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 الكوواين الّدمشقي

 م(9751 تووي سـنيأمحد بن احل

 احلديث صـرمن صالئع هنضة الشعر ي الع

 

 ()حممد رضوان الدايةد. 

 

حرـِة هنضِة افّشعر احلديث: متابعة  صـرافـّؼد ذم افعـان ذم ؿضايا إدب و

أشباب  وبحث إدباء وافـؼاد ذم ادتطّقر.  ػ جمراه افؼديؿ ادتجّدد،افعريب، وظقدتف إ

تؾؽ افـّفضة، وإرهاصاهتا، وذم أثر حمؿقد شامل افبارودي ذم آضطالع بعبء 

 هنضة افشعر وما ؿبؾف .  صـرافقثبة افتل ؾصؾت بغ ظ

ة بتؾؽ افـَّفضة، ودمؿفر شـروؿد شّجؾ ممّرخق إدب بعض اإلرهاصات ادب

ظة، وطفقر تعؿقؿ افطبا إػافتل شبؼت إؿطار افعربقة  «صـرم»افؽالم ظذ ذفؽ ذم 

ػ مـ همٓء حمؿقد ضـقوشائؾ اإلظالم: )افصحاؾة( آكذاك. وذـر افدـتقر صقؿل 

تـػؽ ظـف ؿققد إشؾقب افعثامين افغؾقظة، وإن مل »صػقة افّساظايت افذي أخذت 

 . (1)«... ايتحّرر مـف متامً 

                                                           

(باحث ذم إدب ) وافساث مـ شقرية. وافـؼد 

 .45دار ادعارف بؿرص:  –افطبعة اخلامسة  -صقؿل ضقػ –( افبارودي رائد افشعر احلديث 1)
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ؾفق ؿد وثَب  - (2)ػضـقـام ظّز د. صقؿل  –افشعر احلديث  وـان افبارودي رائدَ 

ؼة ضـقفضة. ؾؼد ؾّؽ افشعر مـ ؿققده اففؾـ «ادؿّفد إول»شعر وثبة ظظقؿة، وـان افب

  (3)اؽتفا ادحؽؿة ...صـقادحصقرة ادُبتذفة ، ووصؾف بروائعف افؼديؿة و

افعثامين  صـربغ افعافتل تقافت ظذ َأن مـ اإلمتام فػصقل تاريخ إَدب 

)شقرية خاّصة( َأن ُيذـر احلديث، ومـ اإلكصاف فبعض صعراء افشام  صـروافع

ذم آكتؼال مـ اخلَصائص افعامة افتل ؽؾبت ظذ حرـة  اـبرً  اصاظران أشفام إشفامً 

افعثامين إػ مزايا ذات أمهقة ـاكت إرهاصات بافغة، ومؼّدمات  صـرافشعر ذم افع

وأمحد ( 1841صاظر محص )تقذم  أمني اجلنديواضحة، وظالمات داّفة، تضع 

غ فـفضة افشعر افعريب شـق( ذم ادؿّفديـ إشا1759شؼ )تقذم صاظر دم الكوواين

احلديث. وؿد حظل افّشاظران باهتامم حسـ مـ بعض افباحثغ، وـان حظ اجلـدي 

أـز مـ حظ افؽققاين. ؾؼد ضبع ديقان اجلـدي ثالث مّرات، وذـره ممّرخق 

 احلديث. صـره مـ افعصـرمـ ؿرب ظ ذم اإلكصاف واشتػاد(4)إدب

وـتب ظـف د. ظؿر  –ليت احلديث شـقـام  –بع ديقان افؽققاين مّرة واحدة وؿد ض

 .(5)باصا ذم تارخيف شـكمق

ظذ أّن افؽققاين، وـالمل هـا ظذ صعره وَخصائصف ومؽاكتف، يستحؼ أن 

ُيدرج ذم افؽالم ظذ إرهاصات هنضة افشعر افعريب، وظذ افطػرات افبارزة ذم مّدة 

                                                           

 .5( ادرجع افسابؼ: مؼّدمة افؽتاب:ص:2)

 ادرجع افسابؼ. -صقؿل ضقػ –افبارودي رائد افشعر احلديث  (3)

ومؼدمة ـتاب:  566افعرص افعثامين:  –قشك باصا ذم تاريخ إدب افعريب ( اكظر ما ـتبف د. ظؿر م4)

 .أ. ظبد افػتاح ؿؾعة جل –مـ صعر أمغ اجلـدي 

 .576( افعرص افعثامين: 5)
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 وظذ أثرٍ  «آكحطاط»ظـ اشتؽاكة افشعر دا ُدِظَل: افعثامين افتل خرجت  صـرافع

 هلذا افشاظر ذم ضريؼ افـَّفضة، وظقدة افتلفؼ إػ افػـ اجلؿقؾ. مفؿ  

وظذ  ،صـرذم م -ةصـرفقست بافؼ –ليت افؽالُم ظذ إؿامة افؽققاين مّدة شـقو

وافشام وؽرمها ذفؽ افشعر بافؼبقل،  صـرقع أصعاره هـاك، وتؾؼل افـاس ذم مصـق

 .اوحققي   اء مـف ذائعً صـلوتؾحغ بعضف وؽـائف )وفذفؽ آثار باؿقة إػ افققم( واشتؿرار 

وافشام وؽرمها مـ  صـرومـ افـصقص افغـائقة افباؿقة ذم افساث افشعبل ذم م

 إؿطار افعربقة هذه افؼطعة ادشفقرة:

ـــِر افؾَّؿـــك  (6)بافـــذي َأْشـــؽَر مــــ ََّْ

 

ـــــلٍس ْ تَ   ـــــؾَّ ـ ـــــْب ســــــقـ  فا وَحَب

ــــــام  ــــــؽ ب ــــــؾ ظقـق حَّ ـَ ــــــذي   واف

 

 شـــــَجد افّســـــْحُر فديـــــف واْؿـــــَسْب  

ــــَدما   وافــــذي أجــــرى ُدمــــقظل َظـْ

 

ـــدَما أظرْضـــَت مــــ ؽـــر شـــبْب    ِظـْ

ــــام  ــــاَك َؾ  َضــــْع ظــــذ َصــــْدرَي ُيؿـ

 

 

ـــْب   ـــل افؾف ـــلْن ُيطػ ـــاَء ب ـــَدر اد  أْج

وؽاب ظـ افـّاس اشؿ صاحب هذه افؼطعة، ؾؽلهنا صارت مـ افساث  

ؾؽؾقر(. وهل ما تزال حّقة ُتَغـّك ذم إؾراح وادـاشبات، وتدخؾ ذم افّشعبل )افػ

 افػـقن وافساث افشعبل. «أـاديؿقات»إحلان افتؼؾقدية افتل ترظاها 

 656ا شـة وظسؽري   اشـقاشـق)اكتفك  شـلافعّبا صـرذم ادرحؾة إخرة مـ افع

ق بعبارة شـرم( ُوِصَػ إدُب: صعُره وكثُره ذم معظؿ بؾدان اد1258هـ، 

وهذه افصػة ـاكت مؼدمًة فعبارات متشاهبة أضؾؼت ظذ معظؿ افـتاج  .(7))اجلُؿقد(

 ،صـريـ ادؿؾقـل افذي يـتفل بدخقل افعثامكقغ افشام ومصـرإديب افػـل ذم افع

                                                           

 ( افؾؿك: ُشؿرة مستحسـة ذم افشػة، وافَعـْدم: ماّدة محراء ـان يتخذ مـفا خضاب.6)

 : مقاضع متعددة ؾقف.اكظر مثاًل افػـ ومذاهبف ذم افشعر افعريب (7)
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افعثامين: مثؾ ظبارات: آكحدار، وآكحطاط، افتل تتجاوز ـؾؿة  صـروذم افع

 ظذ حاٍل، أو أحقال ُمعّقـة.  ا)اجلؿقد( افتل تعـل ثباتً 

ػات أصعار ادديح افـبقي، وبعض  وأخرج بعض إدباء وافـؼاد مـ هذه افصِّ

 اوـثرً  (8)ات ذم ؿصائد ؿؾقؾة هـا وهـاك:أصعار افزهاد، وادتصّقؾة، وبعض افطػر

 .(9)مـ افشعر ذم إكدفس

 

(1) 

رت ـتابتل دراشًة ظـ )افـؼط وافػلر: بغ ثؼاؾتـا أثـاء ؾـل  ـّ وثؼاؾتفؿ( تذ

 شـرؾـل ديقان صاظـر دمشؼل مــ رجال افؼرن افثاين ظ ؿـدياًم  ـدة ــت ؿرأهُتاصـقؿ

ــ افشفقـر بافؽققاكـل سـقادقالدي( هـق أمحد بــ احل شـراهلجـري )افثامــ ظ

ؾلضػتفا إػ افـدراشة، وأظـدت افـظر ذم افديقان ــؾف، وظـاد إفـّل اهلاجس افؼديـؿ 

رة إدبـاء وافـؼاد، وضـَّْت ؾـل أذكـل صػة )آكحطـاط( افتل وَصَؿ افذي بثـّف مجف

 اافعثامين خاصة: ومـ هـا جيلء هذا افبحث: تعريػً  صـرهبا جرجل زيدان أدب افع

 مـ جفـٍة وحماوفـة إكصاف مـ جفة ثاكقة. 

تـاب ؾـل مئتل صػـحـة ضّؿ ؿصائـد  وإثـر افباؿل مــ تراث افؽققاين افدمشـؼـلـ 

تبفا دـاشبات متعددة: ؾفق ديقان صعر وكثر. فؾش  اظـر ومؼتطػات، ورشائؾ كثريةـ 

وذم تراث افؽققاين مزدوجة وردت ذم كسختل افظاهرية وبرفغ مـ افديقان.  -

 ومل ترد ذم افـسخة ادطبقظة. 

                                                           

 اكظر مثاًل: معامل إدب افعريب د. ظؿر ؾروخ )ادؼدمة(. (8)

 حمؿد رضقان افداية. –اكظر ـتاب: ذم إدب إكدفيس  (9)
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 صـرت ذم مشـرك «ذات إمثال»وأرجقزة ظذ ؽرار أرجقزة أيب افعتاهقة  -

 ،صػحة 48ذم  «حاكات افطرب ذم مـتزهات إدب  ـتاب»بعـقان:  ه1312شـة 

  ومل ترد ذم افديقان.

فعؾقم  ا: أمحد كجقب صاحب جريدة ادـظقم )وـان مدرًش صـروؿد وظد افـا -

ام . ومل أجده ؾقامـتزهً  شـر اثـل ظافؼسؿ ادـثقر مـ افؽتاب وهق ذم شـرافعربقة( بـ

ذم كسخة ذم افظاهرية )برؿؿ رجعُت إفقف مـ آثار افؽققاين ذم ادخطقط وادطبقع. و

  «.أؿّؾ ما حيػظف إديب»( ظـقان آخر هلذه إرجقزة هق: 8428

ها مع مؼدمة ظـ افشاظر د. ظبد اهلل حمؿد شـرك «أرجقزة ذم افشطركج»و -

اجلزء  –افغزايل ذم جمؾة معفد ادخطقضات افعربّقة )ادجؾد احلادي وافثالثقن سـكظق

 . 187-147( 1987 حزيران، 1477 إول صقال

وتراث افؽققاين افدمشؼل ادخطقط وادطبقع ذم حاجة إػ ظـاية جديدة  -

ديب افشاظر افؽاتب مـ جفة اإكصاؾً  اصامؾة: دراشًة و ؼقؼً  ٕثره ظـد  اوتبقاكً  ،حلؼِّ ٕا

ٕثر فؾشعر ذم ظ افـفضة أشقة بلمغ اجلـدي ذم افشام،  صـرافتؼقيؿ افػّعال ذي ا

كتباه إػ اختالف افزمان، وتدّرج ؿقة صـروحمؿقد شامل افبارودي ذم م ، مع ٓا

ـْ َجرى معفؿ ذم مقدان افشعر خاّصة.  ؾ واحد مـفؿ، وظـد َم  اإلرهاص ادمثرة ظـدـ 

ف ( ، ومل يقؾِّ 118: 1افدمشؼل ذم إظالم ) وؿد ترجؿ افزرـع فؾؽققاين -

ادلفقف مـ حؼف مـ افتعريػ، وأظتؼد أكف مل يطؾع ظذ ديقاكف، ؾؾؿ تلت ترمجتف ظذ 

 صـعة افزرـع افبارظة. 

وشّؿك  اظارًض  ارجل زيدان ذم تلرخيف فألدب افعريب افؽققاين ذـرً وذـر ج 

 ديقاكف ومل يزد ظذ ذفؽ. 
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 ( 137: 1وترجؿ فف ذم معجؿ ادمفػغ، وذـر ديقاكف ؾحسب ) -

باصا ذم: تاريخ إدب  شـكوترجؿ فف ترمجة مقشعة افدـتقر ظؿر مق -

 واختار مـ صعره ذم أؽراض خمتؾػة.  576عثامين( اف صـرافعريب )افع

ٓ  (17)وهذا افديقان افذي حظل برظاية أحد افعؾامء وإدباء افدمشؼقّغ  -

يح أوفئؽ افعؾامء مـ جفة، وبنصارة بعض صـرحيتقي ظذ كتاج افؽققاين ـؾف، بت

 ـتب افساجؿ إػ صعٍر ذم مقضقع معغ خال مـف افديقان مـ جفة أخرى. 

أـز  اأن يسك وراءه ؿدرً  فه يتقح فصـرفشاظر، واكغامشف ذم حقاة ظوحققية ا  -

 مـ هذا ادـظقم، وادـثقر. ؾافباؿل مـ تراثف هق جزء مـ تراث أـز وأوشع. 

رر( فؾؿرادي - ، ومـ (11)وذم إخبار افباؿقة مـ ترمجة افؽققاين ذم )شؾؽ افدُّ

كؼػ ظذ  ،كصقصف ؾتؼط مـ افديقان ذم صعره وكثره ومؼدماتمالحظات أخرى تُ 

بؿقهبٍة ظافقة ذم ـؾقفام، ظاش ذم طؾ افدوفة  اوـاتبً  اترمجة ورؤيٍة ٕديب ـان صاظرً 

 ًٓ شتاكبقل إإػ  افعثامكقة: ؾتـؼؾ ذم افبالد )إؿافقؿ افعربقة( وذم إكاضقل وصق

 ة . قَّ ؾِ ة افدوفة افعَ ضـرحا

ذم افشعراء  ، وأخذ ظـفؿ حتك برزصـرفؽققاين افعؾامء ذم افشام وماوفؼل 

 مـ ثؿرات براظتف ومقاهبف.  اوافؽتـّاب، وحظل بتؽريؿ بعض رجال افدوفة، وكال حظ  

ف افتاريخ، وفعؾف أوائؾ افؼرن افثاين ؾوفد افؽققاين ذم دمشؼ ذم وؿت مل يسجّ 

ظـ ظؿر مل تسجؾف ـتب افساجؿ. م 1759 -ه  1173اهلجري وتقذم هبا شـة  شـرظ

 حلقاة اجتامظقة حسـة.  افف، ومفقئً  ارظاية ما ـان ـاؾقً وكال مـ احلظِّ وافشفرة واف

                                                           

 .هق ظاّلمة افشام: حمؿد أمغ افشفر بابـ ظابديـ )ظـ افصػحة إوػ مـ افديقان( (17)

 .124 – 113: 1شؾؽ افدرر  (11)
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حتك  ـ ظؾامئفاؾلخذ ظ صـرم حتك كضج، ثؿ ؿصد إػ موأخذ ظـ ظؾامء افشا

 ُأخرى .  ااـتؿؾ. وأتؼـ ظؾقم افعربقة وأداب، وافػؼف، وؾـقكً 

خ دمشؼل خطـّاط: هق حمؿد افعؿري افدمشؼل. صـقوكال إجازة ذم اخلط مـ 

 : (12)ؾؼال ؾقف ادي ذم ترمجتف إياه، ذم ادؼدمة، بعد افعبارات افعامة،وؿد حاّله ادر

باإلكشاء  ا... فف يٌد ضقػ ذم افعؾقم، وؾـقن أداب، ومفارة تامة خصقًص »

وافـظؿ وافـثر، وبراظة ذم افؽتابة بحقث تػّرد بُحسـ اخلط ذم وؿتف، مع معارف 

 «.أخذ مـ احلسـ واؾر احلظ....  تاّمة، وخط  

: دمشؼ ذم ـان أكف تفشـر ذم مّرت افتل افثؼاؾقة، –افصقر آجتامظقة  ومـ

ة، دمتؿع ظـده زمرة إدباء وافُؽؿـّؾ، شـقؽافُب جؾقشف ذم حاكقت بسقق افدروي»

 (جـد أوجاق افزفّقة)مع فعب افّشطركج، وفف أرجقزة ظجقبة. وـان هق أحد أظقان 

ٕمراء: تقػ حؽقمة افؼدس وظجؾقن بدمشؼ، وادشار إفقف هبؿ. ووافده ـان أمر ا

 .(13)«وؽرها 

ومل أجد « ـققان»وفعؾ مـطؼة ـققان بدمشؼ مـسقبة إػ جد افشاظر إظذ  -

  هذا ذم مصادري، وفؽـف ظذ افتقّؿع )بسبب مؽاكة ذفؽ افرجؾ(.

 

 (2ت

ضبع ذم دمشؼ ديقان أمحد  (ؿبؾ أـثر مـ ؿرن وربع افؼرن ه 1371ذم شـة )

 ارة ؽالف افديقان هل: ديقان أمحد بؽ افؽققاين افدمشؼل. افؽققاين، وظب

                                                           

 .113: 1شؾؽ افدرر  (12)

   ( ادرجع افسابؼ.13)
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ػ إػ خمطقضة ضـقوؿد ضبع ظـ كسخة مصحـّحة شبؼت اإلصارة إفقفا، وأ

افديقان ما ورد مـ صعره ذم )شؾؽ افدرر( وذم أوراق أخرى صحقحة افـسبة إػ 

 افشاظر افؽاتب. 

ادقضقظات، وؿد تداخؾت افؼصائد بافّرشائؾ ذم تسؾسؾ ؽر مرتب: ٓ ظذ 

وٓ ظذ حروف اهلجاء، وٓ ظذ افتسؾسؾ افتارخيل، ظذ أن آخر ما ثبت مـ صعره ذم 

 : (14)افديقان بقتان مها

 ظـــذ اهلل ؾــــل ـــــؾ إمـــقر ُمَعـــّقيل

 

 ومـــ ؾقضــِف أرجــق بــلن أبؾــغ ادُـــك 

 ومــا زفــُت مــذ ـاكــت حقــايت جفافــةً  

 

ــــا ســــلء إػ كػشــــلأ  ـــازال حُمسـ  وم

  .(15)ة مل ترد ذم افديقان مـ تراث افشاظر افؽققاينوهـاك كصقص ـثر - 

وظذ ـؾ حال: ديقان افؽققاين افدمشؼل كؿقذج حسـ افدٓفة، جّقد افشفادة، 

وهو ذم هذه ادّدة مـ حقاة إدب افعريب:  ظذ كبض حققي ذم إدب: صعره وكثره

 لعثامين،ع عن اىحطاط عام وسقوط ذريع لألدب اسـرحدة الكالم املت سـرىموذج يك

وشؿ: ويغّر مـ تؾؽ افّرواشؿ اجلامدة.   .(  «ة شـقافؽؾق » )وافرواشؿ مجع افرَّ

 

                                                           

 .173ديقان افؽققاين:  (14)

 .( 99وفؾشاظر مدائح كبقية أصار إفقفا ذم ؿقفف )افديقان:  (15)

 ؾلكا افغريب وفـقس يل مــ مـمكس

 

 وأكـــا إشـــر وفـــقس يل مــــ ؾـــادِ  

 مـايل شــقى حــب  ٔل مــحــّؿــد 

 

 أمــٌؾ بــف أرجـــق ؾؽــاك صػـــادي 

 تـفــــاـاّل  ظِ ومـدائحــــل هلــــُؿ ظـــذ 

 

ــــادي  ــــقم مـعـ  ظؿـــؾ أؿــدمــــف فـق
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 (3ت

إخبار افؼؾقؾة افتل بؼقـت ظــ افؽقـقاين ٓ تؽػـل: فتصـقير صخصـف وظـرض 

ــة صخ ــقجزة، ظـــ صـــقحؼقؼ ــق م ــات، وف ــدم معؾقم ــة، وٓ تؼ تف بافقضــقح واإلباك

  ـّدد ظؿؾـف افـذي ــان يزاوفـف مفــًة وهـل ٓ :رحالتف، وأشـػاره، وٓ ظــ اؽسابـف

 تف وأؿاربف... شـرظـ أ اسـرً وفق ي ائً صـقيتؽّسب مـفا ظقشف، وٓ تبغ فـا 

ظــذ أن ؿــارئ افــديقان افــذي جيؿــع بــغ أصــتات افؽــالم، ويػصــؾ بعــض ؿضــايا 

ظـ بعضفا، ويرتبفا، وحياول ؿراءهتا خيرج ببعض آؿساحات )أو آؾساضـات( افشاظر 

 تؼدم صقرًة تؼريبقة فؾشاظر وأحقافف، ومقاؿػف. افتل 

، صـرأكف اشتؼر مدة يبدو أهنا ضقيؾة ذم م اظرؾـا أكف رحؾ وشاؾر، وكعرف أيًض 

 شتاكبقل. ظاصؿة افدوفة: إواشتؼّر مدة ذم 

وؿد يؽقن افؽتابة اإلكشائقة،  وعوـّش منه، صـري م ويبدو أىه زاول عماًل 

ذم صعره( .  ادّل ظذ ضقهلا )ؾؼد وردت ـثرً ومزاوفة اخلط. وصؽقاه مـ افغربة ت

وفعؾف ـان  ،ـتب هبا إػ ابـ ظؿ  فف ابقتً  شـرة ذم اثـل ظصـردة ؿصـقوذم افديقان ؿ

معفا رشافة كثرية ظذ ظادتف ذم مراشالتف. وذم افشعر مؾؿح إكساين ظؿقؼ، إضاؾة إػ 

 ة. صـقؿقؿة افـص آجتامظقة، وافشخ

  : (16)ؿال خياضب ابـ ظؿف

ـَ ي   مــ ــّؾ  ظّؿـل تػـديَؽ  ا ابـ
ٍ
 شـقء

 

ــــفِ  كػـــُس حــــر     شقاهــــا مـــا ذم يدي

ــد   ــت صــعري وؿ ــ ضـــرأفق  ـقْ يب افشَّ

 

ــــُق أدمــــدي آٍه إذا ؿ .. ــــا  :ُت ـؾ  آهـــ

                                                            

 .18ديقان افؽققاين:  (16)
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ـــّا  ـــــُت أجـــؾق ظــــ مؼـؾتـــل بؿحق

 

ـــَت  .. ـــت أك  اهاضــــقك صـــداها وــ

 وهـــل افقــقم مــــ ؾراؿـــؽ ؿـــد ؿـــرّ  

 

ـَ  .. ـــان  ـــفا وخـ ــا دُمـع ـــا...َحف  ـراهـ

 فؾؿعـك، واكصـق:  احسـً  اوهذا افشعر ُيَعّد صعرً  
ٍ
ذم  اابً سـقاؽًة جقدة، وحسـ أداء

 فبقان ذوب افعاضػة... اج افؽالم، وإتؼاكً سـقافعبارة، ورؿة ذم ك

، وإن اشتؿر ي غربته، يلوق به وبعلمه وفنـّه اعالوً  امل ينل حظ  ويبدو أن افؽققاين 

ل حديثف ظـ إباء احلّر، وظـ هقان أمقر افدكقا ذم جاكب . وؿد ضاذم اؽسابف ضقياًل 

 : (17)ِظّزة افـػس. وكؼرأ فف

ـــسف  وهـــؾ يردمــل احلــرُّ اهلـــقاَن فــػ

 

 وفـــق أكــــف ذم جـــــة اخلـؾــــد أو ظــــَْدنِ 

 ىسـرؾال وافدجا وافبقِد وافعقِس واف 

 

 فـقَس ذفـؽ مــ صـلين شــلوما ؿد أؿا

ــٌؾ   ــس احلــّر، واهلل ـاؾ ــا ؾضــؾ كػ  وم

 

 رزاؿـــــف إن ذلَّ يـــــقًما فقستـغــــــل ٕ

 مـ ظؾؿف وثؼاؾتف وخزتف إدبّقة صعرً شـلوؿد أتقح فف أن يـتػع ب 
ٍ
، ؾؼد اوكثرً  اء

ح ذم بعض ؿصائده أكف يؿدح صـرمدح بعض افؽزاء دون أن يبتذل كػسف، بؾ إكف 

 بل. سُّ ؽَ ـأو يثـل دون ؽرض مادي أو تَ 

( )ٓ كعرف ـؿ دامتؾقفا  راء وأؿام مدةً ٕحد افقز امراؾؼً  شتاكبقلإوشاؾر إػ 

 مل تؽـ ضقيؾة. ويبدو أهنا 

ة شـقذم حمؾة افّدروي امـ اؾتتاحف دــّاكً  ذـره ادرادي ذم ترمجتفواخلز افذي 

ًٓ بدمشؼ يػقد باشتؼالفّقة ظؿؾف ؾـق  ؿـا ـان يزاوفف مـ افؽتابة خاصة. ويؽقن مؼبق

ا )افديقاكقة و اإلخقاكقة( ويامرس افؽتابة أن كستـتج أكـف ـان يامرس افؽتـابة بلكقاظف

 . ا)اخلّط( أيًض 

                                                           

 .12ديقان افؽققاين:  (17)
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أّن الكووايّن حيات مـ افشاظر كػسف، يدّل ظذ صـروصعره، ذم إصارات ـثرة وت

 ورفعه – ورسائله قصائده من يظهر كام –مل يكن من أهل الثراء. وكاىت عزة ىفسه 

فـػسف أو  اّر( وصػً وؿد أـثر افشاظر مـ ذـر ـؾؿة )احل .والتكسب االستجداء عن

 دـ يؽقن ـذفؽ مـ افـاس مـ آشتؼالل، وافّصقن، وافسؾـّع. 

 : (18)وكؼرأ فف ؿقفف

 إن افُعــــــــال أصــــــــبحت خــــــــالءً 

 

ـــــؾ  ـــــرُّ بـاحلُ ــــقرى ؽـق ــــــ اف  ُب ـري

 : (19)وؿقفف 

 رأيـــــت افزمـــــان ظـــــدّو افؽـــــرا

 

ــــــف َوضـــــــِم ٓ  ..  رْ يبؾــــــغ احلــــــّر ؾق

 ظـــــــ ِشـــــؾؿف ســــــلؾســـــّؾقُت كػ 

 

ـــــــُت   ـــــــُف ورـب  اخلطـــــــْر  وحاربت

 : (27)وؿقفف 

ـــــــ ـــــــْع بعـــــــّز افــــــــّػس مَهَّ  ـوارَؾ

 

ــــــــــامِ  .. ــــــــــَؽ مـــــــــــ َدين  أو مُه  ـ

 بقضقح وـثرة ذم افباؿل مـ صعره وكثره.  َطَفروفالؽساب أثر ذم كػس افشاظر  

 : (21)وكؼرأ فف ؿقفف

ـــــــــل  يـــــــــا رّب ضــــــــؼُت بغـربـت

 

 وبافؽــــــــــرِب ادتـــــــــاِح  اذْرًظـــــــــ 

 ؾاـشــــــْػ ـــــــروَب افـــــــّػس أو 

 

ـــــــ  ــــــــرواِح ذن ـلْ َؾ ــــــــروحل باف  ف

  : (22)وؿقفف 

                                                           

 .12: ادصدر افسابؼ( 18)

 .16ديقان افؽققاين: (  19)

 .171ادصدر افسابؼ: ( 27)

 .113ادصدر افسابؼ: ( 21)

 .114ادصدر افسابؼ:  (22)
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ـــــ ـــــْؽـري ـــــاُه إف ـــــد بـؽ  ٌب ؿـ

 

ــــــ .. ـــــــُــػـــــــُف واصـتـاَؿ  فْ ـف وضـُ

 ؽــــــا اــــــام يشتــــــاق ؿـؾـبــــــً 

 

ـــــ .. ــــــف َبَدكـُ ـــــــ أحشائ  فْ ـَب ظ

 ــــــبعقــــٌد ؿــــد تـاشــــاه افصِّ  

 

ـــــ .. ــــــف زمــُ ــــــاب، وخـاك  فْ ـحـ

  : (23)وؿقفف 

 َر دهـــٍر ُمعاكــــدٍ قْ إػ اهلل أصـــؽق َجـــ

 

 ذم يـــديف ؾـجـاؾـاكـــل اـرً شـقــأوؿعــُت  

ــدٍ   ــ وبع ــــ اخِل ــالَّ ظ ــك دمؾُّ  دين أْوه

 

 وإن ــُت مــ ذــرى ظفـقدهؿ داين 

  

 (4ت

أـثر صعر افؽققاين افّدمشؼل يـبع مـ كػسف ومـ صموكف ادختؾػة، ويصّب ؾقفا 

يدخؾ ذم اإلخقاكقات وما يؾحؼ هبا، وصعرُه وإن ورد ذم  ا، وربع صعره تؼريبً اأيًض 

ات بعض ؿصائده أهّنا ذم اددح وافثـاء، هق كقٌع خاص مـ اددح ٓ يدخؾ ذم ُظـقاك

 أصعار افتؽسب ادعروؾة، ـام شقف أبّغ. 

. وؿد طفر هذا وؽقبتف )أوؽقباتف( ظـ دمشؼ ـاكت ـثرة، وـان بعضفا ضقياًل 

ذم صعره: ذم مقضقظاتف ادختؾػة مـ افغزل، وافقصػ، واحلـغ، واشسجاع 

 افذـريات. 

. ؾشعره صًدى ةسـوته الذاووة النفصـوته الشعرية عىل شخصـوقد وركـّبت شخو

)أو أصداء( دا ـان جيري فف مـ دواظل افػرح وادرح، ومـ دواظل احلـغ وإكغ. 

ومـ وراء تؾؽ افـػس ادرهػة افشػاؾة، وافشاظرية إكقؼة افرؿقؼة : اكتبف بعض ؿـُّراء 

 – فف أو زمقاًل  اصديؼً  وـان –يف صـرإن بعض معاافشاظر إػ ذفؽ ـؾف وٓحظقه، حتك 

                                                           

 .126: ادصدر افسابؼ (23)
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ـْطـَؿة  (24)افساّمن بـ شعقد وهق  –ٕن ؽافبف »  (25)ـان يسّؿل ديقان افؽققاين: ادـَؾ

. وؿد اظسض ادرادي صاحب شؾؽ افدرر ذم ترمجة افؽققاين «ـؾف كدٌب وتلّوه بؾ

ؾطؿة حسٌد مـف، وإكف ٓ ظذ هذا، وؿال ؾقف إّن تسؿقة ابـ افسامن فديقان افؽققاين بادَ 

بإمر مـجؽ  شـرفف، وصبـّف افؽققاين ذم افؼرن افثاين ظ ايصح أن يؽقن تؾؿقذً 

، بؾ هق أرجح مـف... ثؿ ظؼب وؿال: وظذ ـؾ حال ضـلذم افؼرن ادا  (26)ادـجؽل

 .. اوىثرً  وىظاًم  وفضاًل  افهو فرد الدهر أدبً 

ب وافتشبقب: وهق ظذ سـقـ افــّأـثر صعر افؽققاين إذن ذم افغزل وما يـاشبف م

. وافشعر ٓ يقحل باشتغراق افشاظر ذم امعقـً  امتداد صػحات افديقان ٓ يذـر اشاًم 

حديِث امرأٍة واحدٍة معقـٍة هلا شامٌت خاصة تـطبع ذم بعض صعره. وؿد ـان افشعر 

 وجداكف.  ذم اذم حػظف، أو مستغرؿً  اضـربغ يديف أو حا افعريب مـ ؿديؿف إػ زماكف ماثاًل 

إػ اشتقػاء مؼاصد افغزل ومالبساتف:  اوإذا ـاكت افصـعة تدظق افشاظر أحقاكً 

خب، وهذا ؿؾقؾ، ؾنن افغافب ظذ صعره افغزل شـرـادجافس واف اب وافصَّ

 ادقصقف بافعػقػ وافقجداين، مع مقٍؾ ؽافٍب إػ أشافقب افعذريغ. 

  :(27)دة ففصـقوكؼرأ ذم ؿ

ـــــؾ  ـــــمتأذم اهلل أم ذم احلـــــب ؿت  ؿٍ ـقَّ

 

ـــاه وٓ وزرِ   ـــٍب َجـ ـــال ذك ـــٍػ ب  ظػق

                                                            

واكظر ترمجة فف ومراجع هلا ذم أظقان دمشـؼ ذم افؼـرن  2/161رادي ذم شؾؽ افدررترجؿ فف اد (24)

 .83: 1افثاين ظؼ 

 .11: 2شؾؽ افدرر ( 25)

ـــ حمؿــد افققشــػل )( 26) ـــ /  1787 – 1777إمــر مـجــؽ ب ــف .  م(  1669 – 1598ه ــال ؾق ؿ

 مصادره ثؿة.و 291: 7أـز صعراء ظرصه، وفف ديقان مطبقع. اكظر ؾقف إظالم   افزرـع:

 .9ديقان افؽققاين :  (27)
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 : (28)ومـ ضرائػ ما كذهب إفقف ؿقفف ذم بعض صعره

ـــاءٌ  ـــقٌة وظــ ـــا احلــّب صـؼ  إكـؿ

 

ــــقنُ   ـــّح ؾـفــــق جــ  وإذا مــــا أف

 ؾــنذا ــــان ؾـقـــف هجـــٌر وصـــد   

 

 أو ؾـــراق يطـــقل ؾفـــق َمــــقُن  

  : (29)دة أخرىصـقوؿقفف ذم ؿ 

 ىقً هقفات أْن يـزا ظؾقـُؾ َهـ

 

 ؿ داؤه صـــــــعــــــــُب إن ادتقَّــــــــ 

 ائــرهُ شـروإذا ادحّب صػت  

 

 مل َيْشـــــــِػف ُبعـــــــٌد وٓ ؿــــــــرُب  

مقـة    . (37)وبعض ادعـك مقفـّد مـ صعر مشفقر ٓبـ افدُّ

ذم افديقان افذي يغؾب ظؾقف افغزل ـام ؿؾـا ؽر واضحة ادعامل،  «احلبقبة »ؾادرأة 

ِشامهتا، وٓ مشفقر ظالماهتا. أما افقضـ ات صـقوٓ كعرُف اشؿفا وٓ خصق

اح، ُيذـر بآشؿ بؾ بإشامء افتارخيقة ادتعددة فـ )دمشؼ( افصغر ؾاشؿف ظاٍل صدّ 

ـْ ؾقفا  وبإوصاف افؽثرة. وزاد مـ وفقع افشاظر بدمشؼ اؽسابف ظـفا وتذـاره مـَ

وراحة وما ؾقفا. ـاكت هل اهلقى افعارم وافشقق افغافب، وإكس إكقس، 

 افـػس، ورحيان افؼؾب. 

وـّرر افشاظر ـؾؿة )شؽـ( ذم تسجقؾ أصقاؿف وإطفار ظقاضػف، وهل ـؾؿٌة 

دة ذـر ؾقفا صـق، وهذا مؼطع مـ ؿاتصؾح فؾزوجة، وتصؾح فؾحبقبة أيًض 

ؽـ، ووصػف باإلفػ وشّؿك افعالؿة ودادً  ، ووصػ حافف ذم افبعد بافشقق، اافسَّ

  : (31)ؿال

                                                           

 .17:  ادصدر افسابؼ (28)

  . 11: ادصدر افسابؼ (29)

 .83 – 82( اكظر ديقان ابـ افدمقـة: 37)

 .17ديقان افؽققاين :  (31)
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ـٌ أصـفـك  إفــّل حــديــثـــفُ  وفـل شــؽــ

 

ــذِب    مــ افَؼْرَؿـِػ ادؿـزوج بافبـارِد افَع

 يسائؾ ظــ حـايل وُيصػل افـقداد فـل 

 

ــل  ـــ ؿـرب ــرتـاح م ــدي وي  ويـؼـؾـؼـف بـُع

 ؾـل هـجـر إفـػــف وٓ ظـذر فؾؿـشـتـاِق  

 

 ِب ْض بُِحْجٍب مـ افؼُ  اوفق ـان حمجقبً  

ــ  ــف ُصّؼ ــقىوفـق ظـرضت مــ دوك ــ  ُة اف

 

ــؾُّ   ــقبـد ؾـقفـا  ــِب  مسـتـعـضؾٍ  و  صع

 وفؽـــــّف جـار افـزمــان مــع افـفـــقى 

 

 ِب ــرْ وأطـفــر أكــقاع افـعــداوة وافـحَ  

ــةٌ   ــّر حـقـؾـ ــدار فؾحـ ــ ــع إؿ  وفـقـس مـ

 

ــربِّ  طـقِب ؾال بد مـ صؽقى اخلُ    إػ اف

اؾساض ؿقام افؽققاين  هذا ادؾؿح وما يشاهبف ذم صعره، وٓ يبعد صّحةُ  ويؽثرُ  

  : (32)ببعض أشػاره ؽر افطقيؾة، وأهؾف باؿقن ذم دمشؼ. ومـ ذفؽ ؿقفف

 بؿِ 
ٍ
ـــــاء ـــــرك ـــــبم حبقبــــفُ  ص  وبـافشـ

 

ـْ أيـــــ مـــــف ضبـقُبــــف    دكـــٌػ وفؽــــ

 ؿــد بــان ظـــ أحبابــف ؾفــؾ اصــتػك 

 

ـــفُ   ـــؾ اشـــساح حســـقده ورؿقب   وَه

  : (33)اأيًض  صـروؿقفف وهق مؼقؿ ذم م 

 يـــارب ؿـــد ضـــال افبعـــاد ؾؾـــؿ تـــدع

 

  
ِ
ــاء ــر َذم ــقاق ؽ ــل إص ـــ مفجت  م

ًٓ صـرؿ دة ؽزلصـقوهذا كص تاّم: ؿ -  ظذ ؽزفف، واؽسابف،  ة، تصؾح مثا

 :  (34)ؿال وتؽشػ ظـ ـثر مـ خصائص أشؾقبف وصـعتف افشعرية

ــــــِػ ض ــــــّؿ بــؿـُْدكـَـ ــــــٌػ أفـ  ـقـ

ـــــرأ ـــــكى ش ـــــٌر كـَؿ ـــــف ؾـؽـ  بـ

 ؾـلتـــــك إفـــــلَّ يـخـــــقض ؾـــــل

 ويؼـــــــقل يل: مـــــــقٓي فـــــــؿ 

 

 

 

 

 

 

ــــــرِف  ــــــؿ تـطـ ــــــُف فــ  أجـػـاكــ

ـــــــــروأزاَرُه  ـــــــــلَخ  ش  (35)ــِػـ

 ِف ســــــرضحضـــــاح دمـــــٍع م

ــــتَ  ـــــِػ  ْرعــ ـــــؿ ت ـــــقداد وفـ  اف

 

                                                           

 .44: ادصدر افسابؼ (32)

 .37: ديقان افؽققاين (33)

 .95ادصدر افسابؼ:  (34)

 .أزاره: حّثف ظذ )دؾعف إػ( افزيارةأرسى: شار فقاًل. كؿك مضارظف: يـؿل.  (35)
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ــؿ  ــقٓي فــــــ ــقل يل: مــــــ  ويؼــــــ

ــقب اهلـــــقى ــُر يـعؼــــ  مـــــا َصْبــــ

ــــــــــ ــقجُّ ــُف بـت ـــــــــ ــ ــت ــلجـب  سٍ ـؾ

ــا  ـــ ــذا اجلـػـ ـــ ــا هـ ــؽ مـــ ـــ  أؾـديـ

ــ ـــــ ــد أودع اف ـــــ ــ ــذي ؿـ ـــــ  ٓ وافـ

ــ ــا افـــ ـــ ــؽ إكـّؿ ــُؾ ؿربـــ ــؿ أْشـــ  فـــ

ــ ــُر َخصــــ  مـــــا حقؾتـــــل وافـدهــــ

ــا ــــــــ ـَـ ــقؾـ ــة واف ــــــــ ــّ  إّن افـؿـحـب

ــا فـــــؽ ُودُّه ــــــ ـْ صـػ ــ ــا َمــــ ــــــ  أك

ــل ـــــ ــطػ ــّب فت ـــــ ــؽل ادح ـــــ  يـب

ــدودِه ــــ ــقق خـ ــــ ــ ــُع ؾ ــــ ــدم  ؾـاف

ــكويــــَح افغريــــِب ؿـَ ــكأ ضـــ  شـــ
 

ــِػ رْ ـــــــتَ   ــؿ تــــ ــقداد وفـــــ  ع افــــ

ــُؾــــــ ــِػ ـقُّ وُش ـــ يـقشــــــ  ه ظــــــ

ــؾـفّ ـوتذّفــــــــــــ ــٍؾ وتـ  ِػ: ـــــــــــــ

ــل   ـّـػــــــ ـــ ــل وُمع ــا ؿـاتـؾـــــ  يــــــ

ــرــح ــــــدكِػ ســـــ ــــــب اد  اِت ؿؾ

ــِػ  ــــ ــؿ تـسـعـ ــــ ــل ف ــــ ــاُم ف ــــ  أيـّ

ــّقذم   ــاُن ُمســـــ ــؿل وافّزمـــــ ـــــ  ـ

ــُِّػ  ــــــ ــِر تؽـؾـ ــــــ ــ ــل بغـق  ضبعــــــ

ــؿ أُ  ـــــــ ــل ف ــّــــــ ــِػ ــَص كْ فـؽـ  ـــــــ

ــارُ  ــــــ ــ ــراافـغَ  ك ــــــ ــِِػ  مِ ـ ــــــ  ادـُتـؾ

ـــــــار افشـــــــقق ذم   جيـــــــري وك

ــِْرِف   ـــــ ــؿ يـَعـ ـــــ ــُف فـ ـــــ  وحبـقـب
 

 :ظؾقف شؾّقه وخػقت هقاه اظاتبً  ؾفذا حقاٌر بغ افشاظر وبغ ضقػ زاره فقاًل 

يؼقل  -وافؾقم  .ودؾاٌع مـ افشاظر ظـ كػسف ووصٌػ حلال ادحّب اددكػ ؾقف

 وأهقاهلا، افُغربة اضطرابف، امؾظق وأـزُ ( وافّزمان افّدهر) افظروف ظذ –افشاظر 

ؿ واحلب افدائؿ... ويسلل ضقػ احلبقب أن يسعػف، ويعقَد افؼدي افقدّ  ظذ ؾنكف وإٓ

 زيارتف، وٓ جيػقه  

بافشؽقى مــ افغربـة  صـلدة افتـل تسؾؽ مسؾؽ احلـقار افؼصصـقوختـؿ افؼ

 . «ادتؾػ »افتل اجتؿعـت مـع احلب 

سـ ظرض مـ ُح  ،شاظر افغافب ظؾقف ذم صعر افغزلمع كـَػـَس اف « يـسجؿ»وافـّص 

 فعاّمة افغافبة مـ جفة أخرى. تف ومالحمفا اصـقة احلب مـ جفة ووصؾفا بشخضـقؿ
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وتلتؾػ أجزاؤها  ،ومشاظر وظقاضػ اوأؾؽارً  ادة أفػاطً صـقافؼ صـروتتـاشؼ ظـا

 ُؾ بافؼارئ إػ ما أراده افشاظر واكػعؾ بف. ِص تَ وتؽقن وحدًة متـاؽؿًة 

دة أخرى فـف أكشدها ذم صـقدة، وبغ ؿقفف مـ ؿصـقافربط بغ هـذه افؼ ويؿؽـ

 :(36)صـراؽتـرابف بؿ

 بؿ
ٍ
 وبافشــــبم حــبـــقــبـــــُف صــــركــــاء

 

ــــُف   ــــف ضبقب ـــــ مـ ـْ أي ـــٌػ وفؽــــ  دك

 ؿــد بــان ظـــ أحبابــف ؾفــؾ اصــتػك 

 

ـــف   ـــقُده ورؿقُب ـــؾ اشـــساح حس  وه

 :(37)وؿال مـ أخرى 

 ـلشــلمقُت إن ـــذَب افرجــا ويضــؿّ 

 

 شحقـــــُؼ  
ِ
 ؿبـــــٌر ؽريــــٌب بافعـــــراء

دة افسافػة وشالمة تدؾؼفا، ومـاشبة صـقويظفر فؾؼارئ هذا اإلتؼان ذم بـاء افؼ 

، صـرإيؼاظفا )جمزوء افؽامؾ( وحسـ اتساق ؿقاؾقفا وتالؤمفا مع شائر افعـا

)مـ افصػحة اك افؼارىء معف ذم افؽالم ذم افبقت افسابؼ فألخرصـروفطػ إ

جلل إػ مـا يعرف ؾـل ظؾؿ افبديع )بآـتػاء( ، حغ حذف جمرور )ذم(  ؾنكف افسابؼة(

أو ما  « ؿؾبف»قق ذم آخر افبقت، وهق يؼقل إن دمعف جيري ؾقق خدوده، وإن كار افش

  ...فؽ مما يتّؿؿف افؼارىء أو افسامعصابف ذ

 

 (5ت

دائؿ  بدمشق، – الشام كشعراء –مفتون وافشاظر مع اشتغراؿف ذم صعر افغزل 

  : (38) – مثاًل  –ء يتعؾؼ هبا، ـثر احلـغ ظـد آؽساب إفقفا، ـؼقفف شـلافذـر هلا أو ف

                                                           

 .44ديقان افؽققاين :  (36)

  .44: ديقان افؽققاين (37)

 .124: ادصدر افسابؼ (38)
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 إكــــــــل دـشـتـــــــــاٌق إفـــــــــك

 

ــــــبمِ   ــــــَْدن بـافـش ــــــات ظ  جــ

ــــــــــذم جِ     ـَؼ ؾَّ
ِ
 يل افػقحــــــــــاء

 

ـــــ  ــــــّاممِ  يػـــــقُق  رُ دْ َب  ظـــــذ افت

  : (39)خف ابـ افغزيصـق ا، خماضبً صـردمشؼ وهق ذم م اذاـرً  اوؿقفف مشتاؿً  

 ْت مـ جؾـّؼ جاد أرَضفاشـروريح 

 

 ـانِ تَّ وظـفــد تـالؿـقــا بـفـا ــؾُّ هَ  

 وٓ بــرحـت مـلوى ــراٍم أظــزة 

 

 ح ؽـزٓنِ سـرومـــزه كـدمـان وم 

 خيقـّؾ فـل صـقؿل إػ ِورد مائـفـا 

 

 ـطشـانِ ظَ  ـةُ بَ غْ إذا هـاج أن افـقؾ كُ  

 ربغ ظـؾقـؾةً افـَّ  مــ ريـاضِ  ْت أتَ  

 

 أكـػـــاٍس َبـؾـقــؾــَة أْردانِ  ـةَ ذــقـّ 

 افشــبم  ـّؿــؾــل ؾـبـاهلل يـا ريــَح  

 

 مشتاٍق إػ افؼـُرب هقامِن... رشافةَ  

 اـبرً  وٓ كعرف مـ صعراء دمشؼ خاصة وافشام ظامة مـ اشتغرق افغزُل ؿساًم  

ه من وراث ىزار ىجده ي ديوان الكوواين الدمشقي، وما ىعرفمـ أصعارهؿ ـافذي 

 مع ؾتـة آثـغ بدمشؼ وـؾ ما هق دمشؼل صامل.  قباين، الدمشقي.

 و هذا مؾؿح يستحؼ أن يػرد بؽالم مستؼّؾ.  -

 سـرذم إمثال وإؿقال افتل ت ،وتسؾؽ أبقات احلؽؿة وما يؾحؼ هبا مـ معانٍ 

ام يتعؾؼ بف ذم مقصقفة ب ، وهل دائاًم اإبقات أحقاكً  هذه وتْؽُثرذم ظدٍد مـ ؿصاِئده، 

 ية. دِ ؼَ افـاس، ورؤاه افػؽرية وافعَ بحقاتف، وظالؿاتف 

صعقبة افؼاؾقة  مع -افؽاف جرت شفؾة شؾسة ظذبة  دة فف ظذ رويِّ صـقوذم ؿ

 وضادا –وؿػ افشاظر دُِِؾاّمِت افزمان وأحداث افّدهر، وصؽا مـ افػرؿة وافغربة  -

 : (47)يػة، ثؿ اشتطردصـرقاة ـريؿة مـ أجؾ ح رِّ ـاحلُ  لِ اضبـ وأصاد –ذفؽ  مـ صؽا

                                                           

 .67: ادصدر افسابؼ (39)

 . 81ديقان افؽققاين:  (47)
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ــــرٌ  ــــاظة شات ــــقٌب ـافؼـ ــــَّؿ ث  ومـــا ث

 

ــــُؽ   ـُ افزهـــَد إٓ افتـــسُّ  ــــام ٓ يـــزي

ــاِت افَؼــ  ــا ـــؾ حاج  ــُقع تػقتـــفُ وم

 

ـــؾ آداب احلريو  ــــُْدَركُ صــــغٓ ـ   ت

 : (41)وؿال 

 ُع مـــ أضــاع افــدهُر صــب  ضـــقوأ

 

ـــــقُل   ـــــٌػ مـَطـ ـــــف إف ـــــّل إفـُػ  صـج

ــــّب ودهــــٌر ٓ   ــــك حمـــ  يـجــــقد ظـؾ

 

ــــــُؾ    ظػقـــــػ، بافؾؼـــــا، دهـــــر بخق

  : (42)وؿال 

ــــــّة ـــــــّؾ   صــــــلّٕن مــــــع ادحب
ٍ
 ء

 

 حؼــــٍر، إن ؾؽــــرَت فــــف، جزيــــُؾ  

 : (43)وؿال 

 واحلــــب أؿــتـــــؾ مـــــا يؽـــــق

 

ـــــا  .. ـــــُب تـَعــطـّـػ  ُن إذا احلـبـق

  : (44)وؿال 

ــــ ــــّؿ افـّدخقـ ــــج اهل ــــا ظـقف  م

 

ـــؾ صــْدوٍ  .. ـــقُؾ بؿث ـــدام  ـ  أو ُم

  

 (6ت

ذم داره: وهل مـ  دة ذم رثاء هّرة ـاكتصـقومـ ؿصائد افديقان افبارزة ؿ

حماشـ صعره: ؾقفا شامت ؿقة صـعة افشعر، وؿدرُة افشاظر ظذ افتعبر وافتصقير، و 

دة ادالمح صـقافؼ ذم طفرت حتك –ود اإلضار أصاًل حمد وهق –اكػعافف بادقضقع 

ة احلقاة وادقت، وإن ـاكت ذم ضـقشالمقة مـ وراء ؿة واإلكساكقة واإلصـقافشخ

 خمؾقق صغر مـ احلققاكات إفقػة. 

                                                           

 .82ادصدر افسابؼ:  (41)

  .97: ديقان افؽققاين (42)

 .171: ادصدر افسابؼ (43)

 .179ادصدر افسابؼ:  (44)
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ذم ترتقب خاص  ا بقتً سـغوؿد ظافج افشاظر مقضقع وؾاة اهلرة ذم أربعة وَّ

ء صـلدماوب مع تطقر ادقؿػ واكػعآتف ادختؾػة، إضاؾة إػ وصػ اهلرة وبقان 

 : (45)ـزل واشتئـاشف هبا، ؿال ؾقفاووصػ ائتالؾفا ذم اد ،مفؿ مـ ضبائعفا

ـــــادت ت ـــــ ـــــصـق  ـُد افػـرؿـدي

 

 

..

..

..

..

 . 

 

 ـرهْ سـقــــــــغ بـقثـبــــٍة مـــــفا ي

ــــــــا  ــــــــت حــرــاتـف  ؾـتعـؾـّؿ

 

ــــُزوِق ادســــتطَرهْ    صــــعُؾ اف

 :وذم مقضقع رثاء اهلرة يؼقل بغ افقصػ وإشػ 

ـــــــا ـــــــامُم حقاهَت ـــــــَس احِل  خؾ

 

ـــل   ــــ ؿؾب ـــّز م ــــروابت  وَرهْ ش

ــــــت   ــــــ ســـــــلفـػـاك  دْ إن ؾؼ

 

 شــــؿَرهْ  اأبــــدً  اُت مســــامرً  ..

 حتــــــك إذا افَػْجــــــُر اكجــــــذ 

 

ـــــدى صـــــػَرهْ   ـــــائر أب  أو ض

ــــــــا  ــــــــت دمــــــــرُّ وراءه  ؿام

 

ــــ  ــــػَرهْ  اذكًب  يـــــقُس وٓ افضَّ

 شــــــقداء رّجعــــــت اهلريـــــــ 

 

 ـــــَر ـراهــــٍب يتؾــــق زبــــقَرهْ  ..

ــــــلْن تصــــــا  ــــــِزْز ظــــــّع ب  أْظ

 

ــــــَرهْ  ..  َب وأْن أضــــــّؿْتفا حػ

 ــــــل افـــــّردىفـــــق شـــــامفا م 

 

 مــــا بِْعُتفــــا بخــــراج ـــــقَرهْ  

ــــا مــــا ؽــــاَل ذا إو   ؿــــد ؽاهَل

 

 كػـــــَرْه   صــــــكتــــاِد واشتؼ ..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ   ... إف

 

 .... إفخ.   

ـّة ذم مثؾ هذا ادقضقع، وـاكت ؿد اصتفرت صـقوفؼ - دة افؽققاين هذه مزي

 ،( هـ 319 أو – 318ة ذم رثاء هرة ٕيب بؽر بـ افعالف )تقذم شـقدة ظباصـقؿ

  : (46)أوهلا

 ُعــــــــدِ يــــــــا هــــــــرُّ ؾارؿتــــــــا ومل تَ 

 

 وــــــت ظـــــــدي بؿـــــــزل افـــــقفدِ  

                                                            

   .187: ادصدر افسابؼ (45)

 .117 – 179: 2وؾقات إظقان ٓبـ خؾـّؽان  (46)
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 ة، وكزظاتف اإلكساكقة،صـقة افشاظر ومالحمف افشخصـقدة افؽققاين خُصقصـقوتبؼك فؼ

ـ ادقت: ذم شامهتا اإلشالمقّة.   وضبقعتف ادرهػة ورؤيتف ذم جاكب افعزة م

 

 (7ت

ظذ افسجع وأفقاٍن أخرى مـ افبديع ذم صعر افؽققاين، وذم رشائؾف افؼائؿة  

ـَْرَش افثؼاذم افقاشع فؾشاظر، وؽزارة حمػقطف افؾغقي،  وافبقان: يالحظ افؼارئ افػ

 ... ا، وأؾؽارً فتؾؽ افثؼاؾة مػرداٍت، ومعاينَ  اشتعامففوُحسـ 

وفؾشاظر إظجاٌب بشعراء بلظقاهنؿ مـ افعصقر ادختؾػة مثؾ صعراء افغزل 

وإظجاب بافبحسي، وابـ افّدمقـة وأيب افطقب ادتـبل،  ظامة، وافعذريغ خاصة،

 وؽرهؿ مـ افؽبار. 

ومـ هــا ــَثـُر افتقفقد ذم ديقان افؽققاكـل، وـثرت حماوٓت افتجديد  

   :(47)وآبتؽار، وكالحـظ )ـلس إماين( ؾـل ؿقفف

 إمـاين ــلَس  ظاضـل يا كـديؿُ 

 

 ظّؾ مّهـل بـذفؽ افؽـلس جُيـذ 

  : (48)ب آخر ذم ؿقففواشتعارة ؿؾ 

ـــــَّواَحــــ ـــــؾبل مــــــ ؿـُؾ  ـقر ؿ

 

ـــفِ شـــرأ ٍب أصــبحْت    ى فديـــ

 ظـؾـقــــــف مـــــــ يـغـــــارُ  اأبــــدً  

 

ــل إذا كظَ   ـــظــــــقـــــ ــفِ رْت إفـق ـــ  ــ

ــــٍب   ـــــ يل بؼؾ ـــــرِ  م  ـؿـؾــــ ؽق

 

ـُ بـبـل أشــتـعــق   ـف ظـؾـقـــِف  ـ

  : وافذـرى افطائرة ذم ؿقفف 

                                                           

 .179ديقان افؽققاين:  (47)

 .26: ادصدر افسابؼ  (48)
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ـــــُر بـ ـــــتط ــــــرىؼـؾبِ  ـف افـذـ

 

ـــ  ــــد جسـؿــــَف وَهــــُ  ْف ـويـُـؼـع

وَمّر افشاظُر بؿعاٍن اصتفرت فشعراء ـبار ظذ شبقؾ آؿساب مـفؿ وآكتامء  

ـِ َصـعة مـ أصعارهؿ، ؾؼال كاطرً   : (49)إػ أيب افطقب اإفقفؿ وافتقفقد ظـ ؿدرة وحس

 ؿؿ كشـتِؽ افشـقق يـا شـؿري

 

ــــقى ك  ـــت واذم اهل ـــؾلك  ـُب سـق

 ـؾــٌؼ ـان ضـــبـاكـقا ووجـف افـزم 

 

ـــقُب   ـــف ؿـط ـــل وجف  ؾصــار ؾ

 وٓ صــديـــــٌؼ  ؾـــــال كــديــــــؿٌ  

 

ــــٌس وٓ حـبــقــــــُب    وٓ أكـقــ

  : (57)إػ ادعّري اوؿقفف كاطرً  

ــــــفدِ  ــــــقتفا بـافسُّ ــــــؾٍة أؾــ  ـــــــؿ فق

 

 ٓؿـقت جقش افشـقق ؾقفـا وحــدي 

ــــــا بــــــــدْت    وفؾثـريـــــــا روكـــــــؼ دّ

 

جا ـافعـؼــدِ  ؾـل   جـقــد زكـجــّل افــدُّ

مقـة اشـرً وؿقفف م   : (51)إػ ابـ افدُّ

 هـؾ فؾؿحـّب ادـســـــــتـفام رؾـــقــُؼ 

 

ــؾ إػ افصــز اجلؿقــؾ ضريــُؼ    أم ه

ـــذي  ـــان اف ـــافقا: إذا ب  أم هـــؾ ــــام ؿ

 

 هتــقى ؾـــنن افقــلس مـــف رؾـــقـــُؼ  

  :(52)ؾؼال اه بعضفؿ اكؼباًض اجلرجاين إباءه، وما شاّم  ضـلورّدد مع افؼا - 

ــاٌض ووحشــةٌ  ــؽ اكؼب ــؾ ؾق  ؾؽــؿ ؿائ

 

ــُب   ــذّل أهق ــؾ مـــ اف ــف: ٓ ب  ؾؼؾــت ف

جفا، وفقس سـقوذفؽ ـؾف داخؾ ؾـل مقاضعف مـ افؼصائد ممتؾػ معفا، مـ ك 

 رؿعة اشتعارها، حيّع هبا صعره. 

ر أو إػ افُبحقر افؼصا اوافشاظر افذي يرتاُد أكقاع افبحقر ادطّقفة، يؿقؾ أيًض 
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جمزوءات افبحقر، مثؾ جمزوء افؽامؾ، وجمزوء افّرَمؾ، وجمزوء افرجز، وفف إظجاب 

 ذم –ح. وأشفؿت هذه افؼصار وادجزوءات ذم هتقئة بعض صعره سـرببحر ادـ

   .(53)دمشؼ( بغ افغزل وذـرى ا. ـؼقفف )جامعً امطربً  ــ كغَ مُ  افقؽقن صعرً  – تؼديري

ـْ فؾؿحــــــّب ادستفــــــامْ   َمــــــ

 

ــــبؿف  ـــــٍػ َف ـــــقامْ  نِ ـدْ ـػف  افـؼ

ـــــق  ـــــرٍب يــ ــــــ دغت ـــــؾ م  ب

 

 ح بشـــــجقه صـــــجق احلـــــاممْ  ..

 إكـــــــّل دــشــتــــــــاق إفــــــــك 

 

ــــــْدٍن بـافشــــــبمْ   ــــــات َظ  جــّـ

 )مـ جمزوء افؽامؾ ادذيـّؾ(   

  : (54)وؿقفف -

 ؿـؿ كشـتِؽ افشـقق يـا شـؿري

 

 ُب ســـــقؾلكــــت واذم اهلــــقى ك 

 ط( سـق)مـ خُمّؾع افب  

  : (55)وؿقفف -

ــــــَرا ــــــاُر إذا شـػ ــــــدُر يـغـ  افب

 

ــــرا  ــــاُر إذا خط ـــــ يغ  وافغص

 )مـ اخلـَبب(   

 : (56)وؿقفف -

ــــــرامِ  ــــــة افـغ ــــــؽ داظـق  فـبـق

 

ــــــاًل    بـــــــلرواح افشـّــــــبمِ  أهـ

 )مـ جمزوء افؽامؾ ادرؾـّؾ(   
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 : (57)وؿقفف -

ـــذيري ــــ َظ ـــدي َم ـْ مسع ــ  َم

 

ـْ ُمـصـــػل مـــــ جُمـقــــري    َمـــ

 ( )مـ بحر ادجتّث  

وَتْرِجُع إػ افعبارة افشعرية ذم ديقان افؽققاين ذم هذه اددة مـ تاريخ إدب 

فا، ويظفر فؾؼارئ صدورها ظـ خبر، متؿؽـ مـ فا، ومتاشؽُ فا ومتاكتُ رصاكتُ 

افؾغة، ممسؽ بلضراف افؽالم، ؿادر ظذ إيضاح افػؽرة بام يتـاشب، ويتالءم 

 . صـلوأشؾقبف افشخ

   :(58)وكؼرأ فف ؿقفف

 فـــافَ ْج افعـــُت أيــــامل ؾلفػقـــُت وَ وض

 

ـــــً  ــــ ظؾقــــفِ  اؿـَطـُقب ـُ ـــــرٌة و  ـؾقُح ؿـت

 ػةً ـّوِظـــ اد  وَصـــ اهـــدً ؾلوشعتــــُفا زُ  

 

ــــ  ــــــ كجــــقُح ورأُي اضِّ  ـراح افؼاضـق

 ويظفر هـا هذا افتامشؽ، وافتبفػ بغ مؽقكات افشعر ادختؾػة.  - 

  : (59)وؿقفف

ـــــمادي ــــام ؾ ـــــا زمـــــاُن ؾ  تـرؾـــــْؼ ي

 

ــــــٍد ٓ يـ  ـُ بصؾ ــــــ ــــــدِ  ؾـقـ  وٓ جـؾـق

 وفـــقس افؼؾـــب مــــ حجـــر ؾقبؼـــك 

 

 ظــــذ هــــذا، وٓ أكــــا مـــــ حديـــــدِ  

ــــدً   ـــــفل اروي  ٓ  ــــاول مــــاَء وجــ

 

ـــــدِ    وهـــــاك إن اصـــــتفقت دَم افقري

ــــوٓ  ســــب حقــــايت ؾقــــؽ مَ    اـــ 

 

 ؾــــنين فســــُت أرؽــــُب ذم اخلؾــــقدِ  

ؿقة إشؾقب، وهـذا مـ افؽالم افؼاصد، ؾقف: وضقح افػؽرة، وشالمة افعبارة، و 

 . اابف أيًض سـقواك
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 . ـثر ؾاشٍ  افؽققاين ديقان ذم – مؼاصده حقث مـ –ومثؾ هذا افشعر 

 مـتف( ذم أبقات ـثرة صـقصخ اوجيد افشاظر كػسف )ويـاُلحظ افؼارئ أيًض 

دة فف يـّقه ؾقفا بـػسف، وبراظة صعره.. صـقؿصائده ادختؾػة، وهذه كبذٌة خمتارة مـ ؿ

ـِ اف اأيًض  وهذا آختقار يدخؾ اؽة، وؿقة إخذ، صـقذم دٓئؾ رؿل إشؾقب، وحس

  : (67)سـ إداءٍة ظـده ظذ ُح  ومـ ؿدر ،واشسشال افؽالم مـ خاضر صاظر متؿؽـ

 تـــُف مـــ كســج ؾؽـــريوصــعر ُحْؽـ

 

 افـخـــــدودِ  ديـبــــــاِج  مثـــــَؾ  اُبـــــرودً  

ـــــؾ معســـــقلِ    إمـــــاين معـــــاٍن مث

 

ــــَرودِ  وأصـــفك مــــ رضـــاِب    ؾــــٍؿ ب

ـــــات  ـــــذاب رائــؼـــ ـــــاظ ظــ  وأفــػـ

 

ـــــروق بحســـفـــــا دُ    افـعـؼـــــقدِ  رَّ تـ

 ع اهلـــقى مــــ بعـــد صـــققــــام مُجـــ 

 

ـــذيُب   ـــػَس  ي ـــؿٍ  افـ ــــ ؾ ـــدِ  بـق  وجـق

فف  ، وهذا حؼ  ةٍ حؼقؼقّ  ةٍ صعريّ  هنضةٍ  ف ضؾقعةَ افؽققاين ـقكُ  شـلفؼد ؽاب ظـ دار 

تت ذم دمشؼ، وشاحت ذم بؾدان ظربقة ضؾقعٌة رائدٌة كب ايـبغل أن ُيَقّضح. إكف حؼ  

اؽة، وؾقف صـقوإشالمقة بشعر متؼّدم ذم احلققية واجلّدة، وؾقف افتؿؽـ وحسـ اف

 ؾضاًل ظذ ،ؼقغشـقؽر ؿؾقؾ مـف إػ كقادي ادطربغ وادق اافعذوبة افتل أخذت ؿدرً 

 اكغامشف ذم دمشؼإػ إضاؾة إػ جقاكب اجتامظقة، و ،تصقير صعره فذاتف وأحقافف

 افعريؼة وجمايل حسـفا ومجاهلا .... 

بث ظذ يد افؽققاين ؿقّية ضّقعًة، ومل يؾ سـلوفؼد اشتؿرت حقاة ادقصح إكدف

 وتستحؼ مقصحاتف وؿػة مستؼؾة .  .قهاـَ ؽْ وأَ  أمثال أمغ اجلـدي أن تسؾؿقها،

، وأن تطبع أثار ة جديرة بين يعاد النظر ي آثارها ووراثهاصـوالكوواين شخ

َر بدراشة واشعة ظـ امدؿؼً  احمؼؼً  اشـرك شـرقة مـ صعره وكثره وتـافباؿ ، وأن ُتَصدَّ
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د بؼقة واؿتدار ومجال فَّ مَ  ، وفؼدحقاة افؽققاين وظـ ؾـف مـ كثر وصعر... إكف ضؾقعةٌ 

 صعري دـ جاء بعده ذم افشام ـاجلـدي وذم أؿطار افعرب ـافبارودي . 
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