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 عؾخذصذاظبحث

ماظزػاويا مصدضل ماظعراضلمذيقؾ م1936-م1863)مظشاسر ماظشعراء معـ مايدؼث.م( ماظعصر مسي ماالجؿؿاسقمـ ماٌؽـرؼـ

مماظشاسرملمسم ماظعشرؼـ، ماظؼرن مسي مبغداد" ممسمب"صقؾلقف موؼشؾفمايرؼة،مذاسرملطؿا ماىدؼدة. ماٌرأة وذاسر

م،م1886باظؾقرتيمدؼؾاجة،مطؿامؼشؾفمباٌعريمتػؽريا.مطانماظزػاويمسضقامجملؾسماٌعارفمسيموالؼةمبغدادمدـةم

ماالدؿؽـافمم،موربرمرامظؾؼلؿماظعربلمباىرؼدةماظرمسقةم"زوراء."،موسضقامحملؽؿة1888ةموعدؼرامٌطؾعةماظقالؼةمدـ

وغظؿممم،موغائؾامسـمظقاءمبغداد.1914م،مموغائؾامسـمظقاءماٌـؿػؽمسيمذبؾسماظـقمابماظعـؿاغلمدـةم1890بؾغدادمدـةم

.وظفمعمظػاتمطـريةمسيماظشعرمسيماٌقضقساتماٌؿـقسةمصلجادمصقفامواذؿفرمعـذمصغرهمواظػاردقة اظعربقةباظؾغةمماظشعر

معمظػاتف مأػؿ موعـ ماظــرؼة، معمظػاتف مسـ مبعدممصضال مو"دؼقان مو"رباسقماتماظزػاوي"، ماظزػاوي"، م"دؼقان اظشعرؼة:

مو"اظـؿاظة"، مو"األوذال"، مو"اظؾؾاب"، ماٌـظقم"، مو"اظؽؾؿ ماظشقطان"، مو"غزسات مو"اظشذرات"، و"ثقرةمماظددؿقر"،

أنمأحدمثموظؾزػاويمسؾؼرؼةممصذةمسفقؾةمسيمطؾمماظػـقنماظشعرؼة.مأمتـكمبفذهماٌؼاظةممعؾقؿةمرقؼؾة(.ملاىققؿ"م)وػ

 سـمسؾؼرؼةمذيقؾمصدضلماظزػاويماظشعرؼة.

 ادلؼدعة

م(مذاسرمسراضلمصقؾلقف.موػقمسؾؿم1936-م1863)مذيقؾمصدضلماظزػاوي

ماظشعرم مسي ماظعؾؿل ماظؿػؽري مرواد معـ مورائد ماظعربلم، ماظشعر مأسالم عـ

مأشؾبم موضضك ماظعراضقة. ماظشكصقات معـ مسظقؿة موذكصقة ايدؼث،

حقاتفمظؾقرـمواألدبمواظشعر.موظفمسؾؼرؼةمذعرؼةمسيمصـقنماظشعرماٌؿـقسة.م

ماي ماظعراضل ماظشعر متطقؼر مسي مداػؿ معـ مأذفر مذوموػق مصاظزػاوي دؼث.

اٌذاػبماٌؿعدمدةمواظعؾؼرؼاتماٌؿـقسة.مصفقمذاسرمسؾؼري،موأدؼبمبارع،م

موسؿالقمممؿاز،موصقؾلقفمعاػر،موساملمزبصمصمباظؾغاتماٌكؿؾػة.م

ذغبذةذعنذحقاةذمجقلذصدضيذاظزػاوي

م) ماظزػاويم مصدضل ماظشفري.م1936-م1863ذيقؾ ماظعراضل ماظشاسر مػق م(
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وظدماظشاسرمسيمأدرةمم.بـمربؿدمصقضلممبـماٌالمأريدمبابانماظزػاويمغلؾفماظؽاعؾ:مذيقؾمصدضلم

اظـاعـمسشرمعـمذفرممػـ،ماٌقاصؼ1279ذيمايفةممدـةمم29عـؼػةمعؿدؼـةمبؾغدادمؼقمماألربعاءم

م مدـة مصقضلماظزػاويمو1863ؼقغقق مألبقؼـمطردؼنيمطرمينيمربؿد مبريوزهم مأبقهصريوزجلو مطان م.

مبارساموأدؼؾامعاػرا،مو ،مذفريامسيماظعؾقممواظػـقنمواٌعارف.مطانموعػيتمبغدادمساٌامطؾريا،ذاسرا

معـمصؼفائفا.ممكؿؾػةجيقدماظؾغاتماٌ مصؼقفا عـماظعربقةمواظؽردؼةمواظػاردقةمواظرتطقة.موطانمأخقه

ماظشاسر موأخقفموترسرعمصـشا مأبقف موصؼفقةمهتمرساؼة مأدبقة مأدرة ماظعراقمسي مسي مأدبلم م. وجقم

أعراءماظلؾقؿاغقةم)ذرضلمطرطقك(.موغلؾةماظزػاويمإديمزػاومطاغتمإعارةمعلؿؼؾة،موأجدادهماظؾابانم

وػلماظققممعـمأسؿالمإؼران،موجدمتفم)أممأبقف(معـفا.موأولمعـمغلبمإظقفامعـمأدرتفمواظدهمربؿدم

مذيقؾمبؿلؿقاتملمسممصقضل. مصلؿمذؿكماظشاسر مشريماٌلظقصة،ممل، ميرطاتف باجملـقنمسيمصؾاه

وعؿفماالدؿؾداد،موباظزغدؼؼمبفمًػؿفموإؼغاظفمسيماظؾفق،موباىريءمسيمطفقظؿفمٌؼاوباظطائشمسيمذؾا

م1ؿفمجملاػرتفمبكرائفماظػؾلػقة.قخكسيمذق

ذحقاةذمجقلذصدضيذاظزػاويذاظدرادقة

ٌامبؾغماظزػاويماظرابعةمعـمسؿرهمأردؾفمأبقهمإديماظؽؿماب،مصلمتمحػظماظؼرآنماظؽرؼؿ،ممثؿمراحمؼدرسمم

بقفمأسؾكمأبقفمتػلريماظؾقضاوي،موذرحماٌقاضػ،مودؼقانماٌؿـيب.ودعكمأضصكماظغاؼةمالعؿـالمتقجقفم

ظؽؾارماظشعراءماظػاردقنيممإلتؼانماظؾغةماظعربقةمواظؽردؼةمواظػاردقةمواظرتطقة.مصقؾمبمإظقفمدرادةماظشعر

م)اٌؿقصك ماًقام مسؿر م)م2م(،1121ػـ/515طلعـال ماظشريازي -م1209ػـ/606ودعدي

ـؿلمسـدهمعؾؽةمتمزبؿاراتمهلؿ.موطانمأبقهمؼرؼدمأنم،موطؾارمذعراءماظعرب.موحػظم3م(1294ػـ/694

اظشعر،مصفعؾمظفمجائزةمدرػؿمواحدمظؽؾمبقتمذعرمؼـظؿفمحؿكموإنمطانمعـمشريمععـك،مثؿمذفمعفم

م ماىقد. ماظشعر ماظؿقؼسؾكمحػظ مثؿ مأوال، مواظده مسـ ماىؿة ماظعؾقم ماظزػاويم معشفقرةممأخذ مبدردة

مبغداد، مسي متؼع مدؾقؿاغقة معدردة مأؼمامسفا مسؾك مواظـؼؾقة ماظعؼؾقة ماظعؾقم مأخذ مبغداد أدباءمديطؿا

-م1870م(،موسؾدماحمللـماظؽازؿلم)1924-م1857طلعـالمربؿقدمذؽريماألظقدلم)ماٌعاصرؼـ

ماظقػابماظـائبم)1935 مسؾد ؿقةموغؾغمسيمزبؿؾػماجملاالتماظعؾ ،م(،موشريػؿ1927-م1852م(،

م مإديمواظػؾلػقة،مطؿا ماٌرتذية مواظػؾلػقة ماظؽؿبماظعؾؿقة موطانمؼؼرأ مواظعربقة. م ماظشرسقة تؾؼكماظعؾقم

ماظعربقةم ماظؾغة مسي ماظؾغاتمصلجاد مدرادة مسؾك مأضؾؾ موضد مواظشعرؼة. مجباغبماظؽؿبماألدبقة اظعربقة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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مواظؽردؼة. مواظرتطقة مغؾقشفمواظػاردقة م اظؾغةبموطان معـ مأضقى ماظؾاضقةاتعؾقععواظشعر مسؾكم4.ف وأطبم

مذاتمذلن.صاٌطاظعةمسيم موأدبقة مصؽرؼة مثروة معـفا مذدؼدمحؿكمطاغتمظف مم5فؿ ماظطؾقعقةماظعؾقمأخذ

ماظعربقةماظيتو مواظعؾقم ماظشعر،مواتلؿممبعاىةمعقضقساتمماظػؾلػقة مصلجادمسيمغظؿ أثرتمسيمذعره.

سؾؿقةمأومصؾلػقةمطاىاذبقمة،مواظروحمواىلؿ،مواظـار،موايدؼد،موشريػا،ممممامػقمأضربمإديمرؾقعةم

مصؾؿمترقمظف،موطـريامعـمسؾقمماألوظنيتعؾمؿمطـريامعـمسؾقمموؼؼقلمأريدمضؾش:م"6اظــرمعـفمإديماظشعر.

أيمأغفمأحاطمسؾقعامذيمةمعـمععؾقعاتماألدباءماٌؿؼدعنيمصؾؿمؼرشبمإظقفا،مطؿامم7"مخرؼـمصقظعمبفا.اآل

مأحاطمسؾقعامطـريةمعـمععؾقعاتماألدباءماٌؿلخرؼـمصلسفبمبفا.

ذحقاتهذاظعؿؾقة

م،مطؿام1885سامم بؾغدادم"ماظيتمتؼعاظلؾقؿاغقة عدردة" وػقمذاب،معدرمدامسيمظؼدمسقمـماظزػاويمم

مجملؾسماٌعارفمبقمسقمـ مسضقا مذؾابف مسي مدـة مبغداد مدـةم1886الؼة ماظقالؼة مٌطؾعة موعدؼرا م،

ـمسضقامحملؽؿةمثؿمسقممم،1890سامممم،موربرمرامظؾؼلؿماظعربلمباىرؼدةماظرمسقةم"مزورآء"1888

مؽاالدؿ مدـة مم8م.1892ـافمبؾغداد مدـة مطفقظؿف مأوائؾ مسي مترطقا.1896وداصر مسي ماألدؿاغة مإدي مم

وبؾغماظلؾطانمسؾدمايؿقدمأغفمضدممحؽقعؿفمم.صلسفبمبرجاهلاموعػؽرؼفا،موتلثرمباألصؽارماظغربقة

صلردؾمإظقفمبعضماىقادقسمثؿمأردؾفمععماظؾعـةماإلصالحقةمواسظامساعامظؾالدماظقؿـ.مثؿمأسقدمإديم

مأحبمماآلدؿاغة. مإذ مايب مذراك مسي ماظزػاوي موضع مإدؿاغؾقل مامسموسي مإدؾاغقة مؼفقدؼة فامصؿاة

ثؿمدفـفممراحقؾ،موزؾتمضصؿفمععمػذهماظػؿاةماظعذراءمذبفقظةمعـمضؾؾماظؽـريمممـمدردقامحقاتف.

مب مملعرماظلؾطانمسؾدمايؿقد.ودػرهمإديمبغدادمزبػقرا شربمغػل،مإذمملمؼلؿعمعـمضؾؾمإنمأوػذا

رةموسقمـمظفمراتؾامذفرؼامضدرهمزيسمسشماظرجؾمؼـػكمعـمشريمبؾدهمإديمبؾدهمإالمسيمػذهمايادثة.

مظؾػؾلػةماإلدالعقةمسيماىاععةماٌؾؽقة مسادمإديماألدؿاغةموسقمـمأدؿاذا مأسؾـماظددؿقر مظرية.موسـدعا

م ماظػـقن.م1908سام مدار مسي ماظعربقة مظمداب موأدؿاذا موسقمم9، مبغداد، مإدي مساد مأدؿاذامثؿ ـ

عرتني،مم"اٌؾعقثان"ايؼقق،مواغضؿمإديمحزبماالهادؼني،مواغؿكبمسضقامسيمذبؾسم عدردة سي

غشرمبعدػامعؼاالمسيم"اٌمؼد"مداصعمموسـدمتلدقسمايؽقعةماظعراضقةمسقمـمسضقامسيمذبؾسماألسقان.

ملظاسـماٌرأة،مصـارماظشعبمضدمهموضذصفمخصقعفموظزمماظزػاويمدارهمخقفماظؼؿؾ،مثؿمسزظفموصقفم

م"معـموزقػؿف،مثؿمأسادهمذيالمباذامواظلمبغدادموزقػؿفمثاغقة. ثؿماغؿكبمم10بغدادم"مغازؿمباذا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
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صذػبمم11ممغائؾامسـمظقاءماٌـؿػؽمسيمذبؾسماظـقمابماظعـؿاغل،مثؿمغائؾامسـمظقاءمبغداد.1914دـةم

ملمؼرتكمبغدادمإبانممطـريةمدؿاغةمطـرياموحضرمجؾلاتماظربٌانماظعـؿاغل.موخطبمصقفمعراتماآلإدي

ـم.موسقمـمجملؾسماٌعارفمبؾغدادمسيمسفدماالحؿاللماظربؼطاغلمظؾعراق.مثؿمسقمايربماظعاٌقةماألودي

مظؾفـةمتعرؼبماظؼقاغنيماظعـؿاغقة. ماظقرـقةماظؽربىمسيماظعراقممرئقلا ماغدظعتمغريانماظـقرة وسـدعا

أربعةمأذفرمطانمؼعؿؾمسيمتؾؽماٌـاصبمملمموادؿؿرتمحقاظ1920/سامم6/م30)ثقرةماظعشرؼـم(مؼقم

مماظيتمأدـدتمإظقفمبعضماظقضت، مظرتذقحماألعريمم12م.1920وملمؼشرتكمسيمثقرة ماظدسقة وضدمأؼد

م ماظعرشمسيماظعراقمسام مسيمذظؽماظشعر.1921صقصؾمالسؿالء معـممظؽـماٌؾؽمصقصؾمم،موغظؿ سزظف

ذيقعموزائػفموأؼضامضطعمسـفمذيقعمرواتؾفمحؿكمرصضمأنمؼؽقنمذاسرماٌؾؽمعؼابؾمراتبمضكؿ.م

مزظمتمضدعفموػقمؼؿؿشكمسيمدارهمودؾبمسزظفمبلنمخصقعفمضذصؿفمحؼدامسؾقفموحلدامبف.موذاتمؼقم

ماٌطاظعةمواظؿلظقػ.ظقلريمثؿمظزممبقؿفموضضكموضؿفمبصؽلرمسظؿمعـمضدعفما

مذوصاةذاظزػاوي

ودصـممبشفدم1936.13ذؾاطمدـةمم24سيمػـ/1354سيمذفرمذيماظؼعدةمسامممبؾغدادتقصملماظزػاويمم

مسي ماألسظؿقة،محاصؾ مسي ماًقزران مضربهعؼربة موموبين مضرببايفرة مسؾك ماعةسؾم ضربمدصـ

وطانماظشقخمأذبدماظزػاويمؼؾغضفمسيماهللمظؾعضمأوصاصفممابـمأخقف. أذبدماظزػاوي اظشقخ اظعراق

رجمسيمجـازتفمٌمامتقصملمذيقؾمصدضلماظرذؼؾةموألغفمرجؾمعؿفؿمسيمدؼـفموسيمبعضمغظرؼاتف،موملمخي

م15طانمأسفقبة،موررازموحده."ماظزػاويممرثاهمإبراػقؿماٌازغلمضائال:موايؼممإنم14اظزػاوي.م

ذأوصافذاظزػاويذ

مٌماح،مماظزػاويماتمصػم مسيماظشعربذطاء ماظراويممصربع مؼؼقلمرف مسيماظعراق. مأعره واظػؽر،مواذؿفر

واصػامذكصقةماظزػاوي:"مطانماظزػاويممسصيبمماٌزاج،مدرؼعماظغضب،مدرؼعماظرضا،مبعقدامسـم

ظػتماألغظارمإظقف.مطانمطـريماظؿطؾعمإديمععرصةمآراءماظـاسمصقف.موطانممسابمايؼدمواظضغقـة،موظق

مبايرؼة مإديمايدماألضصك:مدقاءمطاغتمحرؼةماظؿػؽري،مبعقمإديمحدممذغقصا د،موؼطاظبمبنرالضفا

مسـمحرؼةم أوحرؼةماالسؿؼاد،مأوحرؼةماظؼقل،مأوحرؼةماظـشر،موظشدةموظقسفمبايرؼةمغاضؾمطـريا

مآرائف".ماٌرأة مإبداء مسي مجرؼؽا موطان ماظشاسر16اظشرضقة، ماظعالعة مسـف ماألسظؿل ضال مطانموظقد م" :

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%90%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://www.asirgate.com/forum
http://www.asirgate.com/forum
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%8A
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باظعؾقمممسفابمبـػلفمربؾامظؾشفرة،موميقؾمإديمزباظػةماظـاس،موؼدسلماٌعرصةاظزػاويمذدؼدماإل

م17واىاذبقةمواظؿشرؼحمممامأثارمضفةمطادتمتمديمحبقاتف.طؾفامطاظػؾلػةمواظػؾؽم

مذخصقذةذاظزػاوي

مكعاتمذكصقؿفموصقرةمغػلفموذؿطـريمعـمعؼقمكقمةمبارزةمممؿازة.موذعرهمؼدلممسؾظؾزػاويممذكص

م18،موػقماعرؤمالمجيفرمإالممبامؼشعر،مطؿامؼؼقل:غزساتف

 إغلماعرؤمالمأجفرم+مإالممبامأغامأذعر

مبالمعظاػرم مواظظفقر ماظػارشة ماظؽربؼاء مؼؽره معـؾؿا مواظـػاق مؼرصضماظذلم مواضعلم مسؼالغلم مذاسر صفق

م19ايؼقؼة.مطؿامأغشد:م

 المأرؿؽـمظغريمعامأغامدارعمأومعؾصر

 غابينمذرمصنغلممعـفمالمأتذعمرمإن

مأومجاءغلمخريمصالمأشرتممعـفموأبطر

 تؿقلمرمفوظؼدمضـعتمعـماظطعاممبؾؾغ

مدؼاغةذاظزػاوي

ظؼدماتمفؿماظزػاويمسيمدؼـف،مسيمإمياغفمباهللموحدهمسيمضرارةمغػلفموظؽـفمؼرؼدمسيمإمياغفمأنمؼلؿـدمإديم

المماظعؼؾ.موإنماظدؼـمسـدهمخاضعمظؾعؼؾ;موػقمظذظؽمؼرؼدهمذبردامعـماًراصاتموذبردامعـمطؾمعا

حرية.مذلغفمسيمذظؽمفمصرتاتمذؽموبنيماإلميانمواإليادموطاغتمظماؼؼؾؾفماظعؼؾ.مموطانماظزػاويمعضطرب

خرمؼقممعـمأؼاعف،موذظؽمأغفمؼـطؾؼمسيمآنماظؽـريؼـمعـماظعؾؿاءمواظػالدػة.موضدمراصؼؿفمايريةمإديمذل

م20بلؾطانماظعؼؾ.ممؼعرتفمحبؼقؼةمحاظفمسيمصراحةموجرأة:متػؽريهمعـمعؾدأماظعؼالغقمةماظيتمالمتدؼـمإال

 رةموالمتؼصريطانمإميـــــــــــــــاغلمسيمذؾابلمذيـــام+معامبفمغز

مينمصؾؿمؼلؿؼرمعـملماظشعقرؼاظشؽــــــــــــقك:مػؾمتم+متالحشريمأنمم

مثؿمسادماإلميانمؼؼقيمإظــــكمأنم+مدؾمفماظشقطانماظرجقؿماظغـــــرور

مثؿمآعـتمثؿمأيدتمحؿـــــــــــــكم+مضقؾمػذامعذبذبمعغـــــــــرور

مؼػعؾماظؽؿلمماىــــلقرثؿمداصعتمسـفمبعدمؼؼقــــــــــــــــم+معـؾمعام
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مــــــــــرؼرهوتعؿؼتمسيماظعؼائدمحؿـــــــــــــــكم+مضقؾمػذامسالعةم

مثؿمإغلمسيماظقضتمػذامًقصــلم+مظلتمأدريمعاذاماسؿؼاديماألخري

طانمسيمايؼقؼةمعلؾؿامضقيمماإلميانمإديمأضصكمحدودماإلميان،مصؼدمأغشدمطلنمدلظفمعـؽرموغؽريمم

موػقمجيقب:م

مؼـؽماظذيمطـتمسيماظدغقام+مسؾقفموأغتمذقخمطؾريضؾمعامد

مضؾت:مطانماإلدالممدؼينمصقفام+موػقمدؼـمباالحرتاممجدؼر

مضالمعـمذاماظذيمسؾدتمصؼؾتم+ماهللمربملموػقماظلؿقعماظؾصري

م21وؼؼقلمسيمضصقدتفم"ماهللمذومتؼدؼر":

ماهللمضدرمظلماظـفاةمبػضؾفم+معـمذرمهمواهللمذومتؼدؼر

ماػؾم+مؼؾقيمرضابماظذلمهتماظـريأدػلمسؾكمذعبمػـاظؽمج

 سبؼرؼةذاظزػاويذذاظشعرؼة

ممصذما.موإنممسقاعؾمطـريةمجعؾؿفمذاسرا موسؾؼرؼا معؽـرا موصقمرتفمذاسراممطانماظزػاويمذاسرا سؾؼرؼا

م:اظعقاعؾماٌمثرةمسيمتؽقؼـمسؾؼرؼؿفممعامؼؾلمأػؿمطؾرياممبنيماظشعراءماظعاٌقني،مموعـم

مةكؿؾػ:مألنمأباهمطانمأدؼؾاموذاسرا،موعؿؼـامباظؾغاتماٌإدالمسؾمذوذغشأةذاظزػاويذيفذبقت .1

صـظؿمباظعربقةمواظػاردقةمسيمصؾاه.مطؿامطانمساٌاممعـماظعربقةمواظؽردؼةمواظػاردقةمواظرتطقة.

تمصقفماددازؾغداد.موإنموالدتفمسيمبقتمسؾؿموغشلتفمسيمذبؿؿعمإدالعلمظموعػؿقاعاػرا،م

مسؾؼرؼؿفماظشعرؼة.

ذ .2 ذادلتـوسةاعتزاجذدعاء ماظزػاوياظعـاصراجلـدقة مصقضلماظزػاويم:مطانمأبق وأعمفممربؿد

وؼـؿلبمأبقهمإديمأعراءماظلؾقؿاغقةماظؾابان.موػقالءمؼـؿؿقنمإديمخاظدممعـماألجـاسماظؽردؼة،

داسدتفمسيمتؽقؼـممصؼدماجؿؿعتمصقفمسـاصرمجـلقةمعؿـقسةمم22اظعرب.معـبـماظقظقدماظذيم

مسؾؼرؼؿفماظشعرؼة.م
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:مطانماظزػاويمطـريمدواوؼنذصحولذاظشعراءذاظعبادقني،ذواظؽتبذاظشعرؼةذاظؼدميةدرادةذ .3

ماٌعريم) مأبلماظعالء ماظعؾادقنيمطلعـال ماظشعراء مؼدرسمدواوؼـمصققل مطان -م973اظدرادة.

مػـ(ماظشاسرماظعؾادل.مطؿامدرسماظؽؿبماظشعرؼةماظؼدمية.284-206م(،مواظؾكرتي)1057

اظزػاويمضقيمماياصظةمواظذطاء.مإنممضقتفماياصظةمداسدتفم:مطانماظؼوةذاحلاصظةذواظذطاء .4

مسيمتؽقؼـمسؾؼرؼؿفماظشعرؼة.

ذاظصحػذواجملالتذواجلرائد .5 مواظصقػمعطاظعة مأشؾبماىرائد ماظزػاويمؼطاظع مطان :

ماٌطاظعةمداسدتفمسؾكم موػذه واجملالتمطاهلالل،مواٌؼطؿ،مواٌؼؿطػ،ماظزوراء،موشريػا.

متؽقؼـمسؾؼرؼؿفماظشعرؼة.

:مطانمجياظسمسيمذباظسماألدباءمواظشعراءمواٌػؽرؼـمسذاألدباءذواظشعراءذوادلػؽرؼنجماظ .6

مواظلقادقنيمواظزسؿاء.موػذهماجملاظلةمطقمغتمصقفمسؾؼرؼؿفماظشعرؼة.م

ذاظػاردقني .7 ماظػاردقنيمطلعـالماظتأثرذبؽبارذاظشعراء ماظشعراء :مطانماظزػاويمضدمتلثرمبؽؾار

موػذاماظؿلثرمزادمصقفمسؾؼرؼؿفماظشعرؼة.ممؿاراتمهلؿ.سؿرماًقاممودعديماظشريازي،موحػظمزب

موادلشاربذيجماظسذادلؼاػ .8 ماظزػاويمجياظسممبفاظسماٌؼاػ: مغدؼةواٌشاربمواألملطان

مواظماألدبقة مبعضماألدباء موػؿمؼحقثمجيؾسمصقفا مواظـؾالء. مواظػضالء مسـدثقنمقؿشعراء

اظشكصقة،مواالجؿؿاسقةمواظلقادقةموشريػا.موػذهماجملاظلةممتؽالاألدبمواظشعر،مواٌش

مطقمغتمصقفمسؾؼرؼؿفماظشعرؼة.م

ماىفابذةماٌعاصرؼـواظزػاويمباألداتذةماظعؾاضرةممتؾؼمك:مباألداتذةذاألصذاذذوتؾؼذقهذاتصاظه .9

مؿؾؼلوػذاماظم.صادؿطاعمأنمؼلخذمعـمسؾقعفؿماظؾاػرةموععارصفؿماىؿة.عـماألدباءمواظشعراء

مصقفمسؾؼرؼؿفماظشعرؼة.طقمنم

ذاظبالد .10 ذخارج ذيف ذواظشعراء ذباألدباء ذوادلالزعة مخارجماظرحؾة مإدي مداصر ماظزػاوي مطان :

اظؾالدمطاألدؿاغة،موترطقاموإدؿاغؾقل.مصالزمماألدباءمواظشعراءماظغربقني.موإنمػذهماظلقاحةم

مسؾؼرؼؿفماظشعرؼة.مممصقفماألدبقة،مطؿامودمعتمصقفمسؾقعفمودمعت
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ذاجمل .11 ذيف ذواألغدؼةادلداػؿة ماظس مؼلاػؿ مطان ماظزػاوي مإنم م: موؼغشلمسي ماظؼقم، ذباظس

أغدؼؿفؿموععاػدػؿماًاصةمواظعاعة،موؼصغلمإديمعامؼدورمصقفامعـمجدلمسـقػمسيماظؼضاؼام

ماالجؿؿاسقةمواظلقادقةمواظـؼاصقة.موػذهماٌلاػؿةمداسدتفمسيمسؾؼرؼؿفماظشعرؼة.

ذادل .12 ذباظؾغات مسؾكةختؾػاظرباسة ماظزػاوي مأضؾؾ مضد ماظعربقةمم: ماظؾغة مسي مصلجاد ماظؾغات، درادة

م.ماألخرىاظؾغاتمبأضقىمعـمغؾقشفمممطانماظعربقةب غؾقشفظؽـمومواظػاردقة،مواظرتطقة،مواظؽردؼة.

ماظزػاويماظؾغاتماألوربقة،م:اظغربيذباألدبذاظتأثر .13 مباآلمملمؼؿعؾمؿ مذظؽمتلثر دابمباظرشؿ

ماظغربقة،مألغفمطانمؼطاظعماألدبماظغربلماٌرتجؿمإديماظؾغةماظعربقةمأوماظرتطقة.

وػذهماظعقاعؾماٌذطقرةمصقمرتفمذاسرامسؾؼرؼامصذا،موذكصقةمضكؿة،مطؿامجعؾؿفمذاسرامذامذعقرم

عؽاغةمعرعقضةمبنيماظشعراءماٌقدقسقني.مصظفرتمتؾؽماظعؾؼرؼةمإديمحؿكمبؾغمموسارػةمدضقؼةسؿقؼم

مذعره،موباًصقصمسيمذعرهماالجؿؿاسلممواظلقادلممواظػؾلػلم.معقضقساتمسيمذيقع

مذاسرؼةذاظزػاوي

حؿكمبؾغتمذروتفامسيمطفقظؿف،مثؿمملمميبدأتمسيمذؾابفماٌؾؽر،موأخذتمتؼقإنممذاسرؼةماظزػاويمم

عؿدصؼةمشزؼرةمإديمؼقعفماألخري.مطؾمؿامتؼدعتمبفماظلـقنمتزدادمضقةموخصقبة،محؿكمظؾمكمغداءممتظؾ

صيب،موأجادمصقفؿامبعدمأنمدبطمكماظـالثنيمعـمسؿره،مماظشعرماظعربلمواظػاردلموػــقمأغشدمربمف.

مرجع مأن مبعد ماظشعرؼة ماآلمووؾتمسؾؼرؼؿف ماظؼصائدعـ مؼـظؿ مرػؼ مصنغمف معـػقا، مبغداد مإدي مدؿاغة

مبؿقضقع موؼذؼعفا ممبصر،مماظشائؼة، مو"اٌمؼمد" مو"اٌمؼطمؿ"، م"اٌمؼؿطمػ"، معـمصققػة مسيمطؾم علؿعار

معـممبقضقسات مإؼؼازفا مبفا مؼؼصد ماألعة، مبفا معلؿـفضا ماجؿؿاسقة مأو ماظطقؼؾةمصؾلػقة .مرضقدػا

مصدخؾمصقفمررازمجدؼدمعـماظشعرمملمؼعفموأحدثتمضصائده ماظعربلمايدؼث. مسيماظشعر دماغؼالبا

بنيمماظزػاويذعرمؼعدمحـذوهمسيمادؿكدامماٌعاغلماٌلؿقدثة.ممضؾؾف.موأخـذماظؼرمآءمواألدباءمحيذون

مإذ مواظؿفدؼد. ماظؼدؼؿ،مماظؿؼؾقد ماظرتاث مإدي مجبذورػا متـؿؿك مطاغت متارخيقة معرحؾة مسي ساش

إنممم23ايدؼثمعـماظعؾقممواظػـقنمواٌعارفماىدؼدة.موتلؿشرفمسيماظقضتمغػلفؿامجيقدمبفماظعصر

طـريامموأحاطغشلتفماظـؼاصقةمتعؿؿدمسؾكماظؿعؾقؿماألدريموسؾكمايؾؼاتماٌلفدؼةمواالرالعماير.م

رتمععارصفمصلثرىموربؿفموتطقممةطـريإديمبالدممعـمسؾقمماألوظنيموطـريامعـمسؾقمماآلخرؼـ،موداصرم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.asirgate.com/forum
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موأتوتعؾم مصيب، موػق ماظػاردقة مؿ مأغف مدرجة مإدي ماظػاردلمؼـفا مظؾشاسر ماًقمام" م"رباسقات ترجؿ

م)ماٌعروفمبعؿر مم24(م1113م-مم8104اًقام ماظعربقة ماظؾغة مسؾؼرؼةمإدي مذا مصقمرتف ماألسؿال ػذه

م مايدؼث.مممؿازة. ماظعربلمسيماظعصر مرصقعةمسيمساملماظشعر معؽاغة مأحؾؿف مذعرؼة وظؾزػاويمعقػؾة

عػؿقحماظؼؾبمعؿؼدماظعارػةمثائرماظؼؾب.موذعرهمحرمرؾقؼمالمؼؿؼقدموطانمذاسرامذبددامرضقؼمايسم

اظطؾقعةماٌطؾؼةمضاربامسرضمايائطمباظصـاساتممكصقفمعـقمكسبم25باظلالدؾمواألشاللماظؼدمية.

ماظق مواًقاالت مسؾاظؾػظقة مثائرا ماظؿفدؼد مإدي مغزاسا ماظؼدميةمكػؿقة مطؾمماألداظقب مسؾك عؿؿردا

اظزػاويممذؾقفمباظشاسرماظعؾادلمماظؾقرتيمموم27وطانمأدؾقبفمؼعؿؿدمسؾكماظؿقؾقؾمواظؿعؾقؾ.م26ذلء.

م)384-ه206) ماٌعريم ماظعالء مأبل ماظعؾادلم موباظشاسر مدؼؾاجة، م449-363ه( متػؽريا، وطانمػـ(

ؼرىمأنمظفمدؼطات،مموباظرشؿمذظؽمملمؼعرتفمبعؾقمعـزظؿف،ممبؾمطانم28ػذاماظعصر. مبعري ؼشؿفر

م29ذعرهماظؾاضل.محقثمؼؼقل:مجقدةمرشؿ

مؼامذعرمأغتممساءم+مأرريمصقفامبػؽــــــري

 رقرامأدػمورقرام+مأسؾقمطؿـــــقؾقؼمغلر

مإنمملمتصقرمذعقريم+مصؾلتمؼامذعرمذعري

معـمبعدمعقتلمحبنيم+مدقعؾؿماظؼــــــقممضدري

 حقاتلم+مهلؿموأصـقتمسؿـــــــــــــريصؼدموضػتم

حاولماظزػاويمأنمؼؽقنمذاسرماظعصرمايدؼثموابـمايقاةماىدؼدةمصفدمدمعقضقساتمذعره.م

معؽـرم مذاسر موػق مظشعره. معقضقسا مواظػؾلػة ماظعؾؿ ماتمكاذ موسي ماظؿقرؼري مصراسف مسي مودؼده طان

م30وظفمدؿةمدواوؼـمذعرؼة.مدـقاتفماألخرية.تؿدصمؼمضرحيؿفمباظشعرماظغزؼرمإديم

ذعذطورةذيفذاظتاظيذبذأنذتتواصرذصقهذثالثةذذرو ذ،ذوػيؼرىذاظزػاويذأنذاظشاسرذجي

األول:مأنمؼؽقنمظفمادؿعدادمذاتلممظؾشعر،مواظـاغل:مأنمتغزرمعادتفمسيماظؾغةمواظعؾؿمواظـاظث:مأنم

ؼؽقنمضدمعارسماظشعرممماردةمرقؼؾة.مطؿامؼرىماظزػاويمأنماظـؼدمجيبمأنمؼؽقنمغؼدامعقضقسقام

هقلمإديمحؼد.موظؾرصاسيمآراءمسيماظشعرمظؽـفامظقلتمطكراءممصادرامسـمسؾؿمودراؼةموإخالص،موإال

مسيم مواظؽؿابة ماظـؼد مؼـصرفمإدي ممل مألغف مواظػـقن ماٌـاحل ماٌؿشعؾة ماألظقان ماظزػاويماٌؿعددة زعقؾف

موؼرىماظزػاويمأنمماظؼاصقةمػكمدالدؾموأشاللمؼؼقدماظشاسرمبفاماظصقػمطؿاماغصرفمإظقفامزعقؾف.
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ظؼدمدسامإديماظؼاصقة،موابؿؽارمأوزانمجدؼدة.مإذمطانمؼرىمأنماىؿقدمسؾكماظؼدؼؿمعـماألوزانممذعره.

ماظدسقةم مػذه مرشؿ مزؾ ماظزػاويم مأن مشري ماظغرب. مذعراء مسـ مذعرؼا ماظشرق متلخمر مسي مدؾؾا طان

مثابتمؼػؿؼرمإديمايققؼةماإلؼؼاسقةمواظؿعؾريؼة.موملمؼـؿجمسـمطؿابؿفم اٌؿقؿلةمأدريمذؽؾمذعريم

 31شعرماٌردؾمإالمأبقاتمرطقؽةمؼـؼؾفاماظؿؽؾػ.موخريمأعـالمظؾشعرماٌردؾمؼؼقهلاماظزػاوي:اظ

مٌقتماظػؿكمخريمظفمعـمععقشةم+مؼؽقنمبفامسؾؽامثؼقالمسؾكماظـاس

مؼعقشمرخكماظعقشمسشرمعـماظقرىم+موتلعةمأسشارماألغاممعـاطقد

واألشالل.موالمؼرىمعاغعاممدؾوالمؼرىمظؾشعرمضقاسدمبؾمػقمصققماظؼقاسد،محرممالمؼؿؼقدمباظلال

خر،مطؿامصعؾمسيمآريماظؼاصقةمبعدمطؾممبضعةمأبقاتمعـماظؼصقدةمسـدماالغؿؼالمعـمصصؾمإديمعـمتغق

زممؿسدةمضصائد.موسـدهمأنماظشعرمعامؼـظؿفماظشاسرمعـمإحلاسمجيقشمسيمغػلفمبلوزانمعقدقؼقةمصقف

م32بفماظلاععمحقثمؼؼقل:م

 سمخؾقؼامأنمؼؼالمظفمذعرإذاماظشعرمملمؼفزمكمسـدممساسفم+مصؾق

سؿؼدمأنمػذاماظـقعمعـماظشعرماظذيمؼفزممأصؽدةماظؼرآءمووجدانماظلاععنيمػقماظذيمؼـؾغلمإغلمأل

مسؿقؼام ماغطالضا ماظػؽري متقماره مسي مؼـطؾؼ مإغف ماظصققح. ماظشعر مصـ مأو مايؼقؼل ماظشعر مؼلؿمك أن

ك،مصققاولماظؿؼصلم،موحياولموهؾقالموتعؾقال،موتؿفاذبفماألصؽارمعؿػرمسةمعـمػـاموعؾؿؿعةمعـمػـا

موؼشدمهمعـمػـاك،مصقؿؿزجماظشعرمطؾمفم االدؿؼراء،موػقمسيمطؾممذظؽمشارقمسيمذعقرهمؼشدمهمعـمػـا

مباظشعقرمطؾمف،موتـطؾؼماآلراءمحقةمغؾماضةموذاتمأثرمبعقدمسيماظـػقسمواظؼؾقب.

مندمذاسرغاماظزػاويمسيمأوصافمعؿـقسةمتـؾتمبفامسؾؼرؼؿفماظشعرؼة،مطؿامؼؾل:م

مذاسرذادلوضوساتذادلتـوسةذ

مإالموضدمغظؿمصقفممشادرعام مأبقاتاظزػاويمعقضقسا مأومأا مأطانماجؿؿاسقامأومدقادقا ومضصقدة،مدقاء

تارخيقامأوماضؿصادؼامأومساٌقامأومععرصةمعـماٌعارفمأومصـاممعـماظػـقنماىؿقؾةمأومسؾؿامعـماظعؾقم،م

مأو ماظؼدمية ماٌقضقسات معـ مموشريػا ماٌقضقسات،ماٌقضقسات مأشؾب مسي منح مصؼد ايدؼـة.

 باًصقصمسيماظشعرماظقرين،مواالجؿؿاسل،مواظػؾلػل،مواظقصػل،مواظشعرماٌؾقؿل.

م
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مذاسرذاظعؾومذاحلدؼثة

ظؼدمأطبمماظزػاويمسؾكمعطاظعةماظؽؿبماظعؾؿقة.مصقدمعمظؾشعراءمذباالتماظشعرمحقثمغظؿمسيماظعؾقمم

ماظؽقغقات،مواىاذبقة،مواظؽ مقؿقاء،موايدؼـة،مطعؾؿ ،مواظطؾقعقة،مواظرؼاضقة،موشريػاماظػؾؽسؾؿ

م مايدؼـة. ماظعؾقم مسفائب مواٌؽانمعـ مواظرصع، مواىذب، مواىزر، مواٌد ماألصالك، مسي وؼؾقث

م33ؼؼقلماظزػاوي:واظزعان،موشريػا.م

ماألرضمظؾشؿسمبـتم+ماظشؿسمبـتماظػضاء

موريمدطاءمحـقـام+مواألرضمحقلمذطاء

ماظضقاءماألرضمترضعمعـمأعفام+مظؾـان

مذاسرذاظصحاصة

احؿؾمماظزػاويمعؽاغةمداعقةمبنيماظشعراءماٌعاصرؼـمعـمحقثمذاسرماظصقاصة.مظؼدمتقظمكمعـصبمم

ماظرمسقةم"زوراء" وأطبممسؾكمعطاظعةماظصقػ،موالممم.1890دـةماحملرمرمظؾؼلؿماظعربلمباىرؼدة

مدقمؿامذبؾةم"اٌؼؿطػ."

ذذاسرذاظتجدؼدذ

وػادعامظؿؼؾقدمم،سيمعقضقساتماظشعرمصؼطم،موداسقامإديماظؿفدؼددامعصؾقاذاسرامذبدمماظزػاويمطان

نمجيدمدمسيمعقضقعمأاٌقضقساتماظشعرؼة،موحاولماظزػاويمأنمؼؽقنمابـمايقاةماىدؼدة،مصقاولم

الموظذامم34ذعره،موطانمودؼدهمسيمصراسفماظؿقرؼري،موسيمجعؾماظعؾؿمواظػؾلػةمعقضقسامظؾشعر.م

األداظقبمأومابؿؽارمسيماألخقؾةمأومذؽؾمجدؼدمعـمأذؽالماألدبماظيتمؼرىمسيمذعرهمأيممودؼدمسيم

مطانمسيماٌقضقساتم ماظعربلم مسيماظشعر مبف مايؼقؼلماظذيمجاء سرضتمسيماظغرب،موظؽـماظؿفدؼد

اظيتمتـاوهلا،مواىرأةماظيتمساىفامبفامسيمبقؽةمعامتزالماظؿؼاظقدماألدبقمةمواالجؿؿاسقمةمربقطةمبفام

مطؾمجاغب. ماألدبأضؾوم35عـ مسؾك ماظؽؿبممؾ مسؾكمعطاظعة مأطبم مطؿا ماظؽـري، معـف اظرتطلمؼعبم

اظعؾؿقة،موظؽـمصاتفمتعؾؿماظؾغاتماألوربقةمصؾؿمؼػؿفمأنمؼطاظعماألدبماظغربلماٌرتجؿمإديماظعربقةمأوم

معـم موأغؼذتف ماىدؼدة ماظعقامل مذطر مووجمفتمتػؽريه مودمعتمأصاضف ماظػؽرؼة ماظـروة موػذه اظرتطقة.

وضدمخيؾقمذعرهمم36قدؼة،موجعؾتمعـفمذاسرماظعصرماىدؼدموذاسرماٌرأةماىدؼدة.اظؿقاراتماظؿؼؾ

عمعـماظقحدةماٌقضقسقةمسيماظؼصقدةماظقاحدة،مظؽـفمالمخيؾقمأبدامعـموحدةماظشعقر.موميؿزجمذيق
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مطؾمف،موتـطؾؼماآل مباظشعقر موذظؽمأغفماظشعر مسيماظـػقسمواظؼؾقب. مبعقد موذاتمأثر مصقاضة محقة راء

زفرماظزػاويممسيمسصرمحدؼثمسـدمشؿرةمومرهماظػؽريماغطالقمسؿؼموهؾقؾموتعؾقؾ.ؼـطؾؼمسيمضقـا

اظرطقدماألدبلممواظؿلخرماالجؿؿاسل.موضدمهرمرمعـمتلثريماظؼدؼؿ،مودقرهموغظرمإديمعامحقظفمبعققنم

اغؼشعتمسـفامششاوةماٌاضلمشؾارماظؼدؼؿ،ممصلفؾمعامرأىموعامأحسممبفمعـمأدؾقب،مملمؼؿـاولم

ؾفمجؾممسـاؼؿف.مصفاءتمأصؽارمجدؼدةموآراءمحرمة،موغظرةمصائؾةمؼعؼؾفامأدؾقبمػقمودؼدهمأومصؼ

ماظعربوالمؼؼصدمباظؿ37سؾكمضقتفمورصاغؿف. ماظغربقنيمسيمذعقرػؿ،ممفدؼدمأنمؼؼؾدماظشعراء اظشعراء

مخا مذعقرا مأعة مظؽؾ مأخرىمطاٌقدقؼصنن مأعة مبف مالمهسم ماظعربل،ممكصا ماظشعر مترجؿ مإذا عـال

مإدي ماظغربل مواٌعـقؼةمواظشعر مواحمللـاتماظؾػظقة مواظروغؼ ماظروسة معـ مأصؼدتمطـريا مأخرى مظغة

ـمذعقرمضقعفمأومطانماظشعقرماظذيمؼرتذيفمصػقفمعمواألظقانماظؾالشقة،مإالمإذامتصرفمصقفماٌرتجؿ

م38طامبنيماألعؿني.مرتعش

مذاسرذادلعاغيذ

مباألظػاز.م معـماػؿؿاعف مباٌعاغلمأطـر موععاغقف،مظؽـماػؿؿاعف مبلظػازماظشعر ماظزػاويم غفمعـمإلماػؿؿ

ماظرصاسيم مإن مغاجل:" مػالل ماظعراضل ماألدؼب مؼؼقل ماألظػاز. مذعراء معـ موظقس ماٌعاغل، ذعراء

ذ39واظزػاويممطاغامعـمذعراءماٌعاغلموظقلامعـمذعراءماألظػاز."م

مذاسرذاالجتؿاع

ماظزػا مبعضماألعقرمؼعدم مإلصالح ماظغاؼة مأضصك مدعك مظؼد ماحملدثنيماالجؿؿاسقمـ. ماظشعراء معـ وي

موايضارةم ماظعؾؿ مررؼؼ مواظلريمسي مواظؿقرؼر ماظرضل مدؾقؾ ماٌـاضؾنيمسي مزعرة معـ مػق االجؿؿاسقة.

مايدؼـة.مصعاجلمأعقرامسدؼدة.مأػؿفامعامؼؾل:

ممإنممازدػاراظعدلذواحلؽذام:ذ -مأ مصنذا مصلدوامماظؾالدمعقضقفمحبؽماعفا صؾققامصؾقتمبفؿ،موإذا

ام،مألغفؿمعغؿصؾقنموزاٌقنموؼلخذونماظـاسمباظؽذبمصلدتمععفؿ.ممؼفاجؿماظزػاويمسؾكمايؽم

 40حقثمضال:ماظذيمالمؼقصكمماظقسدبو

مؼامشريةماهللمابطشلمبعصابةم+مأهلاػؿماىربوتمواظطغقان

 صؾؼدمأػنيماظعدلمسيمدؼقاغفم+موظؼدمأػنيماظعؾؿمواظعرصان
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م41اظشاسرماظعدلمعـشدا:وؼـاديم

 ؼامسدلمإغؽمأغتمربؾقبمظـام+محؿاممػذاماظصدممواهلفران

مؼامسدلمعـذمصددكمسـامعامظـام+مؼامسدلمسـؽمحباظةمدؾقان

ػذاماظشعبماٌلؽنيموؼدسقمإديماظـقرةممكأنمؼدسقامإديمضؿائرػؿموؼشػؼقامسؾواظشاسرمؼفقبمايؽامم

م42اظػؽرؼةمواالجؿؿاسقةمحقثمضال:

 ؿغلم+مسيمسصرغامػذاماغؼالباإنممايقاةمظؿؾ

معامظلمرجاءمسيماظشلم+خموإمنامأرجقماظشؾابا

 ب.ذاالػتؿامذباظـداء

اظزػاويمأذدماظـاسماػؿؿاعامبشلنماظـلاء.مظؼدمرأىمأنماظـلاءمسيماظؾالدماٌؿقضرةمتلريمسيماجملؿؿعم

موػلماظلؾبماظقحقد موتـاصسماظرجالمسيماألسؿالماىؾقؾة، ماظغربقةمداصرة ماظؾالد سيماظعاملممظرضل

اٌرأةمسيماظؾالدماظشرضقةمعؼقمدةماجؿؿاسقةمودقادقةمبلظػممأنمرأىم.مطؿااٌؿقضرمسيماظعصرماظراػـ

ضقد.مورآػامتزفممإديمذبفقلمسـمشريمرشؾةموالمربؾة.موضدمؼؽقنمػذاماجملفقلمذقكامراسـامسيم

موػلمسيمرؼعانمذؾابفا.م ـم مظقلتمدؾعةمتؾاعموتشرتى،موالمػلمدعقةممؼعؿؼداظل مأنماٌرأة اظشاسر

م مذفقاتفؿ. موإذؾاع ماظرجال ماظلؾبمإلهلاء مواظؿؼاظقدمصؾفذا ماظؾاظقمة ماظعادات مضدم ماظزػاويم حارب

اٌقرثة.مودسامظؾـقرةمإديمهرؼرماظـلاءمعـمػذهماظؿؼاظقدمواظؼققد.مورصعمصقتفمساظقامؼػضحماظؿكؾػم

 44حقثمأغشد:مم43واظؿقفرم

 اسمسيماظشرقمضؾقام+مدؾقؾفؿموأضؾقااظـ

 وبايقاةمادؿكػقام+موبايؼققمأضؾقا

ـمماظـلاءمرجالم+مصػـام  ذاهمحيؾأز

مظؾؿرأةماظققممسيم+مذبؾسماظؼضاءمربؾ

مظؾؿرأةماظققممسيم+ماظربٌانمسؼدموحؾم

مظؾؿرأةماظققممسيم+مادؿؽشافمايؼائؼمذغؾ

مظؾؿرأةماظققممسيم+مهلنيمايضارةمصضؾ
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ؾفمئـمععااظشرضقة،مواغؿؼدماظـظامماالجؿؿاسلمموبقممسيماظؾالدمسـمحؼققماٌرأةماظزػاويمظؼدمداصع

مسؾكمسفده،م مشريمعلظقصة موجرأة معشفقدةبشفم-وساجلبصراحة ماظيتمػم-اسة ماٌرأة عـمملضضاؼا

أخطرماٌقضقساتماالجؿؿاسقة.مإنممدصاسفمسـمحؼماٌرأةمسيماظؿعؾؿ،مواظعؿؾ،مواٌشارطةمسيمايقاةم

اظعاعةمعـماألعقرماظيتمذغؾتمحقزامطؾريامسيمذعره.موطرسمضلؿامعـمذعرهمظإلصالحماالجؿؿاسل،م

ماظرج موعشارطؿفا موتعؾقؿفا ماٌرأه محبؼقق مراظب محقث ماظشعر مسي ماظؿفدؼد مإدي مبـاودسا مسي اءمل

تعدمدمماجملؿؿع.مظؼدمػاجؿمبضراوةماظؽـريمعـماظعاداتماظيتمهطممعـمطراعةماٌرأةموأغقثؿفامعـؾ:

مواظزواجمشريماٌؿؽاسيء.م-وإنمأباحماإلدالممصقفم-اظزوجات

ماظيتمأثارػامسيمذعره،مأػؿفا:م مسؾكمبعضماظؼضاؼا ماسرتاضا ضفموتعرممتعدمدماظزوجاتإنمظـا

صراحةمأنماظلػقرمأصضؾمعـمايفاب،موػلمزباظػةمصرحيةممظؼضقةمايفابمواظلػقر،موإسالغف

أنمايفابمصرؼضةمتعدمدماظزوجاتمجائز،ومؾـصقصماظشرؼعةماإلدالعقةمحقثمأذيعماظػؼفاءمسؾكظ

مممذرسامسؾقفا.اذرسقةمسؾكماٌرأةمعـؾماظصالة،مواظلػقرمحر

 ج.ذاالػتؿامذباظعؾمذ

االجؿؿاسقة،موايقاةمماإلغلاغقةمطؾمفا.مصؾـممإنماظعؾؿمدؾقؾماظؿؼدممواظـفاحمسيمايقاةمؼؼقلماظشاسر

تزدػرمايقاةماالجؿؿاسقةمسيمزؾمماىفاظةمواألوػام.موالمتؿؿـكمحقاةمدعقدةمععماظؿعاعلمواظؿكؾػم

واىفاظة.مصالمبدممعـماظعؾؿمواظؿعؾؿ،مظؿؼدمممايقاةماالجؿؿاسقةموظرضلمايضارةماىدؼدة.مواظشاسرم

م45ؼـصحمضقعفمبؼقظف:م

مؼالضلمعـفمجفدامكاظشعبمذبدام+محؿعامأنمؼـالم

 ضدمخابتماألعالمسيم+مذعبمعـماىفؾمادؿؿدم

 اظزػاويذضدذذاحلجابذد.ذعوضػذ

مواظؿؼدممايضاريم، معـمعؼؿضقاتماظعصر بؾمرشمبمسيماٌطاظؾةمباظلػقرممرأىماظزػاويمأنماظلػقر

م46صؼال:

ــمكم+مضؾت:مخريمعـمايفابماظلػقر مػؾمباظلػقرمغػعمؼرجـــــــ

ممايفابمذؾممظشعبم+مموخػاءموسيماظلػقرمزفقرإمنامسي
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مطقػمؼلؿقمإديمايضارةمذعبم+معـفمغصػمسـمغصػفمعلؿقر

مؼؿضحمظـامبفذهماألبقاتمسـمآرائفمايؼقؼقةموعطاظؾؿفمبلػقرػا،موععارضؿفمايفاب.

أطـرمعـفمعصؾقامسيمموطانمإصالحفماالجؿؿاسلدؼـقامالمعصؾقامؼعؿربماظزػاويمعصؾقاماجؿؿاسقام

ساجلمضدم.مدعكمإديماظؿقرمرمعـماظؿؼاظقدماالجؿؿاسقةمواظعاداتماٌقروثةمغفألمأومذبددامسيماظشعر.ماألدب

واظؿكاذل.موطذامؼـطؾؼم،موغؾذماظؿقاطؾمسؾكماظـػسمدؿاؿساظطؾؼقةمواٌلاواةموحرؼةماظػؽرمواظؿعصمبمواال

مذ مباغدصاع مساىف مإال ماٌقضقع مجقاغب معـ مجاغؾا مؼدع مصال ماجؿؿاسقاتف مسي موعـفففماظشاسر دؼد.

ملاجملؿؿعماظـؿقذجلم.مألجؾمذظؽممسماالجؿؿاسلمػقمهرمرماٌرأةمواحرتاعفاموتؼدؼرمدورػامسيمبـاءم

ماظقرينموػقم اظزػاويمذاسرماالجؿؿاع.مصؼدمسؾمرماظشاسرمسـموجدانماألعةموػقمؼـفض،موسـموسقفا

ؼؼقي.مصعؿدمإديمإذارةمعامزيدمعـماٌشاسرموتـؾقفمعـمشػؾمعـماظـاسمحؿكمورثمعؾادئفمسيماظقرـقةم

مواالجؿؿاسقةمجقؾمطاعؾمعـماظؾالدماظعربقمة،موذؾابماظعراقمخاصة.م

االجؿؿاعمناحامعاملمؼـفحمأحدمعـماظشعراءماٌعاصرؼـمإالمضالئؾممظؼدمنحماظزػاويمطشاسر

م) ماظعراضل ماظشاسر ماظرصاسي مطؿعروف ماٌصريم1945-م1875ععدودة ماظشاسر مإبراػقؿ موحاصظ م(،

مم(موشريػؿا.1932-م1871)

ممذاسرذاظدقادة

مذاسرا مصصار ماظلقادقة. مباألعقر مدستماظزػاويمإديماالػؿؿام ماظلقادقة ماظعراق مأحقال دقادقاممإن

مدـةم مبؾغداد ماالدؿــاف محملؽؿة مسضقا مسقمـ محقث ماظلقادقة مأعؿف مضضاؼا مسي موذارك عاػرا،

ممغائؾامسـمظقاءماٌـؿػؽم1914واغؿكبمدـةم،معرتني47اٌؾعقثانمواغؿكبمسضقامسيمذبؾسمم،1892

وسـدمتلدقسمايؽقعةماظعراضقةمسقمـمسضقامسيممسيمذبؾسماظـقمابماظعـؿاغلمثؿمغائؾامسـمظقاءمبغداد.

ظؼدمنحممم.1936دـةممضاءماألسقانماظعراضلمإديمأنمتقصملوزؾمعـمأسم48اظعراضل.مذبؾسماألسقان

ماظعراضقنيمواٌصرؼنيمإالمعـمحقثمطقغفمذاسرامدقادقامناحامطاعالمعاملمؼلؿطعمأحدمعـماظشعراء

م.ضالئؾمععدودة

مذاسرذاظثؼاصة

معـؼػامحقثمسقمـمأدؿاذامظؾػؾلػةماإلدالعقةمسيماىاععةماٌؾؽقةم ،مم1908دـةممطانماظزػاويمذاسرا

ذبؾسماٌعارفم،موسقمـمسيمايؼقق عدردة سقمـمأدؿاذامسيمطؿاموأدؿاذامظمدابماظعربقةمسيمدارماظػـقن.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
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ماظؼقاغنيماظعـؿاغقة. متعرؼب مظؾفـة مرئقلا مسقمـ مثؿ مظؾعراق، ماظربؼطاغل ماالحؿالل مسفد مسي م49بؾغداد

مصـشلتفماظـؼاصقةمتعؿؿدمسؾكماظؿعؾقؿماألدريموسؾكمايؾؼاتماٌلفدؼةمواالرالعمايرم.م

ماظزػاويذذاسرذظعاعةذاظـاس

بماظعراضلمضارؾة.موذاركماظشاسرمساعةمملمؼؽـماظزػاويمذاسرماظؾالطماظرمسل،مبؾمطانمذاسراظشع

اظـاسمسيماظػرحموايزن،موسيماظلرمآءمواظضرآء.مودسامأعؿفماظعراضقةمإديماألخالقماظػاضؾةموتركماًصالم

اظعقاممطشاسرممىؿؿاسقةمواظلقادقة.مطانمربؾقبامظدفؿماالجتؽالاظرذؼؾة.مصؽمرمسيمطؾممحنيمحقلمعش

غاجح،موععؾؿمبارع،موصقؾلقفمعاػر،موإغلانمذيمذعقرمسيماألوداطماظشعؾقة،مواألدبقةمواظلقادقةم

ماظشعبماظؽرديم.مىخرى،مصضالمسـمعؽاغؿفماظؽؾريةمظدسيمبالدماظشامموعصرمواظؾؾدانماظعربقةماأل

مذاسرذاظػؾدػة

وساٌامطؾريا.مواػؿؿممباظػؾلػةماػؿؿاعفمباظشعرمأومأذدم،مماظعؼؾ،مذاسرومطانماظزػاويمصقؾلقصامحؽقؿا

ماظطؾقعةم مسؾؿ مإدي مباالدؿـاد ماظػؾلػل معـففف مومتقز مواظػؾؽقة. مواظرؼاضقة ماظطؾقعقة مباظعؾقم وأوظع

مغلؾقة موخاصة م)مواظظقاػر م)1955-م1879أؼـشؿاؼـ مصقزؼاءمم(Einstein Albertم( مسامل ػق

.مممسؾكمجائزةمغقبؾمسيماظػقزؼاء1921عرؼؽلماىـلقة،موؼفقديماظدؼاغة،محازمدـةمأٌاغلماٌقظد،مأ

بلنممذيقؾمصدضلماظزػاويممعـماظشعراءماظذؼـمذيعقامطراتشقصلؽل:ممظؼدموصػفماظدطؿقرمأريدماًؾقؾ

ماإلحلاسماىؿاظلم موبني مواظعؾؿ، مواظػؾلػة مصلضقكممبنيماظشعر ماظعؿقؼ، ماظػؽريم مواظؿلعؾ اٌرػػ

ػمطؿابامأظمذاسرامأصقالمبؼدرمعامطانمصقؾلقصامجؾقال،موطانمأدؼؾامضدؼرامبؼدرمعامطانمساٌامصطقـا.عـالم

صقفمغظرؼاتفمسيماظزعانمواٌؽانمواظؼقةمواٌادةموايقاةمواىاذبقة.مطذظؽمأظػمرداظةمسيممأبدىصؾلػقام

ائؼماظعدومورداظةمسيماًطماظعربلموإصالحفموودؼده.مورداظةمسيمدؾاقماًقؾموصػاتماىقادموحؼ

"اجملؾة"مسيم"طؾقةمايؼقق".مإنممثؼاصةممحررذراطفاموشريػا.مطذظؽمدرسماظؼاغقنموإو50"اظداعا"مظعؾة

م51اظرصاسيماظعاعةمظقلتمذقؽامؼذطر،مإذامضقلتمإديمثؼاصةماظزػاويماظقادعةموسؼؾقؿفماظعؾؿقةماظػؾلػقة.

م53غظرةمطقغقمةمخاصمة،مصفقمجيعؾفمبعدماهللمتعاديمرتؾة،مطؿامأغشد:52سي"األثري"موظف

 ظقسمؼعظؿمبعدماهللمسيمغظريم+مإالماألثريماظذيمباظؽقنمؼؿمصؾ

متلم+موطؾمذلءمإظقفمدقفمؼـؿؼؾآصؽؾمذلءمعـماألذقاءمعـفم

م54وؼؼقلمأؼضامسي"األثري":م

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
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موظألثريمؼدمسيماظؽقنمضاػرةم+متدحرتمبعصاػامػذهماألطر

مؼلخذمعـفمبعضمحاجؿفم+موظؾذيمزادمسـمحاجؿفمؼذراىزمم

موسـديمذظؽمجيريمسيمجقاػرهم+مطاٌاءمضدمصادصؿفمجارؼامحػر

م55وؼؼقلمأؼضامسي"اٌقت":م

مإنمسيماٌقتمراحةمشريمأنم+ماٌرءممضدمالمترضقفمإالمايقاة

مسيماظـػسمأعـقاتمكدؿذوقمايؿاممغػللمصرتدىم+مودؿؾؼ

مقتمسيمغػقدفؿمخلراتإنمأعتمخائؾامصؽؿمعـمطرامم+مبؼ

مالمأباظلمإنمعتمجاورغلمسيم+ماظؼربمصقيبمأممجاورتلماظعداة

مؼطػلءماٌقتمعامتضلءمايقاةم+مووراءماغطػائفمزؾؿات

م56وؼؼقلمأؼضامسي"مايقاةمواٌقت":

مإنمايقاةمدعادةموذؼاءم+مؼؿعاضؾانموضقؽةموبؽاء

مسيمضؾبمعـمحيقامسؾكمضقؼمبفم+مؼلسمخيقؿمتارةمورجاء

 دقفمؼلػرمبادؼام+مبعدماظظالممواظـفارمعلاءمظؾقؾمصؾح

ماظشاسرو ماظعالعة مسـف ماألسظؿل ضال مربؾماموظقد مبـػلف، ماإلسفاب مذدؼد ماظزػاوي م"طان :

مطؾمفامظؾشفرة مباظعؾقم ماٌعرصة موؼدسل ماظـاس، مزباظػة مإدي واىاذبقةممواظػؾؽ طاظػؾلػة وميقؾ

رمضفةمطادتمتقديمحبقاتف،موػقمذاسرمعؽـر،موذعرهمثؼقؾمشريمدائغمبلؾبمواظؿشرؼحممممامأثا

،موذقؽامعـمواظؽردؼة واظػاردقةمواظرتطقة اظؾغةماظعربقة حشرماظـظرؼاتماظعؾؿقةمصقف،موطانمحيلـ

ماظزػاويمذيقعمأضقل:مإنم.اظػرغلقة اظؾغة مظؾدؼـموخاصةماظدؼـماإلدالعلمإالممصؾلػة ظقسمعـاصقا

 غػا.شريػامطؿامذطرتمآتمواصؾلػؿفمحقلماظلػقرموتركمايفابمومتعدمدماظزوج

مذاسرذاظورن

واظلؾطانم-ضضكماظزػاويمأشؾبمحقاتفمذباػدامسيمدؾقؾمحرؼةماظقرـموغفضؿف،موربارباماظلؾطان

اظعراق،موضدمغظؿمضصائدمورـقةمسدؼدة،م.مإغفمعـمأذدماظـاسمحؾامظقرـفم-سيمأوجمضقتفموجربوتف

م57ؼؼقلماظزػاوي:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 ورينماظذيمصقفموظدتمػقماظذيمصقفمأبقد

 سـفمسؾكمذغػلمبفمأغائلموترجعينماظعفقد

مإغلمإذاماحؿاجماظعراقمصؾايقاةمظفمأجقد

مإنمملممأذدمأغامسـمحؼققمظؾعراقمصؿـمؼذودم؟

مسي مأنمؼـشر مؼؿؿـكمظف ماظعربلماظؽؾري. مملمؼـسمورـف ماظعدلممصاظشاسر مأداء مأرجائف طؾمعؽانمعـ

 واٌلاواةموايرؼة.

مذاسرذاظثورةذ

وطانمجرؼؽامورؿقحاموصؾؾامسيمعقاضػف،م .واظعاملماظعربل اظعراق إنمماظزػاويمطانمذفريامسؾكمعلؿقى

مشقاػب مسي مباألحرار مؼؾؼقن مرآػؿ مسـدعا مايؽمام ماإلسدامم اظلفـ صاخؿؾػمعع مأحؽام متـػقذ مثؿ وعـ

.موؼغؾبمسؾكمذعرهماظـقريمماظرعقزؼةماظيتمطانمؼؿؼلمبفامبطشمبفؿ،مصـظؿمضصقدةمسيمهقمةماظشفدآء

وإغفمسيمبعضماألحقانمؼربأمعـمذعره،موؼـلؾفمىؿاسةمعـمماظطغاةموؼدصعمبفامسـمغػلفمذرممطقدػؿ،

م(مؼعؿزممبشعرهموبـلؾؿفم1945-م1875سؾكمحنيمطانماظرصاسي)مبفموؼؽقدونمظفحلمادهماظذؼـمؼلعقنم

وػذاماظعؿؾمعـماظزػاويمظغرضمخػل.موػذامغقعم58ظف،موؼردمدهمسيمذباظلفمظريوؼفمعـمذاءمعـماظرواة.

خياربماظزػاويمماظلؾطانم.موضدم-غعقذمباهللمعـف-خردقظفمواظققمماآلعـماظـػاقمالمؼؾقؼمٌمعـمباهللمور

ؿقدمضدمماظظؾؿمواظطغقانمخيارؾفموػقمسيمضاسدةمعؾؽفموساصؿةمدؾطاغف،موػقمععدودمسيمرساؼاه،مسؾدماي

م59اٌشؿقظنيمبرساؼؿف،ماظذؼـمؼعقشقنمسؾكمعامؼصقؾقغفمعـمتؼرؼؾفموبرمه،مؼؼقل:

مأؼاعرمزؾماهللمسيمأرضفممبام+مغفكماهللمسـفمواظردقلماٌؾفمؾ

معظؾقعاموؼليبموؼؼؿؾ؟صقػؼرمذامعــــــالموؼـػلمعربمأم+موؼلفـم

ممتفؾمضؾقــالمالمتغظ،مإغفمإذام+مهــــــركمصقفاماظغقظمالمتؿؿفؾ

وداصعمسـمحؼققماظػالح،مموؼـعكمسؾكماألشـقاءمحرصفؿمومتلؽفؿمباٌال.مؼؼقلمسيمضصقدتف"دادةم

مورساع":

مإنمعـمطدموامؼزرسقنماظؾؼاسام+مأذؾعقامشريػؿموباتقامجقاسا

موعضكمطدمماٌزارسنيمضقاساربحماٌاظؽقنماألرضمشصؾام+م

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%86
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م60صاظزػاويممؼردمدميـماألمل،موؼرصعمبشعرهمسؾؿماظـقرة،موؼشعؾماظـػقسمظؿعؿؾموتعؿؾ.م

مذاسرذاظؼصص

ـممغظؿموإنمماظزػاويمبارعمسيماظشعرماظؼصصل.موػقمأولمعـمأ دسفمسيماظعراق.مؼؼقل:م"مإغلمأولمعـمد

ظؾزػاويمسدةمعؾقؿةمم61صاسيماظطرؼؼةمعـمل."اظشعرماظؼصصلمسيماظعراقمأومسيماظعاملماظعربل،متعؾؿماظر

مػلم ماىققؿ" م"ثقرة مإنم موغؽري". ماىفقؿ"،مو"غزساتماظشقطان"،مو"عـؽر ذعرؼة،معـفا:م"ثقرة

بقتمغظؿفاماظشاسرمسؾكموزنمواحدمم345عؾقؿةمذعرؼةمرائعةمعـمروائعماظػـ.مموظؾؼصقدةماٌذطقرةم

م مسام موغشرػا مواحدة مإدي1929وضاصقة ماظشاسر مؼؼػمصقفا م62داغيتمأظقعقرييممجاغبم. وصؽؿقرمم

عؾارؼا.موضدمتلثرمصقفام"برداظةماظغػران"مظؾشاسرماظػقؾلقفمأبلماظعالءماٌعري،مطؿامتلثرمسيمم63ػقشق

م.م830-م820سيماظؼرنماظؿادعمسشرمعامبنيمسامماظػرغلقةممذعرهماظؼصصلمباظشعراءماظروعاغؿقؽقةم

مصقؿامؼؾل:ؼؼلؿمذعرماظزػاويماظؼصصلمإديمثالثةمأضلام،موػكم

ذاظؼصصيذاالجتؿاسي -مأ مبشدمه،ماظشعر موؼـؿؼده ماظؾاظقة ماجملؿؿع ماظزػاويمتؼاظقد مصقف مؼفاجؿ :

مطؼصقدتف:م"أمساء"،مو"دؾقؿكمودجؾة."

مادرتدادماظدقادي -مب مدؾقؾ مسي ماياطؿة ماظلؾطة معع موصراسف مذعؾف مأبـاء مععاغلة مصقف مصقمر :

مو ماىـدي" مو"أرعؾة مبغداد" م"راشقة مطؼصقدتف: موطراعؿف، مواظربقع"محرؼؿف مظقؾك "عؼؿؾ

مو"دعادمبعدمزوجفا."

م64:مجيقدمصقفماظشاسرماٌشاسرماإلغلاغقة،مطؼصقدةم"سؾكمضربمابـؿفا."اظعارػي -مت

مذاسرذاظوصػ

ماظزػاويمذاسرموصمافمعاػرمبارع.مصؼدموصػموصػامرائعامسيمعؾقؿؿفماٌشفقرةم"ثقرةمسيماىققؿ"

مواىماٌؾؽني موغؽريا معـؽرا مواٌعرطة مواظـار ماظيتـة ماىـةمماظرػقؾة موعالئؽة ماظـار دارتمبنيمأػؾ

ماظؾارع. موضصػمم65طاٌصقمر مبرضفا مصؿؿابع ماظلقبموثارتماظزوابع متؽاثػتمصقفا عـالموصػمظقؾة

م66رسدػاموشزرمعطرػامحؿكمسظؿماظلقؾموخقػماظغرق.محقثمؼؼقل:

مؼامأرضمعاءكمأبؾعلم+مؼاممساءمأضؾعل

مؼامضقارعماػدئلم+موؼامزوابعماػفعل
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ماعلؽلم+موؼامشققمماضشعلمؼامبروق

مضدمبؾغماظلقؾماظزبكم+موملمؼدعمعـمعقضع

مذاسرذاظغزلذ

مسيمم مواضقا مذظؽ مأثر موطان ماٌؾؽر. مذؾابف مسي مايبم مسرف مصؼد ماظغزظلم. مباظشعر ماظزػاوي ميؿاز

دواوؼـف.موايالمأنماظغزلمظقسمعقضقسامعـماظـقعماظػينماظعاظل.مصفقمرضقؼمؼـؾضمبايسمماٌرػػم

ظفمسـدماظرصاسيمإالمأثرامعصطـعا.موضدمادبذماظزػاويمظفمصقؿامبعدم"مظقؾل"مؼرعزمبفامممامالمؼقجدم

إديمورـفمؼـاجقفاموؼؾـفامأداه.موعـؾفاماظغزلموإنمطانمسيمأطـرهمعصطـعامأؼضا.مألغفمالمؼرعلمإديم

م67اظغزلمظذاتف.مصفقمؼشػمسـمدخقؾةماظشاسرموغػلقؿفمأحقاغا.

ذذاسرذاظطبقعة

ءماظطؾقعةمطاظرصاسي.مغظؿماظزػاويمبعضماظؼصائدمسيماظطؾقعة.مؼؼقلماظشقخمؼعدمماظزػاويمعـمذعرام

مؼـظؿان ماظشؾقيب:م"إنممظؾرصاسيمواظزػاويمأدؾقبامخاصا سيمعقضقساتمماظشعرممبقجؾفمربؿدمرضا

م68اظعؾقمماظؽقغقة،موبعضماٌلائؾماظطؾقعقة،مأوماظرؼاضقة."مؼؼقلماظزػاويمسيماظطؾقعة:م

مىجرؼاموهدمضمبـتماظشؿسمتؾزممأعفاواألر

موتدورمسيمأرراصفام+معشددةمباىدبمذدا

مصؿطقفمعـؾمصراذةم+مالضتمجبـحماظؾقؾموضدا

م69ؼؼقلماظزػاويمسيمضصقدةم"اظشؿسمسيماظطؾقعم"م:م

مرؾعتمسيمجالظةمووضارم+موراءماظؿالعممشسماظـفار

مايلـمسيمعقطبمعـماألغقار+مفمغؾعتمعـمحفابفامطلر

مرمأوديماألبصارغقرهمباػم+ووؾتمعـؾماظعروسمبقجفم

م70وؼؼقلماظزػاويمسيمضصقدةم"اظشؿسمسيماٌغقب"م:

مإظقفام+معلرساتمبغاعفامصؿفقبملتلؿعماألعفاتموػ

معشفدمظؾغروبمسيماظربممذاجم+مصؿؽادماظؼؾقبمعـفمتذوب

معشفدمؼعفزماٌصقرمواظشاسرم+مسـمرمسفموؼعقاماًطقب
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مصاحبذادلؤظػاتذاظشعرؼةذ

م مصضالآظؾزػاويم ماظشعر مسي مخاظدة ماظــثار معـ ماٌقضقساتماٌؿـقسة مخقفممسـ مأسرضتمسـفا ر،

مثارهماظشعرؼةمعامؼؾلمسيماظذؼؾ:آاظؿطقؼؾ.موعـم

م71م.1928ترذيفامذعرامسـماظػاردقةموجرىمرؾعفامسيمبغدادمدـةممباسقذاتذاخلقام:ر .أم

مجيؿعمذعرهمعـمإسالنماظددؿقرمحؿمكماالحؿاللماظربؼطاغلم.مؼوانذبعدذاظددتور:د .بم

 دؼقانمذعرمرؾعفماظشاسرمعـػرداموػلمتضؿمبعضمضصائدماظشاسر.ماظشذرات: .جم

مضاهلاممغزساتذاظشقطان: .دم مذؽقطف مصقفا مؼردد مذظؽماظؽؿابمذطقاتمذعرؼة موسي مذعر. دؼقان

 م.1963دـةمأصدرهمػاللمغاجلمباظؼاػرةماظشاسرمسيمأوضاتمزبؿؾػةموؼشؾفمرباسقاتماًقام.

ػقمأولمدواؼنيماظزػاويمؼؿضؿـمأوائؾمذعرهمإديمإسالنماظددؿقرماظعـؿاغلمدـةممماظؽؾمذادلـظوم: .هم

 72.مم1908ػـ/1327م.مضدمرؾعمسيمبريوتمدـةم1908

 73م.1924دؼقانمذعرمرؾعتمسيمبريوتمدـةممرباسقاتذاظزػاوي: .وم

دؼقانمذعر.مصقفمذيقعمعامغظؿماظشاسرمعـذمإسالنماظددؿقرماظعـؿاغلمإديمدـةمممدؼوانذاظزػاوي: .زم

خرػامآم.موظفمسدةمرؾعاتم1924مموضلؿمعـماظؽؾؿماٌـظقممواظرباسقات.مرؾعمسيمعصرمدـةم1924

مم1955ظؾدطؿقرمربؿدمؼقدػمنؿ.موصقفماظؽؾؿماٌـظقممواظرباسقاتمواألوذالمواظؾؾابمورؾعمدـةم

 ممسيمعصر.1924سيمعصر،مدارمعصرمظؾطؾاسة،مورؾعماظشاسرمدؼقاغفمبـػلفمعـػصالمدـةم

عاماخؿارهماظشاسرمبـػلفممذعرمعـػصؾمسـماظدؼقانمؼضؿمخالصةمذعره.موػقدؼقانماظؾباب:ذ .حم

 م.1928عـمذيقعمأدوارمحقاتف.موصقفمزبؿاراتمعـماظدواوؼـماظلابؼة.مرؾعمسيمعصرمدـةم

وصقفمضصائدموعؼارقعمورباسقاتمجاذتمبفاممدؼقانمعشفقرمخاعسمعـمبنيمدواوؼـف.األوذال: .طم

مم1934وطؿبمعؼدعةمذظؽماظدؼقانمخبطممؼده.مرؾعمسيمبغدادمدـةمسيمأخرؼاتمحقاتف.ممغػلفم

وثقرةماىققؿ:مموصقفمضصقدةمرائعةمبادؿم"ثقرةمسيماىققؿ".مؼؼعمسيمصػقةمعـمايفؿماظؽؾري.

صلثارتمضفةمم1929دـةبقؿامبؼاصقةمواحدة.موغشرػامم433عؾقؿةمذعرؼةمرقؼؾة،مسددمأبقاتفام

 74م.1931دـةمظطؼقسماظدؼـقةمورؾعتعـمآراءمثقرؼةمضدماظؿؼاظقدمواريؾتممٌا
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عـمحقاتفماياصؾةمباألسؿالممػذامأؼضامدؼقانمذعرمؼؿضؿـمعامغظؿفماظشاسرمسيماظؼلؿماألخريماظشؿاظة: .يم

درس،م1939مدـةم،مورؾعمسيمبغدادم1934ماألدبقة.مرؾعمسيمبغدادمسام رحقممصفؿلمٌا ممبؿؼدؼؿمٌا

موجيدرمباظذطرمأنمظؾزػاويمذعرامطـريامؼـاػزمسشرةمآالفمبقت.مم75.صدرمبعدموصاتف

 آراءذاظـؼادذحولذاظزػاويذذ

ؼؼقلماظدطؿقرمربؿدمرضاماظشؾقيبم:"موالمسفبمصؼدمطانمماظزػاويمعـمأصضؾماظشعراءماظعراضقنيمحقث

م76اظؼقم."(شردنيمعـمشراسماظدوظةمبؾمطانمطؾممعـفؿامربقؾامظـعؿةماظرصاسيمواظزػاويػذانماظشاسرانم)

م77ؼؼقلماظشقخمإبراػقؿمأصـديماظراويممصقفؿا:إنمماظزػاويمواظرصاسيمأذعرمأػؾماظعراقمحقثم

 وأذعرمأػؾماظعصرمسـديمبالمعرام+مذيقؾماظزػاويممواظرصاسيماٌؼدمم

وؼؼقلمد.مرفمحلني:م"إنممذقضلموحاصظمعـمذعراءمبينماظعؾاس،موإنمسيماظشعرماظعربلمثالثة:م

عطران."موؼؼقلمأؼضا:مؼؾذغلمذعرماظزػاويموأرىماظػرقمسظقؿامبنيمأظػازمماظعؼادمواظزػاويموخؾقؾ

موععاغقفؿا. ماظعؼاد، موأظػاز ماظرصاسيماظزػاويمؼدمسلوماظزػاوي مسؾك مإنممأدؾؼقؿف مؼؼقل:" حقث

م78اظرصاسيمأذعرمعـمذقضلموحاصظمذاسريمعصرماظؽؾريؼـموػقمتؾؿقذي."

ذعزاؼاذذعرذاظزػاويذ

عـمأذفرمأسالممم79م(1936-م1863صدضلمبـمربؿدمصقضلماظزػاويم)إنمماظشاسرماظعراضلممذيقؾم

اظـفضةماظشعرؼةمايدؼـةمسيماظعراق.موؼؼقلماظدطؿقرمربؿدمرضاماظشؾقيبم:م"أعامسيماظعراقمصؼدمغؾغم

موسيمعؼدعؿفؿمذيقؾمصدضلماظزػاوي،موععروفماظرصاسيماظشاسرانماألذفرانمسيم رػطمعـماظشعراء

تؼـموععـاهمأعنتموترطقؾفمأحؽؿموأدؾقبفمأغلج،موعقضقسفمأسؿؼ.موطانمظػظمذعرهمأم80ػذهماظؾالد."

 وظشعرماظزػاويمعقزاتموخصائصمسدؼدة،معـفامعامؼؾل:

ذ .1 ذسؾىذاألرالل: ذاظبؽاء مسؾكماألراللمسدم مباظؾؽاء ماىاػؾقنيمؼلؿفؾقنمضصائدػؿ إنماظشعراء

ائدمواظدعـمواظدوارس.موػذهمخاصةمعـمخصائصماظشعرماىاػؾل.مصالمدبؾقمضصقدةمعـمضص

اظعصرماىاػؾلمإالمضدمأتكمصقفاماظؾؽاءمسؾكماألرالل.موػذاماألدؾقبمملمؼزلمسصرامبعدمسصرم

ػـ(.مإغفمحاولمسيمتركم195-139حؿكمجاءماظشاسرماظعؾادلمأبقمغقاسمايلـمبـمػاغلم)

م81اظؾؽاءمسؾكماألرالل.مطؿاممؼؼقلمأبقمغقاس:
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مدعماألراللمتلػقفاماىـقبم+موتؾؾكمسفدمجدمتفاماًطقب

ماألظؾانمؼشربفامرجالم+مرضقؼماظعقشمبقـفؿمشرؼبمدع

وملمؼرتكمأحدمعـماظشعراءماظعؾمادقنيماظؾؽاءمسؾكماألراللموإنمدساماظشاسرمأبقمغقاسمذيقعماظشعراءمإديم

مػذام مايدؼثمصرتطفمذعراء ماظعصر محؿكمجاء مصؾؿمؼلؿفبمأحدمدسقتف.م مسؾكماألرالل. تركماظؾؽاء

مأػؿفؿ:مأريد -م1896م(،موإبراػقؿمغاجلم)1955-م1893زطلمأبقذاديم)ماظعصرمإالمضؾقالمعـفؿ.

مم(،موشريػؿ.معفؿامؼؽـمايالمصننماظؾؽاءمسؾكماألراللمعـمخصائصماظشعرمايدؼثم1953

ؼؾدأماظشعراءماىاػؾققنمضصائدػؿمباظـلقبمواظؿشؾقبمضؾؾماٌقضقعمممبدءذاظؼصقدةذبادلوضوع: .2

مباٌقضقعم مضصائده مبدأ ماظزػاوي مظؽـ ماٌعقمـ. موعقضقسفؿ ماألصؾقة مأشراضفؿ مإدي مبؾغقا ثؿ

مصراحة،مبالممتفقدماظـلقب.مضصائدهمطؾفامطذظؽمإالمضالئؾمععدودة.

اظزػاويمػلماظلفقظةمطاغتمصقاشةممذعرذاظزػاويذذدؼدذاظبعدذسنذاظزخارفذواظتـؿقؼ: .3

مسؾوا ماٌاء معؿدصؼؿنيماغدصاق مواظؼقاسيممكظلالعة ماًػقػة ماظشعرؼة موػلماألوزان مغاسؿة حصؾاء

اظيتمالمتؿقريمصقفامظػظةموالمتؼعمصقفامطؾؿةموضقسامعصطـعا،مموالمؼؽادمؼـشرمصقفامحرفمأوم

قاتماظيتمذظؽمبعضماألبمكرغانمالمؼـػؽمبعضفامبعضا.مؼدلمسؾرويم.مإنمماظشعرموغػلفمعؼا

 82خاربمبفاماظشاسرمذعره.مػلمعـمعقزاتفماظشعرؼة.محقثمأغشد:م

 أغامأغت،مؼامذعري،موأغتمأغا،مصؿـم+مؼؼرأكمؼؼرأمدريتلموذعقري

معامأغتمأوالمصققةمأردؾؿفام+مسيماظؾقؾمسـدمتؽاثػماظدجيقر

 زفرتمصؽانمصقؽمزفقرمكضدمطـتمحقـامسيمخػائؽمخاصقام+محؿ

ذذعرذاظزػاويذجيذبذاظؼؾوب .4

م .1 متـاضؾفامإن موأذػاغفؿ. موأصؽدتفؿ موضؾقبفؿ ماظلاععني مأمساع معألت موضصائده ماظزػاوي أذعار

اظصقػ،موترددػاماجملاظس،موتفػقمهلاماًقارر،مواٌشاسر.موطانمرؾمابماٌدارسمسيماظعراقم

موؼؿؿـؾقنم مبفا، موؼؿؿـؾقن مبفا موؼلؿشفدون موحيػظقغفا مؼدردقغفا ماألخري ماظؼرن مربع خالل

م83عؾادئفا.
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ذ .5 ماظزػاويممتقؾمإديماظلفقظةماألظػاز:دفوظة قجدمتمواظعذوبة،موالمواظلالعةمإنمأظػازمذعر

ماىاػؾل. ماظشعر مخشقغة متـؿقؼا.مصقفا مأو مزخرصة مؼلؿمك معا مطؾم مسـ ماظؾعد مذدؼد مواظشاسر

صعؾارتفمصاصقةمجدا،مالمتعؼقدمصقفا،موالمادؿعاراتمبعقدة،موالمطـاؼاتمشاعضة.متلثرمسيمػذام

مادلماظؾقرتي.ؾماألدؾقبمباظشاسرماظع

الماظزػاويمجاػؾمباظؾغاتماظغربقةممإنمضؾقلذاظتأثرذباظثؼاصاتذاظغربقةذاحلدؼثةذوآدابفا: .6

ؼزالمؼظفرمأدػفمسؾكمذظؽ،مظقمتقصرمظؾزػاويمذظؽمظظػرماألدبماظعربلم.موضدمأضرمسيمبعضم

مععرصيتمإلحدىمظغاتماظغرب. مػلمسدم مبفا ماظضعػماظيتمأذعر مغؼطة مإن وإنم84ردائؾف:

معؾؿمبعضماظؾغةماظػرغلقةمبطرؼؼماظرتذية.اظشاسرمؼ

أذفرمعقزاتمذعرماظزػاويمسارػةماظصادضةمسيمضصقدتف.ماظعارػةذاظصادضةذيفذذعرذاظزػاوي: .7

إغفمجرمدػامعـمطؾممطذبموغػاقمورؼاءمومتقؼف،مألغفمرجؾمصادقمسيماظؼقلمواظػعؾمسيمأشؾبم

موإنمطانمسيمبعضماألحقانمخياظػمضقظفاأل معـالمسيمبمحقان. عـممعضماألحقانمؼربأظػعؾف.

ذغػا.نمبفموؼؽقدونمظفمطقدا.مطؿامبقـتمآذعرهموؼـلؾفمىؿاسةمعـمحلمادهماظذؼـمؼلعق

تلؿدرماظؾؽاءمجقاذقةممعـمأػؿمخصائصمذعرهمسارػةيفذذعرذاظزػاوي:اجلقاذقةذذاظعارػة .8

ووؾبماحملؾةمواظعطػمعـمصؿقؿماألصؽدةمعـمساعةماظـاس.مضدمنحمم85اظؼؾبمغقاطموتؼطع

ذصقفامطؾماظـفاح.م

ذاظتأثرذبادلعري: .9 متلثرمسيمذطثرة ماٌعريم. مأبلماظعالء ماظؿلثرمباظشاسرماظعؾمادلم طانماظزػاويممذدؼد

م86ممبرداظةماظغػرانمألبلماظعالءماٌعريم.1929عؾقؿؿفم"ثقرةمسيماىققؿ"ماظيتمزفرتمدـةم

المؼـظرماظزػاويمإديماظشعرمباسؿؾارهمصـامأومررؼؼةمخاصةمسيماظؼقل،مبؾمعفؿةمغبؾةذاظغرض:ذ .10

ظـؾقؾةمطاظعدلمواٌلاواةموحرؼةماظػؽرماوإنمأشراضفماظشعرؼةممووزقػةمًدعةماظـاسموتقسقؿفؿ.

ماظلػقرم مإدي مطاظدسقة ماإلدالعقة ماظشرؼعة موضدم مرذؼالمجدا مبعضمأشراضف مطان موإن وشريػا.

ذابماظشرسلموشريػؿا.وتركمايف

إنممذعرماظزػاويمدفؾمظؾقاضعماظعراضلموتؼؾؾاتفموعظاػرممذعرذاظزػاويذذدجلذظؾواضعذاظعراضي: .11

اظؾمسمصقف.موضدمطانمتصقؼرهمهلذهماٌظاػرمغـرؼاموعؾاذرا.موظذظؽمجعؾمعـمضصائدهمصضاءاتمتؿملعم

موط موشريػا. ماظعؾؿقة، مواٌكرتسات مواٌرأة، مواألدب، ماظلقادة، مذلء: مسـدهمظؽؾم ماٌقضقع ان
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ؼرتاءىمظـامعـمخؾؾماظؼصقدةمعؾاذراموصارخا.مأي:مأغفمملمؼلعمسيمععظؿمذعرهمإديمإضػاءمأؼةم

مشالظةمعـمتؼـقةمأدؾقبقةمأومثراءمظغقيممسؾكمعامؼعاىفمعـمعقضقساتموأصؽارمذائعة.

اظزػاويمذاسرماظعصرمايدؼث،مصشعرهمعؿصػممذعرذاظزػاويذعتضؿنذخصائصذاظشعرذاحلدؼث: .12

ذصماظشعرمايدؼث،مإالمأغفمضدمؼؼؾمدمعـفجماظشعرماظؼدؼؿمسيمبعضمضصائدهموعؼطعاتف.مخبصائ

ذععاؼبذاظزػاوي

دارماظدسقة،مبريوت،مأدرفمصقفامسيمػفاءماظعربممتبقاتمأخرىمسيمدؼقانماظزػاوي،مرؾعأ .1

 وعدحماإلنؾقزمضالمصقفا:

متؾصمرمأؼفاماظعربلممواتركم+موالءماظرتكمعـمضقممظؽام

مرجالمسدلم+موصدقممسيماظػعالمموسيماظؽالممووالماإلغؽؾقزمم

اظرصاسيمسـدعامظؼدمادمسكماظشاسرماظعراضلمععروفمم:يفذذعرذاظزػاويذأشال ذحنوؼذةذوظغوؼذة .2

ماظزػاويم مصدؼؼفمذيقؾمصدضلماظزػاويم،محقثمؼؼقل:مإنممسيمذعر دؽؾمسـمرأؼفمسيمذعر

م87أشالرامسبقؼمةموظغقؼمة.

ذاخلامتةذ

م مظـا مؼؿؾقمـ ماظعرضماظلابؼ مصذة،عـ مذعرؼة مسؾؼرؼة مظؾزػاويم مضقؼمة.مأن مأدبقمة وظقلتمموذكصقمة

األضطارماظعربقةمضارؾة.ممطاغتمذفرتفمسيمبؾ ،ؼطص اظعربقةسيماظؾالدمم،موالاظعراقمسيمذفرتفمربدودة

واسؿربماظزػاويممميؿازمذعرهمبلفقظةماألظػازمووضقحماٌعاغل.موأغشدمسيمأشؾبماٌقضقساتماظشعرؼة.

ؼعدممأولمطؿاممقامأضصكمجفقدػؿمسيمتطقؼرماظشعرماظعربلممسيماظعراق.عـماظشعراءماألبرزؼـماظذؼـمبذظ

ماالجؿؿاسقة. ماٌشؽالت موساجل مبايقاة ماتصؾ ماظزػاويذاسرسراضل مبلن ماسرتصـا مأصضؾممظؼد عـ

،موأغفمسؾؿمعـماألسالمماظؾارزؼـ،ماظشعراءماظعراضقني،موعـمأطربماظشعراءماٌعاصرؼـمسيماظعاملماظعربل

 رماظعربلمايدؼث.مورائدمعـمرومادماظشع

م

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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;مواًقاط،ماظدطؿقرمجالل،مواظطعؿة،ماظدطؿقرمصاحلمجقاد،م508،مصم24ط/متارؼخماألدبماظعربل،اظزؼات،مأريدمحلـ،م .1

،مواذؿفرماظشاسرمباظزػاوي،مألنم26،مبغداد:مدارمايرؼة،ممصم18ط/تارؼخماألدبماظعربلمايدؼث،م،(مم1976ػـ/م1396)

ردقةمودؽـفامسدةمدـني،موتزوجمبلقدةمزػاوؼةمػـاكمجاءمعـفامأبقمجدمهماٌالمأريدمػاجرمإديمزػامعـمأسؿالمطرعـشاهماظػا

عـماألدرماظؽردؼةماظعرؼؼةماظزػاويم،مو(389دارماىقؾ،مبريوت،مصممتارؼخماظشعرماظعربلمايدؼث،مذيقؾ.)مضؾش،مأريد،

فمأنمغلؾفمؼؿصؾمباظؼائدماظيتمميؿدمغلؾفامصقؿصؾمبلعراءماظلؾقؿاغقةموحؽاعفا،معـمآلمبابانمــموإنماظزػاويمضدمذطرمسيمطؿابات

 اظعربلمخاظدمابـماظقظقدمعـمخاللماظردائؾماظيتمغشرػاماألدؿاذمربؿدمسقلكماٌصري.م

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&depid=3&l

cid=4169]م

ورباسقاتفمػذهمترذيتمإديمأطـرماظؾغاتماإلصرنقةمواظؾغةم،سؿرماًقاممذاسرمصاردلمطانمسيماظؼرنماظلادسمعـماهلفرة .2

اظعربقةمحدؼـا.ممطانمإعاممخرادانموسالعةماظزعانمؼعؾؿمسؾؿمؼقغانموحيثمسمؾمكمرؾبماظقاحدماظدؼانمبؿطفريمايرطاتم

ماظققغاغقة.)اٌمـمػمؾمقرل، ماٌدغقةمحلبماظؼقاسد ماظلقادة مباظؿزام موؼلعر ماظـػسماإلغلاغقة مظؿـزؼف عصطػكمظطػلمبـمماظؾدغقة

م) مظطػل، محلـ مربؿد مبـ مظطػل م1402ربؿد م1982ػـ/ مج/1ط/ماظـظرات،م(، ماىدؼدة، ماآلصاق مدار ماظـاذر: م ،مم2،

مايلـمسؾلمبـمؼقدػماظؼػطل،ماحملؼؼ:مإبراػقؿممشسماظدؼـ)137ص موذيالماظدؼـمأبق م/م1426;م مم(،م2005ػـ

ذ.(186،مصم1ؾؿقة،ممج/،بريوت:مدارماظؽؿبماظع1ط/مأخؾارماظعؾؿاءمبلخقارمايؽؿاء،

م606دعديماظشريازي) .3 م/ مم694م-م-م1209ػـ موتؾؼكمسؾقعفم1294ػـ/ مسيمذرياز موظد مصاردلمطؾري، موغاثر مذاسر م(:

اإلعامماظصقسيمسؾدماظؼادرماىقالغل،مواظؿؼكممأتؾاعقةمصقفا،مثؿمتابعمدرادؿفمسيماٌدردةماظـظاعقةمبؾغداد،موطانمعـمبؿدائاال

ربقةموآدابفامواظؼرآنموايدؼث.موضدمسدهمبعضمأداتذةماظشعرمأحدماألرطانماألربعةمظؾشعرمسؾؿاءمبغدادموحصؾمسؾقمماظع

،معصدرماظؽؿاب:متراجؿمذعراءماٌقدقسةماظشعرؼةماظػاردلمإضاصةمإديماظػردودلمواألغقريمواظـظاعل.م)اٌقدقسةماظشعرؼة،

http://www.cultural.org.ae/م.1388،مصم1(،مج

م.376اظزؼات،مأريدمحلـ،ماٌصدرماظلابؼ،مص .4

م.411،مبريوت:دارماىقؾ،مص1ط/م(ماىاععمسيمتارؼخماألدبماظعربل،م1986)ماظػاخقري،محـا، .5

م.26اًقاط،ماظدطؿقرجالل،مواظطعؿة،ماظدطؿقرمصاحلمجقاد،ماٌصدرماظلابؼ،مصم .6

م.389ضؾش،مأريد،ماٌصدرماظلابؼ،مصم .7

 .411ماٌصدرماظلابؼ،مصاظػاخقري،محـا،م .8

م.389اٌصدر،مصممغػس .9

م.389غػسماٌصدر،مصم .10

م.412اٌصدرماظلابؼ،مصماظػاخقري،محـا،م .11

;م51،مص1ط/اظشعرمواظشعراءمسيماألدبماظعربلمايدؼث،م(،م2005ه/عارسم1426تاجماظدؼـماظـدوي،مد.مأؼقب،م)صػرم .12

م389.وضؾش،مأريد،ماٌصدرماظلابؼ،مصم

http://www.cultural.org.ae/
http://www.cultural.org.ae/
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م.289سشر،ماظلـةماظلابعة،مصم
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م.287ذبؾةمذفرؼة،ماٌصدرماظلابؼ،ممصمم"اظؽؿاب"مصػقت،ماألدؿاذمندتمصؿقل،ماظرصاسيمواظزػاوي، .85

م.م288اٌصدرماظلابؼ،مصم .86
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