دائمننننننننننننًا عّنننننننننننن  كنننننننننننن ة حننننننننننننا 
 

در فيرنا وهكذا فونة ال ديد  تتشنب   بالشنك  الت ّيند ، اَ  نة ابنن ع ين  دن 
عن تجربت  الخادة، واُنتخرج معاتيرنا منن داخن  تفُن ، وبن  فيرنا لوتنًا واحندًا منن 

 الشعور اتبثق اتبثاقًا دقي ًا من هذه التجربةو
تمنا اهنتم   وواضح  نة الشةاعر لم يّحة فع الحدي  عن موقا  خي  وقوم ، وا 

دننعدًا عّنن  بننوبرا  موقفنن  هننو مننترم، ورد فعّنن  تجنناهرم، لننذا كاتننا ال دننيد  تتحننرب 
تحننو يننوا   الحالننة التفُننية لّشنناعر، ومننن ثننم لننم ُيتبننَ  قدننيدت  بالحنندي  عننن بَمنن  
تما  تراهنا بتدنوير قوتن  وع يمتن ، ألن هنذه ا َم واألحن ان  رنرا فنع  و ح ات ، وا 

 فاتحة ال ديد و
وثننم  تمننط بخننر مننن ال دننائد كننان ال رعننع يّننج فينن  النن  الموضننوع الرئيُننع  

  هذا التمط  كثر ما يتمث  فع ال دائد التنع قيّنا فنع  حندا  دون م دماا، ويتمث
الدننراع بننين المُننّمين والفرتجننة، وهننذه ال دننائد تمتننا  بوحنند  الموضننوعو مننن ذلننب 
قدننيدت  التننع قالرننا يمنندح المّننب المع ننم عيُنن  ويرتئنن  بفننتح حدننن دننرخد ُننتة 

 ل37هن، ومطّعرا311

 الم واتخفنننننننن  الكفننننننننروطننننننننا  بننننننننب اإلُنننننننن  ضننننننناءا بنننننننَب األيةننننننناُم وابنننننننترج الننننننندةهر
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وال دننيد  ذاا موضننوع واحنند تتشنندة الينن  خيوطرننا جميعرننا، هننو الثتنناء عّنن   

البطننن  المُنننّم والتشتةنننع ب نننو  دولتننن  وال فنننر النننذ  ح  ننن و وممنننا كفننن  لرنننذه ال دنننيد  
الترابط واَتُجام  ن الشاعر  كثر من ايراد الدنور التنع تدنا األوضناع الجديند  

ع م، وهتا تجده ي دم ضربين من الدنورل دنورًا تمثن  لّمُّمين فع دولة المّب الم
 متعة الدولة وقو  جيوشرا، ودورًا تمث  ارتياح المُّمين وفرحرم وابتراجرم بذلبل

نننننننن  ُ  و شنننننننرقا الننننننندتيا ُنننننننتاًء بوجرنننننننب ال
 و ثتنننننننن  عّيننننننننب الّةننننننننُ  والنننننننند هُر والننننننننورع
 ودولتننننننننننننننننننب الشننننننننننننننننننرةاُء  يةامتننننننننننننننننننا برننننننننننننننننننا
 متاقننننننُب َ ُيحدننننننع الخالئننننننُق بعَضننننننرا

 ع ذراه الت نننناب  و كنننناد يحتمننننعحمنننن  فنننن
 

 ننننننننننننننتع  وعننننننننننننن   العننننننننننننن   وافتخنننننننننننننَر الفخنننننننننننننرُ 
 فكنننننننننننننن   لنننننننننننننن  فيننننننننننننننب المنننننننننننننندائُح والشننننننننننننننكرُ 
نننننننننننننننننننننر ٌ محجّنننننننننننننننننننننة ٌ غنننننننننننننننننننننر    مع ةمنننننننننننننننننننننة ٌ ُ هب
َدنننننننُر ال طنننننننرُ  مننننننن   و ُيحب  وكينننننننا ُيعننننننند  الر 
نننننرُ   منننننن المنننننوا َمنننننتبرم كننننن   َمننننننب َ لننننن  ُعمب

 
 

 
 

كننذلب، النن   وحنين يتحنند  الشناعر عننن قننو  الجينّو اإلُننالمية فوتنن  يعمند، 
ايراد الدور التع تمث  قو  هذه الجيّو وضخامترا، ت ابّرا دنور تمثن  اقندام هنذه 

 الجيّو عّ  الحرب، وارتياحرا اليرا، واتتشاءها برال
 

 عجننننننناج المنننننننذاكع كحّرنننننننا وخّوقرنننننننا التةنننننننن
بنننننننننننننوَن وت ّرننننننننننننننننننم  م نننننننننننننامرم الحنننننننننننننرب ال ة
 تشننننننناوع بكنننننننيب العننننننن  تدنننننننرا  خنننننننيّرم

 

 طنننننننننننرُ نننننننننننجُ  و دنننننننننننداء النننننننننندروع لرنننننننننننا عَ 
ننننننننننرُ   رؤوب العننننننننننوالع والنننننننننندماء لرننننننننننم َخمب
 يننننننرتحرم فننننننع الحننننننرب َ العننننننوُد وال مننننننر
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 مننا حنندي  الشنناعر عننن قننو  األعننداء، ومتعننة حدننن  دننرخد ف نند جنناء فننع  
ُياق حديث  عن قو  المُنّمين وتشتين  برنا، ولمنا اُنتوف  ابنن ع ين  ذلنب خنرج الن  

 تمجيد ال و  ليترع قديدت ل
 

نننننننننننننننّم اَ لعّ  ُ  مرنننننننننننننننننمومنننننننننننننننا جتحنننننننننننننننوا لّ
َة منننننننننننتُن  جنننننننننننرَد ُنننننننننننابح  ومنننننننننننا العننننننننننن ة ا

 

 بنننننننننينة قدنننننننننارع فعّنننننننننب ال تننننننننن  واألُنننننننننرُ 
ننننننننننننننننننننرُ  ُُمب  وهتدينننننننننننننننننننة بتنننننننننننننننننننُر وخطبنننننننننننننننننننة 

 
ذا كان ابن ع ي  كف  لمبت  بع  قدنائده توعنًا منن الوحند  واَتُنجام،   وا 

فننون قدننائد  خننرع تبنندو مفككننة بحينن  يكننون اَتت ننا  فيرننا مننن موضننوع النن  بخننر 
 ُيما فع ال دائد التع يطو  فيرا تفب الشاعرو اهرًا عّ  تحو واضح ، َو 

 األسلوب والصورة: -2
ُيمث   ُنّوب ابنن ع ين  ال رعنع فنع بعن  جواتبن  األُنّوب الشنعر  النذ   

يحنننرص عّننن  تشنننر األجنننواء البدوينننة منننن خنننال  التُنننيب، وذكنننر النننديار، وودنننا 
النن  ال عننائن، والحتننين النن  بعنن  األمنناكن المعرننود  فننع ج يننر  العننرب، باإلضننافة 

محاكا  الشعراء األقدمين فع  ُاليبرم وطرائق تعبيرهمو ولع  اتتمناء ابنن ع ين  الن  
قبيّنة عربينة، وتشنيت  فنع متط نة حنوران، واتدنال  ب عمناء بعن  ال بائن  فنع مدننر 
والشام لع  ذلب كّ  جعّ  يُتشعر روح البداو  فع تفُ ، واتعكب ذلب عّن   تمناط 

كثيننر  فننع شننعره، مننن ذلننب األبينناا التاليننة التننع  تفكيننره وتعبيننرهو والشننواهد عّنن  ذلننب
يتحو فيرا متحت  األقدمين فع حديثرم عن الحيا  الدحراوية، وتدنويرهم األطنال  

ة، وحتيترم ال  ذكرياا الحب ال ديم   ل (72)الداُر
نننننننننننم ٌ بعننننننننننند  ُنننننننننننماء  وحشنننننننننننا   َشننننننننننناَقب ُر
بعنننننننننننننناً   وكننننننننننننننان مدننننننننننننننيفًا لّحُنننننننننننننناَن وَمرب
ننننننننننننننننبا فُتجيُبنننننننننننننننن   ليننننننننننننننننالع ينننننننننننننننندعوتا الد 

 ا  ب ايننننننننننننننننناه الكتننننننننننننننننناَب المرق شننننننننننننننننناتخننننننننننننننننن
 ومشتننننننننننننننننن  لمنننننننننننننننننن  حببتُننننننننننننننننن  ومعرةشنننننننننننننننننا
 فيرضننن  الرنننوع عتنننا ويشضنننب منننن وشننن 
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ويبنندو تمثنن  الشنناعر لمعنناتع األقنندمين و ُنناليبرم فننع األبينناا التاليننة التننع  

يدننننا فيرننننا ال عننننائن، متشتيننننًا بجمننننا  تُننننوترن، ومدننننورًا غيننننر  قننننومرن عّننننيرن، 
 ل(71)ودفاعرم عترن

 عننننننننننننننوالّنننننننننننننن   عننننننننننننننن مننننننننننننننن ع ينننننننننننننن  ودة 
ر ٌ كنننننننننن ة  بنننننننننني  دننننننننننارم ننننننننننمب ُُ  بنننننننننني  ٌ و
 مننننننننن كنننننننن ة  اميننننننننة المعنننننننناطا خرعننننننننب ٌ 

 

 فاُننننننننننتودعوا قّبننننننننننع ع ينننننننننن  ع ائنننننننننن َ 
 عترنننننننننا يننننننننننذود وكنننننننننن ة  ُننننننننننمَر ذابنننننننننن َ 
تننننننننننننة المتماينننننننننننن َ  وادا، لدب  ريننننننننننننا الننننننننننننرة

 
ويتُنننج ابنننن ع يننن  عّننن   ُننناليب األقننندمين، ويُنننتّرم  لفنننا رم وتعنننابيرهم،  

الممدوح عّ   رر تاقة قوينة، وي ّدهم فع معاتيرم و فكارهم حين يدا رحّت  ال  
 ل(74)الكّماا الجافية، والدور البدويةمدطتعًا األلفا  الدعبة، و 

تننننننننننننننننند    نننننننننننننننننر الرنننننننننننننننننم  عتنننننننننننننننننب بعب  ُ َ َف  وا 
ننننننرب العثنننننناتيَن تتتمننننننع  هجننننننان ٌ مننننننن الدة
 دمننننننننننننننو  ٌ اذا  ممترننننننننننننننا عننننننننننننننر  الفننننننننننننننال

 

 مننننن الرننننوج مننننيالء الننننذراعين عننننرمبَ 
 النننننننننن  شنننننننننندتعة كننننننننننالفتيَق المجننننننننننرفب

 الم المعُننعبضننحاًء وفننع ُجننتح ال نن
 

 
ذا كنننان لنننيب منننن الُنننر  رد األشنننعار الُننناب ة الننن   دنننولرا فنننع الشنننعر   وا 

ال ديم، فون ثمة  شعارًا  خرع يُر  ردها ال  قدائد بعيترناو وهنذا النتمط يكنون فين  
الت ّيننند مننناثاًل عّننن  تحنننو واضنننح فنننع الدنننياغة والمعتننن  والنننو ن وال افينننة، منننن ذلنننب 

 ل(75)قديدت  

 يمنننننننين فنننننننع تجننننننندَ  عننننننند ذكنننننننر تجننننننند  والم 
 

نندَ  ُا مننترم الَوجب  فّننَو هننوع تجنند  َدننَحوب
 

 ل(73)التع مطّعرا ذو دّة قوية ب ديد  ابن الدةميتةفالتُيب فيرا 
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  َ َهننننننن ب منننننننن الَبنننننننيبَن المفنننننننرةق منننننننن ُبننننننند   
 

 وهننننننننن ب لّينننننننننا   قننننننننند تُنننننننننّ فن منننننننننن َرد  
 

ة وممنننا يننند  عّننن   ن ابنننن ع يننن  كنننان يُنننتدعع معننناتع قدنننيد  ابنننن الدميتنننة الُننناب 
التشناب  بننين معنناتع بعنن   بينناا الشناعر الالحننق و بينناا الشنناعر الُننابقو فالبيتننان 

 التاليان َبن ع ي ل

 فننننننننننننون دننننننننننننبا تجنننننننننننند  يرننننننننننننيج دننننننننننننبابتع 
نننننننننننندود، ولَّتننننننننننننوع  تننننننننننننيا وتدنننننننننننندةا لّدة

 

نننننننندَ  تب  اذا هنننننننناج ريةاهننننننننا عننننننننن البننننننننان والرة
 منننن  الودنننن  خيننننر ٌ مننننن رخننننو  عّ البعنننندَ 

 
 يشبران لف ًا ومعت  قو  ابن الدميتةل

 َ يننننا دننننبا تجنننند  متنننن  هجننننَا مننننن تبجنننندَ  
 بكنننننننننن  تننننننننننداويتا فّننننننننننم يشننننننننننا مننننننننننا بتننننننننننا
 عّنننننننننن   ن قننننننننننرب النننننننننندار لننننننننننيب بتنننننننننناف 

 

 ل ننننند  ادتنننننع مُنننننراب وجننننندًا عّننننن  وجننننندَ 
ب النننندةار خيننننر مننننن البعنننندَ   عّنننن   ن  قُننننرب
 اذا كنننننان منننننن ترنننننواه لنننننيب بنننننذ  عرننننند

 
 ل(77)وقديد  ابن ع ي  التع مطّعرا  

 عنننننننننننننننرا الشنننننننننننننننرام و تكنننننننننننننننر األطنننننننننننننننالَ
 

 جننننننننب عتنننننننند الخطنننننننناب ُننننننننؤاَاذب لننننننننم تُ 
 

تنند  عّننن   ن الشننناعر كنننان يت نننر عّننن  تحنننو واع فنننع قدنننيد  جرينننر التنننع  
 ل(78)مطّعرا 

 حيننننننننننننننننننننننننننع  دا  برامننننننننننننننننننننننننننة األطننننننننننننننننننننننننننالَ
 

ننننننننننننننننننننننننننننننَ   حنننننننننننننننننننننننننننننناَ ننننننننننننننننننننننننننننننمًا تحم   ُر
 

ف ند ذكنر ابنن ع ين   تنن  تفنوق فنع قدنيدت  تّننب عّن  قدنيد  جرينر، و ربنن   
 عّيرا، وذلب فع قول ل

ننننننننننننننننننننننننننننننننناب بالج النننننننننننننننننننننننننننننننننة َقولننننننننننننننننننننننننننننننننن  َُ  الشنننننننننننندا  برامننننننننننننة األطنننننننننننننالَللحننننننننننننعة   تب
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وواضنح ممنا ُنبق  ن هتناب تشنابرًا فنع الموضنوع بنين قدنيدتع ابنن ع ين   

وقدننيدتع ابننن الدميتننة وجريننر، بينند  ن هتنناب قدننائد  خننرع حاكاهننا ابننن ع ينن  دون 
تمننا يبنندو   ن تجنند تمنناثاًل فننع الموضننوع بننين ال دننائد الُنناب ة وال دننائد الالح ننة، وا 

وال افيننة والدننور والتعننابير،  مننا الموضننوع فمختّنناو مننن التماثنن  واضننحًا فننع الننو ن 
 ل(79)ذلب قديدت  التع قالرا فع رثاء حوران 
مننننننننننان عّنننننننننن  ُننننننننننكةان حوراتننننننننننا  جننننننننننار ال ة

 
 َ كنننننان دهنننننر قضننننن  بنننننالجور َكاتنننننا

 
فو ن هنذه ال دنيد  وقافيترنا وكثينر منن  لفا رنا وتراكيبرنا ودنورها   

 ل(80)مُّوخة من قديد  جرير التع مطّعرا 
 ن الخّننننننننيط ولننننننننو ُطوةعننننننننا مننننننننا باتننننننننابننننننننا
 

 وقطةعننننننوا مننننننن حبننننننا  الودنننننن   قراتننننننا
 

ُ نم   ولع  ارتباط الشاعرين بمتط ة حوران هو الذ  جع  الشاعر الثناتع يتر
خطنن  الشنناعر األو  فننع هننذه ال دننيد  وغيرهننا، باإلضننافة النن   ن اإلطننار المكنناتع 

قدنننيد  ابنننن ع يننن   لّ دننيدتين الُننناب تين واحننندو و ورد فيمنننا يّنننع طائفنننة متفرقنننة منننن
تتّوهنننا طائفنننة ثاتينننة منننن قدنننيد  جرينننر لتنننرع كينننا تنننيثر الشننناعر الالحنننق بالشننناعر 

 الُابقو ي و  ابن ع ي ل

 كننننناتوا يجيننننننرون مننننننن جنننننور ال مننننننان ف نننننند
 يومنننننننننًا بنننننننننيوجَ  متنننننننننع اذا وقفنننننننننا عّننننننننن 
 كننننننننننننننننننننننين   عنننننننننننننننننننننناترم وا ُ  يرفُعرننننننننننننننننننننننا
 تننننننننننرع يعننننننننننود النننننننننن  األوطننننننننننان ُنننننننننناكُترا 
 ادنننننناح الجننننننالُء برننننننم دننننننوتًا فمننننننا لبثننننننو 

 

  ضننحوا مننن الجننور فننع األمدننار جيراتننا
 تّنننننننننننب ال نننننننننننرع وتنننننننننننذكرُا النننننننننننذ  كاتنننننننننننا
نننننننننننننرعا  و تخننننننننننننن  بيُننننننننننننناتا  ُنننننننننننننفائن  شب
 فننننننننننننننيت ر النننننننننننننندةارَب ا ينننننننننننننناَا عمراتننننننننننننننا
  ن جنننننننننننننننننننننناوبوه  رافنننننننننننننننننننننناا  ووحننننننننننننننننننننننداتا

 
 فرذه األبياا ي ابّرا من قو  جرير األبياا التاليةل 
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 ًَ  حننننننننننننننع  المتننننننننننننننا   اذب َ تبتشننننننننننننننع بنننننننننننننند
 رنننننننننننننننننننا وليترنننننننننننننننننننا لنننننننننننننننننننم تعّة تنننننننننننننننننننا عالقت

 كنننننننننننننننننينة  حنننننننننننننننننداجرم ُتحننننننننننننننننندع ُم فينننننننننننننننننةً 
 هنننننننن  يننننننننرجعنة ولننننننننيب النننننننندهر مرتجعنننننننناً 
 جرنننننننننناًل تمت ننننننننننوا ُحنننننننننندائع مننننننننننن ضننننننننننالهم

 

 بالنننننننننننننندةار دارًا َو الجيننننننننننننننران جيراتننننننننننننننا
 ولنننننم يكنننننن داخننننن  الحنننننبة النننننذ  كاتنننننا
 تخننننننننننننننن  ٌ َبَمّبرَنننننننننننننننَم  و تخننننننننننننننن  ُب رةاتنننننننننننننننا
 عننننننننيّ طالمننننننننا احّننننننننول  ومننننننننا َتنننننننننا
 ف نننننننننننننند حنننننننننننننندوُترُم مثتنننننننننننننن  ووحننننننننننننننداتا

 
وب الت ّيننند  لنننم يكنننن ليمتننن  ابنننن ع يننن  منننن  ن يتنننيثر غينننر  نة هنننذا األُنننّ 

بم ناهر الدنتعة الّف يةنة التنع شناعا بننين شنعراء عدنره  بتنذاب، حتن  فنع بعنن  
ال دننائد التنننع يدنننطت  فيرننا دنننور التعبينننر لنندع الشنننعراء العنننذريين، كمننا فنننع قولننن  
 متكثرًا من الطباق والجتاب عّ  تحو يد  عّ   تن  لنم يكنن لن  غاينة فتينة منن وراء

 ل(83)ذلب اَ هذه الّف ية ال اهر  
 اََم وعننننننذر  قننننننائم ٌ فننننننع الرننننننوع العننننننذر 
 وحتنننننننننننناَم قّبننننننننننننع ان  ُننننننننننننر  الننننننننننننذ  بنننننننننننن 
 ينننننتم شنننننحوبع عنننننن شنننننجوتع التنننننع تمنننننا 

 

 ُ َُم ، ووجنند  لننيب يدنندر عننن دنندر  
نن م فننع َجربننَر   ُ ،  نن   النندةم  وال  مننن الحننبة
 فيُننننننننننعدتع وجنننننننننند ، ويخننننننننننذلتع دننننننننننبر 

 
تمننا ولنم تكنن الدنتعة فننع شنعر ا  بنن ع ين  م دننور  عّن  البندي  بيتواعن ، وا 

تعدت  ال  التّوين فع األو ان وال وافع، فت م قديد  ت ر  عّ  غير ما قافية واحد ، 
 ل(82)وعّ  خمُة  و ان، ومما ورد فيرا قول  

 
ننننننننننننب مننننننننننننن المع  ننننننننننننمب تيُّنننننننننننن ُ   اُنننننننننننني  يجبب
فنننننننننننننَد العرمنننننننننننننرمب وَبُّننننننننننننن ُ  نننننننننننننيب  ٌ منننننننننننننن الرة َُ 
 ُّ ُ ُيتبينننننننب عنننننننن عيُننننننن  بنننننننن منننننننريبمب شنننننننك

َجننننننننننننننننمب مثُّننننننننننننننننن ُ   ثبننننننننننننننننا ٌ اذا الم ننننننننننننننننداُم  حب
 

 المتنننننننننننننننننننوفةُر اإلحُننننننننننننننننننناَن واإلكنننننننننننننننننننرامَ 
 المثعتجننننننننننننننننننننُر الرتةنننننننننننننننننننناَن واإلتعننننننننننننننننننننامَ 
 المُننننننننننننننت رُر البرهنننننننننننننناَن واإلع ننننننننننننننامَ 
 فُمننننننننننننننننننننَدم ُر األوثنننننننننننننننننننناَن واألدننننننننننننننننننننتامَ 
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وقننند يتحنننو ابنننن ع يننن  فنننع قّيننن  منننن  شنننعاره  ُنننّوبًا ميُنننرًا يمتنننا  بالُنننرولة  
وغينر  - حياتنًا  -حكية، واُتعما  األلفا  التابية والوضوح، واَقتراب من الّشة الم

التابيننة ممننا يشنني  عّنن   لُننتة العامننةو وقنند ر يتننا طرفننًا مننن ذلننب فننع  شننعار الرجنناء، 
ينننة  حننند  وتجننند مثننن  هنننذا األُنننّوب الُنننر  فنننع األبيننناا التالينننة التنننع قالرنننا يبشنننر بَو

، وغايننة مننا هتالننب  ن األمننراء، وت تننرب هننذه األبينناا مننن الّشننة العاديننة اقترابننًا شننديداً 
 ل(81)ابن ع ي   عرب كالم ، ورتب  ج اءه 

  ذ َن فنننننننننننننع األقطننننننننننننناَر داعنننننننننننننع الرةشنننننننننننننادَ 
ّننننننننننننننننننننن    وارتجننننننننننننننننننننن  الحنننننننننننننننننننننقة الننننننننننننننننننننن   هب
 وحننننننننننننن   فنننننننننننننتح الننننننننننننندةين فنننننننننننننع َحدنننننننننننننتب َ 

 

نننننننننعبَد وتبينننننننننَ  المنننننننننرادَ   ُ  حنننننننننع  عّننننننننن  ال
 وعننننننننناد منننننننننا كننننننننننان بنننننننننرغم األعنننننننننناد 
فينننننن  العمننننننادَ   ذ  المت ننننننر األعّنننننن  الرة

 
ر المودنننّع ذكنننر  ن ابنننن ع يننن  كاتنننا لننن  ال ننندر  عّننن  ومنن   ن ابنننن الشنننعا 

تمننا يبنندو فينن    -ارتجننا  الشننعر، اَ  ن طنناب  الخفننة اَرتجاليننة َ يبنندو فننع شننعره وا 
شنعء بخننر ربمنا كنان مننن  ثنر هننذا اَرتجنا ، وهنو  نة بعنن  شنعره يحمنن   - حياتنًا 

نن  دون َدنن ب ، باإلضننافة النن  ال تكننرار الننذ   حياتننًا عالمنناا الفجاجننة والتعبيننر المُر
قد يد   يضًا عّ  ضآلة فع المحدو  الفكر  لّشاعر، حي  تُتحوذ عّي   تمناط 
من المعاتع والتعابير بدور  تُنترعع الت نر، كمنا فنع األمثّنة التالينة المنيخوذ  منن 

 ل(84)قدائد مختّفة 
 * ينننتمة شنننحوبع عنننن شنننجوتعب التنننع َتَمنننا 
 * ينننننتمة شنننننحوبع عنننننن شنننننجوتَع اذ َتَمنننننا

 عننننننن شننننننجوتع اذ َتَمننننننا * َتننننننم  شننننننحوبع
 

 فيُنننننعدتع وجننننند ، ويخنننننذلتع دنننننبر 
 برننننة وُيبننند  الننندمُ  منننا فنننع  ضننننالععب 
 منننننننننننننننننا حيّتنننننننننننننننننع و دمعنننننننننننننننننع َتكّ نننننننننننننننننمُ 

 
وحين تت ر ال  الدور  فع شعر ابن ع ي  فوتة  يُتبين لتا  نة الشاعر لنم  

يكننندة قريحتننن  فنننع تطّنننب الدنننور الجديننند   و المولننند  التنننع كاتنننا م ياُنننًا فنننع الحكنننم 
تمننا  نن  يننردد فننع شننعره الدننور التننع كثننر دوراترننا فننع  شننعار  لّشننعر فننع عدننره، وا 



 

149 

الُاب ين، ومن ثم فون ج ة دور ابن ع ي  دور تمطية جاه  و وم  ذلب ف د تجد 
بعنن  الدننور التننع تدننرةا فننع اخراجرننا، فبنندا جدينند   و كالجدينند ، عّنن  شنناكّة 

 ل(85)قول  يتحد  عن  خالق  حد ممدوحي  
نننننننر  باء لنننننننو ُقَطننننننننراب خّنننننننق ٌ  رقة منننننننن الد 

 
 يومننننننننننًا عّنننننننننن  المّبننننننننننح قطننننننننننر  ٌ َعننننننننننُذبا

 
 ل(83)وقول  مدورًا الدتيا امر   تّد لت ت   بتاءها 
 ولننننننننننننننننندا لت تننننننننننننننننن  ولبنننننننننننننننننَدها بع وقرنننننننننننننننننا

 
د ع نننننننننننننيم  ينننننننننننننا ليترنننننننننننننا قبننننننننننننن  النننننننننننننَو

 
ا ابنن ع ين  لاتينان بالدنور الجديند  تبندو فجنة   غير  ن  نة بع  محناَو

ع يدنور فيرنا تفُن  تبينًا ُبعن  الن  التناب غير مُتُاغة كما فع األبياا التالية الت
ينندعوهم النن  المحبننة، ثننم يُننتطرد فننع الدننور  فيجعنن  لتفُنن  معجنن   و تدننارًا وديتننًا 

 ل(87)
 ُبعثننننننننننننننننننننا تبيننننننننننننننننننننًا لّمحبننننننننننننننننننننة داعينننننننننننننننننننناً 
 فمعجننننننننننننُ  بينننننننننننناتع خضننننننننننننوعع وذلتننننننننننننعة 
 فنننننننننننننني ررا لّعشةنننننننننننننناق ديننننننننننننننن دننننننننننننننبابةَ 

 

 النن  الحننبة عترننا مننن يدنندة ويدننداُ 
نننناُ  ُة  ودننننبر  و تدننننار  األُنننن  والتي
 برننننا الحننننبة  ضننننح  لُّمحبةننننين ُيعننننراُ 

 
ومننن   نة ابنننن ع يننن  لنننم تكنننن لديننن  ال ننندر  الفتينننة التنننع تُنننعف  عّننن  ابتكنننار  

الدننور، فوتنن  وبتننيثير مننن م نناييب عدننره، كننان يعمنند النن  اإلكثننار مننن التشننبيراا 
واَُننتعاراا المُننتدعا  مننن الننذاكر ، فننع البيننا الواحنند  و فننع األبينناا المتالح ننة، 

 ل(88)و لّشاعر  ية غاية اَ تكديب الدور البياتية، عّ  شاكّة قول  بحي  َ تشد
 وبنننننننننندر  مننننننننننن الجننننننننننو اء دنننننننننني  تطاقُنننننننننن 
 تضنننننننا البننننننني  منننننننن ُنننننننود  وهننننننن   قوامننننننن 
 ُيشننننننننننننننننيُر بعتةنننننننننننننننناب  ويرتننننننننننننننننو بتننننننننننننننننرجب  

 

 منننن النننتةجم قرطننناه، ُدجننناه منننن الشةنننعبر
 فدننا  عّنن  العشةنناق بننالبيَ  والُننمرَ 
، ويبُننننننم عننننننن دةَر  ننننننفُر عننننننن بنننننندر  ُب  وُي
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ذلب لنننم تنننؤَد الدنننور  فنننع شنننعر ابنننن ع يننن   كثنننر منننن و يفترنننا البالغينننة، لننن 
يّة لاقتاع بطري ة غير حاُمة، كما فع  كاُتعمالرا دلياًل عّ  دحة المعت ، وُو

 ل(89)قول  

ننننننننننن   تنننننننننا ذاب الشةننننننننننرم النننننننننذ  بفننننننننننراق األهب
نننننَد ال ةبنننننا وهنننننع فنننننع األغنننننن  َ تتنننننا  الَحمب
 والر بنننننننر الردنننننننور فنننننننع الشيننننننن  ان  خنننننننن

 

 ار ان تنننننننننننننيع َ يبننننننننننننننالعننننننننننننننَ  والننننننننننننندة 
 نننننننننننننماد حتننننننننننن  تُننننننننننن   ينننننننننننوم ال تنننننننننننا َ 
نننننننننناَق الننننننننننرةدع النننننننننن  األشننننننننننببا َ  َُ  نننننننننننََّد 

 
كما  دا الدور  و يفترا فع الت يين، كما فنع األبيناا التالينة التنع يدنا 
فيرننا جمننا   حنند الشّمننان األتننراب، مُننتعماًل الدننور الّوتيننة التننع تمثنن  حمننر  خدينن  

تمثن  لنذ  ري ن ، والدنور الشمُنية التنع تمثن   ووضاء  وجر ، والدور الذوقية التع
 ل(90)طيب رائحت  

د ٌ والعننننننننننننننننننننننننذار بتفُننننننننننننننننننننننننج ٌ   فخننننننننننننننننننننننننذاه َورب
 كننننننننننننننننينة محيةنننننننننننننننناه الوضننننننننننننننننعء وَفربعنننننننننننننننن 

 

ننننننننننب، والمراشننننننننننا قرقنننننننننناُ  ُب  وريةنننننننننناه َم
 دننننننننننباح ٌ ولينننننننننن  ٌ مُننننننننننتتير ومُننننننننننداُ 

 
ودنننور ابنننن ع ينننن  مع مرنننا منننن المت ننننور، وهنننو ي نننا فيرننننا عتننند الشننننك   

درجة اإليحاء الفتعو وهع كذلب دور ج ئية َ ييتّا الخارجع، َو يرتف  برا ال  
 من مجموعرا دور كبرعو 
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 الّتوثيق:
 و 121ل 1ابن الَشع ار، ع ود الجمان )ميكروفّم(ل  -1
ننابق  -2  ُ و وقنند ذكننر ينناقوا هننذه ال ريننة باُننم لُ ر الو و شننار النن  1ل121المدنندر ال

قوال معجم البّدانل )ُ رةا(و  ترا تعرا فع عدره باُم لُ َرع و ترا من حوران، يا
، مُالب األبدار )دولة المماليب األول (ل   .190وات ر كذلبل العمر ة

 .1ل121ع ود الجمان )ميكروفّم(  -1
 المددر الُابقو -4
رعع )ميكروفّم(ل  -5 ، المختار من ديوان ابن ع ي  ال   َرععة  5ابن ع ي  ال  
َُم، وثمة قرينة ُتعنرا بنن )منرو( ت ن  مرو العال ل لم  جد موضعًا يعرا برذا ا -3

شما  غرب اربد من األردن، لعّةرا الم دود ، وثمةنة موضن  بخنر اُنم  لالعنال ل 
و بينا 980، 931ل 1ذكر البكر ة  تن   ر  بالشنامو البكنر ة معجنم منا اُنتعجم 

رابل قرية فع األردن ت   ال  الشما  من اربدو ابن خرداذبة، المُالب والممالنب 
، مرادنند اَطةننالع  ابننن 78ل  و اربنند مديتننة فننع شننما  األردنو  1ل41عبنندالحق ة

  Robinson 3.533ياقوا، معجم البّدان ل )اربد( 

 وSchumacherل 112الحدنل قرية ت   ال  الجتوب الشرقع من اربد 
رعع، المختار من ديوان ابن ع ي  ل -7  .4ابن ع ي  ال ة
 42المددر الُابقل -8
 .45المددر تفُ ل  -9

 قا  هذه ال ديد  يمدح متولع ثشر اَُكتدريةة، ومطّعرال -10
 هنننننننع الننننننندةار منننننننا بنننننننين الّنننننننوع والمعنننننننرةب

 
 ُفعجب بالمطايا الروج فيرا وعر بَ 

 
 31المختار من ديوان ابن ع ي ل 

 .38، 52، 49،50ات ر المختار من ديوان ابن ع ي  ل  -11
 مطّعرال  -12

  ضنننننننناءا بننننننننب األيةننننننننام وابننننننننترج النننننننندةهرُ 
 

 ا  بننننب اإلُننننالم واتخفنننن  الكفننننرُ وطنننن
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 و11المختار من ديوان ابن ع  ل 
 .11المختار من ديوان ابن ع ي  

 مطّعرال -11
  َجنننننننننننننَد الم ننننننننننننناَ  لننننننننننننندع ألجننننننننننننن ة م نننننننننننننامَ 

 
 فّ ننننننننننند َتَط نننننننننننا  َمنننننننننننام خينننننننننننَر امنننننننننننامَ 

 
 12المختار من ديوان ابن ع ي ل 

 مترا قديد  مطّعرال -14
 اَم ُ عتةنننننننننننننن  فننننننننننننننع الرننننننننننننننوع و عت نننننننننننننناُ 

 
 جفننننننننوتع الحبيننننننننب و عطنننننننناُ وحتةننننننننام ي

 
 .50المختار من ديوان ابن ع ي ل

 مطّ  ال ديد  التتع قالرا مرتئًا بالعيدل -15
 الدنننننننننننننننننبر ينننننننننننننننننت ص والشنننننننننننننننننراُم ي يننننننننننننننننندُ 

 
 والنننننننننننننندةم  يبنننننننننننننند  والُنننننننننننننن ةام يعينننننننننننننندُ 

 
 .31المختار من ديوان ابن ع ي ل 

 مطّعرال -13
دا   ُننننننننننن   عطفننننننننننن  مننننننننننناُء الدنننننننننننبةا فتنننننننننننيوة

 
 و ُننننننننننننننكره خمننننننننننننننر النننننننننننننندَ  فشننننننننننننننردةا

 
 .55مختار من ديوان ابن ع ي ل ال

 مطّعرال -17
 رفعنننننننَا لُّمّنننننننب مجنننننننندًا يخفننننننن  الشةننننننننربا

 
 وتنننا  فنننع عدنننرب اإلُنننالم منننا طّبنننا

 
 .18المختار من ديوان ابن ع ي ل 

 مطّعرال -18
َيننننننننننننننناَ   ماَشنننننننننننننناب ب ننننننننننننننندة الُننننننننننننننمرر ة األهب

 
َيننننننننننناَ   َوَرَتننننننننننناب بحننننننننننند  المشنننننننننننرفعة األهب

 
 .23المختار من ديوان ابن ع ي  ل

ع هننذه الُننتة المّننب األمجنند برننرام شنناه دنناحب بعّبننب، والمّننب الع ينن  مندح فنن -19
عثمننان، والمّننب األشننرا )لنن  فينن  ثنننال  قدننائد(، والمّننب المع ننم عيُنن ، والمّنننب 

 .75، 74، 71، 30، 22،59التادر داودو ات ر المختار من ديوان ابن ع ي ل
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 .73ات ر المختار من ديوان ابن ع ي ل  -20
هننن، بيتمننا ورد فننع الدننفحة 321 نة ابننن ع ينن  تننوفع ُننتة ذكننر ابننن الشننعار  -21

هنن ، وُدفنن بم نابر بناب الدنشير 322األول  من المختار من ديوات   ت  تنوفع ُنتة 
 من دمشقو

 .7المختار من ديوان ابن ع ي ل -22
 .32المددر الُابقل  -21
 .13المددر تفُ  ل  -24
  05تفُ ل  -25
 .43تفُ ل  -23
 .18تفُ ل  -27
 .7فُ ل ت -28
 .27تفُ ل -29
 .50ل 5ذكر بروكّمان هذه التُخة فع كتاب  تاريخ األدب العربع  -10
 .2المختار من ديوان ابن ع ي ل -11
 .48المددر الُابقل  -12
 .20المددر تفُ ل -11
 .27تفُ ل -14
 .17تفُ ل  -15
 .29تفُ ل  -13
 .59تفُ ل -17
 .53تفُ ل -18
 .7تفُ ل -19
 .11تفُ ل  -40
 .34تفُ ل -41
 .7تفُ ل -42
 .91تفُ ل -41
 .50تفُ   -44
 .41تفُ ل  -45
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  257ل 4ات ننر اشنناراا النن  هننذا اَجتينناح فننعل ابننن وادنن ، مفننرةج الكننروب  -43
 .102 بو شامة الم دُع، الذةي  عّ  الروضتين ل 

 .15دو عبدالجّي  عبدالمرد ، بيا الم دب فع  دب الحروب الدّيبيةةل  -47
 .19ن ديوان ابن ع ي  لالمختار م -48
 ورد فوق هذه الكّمة كّمُة ) رافاا(و -49
 قا  تاُخ الديوانل )لعّةرا  مراب(و -50
 ما بين المعكوفتين بيا  فع األد ، وال ياد  من عتدتاو -51
ُبدرعل ت   فع جتوبع حوران ال  الشنرق منن درعناو يناقوا، معجنم البّندانل  -52

 و252انل )ُبدرع(  بو الفداء، ت ويم البّد
الرةمثننننننال مديتننننننة ت نننننن  شننننننما  األردن عّنننننن  الحنننننندود الُننننننوريةةو بيركرننننننارا، رحننننننالا 

 و14بيركرارال 
تجرانل قرية ال  الشما  الشربع منن الُنويداء فنع ُنوريا و ابنن عبندالخالق، مرادند 

 ، ياقوا، معجم البّدان ل )تجران(و200ل 1اَطةالع 
نن  فننع األردنو ابننن -51 عبنندالحةق، مرادنند اَطةننالع  َحبننا  ل مننن قننرع واد  مُو

ننرا ل ُُّننّة جبّيننة النن  الجتننوب مننن 1ل281 ُة ، ينناقوا ، معجننم البّنندانل )حبننا (و ال
يننناقوا، معجنننم البّننندانل  2ل100البحنننر الميننن ل ابنننن عبننندالحق، مرادننند اَطةنننالع 

نننرا (و منننآب )منننآب ومنننؤاب(ل مديتنننة فنننع جتنننوب األردنو يننناقوا، معجنننم البّننندان   ُ )ال
  1ل25، ابن عبدالحق، مرادد اَطالع 178ن الت اُيمل )مآب(و الم دُع،  حُ

 .51المختار من ديوان ابن ع ي ل  -54
 .51المددر الُابقل -55
 و 52المددر تفُ ل  -53
، ديوات ل -57  .244دعب  الخ اععة
 .54المختار من ديوان ابن ع ي ل -58
 .54المددر الُابقل -59
 .73المددر تفُ ل -30
 .73تفُ ل -31
 .34 ل تفُ -32
 .34تفُ ل  -31
 .11تفُ ل -34



 

155 

 .71تفُ ل -35
 .12دو احُان عباب، تاريخ الت د األدبع عتد العرب ل  -33
اطة بين المتتبع وخدوم ل  -37  .47الجرجاتعل الُو
 .14المختار من ديوان ابن ع ي ل  -38
 .40المختار من ديوان ابن ع ي ل  -39
 .12المددر الُابقل  -70
 .49 المددر تفُ ل -71
 .53تفُ ل  -72
 .57تفُ ل  -71
 .29تفُ ل  -74
 .80ابن الدميتة، ديوات ل  -75
 .7المختار من ديوان ابن ع ي ل -73
 و 1ل47جرير، ديوات   -77
 .19المختار من ديوان ابن ع ي ل  -78
 .130ل 1جرير، ديوات   -79
 .2المختار من ديوان ابن ع ي ل  -80
 .77المددر الُابقل  -81
 .5ُ ل تف -82
 .12، 2،53تفُ ل  -81
 .18تفُ ل  -84
 .41تفُ ل  -85
 و 115تفُ ل  -83
 .2تفُ  ل  -87
 .41تفُ ل  -88
 و51تفُ ل  -89
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 المصادر والمراجع
 

ًَل   المخوطات: و
 
ابنننن الشنننعار المودنننّع،  بنننو البركننناا مبننناربل ع نننود الجمنننان منننن شنننعراء هنننذا  -1

 ياء المخطوطاا العربية، ال اهر وتاريخ، معرد اح 119ال مان، ميكروفّم رقم 
،  حمنند بننن ع ينن  بننن تدننيرل المختننار مننن ديننوان ابننن ع ينن   -2 ابنن ع ينن  ال رعننعة

، مخطوط ، مكتبة طب بو ُرا ، تركيا، رقم  رععة  و2813ال ة
 

 ثانيًا: الكتب المطبوعة:
دو احُنننان عبةنننابل تننناريخ الت ننند العربنننع منننن ال نننرن الثننناتع حتننن  ال نننرن الثنننامن  -1

الة، بيروا، الرجر  ُة الُر  .1971ل ت د الشعر، دار األماتة ومُؤ
بروكّمنننان، كنننار ، تننناريخ األدب العربنننع، ترجمنننة دو رمضنننان عبننندالتواب، دار  -4

 .1981،  1المعارا، ال اهر ، ط
،  بو عبيد عبيدالّن  بنن عبندالع ي ل معجنم منا اُنتعجم منن  ُنماء النبالد  -5 البكر ة

 عالم الكتب، بيروا، دو ا ووالمواض ، تح يق مدطف  الُ ا، 
بيركرنننارا، لنننودفّل رحنننالا بيركرنننارا، ترجمنننة  تنننور عرفننناا، و ار  الث افننننة،  -3

 .1939عمةان، 
ننناطة بنننين المتتبنننع وخدنننوم ،  -7 الجرجننناتع، ال اضنننع عّنننع بنننن عبننندالع ي ل الُو

تح يق محمد  بع الفضن  ابنراهيم وعّنع محمند البجناو ، دار احيناء الكتنب العربينة، 
 .1945ال اهر ، 

جرير بن عطية، ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تح يق دو تعمان محمند،  -8
 .1983، 1دار المعارا، ال اهر ، طن 

 .1987دو حُين عطوانل م اَا فع الشعر وت ده، دار الجي ، بيروا،  -9
 .1889ابن خرداذبة،  بو ال اُم ل المُالب والممالب، مطبعة بري ، ليدن،  -10
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عّنعة الخ اعنعل ديواتن ، جمعن  وقندم لن  وح  ن  عبند الدناحب عمنر  دعب  بن -11
 .1972، 2الدجيّع، دار الكتاب الّبتاتع، بيروا، ط

ابن الدميتة ل ديوان ابن الدميتة دتعة  بع العباب ثعّب ومحمند بنن حبينب،  -12
 هنو1179تح يق  حمد راتب التفاا، مكتبة دار العروبة، ال اهر ، 

ل تننراجم رجننا  ال ننرتين الُننادب والُنناب  المعننروا بالننذي   بننو شننامة الم دُننع -11
 .1974، 2عّ  الروضتين، دار الجي ، بيروا، طن

دو عبننندالجّي  عبدالمرننند ، بينننا الم ننندب فنننع  دب الحنننروب الدنننّيبيةة، دار  -14
 .1989البشير، عمان، 

ابننن عبنندالحق، دننفع النندينل مرادنند اَطةننالع عّنن   ُننماء األمكتننة والب نناع،  -15
 .1852ة بري  ، ليدن، مطبع
العمر ، ابن فض  الّ  شراب الدينل مُالب األبدار فنع ممالنب األمدنار،  -13

ننننكع، المركنننن  اإلُننننالمع لّبحننننو   دولننننة المماليننننب األولنننن ، تح يننننق دوروتيننننا كرافُو
 .1983بيروا، 

  بو الفداء اُماعي ، ت ويم البّدان، ، بشداد، دواو -17
لّننن ل  حُنننن الت اُنننيم فنننع معرفنننة األقننناليم، الم دُنننع، شنننمب الننندين  بنننو عبدا -18

 .1903، 2مطبعة بري ، ليدن، ط
ابن وادن ، جمنا  الندين محمندل مفنرةج الكنروب فنع  خبنار مّنوب بتنع  ينوب،  -19

 .1951تح يق دو جما  الدين الشيا ، دار احياء الترا  ال ديم ، ال اهر ، 
ل معجم البّدان، دار دادر، بيروا،  -20  و1979ياقوا الحمو ة
 

 المراجع األجنبية:ثالثًا: 
21- Robinson, Edward: Biblical Researches in Palestine and the Adjacent Regions, 

Jerusalem, 1970. 
22- Schumacher, Gottlieb: das Suedlische Basan, ZDPV, 1897, 20: 65-227. 
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