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اؾتبزـبض ظثبز ض ازثفبت عطة زاشكةبظ كطزؾتبز
تبضـد زضـبفت * 98/7/11 :تبضـد پصـطـ98/11/17 :

چکیذه
ازثفااابت ذمبضذااات زض شفراااع زضخ اااطز ثفؿاااتد ض ثاااع َاااطض ذكااارم پاااؽ اظ
جصاااا غااابؾ  1897ذفااابز اعاااطاة ض اؾاااطشفث قااابـی قاااس قااابعطاشؿ اااطز
ذحراااطز زضضـاااف ؾااارفو اجمبؾاااد ض زـةاااطاز ثاااع قااابعطاز ذمبضذااات
ذكااػطض قااسشس ض اـااس انااُیا ثااع زشفاابؾ اؾاایخ ضاضز قااس اذااب ازثفاابت
ذمبضذااات كاااع تطجرااابز ذاااطز بااابغؿ ض غطـااات ثاااطزظ ض ثاااع زشجااابت ظازؾ
ذاااؿ باااطزز ثاااع اـاااس ذمُااای ذصحهاااط شراااؿ قاااطز ض ضـكاااع زض ازثفااابت
بصقاااتع زاضز هااافسظ ذفرفاااع ظغفاااط ثاااس اثاااؿ ؾاااحرؿ ض شفاااع ذهحماااع اض اظ
شرطشااع غاابؾ ثاابضظ ازثفاابت ذمبضذاات زض ذفااطار عااطة ثااع قااربض ذااؿ ـصااس
اذااااب زض نااااسض اؾاااایخ ض زض ؾاااابـعؾ تهاااابجفد فاااابت ثرااااف ااااط ز ض
ضغصرطزغاااابؾ شااااطضاشؿ پفاااابذجط ع اااافد اجكاا اأز اـااااس ازثفاااابت زض ذفاااابز
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ذؿاااحربشبز ضشااا زـةاااطؾ ثاااع ذاااطز بطفااات قااابعطاز ذؿاااحربز زض زفاااب اظ
اضظـ غااابؾ اؾااایذؿ ض پفااابذجط اؾااایخ لن زض ذفاااساز جصاااا ًاااطض
ذااؿ ـبفتصاااس ض ثااب ؾااایا ظثااابز ض ثااع كااابضبفطؾ شض ض غصااط قاااهطؾ ذاااطز
زض كصاابض ذهبغااساز ازاؾ تکحفاار ذااؿ كطزشااس قاابعطاشؿ ااطز ؿاابز ثااس
ثبثاات كهاات ثااس ذبجااا ض عجااس ا ثااس ضضا ااع ضا ذااؿ تااطاز اظ پفكااتبظاز
ازثفااابت ذمبضذااات زض زشفااابؾ اؾااایخ زاشؿااات كاااع اججتاااع اظ تأـفاااسات اااط ز
كاااطـد ض تطجفػااابت پفااابذجط اؾااایخ شفاااع ثطذاااطضزاض ثطزشاااس ض اـاااس قااابـس اظ
ذػااادتاااطـس ذهطناااافبت ازثفااابت ذمبضذااات زض اـااااس زضضظ ثاااع ؿاااابة
ذؿ ـس
شطـؿااصسظ زض اـااس ذمبجااع ذااؿ كطقااس كااع ظضاـاابؾ ذرتحاار قااهط ذمبضذاات
زض ناااسض اؾااایخ ضا ذاااطضز ثطضؾاااؿ ض پاااػضغف اااطاض زغاااس تاااأثفط اااط ز
كاااااطـد ض ؾاااااصت شجاااااطؾ زض تمطـااااات ازثفااااابت ذمبضذااااات اؾااااایذؿ
اثطبااااصاضتطـس قاااابعطاز ذمبضذاااات زض نااااسض اؾاااایخ ض ؾااااجا قصبؾااااؿ
ازثفااابت ذمبضذااات زض اـاااس زضضظ اظ ذػااادتاااطـس ذؿااابشحؿ اؾااات كاااع اـاااس
پػضغف ثع ز پطزاذتع اؾت
واژههای كلیذی:
ازثفبت ذمبضذت قهط نسض اؾیخ ط ز ؾصت

هقذهه
ابط ع انُیا «ازثفبت ذمبضذت» اظ شفرعؾ زضخ طز ثفؿتد قبـی قسظ ض ثع َطض ذكرم
پؽ اظ جصا غبؾ 1897ض پؽ اظ تطجس هبـس قابعطاشؿ اطز ذحراطز زضضـاف ض ؾارفو
اجمبؾد ثع زشفبؾ ازثفبت ضاظ ـبفت اذب ضـكع غبؾ ز ضا زض ازثفابت اسـد عاطة ثاع ضياطا
ذؿتطاز زـس ؛ زض اـس ذفبز ازثفبت ذمبضذت زض نسض اؾیخ اظ جصجع غبؾ بطشببطز بثث تأذّث
ض ثطضؾؿ اؾت اضت شکع قبعطاز ذمبضذت اؾیذؿ زض اـس زضضاز ذطضز تأـفس اط ز كاطـد ض
ؾصت شجطؾ ذؿ ثبقصس ض زضخ شکع ثع ا تًبؾ ظذبز ض ذکبز ازثفبت ذمبضذت زض اـاس ذمُای
ضـػبؿ غبؾ ذبل ذطز ضا زاضاؾت اـس شطقتبض ثط شؿت كع بصضؾ غط صس كطتبظ ثط ازثفابت
ذمبضذت زض نسض اؾیخ زاقتع ثبقس ض ز ضا اظ جصجع غبؾ ذرتحر ذطضز ثطضؾؿ طاض زغس
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اججتع ثبـس تطجع زاقت كع قابعطاز ناسض اؾایخ غاد شرطشاع غابـؿ اظ قاهط ذمبضذات ضا اظ
پفكفصفبز ذطز ثع اضر ثطزظ ثطزشس كع هفسظ ذفرفع ض ذهحمع ظغفط ثس اثؿ ؾحرؿ اظ ذػدتطـس
شؿت اذب اظ شهب كع ط ز ض سـث زض ذهسض انحؿ تكطـی ثع قربض ذؿ ـصس ض ذؿحربشبز اظ
نسض اؾیخ تب كصطز ثع اـس زض ضـؿربز ذحکد اجػؿ صا ظزظ اشس زضض اظ اشت بض شفؿت كاع
ازثفبت ثط ذسظ اظ فًبـؿ اؾیذؿ ضـػبؿ غبؾ ذصحهط ثع فطز ذطز ضا زاقتع ثبقس
ظهور شعر هقاوهت
شةبظ كع پفبذجط ع فد اجكأز اؾیخ لن زعطت ذطـف ضا اثیغ فطذاطز ض اؾایخ ض ك اط زض
ذمبثث غرسـةط طاض بطفتصس ض عطة غب ثع زض زؾتع تمؿفد قسشس غط زض باطضظ ترابخ تایـ
ذطز ضا ثطاؾ ؾطكطة ض اظ ذفبز ثطزاقتس َطف ذمبثث ثع كبض بطفتصاس ض ثاب زض ش اط باطفتس
پفكفصع اعطاة ثؿفبض َجفهؿ اؾت كع قهط شمف ذػرؿ زض اـس ذهطكع اـ ب شربـس ض صفس ثطز
كع بطضغؿ اظ قبعطاز زض كصبض پفبذجط لن ض بطضغؿ زـةط زض نر ذكطكبز طاض بطفتصاس اظ
َطفؿ غرفس تأثفط غفط بثث اشکبض ثبعث قس كع جبذهعؾ عطثاؿ ثافف اظ بصقاتع ثاع قاهط
اغرفت زغس ض كؿبشؿ طز أثطؾ فبز ثس بضر كع ؾبثمعؾ قبعطؾ شساقتصس ثع اـس عطناع
پبؾ شػصس اجهبشؿ 11: 1889ن اض كؿؿ اؾت زض غهط اؾیخ قهط فطاضاز ؾطضز ض ثع ذمبثحع ثاب
ؿبز ثس ثبثت ض كهت ثس ذبجا ثطذبؾت
اظ زـةط قبعطاز طـف كع ثاب قاسّت غاط اع ترابذتط زض ذمبثاث پفابذجط لن ض ـابضاز اض
ذؿ اـؿتبز عجسا ثس اجعثهطؾ اؾت كع زض ذربج ت ثب اؾیخ قهط فطاضاز زاضز اضؾت كاع زض
غعضظ ا س ذؿ بطـس:
كَنٕ لَتَلٌَْا هِيْ كَشِٗنٍ سِّٓ٘ـذٍ

هٓاجِذِ الجٓذَّٕٗيِ هِمْـذٓامٍ تٓطَـلْ

صٓادِقِ الٌَّجٕذِٓٓ لَشْمٍ تٓاسِعٍ

غَٕ٘شِ هٔلْتَـاثٍ لَذٕٓ ٍٓلْعِ األَسٓلْ

--------------

---------------

فَمَتَلٌَْا الضِّعٕفٓ هِيْ ؤَشْشافِِْنٕ

ٍٓ عٓذٓلٌْا كَٕ٘لَ تٓذٕسٍ فَاعٕتَـذٓلْ

ال ؤَلُـَمٔ الٌَّفْـسٓ بِلَّا ؤًََّـٌَا

لََٕ كَشَسًَٕا لَفَعٓـلٌَْا الؤفْتَعٓـلْ
اثس غكبخ ثؿ تب ج111-119 :9ن
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ع ثؿفبض ثعضببز ض ؾطاز طخ ضا كع ثب انث ض شؿت ض قهب ض جصةبضض ثطزشس ض ذب شػب ضا ثع
غیكت ضؾبشسـد ذطزاشؿ قهب ض ثاعض ض پفاطضظ كاع ثاع غصةابخ جصاا غطباع قکؿات
شرؿ ذطضزشس زض صساز اظ ثعضببشكبز ككتفد ض قکؿت ثسض ضا ججطاز شرطزـد ذاس ذاطز ضا
ؾطظشف شرؿ كصد جع ثع شکع ابط رحع ذؿ ثطزـد كبض ضا ـکؿطظ ذؿ كطزـدن
ـکؿ زـةط اظ قبعطاز طـف كع ثب قهط ذطز ثع جصا ثب اؾیخ ضفات ياطاض ثاس اجرُابة
اج ػطؾ اؾت كع زض جصا ذصس ذؿ بطـس :
كَإًََّْٔنٕ بِرَا صٓالَُا ٍٓ صٔلٌَْا

تِثٓابِ الْخٌَْذٓلَ٘يِ هٔصٓافِحٔـًََا

ؤًَُاسٌ ال ًَشَى هٌِْْٔنٕ سٓشِ٘ذاً

ٍٓلَذٕ لَالَُا ؤَلَسٌَٕا سٓاشِـذِٗـٌَا

غربز199:ن
ز ضضظ كع زض ؾتبشع زض ذصس فطـبز ثط ضضزـد باطـؿ ثاب ذاب ؾایخ ض ذهابفحع ذفکطزشاس
ذطزذبشؿ كع زخ ضقفسؾ زض ذفبشكبز شرؿ ثفصفد ض شػب پفطؾتع ذؿب تصس ذب غرةؿ ضقفسـد ن
غرط زض جصا ثسض صفس ذؿ بطـس:
عٓجِثٕتٔ لِفَخْشِ األٍَٕسِ ٍٓالْحٕٓ٘يُ دٓائِشٌ عٓلَِْٕ٘نٕ غَذاً ٍٓ الذَّّٕشُ فِِِ٘ تٓصٓائِشُ
ٍٓفَخْـشُ تٌِٖٓ الٌَّجٓاسِ بِىْ كَاىَ هٓعٕشَشٌ ؤُصِ٘ثَٔا تِثٓذٕسٍ كُلُّْٔنٕ ثَنَّ صٓاتِـشُ
غربز11-19/ن
زض قة تد اظ ت بذط جفحع اضؼ زض بجؿ كع ذؿزاشؿتصس فطزا ذط شػاب ضا فاطا ذاؿبفاطز ض
ظذبشع ثطاؾ اشؿبز عجطتغب زاضز ض زض قة تد اظ ت بذط ثصؿ شهبض زببظ كع زـسشاس جرابعتؿ
ثطزثبض زض جصا ككتع قسظاشسن
زض ذمبثث صفس قبعطاشؿ اؾت كع اظ ذفبز ـبضاز پفبذجط لن شفع شابز كاع اسضت قابعطؾ
زاضشس ثع ذمبثحع ثط ذؿذفعشس ض شرطشع غبـؿ ثؿ ش فط اظ ازثفبت ذمبضذت ذاؿ فطـصصاس پفابذجط
اؾیخ لن شفع اظ قبعطاز ذمبضذت زفب ذؿكصس ض شبز ضا تمطـت ذؿشربـس ض ذػدتط اظ ز زض
ضاؾتبؾ زـس صفر اؾیخ شػب ضا تطجفع ض اضقبز ذؿكصس ضؾ پفبذجط ض رت لن ثع ذطثؿ
اظ اغرفت قهط زض جصا غب ببظ اؾت ض ذؿزاشس كع قهط ع تبثفطؾ زض شػبز عطة غاب زاضز ض
ثااع غراافس عحاات اؾاات كااع ذااؿ فطذبـااس ":طجااطا جػااد ذ ااث ذااب ـمطجااطز جکااد" اثااس
عجسضثع  1899ج119 :8ن
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شتفهع قهط قبعطاز ذمبضذت كع زض ذمبثث قبعطاز ججػع ذمبثث ؾطضزظ قسظ اؾت فصؿ اؾات
كع ؾبجػب ثهس"شمبشى" شبخ بطفت اجهبشؿ 18 :1889ن
ضـػبؿ ثبضظ ذصب ًبت اؾیذؿ اضظقؿ ثطزز ذطيطعبت ض اغساف ثحصس ز اؾات؛ ذطياطعبتؿ
طز اؾیخ ض زعطت ثع ز ض اغسافؿ طز غساـت اظ تبضـکؿ ض ك ط ثع شطض ض اـربز غربزن
اججتع ثبـس تطجع زاقت كع قبعطاز ذؿحربز نسض اؾیخ ثع تربخ فطزؾ كاع زض زضضاز اذاطؾ
ثطاؾ "شمبشى" ضيی قس ذحعخ ض پبـجصس شجطزشس؛ تصػب غسف قبعط زض نسض اؾیخ شؿت كع زض
ذمبثث قبعط ججػع قطك ثب هفسظ اؾ زض غربز ضظز ض ثب غربز بففع ثبـؿتس
اظ ذػدتط ـس قبعطاز ذؿحربز شمفًع بطؾ نسض اؾیخ ذؿ تطاز ثع ؿبز ثس ثبثت ض كهات
ثس ذبجا اقبضظ كطز كع زض ذمبثث قبعطاشؿ طز أثط ؾ فبز ثس طة عرطضثس اجهبل غجفطؼ
ثس أثؿ ضغت ض يطاض ثس اجرُبة هبـس ذطز ضا ذؿ ؾطضزشس غربز91:ن كهت ثس ذبجاا زض
جطاة يطاض ثس اجرُبة زض جصا ثسض صفس ذؿ ؾطاـس:
عٓجِثٕتٔ لِإَهٕــشِ اهللِ ٍٓ اهللُ لَــادِسٌ

عٓلـَٖ هٓا ؤَسٓادٓ لَٕ٘سٓ لِلَِِّ لَاِّـــشُ

لَضَٖ َٕٗٓمٓ تٓذٕسٍ ؤَىْ ًُاللِٖٓ هٓعٕشَشاً

تٓغََا ٍٓ سٓلِ٘لُ الثٓغِْٖ تِالٌَّاسِ جٓائِشُ

ٍٓلَذٕ حٓشَذٍٔا ٍٓ اسٕتٌَْفَشٍُا هٓيْ ٗٓلِِْ٘نٔ

هِيَ الٌَّاسِ حٓتَّٖ جٓوٕعْٔٔـنٕ هٔتَكَاثِشُ

-------------------- -----------------ٍٓ كَاىَ سٓسَٔلُ اهللِ لَذٕ لَالَ ؤَلْثِلَُا

فََٓلََّا ٍٓ لَالَُا بًَِّوٓا ؤًَْتٓ سٓاحِـشُ

لِإَهٕــشٍ ؤَسٓادٓ اهللُ ؤَىْ ْٕٗٓلِكُــَا تِِِ

ٍٓ لَٕ٘سٓ لِإَهٕشٍ حٓوَّــِٔ اهللُ صٓاجِــشُ

اثس غكبخ ثؿ تب ج11 :9ض19ن
زض قة تد اظ كبض ذسا ض اض ثط شچع كع ثرطاغس تطاشبؾت ض فعؾ ذسا ضا شبتطاز شرؿكصس ذسا
زض ضضظ ثسض اضازظ فطذطز كع ذب ثب بطضظ ؾترکبضاز ضض زض ضض قطـد زض بجؿ كع فطظشس ؾاتد ثاع
ذطزخ ج ب ذؿكطز شبز بطز ذسظ ض زـةط ذطزذبز ضا شفع ثب ذطز ضضزظ ثطزشس ض عسظ شػب فطاضاز
ثطز ضؾطت ذسا ب تع ثطز ثفبـفس ض شبز بطـرتع ض ب تع ثطزشس تط ؾب طؾ اـس بطـرتس ضا
ذساضشس ذمسض كطزظ ثطز تب ثع ز غیك قاطشس ض شچاع ضا ذاسا ذماسض بطزاشاس اظ ز بطـاعؾ
شفؿتن
ؿبز ثس ثبثت اشهبضؾ شفع زض جطاة عجسا اثس اجعثهطؾ زض جصا ا س صفس ذؿ بطـس:
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رَّٓثٓتٕ ٗٓا تيَ الضِّتٓعٕشٕ ٍٓلْعٌٓٔ

كَاىَ هٌَِّا الفَضْلُ فِْ٘ٓا لََٕ عٓذٓلْ

ٍٓ لَمَذٕ ًِلْتُـنٕ ٍٓ ًِلٌَْا هٌِْكُــنٔ

ٍٓ كَزلِكٓ الحٓشْبٔ ؤَحٕ٘اًاً دٍٔٓلْ

--------------

----------------

ٍٓ سٓسَٔلُ اهللِ حٓمّاً شَاِّذٌ

َٕٗٓمٓ تٓذٕسٍ ٍٓالتٌَّاتِ٘لُ الْٔثٔلْ

غربز119-111 :ن
اؾ اثس اجعثهطؾ جصةؿ ثط ذب بصقت كع ثطتطؾ-ابط جبشت عساجت ضعبـت ذؿ كطز -اظ ز ذب
ثطز قرب عسظاؾ اظ ذب ضا ككتفس ض ذب شفع عسظ اؾ اظ قرب ضا ض جصا غط ثبض ثاع ش ای ـکاؿ اظ
َطففس اؾت ض ضؾطت ذسا ثط ذبجطاؾ ثسض قبغس ثطز ضاظ ز َطف پؿت فُطتبز تس پطضض
غد قبغس ضا هع ثطزشسن
قرآن كرین و شعر هقاوهت
جث اظ اـصکع ثع ثفبز جبـةبظ قهط ض قبعطاز ذمبضذت اظ ذص ط ط ز كطـد ثپطزاظـد ـابز ضضؾ
اـس شکتع يطضضؾ اؾت كع زض ج ظ قهط ض قبعط قف ثبض ثع كبض ضفتع اؾت كع پصج ثبض ز زض
ذمبذؿ اؾت كع كبفطاز ذؿ ذطاغصس اتػبذبتؿ ثبَث ض اظ جرحع قبعط ثطزز ضا ثع ضؾاطت ذاسا
لن شؿجت زغصس اـس پصج ذطضز زض ط ز عجبضتصس اظ:
« -1تٓلْ لَالَُا ؤَضْغَاثُ ؤَحٕلَامٍ تٓلِ افْتَشأُ تٓـلْ ّٔـَٓ شَـاعِشٌ فَلْ٘ٓإْتٌَِـا تِأٗٓـٔ ٍكَوٓـا ؤُسٕسِـلَ
األٍََّلَُىَ»(اًث٘اء)5/
 ٍٓ« -2هٓا عٓلَّوٌَٕأُ الشِّعٕشَ ٍٓ هٓا ٌْٗٓثٓغِٖ لَِٔ بِىْ َّٔٓ بِلّا رِكْشٌ ٍٓ لُشْآىٌ هٔثِ٘يٌ»(ٗس)66/
ٓٗ ٍٓ « -3مَُلَُىَ ؤَئٌَِّا لَتـاسِكَُا آلِْٓتٌَِـا لِشَـاعِشٍ هٓجٌُٕـَىٍ تٓـلْ جٓـاءٓ تِـالحٓكِّ ٍٓ صٓـذَّقَ
الؤشسٓلِ٘يَ»(صافات)37ٍ36/
« -4ؤَمٕ ٗٓمَُلَُىَ شَاعِشٌ ًَتَشَتَّصٔ تِِِ سٕٓٗةٓ الوٌَُٓىِ)»(طَس)26/
« -5فَال ؤُلْسِنٔ تِوٓا تُثٕصِشٍُىَ ٍٓ هٓا ال تُثٕصِشٍُىَ بًَِِّٔ لَمََلُ سٓسَٔل ٍكَشِٗنٍ ٍٓ هٓا َّٔٓ تِمََلِ
شَاعِشٍ لَل٘الً هَّا تُاْهٌَُِىَ)»(حالٔ)42-36/
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غربز َطض كع ثع ز اقبضظ قس اـس ـبت ثفبشةط تهطض ذكطكبز ض ذطيی بفطؾ شبز زض ثطاثاط
ط ز ض پفبذجط اؾیخ لن اؾت ط ز كطـد زض اـس ـبت ثع ش ؿ اـس تهطض پطزاذتع ثاسضز
شکع زض ذمبثث قهط ذطيهؿ اـهبثؿ ض ـب ؾحجؿ ثةفطز
اذب ذطضز قكد شهبؾت كع ط ز كطـد ذطيی ذطز ضا زض ثطاثط قهط –ثع عصطاز ـا غصاط –
ثفبز ذؿ فطذبـسٍٓ " :الشُّعٓشائُ ٗٓتَّثِعْٔٔنٔ الغَأٍٍىَ ؤَلَنٕ تَشَ ؤًََّْٔنٕ فِٖ كُـلِّ ٍٓادٍ ِْٗٓ٘ؤـَىَ ٍٓ ؤًََّْٔـنٕ
ٗٓمَُلَُىَ هٓا ال ٗٓفْعٓلَُىَ بِلَّا الَّزِٗيَ آهٌَُٓا ٍٓ عٓوِلَُا الصَّالِحٓاتِ ٍٓ رَكَشٍُا اهللَ كَثِ٘شاً ٍٓ اًْتَصٓـشٍُا
هِيْ تٓعٕذِ هٓا ظُلِؤَا ٍٓ سٓ٘ٓعٕلَنٔ الَّزِٗيَ ظَلَؤَا ؤََّٕ هٌْٔمَلَةٍ ٌْٗٓمَلِثَٔىَ" قهطاء117-111/ن
زضقأز شعضت اـس ـبت ذسظ اؾت كع عاسظ اؾ اظ قابعطاز زض ذکاع ثاع غهاط پفابذجط لن
ذؿ پطزاذتصس ض ذكطكبز شفع اظ زاذث ض ذبضج ذکع ثطاؾ قصفسز اقهبض شبز ذؿ قتبفتصس اـاس
ـبت بت ؾطاـصسببز اـس بطشع قهط ض ذؿترهبز ز غرعذبز تمجفو قسظ اؾت اظ جرحع اـس
قبعطاز شًطثس اجحبضر غجفطؼ ثس أثؿ ضغت ذصبفی ثس عجس ذصبف أثط ععظؾ جرحاؿ اثاس
اجعثهطؾ اذفؽ ثس أثؿ اجهحت أثط ؾ فبز ثس اجحبضر ض أخ جرفث ظز اثاط جػات ضا ذاؿتاطاز
ثطقرطز اثس عبقطض  1891ج 119 :18نعجبضت " ٗٓتَّثِعْٔٔنٔ الغَأٍٍىَ " زض ضا ی شخ كؿبشؿ اؾت
كع ثع اـس قبعطاز بطـ فطا ذؿ زازشس ض َجفهؿ اؾت كاع جاث اظ شابز شخ ض شکاطغف ز
قبعطاز غد ثبقس غربزن
اذب زض ـعؾ  117كؿبشؿ اظ اـس کد ذؿت صؿ قسظ اشس قبعطاز ذؤذس ض نبجحؿ كع فطاضاز
شكط ذسا بطـصس ض ط ز تیضت كصصس ض اـس ضـػبؿ ثبضظ قهط شبز كع ابط قهطؾ ذؿ ؾاطاـصس
غرع تط فس ض ثصبؾ ذساضشس اؾت ض کرت ض ذطع اع ض ظغاس ض زاة شفاا ض ذاسا پفابذجط
ذسا لن شبز ذهبشؿ قهط ذطز ضا ثع بصبظ شرؿ الـصس ض غهطقبز تصػب ثع ذبَط ـابضؾ زـاس
ذساؾت اجعذركطؾ 119: 1 1889ن اـس ـع زض ضا ی زـسببظ ط ز ضا زض ثطاثط قاهط ذمبضذات
ثفبز ذؿ كصس قبعط ذمبضذت اؾیذؿ كؿؿاؾت كع ذطز اـربز ض عرث نابجو زاضز ض اطز
ذطضز ظحد ض تهسؾ طاض بفطز زض ذمبثث ظبجربز ظثبز ثع ؾرس ذؿ بكبـس ض اظ زـس ذسا زفب
ذؿ كصس ازة اض ازثؿ ذتهػس اؾت ثسضز اعتسا ض تهبضظ اظ ا " ال يحِب الل الجهِر بالسِوء
من القول ّإال مِن ظلِم" (شؿبء119/ن اـصبز كع ذطضز ؾتد ذكطكبز ضا ی قسظاشس ابط ظثبز ثاع
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اعتطاو ض زفب ض تؿ غهط شبز ثةكبـصس شعز ذسا عرحؿ اؾت پؿصسـسظ ظـطا ثط تهبضظبطاز
ثبـس قطضـس ":فرس اعتسؾ عحفکد فبعتسضا عحفع ثر ث ذب اعتسؾ عحفکد" ثمطظ181/ن
شکتع زـةط شکع ثع ب تع ثطذؿ اغث ت ؿفط ذص طض اظ ضاشتهطضا ذس ثهس ذب ظحرطان عجسا ثاس
ضضا ع ض ـبضاز اض ثطزظ اجُجطؾ ثؿ تب ج991: 17ن كع زض ض بـی بطشاببطز ثاب قاهط ذاطز اظ
طـد اؾیخ ض پفبذجط لنزفب ذؿ شرطزشس ؛ اـس شکتع ثع نطا ت زفب ط ز كاطـد اظ قاهط
ذمبضذت زض نسض اؾیخ ضا ثبثت ذؿكصس؛ ثطذؿ زـةط اظ ذ ؿاطاز شفع اججفًابضؾ ثاؿ تاب ج
7:11ن ثب اقبضظ ثع اـصکع ذص طض اظ اـس زؾتع قبعطاشؿ طز عجسا ثاس ضضا اع ؿابز ثاس
ثبثت كهت ثس ظغفط ض كهت ثس ذبجا ثطزظ ثع تأـفسات پفبذجط لن پاؽ اظ شاعضت اـاس ـاع
اقبضظ كطزظ اشس كع ثع ؿبز ثس ثبثت فطذطزظ ":اغهػد فط اجصؾ ش ؿؿ ثفسظ جػط أقس عحفػد
ذس اجصجث" غربزن
زض غط بت شچع اظ ـبت ط ز ذؿتطاز ثطزاقت كطز شؿات كاع اضاله غصاط قاهط ض ازة اظ
زـسببظ ط ز تصػب غصةبذؿ اضظـ زاضز كع ذتهػس ثبقس ض ثبشفبه ازة ذمبضذت ظـط ذهرطعع ازة
ض غصط ذتهػسؾ اؾت كع ط ز كطـد ز ضا ذؿ ؾتبـس ض قبعطاز نسض اؾیخ ضا ثع ا فبؾ ز
فطا ذؿ ذطاشس
سنّت نبوی و شعر هقاوهت
اظ شهب كع پفبذجط ذسا لن ذجفس ض ذجحغ ضؾبجت ط ز اؾت زـسببظ اـكبز شؿجت ثع قهط شفع
ثطبطفتع اظ ـبت ط شؿ اؾت ض َجفهؿاؾت كع قهطؾ شعز ضؾطت ذسا لن شکطغف بطزز كع
برطاغبز ضا ثع زضض ذطض جری كصس "و الشعراء يِتبعهم الغِاوون" قهطا 111/ناذب ثاطاؾپفابذجط
لن شات قهط اغرفت زاضز ض تؿ طز ؾبـط اعطاة ثع ز بطـ فطا ذؿزغس ظـاطا ذفابز
ضؾبجت پفبذجط لن ض جصجع ثكطؾ اض غفچ تصب ًؿ شفؿت قاهط شاعز پفابذجط لن زض ظذاطظ
ؾرصبز زضؾت زاقتصؿ اؾت اجمطَجؿ ثؿ تب ج 91 :19نض پفبذجط لن زض ثفبز ذهبشؿ قهط
اظػبض ش ط ذؿ كصس بطـصس طز پفبذجط لن اـس ثفت كهت ثس ظغفط ضا قصفس كع:
وجناء في حرتيها للبصير بها عتق مبين و في الخدين تسهيل
قتطؾ ثب نطضتؿ پػس ض زض زض بطـ ز ثطاؾ كؿؿ كع ببغؿ ض ترهم قاتطاز زاقاتع
ثبقس شهبثت قکبض ض زض زض بطشع ز شطذؿ ذطجطز ذؿ ثبقسن

شةبغؿ ثع ضـكع غبؾ ازثفبت ذمبضذت ذُبجهع ذطضزؾ قهط ذمبضذت زض نسض اؾیخن

197

ثع انحبة ذطز فطذطز :ذب طتبغب؟ن ذص طض اظ" طتبز" فؿت؟ ثطذاؿب تصاس  :ذص اطض زض
كد اؾت ض ثطذؿ ؾبكت قسظ جطاة شسازشس پفبذجط لن فطذطز :ذص طض زض بطـ اؾات كاع
قبعط شػب ضا ثع انبجت شؿجت زازظ اؾت اججغسازؾ 191: 1891ن
ا بزـ ؿ شفع زض ذطضز قهط اظ پفبذجط لن ضضاـت قسظ اؾت اظ جرحاع شکاع پاؽ اظ قاصفسز
اقهبض عیء ثس اجحًطذؿ فطذطز ":إز ذس اججفبز جؿحطا هض إز ذس اجكاهط جحکراب" غربشاب زض
ثفبز ؾحطؾاؾت ض زض قهط کرت غبـؿ اجؿفطَؿ ثؿ تاب ج189 :1ن؛ ض تاؿ زض ضضاـات
زـةطؾ صفس ذسظ كع اـكبز كحفس ث ـبتؿ ضا كع ثطاؾ انحبة ذكکث ثطزظ زض ذطاجهع ثع
قهط زاشؿتع اشس  " :إ ّن من الشعر لحكمِ فِذاا للِبع علِيكم ِيء مِن القِر ن فالتسِموي فِي

الشعر فذنّه عربی" جؿبز اجهطة :ذبزظؾ قهطن
اظ َطفؿ پفبذجط لن تطجع ثع عهجفت جبغحؿ زض قهط ضا شکطغف ذؿ كصس ض قبعطاز ضا ثاع
تهػس زض ثطاثط اؾیخ ض ذ بغفد ط شؿ ض زـصؿ فطا ذؿ ذطاشس ض طز كیخ كهت ثاس ذبجاا ضا
ذؿ قصطز كع:
مدرب فيها القوانع تِلمع
مدافعنا عن جذمنا كل فخم
شچع اظ انث ذب زفب ذفکصس جكکطغبـؿ اؾت ثب جصةبضضاز كبض ظذطزظ كع ؾط شفعظ غب زض شػب
ذؿ زضذكسن
اظ اض ذؿ ذطاغس كع ثع جبؾ "جصذصب" اظ كحرع " زـصصب" اؾات بزظ كصاس اجهبشؿ  1899زـاطاز
كهت 119:ن ض ثع اـس تطتفت تطجع پفبذجط ثع ازثفبت ذتهػس ثطاؾ قبعطاز نسض اؾیخ قاکبض
ذؿ بطزز ؛ پفبذجط ع فد اجكأز اؾیخ لن اـس تهػس ض پبـجصسؾ ثع ذ بغفد اجػؿ ضا تؿ زض
قهط جبغحفبز ذؿ ثفصس ض اظ ز ؾرس ذؿ بطـس شةبظ كع پفبذجط لن اـس زض ثفت ذطـاس ثاس
عبذط ضا ذؿقصطز كع:
ال تأمنن و إن لمسيت في حرم إن المنايا بجنبي كل إنسان
فكل اي صاحب يوما يفارقِه و كل زاد و إن لبِقيته فان
ابط زض طخ غد ثبقؿ ا ؿبؼ اذصفت ذکس ظـطا ذط ثفد بطـ غط زذؿ اؾت غط زضؾتؿ
ضضظؾ اظ زضؾت ذطز جسا ذفكطز ض غط تطقع اؾ –ابط ع شذفطظ اـ كصؿ -تربخ ذطاغس قسن
ذؿ فطذبـس  :ابط اـس قبعط اؾیخ ضا زض ذؿ ـبفت ذؿحربز ذؿ قاس ":لِو لدرك هِذا السِالم

لسلم"(اثس عجس اججط  1999ج111 :9ن
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غربز بطشع كع جیه ثع ز اقبضظ قس قبعطاز ذصتؿت ثع ذكطكبز ض ـػطز شمكؿ اؾبؾاؿ زض
ذمبثحع ثب اؾیخ ض جحطبفطؾ اظ اقبععؾ ز اـ ب ذاؿ كطزشاس ض غرافس ثبعاث ضشهاف ض ظاض
ذؿحربشبز ثع ذهطل پفبذجط لن ذؿ قس تب شهب كع پفبذجط لن اظ غهاط عراطضثس اجهابل
ظضزظ ذبَط ض ضشهفسظ ذؿ قطز ض زض پفكةبظ ذساضشس اض ضا ش طـس ذاؿ كصاس اجهرحاؿ 1871
191:ن
غرفس ثبعث ذؿ قطز كع پفبذجط لن اظ ـبضاز ذطز ثرطاغس كع ثب غرابز ؾایا ثاب ذكاطكبز
ذمبثحع كصصس ض زض ضا ی ذػدتطـس عبذث اـهبز ض تمطـات ازة ذمبضذات زض ناسض اؾایخ شات
ذجبضك پفبذجط لن ثطز
پفبذجط لن ذطز اظ قبعطاز ذؿذطاغس كع زض ذمبثث نر قاهطاؾ اطـف ثبـؿاتصس ض شابز ضا
غهط كصصس ض اـس غهط ضا اظ ثبضـ تفطغب زض تبضـکؿ قت ذطثطتط ذؿزاشس اجصغجؿ ثؿ تب ج :1
999ن قهط قبعطاز ذمبضذت ثط ذمبضذت ؾپبغفبز اؾایخ تابثفط فاطاضاز زاقات ض اظ َطفاؿ
زضؾؿت كطزز سذػبؾ ؾپبغفبز زقرس؛ ض پفبذجط اكطخ لن قهط ثب تأثفط ثفكاتط ضا شفکاطتط
ذؿ زاشس ؛ زض ش ط اـكبز قهط عجسا ثس ضضا ع ض كهت ثس ذبجا غط زض شفکط اؾت اذب قهط
ؿبز ثس ثبثت اظ غط زض شفکطتط اؾت ظـطا اض ذؿ زاشس كع ع شمُع اؾ اظ نا حع ا ؿابؼ
َطف ذمبثث ضا ذطضز غسف طاض زغس شةب:اجؿفطَؿ ثؿ تب نحفو اجهابذی اجهاغفط ج118 :1ض
998ن
زجفث اـس اذط ثؿفبض ضايو اؾت؛ غهط ؿبز بعشسظ ض زاذصعزاض اؾت ض اثاط ز ثاع ؾابشؿ اظ
ذفبز شرؿ ضضز شةبظ كع ؿبز بضر ثس عطف ذطؾ ضا غهط ذؿ كصس ض ذؿبطـس:
ولمان المري حيث لقيته مثل الزجاج صدعها لم يجبر
شةبظ كع ثب "ذطؾ" ذی بت كصاؿ اذبشات زاضؾ اض ضا اطز قفكاعاؾ ذاطاغؿ ـبفات كاع
قکؿتصف ضا اجتفبذؿ شفؿتن
بضر ثع پفبذجط لن ذؿبطـس :ذطا اظ قهط ؿبز زض اذبز زاض ثع ذسا ؾطبصس ابط زضـب ضا ثساز
ثفبالـس ز ضا فطا بفطز األن ػبشؿ ثؿ تب ج 191 :19ن
شاعران برجسته ی هقاوهت در صذر اسالم:
حسان بن ثابت :
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ؿبز ثس ثبثت اشهبضؾ ذعضجؿ اظ انحبة ضؾطت ذسا لن ض قبعط ذرهطل پفبذجط اؾت
بطـصس اض قهت ؾبت اظ عرط ذطز ضا زض زضضاز جابغحؿ ض قهات ؾابت ضا زض زضضاز اؾایخ
ظـؿت يفر 77 : 1111ن ؿبز اظ َبـ ع ثصؿ شهبض ض ذطـكبضشس ذبزضؾ پفبذجط لن ثطز ثع
ب تع ثطذؿ اض اضجفس قبعطؾ اؾت كع زض نسض اؾیخ قهط زـصؿ ؾطضزظ اؾت اض غربز كؿؿ
اؾت كع پفبذجط لن ضؾ ضا ذكرطت زعبؾ ذطـف بطزاشفس ض ثع اض فطذطز:
"تب ظذبشؿ كع ثب قهط ذطز ذب ضا ـبضؾ ذؿ زغؿ اظ جبشت ضضا اجماسضؼ تأـفاس ذاؿ قاطؾ اض
ذستؿ جث اظ اؾیخ ثب زضثبض غؿبشفبز اضتجبٌ زاقت ض زض جصا غبـؿ كاع ذفابز اطذف ثاب
اضؾفبز زض بطفت ظثبز طخ ذطز ثطز غربزن
ابط ع زض نحت اشتؿبة ثؿفبضؾ اظ اقهبضـ تطزـس كطزظ اشس اذب ز ع ذؿاحد اؾات اض اظ
ثطجؿتعتطـس قبعطاز ذمبضذت زض نسض اؾیخ ض ثعضبتطـس بذفبز پفبذجط لن زض جصاا غاب
اؾت غرط اؾت كع زض جصا ثسض ذؿ بطـس:
نصر الله به اوي السالم
و بِنو لبيه و رهطه في معرك

حرب يشب سعيرها بضرام
طحنتِهم و الل يِنِفِذ لمِري
اثس غكبخ ثؿ تب ج19 :9ن
ذطـكبز ض ثؿتةبز بضر ثس غكابخ زض جصةاؿ قاطكت زاضشاس كاع ذساضشاس زض ز جصاا
ذؿحربشبز ضا ـبضؾ كطز جصةؿ تكفس شػب ضا زض غد كطثفس ض ذسا ضعسظ ذطز ضا عرحؿ ذؿكصسن

ض زض غرفس كبضظاض اؾت كع ذكطكبز ضا ذطضز ذُبة طاض ذؿ زغس ض اظ پفبذجط لن ثع زفب ثط
ذؿ ذفعز ض اض ضا ذسا ذؿبطـس:
و م ِ ِ ِ ِ ِاء ب ِ ِ ِ ِ ِدر زعم ِ ِ ِ ِ ِتم غيِ ِ ِ ِ ِ ِر مِ ِ ِ ِ ِ ِردود
وق ِ ِ ِ ِ ِد زعم ِ ِ ِ ِ ِتم ب ِ ِ ِ ِ ِأن تحم ِ ِ ِ ِ ِوا ام ِ ِ ِ ِ ِاركم
ثِ ِ ِ ِ ِ ِم وردنِ ِ ِ ِ ِ ِا و لِ ِ ِ ِ ِ ِم نسِ ِ ِ ِ ِ ِمع لقِ ِ ِ ِ ِ ِولكم

حت ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِی ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِربِنا رواء غيِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِر تصريِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِد

فينِ ِ ِ ِ ِا الرسِ ِ ِ ِ ِول و فينِ ِ ِ ِ ِا الح ِ ِ ِ ِ ِق نِتبِعِ ِ ِ ِ ِه

حت ِ ِ ِ ِ ِی المم ِ ِ ِ ِ ِات و نص ِ ِ ِ ِ ِر غيرمم ِ ِ ِ ِ ِدود

مستِعصِ ِ ِ ِ ِ ِمين بحبِ ِ ِ ِ ِ ِل غيِ ِ ِ ِ ِ ِر منج ِ ِ ِ ِ ِ ِزم

واف و م ِ ِ ِ ِ ِاض ِ ِ ِ ِ ِهاب يستضِ ِ ِ ِ ِِاء ب ِ ِ ِ ِ ِه

مسِ ِ ِ ِ ِ ِتحكم مِ ِ ِ ِ ِ ِن حبِ ِ ِ ِ ِ ِال الل ممِ ِ ِ ِ ِ ِدود

ب ِ ِ ِ ِ ِ ِدر لن ِ ِ ِ ِ ِ ِار علِ ِ ِ ِ ِ ِِی ك ِ ِ ِ ِ ِ ِل الماجيِ ِ ِ ِ ِ ِ ِد

غربز11/ن
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ثع ذفبت ذطز ذطاؾتفس كع اظ طـد ذطز زفب شربـفس ض صبز پصساقتفس كاع كؿاؿ ضا ـابضاؾ
ضؾفسز ثع ة ثسض شفؿت ذب ثع ة ثسض ضاضز قسـد ض ثع ؾرس قرب اعتصب شکطزـد تب شهب ثؿ
كد ضكبؾت اظ ز ؾفط شطقفسـد زض بجؿ كع ثع ضـؿربشؿ ذحکد اظ ضـؿربشػبؾ ذساضشس صا
ظزظ ثطزـد ضؾطت ذسا زض ذفبز ذبؾت ض مؿ كع تب جح ع ذط اظ ز پفطضؾ ذاؿ كصافد ض
شهطتؿ شببؿؿتصؿ ضؾطجؿ ضافؿ ثع عػس ض بَی زض اذط ؾتبضظ اؾ شطض ثرف ض ذبظ تربذؿ كع
ثط تربخ اقطاف شطض افكبشؿ كطزظ اؾتن
ثع ا تربت ظـبز قهط اض ثب قهط قبعطاز اشهبض ض ثع ذهطل كهت ثس ذبجا عجسا ثس ضضا ع
ض فطظشسـ عجساجط رس زضغد ذفرتع اؾت ؛ ظـطا كهت ثس ذبجا ض عجسا ثس ضضا ع غد ثاع
ذبشصس اض زض غهط طـف قطكت زاقتصس ض عجساجط رس شفع شهبقؿ بضثؿ ض اطذف ضا ثؿافبض
غهط ذؿ كطز ض ثهفس شفؿت اقهبضؾ كع زض اـس ظذفصع ثع ؿبز شؿاجت زازظ قاسظ اظ اقاهبض
پؿطـ عجساجط رس ثبقس يفر 91- 91 :1111ن
اذب شچع كع زض ذطضز طـكفبز ؾطضزظ ض زض ز ثع اـبخ ض شؿجت شبز تبذتع اؾت ثففتاط ثاع
ن كاع زض ز فاطاض
مفمت شعزـا اؾت اظ جرحع هفسظ ذفرفع
بضر ثس غكبخ ضا زض ضضظ ثسض ثع ؾرطظ ذؿ بفطز ض ـب هفسظؾ ذفرفع ذصای اجصاطخ ثبجهكابء
اجػرطخن زض غهط اثس اجعثهطؾ ض ـب زاجفعاؾ كع زض ز اثطؾ فبز اثس اجحبضر ضا ذاطضز ذُابة
طاض ذؿ زغس:
و إن سنام المجد من ل ها م بِنو بنت مخزوم و والدك العبد
اضج ثعضبؿ ض قطف اظ ز ت غبقد فطظشساز ثصت ذراعضخ اؾات ض پاسض تاط ثاطزظاؾ ثافف
شفؿتن
ض ـب هفسظؾ غرعـع اؾ زض غهط غرط:
هجِوت محمدا فأجبت عنه و عند الل في ااك الج ِزاء
غربز99-91 :ن
ت ط ذحرس ضا غهط شرطزؾ ض ذس ثع ز جطاة ب تد ض پبزاـ اـس كبض شعز ذساؾتن
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كعب بن هالك
شبخ اض عرطض ثس اجمفس ثس ؾطاض ض شؿجف ثع اظز ثس اجغطر ذؿ ضؾاس اض زض ؾاس  19ؾابجةؿ
اؾیخ ضضز فطضخ  1881ج919 :1ن ض زض اغحت جصا غب جع تجطك ض ثاسض اجصطضؾ ثاؿ تاب
ج 98 :1اثس اثفط ثؿ تب ج117 :1نپفبذجط لن ضا ـبضؾ كطز اض اظ جرحع كؿبشؿاؾت كع ثاع
عحت عسخ قطكت زض جصا تجطك پفبذجط شبز ضا تصجفع شرطز ض ذطزخ ضا اظ اـس كع ثب شػب اضتجبٌ
ثط طاض كصصس شػؿ كطز؛ پصهبظ ضضظ اـس کد ثب ؿ ذبشس ثع َطضؾ كع زشفب ثط شػب تصاا قاس ض
ـع قطـ عؾ ؾطضظ تطثع 119/زض پصـطـ تطثع شبز شبظت قس
كهت ش ط پفبذجط ضا زض ظذفصع قهط جطـب قس ض ًطت ضؾطت لن فطذطزشس " :ذؤذس ثب ظثبز ض
قركفطـ جػبز ذؿ كصصس اثس عجساججط  1999ج718 :1ن اض زض پبـابز عراط شبثفصاب قاس ض زض
ظذبز ذهبضـع ثع ؾبت پصهبظ غهطؾ اظ زشفب ضفت اثس هط ثؿ تب ج911 :9ن
اغحت قهط كهت ثس ذبجا ذسا ؾفبؾؿ اؾت ض اض اغساف ؾفبؾؿ ضا ثع ظثبز قهط ثاع ذاطزخ
اجمب ذؿ كصس اض ثع ضؾبجت پفبذجط لن اـربز زاضز ض زض ضاظ اض جػبز ذؿكصس:
إاا ق ِ ِ ِ ِ ِ ِال فين ِ ِ ِ ِ ِ ِا الق ِ ِ ِ ِ ِ ِول ال نِتطل ِ ِ ِ ِ ِ ِع
و فينِ ِ ِ ِ ِ ِا رسِ ِ ِ ِ ِ ِول الل نِتبِ ِ ِ ِ ِ ِع لمِ ِ ِ ِ ِ ِري
ت ِ ِ ِدلّی عليِ ِ ِِه الِ ِ ِِروح م ِ ِ ِن لمِ ِ ِ ِر رب ِ ِ ِه

و يِنِ ِ ِ ِزل مِ ِ ِ ِن جِ ِ ِ ِو السِ ِ ِ ِماء و يِرف ِ ِ ِ ِع

و قِ ِ ِ ِال رسِ ِ ِ ِول الل لمِ ِ ِ ِا بِ ِ ِ ِدوا لن ِ ِ ِِا

اروا عِ ِ ِنكم هِ ِ ِول المنيِ ِ ِات و لطمعِ ِ ِوا

نشِ ِ ِ ِ ِ ِاوري فيمِ ِ ِ ِ ِ ِا نري ِ ِ ِ ِ ِ ِد و قص ِ ِ ِ ِ ِ ِرنا

وكون ِ ِ ِوا كم ِ ِ ِن يش ِ ِ ِري الحيِ ِ ِِاة تِقربِ ِ ِِا
و لكِ ِ ِ ِن خِ ِ ِ ِذو لسِ ِ ِ ِيافكم و تِوكلِ ِ ِ ِوا

إاا مِ ِ ِ ِا ا ِ ِ ِ ِتهی لنِ ِ ِ ِا نطي ِ ِ ِِع و نسِ ِ ِ ِمع
إل ِ ِ ِ ِِی ملِ ِ ِ ِ ِك يحيِ ِ ِ ِ ِا لدي ِ ِ ِ ِِه و يِرج ِ ِ ِ ِ ِع

عل ِ ِ ِ ِ ِ ِی الل إن الم ِ ِ ِ ِ ِ ِر لل ِ ِ ِ ِ ِ ِه لجمِ ِ ِ ِ ِ ِ ِع

اثس غكبخ ثؿ تب ج111-111 :9ن
ضؾطت ذسا زض ذفبز ذبؾت كع اظ اذط اض پفطضؾ ذؿكصفد ض طز زض ثفس ذب ؾرس بطـاس ؾاط
ثبظ شرطاغفد ظز ججطشفث اظ جبشت پطضضزببضـ ثط اض فطضز ـس ض ثبظ ثع ؾربز ثحصاس باطزز زض
كبضغبـربز ثب اض ذكطضت ذؿ كصفد ض زض شػبـت ذُفی ذطاؾتع اض ذؿقطـد اطز زقارس زض
ثطاثط ذب قکبض قس ضؾطت ذسا ثع ذب ب ت تطؼ ذط ضا اظ ذطز ثطاشفس ض ثع ـابضؾ ذاسا اذفاس
ثجصسـس طز كؿؿ ثبقفس كع ظشةؿ ذطـف ضا زض ضاظ پبزقبغؿ فسا ذؿكصس كع ثع اض ظشسظ اؾت
ض شعز اض ثبظبطزاشسظ ذؿ قطز قركفطغبـتبز ضا ثطبفطـس ض ثط ذسا تطكث كصفس كع غرع كبض ثاع
زؾت اضؾتن
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اض ذط ضا زض زف ب اظ ضذبز ض عمفسظ شصا شرؿ قربضز ض زض ذجبضظظ نجط پفكع ذؿ كصس ثسضز
شکع ثط ذطزببز اقکؿ ثطـعز:
علی كل من يحمي الذمار ويمنع
ونحن لناس ال نِری القتِل سبِ

جالد علی ريب الحِوادث ال نِری علی هالك عينا لنا الدهر تدمِع
غربز111 :ن
ذب ذطزذبشؿ غؿتفد كع ذط ضا ثط شکع اظ ععت ذطـف زفب ذفکصس شصا شرؿقاربضشس ثاط
ذهبـت ظذبشع ثطزثبضـد ض غفچببظ ثط ذطزظ غبؾ ذطز اقا شرؿضـعـدن
كهت ثط قػساؾ ضا هعؾ ذؤتع زضضز ذؿ فطؾتس ض نجط ض ثطزثبضؾ ض قهبعت ض زالضضؾ شبز
ضا ذؿ ؾتبـس:
و سق ِ ِ ِی عظِ ِ ِامهم الغمِ ِ ِام المسِ ِ ِبل
صِ ِ ِ ِ ِلی الل ِ ِ ِ ِِه علي ِ ِ ِ ِ ِهم مِ ِ ِ ِ ِن فتِي ِ ِ ِ ِ ِ
صبِ ِ ِ ِ ِ ِروا بم ِ ِ ِ ِ ِ ِؤت للل ِ ِ ِ ِ ِِه نِفوسِ ِ ِ ِ ِ ِهم
فمضِ ِ ِ ِ ِوا لمِ ِ ِ ِِام المسلمِ ِ ِ ِ ِين ك ِ ِ ِ ِأنِهم

حِ ِ ِ ِذر الِ ِ ِِردی ومخاف ِ ِ ِ لن يِنكل ِ ِ ِوا
فِن ِ ِ ِ ِ ِق علِ ِ ِ ِ ِيهن الح ِ ِ ِ ِ ِديد المرف ِ ِ ِ ِ ِل

غربز17 :1ن
زضضز ذسا ثط ز جطاشرطزاز ثبز ض اثطغبؾ پط ثبضاز ثط ذبككبز ثجبضاز زض جصا ذطتع ثع ذبَط
ضيبؾ ذسا ض اظ تطؼ شکع غیك قطشس ض اظ زقرس ثػطاؾصس ثطزثبضؾ كطزشس ض طز قتطاشؿ
ظضظ پطـ پفكبپفف ذؿحربشبز طكت كطزشسن
ض شةبظ كع پفبذجط لن پؽ اظ ضا هعؾ صفس هس َبشر ذؿ كصس ثب ؾیا قهط ثاع ـابضؾ اض
ذؿ قتبثس ض اـس زض بجؿ اؾت كع كهت اظ فسا كطزز جبز ض ذبت غد اثبـؿ شساضز اض ذطاضؾ ض
قکؿت زقرس ضا تصػب ثطاؾ ا فبؾ اذط ذسا ض ا بذعؾ زـس اض ض قکؿتس ثت غب ذؿذطاغس:
للهلكن ِ ِ ِ ِ ِا التِ ِ ِ ِ ِ ِالد لم الطريفِ ِ ِ ِ ِ ِا
نج ِ ِ ِ ِ ِ ِاهد ال نِبال ِ ِ ِ ِ ِ ِي مِ ِ ِ ِ ِ ِن لقين ِ ِ ِ ِ ِِا
وك ِ ِ ِ ِم م ِ ِ ِ ِن معش ِ ِ ِ ِر للبِ ِ ِ ِ ِوا عليِنِ ِ ِ ِ ِا

صِ ِميم الج ِ ِذم مِ ِنِهم و الحليفِ ِ ِا

كِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِل مهن ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِد لي ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِن صقي ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِل

نسوقِ ِ ِ ِ ِ ِهم بهِ ِ ِ ِ ِِا سوقِ ِ ِ ِ ِ ِا عنيفِ ِ ِ ِ ِِا

لت ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِونا ال ي ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِرون لهِ ِ ِ ِ ِ ِ ِم كف ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِاء

لم ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِر الل و السِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِالم حت ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِی

فجِ ِ ِ ِ ِدعنا المسامِ ِ ِ ِ ِع و النوفِ ِ ِ ِ ِا
يِق ِ ِ ِ ِ ِوم ال ِ ِ ِ ِِدين معتِ ِ ِ ِ ِدال حنيف ِ ِ ِ ِِا
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و نس ِ ِ ِ ِلبها القالئ ِ ِ ِ ِد و الش ِ ِ ِ ِنوفا

غربز119 :ن
ذؿجصةفد ض ذػد شفؿت زقرس ذب كفؿت ض ـب ع ذبجػبـؿ ضا زض اـس ضاظ نطف كاطزظ اـاد
ع ثؿفبض جبـحؿ كع ذطـكبز ض غد پفربشبز ذطز ضا زض ذمبثث ذب بطز ضضزشاس زض ابجؿ كاع
ض فجؿ ثطاؾ ذطز شرؿ ـبفتصس ثع ؾاطؾ ذاب ذسشاس ض ذاب باطـ ض ثفصاؿ شػاب ضا ثطـاسـد ثاب
قركفطغبؾ تفع نفمحؿ ثفط ربشع شػب ضا ثطاشسـد ض اـس ثع ذُط پفطضؾ اظ اذط ذاسا ض اؾایخ
ثطز تب زـس ذفبشع صفر ثط پبؾ قطز ض الت ض ععؾ ض ضز فطاذطـ بطزشس ض ظـطض الت ضـرتع
ثع شػب ضا ثطكصفدن
عبذاهلل بن رَواحه
اض أثط ذحرس عجسا ثس ضضا ؽ ثس ثهحجؽ األشهابضؾ اجرعضجاؿ اؾات كاع اظ زضضاز جبغحفات
ذؿ شطقت ض قهط ذؿ ؾطضز شبخ اض زض ذفبز قابعطاز ذمبضذات ناسض اؾایخ پفطؾاتع زـاسظ
ذؿقطز اظ ذػدتطـس اغطاو قهطؾ اض زض نسض اؾیخ ذطاثؿ اضؾت كاع اظ شرطشاع غابؾ ز
ذؿ تطاز ثع قهط اض زض ضثبؾ شبفی ثس ثسـث ثس ضض بء اقبضظ كطز:
رحِم الل نافِع بن بديل رحم المبتغِي ثواب الجهاد
صابر صادق وفِ ٌّي إاا ما

لكثِر القوم قال قِول السداد

غربز189 :9ن
ذسا شبفی ثس ثسـث ضا ض رت كصس زبطشع كع َبججبز اجط جػبز ضا ض رت ذؿكصاس اض ثطزثابض
ضاؾتةط ض ثب ضفب ثطز ض طز ذطزذبز اظ غط زض ؾرس ذؿب تصس اض ؾرس ضا ثع ظثبز ذاؿ
ضضزن
اثس اؾحب شفع الذفعاؾ اظ اض زض ضثبؾ رعظ ثس عجساجرُحت ضضزظ اؾات كاع ثاع ش اط اثاس
غكبخ اظ اض شفؿت ض ذُحی ز صفس اؾت:
بكت عيني و ح ٌّق لها بكاها  /و ما يِغني البكاء و ال العويل
غربز171 :ن
كرد بطـؿت ض ثبـس غد ثةطـس ابط ع بطـع ض ظاضؾ كبضؾ اظ پفف شرؿثطزن
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ابط ع زض نحت اشتؿبة ثؿفبضؾ اظ اقهبض ذمبضذت ثع اض تطزـس قسظ اؾت اذب ثسضز قا اض
ضا ثبـس جعض پفكتبظاز قهط ذمبضذت زض نسض اؾیخ ثع ؿبة ضضز
ویژگی شعر هخضرهین:
قهط اؾیذؿ اظ ش ط ؾجا قصبؾؿ ت بضت ظـبزؾ ثب قهط زضضظؾ جبغحؿ شساضز ظـطا اـس قاهط
ا تساء قهط جبغحؿ اؾت ض اظ َطفؿ ثؿفبضؾ اظ قبعطاز اؾیذؿ ؿارتؿ اظ عراط ذاطز ضا زض
زضضاز جبغحؿ بصضاشسظ اشس قبعطاز ذرًطخن اذب ثب اـس ضجطز َجفهات اـاس زضضظ ض تاأثفطات
ظذبشؿ ض ذکبشؿ ثبعث قسظ كع قهط نسض اؾیخ ض ثع ذهاطل قاهط ذمبضذات ذهطنافبت
تبظظاؾ پفسا كصس
قبعط ذمبضذت زض اـس زضضظ كع ذػدتطـس ضؾبجتف زفب اظ ط ز ض پفبذجط ذساؾت ثع تهطثاع
اؾ تبظظ ض شط زؾت ـبفتع اؾت ض كرتط اظ قتط ض نحطا ض ثفبثبز ض كاط ض ا بذات ؾارس ثاع
ذفبز ذؿ ضضز ض ذمسذبت غعجؿ ضَححؿ زض قهط اض كرتاط ثاع كاد ذاؿذطضز اجهابشؿ 1889
111:ن
اظ شهب كع قهط ذمبضذت َجفهتؿ جسجؿ زاضز ض قبعط زض ز ثب َطف ذمبثث ثع شمبـ ذؿپطزاظز
كحربتؿ طز أثحغن ض ذكتمبت ز فطاضاز ثع كبض ذؿضضز هفسظؾ ؿبز ثس ثبثت زض غهاط
اثط ؾ فبز ثس اجحبضر صفس غبظ ذؿ بطزز:
لبلِغ لبا سفيِان لن محمِدا هو الغصن او الفنان الالواحد الوغد
ؿبز 119:1871ن
ثع اثطؾ فبز ثةطـفس كع ذحرس قبذعاؾ پط ثبض اؾت ض تصػب ض ثؿ ك بـت شفؿتن
ذُحی هفسظ اض زض غهط اثط جػت شفع صفس اؾت:
لبلِغ لبا لهب بأن محم ِدا سيِعلو الذي يِهوی و إن كنت زاعما
غربز191 :ن
ثع اثطجػت ثةطـفس كع ذحرّس ثع ذطاز ذطـف زؾت ذطاغس ـبفت ابط ع تط تطزـس كصؿن
ض طز ثع غهط يحبك ثس ذحف ؽ األؾػحؿ ضضؾ ذؿ ضضز ذؿ بطـس:
لال لبلِغ الضحِاك لن عِروقه لعيت علی السِالم لن يِتجهِدا
غربز911 :ن
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غبز ثع يحبك ثةط كع ضبػبؾ اض اؾیخ ضا اظ تیـ ض ذجبضظظ ثبظزاقتع اؾت!!ن
اظ اـس شرطشع غاب زض قاهط ؿابز فاطاضاز ثاع كاد ذاؿذطضز شةاب :زـاطاز ؿابز111/
199 189 117 199 198ن
اـس اؾحطة زض قهط كهت ثس ذبجا غد ثع كد ذؿ ذطضز اظ جرحع:
لبلِغ لبِيِّا لنه فِال رليِه وحان غداة الشعب و الحين واقع
كهت ثس ذبجا 117 : 1899ن
ثع اثؿ ثةط كع اشسـكع اـ ثبَث قس نجو قهت اثطَبجت فطاضؾافس ض"ثفهات عمجاع اشهابخ
قس"ن
اذتیفبت عمفستؿ كع ذفبز ذؿحربشبز ض ذكطكبز پسـس ذس ؾجت قس تب ثاع تجهفات اظ اط ز
كطـد قفطظاؾ شط زض ذصب كعغبؾ ذصُمؿ ض ذصبظطظ غب ؾ فکاطؾ قابعطاز ذمبضذات پاب ثاع
عطنع ظػطض ثةصاضز ـهصؿ غربز بطشع كع ط ز كطـد ثب ذكطكبز ض ذصبفمبز ذصب كع كطزظ ض
هت غبؾ قکبض ثع كبض ذؿ بفطز ض ثب زالـث ضايو شبز ضا ذغحطة ذؿ ؾبظز قبعطاز اـاس
زضضظ شفااع ؾااهؿ ض تاایـ ذااؿ كطزشااس كااع زض هاابـس ذااطز اظ اـااس قاافطظ ثػااطظ ذصااس
قطشس اجهبشؿ 111: 1889نذ یه ؿبز ثس ثبـت جث اظ فتو ذکع ثاع اثطؾا فبز ثاس اجحابضر
صفس ذؿبطـس:
هجوت محمدا فأجبت عنه و عند الل في ااك الجِزاء
لتِهجوي و لست له بكفِؤ

فشركما لخير كما الفداء

ؿبز 79 : 1871ن
تط ذحرس ضا غهط كطزؾ ض ذس ثع ز جطاة ب تد ض پبزاـ اـس كبض شعز ذساؾات ـاب اض ضا
غهط ذؿكصؿ زض بجؿ كع غربضضز اض شفؿتؿ ثستطـس قرب فساؾ ثػتطـصتبزن
اظ ؾطـؿ قهط ذمبضذت زض نسض اؾیخ بذؿ زـس ذسا ض پفبذجط ذساؾت ض ثاع غرافس جػات
كحربت "ا " ض"ضؾطت ا " زض ز فطاضاز ثع كد ذؿ ذطضز كهت ثس ذبجا بطـس:
------------------
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اثس غكبخ ثؿ تب ج19-11 :9ن
ض ثع غرفس تطتفت كحربت ط شؿ ض اؾیذؿ ظـبزؾ زض قهط اـس زضضظ زـسظ ذؿقاطز كحرابتؿ
طز" ثحطت ا " "ضة" "ضءضف" "تطكث" "زـس" " ًبء" ض شةب:غربز :نم97-9ن
اظ زـةااط ضـػبااؿغاابؾ ؾااجکؿ قااهط ذمبضذاات زض اـااس زضضظ ا تجاابؼ اظ ااط ز ض ؾااصت
اؾت شةب:اجهبشؿ 119-199 : 1889نكع اظ جرحع ز ذؿ تطاز ثع شرطشع غبؾ ظـط اقبضظ كطز:
ؿبز 999 : 1871ن
شػب ضا ثب ذکط فطـ ت ؾپؽ تؿحفركبز كطز ضؾ اشؿبز پؿت زضؾت ذطز ضا ذؿفطـجس ب ت
ذس غرؿبـع قربـد ض شػب ضا ثع ؾطشطقت ثس شصا ض شجت ضاضز ؾبذتن
كع ا تجبؾؿ اؾت اظ ـع قطـ ع ض إش ظـس جػد اجكفُبز أعربجػد ض بت ال غبجت جکد اجفطخ ذس
اجصبؼ ض إشؿ جبض جکد فحرب تطاءت اج ئتبز شکم عحؿ عمجفع ض بت اشؿ ثطؾء ذصکد اش بت19/ن
غربز 977 :ن
ـب برطاغؿ شبزاشبز ثب غساـت ضاظ ـبفتةبز ثطاثط اؾتن
كع ا تجبؾؿ ذهصبـؿ اؾت اظ ـع قاطـ ع:
ن ضعس19/ن
نتیجه گیری :
 -1قبعطاز ذمبضذت زض نسض اؾیخ پبـع بصاض قهط ذمبضذت اؾایذؿ ثاع قاربض ذاؿ ـصاس
شرطشع غبؾ قهطؾ فطاضاشؿ اظ قبعطاز ذكػطضؾ طز ؿبز ثس ثبثت عجس ا ثاس ضضا اع ض
كهت ثس ذبجا زض كتبة غبؾ ؾفطظ شجطؾ ثع كد ذؿ ذطضز كع قابغس اـاس اذاط اؾات اظ
َطفؿ قبعطاز ذسافی پفبذجط زض ذصبؾجبت بطشاببطز ثاع ذهبضياع ثاب قابعطاز ججػاع ذمبثاث
ذؿ پطزاذتصس كع غرفس ظذفصع ؾبظ پسـس ذسز فس شمبشى زض قهط عطثؿ قس
 -1ط ز كطـد ض ؾصت شجطؾ ذطـس قاهط ذمبضذات زض ناسض اؾایخ غؿاتصس اط ز كاطـد
قبعطاز ضا ثع زض زؾتع كحؿ تمؿفد ذفکصس زؾتع اؾ برطاظ ض تبثی غاطا ض غاطؼ قافُبشؿ ض
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زؾتع زـةط زاضاؾ اـربز ض عرث نبجو كع قهط ضا زض ضاظ ضذبز ذمسؼ ذطز ثع كبض ذؿبفطشس
قبعطاز ذمبضذت نسض اؾیخ زض ظذطظ بطضظ زضخ ثع قربض ذؿ ـصس كع پفبذجط اؾیخ لن شفاع
شبز ضا زض ذط هفبت ذرتحر تبـفس فطذطزظ اؾت
 -9ابط ع قهط نسض اؾیخ زض ثؿفبضؾ اظ ضـػبؿ غب ثع قهط جبغحؿ قاجبغت زاضز اذاب ثاع
ا تًبؾ قطاـٍ ظذبشؿ ض ذکبشؿ ذهطنفبت تبظظ اؾ ـبفتع اؾت اظ ذػدتطـس اـس ضـػبؿ غاب
ذؿتطاز ثع اؾت بزظ اظ ضاغظ غبؾ اؾیذؿ ض ا تجبؾبت ذرتحر اظ ط ز ض سـث اقبضظ شرطز
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زـطاز كهت ثس ذبجا األشهبضؾ  1899جری ض تحمف ؾبذؿ ذکؿ اجهبشؿ ذُجهؽ
اجرهبضف ثغساز
اجصغجؿ قرؽ اجسـس ثؿ تب ؾفط األعیخ اجصجیء زاض اجرهبضف ذهط
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اإلؾیذؿ ثفطضت
يفر قط ؿ  1111تبضـد االزة اجهطثؿ اجههط االؾیذؿنزاض اجرهبضف ذهط
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