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  شكر وعرفان     
 شكر وعرفان هلل الذي رّبانً ورّبى جمٌع العالمٌن بنعمه    

 ورزقنً العقل وحسن لتوكل علٌه سبحانه وتعالى أحمده             

 نعمه وحسن عونه،وللمقتفى أبً القاسم  وأشكره على           

 األنبٌاء والمرسلٌن صلوات رّبً وسالمه علٌه. المصطفى خاتم           

 وألستاذتً ومشرفتً وقدوتً ومثلً األعلى"بلجٌاللً خٌرة"               

 على مذكرتً وعلى حكمة  قبولها اإلشراف وعرفان على شكر           

 نورا تسٌر على ضوئها خطواتً. توجٌهاتها التً كانت             

 ولجمٌع أساتذتً بجامعة مستغانم_قسم األدب العربً_          

 حظ فً االطالع على ثمرة  أزف شكري،فقد كان لًو              

 فكرهم وأرٌج تجاربهم.           

   والحمد هلل من قبل ومن بعد.                      

 

                               

 

  



                         

 إهداء         
 أهدي هذا العمل

سنوات من الدراسة الجامعٌة إلى إنسانة لٌست فقط نور عٌنً بل  خمس_ الذي تمخض عن 

هً روح الروح أغلى إنسانة فً هذا الوجود،مرافقة دربً فً صباٌا شبابً وال أضنها 

تتخلى عنً فً كبري،إلى المتعصبة حتى النخاع فً حبً إلى الغالٌة نبع الحٌاة...رمز 

وان من أجل سعادتً إلى من كانت لً الحب واألمان...إلى من تجرعت كؤوس األسى واله

 منبعا فً الثقة والحسن الخلق...أمً الحبٌة...رابحً خٌرة.

أنوه بجمٌع خصالك وتضحٌاتك والصدٌق حٌث ال ٌسعنً فً هذا المقال أن  فأنت األم  

 ...أروعك ٌا أمً ، فماقاطبة فأنت الشمس إذا طلعت بدور

ً مثواها اآلخرة هنٌئة،قرٌظة العٌن روح أبً إلى تلك الروح الطاهرة الزكٌة التً ترقد ف

 رحمة هللا،إلٌك ٌا أبتً اهدي هذا االنجاز وأنت الذي أدٌت واجبك وزٌادة حتى اشتدى 

 عودي فٌا لٌتك الٌوم معً.              

ال ٌفوتنً التنوٌه بالجو العائلً الذي عشته مع إخوتً وأخواتً جمٌعا خصوصا الصغٌرٌن 

مما  هم وهزلهم،مغامراتهم ومشاغباتهمبٌن جد   "نزار"وابن أختً  "لرحماناهٌبة "ابنة أخً 

ٌقضً على روتٌنً وٌدفع عجلة معنوٌاتً نحو التجدٌد وهذا رغم المسافة والغربة طٌلة 

سنوات الخوالً،إلى كل صدٌقاتً وزمٌالتً وكل من جمعتنً وإٌاهن مقاعد الدراسة خمس 

 من االبتدائٌة إلى الجامعة

 من وسعهم بالً وذاكرتً ولم تسعهم مذكرتً............إلى كل 

    



                                                                                    مقدمة
 

 

 أ

ٌعدداعصع ددجعصيددحدىًلعددا عصع دداجع اهٌدداعصبددً،ددوابوحعصه،ددجٌا اداعص بددج 

عصممبا قهلهعثاسٌانحمعما_ ىىهللاعىٌد اسدىو_اٌعبهجمدااألع الصدااقعص داٌوددا

عصيزٌج عصعجهٌاأا،ه عصيزٌج عصعجهٌاذعتعص عحجيعصاعسعااعصهاححعصممبا  اكحألددذع

عألصىعدددجاقاعصازاعت  عددداعيسٌحسدددٌاامددداعدجعيبمحعٌددداابيحجٌا اددددذ عصع دددجمٌدددا

عصمجافأثجته،كلمهح،جأاغٌجمهح،جفًع اق،عج انثج  امومحٌكدألمدألأمدجف دا

اجثنددحعددألبىددبعصع هدداعصيحدىٌدداأاهددحمددألعٌددح عيبمحعٌددااسٌحسددٌااعقب ددحاٌاااٌنٌا ادددذ 

اعىددىمددجعصع دداجع  ددحصا ممحأبددححصىددجاع أألعصمدداعدجأكسددهتعصددذعكج ع اهٌدداعصجاعٌدد

ٌعب مدداعهن ددا مددألذصددبع اقٌمكددألمددألخصصوددحبعاٌدداخ حع دد عص كجٌددااعص،ددعجٌا

اعصنثجٌا ادذ ع خٌج ا ىنحمألخصصودحأاقبىدبعص بج  اقداعمدًعص،دعجهعدماعفدجمدأل

فج اسددياعصكوددحألعصع ددماعصبددااٌألاعصجاعٌدداعىددىغددجعجعص ندداألع خددج كحصخاحهددااعصمنددح

اع مثحلاعصعكو.

اصمحعمًعص،عجهوذ مكحنامجماقافًبىبعصع هاأن،د عصعدجقأسداعقحصبهدحالعصمندحفا

عصبيددحج أاواكحنددتمع ددصأاهٌددحثحنٌددحعٌددياعددبوواهٌعدداعويبمددحقلصددىعصم حا دداهددحص ال

صمعحما كمحأنوحأاتااجعهحجزع اعصمهحدح هحص  حعااعصم حخج هحهحص،عجاهحصجأي اعصمهحادا

فًعٌح سكحألعصيزٌج عصعجهٌامألخصلعص بج ع خٌج مألعصع جعصيحدىً.

لصددىعخبٌددحجما دداقعصماسدداوق: أثددجصعددلعددجيهدد ألنددذكجعصددااعفاعصبددًافعبنددح

جيالصىعا أسهحقمنوح: ٌساقعكحمأنماذيحع ساعقع اهٌافًلثجعءعصعجكاعصن اٌا

فدًعصبعدجفعىدىعصيحندقعصبدحجٌخً(_عدبمحمحت،خ ٌاامٌالمنحانزالعناجغهبندح1

صااقاعصن اعصيحدىًفوامجكزصااقاعصن افًيمٌاعصع اج.

(_أدمٌاعصما اقعصهعيعٌيأن ٌ،كلمنعججمووفًميحلع اهً.2









                                                                                    مقدمة
 

 

 ق

عحالعإليحهاعنوحفًدذععصهعيادً:سناقاا عنحيمىامألعو،كحوت

(_محداعصع جعصيحدىً؟1

(_محداعصن ااكٌفن، ؟2

(_محدااعقاعصعجكاعصن اٌا؟3

(_محدًع ساعقع اهٌااأ،وجدح؟4

(_محداساقعكحماماقع ؟5

(_محداعصااجعصذيأاب ع ساعق؟6

(_محداعصذيأاب ع ساعقع اهٌا؟7

(_محداعصااجعصذيأاع ساقعكحم؟8

اككلاجعساوهداصودحأألبدجوهث دلصمعحصيدال،دكحصٌحتمعٌنداكدذصبددذ عصاجعسدا

بسبماأدمٌبوحمألمعحاصاعصاقاقفدًاقدحعاددذ ع سداعقاع عداعيعصبدًب دمنبوحالهدجعز

عصااجعصذيصعهب امعحاصالزعصاعصاماضعىىدذععصما اق.

عصهعديلصدى:مداخل عصهعيأألنعبماعىىخااهعديددًأنندحقسدمنحاعقب تعص جاج

 الاكلف للصىمهعثٌأل اباجهعثنحفًع خٌجهخحبماج انحفٌوحأدوعصنبدحع اثصثاف

عىٌوح ثوقحعماعصم حاجاعصمجعياافوجس.عصبًبع ىنح

عصع دددجعصيحدىً يدددحءكبموٌدداهاٌددداعصبعدددجفعىدددىعص بدددج فحصمدداخلعصماسددداوهددد       

عصيحدىٌا.

ف اباجقتفٌد اأمحعألعص  لع المعناأله  محدٌاعصن اااعقاعصعجكاعصن اٌا        

عألعصن اعصيحدىًان، ب اأناعع هاٌاعصبعدجفعىدىعصن دابىدبعص بدج اعدألعصعجكداعصن اٌدا

ع اهٌا عصدذيباجقدتفٌد لصدىبعجٌ ودحعهدحج عأل ن،د  ع سداعقفٌ  أمحعص  لعصثحنًفكحأل

ان، بوحاأدوأساعقوحاأثجدح.



                                                                                    مقدمة
 

 

 ج

أمددحعددألعص  دددلعصثحصدديف ددايدددحءبعددتعناعأل اجعسدداسددداقعكحم فٌدد بعجٌ ددد       

اع،ب حق عسم امكحناعصنحهاافٌ اأثج .

يمىامألعصمنحد بمثىدتعنبوينحاعمبثحوصعحفزعصبع ٌلاعسبىزعمحصمٌلعصما اق     

فً:عصمنو عصبحجٌخًاعصمنو عصا  ًاعصمنو عصبعىٌىً.

ميماعامألعصم حاجاعصمجعياأدموح:افًدذ عصاجعساععبمانح

 اعجعهددددددألعزو سددددددنا1 ا1(_م دددددا ى ددددددحاقعصجعفعً بددددددحجٌ  اعقعصعدددددجق ج1

1429_2008.

 اعجعص كدددددجسدددددنا3عصعدددددجقفدددددًعصيحدىٌدددددااعإلسدددددصو ا(_سدددددعٌاع فاحنً أسددددداعق2

1355_1974.

.2011 اعجعصمعبجفعصسعااي سنا1(_سعحقفٌكباج عن حءعصيزٌج ساقعكحم ا3

(_نح ددددجهددددألسددددعاعصجع،ا سدددداقعكددددحمفددددًعصيحدىٌددددااعإلسددددصو بحجٌخ ان،ددددحاحب 4

.1977_1397 اعجع ن حج عص حدج  سنا1اماقع ( ا

ددحهداجعا وبكدلاعزٌمداو دااعيونحفعصبدًاعيوبندحاعجعقٌلألهٌألعص عاهحتام

ب لامنوح:عاوبافجاجعسابخد ددذععصما داقانداج عصم دحاجاعصمجعيدااددذععصهعدي

ثمج يوامباع اأبمنىأألٌسب ٌامن عآلخجٌأل.

عصجعىافد العص،دكج فًدذ افًنوحٌاعصماحفهاايأألن،كجمألكحناععصسناصنح

،ددكجعجفددحألصمددألوننسددىف ددىوحاصددألنددافمددألعص،ددكجاعصثنددحء ثددواعددا أاواأخٌددجع

حهحصن ٌعا.نع وح.........لصىع سبحذ عصم،جفا هىيٌصصًخٌج  عصبًصوبهخلعىٌ
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 تعريف الشعر:

    لغة:

شغغ ا بحث غغ  فغغم الشغغ ح بحشغغير  فغغلب نثفغغرب يغغم ح الغغا بحيرثفلىالغغ  بح رب غغا  ب  حغغ  يغغم   

اارفخ ب  بىينال  ث بفااه ب  ح  اا فل    فلىثح اطغ ر  لحغ  الغطذي  ال   حغل ايل فغل 

حشا انالاشا يم يم ب  بىينام" ثم الظ ر"ب  ثقفل يم ا  فغ  بحالشغ ح بحذ غ ال حنذاغل لل فل 

بحشغغير ل  فغغر" لم"بحشغغير  بحشغغير اغغ رنام لثاغغل بحب غغح ااغغا حغغفن ثلغغ      ثغغر ح ل غغام 

 غفرهى بايه لشيار  شي ر
(1)

ى فق  لغا ب ل غان بحثةغغل بحا نغ  لل غه  غفم ف غاياا 

بحشير يم بحب   يفق ا:"لشغير بحبلفمىلثغ  شغيره"حلظ ييا لشير حذايثفر فم ظش ر 
(2)

ى   

فخاح  بحلفر ل لثا ال  حغ،ىل  فغر" لم"بحشغير بحلثغا   بحشغبرى بحلفلربم  ن غ اب بحشغبر 

ف ذه بحلان ف غا يو م ثغه شااوى ف غاظذ م ثغه بحااذ ى اا نام ام شبر يم حفم ام ب رض 

لفلا"
(3)

ض بحذفلغل ثشغير بحب غ ى   فنغا  ىيشغ  فشغثه يغم نةاغه بحشغير بحغ ال فلثغ  يغم ب ر

ب ار فثث  فل  هغ ب بح غ  ثغا اطغ ر اغم بحبالغب بحب غ ال لحغ  بحبالغب بح  غمىينا ام"بثغم 

الظ ر"ل"بحلاخشرال"فر م لم   حل بحذلظل ا  ح  ام بحاا ال لح  ايل ال  فغ  فقغ ا"بثم 

الظ ر":"لشغغير ب اغغر ثهىلفذاغغه لفغغاه"
(4 )

اغغه  فق ا"بحلاخشرال":" لشغغير  لاغغر يغغةم بيذ

اشش رب"
(5) 

 

ى بر  فغغاو بحاغغرب  بحيرثمىثفر  ى غغلل 3بثغغم الظ رىح غغام بحيغغربىاي:لافم ا اغغ  فثغغ  بح هغغابىط _ 1

 .133ى ر  بحربوىيلا بحشفمىص 7ىج 1993

_ بحلاخشرالىل غغغان بحثةغلىاي:ا اغغغ  ثا غغغا ففغغغ م بح غغغ  ى)  ط(ى بر بحناغغغب بحيذافلىثفر  ى غغغلل 2

 .515ىاا ة شيرىص 1ىج 1998

ىاناثغغغل بحاغغغرب  يغغغم ا   غغغل 8آثا الىنغغغاا ن بحا فطىاي:ا اغغغ  ليغغغفح بحيغغغر     غغغمىط _ بحلفغغغر ل 3

 .416ىثاب بحربوىيلا بحشفمىص 2555بحر احلىثفر  ى لل 

 .132_ بحاربع لل ه:4

 .515_ بحاربع لل ه:5
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 بحال ر ام لشيرىشيرىاشغير ب غح انغامى اباع بحاشغافرى هم  غ بن ب ل غام  لشغيار 

حشغغغي ر ثغغغهىفذح ثغغغه  يطلغغغل حهى حغغغ ب فقغغغاا شغغغير ثنغغغ ب ل ب يطغغغم ثا ارى لفةاغغغه  لظشارهى ب

حغغغهى حف  شغغغيرالى حف  فذامىل حفالغغغم فذاغغغ ى فثق  بحيذغغغح يغغغم للغغغا ايلغغغاه هغغغ   غغغاا  

 شغغغغغي ر
(1)

   فا قغغغغغ  بحيذغغغغغح ثغغغغغ  م  غغغغغاا   ثغغغغغ  م شغغغغغي رى اط ر  يفاغغغغغا ثيغغغغغ  لحغغغغغ  

ينام نغةح بحانا بى بحشافر يم ب لطةح ه  بح ال فشير ثاا   فشير ثه غفره ام بحلانى

فم بحنةح بحيا ال ثخلاوص يلفلىينذاااه فثارة فغم للغ ب  بللياحفغل  ه  و بحشيربو فاافل

 ا ا فل فخاطب يفشا غفره حفثفر ل ا ف ه  اشافرهح ير ا ل   للا.

بحاط ر بح  حم حنذال فشير للث   ايلم يفاا ثي   ح، بحنةح بحال ح بحاثفر بح ال فلفغ  لم     

فذاا  ايريل ثأفاا  ب اغ ر  خلافغا بحللغ ن   قغاو  بح بغ    اغا الغليه بح فغاة فقغ ا"بثم 

نام نا فذح شيرب"الظ ر": بحشير الظ ح بحق اىغذب فذفه حشريهىثاح لم  بحقايفل  لم 
(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .133_ بحاربع بح اث :ص 1

 .133_ بحال ر لل ه:ص 2
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 اصطالحا:

 ايرف  بحشير فل  ثيض ب  ثاو  هم:  

_ ناا"ل ا  بحشاشغام":"لم بحشغير نغةح يلغفي بحاغ ل م بحاقلغ  بحايثغر غاحثغا فغم لغ ر 1

بحخفاا بحث فع"
(1) 

 ب  لغا  بحاللغا  :"لم بحشغير هغ  نغةح ثذفغن اثلغم فذغ  ب  غايارة_ نغاا"بثم خذغ  م"2

ثأبلبو االقل يم بح لم  بحر الىبحا غاقا نغا ثفغ  الغه ث غرض  اقلغ ه فاغا نثذغه بحبغارال 

فذ  ل احفب اخل لل"
(2)

. 

_ ناا"ا ا  لغذغ ا  غةح"لقة فغم ن ا"ن باغل ثغم بيلغر"لم بحشغير هغ  بحنغةح بحاغ ل م 3

بحاقل "
(3)

. 

"لم بحشير ه  نةح ا ل م اقل  ف ا فذ  ايل ى ب  غثاب بحالغر ب  _ ناا"ل ا  بحّ افب4

بحام ف فط ثشا    بحشيرى هم بحذلظ  بحايل   بح لم  بحاقلفل
(4)

  . 

_  ثيغغ  هغغ ب ايرفغغ  فانغغم بحقغغ ا لم بحشغغير فغغ  ال  غغال اقغغاففن يغغم بحشغغيرى ه  بحنغغةح     

  بح لم  بحقايفل  بحخفاا  بحقل .  بحايل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .255 ى ص2557 ى ثفر  _حثلامى  للبحناب بحيذافل ى  بر1 ى ط بألبح ى ب بهر_ ل ا  بحشاشام1

 .89ىص 1967_1278ى بر بحنااب بحيرثمىثفر  _حثلامى لل 4_ ل ا  لافمىبحلق  ب  ثمىط 2

_ ا اغغغغغ  لغذغغغغغ ا  غغغغغةحىبحلق  ب  ثغغغغغم بح  ف )لل حهىنمغغغغغافاهىالاهبه(ى)  ط(ىاناثغغغغغل ب لبذغغغغغ ب 3

 .43ىص بحالرفل

 .295ىص 1964ىاناثل بحل مفل بحالرفلىبحقاهرةى لل 7_ ل ا  بحّ افبىلل ا بحلق  ب  ثمىط 4
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 أغراض الشعر الجاهلي:

ىيإ ب لغربض بحشير بحباهذم هم بحا مغ فا  بحاغم لظغح يفشغا بحشغيربو بحباهذفغل شغيرهح   

م نلغ  نام نلغ  بحشغافر  غرمغه اغم بحشغير ب فاغلبل ثلل غه  نثفذاغه يشغيره يخغرىل ب نغا

بحشافر بحايثفر فم ب فباب ثشخص اا يم نراه ل  شبافاه ل  غفر  ح، يشيره ا حى ل ب 

نام نل   غرمه بحلفا ام شخص اا  ا قفغره يغ ح، بحشبغاوى ل ب نغام بحشغافر فشغ   لحغ  

لظشار بح لم  ب    ي ح، بحرثغاوى ل ب  ذغ  بحشغافر يغم بحخفغاا ير غح لغ رب ث فيغل يغ ح، 

 فثه اع بحل او ي ح، بحشير هغ  بح غلاى ل ب ب غايط  ثشغيره لافغرب بح ل ى ل ب فثر فم  

 يم بحن م   فاة بحلان ياذ، بح نال.ل  غفره يش  ب فا برى ل ب لظر 

 _ المدح:1

لال بحثلغغاو فذغغ   ال شغغأم ثاغغا ف ا  غغم اغغم ب خغغة  بحلل غغفل نربا غغل بحيقغغا  بحيلغغل  بحيغغ ا 

ن اه  ثاي ب  ا ا لل بحخذقفل. شا  بحاغ ح   بحشبافل  لم ه ه بحللا  فرفقل يفه  يم  يم

فل اا بثا ا بحشير  باخ ه بحشيربو اشلل  ام ل بوا ا ب فشح"لهفر" "بحلاث ل" "ب فش "
(1)

   

 _ ناا"بحلاث ل بح ثفالم":

 ب     ث     ا  ا ف  ش   ل      ،  ذ  ا   ا  " ن  ر  ا    ٭ ٭ ٭ ة   ر      ا،  ط  ف  ل   َلا    م  " ل  ر  ا   ح  ح  ل  

 ث  
ب   ن  ن   م  ش  ل  ا      ث  ف   ح  ح      ي  ذ  ب ط     ل   ٭ ٭ ٭ ب  بن     ن    ،  ذ  بحا      ن  ا  ش   ،  ل  أ 

(3) 

 _ الفخر والحماسة:2

ه  اا ح بحارو ثخلاا لل غه  ن اغه  بحا غ   ث  غم ثةوشغح  انغاراشح  نغرح فللغرهح   

افاشح يغغرة نثفذغغاشح  رييغغل   غغثشح  شغغشرة شغغب
(2)

فشغغاا بافغغع   ا غغاف ة بحا اغغاجى بحلخر

يشم ب ياخغار ثخغ ض بحايغار،  ب لالغارب  يغم بح ر بىياح اا غل  بحلماوا.لاا بح اا ل

اغغ خا يغغم بحلخغغر  حنغغم حغغفن نغغا يخغغر  اا غغلىيلب  بح اا غغل يغغم لشغغيار"فلارة ثغغم شغغ ب  

ثاح اا ل  ام  ح، ن حه بحيث م" "فار  بثم نذث ح"ى ايذقل"فار "الفض
(4)

: 

 

 .343بحأل بىص _ ل ا  بحشاشامىب بهر 1

 .343_ بحاربع لل ه:ص 2

ى بر بحناب بحيذافلىثفر  ى لل 3بحلاث ل بح ثفالمىبح ف بمىاق فح  شرح:فثان فث  بح اارىط _ 3

 .41_41ىص 4991_ 4141
 .1444ىفذ  2558اارن  19_ اقاا:ل افمىلغربض بحشير بحباهذمىيم ب رثياو 4



الشعر الجاهلي                         مدخل:                                           
 

 

10 

 ال  ف     ا ط  ش  ح   او  ق  م بحذ   ب ي   ل  ن  ف    ٭ ٭ ٭ا ال     ر    ح    ن  ح  ل   ا  ق  ل    ل  ا  ا  

 افل  ي  ا  ب  ل   ل  اف  م  ا ن  ش  ا     ش  ح      ٭ ٭ ٭    ب  ل   م  ن  ر  ا ش  ش  اح  ل  ث    م  ن  ف  

 _ الغزل:3

ه  بحا    فغم بحل غاو   لغ  اغا فبغ ه بحشغافر  فغاحشم اغم لغثاثل  شغ    هفاحى نغ     

ط   ه ب بح رض فذ  بحشيربو يألث  ب فل ر م نلاو هح يغم نغ ا بحشغيرى حاا يفغه اغم 

 الشفط حذا ااع ح ح، بحشيرى ام لباا الاحع بحقلاو  بح لحفل ن ا"بحاثقب بحيث ال":

 مفل  ث  ا   م  أ  ن      ح  أ  ا    ا   ،  ي  ل  ا      ٭ ٭ ٭ مفل  ي  ا  ا   ،  ل  ف  ث   ا  ث  ن   ح  اط  ي  ل  

 م ل         ف  بحل   اح  ف  ا ر  ش  ث   ر  ا  ا    ٭ ٭ ٭ ا   ث  ا   ن      بف     ال ا     ي   ا  ة  ي  

 _ الوصف:4

بح لغغغ  اغغغم ب غغغغربض بحاغغغم ثغغغر  يفشغغغا شغغغيربو بحباهذفغغغل  هغغغ  فغغغر  يغغغم ايظغغغح         

ىيفللشا  للا  نفقاى ه  فاغر ثاحلغ ربو لشيارهحىياحشافر بحباهذم فرنب لاناه يم ل لاره

بح ب غغغيل يفلغغغ رها الغغغ فرب ثارفاىفلغغغ   ربراشغغغا يغغغم بحقغغغفظ  اغغغا يفشغغغا اغغغم بح غغغربب 

بحخا  ى فل  ثر  اشا يم بحشااوى فرنب ير ه حذللهل ل  حذلغف  يفلغله. ن  ثغر  شغيربو 

بحباهذفغغغل يغغغم  لغغغ  بحلغغغرن  لفغغغ ب ه حذلغغغف ى لب   حغغغ، فلغغغ "بار  بحقفن" "لثغغغم   ب  

 فا ال"ىفق ا"لث    ب ":ب 

 ار  ط  ف   م  ل   ه  ح  آ   م  ا   م  ن         ٭ ٭ ٭ ح  ة  بح    فه  ا  ل  ا   ا  ة  ا ف  ا  ذ  ي  

 ل   م  ي   اّل    ٭ ٭ ٭ ـ   ار  بحل   ا     ب  ا   ن   ر        
  ب  ر      ر  ث 

 ار  ل  بحل      ب  ل 

 ن  ل ر شيربو لفما بحايار، بحام ا    ثفم بحنغةب بحلغف   ثفغربم بحغ  ق  ثقغره      

  اغغره  لالهى  لغغ  بحشغغيربو بحذفاىط حغغه  لب اغغه  نغغ  ثغغر  يغغم  حغغ،"بار  بحقفن"ناغغا 

  لل ب ب اطار  بحثر   ش ة بحثر  لب   ح، فل "بحلاث ل" "ل ن ثم  بر"بح ال فق ا:

بح  احر  ث   اح  ن   م  ا   ه  ي  ي     ف   ا   ن  ف   ٭ ٭ ٭ ه  ث     ف  ه   ض  ر  ب    ف      ي         ا   بم     
(1) 

 

 

 _ بحاربع بح اث :بحاقاا.1
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 _ االعتذار:5

بحارغ ب يم فل ى ف  فثفم بحشافر ل اه فذغ  اغا ثغ ر الغه اغم  ب فا بر ه  ب ايطا     

 اق فح بحيغغ ر يغغم فغغرض اةوغغح فقلغغع بحاياغغ ر لحفغغه بحاربغغ  فلغغ ه فغغ ا فذغغ  الغغّر   غغاث ى

اشغغغارة يغغغم بحقغغغ ا  الغغغلم يغغغم بحشغغغيرى لففح ب فاغغغ بر يغغغم بحيلغغغر بحبغغغاهذم ه "بحلاث غغغل 

بح فرةىااغغا خاطب"بحلياغغام"ام  حغغ،  يغغم  حغغ، بحيلغغر"حذلياام ثغغم بحالغغ ر"اذ،بحغغ ثفالم"نفا 

 ب فا بر ن حه:

       ب   م  ا   اب  ل  ل    ب   ذ  ف   ف   ر  ا ه  ا       ٭ ٭ ٭  ه  ا  ث  ي  ن            ال ا  بح    ر  ا  ي   ح  ة  ي  

    ل  بح       ا  ف  بح    م  ف  ث   ل  ن  ا   ام  ث  ن  ر   ٭ ٭ ٭ا ش        ا  ف   ر  ف  بحط   ب      و  بحي   م   ا  بحا     

 ا  ا   و  م      م  ا      ذ  ا ن  ا  
 ال   ف   م  ح  م ل   ط         ي  ي   ر  ة  ب ي     ل   ٭ ٭ ٭ ه  ث      ف  ا  ا ل 

 _ الحكمة:6

لااج فم ابرثل  خثرة   ربفل ثا ا ر  ابرفااشاى   فق حشغا ل  اغم فرناغه بح نال ن ا    

ب فاح    ااه ثاف اشاىيشم اخاذ  فغم بح غلا بحغ ال فق حغه بحشغافر يغم ل ا شغثاثهى بح نال 

فذغغ   ناغغل بفغغ ة يف لظغغه  فشغغاااحشغغا ب ثغغر بحثغغاحن يغغم بحلل نىيرثاغغا بشغغاشر بحشغغافر ثثفغغ  

بحلانى فالانذ لهى اشاشر بحقلف ة ل  بحشير  ح، بحشغافر ث غثب اذغ، بح نالى بح ناغل حف غ  

غرما اقل  ب ح باه  للاا هم ام ب غربض بحام اأام يم فر ض بحشيرى ن  بشاشر ف   

 ناغغه بحق فغغل يغغم اغغم بحشغغيربو ث ناشغغح بحثذ فغغلى ام ل حوغغ،"لهفر ثغغم لثغغم  غغذا "بح ال ثغغ  

يره ياشغغغغغغاشر   اغغغغغغرّ    فذغغغغغغ  لح غغغغغغم بحلغغغغغغان نغغغغغغ فاا   غغغغغغ فثا. ل ب لظرلغغغغغغا يغغغغغغم شغغغغغغ

 ايذقل"لهفر" ب لاها ا ظ  ثاحنثفر ام  ناه  ام  ح، ن حه:

ح  ذ     ث   او  ا  بح    اب  ث     ل   بح    ر  ح      ٭ ٭ ٭ ه  ل  ذ  ل  ا ف  اف  ل  بحا   اب  ث     ل   اب  ه   م  ا     
(1)

   

   

 

 بحاربع بح اث :اقاا.
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 _ الهجاء:7

 ثفا بحشافر لح  غرض بحشباو  ه يه اله:ابرفغ  بحاشبغ  اغم بحاثغا بحيذفغا بحاغم اا ذغ      

 ام بحنرح يفلله ثاحثخاى فذ   ثغه نغا  ثشا بحقثفذلىيفبر  بحاشب  ام بحشبافل يفبيذه بثالا

لغغلل  افاغغل اغغم غغغ ر  نيغغ   فغغم ب خغغ  ثاحثغغأر ثغغا لم بحشغغافر ف غغي  لحغغ  فنغغ م اشبغغ ه 

ثاهذغل   ثر بحشبغاو يغمو ب شغخاص  يغم بحقثاوغا فذغ   غ   غ بو يقثفذغل حفةىث ثب هباوغهى ف

 حنغم بحشبغاو بحغ ال الانذغه بحلغان يفشغا نغام حغه لثغر فظغفح  حف   لنا ام غفرهغا يغم بحباهذفغل

بحق ح فخاي م ام بحشباو  فغ يي م ب اغ با بحطاوذغل حذشغيربو  ه ب ه  بح ر بح ال فبيا نربح 

ثغغم  رنغغاو ب  غغ ال"يق  لخغغ  لثة"حلهفغغر بثغغم لثغغم حشغغرهحى اام خغغا  اغغم بحشباو"بح غغار  

  ذا "بحشافر بحاشش رةى ل ر ربفم ب ثا لفما يقاا يفه"لهفر"لثفااا الشا:

 ،     بح    ل  ف  ط  ث  بحق   ن  ل  ا    ا  ن   ا   ث   ٭ ٭ ٭       ن      ط  ل  م ا  ل  ا   ،  ل  ف  ا  أ  ف  ح  

 ،  ي  بحا   ر  ا   بح    م  ل   ،  م  ر  ي  ث   ،  ي  ا  ا   ٭ ٭ ٭        ه  ف  ذ  ف      ل  ي   ا     ب    ار     ف         ار  ي  

 _ الرثاء:8

هغغ  لظشغغار بح غغلم   ب  غغ   بح رنغغلى اثرل بغغ  ة بحرثغغاو ل ب نغغام يغغم بثغغم ل  ل  ل       

َلا"اغم لبغ   بحرثاوى رثاو"بحخل غاو"فياثر اغم بحرثغاو لبىيرثاو" رف  ثم بحلال" خفه"فث  

 اغغغ  ر يغغغم بح غغغ  . لب   حغغغ، رثغغغاو"ل ن ثغغغم  ناظغغغابحاغغغ ثر يغغغم بحلل نى نالغغغ  اشغغغش  ف

  بر"حلماحل ثم نذ ة  ف  فق ا:

 اي  ن         ن   فم  ر        ال ا  بح    م  ل   ٭ ٭ ٭ا ف  ل  م ب  ذ  ا  ب  ل   ن  ل  ا بحل  ش  ا  ف  ل  

اي  ا  " ب     بحق      ح  ل  بح       ة     ــــب  ٭ ٭ ٭ـ  بحل      ل  ا   ا  بح    ع  ا  ال ب  بح    م  ل  
(1) 

 

 . 1444ىفذ  2558اارن  19ىلغربض بحشير بحباهذمىيم ب رثياو _ اقاا:ل افم1
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 المبحث األول:تعريف النقد وأنواعه

 تمهيد:

النقد األدبي تراث عربي عظيم  تيرل لنيس فني انس النقيسد القيدا ك امي  انية،ا ثسلمي   مث        

اسن  عظ    رتا،ا علك الشعر ةنقده اسلنقد ب  شل   ،  لألدب  مث إن النقد ةجد لخد ي  

األدب لمفه يي  ال تلقييي  يين تيياة  األع ييسن األدبميي   يين خيي ن تفنييمر ةال ايي  علميي  ة عرايي  

م، بمن الجمد  ن الرديء اي األدب ة ن خ لي  م اين  عراي   يدث تي  مر  ةاطن الج سن لت م

االنتسج األدبي ايي ال تلقيي  ةايسنةا شيعراء الجس لمي  العيرب فنفنيه  نقسدا اسلنقيد  ين العةا ين 

ال ه   التي نس  ت اي تطةر النصةص األدبم   ن خي ن  يس مطلي  علمهيس  ين ف ايس  تبير، 

آخيير عصررر مر علييك ارخيير اتطييةر األدب  يين عصيير إلييك جةدتهييس ةرداءتهس الايين  نه ييس تيي  

 .مقضي بسلضرةرة إلك  ةرة اي النقد ةتقد  

  تعريف النقد:

 لغة:

لنيسن "ةف  هيس  يس جيسء ايي  ةردت لفظ  نقد اي  عسج  اللغ  العربمي  ب عيسني شيتك           

  عرا  جّمد س  ن ردمئهس.قسن شسعر: الدرا  :"ةالنقد ةالتنقسد ت مم، "العرب

الَصَمسِرمفُ  ِتْنَقسدُ  الَدَنسِنمرْ  َنَفك  ٭ ٭ ٭َ سِجَرةٌ    ُانِ  ِاي الَ َصك مَداَ س كَتْنف
(1) 

 

 

 

_ ابيين  نظةر لنييسن العرب تد:عبييد ا علييي الابمر    ييد ف  ييد  نييمن ة سشيي     ييد الشييسدلي دار 1

   سدة )نقد(. 4517 ص 1ج )د س( (القس رةال عسرف )د  ط
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 ةانتقدنهس إاا فخرجت  نهس ال،مف ةنسقدت ا ن إاا نسقشت " ةنقدت الدرا        

ةقمن:نقد الدرا   ةتنقسد:"فعطسه إمس س ةنقد الدرا   الدنسنمر  ّم، جمد س  ن ردمئهس ةنقيد        

 الرجن الشيء بنضرة منقده إلم :اختلس النظر ن ةه"

ن مضييرب الطييسئر ب نقييسده في مقسن:"نقييد الشيييء منقييده إاا انقييره بوصييبع ...ةالنقد ف ة          

 نقسره...ةقد نقده إاا نقره"
(1)

  

:"النقييد خيي ف الننييمئ  ةت مم، الييدرا   ةثمر س اسنتقييسد "ال  ييمط"_ ا ييس جييسء اييي           

التنقيد ةإعطسء النقيد ةالنقير بسألصيب  ايي الجية، ةفن مضيرب الطيسئر ب نقيسده في  ةاالنتقسد ة

 نقسره اي الفخ
(2) 

قيييد ةرد ايييي  ختيييسر الصييي سا:"نقده اليييدرا   ةنقيييد لييي  اليييدرا   في فعطيييسه _               

إمس س...ةنقد الدرا   ةانتقد س فخرج ال،مف  نهس
(3) 

 اصطالح:

ان الت مم، بمن األنسلمب األدبم  ةالت مم، بمن الجمد ةاليرديء ة يسةن اصي ا الشييء _  ة  

ةالرديء
(3)

  

 

 

 .4517العرب ص  ال رج  النسب :ابن  نظةر لنسن-1

)د ط( دار ف  يد   د الدمن بن معقةب الفمرة، آبسدي قس ةس ال  يمط تد:فنس    يد الشيس ي ،ارمسء -2

   سدة )نقد(.309_308 ص 2008ال دمث القس رة نن  

 اللغ  ةاألنسنم  قن التربم     الم بسبن   جس ع اي النقد األدبي القدم      سضرات_رائدة  هدي جسبر3

 .1 صلعربم  ا
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_  ة ان ت لمن ار سر األدبم  ةالتّعرف إلك العنسصر ال اةن  لهس ل نتهسء إليك إصيدار        

 ا  متعل  ب بلغهس  ن اإلجسدة
(1)

. 

ةقمن:"نقيييد األدب:تنسةلييي  ةدرانيييت  ةالنظر ام ...ةانيييتخ ص عنسصييير الج يييسن التيييي نييي س 

بهس ةن ست القبد التي اتض  بهس
(2)

. 

 القةن  نيس فن النقيد  ية إبيرا،  يس ايي األدب  ين عميةب ة ين   سنين  م ان ة_             

 اسلنقد  ة العدن بسل شس دة ةالف ص ال بسأل ةاء ةال مةن في ماةن  ةضةعي ال ااتي.

النقسد العرب ال عسصرمن  ن مرث اي النقد األدبيي  جيسال  عراميس مج ي    ن _ ة             

ت لملهييس ت لييم  قسئ ييس علييك  ة الفنميي   بييمن العل ميي  ةالفنميي .اهة:"ان تقييةم  األع ييسن األدبميي  ة

األنسس العل ي ة ة الف ص العل يي للنصيةص األدبمي   ين  ميث  صيسدر س ةصي   نصيهس 

ةتسرمخهسةإنشسء س ةصفستهس 
(3) 

( اي اتسب :"نقد الشعر"ت دمد  فهية  النقيد ايي 337)ت  جعفر"بن  "قدا  _م سةن            

 ييين ردمئييي    قد ييي  الاتيييسب امقةن:"ةل  فجيييد ف يييد ةضييي  ايييي النقيييد الشيييعر ةتخليييمص جميييده

اتسبس ةاسن الا   عندي اي  اا القن  فةلك بسلشعر  ن نسئر األقنس 
(3)

. 

 

 

 

 

 

 

 

   بمرةت_لبنسن  نن  م الاتب العل   دار2   طال فصن اي األدب   ال عج التة نجي _    د1

 .836   ص1   ج1999_1419

 2003   ع سن  نن ال نمرة   دار1   طالنقد ال دمث  ن ال  ساسة إلك التفامل   ةد خلمن إبرا م   _2

 .11ص 

 .89العل م .ص )د ط( دار الاتب خفسجيبن جعفر نقد الشعر تد:    د عبد ال نع   قدا  _ 3

 



     في العصرالجاهلي  وواقع الحركة النقدية ماهية النقد         الفصل األول:       

 

 

17 

 صور النقد:

 _ نقد اللفظ أو الصياغة:1

 مقةن: "ال نّمب بن علّس"ن    "طرا  بن العبد" ن الل  س مرةث فن         

ْمَعِرّمِ  ُ َاَد ِ  ٭ ٭ ٭    َد اْخِتَضسِرهِ َةَقد فََتَنسَنك الَهّ  ِعنْ   ِبَنسِج َعلَْمِ  الصَّ

الج يييين في فنييييت انييييت اييييي صييييف  ج يييين ال ييييس :"انييييتنة  "طرايييي "_ اقييييسن ليييي           

 "ال نيمب"إلك  "طرا "قلت:"الصّمعرم "عدت إلك  س تةصف ب  النة  اهاا نقد تةجمهي  ن 

اي نس م  األلفسظ ة ة نقد مدن علك بصر طرا  ب عسني األلفسظ ة ةاض  انتع سلهس ا يس ميدن 

سن  ن درج  جةدت علك اةق  النقد ةاطنت  إلك فن   ن  اا خط  اللفظي معمب الشعر ةمق
(1)

. 

م ان القةن  نس فن طرا  اعت د علك الفطرة ةدرامت  ب لفسظ ال تداةل  اي عصره ةإل س   _ 

 بجةانب عدمدة  نهس لغةم  لاا اسن  ا   علك  اا البمت الشعري.

 _ نقد الصورة الشعرية: 2

جندب" اي فمه س  ن الل ا تاس :"علق   بن عبدة"ة"ا رئ القمس"إلك ا رفت  "ف           

 :"ا رئ القمس:"فشعر قسلت:قةال شعرا تصف ام  الخمن علك رةي ةا د ةقسام  ةا دة اقسن 

بُ   ٭ ٭ ٭   َخلَِّملَيَّ ُ َراِبي َعلَك فُِ  ُجْنُدبِ  لَِتْقِضي َ سَجسِت الَفَؤاُد الُ َعدَّ
(2) 

 

 

  

.21 س( ص )د  ط (فلعرب  )د النقد األدبي عند    تسرمخ_ عبد الع،م، عتم 1  

35)د ط( دار الاتب العل م  بمرةت_لبنسن ص  فلشساي_ ا رؤ القمس الدمةان شرا: صطفك عبد 2  
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 :"علق  "ةقسن 

 َ َاا الَتَجُنبِ  َةلَْ  َمُل َ ًقس ُانَّ  ٭ ٭ ٭ َاَ ْبُت ِ َن الُهْجَراِن ِاي ُانِّ َ ْاَ ِب 

 قسلت:ألنل قلت: قسن ةامففشعر  نل  "علق  ":"ال رئ القمس"   فنشد س ج معس اقسلت:  

ةٌ    َالََنسَ  الَهَرُب َةلِلْ   َةلِْلَ،ْجِر ِ ْنُ  َةْقٌ  فَْ َرُج َ ْنِعبُ  ٭ ٭ ٭ َنْةِط ُدرَّ

             :"علق  "اجهدت ارنل بنةطل ة رمت  بنسقل  ةقسن _ 

َمُ رُّ َاَ رِّ  َراِئِد ُ َتَ لِّبُ  ٭ ٭ ٭ سِنِ  َ سِنًمس ِ ْن ِعنَ  نَ هُ اْ رِ دْ  َ اَ   

ا درل طرمدت  ة ة  سن  ن عنسن ارن   ل  مضرب  بنةط ةال  راه بنست ةال ،جره"
(1)  

              .اسلنسقد اي تاةق  ة ا   علم   رتبط ب لا  اطرم  اةاق  ة س ج سلي رام _ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 22_21   صالنقد األدبي عند العرب   تسرمخ_ ال رج  النسب :عبد الع،م، عتم 1  
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 أهمية النقد األدبي:

م تن النقد األدبي ف  م  ابمرة ايي تيسرمخ اين فّ ي  اسألدب  ية  ةضيةد النقيد ةال جيسن       

الاي مشغل  ةالنقد  ة الاي منتاشف فصسل  األدب ةم ّم، جمده  ن ردمئ  ةمقف عّ س ام   ين 

 ةاطن القةة ةالضعف
(1)

. 

 _ ةتا ن  هّ   النقد اي اةن  مخد  فطراف الع لّم  بّر تهس ة ي:

 )المتلقي أو المستقبل(:القارئأ(_ 

ةال  سةليي  ة يمن نقييةن فّنيي  مخييد  القيسرئ ا عنييك الييل فن مييةار علمي  الةقييت ةالجهييد          

ةالخط  ب س مختسر ل   ن النصةص ةمرشده إليك  يس ت نين قراءت  ةمرني  لي  طير  القيراءة 

 ساع .النّ 

 ب(_ المبدع:

ة ة مخد  ال بدد معني فن مقّرب صيس ب الينص  ين القيراء بي ن مشيمر إليك إنجيس،ه           

دارنس   ل   فّنيرا  قة س مصين إليك  اي  نيلم  تقيةده إلمي   ؤ  تي  الااتم  ةفدةاتي  النقدمي  

إليك  سلي   ةدربت  ة  سرنت  التطبمقم  اماشف  يةاطن التفيّرد ايي  ياا ال بيدد فة اال ةمشيمر

 ن إنجس، ة س لنةاه امقف علك فنرار ل  تان ةاض    ّتك لل بدد نفن 
(2)

. 

 

 

 

 

 .95 س( ص  ط( )د  )دةلتطبمقستالنقد األدبي ال دمث  نطلقست    اي_اسئ   صطفك1

 .96_ ال رج  نفن :ص 2
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 ج(_ األثر اإلبداعي سواء كان شعرا أو نثرا:

مخد  النص معني الل فّن األ اس  النقدمي  التيي نتصيدر عين النسقيد ةتايةن ايي  اسلنقد         

صسلد األ ر اإلبداعي نتجعن ال فشمن ملتفتةن إلك  ةاطن القةة التي ماشفهس النسقد اي الينص 

امطةرةنهس اي فع سله  القسد  
(1) 

بسلقةة النسقدة مني ة الفين ةمتني  فاقي  ةت،ميد  يرةة الخميسن ةتغتني ةمعتي  العقين  ين           

قمةد األ ةاء ةالّنعرات ةمنفلت  ن الضم  ةالتعصب ةقبن ان شيء ميرث فّن النقيد ضيرةرة 

 ل   ال م ان إثفسلهس فة الغض  ن ش نهس ابسلنقد من ة األدب ةمشرف علك الا سن
(2)

. 

النقد  ي الةقةف عليك األ ير األدبيي ةتقةم ي  ة  سةلي  ت لملي  إليك  ةبهاا ماةن  هّ  _      

 قم ت  ةدرجت  الفنّم  ةإبرا، ل ةاطن القةة ة ةاطن الضعف ام .   ةبمسنعنسصره

 

 

 

 

 

 

 

 

 .97_ ال رج  النسب :ص 1

 .29 )د س( ص  )د ط(فلعربالنقد األدبي ةتسرمخ  عند    اي_ خسلد مةنف2
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 أنواع النقد األدبي:

 بن جعفر"اي اتسب "نقد الشعر"ناار س: قدا  للنقد األدبي فنةاد عدمدة ت ّدث عنهس "       

 _ النقد الذاتي أو التأثيري:1

عليك التجربي  الشخصيم  ةمبتعيد عليك    ةمعت يدة ة الاي مقية  عليك الياة  الخيسص         

الااتي نقد اة طسب  ثمر  قني  ألّني  ال مهيت  بسلنصيةص بن    اسلنقدال نهج ال ةضةعي العل ي

 اّن ا ت س   ب  ر س علك نفن .

 النقد الموضوعي:_ 2

 ة الاي مران إلك األصةن  رعم  ةقةاعد عقلم   قّررة معت د علمهس اي ال اي  ةايي         

 النقد ال ةضةعي ةالااتي.

لعنسصيير ال نقييةد  يين النييس تمن الج سلميي   فّن النقييد ال ةضييةعي قييد ال ماييةن نقييد شييس          

ةال ضيي ةنم  اقد ملقييك النقييد بييؤرة ا ت س يي  علييك ،اةميي   يين ،ةامييس الع يين األدبي بيي ن متنييسةن 

  تةاه فة متنسةن البمئ  التيي ن يس امهيس الع ين األدبيي ةا،د ير فة منظير إليك شخصيم  الاستيب 

فة خسرجمس  نيب اتجيسه النسقيد  التي ف  يرت  ياا الع ين فة ب عنيك آخير قيد مايةن النقيد داخلميس

ة ا ب  النقدي ةتنسةن  اه ال،ةامس مدخن اي النطس  ال ةضةعي إاا ظهر إخ ص النسقيد ايي 

نقده
(1)

. 

 

 

 

 .19_18_17   صالشعر   نقدبن جعفر قدا  _فبة الفرج 1
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 النقد اإلعتقادي:_ 3

 ة النقد الاي تنمطر علم  آراء ة عتقدات نب  فن انتقرت عند النسقيدمن ةالل لهيةث        

دمنييي فة ةطنييي فة عنصييري ماييةن اميي  النسقييد  تعصييبس أل ييد  يياه األ ييةاء ةم ميين إلييك ن،عيي  

 عمن  ة اا  ة فشد فنةاد النقد تعرض للتجرمد اب جيرد تشيب  النسقيد بي راء فة ن،عي  خسصي  

النقد ال قمقي ةتجّرده  نهس شرط فنسني لن    ف اس   النقدم عنده تخرج   ن دائرة 
(1)

. 

 _ النقد التاريخي:4

 ة النقد الاي مر ي إلك تفنيمر الظيةا ر األدبمي  ةال ؤلفيست ةشخصيمست الاتيسب اهة         

معني بسلفه  ةالتفهم  فا ر  ن ثسمتي  بيسل ا  ةال فسضيل  ةالنقسد اليامن مجن يةن إليك  ياا النقيد 

مؤ نةن بي ن اين تفنيمر  ين ال  اين بعيد اليل فن مخيرج  ني  القيسرئ ب اي  لنفني  ة اا النقيد 

م تسج قبن ان شيء إلك جهد ابمر  ن النسقد فا ر  ن  سجت  إلك  ةا ب فدبم  خسص 
(2)

. 

 _ النقد اللغوي:5 

بتييسرمخ ةتطييةر دالالت األلفييسظ ةبخسصيي  الصييفست   يياا النقييد متطلييب  عرايي  صيي م         

ألني  اسنيت فني سء ال سدميست  سبتي  ايون ال عيسني ال عنةمي     ةاليللفسظ العسطفم  ةال عنةمي ةاأل

ةالعسطفم  دائ   الت ةن
(3)

. 

  

 

 1992_ف  د ف من النقد األدبي )د ط( ال ؤنن  الةطنم  للفنةن ال طبعم  ة دة الرثسم  الج،ائر نن  1

 .بتصرف.12ص 

 .17_ال رج  نفن  ص 2

 .21_20_ال رج  نفن  ص 3
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 خصائص النقد:

 _الذاتية:1

ال قصةدة بهس البعد عن ال ةضةعم  ةت  ر النسقد بعةا ن خسرج  عن النص األدبي      

 نناتفي للتدلمن علك  اه ال م،ة ةالنّ  .

 _ الجزئية:2

اقد اسن النقد ال متتب  النص األدبي ال  مب ث اي ج م   نس م  ةمدا  اي ان فج،ائ        

بن مقتصر علك البمت فة البمتمن فة علك اللفظ  ةاللفظتمنةجةانب  
(1)

. 

 _عدم التعليل:3

في فن النسقد الجس لي اسن مصدر ف اس   بسالنت نسن فة االنتهجسن دةن فن مل،         

 نفن  بتعلمن  اه األ اس  ةبمسن ةج  انت نسن  فة انتهجسن  للنص األدبي.

 _ اإليجاز:4

مقةن  صطفك عبد الر  ن "ةنعني ب  فّن النقد ا مر  س مغل   ا   النقدي بعبسرة       

 ةج،ة مفه   نهس  س مراد ةلان دةن شرا فة تفصمن"ةالل متضد  ن نقد طرا  لشعر 

ال تل س  من س قسن:"انتنة  الج ن"اهاه العبسرة  ةج،ة ت  ن  ا س نقدمس عمب ب  علك 

النسق  شعر ال تل س الاي ةصف الج ن بن  
(2)

. 

 

 

 .25   ص)د س(ال عسرف  صر   دار5  النقد  ط _منظر:شةقي ضمف1

 دمن بر_ قسن:ات ي بةدال  النقد األدبي اي العصر الجس لي)خصسئص   ظس ره ةقم ت ( اي األربعسء 2

2010. 
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 _ تحكم العرف:5

فن عرف العرب ةالاة  العس   ة ال عل  اليرئمس ايي النقيد الجيس لي ايّن  يس ةااي   في        

العرف اهة  نن ةاّن  س خسلف  اا العرف الاة  العس  اهة القبمد
(1)

. 

 _ الرةا الشعرم  اي النصةص النقدم :6

ةب نيسلمب ال قصةد س  نس فّن النسقد الجس لي اسن مصدر ف اس   اي قةالب انمي  بدمعي          

بمسنميي  راقميي  اقييد اييسنةا م نيينةن ةمجمييدةن اإلعييراب عيين تيي  ر   بييسلنص ةاإلاصييسا عيين 

 إعجسبه .

 _ النقد الفطري:7

الاي معت د علك اة  الشسعر ةعلك ن    نلمقت  في ل  تان للنقيد فصيةن  عرةاي            

 ةال  قسممس  قررة ةاسن الشعر إ نسس اطري ةعفةي.

 بلم :_ت  مر العصبم  الق8

ال شل فن الجة العس  الاي اسن منةد البمئ  العربم  ةمعّ هس نمؤ ر ةالبد ايي النقيد              

األدبي لعن فبر، ظس رة اتن  بهس  ياا العصير  يي العصيبم  القبلمي  ة يس صيس بهس  ين تفيسخر 

ةتنسار
(2)

. 

 _التعرض أل ةر خسرج  عن الّنص:9

متعرض أل ةر خسرج  عن الّنصثسلبس  س اسن النسقد إن س           
(3)

. 

 

 

 دمن بر_  قسن:ات ي بةدال  النقد األدبي اي العصر الجس لي)خصسئص   ظس ره ةقم ت ( اي األربعسء 1

2010. 

 .28)د س( ص  صر دار ال عسرف    5   النقد  ط_ منظر:شةقي ضمف2

 دمن برةقم ت ( اي األربعسء _  قسن:ات ي بةدال  النقد األدبي اي العصر الجس لي)خصسئص   ظس ره 3

2010. 
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 المبحث الثاني: تطور النقد والحركة النقدية

 شروط الناقد:

الّنسقد قبن فن مشرد اي   سرنت  العل ّم  النقدم  البد فن تتةار ام   عسممر فة شيرةط           

 عمن  تؤ ل  ألن ماةن نسقد ف   نسقدا ن،مهس ت ان   ن ال ا  علك األ ر األدبيي  ا يس صيسدقس 

 يين خيي ن إلقييسء نظييرة شييس ل  علييك ج ميي  جةانبيي  اهيية متغلغيين اييي رة يي  ةجيية ره لماشييف 

دةن إثفييسن جسنبيي  ال ضيي ةني اهيية   يين الصييّمراي مقلييب اليينص علييك ايين نس متيي  الج سلميي  

 جةانب   س دا ت ثسمت  خد   األدب.

النقد ع لم  تقةم  ةت قمف ةتةجمي  ةبنيسء ةني  ت   يدخن لني    ال راي  األدبمي  التيي        

مةاابهييس  اعليييك النسقيييد إاا  يييس ةعييي دةره ةفدرل اعسلمتييي  ةجب فن مت ليييك بضييي مر إننيييسني 

 مر ع لي مرتفيي  بيي  إلييك نييدرة القدانيي   مييث تعشييؤ األ سن  اسل نييؤةلم  تابيير بابيير ةضيي

األ سن  ةالنسقييد علييك الع يية  مت تيي  ب صييسل  ال سنيي  الفنم  ةاليياة  ال ر يي  ال تنبيي  ةالنظرة 

ال سدة النرمع  االنتجسب  ةالفه  القةي ال تع  
(1)

. 

ةالخطيةرة ةجيب فن مت ليك بيسلخبرة   س دا ت  هّ   النسقد علك درجي   ين الصيعةب          

العسلم  التي ت ان   ن آداء  ه   علك قدر  ن ال ةضيةعم  ةباين صيبر ة بيست ة ين التغليب 

علك ال شس  بفضن  س ة بته  الطبمع   ن انيتعداد للقميس  بهياه الرنيسل  انقةن فنهي  نشي  نقيسد 

سايي  ع مقيي  الجيياةر خلقييةا ألداء  يياه ال ه يي  ةبفضيين جهييةد   الخسصيي  اييي ت قمييف فنفنييه   ق

 تعددة ال نسب 
(2)

. 

 

 ال ؤننييي  الجس عمييي  للّدرانست نييين  1_خسليييد مةنيييف  ايييي النقيييد األدبيييي ةتسرمخييي  عنيييد العيييرب ط1

 .25 ص 1978_1407

_ع يييسر بييين ،امد النقيييد األدبيييي الج،ائيييري ال يييدمث)د ط( ال ؤننييي  الةطنمييي  للفنيييةن ال طبعم  ة يييدة 2

 .ف  بتصر36ص  1990الرثسم  الج،ائر نن  
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 ة ن  اه الشرةط ناار:

_فن ماةن الّنسقد  ة ةبس علك قدرة عسن  ن ال قساي   ةفنيسس  ة بتي   نين اه ي  للنصيةص 

ةتاةقهس ةاياا قيةة ال   ظي  ةدقتهيس  ة عراي  الفيرة  الدقمقي  بيمن فنيسلمب التعبمير ال تخلفي  

 ة دا  التفنمر ةالت لمن ةالتقدمر التقةم .

النقييييد اإلننييييسنم  ةفن ماييييةن   مطييييس بستجس ستيييي  الجدمييييدة _علييييك النسقييييد فن مةااييييب  رايييي  

ةصراعستهس ال فتعل      قسا  عس   ت ّصن صس بهس ةت،داد اتنسعس ب رةر األّمس 
(1)

. 

_ فن ماةن اا  ظ ابمر  ن العقن ة ظ ابمر  ن الاة    ت م،ا ب لاي  فدبمي  خسصي  مصيقلهس 

ةدرانت  دراني   نيتةعب   األدبمش  طةن اشتعسل  بسللغ  ةت رس ب نسلمبهس ةفنرار س  ة عس

 ع ق   تقدم   ة دم  
(2)

. 

اتييةار  يياه الشييرةط اييي النسقييد تجعليي  م ايي  علييك النصييةص ال ةضييةع  بييمن مدميي  _        

ب ميي،ان ال قمقيي  اهة اييي نقييده مصييف ار ييسر األدبميي  إّن ييس مبييةء ايين نييص  يين  يياه النصييةص 

ن  ةاطن ج سل  ةقةت  ةإن ل  منيت   اليل  اسنت  التي منت قهس اون انت   الت م، فع ه ةبم

 بمن نقص  لمتداراهس ال بدد.

 

 

 

 

  دار الاتب للطبسع  ةالنشر  جس ع  1 _اسئ   صطفك  اي النقد األدبي  نطلقست ةتطبمقست  ط1

 .94  ص 1989ال ةصن  نن  

ال ؤنن  الجس عم  للدرانست نن    1_ خسلد مةنف  اي النقد األدبي ةتسرمخ  عند العرب  ط2

 .26  ص 1987_1407
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 وظيفة النقد:

"ةظمف  النقد األنسنم   ي فن منمر نيبمن األدب ف س نيس ةمغرمنيس بسلنيمر امي  ةملفتنيس            

إلك  س ام   ن ج سن ال ننتطم  إدراا  ب نفننس إن  عسمشيتنس ألدميب فة شيسعر ابمير ايي آ يسره 

األدبم  قد تؤ ر امنس اتجعلنس  شسرامن لي  ايي اه ي  األعظي  ل عنيك ال ميسة ةإن  عسمشيتنس لنسقيد 

ام ييس ماتيب عيين األدب قيد تييؤ ر امنيس فمضييس امجعلنيس  شييسرامن ايي اه يي  األعظي  ل عنييك ابمير 

األدب
(1)

. 

ةبهاا ننتطم  القةن فن للنقد ف  م  بسلغ  تا ن اي فن  مرمنس رةائ  األدب  ين _               

 قةة ةج سن ةمقترا  س منهض بسألدب ةمةن  آاسق  إلك انةن جدمدة ةفنسلمب   تع .

تفنمر ةتقمم  ةتةجم  لألدب "إن النقد
(2) 

 ن خ ن  س نب  نعرف فن النقد ل   عراي  ال ضي ةن ليم ان تقمم ي   ين خ لي  _            

ةعن  دث نجسا األدمب فة اشل  اي التعبمر عن تجسرب  بلغ   عبرة قسدرة علك نقين  يس فراده 

ل  ييةاطن ال نيين القييسرئ في  ييدث تيي  مر الييل الع يين األدبييي اييي ال تلقي ةتةجميي   يية تييدار

ة ةاطن القبد لاي مقتدي بهس ال بدد لعد  ةقةد امهس  رة فخرث ا س فننس م ان فن ننتنتج فن 

درانيي  الع يين األدبييي ةتفنييمره ةانييتظهسر خصييسئص الشييعةرم  ة التعبمرم  ةتقةم يي  انمييس 

 ة ةضةعمس.

 

 

 

 

 .136 ص 2006ن   اإلدارة العس   للنشر القس رة فثنطس ن5_   د  ندةر األدب ةانةن  ط 1

  ص 1972_1391  دار النهضي  العربمي   بميرةت  نين  2_عبد الع،م، عتم   اي النقيد األدبيي  ط2

268 . 
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_ت دمد  دث ت  ر الع ن األدبي بسلبمئ  التي ظهر امهس  ة دث ت  مره امهيس  ا ين ال هي          

ةبهياا ت يدد عبقرمي  األدميب  فن معرف النسقد  ساا فخا األدمب  ن البمئي   ة يس الياي فعطس يس 

 ةإبداع   ة دث انتجسبت  العسدم  للبمئ .

_التعييرف علييك نيي ست األدمييب  يين خيي ن ع ليي  األدبييي ةالتعييرف علييك خصسئصيي         

 الشعةرم  ةالتعبمرم  ةالنفنم .

 _المقارنة:

ة  ي ربط الع ن الفني بسلتراث الاي منت يي إلمي  ةاشيف  ةضيع   ين  ياا التيراث           

ةقد جند النقد األدبي إلك الترام، علك ع لتي الت لمن ةالتفنمر
(1)

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .11:16 علك:2016\05\15_  قسن: نمن علي الهنداةي ةظسئف النقد األدبي ةف داا  اي 1
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 تطور النقد:

 فةلمست النقد األدبي عند العرب:

 تعةد إلك بدام  النقد العربي إلك العصر الجس لي ةاسن ةراء ظهةره عةا ن ف  هس:          

خرةج العرب  ن ج،مرته  بسلبليدان فخيرث ال جيسةرة اسلشيس  ةالعيرا  ةبي د الفيسرس بيداا  

التجسرة فة ال رةب مضسف إلك الل  ظس ر التعصب القبلي الاي اسن نيسئد بيمن القبسئين ةقيد 

س اي ظهةر النقد األدبي ةا،د سره ةرث  بدامتي  اسنيت نيساج  بنيمط  اسن لهاه العةا ن ف ر 

اون  قد نسعد علك تطةمر شعر   ب س مقد   ن    ظيست  ميث ايسن النيسس  عجبيمن بسلشيعر 

منت عةن ةمت  لةن قصسئد الشعراء ةمشمرةن إلك  ةاطن القيةة ة يةاطن الضيعف امفضيلةن 

  اي شعره عن ثمرهشسعر علك آخر لف ةلت  ة نن إصسبت  فة تفرد ب
(1)

. 

 _ ر النقد بعدة  را ن  ي:

_بدف بسلنقد البنمط الاي مصدر بطرمق  عفةم  ةشفةم  دةن تيدةمن فة ضيةابط ةمني ك بسلنقيد 

 االنطبسعي الت  ري.

  ر ل  التدةمن ةالتي فنه ت اي تطةمر ةرقي الا مر  ن العلة  ةالفنةن ةال عسرف. _

ال نهجي الاي مقة  علك قةاعد ةفنس _ النقد
(2)

. 

 

 

 

 .17:33علك: 2008ابرامر  22ال   سء    اياي النقد األدبي القدم      سضرات قسن:علي لطرؤ _1

 .5:42نةا بر علك  12النبت    اياألدبي فصةن ةاتجس ست    النقد_  قسن:ف  د ا سن ،اي2
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 منقن  النقد عند العرب إلك اترتمن:

 : 1 (_الفترة1

اتييرة النقييد القييدم   يين العصيير الجييس لي إلييك بداميي  عصيير النهضيي  اييي القييرن التسنيي          

 عشر ةتنقن  إلك قن من:

 ف_  ن العصر الجس لي إلك  طل  العبسني.

 ب_ ن  طل  العصر العبسني إلك بدام  العصر ال دمث.

جيسب بقيةة األلفيسظ _ إن طبمع  النقد اي العصر الجيس لي ايسن معت يد عليك االنت نيسن ةاإلع

الشعرم  ةال عسني الظس رة ة دث ت  ر النفس بهس دةن فن ماةن  نهج   دد
(1)

  . 

لقد اسنت البدامست األةلك لنقد األدبي عبسرة عن نقد نساج معت د النيلمق  ةالياة  النسقيد في _ 

 عبسرة عن فراء شفةم .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 .5:42نةا بر علك  12ةاتجس ست  اي النبت  قسن:ف  د ا سن ،اي النقد األدبي فصةن  _ 1
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 واقع الحركة النقدية:

إن ال رايي  النقدميي  اييي العصيير الجييس لي ا ييس  ييي  رايي  ت  يين نشيي ة النقييد العربييي           

ةال  سةالت األةلك التي بالت اي نبمن بنسئ  اسل   ظست التي رةميت ةقمليت ايي بعيض  يس 

ه  ايسن  بنميس عليك الياة  ةالفطيرة ال عليك الفاير ةصن إلمنس  ن شعر الجس لي تؤاد فن تقد 

الت لملي
(1)

ة ن  اون النقد مقف  ن الشعر  ةقف التسب  الاي منتةجب  دائ س ةمة ي إلم  ةلياا  

اون النقد ةالعرب ايي الجيس لممن قيد ةقفيةا بسلنقيد عنيد  ياا ال يد البيدائي الفطيري الي  متجيسة، 

علك العل م  الفنم 
(2)

   

_ ا س فاد "عبد الع،م، عتم " فن ال را  النقدمي  ايي العصير الجيس لي لي  تاين  بنمي          

علييك الفايير الت لملييي ألن النسقييد فن اال ليي  مايين  طسلبييس بيي ن مشييف   ا يي  ب نييبسب  اقييد اييسن 

 شهةدا ل  بسلاة  امت  ر بالل ة اا  س ثلب علك النقيد الجيس لي ألن ف اس ي  لي  تاين  فنيرة 

ن اسنت  بنم  علك الاة  ةالت  رة علل  ب
(3 )

. 

ال راييي  ايييي العصييير الجيييس لي  بنمييي  عليييك االبيييداد ايييي اييين القيييةن  _ ا يييس اسنيييت        

ةالشعر اسلشيعر  نيس ايسن م ظيك بس ت ييس  ة ية الياي ايسن  فظيي  ةتداةلي  فمنير ةلهياا ةجييب 

بنيي عليك االط د علك خبيراته  ايي تياة  الشيعر ة عراي  قم تي  ةنقيد ألن النقيد  نيس ايسن  

تقة  علك خبيرات صيس ت  ة ياا  يس ا يب إلمي   التاة  الفطري ا س اسنت  اه ال را  النقدم 

ةت  مرم  ظهيرت فمضيس عليك فلنين   البس  من ةالعل سء ف  سن"ط   نمن" اهي  را  انطبسعم 

فمضس علك فلنن  ال تاةقمن ةال تاةقست اي الل العصرعدد  ن الشعراء ةظهرت 
(4)

.  

 

                     

 .38_34 دار النهض  العربم  ص 1 ط تسرمخ النقد األدبيعبد الع،م، عتم    _1

 .25 ص 2_نجةث    ةد  نمن صسبر النقد األدبي ط 2

 .292_280 ص 1_عبد الع،م، عتم  اي النقد األدبي ط 3

 .22_05 ص 2009_ سش  مسثي  نس ج النقد األدبي عند العرب )د ط( نن  4
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إن ال را  النقدم  اي العصر الجس لي تعتبر جي،ء ال متجي،ف ايي اين  قساي  شيس ل  ال _        

م ان اال تداء بهس علك طبمعتهس ةراي  النيتر عين صيةرتهس ب عراي  ال نيسر الفايري ةاألدبيي 

الاي نبتت ام  ا س مقةن:"ط   نمن":لمس إال ال عرا  الج،ء النيبمن إاا لي  معيرف  يس م يمط 

،اء األخرث علك فقين تقيدمر اسلنقيد الجيس لي إان  ية ظيس رة  قسامي  ليمس  ع،ةلي  ب   ن األج

عن ال مسة العقلم  ةاألدبم  للعرب ة   الل نجد فن الشعر الجس لي ارتف  علك قمسس لي  ماين 

ايي الييدنمس  العيرب معراةنهيس ا يس مصيسدف الشيعر الجيس لي  نيي   دمنمي  ةدعيةث عليك ال، يد

ا س ام   ن  ةادث جس لم ةشؤةنهس ةالنظر إلك الاةن 
(1)

. 

ةبسلتييسلي اييسن شييعر  نج ييةا اييي التعبميير عيين  يياه ال ييةادث _ ا ييس فن الشييعراء الجس لميي      

ةاتنييسد  الشييعراء ترج يي  لفتييرة جس لميي   يين خيي ن تعييدد الييدمسنست ةالعييمؤ اييي قبمليي  ةا ييدة

ي  ياه الفتيرة التجسرة ةا رة ال رةب بمن القبسئن اي الجس لم  بنبب نمسدة ةعلمي  قيد ظهير اي

شعراء متبس ةن بقةته  ةارةنمته  ةدةر   اي   سم  القتلي  ةالتي  ر  ين فعيدائهس ة ن فشيهر 

شعرائهس"ال هلهن"ة"عنترة بن شداد"ةثمر س  ن الشعراء الفرنسن
(2)

. 

_ ا ن صةر ال را  النقدم  اي العصر الجس لي فن العرب الجس لم  اسنيت ت اي  عليك       

ة ياا  بعض القصسئد ةاألبمست بسلتفرد اتقةن:" اا فاخر بمت ة اا ف دا بمت ة اا ف يج بميت 

فث،ن بمت ة لي  جرا"اهياا النيةد  ين النقيد ثمير  علين ايي العصير الجيس لي
(3)

في فن النقيد   

النصةص ةارراء تغلب علم  االنطبسعم  ثلب  شدمدة في فن مقد   ن علن  يس الاي تل ن  اي 

مبرر اي  ا   ة  ن  اا النيةد  ين النقيد ال م اين فن منيس   انيهس س ابمير ايي تطيةر األدب 

ةاالرتقييسء بيي  ة يين صييةرت  النييساج  إلييك صييةرت  الراقميي  التييي رفمنس ييس اييي فةاخيير العصيير 

تي مصدر س علك األ ر الفني ال نقيةد ال مبيمن لل بيدد  فةاتي  الجس لي ألن النسقد اي ف اس   ال

ة ظس ر الضعف ال ةجةدة اي ع ل 
(4)

  . 

 

 .45 ص 1929ف  د ف من اجر اإلن   )د ط( نن  _1

 .12_11_فبة نعةد ن    فبة نعةد األدب العربي اي  ختلف العصةر )د ط( ص 2

 .24 ص 1971ط( نن  _ط  إبرا م  تسرمخ النقد األدبي عند العرب )د 3

 .30_ابن قتمب  الشعر ةالشعراء )د ط( ص 4
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 ونشأتها  األدبٌة المبحث األول: األسواق

 تمهٌد:

تبووت ا سواووتسش سيةووكانة عظيمووة  ننعووة عوو  م ووتص سيكووال عوو  سيك ووا سي ي     نوو        

 دا دتاس عهعي ع   نية سودبنة تسالقت ويدنة  نو   ه  واأل سوةنواة ظيموا يعاوي دة سيت وياة 

ع  سي تاة سي ي  نوة  عي  وه سي نوية سودبنوة  نو  يكبوا دتاس بوياعس عو  ش رويك سيةوكا عظيموة 

 عاقتعة.

 ألدبٌة:األسواق ا

   ع تقنيا  دبنة ن تعع عنهي سيةكاسك عه قبيئل  دة عنمةاته عوي يودنهم عوه  دنود تنمق هوي    

سيعاتعكته بييتك نش تسيمقد
(1)

. 

ت وو   اووتسش ظوويمتس نقنعتمهووي عوو   ةووها سياوومة تنمتق ووته عووه بك ووهي شيوو  بكوو  عظوويمتس    

ي "  ا"بوييب انه عتقوتم نمعيته"دتعة سي مودل"  تل نوتم عوه ةوها ابنوع سوتل توم نمتق وته ش

اتقهم بهي ع  ةها ابنع سآلةا  ن ي عتقتم بهي اتقهم به  تل نتم  عويد  سوتل توم نمعيوته 

اتش"سيعةقا"ت ت   ه بييب انه عتقتم اتقهم به  تل نوتم عوه  عويد  سآلةواة تم نمعيوته 

اتش" ووووووو يا"عنقنعتمهي ةعاوووووووة  نووووووويم يكةوووووووا نع ووووووونه عوووووووه ا ووووووول سي اد تتقوووووووتم 

ت اووووي ل بوووونه  عووويه ت ووووده عوووو  سيم ووو  عووووه ةووووكبيه تم نات  ووووته اتقهم"بييّاووو ا ت 

عنمعيته" وووده  بنه"ت ووو   عنووواة عووو  سيووونعه  قووويم بهوووي" بنه" عماوووبا شينوووه تم تقوووتم اوووتقهم 

ع "  ا عتا"م   اي سيقكدة تعمهم عه ن تع ي تنمعل" مكيك"عتقتم  اتسقهم بهي
(2)

. 

 

 

 

 .11 ص 2115_1436سيكاسش امة:  عهتانة 5_عيئع ره  عا سيمقد سودب  ر 1

 .52 ص 2118_1429دسا سبه  عم امة: 1 ر 1_ع ر    يدش سياسعك  تيانخ آدسل سيكال ج 2
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تيهم  اتسش آةا  غنا  األ ظـ"اي سيع يع"بمي نة  اعة تاتش"ع مة"ت   تقويم قوال       

تموي عوه  نيم عتام سي ج تنؤعهي ظتنا عه قبيئ هم اتش" بيةة" ظيموا عو  دنويا بوياش م وت عم

عظة شي   هة سينعنه تيم تظه عه عتسام سي ج شمعي ظيما تقيم ع  ةوها ا ل ت اوتسش ظيموا 

بنه دتا م تدتا سيك م ن تقته عنهي ي تاتش تسيبني يا ت   سيت  ظيما  تاع  بوتسل سيودةنل 

تسيعكال ع   األ سي غة
(1)

. 

ة نبودؤته سيتمقول سواتسش  و  ع تعوع سيمويص ي بنوع تسيةواسك تظيموا سيكوال  اوتسش  يعو     

شينهي عما  تسئل امتهم عال نعسيته ناناته شينهوي ةواقي تغابوي تةوعيال ت متبوي عظويمتس نمتهوته 

عه اتش  مكيك بيمتهويك اع ويه تظيما ربنكوة سال تعوي  عو   واأل سواوتسش تود تس سيكوال 

ةاة شي  سيعقيا ة بييقتل تسيع يت ة بييا ي تسيعبيد ة بييةوكا  تسيعبي وية بيي  وي ة تسيع وي

بييع يعوود تةووا  سو وول عظوويه عووه ايووة ي كووال عكتمووة   وو  تت نوود سي اوويه تسيكوويدة تسيوودنه 

تسية   شا ظيه سيةي ا  ت سيةرنل شمعي نتتة  سوي ين سيكيعوة تسواويينل سيةويئكة ق ود شيو  

شعهيم ايعكنه تركعي ع  تظتنا عةينكنه
(2)

.
 

تنمتق ته عه بك هي سيبك      اتسش ظيمتس نقنعتمهي ع   ةها سيامة  ت      
(3)

. 

عووه  مووي ماووتمتج  ه سواووتسش سودبنووة  وو  عمبووع سيوواي ظوويه سيةووكاسك ن تقووته عنهووي ين قووتس _ ت

 ةكا م تنت يةاته عنه بيومايل تغنا ي.

 

 

 

 

 

  52_ سيعا ع سيايبش:ع ر    يدش سياسعك  تيانخ آدسل سيكال ص 1
 ص 2114 )د ر( دسا عدسم   يعكوة سي عسئا اومة _ اتة  عا   نية سيكال سودبنة"سيةكا سي ي   "2
65. 
 ص 2111 دسا سبووه سي تعي سيقي اة اوومة 1 ر 1_ع وور    وويدش سياسعك  توويانخ آدسل سيكووال ج 3
61_61 . 
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 نشأة األسواق األدبٌة:

يقود ب وول تيووع سيكوال بييةووكا تت قنووه  وودس ظبنواس  ك هووم نقنعووته و ول ايووة ع عت ووة عووه      

سواتسش سيت  ن تعع عنهي سيةكاسك عه عةت و  سيقبيئل تظويه سيعت قو  ي ةوكا عنهوي ن قو  عمعيوة 

ت تش بيي كل عمعيوة سيةوي ا سيعبود  استوه ت واس عوي اوت يتل ساتةال وه عوه ةوالل  تيوة عو  

 سش ع  سي ي  نة سوتي .ا يل ع ييص سوات

شه ت ة سواتسش يم تظوه تكقود عوه   ول شيقويك سيةوكا تت قنوه ت اول بول ظيموا يهوي عظيموة      

سقت وويدنة ظبووا  عوو   نووية سيكووال آموواسة ةي ووة ت ه قتسعوول سيت يانووة سيتوو  ظيمووا ت ووتل 

سو ووقي  سيعةت  ووة ظيمووا تمووعل بعووي ت ع ووه عووه عمت وويا سيووبالد سيدسمنووة تسيقي وونة عوو  بووالد 

سيكال يهاس ظيه سيميص عنهي عتته شينهي اغبة عومهم عو  سيتبويدل سيت وياي يواية ظويمتس نقنعتمهوي 

 يدة ع  سوةها سي ام سيت   نا عنهي سيقتويل  ي  ةوها سياومة سيتالتوة سوتيو :ات سيقكودة تات 

سي  ة تع ام ت    ةها سيابنع آماسة تبهواس ال   ول  ه نتتسعود   نهوي  بمويك سيبيدنوة  عنكوي 

نا م تظبنا م عه ظل عج ت تل تياية نةرئ عه ننه  ه سواتسش ظيما يوددل عقور  غ

بل ي ت ياة  ن ي تم  كل سيميص نتةاتمهي عتساوم قتعنوة  ت  دبنوة ال تعوي  سيمويص عنهوي تابعوي 

ر ل   د م ع    د  األ سيعتسام غانعوي  ت  وا  عنهوي اون ي  ت عااوي ظانعوي ي بنوع  ت  عهوي 

 ت ينةهد      تش  بد نع ظهنب    ه سعا ة نةربهي 
(1)
  . 

 

 

 

 

 

 

 .74 ص 1978نتمنت امة   1  دسا سيك م ي عالننه ج3 _ عاتخ  عا تيانخ سودل سيكاب  سيقدنم ر1
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   مةأ سيكال _عاظع م سيت ياي عي قدعمي_ اتسقي يهم نتبينكته عنهي.   

تيكوول  وواأل سيظ عووة_ظعي اظووا سبووه اندأل_سةووتقا عووه اووتش سيموويص ب وويئكهم شينهووي  تال      

ناتد   ت تد ي ع  سي غيا سيايعنة  ه تظته ظ عة سياتش سيكابنة عوأةتاة عمهي ع كول سيتسقوع 

  ت سيكظص.تينص عه يعتم  اس سالاتق يك سيعتظ   عيدسعا  األ سوةتسا عه  م تس دة.

  سيب وا بت وتد سيموعسل سو يمول تتوأتا   و يبهي بويةتالرهم عتتعنع سواتسش سيت      عوا

بهؤالك تعي ناتتبع اية عه تغننا ع  سيكيدسا تسياق  تسي وبغة ع نص عوه سيعكقوتل  ه تظوته 

  ووتسل اووتش  وومكيك عووتال عةوويبهة ظوول سيعةوويبهة سو ووتسل سيتوو  ياووتش   ووا  ت سيتوو  ياووتش 

ه  ن ي نتاوتقهي عو  عت ود ي  ةواة سي مد سيقدنعة بيينعه  ت اتش  انل ت و  ةي وة بويينع

آال   ت اتش تسدي سيقا   ت اتش قاح سياي   ة عنه قتم  يد عنعي نع عته
(1)

. 

"ع   تسةا سيك ا سي ي    ظتا سواوتسش سيكوال سيتو  ن تعوع عنهوي سيمويص عوه قبيئول  ودة    

سيع وتل عو  تظتاا سيع ييص سودبنة سيت  نتاسظاته عنهي سيةكا تظتا سيتالق  سيةوكاسك بأعمنوة 

سي ناة تغايه ع كل بك وهم نمقود بك وي ت واأل سو يدنو  تسو ظويم تسيع ةوا  و  موتسة سيمقود 

سيكاب  سوتي  متسة سيمقد سيت   اعا تسيت  قن ا ع  سيةكا عكات "
(2)

. 

عه  اس سيقوتل نعظوه  ه م هوم  ه ساا ي ويا سوتيو  ي مقود عو  سيك وا سي وي    ظويه عوه _ 

 تبا سيعمبع سوتل يبدسنيا سيمقد سيكاب .ةالل  اتسش سيكال ظعي تك

 

 

 

 

  ص 1974/ 1395  دسا سي ظوا  اومة 3_اكند سوعغويم    اوتسش سيكوال عو  سي ي  نوة تسااوالم  ر 1

193_194. 

ع سيه واي()د _ره و عد شباس نم تيانخ سيمقد سودب   مد سيكال)عه سيك ا سي وي    شيو  سيقواه سياسبو2

 .    18ر( )دص( ص 
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سي عنووواة سيكابنوووة عت ووو ة ب ناسمهوووي ست ووويال ترنووودس ب ظوووم عتقكهوووي سي غاسعووو   ظيموووا    

سيععتيع عأتاا تتأتاا بهم  ن   ةاا عمهم ت  رتهم سيكدند عه  ايينل  نيتهي تت قش  واس 

براش  دندة   عهي سيكالقيا سيت يانة سيعتبيدية تسيت  ظيه ي عتقع سي غاسع  ي  عناة سيكابنة 

 ّه راش سيعتس الا ةظ ا  قدم  ايينل سالت ويالا تسيعتس والا  سيدتا سوايا  عنهي ظعي

عوو  سيووبالد سيكابنووة تقوود ابرتهووي بعةت وو   قيينعهووي سيدسة نووة تسيةيا نووة تسعدسدا   عنووة  وواأل 

سيراش سيت يانة ت نم   م تأتنا ي ةالل سي تاة سوةناة عه سيك ا سي ي   
(1)

. 

ةي ا تتقنم يه سوعاسح ياس  ع تس     ش رويك يعي ظيما سيكال عما سيقدم تاكد يتالدة _      

سيةكا عظيمته سيت  نات قهي يظتموه ظويه ياويه سيقبن وة نودسعع  مهوي يواس  قويعتس سواوتسش يتتاونع 

اقكووة سيةووكا تتووأتا بووه ت وواس سوةنووا ظوويه  وويعال عوو  مةووأة سواووتسش ومهووي عمبووع سيوواي ظوويه 

 هم.سيةكاسك ن تقته عنه ين قتس ةكا م تنتميقدته عنعي بنم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ص  1993 دسا سيكاتبوة سيظتنا  اومة 4ر  _ اكند سوعغيم  سواتسش سيكال ع  سي ي  نوة تسااوالم 1

9. 
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 عدد األسواق األدبٌة:

يامي م د ست يقي بنه قدسع  سيعؤي نه ع   دد  األ سواتسش تال ت دنود  ععمتهي عننموي موا         

(موووووا  "سينكقوووووتب " عووووو  1/411نكووووود ي تعيمنوووووة) "سيق قةووووومدي" )عووووو   وووووب  سو ةووووو (

سياووو نقة( نكووودسمهي  ةووواس تم  4/261( ت"سيبغووودسدي" عووو  ةعسمتوووه )314_1/313تيانةوووه)

نةت  ووويه   نهوووي عنووواظا ظووول عمهعوووي بك وووي تنتووواة بك وووي ت ك هي "سيتت نووودي" عووو  سالعتوووي  

تب ل ابع  ةواة اوتقي)سوععمة  ( ش د   ةاة بنمعي ماس ي  مد س"يعاعتق "1/85تسيعؤسماة)

 تسوعظمة(.تم نأت  "سويتا " عناظا عمهي ع  ب تغ سوال  ابع  ةاة.

(  ووي ل ظتوويل268ت قوودم سيعووؤي نه ت ووت "ع عوود بووه  بنوول")ا     
(1)

)سيع ّبووا(  وود عمهووي 

ستمتوو   ةوواة. عي "سيهعوواسم " عووم ه عكووه عوو   نوواة ومووه نقووتل عوو  ظتيبووه ) وو ة سي عنوواة 

" اووووووتسش سيكووووووال سيقدنعووووووة تقوووووود اظامي ي: ده سي موووووود م اسه ات (:179سيكووووووال()ص 

سيع يع  ظين بدا ع مة عم    ا سينعيعة   ا سيب انه سيات  ات ووووة د ع  ات ووووة 

سو دسد"
(2) 

 

 

 

 

 

 

 

  ص 1974/ 1395  دسا سي ظوا  اومة 3_ اكند سوعغيم    اتسش سيكوال عو  سي ي  نوة تسااوالم  ر 1
211. 

 .211_م ص سيعا ع: ص 2
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 أهم األسواق األدبٌة:

سواووتسش سيعهعووة سيتوو  تا وول شينهووي سيكووال  ووياقنه عمهووي عوويال ةرووا يووه تقوود ب غمووي بهووي        

 سيكةانه اتقي  ت ماترنع  ه مقام  األ  قايعي تالتة:

_  اتسش ةي كة يم تا   مب  تدسا بمنم ةي ة تتت يكل عنهي سي وبغة سيكابنوة ظعوي موا  1

 عوويه تغنا ووي عووه سيعووتسره سيتوو  تووانه   نهووي سياوونراة عوو  سي نوواة ت  ووا ت سيب ووانه ت

سي يااووونة تظعي موووا  عووو  ب وووا  ت  اا ووويا ت وووعة ت ن وووة تغنا وووي ععوووي نووودسا بووويادساة 

سياتعيمنة تسيوواي نمنووا عوو   وواأل سواووتسش  عوويل سيكووال نكنوومهم تالة سي وواص تتالة سياتعوويه 

 ي.ت ؤالك سيكعيل سيانه نتتيته سياتش ت م سيانه شينهم   ةيا    ه

_  اتسش  مةأ ي سيكال  م اهم ب ظم سي ي ة ع ياا عع سيوععه تعوت هم   ودش تعتنول عو  2

 يدستهم ع  سيبنع تسيةاسك تسية يم تسيودنه تسيوعتسج تسي قوتش...تال نةوا    نهوي شال اودسة 

   هي ت   عاآة سيكال ع  سي ي  نة تبهي ماوترنع  ه تكوا  عوي ظويه   نوه سيكوال تقانبوي
(1)

 

  الئقهم...تمعتل يهاس سيقام بكظين.ع  عكيع تهم ت

_  اتسش اسا  بغة عةت رة مناس يعتقكهي سي غاسع  ت   سيت  تظوته   و  سيب وا ظكوده 3

ت  يا تدب ...تع   األ ن تعع ت يا سي بةة تسيهمد تسي نه تعوياص تن وؤل عنهوي سيرويبع 

سيقتع  بعقدسا عي نقت  ةأمهي سيت ياي
(2)

. 

 

 

 

     

ص  1974/ 1395  دسا سي ظوا  اومة 3 اوتسش سيكوال عو  سي ي  نوة تسااوالم  ر  _ اكند سوعغويم  1

212. 

 .213_م ص سيعا ع: ص 2
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ب وول  وودد سواووتسش سيعتاووعنة قبوول سااووالم  ظتووا عووه  ةووانه اووتقي   عهووي  ظووين تات       

سيع ووويع تع مة تدتعوووة سي مدل ت  وووا عتا ت ووومكيك ت  ا ت اا يا تب وووا  شال  ه 

توم  ش  ظين تاأق  ع   األ سيداساة      األ سواتسش بةظل عةت ا  نعهي ت ةها ي ات

 تتاع ع  سي دن   ه اوتش  ظوين يظتمهوي عوه   نوم  اوتسش سي ي  نوة وه عو   واأل سياوتش 

ما    تسل سي ي  نة عه  عنع متس نهي ع  بنكهي تةاسئهي تدنمهي تس تعي ني تانياتهي ت دبهي 

 تيغتهي ت يدستهي.

 تعنعي ن   تكان  بهاأل سواتسش ت عظيمهي تتتسانةهي:   

 سوق دومة الجندل:_1

نكتبا اتش دتعة سي مدل عه سواتسش سيكابنة سيت  ظيما ع  سي ي  نة تظيه  اس سياوتش      

ع  سي قنقة  تل اتش ي كال ع  اية سيك ا تنقيل يوه دتعويك سي مودل
(1)

مقروة  ب ود نقوع  ت وت

نج سي يااوو  تسيعدنموة تعنهي   ووه عوياد سيعةووهتا تبهي  ونه تووتج تسية وعتتاورة بونه سيةوويم 

عتاق  عي به سيمةل تسيعا 
(2)

عو  عتاوم تس ود   تيم تظه دتعة سي مودل اوتقي نق ود ي سيت ويا

بل ظيما ع اقي عهعي عوه ع وياش سيرواش تعت وكي نق ودأل سيت ويا ت  و يل سيقتسعول يت وتد 

 تعي ن تيج شينه سيعايعا عه عسد تعيك. سيعيك سيكال بهي

تتكتد تاعنة دتعة سي مدل مابة   ه بميأل دتعيه به شاعي نل تعمه  ويك دتعة تقود بمويأل     

 ي ب  ياة تعه  مي  يكا سيتاعنة تتكد  األ سياتش عه  تسئل  اوتسش سيكوال سيتو  بيي مدل 

ظيما يهي عظيمة تقيعنة تسقت يدنة ظبناة قبول سااوالم نقتل"نيقتا سي عتي":"ظويه عنهوي قودنعي 

ر ك تظيموا   ه عياد تاعنا دتعة سي مدل وه   مهي عبم  بيي مدل تقانل عمهي  بل 

ظ لبهاس سي  ه بمت ظميمة عه 
(3)

   عه    ه تقا  يبم  ظميمة عه قبن ة ظ ل.

 

  1993سيظتنوا  اومة  تسيكاتبوة  دسا 4   رسيكوال عو  سي ي  نوة تسااوالم    اوتسش_ اكند سوعغويم 1

 .95 94 ص

ر  اعيه ع عد  عتا  اوتسش سيكوال  وا   دبو  تويانة  يداوتسش سيعتاوعنة سيكيعوة  مود سيكوال _2

 )بت ا ( .166ص  1979 دسا سيةتا  بناتا_يبميه امة 1

 .166سيعا ع م اه:ص  _3
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 األ سياتش ع   تل نتم عه ابنع سوتل ي بنوع تسيةواسك تمعل قبيئل سيكال ع  سي ي  نة         

تناتعا  تو  عمت و  سيةوها
(1   )

تابعوي ساوتعا سياوتش  تو  مهينوة ةوها ابنوع سوتل شاس يوم 

تمته بنت ه ةالل م  ه سوتل
(2  ) 

 _ سوق هجر البحرٌن:2

نتميتل سام   ا  ا  سيب انه  يعة تسينعه ت عيه عه  ة ل بالد سيكال ت ظتا وي       

عو   موتل قي ودة سيب انه تعتقوع  واأل سيوبالد  اةيك تاظا "نيقتا سي عوتي"ع  عك عوه  مهوي

سية نج سيكابو  تتظوته   و  ست ويل دسئوم بوبالد سيهمود تعياص ن  ول شينهوي عةت و  سو ومي  

كيش غنا سيت ياة ظييغتص     سي ؤيؤ تسيماوبة شينهوي   واي   و  تو  هي  ابيل  ةا  ي ع

 سيقنيص ت ي اي     غنا قنيص قيل داند سبه سي عة:

َظَاُ  سيَهيِ ِاي َ ِانَم َتْعا ٭ ٭ ٭  ا َغيَاِة  َت َكا ِعنَهي َتُاب  
(3) 

ت  ا ب ت  سيهيك تسي نم سام ي عنوع  ا  سيب وانه تعموه سيعتول ظعب وع تعوا شيو    وا     

تقتل" عا")ا   هللا  مه(:  با يتي ا   ا ظأمه  اسد يظتاة تبيئه  ت ياظوتل سيب وا ب ود 

بوويينعه تسيه ووا ب وود سيوونعه بنمووه تبوونه  تووا نووتم تين ة تسيماووبة   وواي ت ووي اي تسياووتش 

 ووته شينهووي عوو  ةووها ابنووع سآلةووا عتقووتم اووتقهم بهووي تظوويه نكةووت م سيعت ووع سوتل ظوويمتس نمتق

 تنتتي   عا م سيعماا به ايت    د بم   بد هللا به دسام.

تيه ا ةأه ظبنا ت ننم ع  سودل شا   ة سيعه هل ع  د ياهي ععيا  رةي ع   عوياة      

ةعووا سيقوونن تسيغانوول عوو  اووبل عتتووه  ووت ةعووا   ا عقوود ا وول سيعه هوول  ووّاسك مةووتة عووه 

  ا
(4) 

 

 

_ بووووت  ك ووووا ع عوووود بووووه سي بنوووول سيع با  ت وووو ن :شينعة ينةووووته ةووووتنتا  )د ر( )د ا(دسا سآلعوووويش 1

 .263سي دندة بناتا ص 

 .468ص  1_ سيق قةمدي  ب  سو ة  ع   مي ة سامةي   ج 2

 اعيه ع عد  عتا  اتسش سيكال  ا   دبو  تويانة  يداوتسش سيعتاوعنة سيكيعوة  مود سيكوال ر  _3

 .169 دسا سيةتا  يبميه بناتا ص 1979 امة 1

ت :ع عود به وة سوتواي ر _ع عتد ةوظاي سويتاو  سيبغودسدي ب تغ سوال عو  عكاعوة   وتسل سيكال 4

 .264 ص 1ج   دسا سياالم بغدسد1314 امة 1
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 عمان: _ سوق3

 ابنوة عو   موتل سية ونج سيكابو  تعتود   و  سياوتس ل ب وا سيونعه تتةوتعل   عيه ظتاة    

    ب دسه ظتاة اسا مةل تعا  ت   ظتناة سي اساة  ت  شه  ا ي ن ال به سيعتل ت بهي 

تسياعوويه تسيتوونه تم ووت اية تيكوول مةن هووي عتعنووع  ووه غناأل قنوول  مهووي  عتسظووه عتمت ووة ظووييعتع

ه نكعووه( شاس  قوويم تقوود سةووتقتس عمهووي عكووال اووعنا بكعوويه سبووه اووبأ  ةوو   ووده ت   عه) عوو

 عقييتس:  عه ت عه شاس  ت   عيه قيل سيكبدي:

ُمتس ُعْاَت َقِب  سيَ ِا  َْ اشُ  هَ شِ تَ   ٭ ٭ ٭ مْ ظُ نْ  َ ي  َ ع  الَ د ةِ  َ مْ تس  َ عُ هَ مُ تَ  هْ إِ عَ  َتْغع 
(1)

   

شيو   تسةوا  عويد   ظيه سيكال نات  وته عوه اوتش   وا شيو   عويه عتقوتم اوتقهم بهوي     

 واأل سيععييوة  يهمد تعياص  ن  ت تعوع عنهوي ب ويئع عت تعع عنهي ت ياسا سيكال عه سسوتي 

سيوتال  تقوود اظووا بووأه  ا وهي ع نئووة بييعكوويده سي ندة تسيوواةيئا سيعتمت وة عقوود قنوول قوودنعي يعووه 

تكوواا   نووه سياعش عأا ووهي غمنووة تت ياستهووي ظتنوواة سةووتهاا بووييتاص سو وو ا سيوواي ن ووبل 

بوه تبييكمبا تظيموا عنهوي ب ويئع   مبنوة ن ع هوي سيت ويا ب واس تباس عكمبا وي عوه   وتد  مووتس  

سيكمبا شا تق د ي سيكال تتقنم اتقهي  ت  آةا  عيد  سوتل
(2)

  .  

 _ سوق المشقر:4

ظيه سيعةوقا قودنعي   ومي  ننعي تعظيموي عاعتقوي عو  سيب وانه تقود اس   ونا سيعةوقا       

اووعه عوو  سيك ووا سي ي    تموويل ةووهاة  ظتووا عووه اوويئا سي  ووته سي  ووه تسيعظوويه تيعووع س

تسوعظمووة ت  ووب  عاظووعس ي  ظووم تاعووعس ي قووتة تاووتقي ت يانووة تعتقكووي   ووياني عهعووي عهت 

  ه بييب انه يكبد سيقنص ت ت عه   ا ت   وه  عد نعويمنته نقويل شموه عوه بمويك راوم ت ت 

يكبوود   ووت   ووه بووييب انه  وو  توول  وويل نقيبوول   ووه بموو  اوودتص تنقيل شمووه اوو نعيه تقنل 

سيقنص ن     ه آةا يهم نقيل يه سي  ي قبل عدنموة   وا تسيعاو د سي ويعع بييعةوقا تبنمهعوي 

مها ن اي شي   يمل عدنمة ع عد به سيك ا نقيل يه سيكنه
(3)

 . 

 

 .113_سيعا ع سيايبش: اكند سوعغيم   اتسش سيكال ع  سي ي  نة تسااالم ص 1
ت :ع عود ع عوتد ةوظاي سويتاو  سيبغودسدي ب تغ سوال عو  عكاعوة   وتسل سيكال  _سيعا ع سياويبش:2

 .264به ة سوتاي ص 
 سيعاظوع 1_  بد سايه سي يئل سيةريل سابودس   سي وي    تسي وتاة سي منة)سيقدسعوة تت  نول سيومص( ر 3

 .191ص  1997سيتقيع  سيكاب  بناتا امة 
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دند سيقوي  عوأةتاة عوه سيةوقاة ت و  سي عواة  ت عوه تسيُعَةقِّا ب م  تيه تعوت  تيمنوه تتةو     

 ع تا سيةقا ةقيئش سيمكعيه قيل  عات سبه  ات  سيكبدي:

 اُ بَ  ْ سِ تَ  اِ  ْ سيدَ  لِ يئِ مَ  هْ عِ  هَ  َ عَ  ْ  تَ اَل عَ  ٭ ٭ ٭  ة  ييَ اَ اِ  صُ نْ قَ  هُ بْ سِ  اُ عْ ي  ُ غَ  َ بْ   َ اَل  َ 

س َ ْه َتَقيِئِع َتَق َُ ْا   يمَ رَ  َ ةَ  َتَبْظَاس َمَ ْنَمي َ ْه ِ َنيُ  سيُعَةقّاِ  ٭ ٭ ٭شَِنيد 
(1) 

 _ سوق حباشة:5

ياعة عه بونه  اوتسش تس د عه   نم  اتسش سيكال     سارالش س تل عظيمة ب  بيةة      

سيكووال عوو  سي ي  نووة ت  وول سي ووبش سي عع تسي بيةووة سي عي ووة عووه سيموويص يناووتس عووه  وومص 

سيقبيئول تسو مويص ي ت وياة تس د تيك هي اعنا بواية يظتواة عوي ن تعوع بهوي
(2)

 شاه عهو  اوتش 

تهيعة سيقدنعة تيناا عه  اتسش سي وج تقود تاد عو  سيةبوا  ه "ااوتل هللا"_ و   هللا   نوه 

تاوو م_ دة ووه عوواة بت ووياة ي اندة"ةدن ة"_ا وو  هللا  مهي_ت بيةووة ب ووم سي وويك سيعهع ووة 

قمتمووي ب ووت  سيقووي  ظيمووا عوو  دنوويا بووياش م ووت  تتة نوو  سيعت وودة تبكوود سويوو  ةوونه سيع عكووة

تيوم تظوه عوه عتساوم تب م سيمته سية ن ة تبكد سيمته  ي  عق تاة عه عظة شي   هوة سيونعه 

سي ج شمعي ظيما تقيم ع  ا ل
(3)

  ن  نقتم عتاوم سياوتش عو  سيةويعص عوه ةوها ا ول تال 

تقتم ع  سونيم سوتي   تاتعا ات   نيم عكدتدسا ومهي اتش تيمتنة ع دتدة عقد ظيما  بيةة

عةتاظة بنه سينعه تتهيعة تسي  يع. عه ا ل ت   اتش تيمتنة
(4) 

 

 

 

 

 

 .191 ص  بد سايه سي يئل سيةريل سابدس   سي ي    تسي تاة سي منة)سيقدسعة تت  نل سيمص( _1

 .115_  اتسش سيكال ع  سي ي  نة تسااالم ص 2

ت :ع عد به ة سوتواي ص سيبغدسدي ب تغ سوال ع  عكاعة   تسل سيكال  ع عتد ةظاي سويتا _ 3

267. 
_  اعيه ع عد  عتا  اتسش سيكال  ا   دب  تيانة  يداتسش سيعتاعنة سيكيعوة  مود سيكوال ص 4

_191_191. 
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 _سوق صحار:6

بييعتي ا  وويك عوو  عاوويية   وو يا عمرقووة عووه   عووا عموويرش سيكووال ت غمي ي ت ر  هووي      

سيععيية يال رةاي  مد سيظالم  ه  عيه)ت ق بتهي   يا ت     و  سيب وا تبهوي عتوي ا 

سيب ا تق د سيعاسظل ت     عا عدنموة بكعويه ت ظتا وي عويال تال تظويد تكوا    و  ةويرئ 

عدنمة  ظتا  عياة تعيال عه   يا تبهي عكيده ظتناة( ب ا سيكال ب عنع بالد سااالم
(1) 

ت  يا ب م سي يد سيعهع ة تقتم يكةوا نع ونه عوه ا ول سي واد ةعاوة  نويم
(2)

 تقود نظوته 

ساعهي عه سي و اسك ساوتميدس شيو  قوتل سيكال)بموت  و يا  ت بموت سي و اسك( قيل ع نوا بوه 

  ميل:

ي   َتُهُا يَِةْ ِتَ ي ِعْمَهي ُ َ يُا ٭ ٭ ٭َتَةب ْا َرْ ُك سيَ َب َْنِه َ ْاب 
(3) 

 _ سوق دبا:7

ت ود   مهوي  بوت  نويه سيتت نودي عو  ظتويل عدنمة دبي اسا سيتيانخ سيعغاش عو  سيقدم          

ساعتي  تسيعؤسماة تااد يمي ق تهي سيعاعتق  ع  ظتيل سوععمة تسوعظمة تقد تاد ساوم  واأل 

سيعدنمة ع  ظتيبنه  عي عاس د سارال  ت  اه سيتقياونم عو  عكاعوة سوقيينم ظول  وؤالك قوييتس 

ظيما   ود  اوتسش سيكوال عو  سي ي  نوة تاوتقهي عكوات  باوتش دبي قويل "سينويقتا  مهي  مهي 

سي عتي":)دبي اتش عه  اتسش سيكوال بكعويه ت   عدنموة قدنعوة عةوهتاة يهوي اظوا عو   نويم 

سيكووال ت ةبيا ووي ت ةووكيا ي تظيمووا قوودنعي ق ووبة  عوويه تيكوول  وواأل سياووتش سيعوواظتاة ظيمووا 

تة امة ش د   ةا ي ه اة( مدعي عت هي سيعا عته  نيم  ب  بظا  م
(4)

. 

 

 

 

 .116_ اكند سوعغيم   اتسش سيكال ع  سي ي  نة تسااالم ص 1

ت :ع عود به وة سوتواي ص  _ ع عتد ةظاي سويتا  سيبغدسدي ب تغ سوال ع  عكاعة   تسل سيكال2
267. 
 .178 صتت  نل سيمص(  بد سايه سي يئل سيةريل سابدس   سي ي    تسي تاة سي منة)سيقدسعة_ 3

 اعووويه ع عووود  عتا  اوووتسش سيكوووال  وووا   دبووو  تووويانة  يداوووتسش سيعتاوووعنة سيكيعوووة  مووود _ 4

 .179سيكال ص
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تدبووي ب ووت  سيدسل تسيوودبي سي وواسد قبوول  ه نرنا ت وو  غنووا دعي)تدعووي  ن ووي عووه  اووتسش         

عووع دبووي عووه سيكال(تدعووي ب ووت   تيووه تتة نوو  تيمنووه ب وودة عووه مووتس    عوويه قنوول عدنمووة توواظا 

 اووتسش سيكووال سيعةووهتاة اظا ي سبووه  بنوول تسيبناتموو  بوويوي  سيععوودتدة تااووعهي اووكند 

سوعغيم  ت اعيه ع عد  عتا بيوي  سيعق وتاة)دب (
(1)

 ت و   ع وة  اوتسش سيكوال ت عوع 

بنه ت يا  عناة سيكال تسيهمد تسيامد تسي نه تنقتل"سيعاعتق ")شه عتام  األ سياتش نقوع 

نووتم عووه ةووها ا وول تتعتوود شيوو  سيكيةووا عووه  سيةوو ا  ي عوو  آةووابوونه عتاووع   وو يا ت

ةكبيه(
(2) 

 _ سوق الشحر:8

نر ش ساوم سيةو ا   و  سياوي ل سي موتب  ي عنواة سيكوال بونه  وده ت عيه تسيةو ا        

عأةتا عه عة ا سوا  ت ت عابخ سوا  تعميبا سي عت  تتةوتعل   و  بوالد ت تدنوة 

 مووي سيةوو ا عهوواة ت وو  ق ووبتهي تينص عنهووي عا  تمةنل تشمعووي  عووتسيهم  تقا  تسيعوواسد بهووي

سابوول تمنوواس يتقت هووي عوو   ق وو   مووتل سي عنوواة   وو  سيهموود  ووابتس بهووي سيعتوول عوو  سيبكوود 

عنقتيته)ياا بعكعل يمي تيت ب غا سية ا(تسةتالر    هي بييميعية عه سي بةة تسيهمد تعوياص 

سال رةاي":) ياومتهم عاوتك عة  ودس ال نظويد تغنا م  كل    هي غنوا ع و يك  تو  قويل "

نتقوووو    نهووووي(
(3)

 عييةوووو ا عق وووود ت وووويا سيبووووا تسيب ا تةووووتها بيابوووول تسيكمبووووا تسي بوووويه 

تسيبع تسودم نق وووووود ي سيت وووووويا عقوووووور تت ياتهووووووي بانووووووة تب انووووووة رانقهي  ووووووكبة نقتل 

ي بعوي سيعاعتق )عنقتم اتقهم ت ا نل سي بل سياي قبا  تد سيمبو _   نوه سياوالم_ تنبنكتمهو

نم ش بهي عه سودم تسيبوع تاويئا سيعاسعوش تنةوتاته بهوي سيظمودا تسيعوا تسي وبا تسيودةه تيوم 

يناا بأا  عع ظوة تظويه  عنوع عوه نةت و  شينهوي عوه سيكوال بت وياة  نظه بهي  ةتا ومهي

ت   تق ل عه عهاة تظيما اتقهم تقتم ي م   عه ةكبيه( نتة ا ببم  نتال
(4) 

 
 
 
 
 .167 صسي يئل سيةريل سابدس   سي ي    تسي تاة سي منة)سيقدسعة تت  نل سيمص( بد سايه _ 1
 ص 1ج 1332 دسئوواة سيعكيا  سيهمد اوومة 1_  بوت   وو  سيعاعتقو  سو وو هيم  سوععمة تسوعظموة ر 2

163. 
 .118ع  سي ي  نة تسااالم ص سيكال _اكند سوعغيم   اتسش 3
 .164_163تسوعظمة ص   بت     سيعاعتق  سو  هيم  سوععمة _4
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 سوق عدن أبٌن: _9

اسا عتقووع  غاسعو  ععتوويع تقوع ب يموول ب وا سيهموود   و   مووتب  ع ونش بوويل   وده عدنموة   

ظيموا تعوا  سيعمدل م ت سيةاش عنهي عاا  ي ا ه سيتسادة شيو  آاوني عوه سيب وا سو عوا تبهوي

عاسظل سيهمد تع ا تسي  يع ت بةوة عموا سيقودنم ي  ور تساقال  ت و  عو  انول  بول نمتهو  

باتا شي  سيب ا ادنئة سيهتسك ال عيك بهي تال عا   تةال    هي عه  ونه بنمهوي تبونه  وده 

عاناة نت تسيعيك نمتقل شينهي     نهتا سيدتسل
(1)

. 

عو  سيونعه  قويم بهوي  بونه يعت وع ت وده  عنواة ظيمتس نات  ته عه سية ا عنمعيته  واس س    

عماوووبا شينوووه عتقوووتم اوووتقهم بهوووي  تل نوووتم عوووه ةوووها اع ووويه عتةوووتا  سيت وووياسا ت موووتس  

سيرنوول
(2)

 تووم نمقةووع سيموويص عمهووي شيوو  عت هووي عووه قيبوول تظوويمتس ال نتة وواته بأ وود ومهووي  ا  

آةووا عووه عع ظووة ت عووا ع ظم تظيمووا تةووكا م ع ووتة  عنووا تووم عووه ع ووة سيوونعه عووه بكوود م ت

عه عياص غ بتس     سينعه تظيه ال نةتاي ع   اتسقهم تال نبنع تظيه رنل سية وش   ةا م

 عنكي بهي نكبي ع   ده تيم نظه   د ن اه  مكه عه سيكال
(3)

ي م وتا   عظيموا  وده تة وع

سي ياا  ظعي  مهي ظيما تةوتها بييرنول تسيبواتد تبهوي عغويتص سي ؤيوؤ قويل سيةوي ا  بوت بظوا 

  ده  بنه:سيكندي ناظا 

يةَ عَ يِ  تشَ عَ  يألُ عَ يَ  يلُ  َ   اِ اَ  َ تَ  ٭ ٭ ٭  يةَ نَ ي  َ نَ سي َ  هُ دْ ي  َ نَ  يةَ نَ  َ 
(4) 

 سوق صنعاء: _11

 رنوول بووالد عوو  سيوونعه بوول  مووة سيكووال ظ هووي    ع ووال سوعتوويل عوو  رنوول  وومكيك        

سيهووتسك تس تدسيووه ت اووه سيكنش قوويل "نيقتا":) وومكيك ق ووبة سيوونعه ت  اووه بالد ووي تةووبه 

دعةش يظتاة عتسظههي تتدعش عني هي(
(5)

  عه   ظبا سيعاسعوش عو  سيونعه ت ظتا وي   وال ال تودسل

  تسئهي عال نت تل سامايه عه عظيمه  نغي تال ةتيك يرنبة  تسئهي تظتاة عني ي.

 
 
 
 
 .119اكند سوعغيم   اتسش سيكال ع  سي ي  نة تسااالم ص  _1
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تقتم اتقهم ب ومكيك عو  سيم و  عوه ةوها  سيكال شاس سات  تس عه  ده تسية ا تظيه      

اع وويه شيوو  آةوواأل
(1)

 عنووأتته بع ت وو  سيعمتت وويا شيوو   وواأل سياووتش عتوول:سيقره تسيع  وواسه 

تسو ووبيغ ت ةووبي هي تنةووتاته بهووي عووي نانوودته عووه سيبووع تسي دنوود تغنا ووي تظيمووا تقووتم عوو  

شي  عت هي عوه سياومة سيعقب وة تبونكهم بهوي سي وص  سيم   عه ةها اع يه شي  آةاأل تم تمقةع

  ول ب ودأل عإموه ظويه  سيند تيوم نظوه   ود عوه  واأل سياوتش نواد سياوتش شال شاس سةوتا  ا ول عوه

نةتاي عمه نتبينكته بت ة سيبالد
(2)

 تعمهوي ظويه ن  ول سودم تسيبواتد تظيموا ت  ول شينهوي عوه 

عكيعا ت ت ب د ظيه ع  سينعه
(3)

ت عه سيةكاسك سيعتأةانه  ن  اعع  قيل   عد سبه عتا  ت 

                                           شي   مكيك ت يا  شي  تقبل سياتد     عقابة عمهي:

ِعْه  ُعُِش َ ْمَكيِك ُعْ َريَ  َتُعْاَتِبعُ  ٭ ٭ ٭َمي  شَِاس َر َْغَمي َتِقنَل سيُاتِد اَلَح يَ 
 

 سوق حضر موت: _11

  ووا عووتا شق وونم تساووع نةووتعل   وو  بووالد تقووا  تسيعنوويأل تسي بوويل ت تدنووة بوويينعه           

نظته شي   متبه سية ا تشي  ةاقه  عيه تشي  غابوه  ومكيك قانل عوه سيب وا تعنوه اعويل 

تساوووكة تظتنووواة تكوووا  بيو قوووي  ت ووواس  وووقع ظتنوووا سي بووويل تسوتدنوووة ت وووت عووو   ع توووه 

قي ل تسيب وود م اووه  ووئن ة سيةووأه
(4)

 قوويل سبووه ظ ب :)ساووم   ووا عووتا عوو  سيتووتاسة  ي ووا 

عنا تقيل نيقتا:اعنا ب  ا عتا سبه  يبا سبوه ةوييخ ع  وا عوتا ساوم عت وع تساوم 

قبن ة تسام اتش تسام ةوةص ت و  مين وة تساوكة ةواش  وده قوال سيب وا ت تيهوي سياعويل 

ا بوه عكود ظتناة تكا  بيو قي  تبهي قبا  تد_  نه سياالم_ تبقابهي بئا با تا( قيل  ع

 نظال:

ْظَاسهِ  ٭ ٭ ٭ ُ  سيَظَمِدي ِ ْنَه َاَعي يََميَتسوَْةكَ  ِعْه َ ْ َا َعْتْا ُعَ َمِل سياِّ
(5) 

 

 

 

 
  .266 ب تغ سوال ع  عكاعة   تسل سيكال ص _ع عتد ةظاي سويتا  سيبغدسدي1
 .165_164_  بت     سيعاعتق  سو  هيم  سوععمة تسوعظمة ص 2
 .266 ب تغ سوال ع  عكاعة   تسل سيكال ص سويتا  سيبغدسدي_ ع عتد ةظاي 3
 .121_122_ اكند سوعغيم   اتسش سيكال ع  سي ي  نة تسااالم ص 4
 .164 سيةريل سابدس   سي ي    تسي تاة سي منة سيقدسعة تت  نل سيمص ص _  بد سايه سي يئل5
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سيقبيئول عوه سيكوال تسيوبك  قوتم  واأل سياوتش عو  سيم و  عوه اي سيقكودة بكو  ظيما ت     

سآلةا ن  ا اتقي  ةا  تقتم ع   األ سونيم  ن ي
(1)

. 

 _ سوق مجنة:12

نق د سيكال اتش ع مة بكد  ه تم   اتش  ظين نتععته عنهي عي ق دتس عوه ت وياة       

تع مووة عت ووع)تقنل ب وود(قال عظووة   وو   عنوويل عمهووي تقع بععووا نهوواسه قووال  بوول نقوويل يووه 

ظة     قدا باند عمهي تسيني ا عوه سيعوتسره سيتو  ال نماوي ي   ول عظوة سوا ل ت ت بأا ل ع

يبك  سي عيل عنهي تومهي اسا عنيأل
(2)

 . 

 تع مة ب ت  سيعنم تظاا ي عت ع قوال عظوة ت وت سيواي  يمويأل بالل_ا و  هللا  موه_      

 بقتيه عتةتقي شينه بكد سيه اة:

لُ نْ  َ رُ تَ  ة  يعَ ةَ   ْ يِ  تهَ دُ بْ نَ  لْ  َ تَ  ٭ ٭ ٭   ة  مَ  َ عَ  يألُ نَ ي عِ تعَ نَ  هَ دْ اَ  َ  لْ  َ تَ 
(3) 

  سوق ذي المجاز: _13

اتش ات سيع يع عه   نم  اتسش سيكال تيهم ع  ت دند ي قتاله:)  د عي  مهي ظيما         

    عااخ عه  اعة بمي نة ظبظل  بل بكاعيا ة   نها ساعيم شاس تق   تاظا "نيقتا" 

سيعبنوودي تسيتوويم   مهووي عت ووع بعم  تعموو  بوونه  اعوويا عوو  تغنوواأل ت ووت   وود قووتينه مق هعووي 

 م   سيرانش تقانبي تسياي مق تس سوتل  ظتا  ددس تشه ظويه سيقوتل سيتويم   دمو  شيو  سيقبوتل(

 بمي نة  بل ظبظل تقنل تبنه عظة ت اعيا .  عات سيع يع     عايعة  عنيل عه  اعيا

دنويا  وانل  وم    هوي  ه تات سيع ويع عوهوه ش يعة سي يج ظيما عم تاع  ات سيع يع         

تاتد اي سيع يع ع  ةكا سيكال تال اونعي ةوكاسك  وانل ومهوي عوه  ته تنظتات اسمهي سودم

 اتسقهم سيظبا  عه سيعتسام  ن ي قيل  بت اؤنل سيهاي 
(4)

: 

 

 

 

 
 .267_ ع عتد ةظاي سويتا  سيبغدسدي ب تغ سوال ع  عكاعة   تسل سيكال ص 1
 .152سيكال ع  سي ي  نة تسااالم ص  سوعغيم   اتسش_ اكند 2
 .266_ سيعا ع م اه:ص 3
 .153ع م اه:ص _ سيعا 4
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ُنَبيِدْا  َتيَ  سيَايِبَقيِا شِيَ  سيَ َبلِ   ٭ ٭ ٭ِةَنٍة  َتَاسَح ِبَهي ِعْه ِاي سيَعَ يِع  َ 
 

 سوق نطاة الخٌبر: _14

ت وو   وودة   ووته ي نهووتد تعنهووي عنوويأل  ةنبووا قانووة ةووعيي  سيعدنمووة بنمهووي تبوونه توويبتة     

تععسا  تمرية سام   ه بهي تسام  نه ظاية تقنل    ةنبا م اهي ت تل قانة مةل ظتنوا 

عوه  ناق  بكنه عنهي تسيب د بنئة عكاتعة  و  سيكوال ب عي وي ت   هوي نهوتد ساوتترمتس سي  ويع

 ياةقدنم تسةتغ تس بييعاس ة ت سيت
(1)

. 

دة عه   م عاسظع سيم ياة ع  سي عناة سيكابنوة يتقت هوي بونه سةتهاا ةنبا بأمهي تس  تقد    

سيةوويم تسيوونعه  ي يتقت هووي   وو  سيرانووش سيت يانووة سيظبووا  عظيمووا ش وود  ع روويا سيقتسعوول 

سيت يانووة سيظبووا  عووم      هووي عوو  سيت ياة تمةووأا عنهووي اؤتص  عووتسل  ووةعة  عةنبووا  وو  

 ووياسا سينهووتد عوو  ةنبووا ع ووا  سي عنوواة سيعوويي  ب  وول عتقكهووي ساووتاستن   تستاووكا ت

تغنا ووي  ت  ساووتري  سيا وول سيتس وود عوومهم ظووأب  اسعووع سيةنبوواي  ه ناوونا قتسعوول سيت يانووة 

ي اوويبه شيوو  سيةوويم ت ووم عووه مةوواتس عوو  سي عنوواة سيتكيعوول بييابووي ت توواتس شتوواسك  ووةعي عظ عووي 

عووووواا   ووووو  قوووووانش  ت يرنعوووووة عوووووه يرووووويئم سيمكعووووويه قيعوووووا يهوووووي اوووووتش ةنبوووووا تقووووود 

ي بكد ععه اتش اي سيع يع  ي بكد  ةها سي وج تقبول  ه تبتودو اوتش  كل"سيعاعتق "ععمه

  ا
(2)

تقد ساتري ا ةنبا  ه تت تش      عنع عاسظوع بنوع سيع وت اسا عو   عنوع  م ويك  

 سي عناة سيكابنة تبم  سينهتد عنهي   متس  دندة  ك تس عنهي  عتسيهم.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 .153_156سيكال ع  سي ي  نة تسااالم ص  _ اكند سوعغيم   اتسش1
 .156_ سيعا ع م اه:ص 2
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   _ سوق حجر الٌمامة: 15

تقووع بووالد سينعيعووة شيوو  غابوو  سيب ووانه ت مووتب  سيكوواسش تسيرانووش شينهووي عووه سيكوواسش        

تغنوواأل تق ووبتهي  م قاس ووي   ا تاظووا سي اوويه  ن ووي)سي  ا(بييتكان  ت ظ  سيظاووا عنهووي 

 ن ي
(1)

. 

ن تت  عتام  األ سياتش ع  سيكيةا عه ةها ع ام تتنل قيئعوة  تو  آةوا سيةوها  نو       

نم   سيميص عمهي     عت هي سيكيم سيعقبل تقد بقنا  األ سياتش آةا سيك ا سوعتي تيم نظوه 

سيميص ب ي ة شي  ة ياة  نمعي نا بته شينهي وه عتاعهي ن يد  سيةها سي اسم
(2)

. 

 _ سوق دٌر أٌوب:16

دنا  نتل قانبة ب تساسه ع  متس   دعةش ند ته  مهوي عاوظه سيمبو   نوتل_   نوه          

سياالم_ ت ه هللا سبتالأل عنهي تنع عته  ن ي  ه سيكونه عنهوي  و  سيتو  اظ وهي با  ه  واس عوي 

اظاأل"نيقتا" عي سيقانوة عهو  شيو  ةوعيل ب وا  تغوال  اا ويا تتكوا  سينوتم بيام)ةونخ 

نووتم عقوويم يمبوو   نووتل_   نووه سياووالم_تعنهي سيكوونه سيتوو   ةوويا اووكد(تال نووعسل عنهووي شيوو  سي

شينهي"نيقتا"ت   عه سيقا  سي غناة ع   تساسه ق ن ة سيم تص تسيةأه
(3)

. 

 األ سياتش  تل  اتسش سيةيم عظيه سيكال شا سمتهتس عه  اتسقهم سيعتاعنة ت مهتس تتكد        

عتس ت ووياتهم عنهووي تبوودكتس بهوواأل   هووم تا كووا تعووتد سيووبالد تهنووؤس ي اوو ا شيوو  سيةوويم عأقووي

سياتش قيل سبه ظمياة)شاس غيبا سيتاني عع غنتل سيةعص يم تاس ي  ابكونه نتعوي تايوة  عتيهوي 

قيل ت  ل سيةيم نر كتمهي بةعص ت ةانه عه غنا  ه تر ع  ت نات وي  اوتسقهم عتقوتم اوتش 

دنا  نتل ت    تل سواتسش سيعاظتاة(
(4)

. 

 

 

 

 

 
 .157سيايبش:ص  _ سيعا ع1
 .161_  بد سايه سي يئل سيةريل سابدس   سي ي    تسي تاة سي منة سيقدسعة تت  نل سيمص ص 2
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 _ سوق بصرى:17

ب ا  عه ظبويا عوده سيةويم قودنعي تيهوي عوه سيةوهاة عوي ال م ود يدعةوش م اوهي ومهوي         

ظيما ع رة ا يل ت يا سيكوال عوه بوالد سيةويم ع واا سوياومة بواظا ي عو  سيةوكا سيكابو  

تاسه ت و  عوه ظبويا عوده سيةويم عموا سيقدنم تب وا  عوه عةويا  سيةويم ت و   ي وعة سي و

ي ال نتوادد عو  ظتنوا عوه  ةوكيا سيكوال تظويه   ول ععه سورتل قبل سااالم  ت  شه ساعهيس

 وؤالك شيو  سيةويم تظويه سيموبر   او يا ظتواةيسيةيم      القيا عتتس  ة عوع اوظيه سي  ويع 

بنه سيب ودنه ةبياسو تسيةيم تنمق ته تهم بنه سي  يعسظتناس عي ن ع ته عه ت يا
(1)

عقود ظيموا   

ه  عنوواة سيكال  مووتس بهووي سياتعوويه عاظووعس ت يانووي عهعووي عه  اووتش  يعووة ي قتسعوول سآلتنووة عوو

قبيئول سي و اسك نقوتل "سبوه ظاياومة":)تم تقوتم اوتش  مينة عيئقة ت ك تس عمهوي ق كوة يعاسقبوة 

ب ا  قيل عأداظتهي تقتم ةعص ت ةوانه ين وة ت ةبواا  مهوي ظيموا تقوتم ببمو   عنوة تالتونه 

شي   ابكنه ين ة(
(2)

. 

عاتش ب وا   يعوة ت يانوة ععمهي بكود عتاوم سي وج تسيغييول  مهوي بونه ع وام تابنوع        

سوتل تتاووتعا عووه تالتوونه شيوو   ابكوونه ين ووة تبووي  عنهووي عمت وويا سيهموود تسي بةووة تغنا ووي عووه 

 سيب دسه تقد سةتهاا بييانت  تسيةعتا سي ندة سيت  نةا   عنع سيت يا     سقتمي هي.

 _ سوق أذرعات:18

ت الئوش   اا يا بالد بةيم قال سيب قويك  عا وي قانول عوه  عوا تت نهوي عو  سيةوأه           

سيكال سيت يانة بهي ع  سي ي  نة ظكالئش  م بب ا  تسات ي تهي      ياوه ةوكاسئهم تةوبه 

 عي يب ا  عه عتل سعاؤ سيقنص:

ِاَ ي َمْنَا َ يلِ ِبَنْتِاِل  َْدَم  َدس ٭ ٭ ٭َت َْ  َُهي    َتُمتَاِتَهي ِعْه  َْاُاَ ياِ 
(3)

  

سياتش بكود اوتش ب وا  باوبكنه ين وة تنروتل  عود ي تسيغييول  مهوم نقنعتمهوي  تقتم  األ      

عد  سي ن  تبقنا  األ سياتش قيئعة بكد سااوالم بظتنوا ت و  عوه  روتل سواوتسش.قيل سبوه 

ظمياة:)...تم تقتم اتش  ا ياا ت   سينتم  رتيهي قنيعي(
(4) 

 
 
 .159سيايبش:ص  _ سيعا ع1
 .169_ سيعا ع سيايبش:ص 2
 .161_ 163_ اكند سوعغيم   اتسش سيكال ع  سي ي  نة تسااالم ص 3
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 تقد ظيه ن ظعهي  ظيم ي اتم تسةتهاا بةعا ي ع  سيةكا عقيل  بت اؤنل سيهاي :     

لِ  َ سي ُ  ةِ نَ يدِ هَ ظَ  صِ مْ  َ  ةُ اَ ظِ اَ عُ   ٭ ٭ ٭ي  هَ بِ  اْ تَ  َ  ياُ  َ اَ اْ  َ  هْ عِ  هُ  ُ  ْ ي عَ عَ عَ 
 

 _ سوق الحٌرة:19

عع  ه سيت يا سيكال قود يم ناظا  األ سياتش   د ععه تكا  ياظا  اتسش سيكال           

سيعكقووتل  ه ال تقووتم عتاووعنة عوو  سيكوواسش ت   هووي  ووال شال  ه سوغوويم   ق وودت ي تعووه غنووا

اتقي عتاعنة " بت سي اج سو  هيم ":)ةاج سي يظم سبه  ب  سيكويص بمو   عنوة  ناظا بأه بهي

سبه  بد ةعص تعكه  را ناند سي ناة تظيه بيي ناة اتش ن تعع به سيميص ظل امة(
(1)

. 

تنكووا  عوو   وواأل اووتش اوو ع ظتنوواة تعتمت ووة عمهووي سودم تسيكرووا تسيبووياتد تسي ووتس ا      

بقنة  اوتسش سيكوال ععوي ن عول عوه سيةويم  ت سيونعه  ت تسيةنل تسوعتسل تايئا عي نكا  ع  

تةوكا  عه شبل تةنيأل تعنهي  ن ي  دل  عيه  ت سي  يع  ت سيهمد  ت عياص  دس عي ن عل شينهي

تةريبة تعميعاسا
(2)

 تظيه  ال سي ناة  اق  سيكقوتل ت  وياة عوه  وال سي عنواة سيوانه 

 .تأتاتس بهم تمق تس  مهم تظيه سي نانته ن تبته سوقريا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .163_ 165_ سيعا ع سيايبش:ص1
 1983_1414 دسا سيتقيعة بناتا اومة 1_  بت عاج سو  هيم  سوغيم  ت قنش ي مة عوه سودبويك ر 2
 .87 ص 9ج 
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 أثر األسواق األدبٌةالمبحث الثانً:

 _ توحٌد اللهجات:1

ظوويه سيكووال  عووة عت اقووة شيوو  قبيئوول ظتناة تقوود سمتةوواا  وواأل سيقبيئوول عوو   عنووع  م وويك        

سي عناة سيكابنة  ن  ظيه يظل قبن وة ساوتقاليهي تظنيمهوي سيةويص بهي عوأد  ايوة شيو  سمكعسيهوي 

تظيه عه  ابيل مةأة سي ه يا سيكابنة سيقدنعوة تعه سيعؤاو   ه نود سا عويل قود سعتودا شيو  

ةي ة عي نت ل بيي ه يا سيكابنة ع م ت ل شينموي م وتص ما وع شينهوي يعكاعوة  مي ا ي تب

سينتع  يظه سيةي ة   األ سي ه يا تع  سيك ا سي ي    تعاظا ظل قبن ة ب ه تهي ع   دنتهي

عوه سيمويص عوو  ت وة سيقبيئوول ي وأتس شيوو  سي غوة سيعةووتاظة عو  سيةريبووة تسيةوكا تتاظتس يه وويا 

متس شاس  يدتس شيو  قبويئ هم ت ودتتس عوع سيمويص عو  ةوؤتمهم سيكيعوة قبيئ هم سيت  نتظ عته بهي تظي

 ب ه تهم تال ةة ع   ه  ابيل سعتعسج  األ سي غيا ع  يغة عةتاظة تس دة عي نأت :

_   اة سيق ريمننه شي   عناة سيكال تعةييرتهم عنهي سيكال سيبيئدة بويينعه تم تعوعقهم عو  

بالد م بانل سيكام م اهم تتةال  بقي  سي عناة ظل عععش بن هم
(1)

 ت يدتة انل سيكوام  موه 

ظيه يابأ ع  سينعه  ام ت بص سيعنيأل ة  هي يتتع  بمنويم عتهودعا سيكوام باونل  نونم  غواش 

سيبالد تدعا سيقا   عيعه عظيه  ت عع ظتنوا عوه سي وته تسي واتل اوببي عو  ت واش سيقبيئول عو  

  نه سياوالم_شي   عنواة سيكوال م يك سي عناة سيكابنة تسيابل سيتيم : ت   اة شاوعي نل_ 

ت نها عووتسره تسةتالرووه تبمنووه بييق روويمننه بييع ووي اة تسيع وويتاة تسيع يابووة تسيعتووي اة 

سي ج تسواتسش سيت  ظيما تقنعهي سيكال ع   م يك بالد وي اس سالعتعسج عةي ا 
(1)

عوأد   واس   

 شي  سعتعسج سي ّه يا تسةتالرهي.

 

 

 

 دسا 1 دبنووووويا تشمةووووويك يغوووووة سيكال ت : عكوووووة سي اوووووه ر  _   عووووود سيهيةوووووع   تس ا سودل عووووو 1
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تسي غووة سيكابنووة  وو  ش وود  سي غوويا سياوويعنة ت ةووها سي غوويا سياوويعنة  وو  سيكابنوووة          

ة تسياانيمنة تسيكباسمنة تسآلةتانة تسيبيب نة تسي بةنة تيم نبش  ني عمهوي شال سيكابنوة تسيكباسمنو

تسياانيمنة تسيكابنة  اقي ي  عنكي تسي غيا سيايعنة  ةتسا ال نكا  يهه  م
(1)

. 

مك ووم    تالسيكووال نمنعووته بهووي ةووكا م تةروويبهم تقوود ظيمووا  مووية يغووة عةووتاظة ظوويه       

 ه سيبدسنيا سوتي  يهاأل سي غة ت قدم عي ت ل شينمي عه  تيا ي  ت سودل سي وي    ت وت ة ك 

ئ ة عه سيةوكاسك سيك وا ت ظعيئوه تةربيئوه تيظمهوي يوم ت عوع تتودته شال  تيا  دبنة تمال يري

ع  سيقواته سوتيو  ي ك وا سااوالع  تنا ع  قودعهي شيو  سيقواه سيةويعص ي عونالد   و   بكود 

تقوودنا ت   تعتوول  وواأل سي غووة عوو  آةووا سظتعييهووي ت نعتهووي بكوودعي عوواا عاس وول ظتنوواة عووه 

ه ووة قووانش   وو   ةتستهووي عووه سي ه وويا سيترتا تبكوودعي تغ بووا يه ووة عووه يه يتهووي ت وو  ي

سآلةا  تساتأتاا بعنيدنه سودل ع  عةت و  سيقبيئول سيكابنوة
(2)

 عيي غوة سيتو  ظيموا عةوتاظة 

بوونه سيةووكاسك  وو  يغووة قووانش يغووة سيةووكا سي ي    تيغووة سيقوواآه سيظانم تظوويه يقووانش سي وون 

  شمعووي يه ووة سوتعووا عووه  وواأل سي غووة تقوود ساووتقا عوو  م ووتص سواووال   ه  وواأل سي ه ووة سي  وو 

 قانش.

عأ ل قانش  ع   سيكال عقد نتةناته عوه ظوالم سيمويص   اومه ت  و يأل ايوة قوانش  وم     

  ل عظة عيهلل اب يمه تتكيي  سةتيا م عه بنه  عنع سيكوال عظويمتس  نواسه بنتوه تظيموا عظوة 

ت هة سيكال  عنكي تت ة سيقبيئل عتبينمة سيه يا عظيموا قوانش ناوعكته يغويتهم نؤةواته عوي 

نات اته عمهي عندباته  يامتهم تن اته     قنياهم عيت قا بواسة  نويتهم سي غتنوة ت نويتهم 

سال تعي نووة قيئعووة بييت ووياة تتبوويدل سيكووات  عووع   وومي  سيموويص س تعووع يهووم سوعووا سات كووا 

يغتهم  ه ظتنا عه عاتةبع سي غيا ت قب هوي تبواية عاموتس   و  سالمتقويك  تو   وياتس   وتد 

  عه  ي ين ت اه هي     يايه تعاعت يسيكال سمتقيك وع 
(3)

. 

 

 .118_ سيعا ع سيايبش:ص 1
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ت نت ويظعته شيو   سي عنواة سيكابنوة  عنوع  م ويكعقد ظيه سيكال نتتسعدته شي  عظة ي  ج عوه 

قانش ع   عتا م تظيما قانش تك عهوم عمياوظهم تت ظوم بنمهم تظيموا قوانش عوع ع وي تهي 

عع العهوم ت  ةوكيا م   اوه يغيتهم عوي تعوه ظ ست اه يغيتهي شاس  تتهم سيتعتد سيكابنة تةنوات

عهم  ي  نول عوه عي تةنا عه ت ة سيغيا شي  يغيتهم ع ياتس  ع   سيكال شا ال ت د ع  ظال

  نتل سيعمرش سيكاب  .

عقد سمتةاا سي غة سيقاةنة ع   عنع  م يك سي عنواة سيكابنوة ةوالل سي تواة سوةنواة عوه        

سيك ا سي ي    تتظ عا بهوي ظول سيقبيئول سيكابنة تسمقاوعا سي غوة سيكابنوة عموا  قودم سيك وتا 

هوي سيربنكنوة تسال تعي نوة شي  يه يا ظتناة سةت ا ظل قبن ة تظول  عي وة عت ودة عو  ناتع

ب ه ووة عووه  وواأل سي ه وويا سيعتكووددة عوواص ظتنوواة يال تظووية ب  وول سيت ووياة تتبوويدل سيعموويعع 

تع يتاة سيقبيئل سيكابنة بك هي سيوبك  تت عكهوي عو  سواوتسش تسي واتل سو  نوة عيةوتبظا 

ل عو  عه  اسك ت ة سي ه يا سيكانبة  ظتل سيم ا عنهي ب ه ة قانش عياوتأتاا بعنويدنه سود

عةت   سيقبيئل سيكابنة
(1)

  . 

 _ العوامل التً ساعدت على توحٌد اللهجات العربٌة:1.1

 _ المكانة الدٌنٌة لقرٌش:1.1.1

عقانش تقره عظة تسيكال نكتاعته يهي بم تا سيدنم  تظيه سيبنا  وام عقودص عو  منوا       

عكنوووم سيقبيئووول سيكابنوووة عووو  سي تووواة سوةنووواة عوووه سيك وووا سي وووي    ن  ته شينوووه تنوووعتاته 

  ميعهم تنقدعته يهي سيقاسننه تنةهدته عميعع يهم
(2)
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عظيه يهم باية ةأه  ننم     بقنة سيقبيئل سوةا  تقود ت و  سيقواآه سيظوانم  ويل شقويعتهم 

 تسيميص نأتتمهم عه ظل  تل ت تل. ع  ب د م  آعمنه

 _ العامل االقتصادي:1.1.1

بونه سيةويم تسيونعه  كول يقوانش عظيموة  ننعوة  سالقت يدنة تقنيعهي عأاتسش عظة تقنعتهي     

بنه سيقبيئل عقد ظيه عقدسا ظبنا عه سيت ياة ع  ند سيقاةننه سيانه ظيمتس نمتق ته بت وياتهم عو  

عةت وو  بقووي  سي عنوواة سيكابنووة عووه سيةوويم تنقتعووته عوو  عةت وو  سي  ووتل بتوودةالا ت يانووة 

شينوه سيقواآه سيظوانم با  تو  عمنعة عه  ةها ي ا  ة سيةوتيك تا  وة سي ون  ت وت عوي  ةويا 

سيةتيك تسي ن  تظيما قانش تقتم بهعي بق د سيت وياة تسيظاول عو  سي ي  نوة عأعيدا عمهعوي 

 ةنئي غنا ق نل عه عني ا سيتقدم.

 _ العامل السٌاسً والجغرافً:1.1.1

عووه  تسعوول اوونيدة يه ووة قووانش سيكيعوول سيانياوو  تسي غاسعوو   نوو  ظيمووا عظووة تقووع عتقووع    

  عناة سيكابنة تظيما باية  بكد سيعميرش  وه  واس  سي واص تسيواتم تسو بويشسيق ل ع  سي

عك    نه تكا   راس  سي عناة دسئعوي عوه سيةروا عوه روا   ودت م ت مهوم قود سةت روتس 

بيو ي م ععي  دةول عو  يغوتهم سيظتنوا عوه سيع وادسا م ود  ه   ول عظوة نكنةوته عو  ساوتقالل 

نمناته شي  عظة مناة ش والل تتقودنا تع  ايوة ت انة تبكد  ه سوةريا ععي  كل سيكال 

نقتل" بووت بظوووا" عووو  اد   ووو   م ووويا رع ووتس شيووو  سيةالعوووة بكووود سيااتل_ ووو   هللا   نوووه 

تا م_:"ال تدنه سيكال شال يهواس سي و  عوه قوانش عوال تم اوتس شيو  شةوتسمظم عوي عم وه هللا عوه 

ع  ه"
(1)

ابنوة تقود ت قوش يهوي م وتا  عقد ع ل هللا اب يمه تتكيي  قانش     اويئا سيوبالد سيك

 سيانيا  سيقتي ع  سي تاة سوةناة عه سيك ا سي ي   .
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 _أٌام العرب:1.1.1

ت   سي اتل سيت  ظيما تةمهي قبيئل سيكال بك هي     بك   ت تةومهي   و  سو يمول     

 تظيه عوي نقويل عو   واأل نلوي ابل عه سوابيل تظيما د يعتهي ع   األ سي اتل سيظالم سيب 

 ي ي ب غة قانش تظيه ياية سوتا ع  ت تند  األ سي غة.سي اتل عؤ

 _ سعة لغة قرٌش وغزارتها:1.1.1

 ع غة قانش ظيما  تاع سي غيا تاتة ت غعا ي عيدة ت بكد ي  ه سي ه يا سيعكنبة.    

 _ العامل الثقافً واألسواق العربٌة والحضارات المتاخمة:1.1.1

سي عنوواة سيكابنووة  اووتسش تقوويم عوو  سيعتساووم يت ووياة تسآلدسل تغنا ووي تع   وواأل  ظوويه عوو     

سواتسش ظيه ن تعع سيةوكاسك تسيمقويد تسيواتسة عنمةود سيةوكاسك تنمقود سيمقودسك تنوانع سيواتسة عوي 

هي  ابا يوه قبوة  دم ينت ويظم شينهوي اعكتأل ع  ظل عظيه تظيه سيميبغة  ظعي باتش  ظين تعن

 تقد  مةودأل عنهوي ظتنوا عوه سيةوكاسكسيةكاسك ع   نهم  ةوكا
(1)

تعوي نود م  واس سيكيعول سيت وياة  

تسيةكاسك تسيةربويك ناتويدته  اوتسش عظوة تعمتودنيتهي سيتقيعنوة تسودبنوة تنكا وته  ةوكيا م 

    قانش ععوي قب وتأل عظويه عقبوتال تعوي ادتأل ظويه عوادتدس ت واس عوي نودل   و   عوا  موينتهم 

يا م تةربهم تقيئد م ع  سواوتسش شا ن ودته شينهوي عو  ب  ي ة تعي ت ل شينمي عه متيئج  عظ

عتام سي ج تنقنعته عنهي  نيعي نكا ته عنهي عوي  ومكتأل ب وتدة  ومكة سيظالم تب غوة قوانش 

ع عنووع سينووات  ظيمووا عهنووأة يتغ وول يه ووة قووانش   وو   عنووع سي ه وويا سيكابنة تقوود نمتهوو  

ا  عو   وييت  مقرتو   تيهوي  ه سي ه تونه سيع  تونه بييتغ ول ش ودس عي   و  سوةوسي اس  بنه 

نظته و ل تس د عمهي م وتا   و  سو ول يه وة سوةوا  ع و   واأل سي ييوة نظتول سيومص ي ه وة 

تقيعة ت  ياة تآدسبيسيعمرقة اسا سيم تا ةانرة  ال تقل     سيعمرقة سوةا  
(2)
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تتيمنهي  ال تت تش ش د  سيعمرقتنه     سوةا  بتقيعتهي ت  ياتهي تعقيتعتهي يغيتهي تآدسبهوي 

ع    األ سي يية نظتل سيم ا ي ه تهي شال يم تظه يهي سياو ريه   و  سيعمرقوة سوةوا 
(1 )

عوإاس   

أل سيةواتر ععوه بويل ظيما ش د   يتنه  ييتنه توؤدي شيو  تغ ول سي ه وة سيتو  تتوتعا عنهوي  وا

 تي  شاس  تتسعاا ظ تي سي ييتنه ع  يه ة عكنمة  ه تتغ ل     سي ه وة سوةا  ت واس عوي ظويه 

ع  يه وة قوانش شا ظويه يهوي سياو ريه سيودنم  تسيانياو  تسيتقويع  تسالقت ويدي تعو   واس  

رتنل بود  عموا عوي قبول سيعونالد تساوتعا  وتسي  ةعاوة قواته ق وا سيكابنوة سي  يعنوة   و  

نعمنة تت ققا سيت دة سي غتنة بنه سيكال ع  سي عناة سيكابنة تةي ة بكدعي سمهوياا مهيئنوي سي

تسمتق ا عاسظع سيت ياة     عظة عمعل قانش تعتيبة سي  يج تع تقو  سيةوكاسك  دتل سي متل

تسيةربيك تسي ظعيك ت  نم عي  اعه سيكوال عوه  اوتسش تعوي اسعوش ايوة عوه   واة سينعمنونه 

ر عمويعل سيقبيئول سيكابنوة تتودسة هي تقود ةا وا قوانش عوه  واأل سيعكاظوة شي  سيةعيل تسةتال

 ظتووا  عقووي ت ظتووا سم توويح تستاووي ي تعووي  ووت شال  ه مووعل سيقوواآه سيظووانم ب غووة قووانش عبوود ا 

عكاظتهي سوةناة  د سآلاسعنة ع ا تهي تغدا يهي سيانيدة سيعر قة ع  ظيعة  م ويك سي عنواة 

نم   عه انراتهي اوت  عمويرش ق ن وة عكعتيوة ن وا   و   سيكابنة تبالد سيةيم تسيكاسش تيم

سآلاسعنة ت باسمنة تن ا  مية عةظ ة ي ه يا
(2)

. 
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سيدتا سيظبنوا عو  تت نود  واأل سي ه ويا سيكابنوة تتهوانبهي تس ودة تبهاس ظيه يهاأل سواتسش      

   يغة قانش عظيما باية سيقبن ة سوةناة ع  تيانخ سي  وي ة تقد ظويه يت وة سواوتسش  عول 

  وب  يغتي ةرنا ظعي ظيما سيابل ع  تقانل بنه يه ويا سيقبيئول سيكابنوة تتت ند ي بواية 

قبيئل نمنعته سيةكا بت ة سي غوة ت موه ظويه سيتس ودة عومهم شاس  اسد منوم  سيةكاسك     سةتال 

ة شي  ت ة سي ه ة سيكابنة سيكيعة عقد ظيما  مية يه ويا سيةكا ت يع   ه يه ة قبن تهم سيع  ن

سيت  نتيح يهي سيتغ ول ت وب   ابنة ظتناة تعنعا بهي عةت   سيقبيئل سيكابنة تسي ه ة سيع  نة 

 ا  ي ه ة قانش عقد تغ با      عنع سي ه يا سيتو  ظيموا اويئدة عو   يغة سآلدسل ت اس عي

 سي عناة سيكابنة ت  ب ا يغة آدسل  مد  عنع سيقبيئل سيكابنة.

تقد تواة روتل س تظوية يه وة قوانش بيي ه ويا سوةوا  سيتو  ظيموا اويئدة عو  سي عنواة     

تسيع وادسا تظعول عوي ظويه عنهوي سيكابنة سوةا  آتيا ظتناة عنهي تمقل شينهي سيظتنا عه سوي ين 

عه مقص تسي غة سيغييبوة تكعود عو  سيعويدة   و  ة وعهي سيعقهوتا عتعوتص عموه عوي ت تويج شينوه 

تتا به عوي نكتع وي قبول  ه ت هوع   نوه ظ نوي
(1 )

تظواية   ول قوانش ظويمتس نا  وته شيو  سوعوم 

تتموويتيتس سيع وويتاة عتوول عووياص تسي بةووة عاووعكتس ظالعهووم تتوودباتس ت ووه سيكاتبووة عوو    ووابهي 

عووه سياتعنووة تسي يااوونة سيظتنووا عووه  ي ووين ت ووة سوعووم عأ ابت ووي عوودسة ا ظالعهووم ت  ابت ووي 

تسيكباسمنة تسي بةنة تسي عنانة ت    اية  وياتس بربنكوة  ا وهم عو  تاور سيكوال ظوأمهم 

ع عع يغتي ن تر سي غة تنقتم   نهي تنةد  عا ي تناعع عه ةأمهي تبيي ع وة ن قوش عنهوي ظول 

ية سي غتنةعكيم  سي ن
(2 )

 تيم تق   مد سقتبياهي ع  سوعتا سيت  ظيما تمق وهي عقود سمتقول شينهوي 

ظاية ع   األ سي ه يا ظتنا عه سيع وادسا تسي ونل سيتو  يوم تظوه عو   ي وة يت وتد منيئا وي 

عوو  عت هووي سو وو   تشيوو   وواس تا ووع بكوو  سيكتسعوول عوو  غووعساة ع ووادسا  وواأل سي غووة تظتنوواة 

       نل عتكددة تقبتيهي  تعسمي ي  كل سيتس د.  عتاسدعيتهي تتاد  عع عنهي

 

 

 .91_سيعا ع سيايبش:ص 1

 .79_78_ ع ر    يدش سياسعك  تيانخ سآلدسل سيكال ص 2

 .92_ سيعا ع م اه:ص 3
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 _ الشعر:1

نكتبا سيك ا سي ي     تل   تا سيتيانخ سودب  تقود ت ول شينموي عوه  واس سيك وا         

عظيمووة عاعتقووة  نوو  ناووترنع سيوودساص يهوواس سيةووكا  ه نتبوونه  توواس   دبوو  س توول سيةووكا عنووه

 تسموول تس وو ة عووه  نووية سيكووال عوو  ايووة سيووععه شا سيووععه شا س ووت ن  وواس سيةووكا  نوويعهم 

تتقيئكهم ت ةبيا م ت  دستهم تتوأت    عنوة سيةوكا سي وي    عوه  موه سو ول سيواي سمبتوش عموه 

سيةكا سي ي    ع  ايئا   تاأل
(1)

. 

تسة   و   ه سيعك قويا  و    وتد سيةوكا سي وي    ت  ودقه ت وتناس ي نوية تقد   عع سيوا     

سيكال قبل سااالم تقد تميق هي سيكال ش  يبي تس تعيعي بةأمهي تقد سةت  تس ع   ابيل تاعنتهي 

عه ا    مهي ظتبا ع    يئ  ت  قا      داسه سيظكبوة تكننعي وعا وي بييعك قيا ععمهم 

تناا عه ايئا سيةكا ت ه عكمو  سيعك قويا سيعمتةبويا تشمعوي تنا  عانش آةا  ه سيق يئد سة

اعنا بهاس سالام تةبنهي يهي بقالئد ي سيت  تك وش بوييم تا ت موية عوه اوعي ي بييعك قويا ومهوي 

ظيما تك ش بييم ص ي تدتهي
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 .57 ص 1969 دسا سيظتيل سيكاب  يبميه_بناتا امة 10_   عد  عنه ع ا سااالم ر 1

 دسا سي ظا اوومة 1_  ب ووة اووييم سيةا ة نياووعنه دستد سياووعياسا عدةل شيوو  سيةووكا سيكابوو  سيقوودنم ر 2

 .28 ص 2013
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سيقبيئول سيكابنوة عوه  عأ نم آتيا سواتسش قبل سيبكتوة  وت  واس سيتت نود سيواي  وا  بونه        

ك عنوه   و   يعة سوقريا ت اند  ه  مبه ب تاة ةي ة شي  سيتت ند سي غتي سياي ظيه سيةكاس

عوود  اوومنه عتريتيووة  ب وول  تا عوو  سمتقوويك سوي ووين تسواوويينل تةوونت هي بتاوويرة سيوواتسة بوونه 

سيقبيئل تشاس ةئا  ه  ةت ا اية ظ ه بظ عة تس دة ق ا شه مه ة سيةوكا عدنموة يداوتسش بول 

عدنمة يكظين ةي ة قد  وا  يهوي  واس عموا سي ي  نوة  تو  سينوتم
(1)

 عظويه بواية سيةوكا دنوتسه 

م ت ظعهووم تاوو ل تقوويئكهم تانا م تةووي د  ووتسبهم تةرأ م تظوويمتس ظ هووم ناتتمووه   ووتعه

عت ووه تسوعتوويل عوو  سيتوويانخ  توو  اتي  وومهم سيةووكا عووي يووم نووات   ووه  عووة عووه  عووم سوا  

عات ن ووة   وو  تووأتنا سيةووكا عوو  م تاووهم ظ وودن  "سو ةوو " عووع سيع  ش " اوويه"عع بموو  

ه سواتسشسيعدسه تغنا م عه سيةكاسك سيانه نمتق ته بن
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .92_ اكند سوعغيم   اتسش سيكال ع  سي ي  نة تسااالم ص 1
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 _ نقد الشعر:1

ن كووول سيمقووود دتاس ظبنووواس عووو  م ووويح سيكعووول سودبووو  تسات وووي  ةوووأمه تانت وووه بووونه          

سيميص ت ت سوايص سياي ناظع   نه سيكعل سودبو  عنبواع سي نود عوه سياديك عهوت نقوتم   و  

عهم ت  ة سيتقدنا تنعظه تكان ه بأمه بنيه قنعة سيمص سودب  تدا ته سي منة
(1)

 عهوت سيظةو  

عوو  سيمتوويج سودبووو  تتعننع ووي ععووي اوووتس ي  ووه رانووش سيةووواح   ووه  تسموول سيم ووج سي مووو 

 تسيتك نل تم نأت  بكد اية سي ظم سيكيم   نهي.

تقد عا سيمقد بكدة عاس ل ظيما  تيهي ع  سواتسش سيكابنة  ن  بد  بييمقود سيباونر سيواي       

ن وودا برانقووة   تنووة تةوو تنة دته قووتسمنه  ت  ووتسبر عكنمووة عظيه تاسك نهووتاأل  تسعوول 

تناة   عهي ةاتج سيكال ع   عناتهم تسالت ويل بويوعم سوةوا  سيع ويتاة بودسعع سيت وياة ظ

تقد ظيه يهاس سيكيعل ت تاأل سيظبنا عو  نهوتا سيمقود سودبو  تسعد ياأل تبويياغم عوه  ه بدسنيتوه 

عوو   وواأل سيبنئووة ظيمووا باوونرة تاوويا ة شال  مووه قوود اووي د   وو  ترووتنا ةووكا م بعووي نقوودم عووه 

سيموويص عك بوونه بييةكا ناوتعكته شيوو  ق وويئد سيةووكاسك تنةووناته شيوو  عال نويا  نوو  ظوويه 

عتسره سيقتة تعتسره سي ك  عن   ته ةي اس آةا
(2)

. 

 

 

 

 

 

 مقوال  ه   عود سيةينل سواو تل داساوة بالغنوة ت  ن نوة 113_   عد سيةينل   تل سيمقد سودب  ص 1

 .13سو تل سوايينل سودبنة  ص 

_ ره   عد شباس نم تيانخ سيمقد سودب   مد سيكال عه سيك ا سي ي     ت  سيقواه سياسبوع سيه واي )د 2

 .25 ص 2114_1425ر( سيعظتبة سي ن  نة عظة عظاعة امة 
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يم ننها سيةكا سي ي    مي  ي بل عّا بعاس ل ظتناة قبل ت تيه شي   واأل سيدا وة عوه      

 عقد ةري  ت سآلةوا ةروتسا ظتنواة تعوه عنوي األ عوي ظويه ساتقيه تظاية سيةأه بييمابة ي مقد

ن اي ع  سواتسش سيت  ظيه ن تعع عنهوي سيمويص عوه  عنوع سي عنواة سيكابنوة تبييتويي  ظتواا 

سيع ييص سودبنة سيتو  نتواسظاته عنهوي سيةوكا عأةا بك وهم نمقود   و  بكو  ت واأل سو يدنو  

تعه اية عي م دأل ع   ظوين  مد"سيميبغوة تسو ظيم ت األ سيع ةا    متسة سيمقد سيكاب  سوتي  

سيابنيم " تع  نتال  نه دة هي"سيميبغة"عأاعكتأل غميك عي ظيه ع  ةكاأل عه شقتسك تعو  عظوة 

 ووونه  تبتوووا قوووانش    "  قعوووة"سي  ل تعوووه ايوووة عوووي نكوووع  شي "راعوووة"عه  موووه  ووويل 

عه  موه ظويه    "سيعت عص"مكته سيبكنا بمكتا سيمنيش تعي  ةاأل سيميص    "عه هول بوه ابنكوة"

نبييل ع  سيقتل تنتظّتا
(1)

 عقد ظيه ناتعع سي  تا شيو  عوي قييوه سيةوي ا تعه توّم نكقبوه مقويش 

ت  ظيم  تل عي  تادأل سيةي ا عه عكيم  ت نش بةكاأل عهاأل سيمعياج     تي  سي وتا سيمقدنوة 

سيت  ت  تمي عه سيةكا سي ي     عيقب هي عهت غنا عكات  تيم ن ل شينمي عمه ة ك ناظا
(2)

  . 
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 المبحث األول:تعريف عكاظ وقصته

  تمهيد:

 يعتبر سوق عكاظ من أهم األسواق العرب المعروفة في الفترة الجاهلية     

 تعريف عكاظ:

 لغة:

 أي حبسو  وعركو  وكلكو  وه،ورد ورك عليو  فصورد و ورف  و تقوو  المعواجم اللؽة:عكظو     

مطل  وعكظ ب  افتصر وتعكوظ القووم اجتمعووا و امكحموواعو تعواكظ القووم تفواصروا وتعواركوا 

   وتجاكلواع

سووّمي سوووق عكوواظ ب،ووألا ااسووم ألّن العوورب كووايوا يتعوواكظون فووي هووألا السوووق فيبووك ون      

الم كيووة ىلوو  عكوواظ يقووام فووي ميطقووة علوو  الطريووق بالتفوواصر والتيا ووك فيمووا بيي،م وكووان سوووق 

مكيية  يعاء اليميية"هرى الميام "وأللك موا هالو  "األمرهي" وهوك أورك"يواهوح الحمووّي" موا 

مّكة المكرموة مسويرة ثولث ليوا  وفي سووق ّن عكاظ بيي  وبين "أوركد"األ معي"حيث ها :ى

باابتكاءالعرب بالتحكيك في مكان يسم  
(1)

المكوان الوكهيق  الم رصوون فوي تحكيوك وهك اصتلؾ 

ل،ووألا السوووق عبوور القوورون المانووية ىا أّن المونووو  هووك تووم حسووم  وىي،ووا د فووي ع ووريا 

كيلوومتر باتجواد مكييوة الريواص عا ومة السوعوكية علو   45هألا حيث هي  أّي  يقع علو  بعوك 

طريق مكيية الطائؾ
(2)

 ع

 

 

 

 

 

 ع19 ص 2111 كار المحترؾ السعوكي سية 1_سحاب فيكتور عيقاء الجميرة سوق عكاظ ط 1

 ع12:48عل   2115فبراير  11_ مقا :محمك مروان سوق عكاظ في 2
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 اصطالحا:

 541أموووا عكووواظ ف،وووي أعظوووم أسوووواه،م اتصألح سووووها بعوووك عوووام فيووو  بصمووو  ع ووورة_       

حيووث صرجوووا بمكووة مووع  للموويلك_ثم بقيووح فووي السوولم ىلوو  أن ي،ب،ووا الصوووار  الحروريووة

لل،جرة 129المصتار بن عوؾ سية 
(1)

 ع

وهووك كايووح هووألد السوووق ميتووكى أكبيووا أتووم معيوو  الكلمووة حيووث كووان ي وو،كها أكووابر ال ووعراء     

يتيا كون مفاصر هبائل،م وأمجاكها كما كان الواحك موي،م وفوي سوبي  ىألاعوة  وعرد بوين اليوا  

 تعوال _وفوك مصتلوؾ القبائو  واألم وار ييتظر موسم الحج حيث تتوافك عو  مكة_ ورف،ا ه

فيعتلووي ال وواعر ظ،وور ياهتوو  أو ي ووعك علوو  بووارم موون األرص لي،ووكر بمووا جوواكح بوو  هريحتوو  

وهيأح ل  امكايات  وهوألا موا يفسور تسوميت،ا ب،وألا ااسوم عكواظ حيوث يوألكر أحوك اليقواك العورب 

تموع في،وا فويعكظ وهو م طف  ال اوي الجوييي أي،ا ىيما سميح عكاظ ألن العرب كايوح تج

بعن،ا بعنا بالفصار بمعي  "يكعك"
(2) 

جميوووع األهطوووار  عووورص لتجووواراح عكووواظ معووورص عوووام للجميووورة العربيوووة في،ا فسووووق     

وعرص للبيو  وعورص للعواكاح وليكيوان واللؽواح وا كاب وللسياسوة وفي،وا لجوان رسومية 

عل  يحو ما تألؾ اليوم في معارنيا تحكم للمتفوق في توهف  حكما يافألا من أه   الجميورة 

ىلوو  أه وواها وتميووك فووي معارنووتيا بميوومة صا ووة جليووة وهووي سوو،ر لعوواكاح القبائوو  ولؽات،ووا 

،ا لتيتقي مي،ا أحسي،ا وأصلق،ا بالبقاءوموا فات
(3)

 ع

    

 

 

 

 ص 2111 كار ابوون الجومي القاهرة سووية 1 ط 1_م ووطف   وواكق الرافعي توواري  لكاب العوورب   1

 ع61

_ال وواوي الجوووييي م ووطف  تاري  اليقووك األكبووي عيووك العرب)حتوو  ي،ايووة القوورن الثالووث ال،جووري()ك 2

 ع12 ص 2111ط( كار المعرفة الجامعية سية 

  ع178_ م طف   اكق الرافعي تاري  لكاب العرب ص 3
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وا يصف  أن هألا ااجتما  العام حا  من أحوا  الحنوارة ولوأللك اهتنو  ال وياعة اللسوايية 

فكان العرب يرجعون ىل  ميطق هريش كما كوان هو اء يبوالؽون فوي ايتقواك الل،جواح وايتقواء 

األف ح مي،ا وهألا هو الكور األصير من أكوار الت،أليب اللؽوي ىأل يكص  في حالة عامة ي ويع 

الف يح وتبلػ ب،ا اللؽة كرجة عالية من الي وءفي،ا الميطق 
(1)

 ع
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 اشتقاق اسم عكاظ:

من المستحسن أن يبوكأ بالكتابوة عون سوبب تسومية هوألا السووق بعكاظ فوسن بوين تسوميت،ا        

وهوي المحاجوة فوي  وبين ما يكور في،ا من ي اطاح  لة هوية فقك ا تق اسم،ا مون المعاكظوة

المفاصرة التي كايح ىحكى ي اطاح أللك السوق ولقك تحكث عون أللوك اللؽويوون "فالصليو  بون 

وتسم  ب،ا ألن العرب كايح تجتمع في  ك  سية فويعكظ بعنو،م "أحمك الفراهيكي"مثل يقو :

:يمعك " ويقوو  ص و  بالص وومة بعنا بالمفاصرة والتيا ك:أي يكعك ويعرك و فلن يعكظ 

كريووك":"عكظح الرجوو  أعكظوو  عكظووا ىألا رككح عليوو  وه،رتوو  بحجتووك وعكوواظ ب،ووألا  "ابوون

 سم  وهو مونع لمواسم العرب كايوا يتعاكظون في  بالفصر" 

ويقووو "ابن سوويكد":"عكظ كابتوو  يعكظ،ا:حبسوو،ا وعكووظ ال وويء يعكظ :عركوو  وعكظ ص ووم  

يعكظ  عكظا:عرك  وه،رد وتعاكظ القوم:تعاركوا وتفاصروا"
(1)

 ع

وعكاظ بنم الم،ملة وتصفيؾ الكاؾ ولصر ظاء معجمة بال رؾ وعكم      
(2)

 وهو موسوم 

معروؾ للعرب ولقك تميم هألا السوق عن سوواد وتبووأ ال وكارة بوين كو  أسوواق العورب فوي 

الجاهلية رؼم أن عكاظ ليألاك كايح هرية تصلوا من السوكان وكايح تجتموع فيو  هبائو  العورب 

من ك   وب وحكب للتجار
(3)

 ع 

   

 

 

 

   كار1   طعكواظ فوي الجاهليوة والسولم)تاريص  وي واطات  وموهعو (   سووق_يا ر بون سوعك الر ويك1

 ع17   ص1977_1397   بالقاهرة  سيةاألي ار

 ع276ص _ محموك  كري األلوسي البؽكاكي بلوغ األرب في معرفة أحوا  العرب 2

 ع165 _ أبو علي المرموهي األ ف،ايي األممية واألمكية ص3
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 :موقع عكاظ

العورب كل،ا ألي،وا متووج،م  عكاظ تح  في واك بين يصلة والطائؾ فكايح تحنورد هبائو      

األكبر فيجتمعووون ميوو  فووي مكووان يقووا  ل :اابتووكاء فتقوم أسووواه،م وييا ووكون يتحاجون أليوو  

،وا مون م ،ك القبائ  كلّ،ا ىأل كان  ريؾ ىيما يحنر سوق ياحيت  ىا عكاظ فوسي،م يتوافوون ىلي

كوو  ج،ووة وهم كووايوا لووأللك الع،ووك يتعلقووون بالكلمووة السووائرة والصبر المرسوو  ا يعووكلون بووأللك 

 ووويئا لما ركوووب فوووي طبووواع،م مووون الفصر وجوووب المحموووكة وما اي ووورفوا ىليووو  مووون المباهووواة 

بالف احة وهوة العارنة وهرب ما بين اللسان والقلب
(1)

 ع

هائلوهوا واصتلفوح موكلوات،ا ويمكن أن  ىن ما لكييا من ي وص في هألا المونو  اصتلؾ    

 يلصص هألد الكالة كما يأتي:

_ ي ووص تجعلو  فوي ألي القعووكة كون أن تحوكك موا يسوتؽره  موون موكة1
 

وكون أن تجعلو  فووي 

 أو  ال ،ر أو في لصرد يقو :

 َوَهاَم الَبْيَع َوِاْجَتَمَع األُلُوُؾ  ٭ ٭ ٭  َقَباَب َعلَ  ُعَكاظِ ىأَِلا َبَي  ال

:حين يوووأتي اليوووا  عكووواظ فوووي ألي القعوووكة   يقوووو سووووق تقوووام بعكووواظ فوووي ألي القعوووكة "كايوووح

لسوه،م"
(2) 

 

 

 

 

 

 ع61_المرجع السابق:م طف   اكق الرافعي تاري  لكاب العرب ص 1

عكوواظ فووي الجاهليووة والسوولم )تاريصوو  وي وواط  و    سوووقالمرجووع السابق:يا وور بوون سووعك الر وويك_2

 ع19_18   صموهع (
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يرجعوووووون مي،وووووا ىلووووو  موسووووو،م ويقو   يأتوي،وووووا ؼيووووور الموسوووووم فوووووي ألي القعوووووكةوكوووووايوا 

المرموهي:"وكايووح عكوواظ موون أعظووم أسووواق العوورب وكايووح هريشعععوطوائووؾ موون أفيوواء 

العرب ييملوي،ا في الي ؾ من ألي القعكة فل يبرحوون حتو  يوروا هول  ألي الحجوة فوسألا موا 

 رأود ايق عح"

ألي القعوووكة يقوووو  "القموييي":"فكايوووح _ي ووووص تجعل،وووا فوووي  ووو،ر  ووووا  ولي  فوووي 2

العرب ىألا أراكح الحج أهامح بسوق عكاظ  و،ر  ووا  ثوم تيتقو  ىلو  سووق مجيوة فتقويم فيو  

 ع رين يوما من ألي القعكة ثم تيتق  ىل  سوق ألي المجام فتقيم في  الحج"

و  أن عكاظ كان يقام أياما ك  عام كون أن تحكك ال ،ر الألي يقوام فيو   فيقو_ي وص تفيك 3

"ابن األثير" مثل:"عكاظ وهو مونع بقرب مكة كايح تقام ب  في لجاهلية سوق يقيموون فيو  

أياما
(1)

" 

_ وىألا اعتمكيا هو  الجؽرافيين العرب ومن كتبوا فوي مونوو  سووق عكواظ فوسن سووق تقوع 

عل  مسافة ثلثة أيام من مكة المكرمة ياحية الجيوب ال ورهي وعلو  مسوافة يووم مون طوائؾ 

 121ال ووما  ال وورهيعوىألا رسووميا كائرتين واحووكة مركمهووا مكووة المكرمووة و ووعاع،ا ياحيووة 

كيلومترا ي وبح تعيوين مكوان السووق كهيقوا  41كيلومتراعععوالثايية مركمها طوائؾ و وعاع،ا 

يسبيا
(2)

 ع  

كايح سوق عكاظ تجتمع في األ ،ر الحورم فيفوك اليوا  ىلي،وا لميوين ثم يوألهبون مي،وا ىلو      

ألي المجام فموسم الحوج األكبر وعكواظ فوي طريوق أهو  الويمن ويجوك ىلو   سوق مجية فسوق

مكةعععوهووك ؼلووط موون ظوون أن سوووق عكوواظ كايووح تقووام فووي  وو،ر  وووا  فلي  هووألا ال وو،ر موون 

األ ،ر الحرم
(3)

 ع

 

عكاظ في الجاهلية والسلم)تاريص  وي اط  و موهع (  ص    سوق_مرجع السابق:يا ر بسعك الر يك1

 ع11_11_19

  ص 2111 كار المحتورؾ السوعوكي سوية 1_سحاب فيكتور عيقاء الجميورة العربيوة سووق عكواظ ط 2

 ع21

 ع19   ص2111_1431   القاهرة  سيةالثقافة الكييية   مكتبة1   طعكاظ   موهع_عبك الوهاب عمام3
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وكان هألا السوق يت   سالكة ىل  اليمن وبلك ال ام وهك توافرح في  فرص بيوع و وراء      

لسلع المحلية وؼيور المحليوة فكان مون أ و،ر أسوواق العورب وكايوح هوريش تيمل،وا وهوومان ا

وؼطفووان وصماعووة واألحووابيش_وهم حووارث ابوون عبووك ميوواة وطوائووؾ لووم موون أفيوواء العوورب 

ييملوي،ووا فووي الي ووؾ موون ألي القعووكة فوول ايبرحووون حتوو  يوورو هوول  ألي الحجووة فووسألا رأود 

وكايح في،ا أ وياء ليسوح فوي أسوواق العورب ايق عح ولم يكن في  ع ور وا صفارة
(1)

وهوي  

سوق عامة تجارية واجتماعية وأكبية ف،ي المعرص األكبي العام أيوام الجاهليوة معرص بكو  

معيووو  الكلموووة وا  وووك أّن أرنوووا اتسوووعح بعوووص أجمائ،وووا لمعوووارك عوووكة أرص فسووويحة 

لو  محكموون  واسعة وبأللك يف،م كيؾ كايح السوق تيتقو  فوي عكواظ ف،ي مجموع لؽووي أكبوي

تنورب علوي،م القباب فيوأتي ال وعراء مون كوو  هبيلوة ويعرنوون علوي،م ال وعر فموا أن ييطووق 

الحكم بحكم  حت  يتياهو  الورواة الق ويكة الجيوكة الفوائمة فوي أيحواء الجميورة بأكمل،وا ويحمو  

ىلوو  هووألد السوووق الت،ووامي والحجووامي واليجووكي والعراهووي واليمووايي والعمووايي كوو  ألفوواظ حّيووة 

هطرة فل تما  عكاظ يصل وا طفاء حت  األيسب األر ق ويطرح المجفّو الثقي ولؽة 
(2)

     ع

لقووك أثوورح عكوواظ فووي لؽووة العرب وكايووح سووببا فووي توحيووك ل،جات،ووا فلم يكوون أحفوو  موون     

فقووك جوواء فووي األمووالي أن"عبووك عكوواظ مجمع العرب فقووك نووربوا ب،ووا بأهل،ووا المثوو  لكثرت،م 

ابن أبوي طالب"لموا سوئ  عون هتل "عليا"ها :نوربت  نوربة لوو الرحمان"ابن ملجم هات "علي 

كايح بأه  عكاظ لقتلت،م وكما كوان يقووم بوأمر الحكوموة عاموة في،وا بيوو تميم كايوح الحكوموة 

في ال عر"لليابؽة الألبيايي" ا عا ر ل،ألد السوق وأما بيع،م فيما ف،و السراء وج  اليك
(3)

 ع

 

 

 

 

 

 

 

 ع165األ ف،ايي األممية واألمكية ص _ أبو علي المرموهي 1

 ع122_ سعيك األفؽايي أسواق العرب في الجاهلية والسلم ص 2

 ع128_ المرجع يفس :ص 3
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 مكانة النابغة في سوق عكاظ:

وكووان موون الطبيعووي أن ييووتج عوون هووألد المفوواصراح واللقوواءاح التووي كايووح تووتم فووي هووألا        

التجمووع الموسوومي عيووك العوورب ي وواط يقووكي ثووري كووان يتووواد عي ووران اثيووان ىمووا الجم،ووور 

األكبي المسوتمع لموا كوان يلقو  عليو  مون أ وعار أو بعوص ال ص وياح البوارمة مون ال وعراء 

بوالحكم بوين ال وعراء فوي هوألا المجلو  األكبوي الم و،ور وحتو  أيفس،م ولع  أهم مون ي وت،ر 

ؼيرد من المجوال  التوي كايوح تعقوك فوي األسوواق"اليابؽة الألبيايي" واعر ألبيوان األكبور الوألي 

تووألكر الروايوواح أيوو :"كايح تنوورب لوو  هبووة حمووراء موون أكم فووي سوووق عكوواظ فتأتيوو  ال ووعراء 

فتعرص علي،ا أ عارععع"
(1) 

     
ليابؽة هو في حقيقة األمر متألق يا  ميملة كبيرة في يفو  كو  المبوكعين والملحظ أن ا  

الألين كايوا يمثلون بين يكي  وكل،م ترهب للحكم الألي سي كرد عل   عرهم هألا الرج  الألي 

اتصووأل موون هبووة أكم الحمووراء ميبوورا لوو  يلقووي ميوو  أحكام  وهووألا األموور يووك  علوو  أن المتلقووي أو 

م يوعا ما كان يحظ  بااهتمام الكبير من طرؾ المبك  كيوؾ ا السامع في أللك الع ر القكي

سي وكرد هوألا المتلقوي الوألي من المبكعين مرهوية بوالحكم الوألي  ومكايت  هو يفس  بين أهراي 

 اليابؽة في حق ىبكاع  ال عريعيموألج  

 وهك أ ار اليابؽة الألبيايي يفس  ىل  هألا الموهع الألي كان يحتل  في سوق عكاظ في هول :    

 َوُهْم أَْ َحاُب َيوَم ُعَكاِظ ىِِيي ٭ ٭ ٭  َعلَ  َتِميِم  َوُهم َوَرُكوا الِجَفارَ 

َوِثْقُح لَُ،م ِبُحْسِن الَظِن ِفيْ   ٭ ٭ ٭  َطْن َ الَِحاحَ ِ،ْكُح لَُ،ْم َمَوا
(2) 

 

 

_المرمبووووووايي أبووووووو عبيووووووك ه محمووووووك بوووووون عمران المو ووووووح تح:علي محمووووووك البجوووووواوي )ك ط( كار 1

 ع82 ص 1965الي،نة م ر سية 

 ص 2111_ربابعة موس  هراءاح أسلوبية فوي ال وعر الجواهلي )ك ط( كار الكيكي أربوك األركن سوية 2

 ع76
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 قصة سوق عكاظ:

 ي أة وتطور اليقك في الع ر الجاهلي كثيرة مي،ا: ىن عوام       

األسووواق العربيووة التووي كووان يجتمووع في،ووا اليووا  موون هبائوو  عووكة وكثرة المجووال  األكبيووة التووي 

يتألاكرون في،ا ال عر وكان بعن،م ييقك بعن،م وهألد األحاكيث واألحكوام والمخصوأل هوي يوواة 

ظ يجعل،ووا ميووكان ملئمووا كوو  الملئمووة اليقووك العربووي القووكيم موون بووين هووألد األسووواق سوووق عكووا

للي ووواط اليقوووكي سوووواء موووا يتوووواد الجم،وووور األكبوووي أم تتوووواد بعوووص ال ص وووياح األكبيوووة 

البارمة
(1)

 ع

كالألي يحكي من أللوك اليابؽوة الوألبيايي أيو  كوان مون أهوم  وعراء هوألا الع ور ألوهوا وأوسوع،م 

لحكووووم بووووين أفاها كايووووح تنوووورب لوووو  هبووووة حمووووراء موووون أكم بسوووووق عكوووواظ يجلوووو  فيووووا ل

احتفظووح ليووا بوو  كتووب األكب واليقووك موون أحكاموو  ال عراء والمفانوولة بووين أ ووعارهم ولع  مووا 

اليقكية يعطييا  ورة وانحة عن طبيعة ا راء اليقكية في هوألا الع ور فكان أو  مون أي وكد 

 األع   ميمون بن هيسي أبو ب ير أي كد طويلت  التي أول،ا:

َوُسَ الِيِ َفَ،ْ  َتُركُّ ُسَ الِي  ٭ ٭ ٭ِ    َما ُبَكاُء الَكِبيُر ِباألَْطلَ 
(2)

    

 _ ثم أي كد حسان بن ثابح األي اري:

 َوأَْسَيافَُيا َيْقُطْرَن ِمَن َيْجَكِة َكًما      ٭ ٭ ٭ ِبالُنِح  لََيا َجَفَياُح الُؽِر َيْلَمْعنَ 

َفأَْكَرَم ِبَيا َصااً َوأَْكَرَم ِبَيا ِاْبَيَما   ٭ ٭ ٭  الُعْيَقاِء َوِاْبِيي ُمْحَرِق َولَُكَيا َبِيي 
(3) 

 

 

 

 

 ع41 ص 1982الحاجري في تاري  اليقك المألاهب األكبية )ك ط( كار الي،نة سية _محمك ط  1

 ع13 ص 1951_كيوان األع   الكبير تح:محمك حسين )ك ط( كار السكيكرية سية 2

 ع219   ص1994   بيروح_لبيان  سيةالعلميةالكتب    كار2   ط_كيوان حسان بن ثابح3
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أبوووي حوووامم )ظووواهرة الهوووواء(في ك عووواب العووورب علووو  اليابؽوووة الألبيايي وب ووور بووون لقووو   

 وووعرهماعوالهواء:هو اصوووتلؾ حركوووة الوووّروي فوووي هافيوووة الق ووويكة بوووين الّنوووم والكسووور أو 

عيوكما كصو  العك  ويحكث أللك في بعوص أبيواح الق ويكة وهك ايتبو  اليابؽوة ىلو  هوألا العيوب 

 يثرب فأسمعود ؼياء في  عرد وهك مّك ال وح في ي،اياح األبياح حت  يلحظ أللك:

َة َراِئٌح  كِ   ٭ ٭ ٭  أَْو ُمْفَتِكيِمْن لََ  ِميَّ  ِعْجلَن أَلا َماٍك َوَؼْيَر ُمَموَّ

 َوِبأَلاَك َصبَّرَيا الُؽَراُب األَْسَوكُ   ٭ ٭ ٭ َمَعَم الَبوارُح أََن ِرْحلَْتيا َؼًكا

 _ ففطن ىل  أللك ولم يعك ل ع

 _سمع "طرفة بن العبك صال  "المتلّم "يي ك  عرا:

َكاِرد َوَهْك أََتَياَس  الَ،مَّ ِعيْ  ْيَعِرّيُة ُمَكِكمِ    ٭ ٭ ٭ َك اكَّ  ِبَياِ  َعلَْيِ  ال َّ

_ ف وور" "طرفووة" )اسووتيوق الجموو ( أي ىن ال وويعرية  ووفة صا ووة تكووون فووي عيووق الّياهووة 

جم  والياهة هي أيث  الجم ولي  في عيق ال
(1)

 ع  

 رجا  كثيرون وبعص اليساء يتبارون القو  ويتحكمون ىلو  _ في سوق عكاظ               

 ي  كبير يعلود الوهار والم،ابة في هبة حمراء نربح ل :وهو"اليابؽة الألبيايي"
(2)

 ع

بكلمتو  كما فعو   كان يصطب ال واعر الفعو  بق ويكت   والصطيوب الم وقعوفي عكاظ _      

عمرو بون كلثووم بطويلتو  التوي سوميح بالمعلقوةعععوكما صطوب هو  بون سواعكة اليواكي حكويم 

الم ،ورة وفي عكاظ أينا نربح "لليابؽة الألبيايي" هبة من أكم ليتحاكم ىليو  العرب صطبت  

ال عراء
(3)

 ع 

 

 

 

 

 

 

 ع11 ص 2115_1436 جم،ورية العراق سية 5_فائم ط  عمر اليقك األكبي ط 1

_محمووووك  ووووالح رمنان الصيساء"مسوووورحية تاريصيووووة أكبيووووة")ك ط( كار مكيي جامعووووة الجمائر سووووية 2

 ع66_65 ص 2114

 ع11_المرجع يفس : فائم ط  عمر اليقك األكبي ص 3
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 المبحث الثاني:أثر سوق عكاظ:

 _ الشعر:1

وال عر كما هي  كيوان العرب هكيما وهو كالوة علو  الحيواة العقليوة ويعيوون بوأللك سوج       

حيووات،م سووجلح فيوو  أصله،ووم وعاكات،م وكيايووات،م وعقليت،م وىن  ووئح فقوو  ىي،ووم سووجلوا فيوو  

أيفس،م وهكيما ايتفع األكباء ب عر العرب في الجاهلية وها  عمرو بن الصطواب كوان للجاهليوة 

ل،م علم سواد علم لم يكن
(1)

 ع

وهك صلك ليا ال عر ال يء من أحكاث سوق عكواظ واألسوواق األصورى وا يسوعيا ألكرهوا      

جميعا وسأحاو  أن استعرص بعص ال عراء وبعوص األبيواح التوي  وورح الحيواة العربيوة 

هبووو  السووولم والتوووي ورك في،وووا ألكووور تلوووك األسوووواق واألحوووكاث التوووي جووورح في،وووا و"اليابؽوووة 

افكين عل  األسواق وصا ة سووق عكواظ لمكايتو  في،وا ف،و أحوك الألبيايي"من أهم ال عراء الو

بن يربو  بن ؼيظ بن مرة بون عووؾ  أبرم  عراء الجاهلية اسم "مياك بن معاوية بن نباب

بن أسعك بن ألبيان بن بؽيص بن ريح بن ؼطفان بن سوعك بون هوي  بون عويلن ويكيو  )بوأبي 

أيي  األ جعيأمامة(وأم  عاتكة بيح 
(2)

 باليابؽة لقول :  هي  أي  لقب

ونُ  ُ ا  ُ يَّ مِ  مْ ،ُ لَ  حْ ؽَ بِ يَ  كْ قَ فَ   ٭ ٭ ٭ رٍ سْ جَ  نْ بَ  نِ يْ ي القَ يِ بَ  يْ َوَحلَْح فِ 
(3) 

وهي  كأللك أي  لقب باليابؽة ألي  هرص ال عر وهو في  ور" ال وباب وربموا لقوب بوأللك أليو  

يبػ في أللك مبلػ الفحو  من  عراء الجاهلية
(4)

 ع 

في الطبقة األول  وهري  بأمرئ القي  واألع   ومهير وهك عكد ابن سلم الجمحي
(5) 
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 فكان األهكمون يجمعون عل  تقكيم "اليابؽة الألبيايي"وت ييف  نمن  عراء الطبقة األول ع

 وفك علي  من الألي يقو :وألكر"ابن هتيبة"أن "عمر بن الصطاب"ها  لوفك من ؼطفان كان هك 

 بُ هَ ألْ مَ  ءِ رْ مَ لْ  لِ َهِ  اءَ رَ وَ   َ يْ لَ وَ   ٭ ٭ ٭  ةً بَ يْ رَ  كَ سِ فْ يَ لِ  كْ رُ تْ أَ  مْ لَ فَ  حُ فْ لِ حَ 

 هالوا"اليابؽة بيي ألبيان" ها  فمن الألي يقو  هألا ال عر:

 ونُ يُ ي الظُ بِ  نُّ ظَ تُ  وؾِ   صَ لَ عَ  ٭ ٭ ٭  يابِ يَ ا ثِ قً لْ ا صَ يً ارِ عَ  كَ تُ يْ تَ أَ 

   ونُ صُ  يَ َا  وحُ يُ  انَ كَ  كَ لِ ألَ كَ   ٭ ٭ ٭ا   ،َ يْ صُ تَ  مْ لَ  ةَ ايَ مَ األَ  يحُ فَ لْ أَ فَ 

هالوا هو"اليابؽوة"ها :هو أ وعر  وعرائكم
(1 )

 ف،وألد أهووا  هكمتو  علو  ؼيورد مون ال وعراء فوي 

 ع ردع

م( في يحو العوام الوألي تووفي  531ق هـ _ 92ات   اليابؽة ببلط الحيرة في يحو عام)     

في  الم،ل،  ليمكح الميألر بون مواء السوماء ولكون لموا جواء عمورو بون هيوك ىلو  عورش الحيورة 

م(وهعح بييو  وبين"اليابؽة"وح و  فؽاكر"اليابؽوة"الحيرة متوج،وا ىلو   554ق هـ _  68)هب 

م(فعاك"اليابؽوة ىلو   569ق هوـ_  53الؽساسية ثم توفي"عمرو بن هيوك")حلق حوران ليمكح 

الحيرة وات  "باليعمان أبي هابو "فمكح  وحظي عيوكد ويوا  مون عطايواد  ويئا ثوم اتفوق أن 

ؼنووب"اليعمان أبووو هابو "أينووا عل "اليابؽووة"هي  أن"اليابؽة"و ووؾ المتجووركة موجووة"أبي 

هابو "
(2)

 يقو  ه يكت : 

 كِ وَّ مَ مُ  رَ يْ ؼَ وَ  اكٍ ا مَ ألَ  نَ َل جْ عَ   ٭ ٭ ٭  كٍ تَ ؽْ و مُ أَ  حٌ ائِ رَ  ةَ يَّ مِ   َ لَ  نَ مَ أَ 

 وكُ سْ األَ  اؾُ كَ ا الؽُ يَ رَ بَ صَ  اكَ ألَ بِ وَ   ٭ ٭ ٭ اكً ا ؼَ يَ تِ لَ حْ رَ  نَّ أَ  حُ ارِ وَ البَ  مَ عْ مَ 

كِ ؼَ  يْ فِ  ةِ بَّ حِ األَ  يقُ رِ فْ تَ  انَ كَ  نْ ىِ  ٭ ٭ ٭   ِ  بِ ًل هَ  أَ َا وَ  كِ ؽَ ا بِ بَ حَ رْ  مَ َا 
(3) 
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فصاؾ"اليابؽوووووة"ف،رب مووووون الحيووووورة ىلووووو  بووووولط الؽساسوووووية فوووووايقطع ىل "عمووووورو بووووون     

الحارث"وأصي "اليعمان"يمووووكح،ا فماك أللووووك فووووي ؼنووووب"أبي هابو "وأرسوووو  ىليوووو  يعاتبوووو  

بقول :"ىيك  رح ىل  هوم هتلوا جوكي فأهموح فوي،م تموكح،م" ثم ىن يف "اليابؽة"يامعتو  ىلو  

وااعتوووووألار لووووو  ولكن"اليعموووووان"لم يووووورص  عطايا"اليعموووووان أبوووووي هابو "فأصوووووأل يمكحووووو 

م(هب "اليعمووان أبووي هووابو "بثلث سوويواح 614ق هووـ_  18عي  وتوفي"اليابؽووة فووي سووية )

وكان هك أسن جكا
(1 )

 ع

فجاءح الؽسايياح في المكح والسياسة وفي،ا معالجة للقنايا التي أهامح بين بيوي ؼسوان      

 التكسب ومما أي كد في أللك البائية الم و،ورة وبيي ألبيان وأحلف،م وتلبية لكاعي ال كاهة أو

التي تعك من روائع ال عر العربي القكيم والق يكة تحوكثح عون حالوة وجكاييوة حافلوة بوال،موم 

الؽسايي وهوم  مي،ا ما هال  يمكح"عمر بن الحارث"حيث هرب ىلو  كم وق وعن مكح الملك 

بسبب و اية عبيك اليك ري
(2)

 يقو :

 َولَْيُ  أَُهاِسيُ  َبِطيُء الَكَواِكبِ   ٭ ٭ ٭َكلِيِيي لَُ،ْم َيا أَُمَيَة َياِ ٌب 

 َتَناَعَؾ ِفيِ  الُحْمُن ِمْن ُك ِّ َجاِيبِ  ٭ ٭ ٭أََراَح اللَّْيُ  َعاِمٌب َهمُّ ُ  رُ كْ  َ وَ 

 بِ ارِ قَ عَ  احِ ألَ بِ  حْ سَ يْ لَ  دِ كِ الِ وَ لِ  ٭ ٭ ٭ةٍ مَ عْ يِ  كَ عْ بَ  ةً مَ عْ و يِ رُ مْ عُ لَ  يَّ لَ عَ 

بِ ائِ  َ أَ  رُ يْ ؼَ  انُ سَّ ؼَ  نْ مِ  بُ ائِ تَ كَ  ٭ ٭ ٭حْ مَ ؼَ  كْ هَ  ي َ هِ  ألْ ىِ  رِ  ْ اليَ بِ   ُ لَ  حْ قَ ثِ وَ 
(3) 
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أموووا معلقتووو  فتعتبووور مووون جيوووك  وووعرد وهك ا وووتملح علووو  الو وووؾ والق وووص والحكموووة     

وااعتووألار يمووكح في،ا"اليعمووان بوون الميألر"ويعتووألر ىلي  ويووألكر أياكيوو  عليوو  ويثبح لوو  صيايووة 

 الكاألبين وك  أللك بكلم م ثر ومعايي بليؽةع 

وأجمع،وا ألؼوراص ال وعر وتعك معلقة"الألبيايي"أبرم ما في كيواي  وهي أطو  ه ائكد       

وأوف،ا بالتعبير عن حياة ال اعر وفي  وهي ه يكة كالية وعل  البحر البسيط وتقع فوي تسوعة 

وأربعوووين بيتوووا
(1)

"ىل  بوووولط  وهوووك يظم،وووا بعوووك أن فارق"اليعموووان بووون الميوووألر أبوووا هوووابو 

 م(ومطلع،ا: 591ق هـ_  32الؽساسية)

كُ بَ األَ  ؾُ الِ ا سَ ،َ يْ لَ عَ  ا َ طَ وَ  حَ وْ هَ أَ  ٭ ٭ ٭ كُ يَّ السَ فَ  اءِ يَ لْ العَ بِ  ةَ يَّ مِ  ارَ ا كَ يَ 
(2) 

ليو  الصوائؾ واعتوألار الجوايي وموكح فقك أجاك"اليابؽة الألبيايي"في هألد المعلقة فوي و وؾ     

كرك ىا أيو  كووان يقووي فووي  وعرد ويقوو  ىن فوي  ووعري عاهووة ا  المويعم ىجوواكة ا يتعلوق ب،ووا

أري،ا حت  سمع مؽييا يؽيي بأبياح مون  وعرد في،وا ىهوواء ففطون ىلو  أللوك و لوم يعوك ىليو  وهوك 

عرؾ  عراء العرب ل  تلك المكاية السامية في ال عر فقوكمود فوي عكواظ واحتكمووا ىليو  فوي 

ناء مطا  الحكمالص وماح األكبية فكان يقني بيي  موفق الق
(3)

  

وهك افتتح فيا جكيكا هو فن ااعتألار أللك الفن الألي وسم بحس  المرهؾ و وعورد الوكهيق      

 في ت وير أعماه  اليفسية ها "اليابؽة"ىل "اليعمان بن الميألر"ويمكح :

  بُ  َ يْ أَ ا وَ ،َ يْ مِ  مَ تَ هْ ّتي أَ الَ  كَ لْ تِ وَ  ٭ ٭ ٭ي يِ تَ مْ لُ  كَ يَّ أَ  نِ عَ اللَّ  حَ يَ بْ ي أَ ايِ تَ لَ 

   بُ  ُ قْ يَ ي وَ ا ِ رَ   فِ لَ عْ يُ   ِ ا بِ اسً رْ هِ  ٭ ٭ ٭ي يِ يَ  َ رَ فَ  احُ كَ ائِ العَ  نَّ أَ كَ  حُ بِ فَ 

بُ هَ ألْ مَ  ءِ رْ مَ لْ لِ  هَِ  اءَ رَ وَ   َ يْ لَ وَ  ٭ ٭ ٭ ةٌ بَ يْ رَ  كَ سِ فْ يَ لِ  كَ رُ تْ أَ  مْ لَ فَ  حُ فْ لِ حَ 
(4)
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   بُ ألَ كْ أَ وَ  نَ  َ ؼْ ي أَ ا ِ الوَ  كَ ؽُ لَ بْ مَ لَ  ٭ ٭ ٭ ةً ايَ يَ ي صِ يِ عَ  حَ ؽْ لَ بَ  حَ يْ كُ  نْ ئِ لَ 

بُ كَ وْ كَ  نَّ ،َ يْ مِ  كَ بْ يَ  مْ لَ  حَ عْ لَ ا طَ ألَ ىِ  ٭ ٭ ٭ بُ اكِ وَ كَ  وكُ لُ المُ وَ   ٌ مْ  َ  كَ يَّ سِ فَ 
(1) 

فتعك هألد الق يكة التي يظم،ا اليابؽوة فوي موكح"اليعمان بون الميألر"وااعتوألار ىليو              

صا ووة وهووك عووكها بعووص اليقوواك معلقووة وموون هوو اء  يموألجووا موون  ووعرد امووة وااعتووألرياح

الصطيب"التبريمي"أللك أي،ا تجاري أسلوب المعلقاح جميعا وىن كايح هليلة في األبياح
(2) 

"بن عموورو بوون صويلك"لقي"اليابؽووة"بعكاظ فأثووار عليوو  أن ي ووير علوو  وممووا يووروى أن مرعووة

هومووو  بقتوووا "بيي أسوووك"وترك حلف،م"فوووأبي اليابؽة"الؽكر فبلؽووو  أن مرعوووة يتوعوووكد فقوووا  مووون 

 ه يكة:

 ارِ عَ  ْ األَ  بُ ائِ رَ ؼَ  يَّ لَ ي ىِ كِ ،ْ يَ  ٭ ٭ ٭ ا ،َ مِ سْ اِ كَ  ةِ اهَ فَ السَ وَ  ةُ عَ رْ مَ  حُ ئْ بِ يَ 

 يارِ رَ نَ  وِّ كُ   العَ لَ عَ  قُ  ُ يَ   ٌ جُ رَ  ٭ ٭ ٭ي يِ يَ و ىِ رُ مْ عُ  نُ بْ   ُ رِ ا مَ يَ  حُ فْ لِ حَ فَ 

 يارِ بَ ؼُ  حُ قْ قَ ا  َ مَ فَ  ا ِ جَ العُ  حَ حْ تَ  ٭ ٭ ٭ي يِ تَ يْ قَ لَ  نَ يْ حِ  اظِ كَ عُ  ومَ يَ  حُ يْ رَ أَ 

 ارِ جَ فُ  حُ لْ مَ تَ حْ اِ وَ  ةِ رَّ بَ  حْ لَ مِ حَ فَ  ٭ ٭ ٭ا     يَ يَ يْ ا بَ ييَ تَ طَ ا صَ يَ مْ سَ تَ هْ ا اِ يَ أَ 

  مُ اكِ وَ هَ  كَ يْ لَ ىِ  شُ يْ جَ  ٭ ٭ ٭ نْ عَ فَ كْ يَ لِ وَ  كُ ائِ  َ هَ  كَ ييَ تِ أَ تَ لَ فَ 
ارِ وَ كْ األَ

(3) 

فلم يصنع اليابؽة للت،كيك ب  التمم الوفاء في عكاظ ب  التمم الوفاء و ،ر هألا الألي يريوك     

أن يحملوو  علوو  الؽووكر ت وو،ير يووكرك عووارد كوو  موون فووي عكاظ ف،ووألد ه وويكة هال،ا"اليابؽووة"في 

 سوق عكاظ ي،جو في،ا مرعة "بن عمرو بن صويلك"
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 _ نقد الشعر:2

وق ومن أهم الم اهك اليقكية التي و لتيا من الع ور الجواهلي موا كوان يجوري فوي سو       

عكاظ الم ،ورة التي كايح سوها تجاريوة ومياسوبة يلتقوي في،وا ال وعراء وكايح فوي لن واحوك 

بيئة لليقك األكبوي أن ال واعر"اليابؽة الألبيايي"ويعرنوون موا جواكح ب،وم هورائح،م مون أ وعار 

ومما ألا  في كتب األكب أن ال واعر"اليابؽة الوألبيايي"كايح تنورب لو  هبوة حموراء مون جلوك 

يواحي السوق فيأتي  ال عراء ليعرنوا علي  أ عارهم ومما يروى فوي أللوك أن في ياحية من 

أو  من أي كد هو"األع  "ثم أي كد"حسان بن ثابح" ثم أي كد  وعراء لصرون"الصيسواء بيوح 

 عمر بن ال ريك" ه يكت،ا الم ،ورة التي تقو  ترثي  صرا:

 َكأََيُ  َعلَُم ِفي َرْأِسِ  َيارُ  ٭ ٭ ٭َوىِنَّ َ ْصًرا لََتأََتَم الُ،َكاِة ِبِ   

فقا :لوا أن أبا ب ير يعيي"األع  "أي كتيي ليفا لقلح ىيك أ عر الجون واليو 
(1)

فاألع و  

 عىألن هو أ عر الألين أي كوا"اليابؽة"و"الصيساء"تلي  ميملة في ال عر

ألي فووي ولقووك عوواب العوورب كووأللك عل "اليابؽووة الألبيايي"و"ب وور بوون أبووي حووامم"الهواء الوو    

 ووعرهما أي اصووتلؾ حركووة الووروي فووي الق وويكة ولم يسووتطع أحووك أن ي ووارح"اليابؽة"ب،ألا 

 حت  كص  يثرب مرة فأسمعود ؼياء هول :

َة َراِئٌح أَو ُمْؽَتٍك   كِ  ٭ ٭ ٭أََمَن لََ  ِميَّ  َعْجَلَن أَلا َماٍك َوَؼْيَر ُمَموَّ

َوِبأَلاَك َصَبَرَيا الُؽَكاُؾ األَْسوكُ  ٭ ٭ ٭َمْعَم الَبَواِرُح أَنَّ َرْحلَِتَيا َؼًكا 
(2) 
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ففطن لأللك ولم يعك ىلي        
(1)

جاءح هألد الق يكة مصتلفة أبيات،ا في حركة الروي مما   فقك

ي كي ىل  صل  موسيقي ففطن"اليابؽة"ولم يعك ىل  أللك فوي  وعرد فألم الهوواء يعتبور يقوك فوي 

الجاهلية ألي  يعيب أمرا لعل  من لثار طفولة ال عر يقك ألي  نعؾ في ال وياؼة وتقوافر فوي 

روعوة الومن يقوك ألن وحوكة حركوة الوروي اليؽم ي ألي السمع ويألهب ب يء ؼيور يسوير مون 

فووي الق وويكة اكعووح ىلوو  أن يكووون ال ووعر ميسووجما سووائؽا
(2)

 وهووألا كليوو  علوو  أن العربووي لووم 

 ي،تكي مرة واحكة ىل  وحكة حركة الرويع

وهك ألكر أن العرب كايح تعرص أ عارها عل  هريش فما هبلود كوان مقبووا وموا ركود       

 بن عبكة التميمي"فأي كد ه يكت  الم ،ورة: كان مركوكا فقكم علي،م"علقمة

 ه  ما علمح وما استوكعح مكتوم؟

 فقالوا:هألا سمط الكهر ثم عاك ىلي،م العام المقب  فأي كهم ه يكت :

 ُيِعيُك َعْ َر َحاَن َمِ يبِ  ٭ ٭ ٭َطَحا ِبَك َهْلِب ِفْي الِحَساِن ُطُروِب 

فقوووالوا: هاتوووان سووومطا الوووكهر
(3)

هوووو القلكة وموووا عيوووود أيووو  رائوووع وسووويبق  فوووي   والسووومط

 في الع ر الجاهلي بأمر الف احةع التاري  ويك  هألا عل  عياية العرب

يعيو  توارة بملحظوة ال وياؼة أي  ويلحظ من صول  هوألد ال وواهك أن اليقوك الجواهلي كوان  

ئوق ال ك  وتارة أصرى بملحظة المعايي من حيث ال حة والصطوأ ومن حيوث اايسوجام الل

للسليقة العربية فقك ألّم الهوواء فوي  وعر"اليابؽة"ألي  أصوّ  باايسوجام وسولمة الوومن وحسون 

ال ووياؼة ألن ال ووعر عيووك الجوواهليين هووو حسوون ال ياؼة وحسوون الفكوورة والمعي  وهووو يظووم 

محكم ومعيو  مقبو  ف،وألد هوي أهوم المجوااح التوي كار حول،وا اليقوك فوي الع ور الجواهلي
(4)

 

ال عر من حيث ال ك  تارة ومن حيث المعيو  توارة أصرى وملكوة اليقوك عيوك  التي تحكم عل 

 الجاهليين هو الألوق الفيي

 يباط فأللك ال يء ؼير موجوك عيكهمعفقط فأما الفكر وما ييبعث عي  من التحلي  وااست 

 

 ع26_ المرجع السابق:ص 1

 ع32_ المرجع يفس :ص 2

 ع27_ المرجع يفس :ص 3
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وبعيك ك  البعوك عون الوروح الجواهلي وعن طبيعوة الع ور الجاهليعوأموا الوألهاب فوي البحوث 

مثل في طريقة يظم ال اعر أو فحص مألهبو  أو البحوث فوي  ولة  وعرد بالحيواة ااجتماعيوة 

بعيووكا عون كوو  الموو ثراح فوأللك عيووكهم كوان موواما  ؼائبوا لووم يلتفوح ىليوو  ىأل كوان الكوولم ي صوأل 

 الصارجيةع

الووروي فووي  ووعر"اليابؽة"يجب أن تكووون واحووكة وأللووك بطوورح الهواء وال ووعراء  حركووةف     

يجب أن ي يفوا وفقا لقكرات،م مما يك  عل  أن للياهك الجاهلي هيما يسع  ىلو  تحقيق،وا حيوث 

يقرر الحكام تارة فوي مجوا  ال وياؼة وتوارة فوي مجوا  المعوايي ؼير أن اليقوك فوي الجاهليوة 

لحسووا  بووأثر ال ووعر فووي يفوو  الياهووك والحكووم عليوو  موورتبط بووأللك هووائم فووي العموووم علوو  ا

الحسا  ا ؼير وما ينيف  بعص الورواة ىلو  ه ة"اليابؽة"مع"حسوان"من أللوك الحكوم وأن 

 جام "الصيساء"حين حكم عل  هول :يظن أن"اليابؽة"

 َوأَْسَيافَُيا َيْقُطْرَن ِمَن َيْجَكِة َكًما      ٭ ٭ ٭ ِبالُنِح  لََيا َجَفَياُح الُؽِر َيْلَمْعنَ 

فقا  لو  ىيو   واعر ولكيوك أهللوح جفايوك وأسويافيا وفصورح بمون ولوكح ولوم تفصور بمون ولوكك 

يعيي أن الجفياح ألكي  العكك والكثيور جفان وهلوح النوح  ولو هلوح بالوكج  لكوان أبلوػ ألن 

فكللح عل  هلة القت  ولو هلح يجورين لكوان النيؾ في اللي  أكثر وهلح يقطرن من يجك كما 

أكثر اي باب الكم
(1)

 فعاب علي "اليابؽة"بأيو  افتصور ولوم يحسون اافتصوار أليو  أورك كلمواح 

فعيب عل "حسان"أن يفتصور فول يحسون اافتصوار وأن ا ي لوؾ ؼيرها أهرب وأوسع مف،وما 

والبوويص وال ووراق  بيتوو  موون كلموواح أنووصم معيوو  مي،ا وأوسووع مف،وما فقووك توورك الجفووان

فصرا وهو يقوك سوكيك  لجفياح والؽر واللمعان والقطر وهي كون سابقات،اوالجريان واستعم  ا

ة فأموا المسوألة اللفظيوة فووأن ألن"اليابؽوة الوألبيايي"تياو  مسوألتين األولو  ماكيوة والثاييووة معيويو

ؽة فيمث "حسان"لم يجمع الجفياح واألسياؾ جمعا يك  عل  كثرة والعرب تستحب المبال
(2) 
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ال اعر بالكرم وال جاعة في هبيلت  أما المسألة المعيوية ففصورد بمون  هألا الموهؾ حين يفصر 

والعرب ا تفتصر باألبيواء وىيموا تفتصور با بواء فالبيوح فيو  يقوك لل واعر وهكراتو   ولكت  يسا م

علوووو  ىكراك اللفظووووة ال ووووحيحة فووووي مكاي،ووووا ال ووووحيح وت كي المعيوووو  ب ووووك   ووووحيح 

وأهوى فحكم"اليابؽة"عل "حسووووووووان"بأي  أصطووووووووأ فووووووووي البيووووووووح وصووووووووتم حكموووووووو  بقووووووووو  

 مصاطبا"حسان"هائل:يا ابن أصي أيح ا تمي  أن تقو :

   ِ يْ اللَّ كَ  كَ يَ سِ فَ 
 عاسِ وَ  كِ يْ ى عَ أَ تَ يْ المُ  حْ لَ صَ  نَ ىِ وَ   ٭ ٭ ٭ يْ كِ رِ كْ مُ  وَ هُ  يْ الألِّ

فصي "حسان لقول 
(1)

 ع

يلحوظ أن اليقوك األكبوي فوي الع ور الجوواهلي كوان موجوكا وهوك كوان يعيو  توارة بملحظووة    

ال ووياؼة وتووارة أصوورى بملحظووة المعووايي موون حيووث ال ووحة والصطووأ وموون حيووث اايسووجام 

للسوووليقة العربيوووة فقوووك ألم الهوووواء فوووي  وووعر"اليابؽة" وحكم علووو  بيح"حسوووان"بالصطأ لفظيوووا 

ألسواق العربية ليألاك أكح كورا كبيرا فوي تطوور اليقوك األكبوي ومعيويا كما يلحظ أينا أن ا

وهألا اليقك هك كان يعتمك علو  ااستحسوان والعجواب بقووة األلفواظ والمعوايي الظاهرة وموكى 

تأثر اليف  ب،ا كون أن يكون هياك مي،ج محكك يتبع في اليقك وعل  هألا اليحوو فقوك كوان اليقوك 

أحكووام جمئيووة تتعلووق  وهووي فووي مجموع،ووا ترجووع ىلوو الجوواهلي يت ووعب فووي اتجاهوواح مصتلفووة 

بلفظة في ؼير مونع،ا أو في بيح  أل عن ؼيرد من أبيواح الق ويكة وكل،وا يحسو،ا الجواهلي 

بألوه  الفطري وسليقت  وىحساس  الكاصلي اليابع من ألات  وهوألا موا يلص و  حمواك الراويوة فوي 

كوان مقبووا وموا ركود كوان  كايح تعرص  عرها عل  هريش فما هبلود مي،ا  هول :ىن العرب

مووركوكا
(2)

وبووأللك كووان ليسووواق العربيووة صوول  الفتوورة األصيوورة موون الع وور الجوواهلي الووكور  

 الكبير في ي أة اليقك األكبي وتطوردع
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ويوف كلي    مي"أثرر اسويواف في  اريراح ال رليق ال  د يقهذا الطواف المعرفي  وبعد             

اوتلش ف مع لمه من  شأة وثهم اسوواف واس داث التي  ل  يت ت ي" في   ث موذج أالت    ول  

تلون بر لق ف  مغي مرة    تلك اسوواف وثرره  ف  ال   ة اسدب ق،ف د ل  ت جولق م  ثشبه م 

اليى ال تي     ت د د بعض مالمح الطر ف،ف د توصيل   ل اوتطع  كلى اسق خبرة ل   ف ه ،ولل   

 :اآلت ق

 ر الج هل  ثقدم العصور،وم طلف العصور الت  ثتت من بعده. عتبر العص(_ 1

(_ امت ز العصر الج هل  ب هور الشعراح وبروز قصي  دهم التي    ليت اوت وي ن مين قبيل 2

 الدارو ن لعصر الج هل .

 (_ ل ن العرب  ع شون كلى الرك  والت  ل ف  هذه الفترة.3

 ة.(_ لعبت ملق قبل اإلوالم الدور الر  و  ف  التج ر4

(_ ال  د اسدب   عتبير تيراث كربي  ك ي م   يث تيرك ل ي  ثويالف   ال  ي د ال يدامى ف يه ف و ي  5

 ثدب ق.

(_ ان اس ل م ال  د ق قد م  ل  يت ث ل مي  ا طب ك يق جز  يق تهيتم بيأن  ليون ا  تي   اسدبي  6

 ج دا.

 سدب ق.(_ ل ن ال  د ف  خدمق اسدب ل فهمه المتل   وُ َمِلَ ُه من تذوف اسكم ل ا7

 (_ ال  د من العوامل المهمق الت  و همت ف  تطور ال صوص اسدب ق.8

 (_ ال  د ل ن  عمل كلى ابراز م  ف  اسدب م  ك وب ومن م  ون.9

 (_ ال  د ثهم ق ب لغق ف  لو ه  ر    روا " اسدب من قوة وجم ل.11

 (_ ل ن ال  د ف  ثول مر لق مجرد   د و ذ .11
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 من ثهم العوامل الت  و كدت كلى تطور ال  د ف  العصر الج هل .(_ ل  ت اسوواف 12

 وتب دلهم التج رة. (_ اسوواف العرب ق ل  ت م دا   إلجم ع العرب13

(_ ل  ت هذه اسوواف م فال ثدب   ك م   زخر بألوان ال ش ط اسدب  ف جتم" ف ه  الشعراح 14

 ف   دون بعضهم البعض.

اسوواف ث ه  ل  يت تع يد في  اسشيهر ال يرم فلي ن اسمين ف هي  (_ المشج" كلى قصد هذه 15

 ملفو  فأمن مرت دوه  وق صدوه .

 (_ ل  ت كل   ثلبر ثوواف العرب ف  الج هل ق ثهمه  وثرقه .16

(_ ليي ن فيي  وييوف كليي   شيي كر ميين ثهييم الشييعراح فيي  ذلييك العصيير ف ييد ليي ن ثذوقهييم 17

 وثووعهم ثف ق    ث ل  ت تضرب له قبق  مراح.

 هذه اسوواف ف  اللغق واسدب تأر ر لب را فعملت كلى ت ر ب اللهج ت. (_ ثررت18

(_ لي ن لعلي   ثريره في  اللغيق   يث لي ن  عي  ب لفصي  ح اإلكيراب وثكيالم اليرواة فلي ن 19

 ثك م و  ق مشهورة لف ون ثدب ق لر رة  أت  ف  م دمته  الشعر.

خيالل هيذا الب يث لي ن رميرة جهيد وتعيب لعل هذه ه  ثهم ال ت    الت  توصلت ال ه  من     

 ،وف  اسخ ر ثرجوا ثن  لون هذا الب ث له ثف   جد دة للب  ر ن ف ه.
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 أ_ المراجع:

أبوووع ر مووو  ن نوووي بوووح ر، بٌيحر،ن ب حليووو ٌتيت،ٌ)د ،ٌ،ووولح دووولٌل ح ي   ح ي   حير  _ 1

 رآلفاق ر،ريٌيدحبٌ ع .

   بًحفً ن،للف ر، ي ح ي   ح ي   أبع س عي سالنة أبع س عيحرأليي ر، _2

حيرئووو د ر،ن ا فحر،ألميحسووومة 1ر،ن )عقوووً رأليووومألامًحرأل)نمة عرألن موووةح   _ أبوووع  لووو3ً

 .1حج 1332

حير  ر،ثقافةحبٌ ع حسووووومة 1_ أبوووووع فووووو ج رأليووووومألامًحرأل امًحلتي،رمة نوووووح رأليبوووووا ح  4

1444_1983. 

_ ربوووح نم،ع ح،سووواح ر،  يحلتي بوووي ب  لوووً ر، بٌ حن نوووي أ نوووي  سٌحح ادووو  ن نوووي 5

 حنايد مقي.1 حر،قا  دحج ر،داي،ًحير  ر،ن ا فح ي  

 .2447حير  ر، لي ر، لنٌةحبٌ ع _،بماححسمة 1_ أ ني ر،ألادنًحرعر   ر،ألييح  6

 .1964حن لبة ر،م يٌة ر،ني ٌةحر،قا  دحسمة 7_ أ ني ر،ساٌيحأيعل ر،مقي رأليبًح  7

 .1967_1278حير  ر، لاي ر،  بًحبٌ ع _،بماححسمة 4أ ني أنٌححر،مقي رأليبًح  _ 8

 .1969حير  ر، لاي ر،  بًح،بماح_بٌ ع حسمة 14نٌححفر  رإلسال ح  أ ني أ_

حير  ر، لووي 4_ أ نووي بووح رألنووٌح ر،دمقٌ ًحدوو ا ر،ن لقووا  ر، دوو  عأ،بووا  دوو  رئألاح   9

 .2446_ 1427ر، لنٌةحبٌ ع حسمة 

حير  ر،ن  فووووةح،بماح_ بٌ ع حسوووومة 8_ أ نووووي  سووووح ر،)ٌا حلووووا ٌي رأليي ر،  بووووًح  14

2444. 

 .1954عرححلتين ني  سٌحح ي   حير  رالس مي ٌةحسمة ر، بٌ حيٌرأل دى _ 11
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_ ر،)ن،د يحأسوووووواغ ر،بال ةحلتين نووووووي باسوووووول  ٌووووووعح ر،سووووووعيح ي   حير  ر، لووووووي 12

 حنايد د  .1998ر، لنٌةحبٌ ع حسمة 

_ ر،ن )بامً أبع  بٌي ب ن نوي بوح  ن رححر،نعدوتحلتي لً ن نوي ر،برواعيح ي   حير  13

 .1965ر،مألضةحني حسمة 

حير  ر، لوووووووي 3ر،مابغوووووووة ر،دبٌامًحيٌعرححلقووووووويٌ  عدووووووو اي باغ  بوووووووي ر،سوووووووال ح  _ 14

 .1996_1416ر، لنٌةحبٌ ع حسمة 

حن لبووة ر،لوو ر  فووً 8_ ر،مٌوو ع) اباييحقووانعغ ن ٌ حلتين نووي م ووٌ  ر، وو ق سعسووًح  15

 حباي ر، ر حفيل ر،دٌح.2445نؤسسة ر، سا،ةحبٌ ع حسمة 

نووووووي ر،دووووووانًح)  ٌا  أ نوووووويح ي   حير  _ ر،مٌوووووو ع) اباييحقووووووانعغ ن ووووووٌ حلتيأمغ ن 

 حنايد مقي. 2448ر، يٌ حقا  دحسمة 

_ ر،يوواعي ر،رووعٌمً نيوو مىحلا ٌي ر،مقووي رأليبووً  مووي ر،  ي  لووى مألاٌووة ر،قوو ح ر،ثا،وو  16

 .2448ر،ألر ي ح ي   حير  ر،ن  فة ر،ران ٌةحسمة 

 ح ي   ح ي غ .1_ ر،قلقدمييحيبت رأل دى فً يما ة رإلمداحج 17

قٌغحيٌعرححد اينيووو مى  بووي ر،دوووافًح ي   حير  ر، لووي ر، لنٌوووةحبٌ ع _ _ رنوو ؤ ر،18

 ،بماح.

 .2449_  اد  ٌا ًحنما ج ر،مقي رأليبً  مي ر،  يح ي   حسمة 19

 .1971حلا ٌي ر،مقي رأليبً  مي ر،  يح ي   حسمة _  ه تب ر ٌ 24

ى ر،قوو ح _  ووه أ نووي تب ر ٌ حلووا ٌي ر،مقووي رأليبووً  مووي ر، وو ي نووح ر، يوو  ر،رووا لً  لوو21

 .2444_1425ر، ربع ر،ألر يح ي   حر،ن لبة ر،مٌيلٌةحن ة ن  نةحسمة 

حير  رأل لٌةح،بماححسومة 6د  ر  ر،  ي فوً ر، يو  ر،روا لًح  _ ٌعسف   ا ر،  ٌمًح22

2446. 
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_  ن نووعي دوو  ي رأل،عسووً ر،بغوويرييحبلعي رأل ي فووً ن  فووة أ ووعرل ر،  يحلتين نووي 23 

 .1حج 1314ر،سال حبغيريحسمة حير  1بألرة رألث يح  

حير  ر، لوي ر، لنٌةحبٌ ع _،بماححسومة 2ن ني ر،لعمرًحر،ن ر  ر،نميول فوً رألييح  _ 24

 .1حج 1999_1419

_ ن نووي ) لووعل سووال حر،مقي رأليبووً ر، يٌ  أيووع،ه عقضوواٌاد عنما رووه ح ي   حن لبووة 25

 رألمرلع ر،ني ٌة.

 .2446نة ،لمد حر،قا  دحأ س غ سمة حرإلير د ر، ا5_ ن ني نميع حرأليي عفمعمهح  26

_ ن نووووووي يووووووا،ت  نضاححر،،مسووووووا  نسوووووو  ٌة لا ٌ،ٌووووووة أيبٌووووووة ي   حير  نوووووويمً 27

 .2444ر،ران ةحر،ر)رئ حسمة 

حير  ربوح رع)يحر،قا  دحسومة 1ح  1_ ني مى يوايق ر، رف ًحلوا ٌي ايري ر، و يحج 28

2414. 

 ) حسوووووومة حير  ربووووووح 1ح  1_نيوووووو مى يووووووايق ر، رف ًحلووووووا ٌي ايري ر، وووووو يحج 29

1429_2448. 

_ ماي  بح س ي ر، دٌيحسعق   ا، فً را لٌة عرإلسال  لا ٌ،ه عمدوا اله عنعق وه ح  34

 .1977_1397حير  رألميا حر،قا  دحسمة 1

حير  ر،نسٌ دح ناححسومة 2سانً ٌعسف أبع )ٌيحنمود  دٌوي  موافًحرأليي ر،روا لًح  _ 31

1436_2411. 

 .2411حير  ر،ن ل ف ر،س عييحسمة 1  ا،ح  س اي فٌ لع ح مقا  ر،ر)ٌ د سعق _ 32

 .1974_1395حير  ر،م  حسمة 3_س ٌي رألفغامًحأسعرق ر،  ي ر،را لٌة عرإلسال ح  33

حير  ر،  عبةحر، عٌ حسوومة 4_ سوو ٌي رألفغامًحأسووعرق ر، وو ي فووً ر،را لٌووة عرإلسووال ح  34

1993. 
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ٌة ر،قيرنة عل لٌول ر،ومطح  رإل،ه ر،يائغحر،، اي رإلبير ً ر،را لً عر،يع د ر،مم_  بي 35

 .1997حر،ن  ) ر،ثقافً ر،  بًحبٌ ع حسمة 1

 .2414_1431حن لبة ر،ثقافة ر،يٌمٌةحر،قا  دحسمة 1   بي ر،ع اي  )ر حنعقع   ا،ح_ 36

 _  بي ر، )ٌ)  لٌقحلا ٌي ر،مقي رأليبً  مي ر،  يح ي   ح ي   .37

حير  1ر،دو   ر،  بوً ر،قويٌ ح   _  بلة سا،  ر،د  ةحٌاسونٌح يرعي ر،سونا ر حني،ل ت،وى38

 .2413ر،م  حسمة 

_  لوووً  بوووي ر،عر وووي عرفًحفقوووه ر،لغوووةح ي   حمألضوووة نيووو  ،ل با وووة ،لمد حني حسووومة 39

2444. 

_  نوووا  بوووح )رٌيحر،مقوووي رأليبوووً ر،ر)رئووو ي ر، ووويٌ ح ي   حر،نؤسسوووة ر،ع مٌوووة ،لمموووعح 44

 .1994ر،ن ب ٌة ع يد ر،  اٌةحر،ر)رئ حسمة 

 .1981حير  ر، ل  ر،نالٌٌححبٌ ع حسمة 4ح  1رألييحج _  ن  ف عخحلا ٌي 41

ح ٌاد ر،  ي رأليبٌة ر،د   ر،روا لًح ي   حير  نيمًحران وة ر،ر)رئ حسومة _   عد  ن 42

2444. 

  فواح ن نوي  نع حأسوعرق ر، و ي  وو   أيبوً لوا ٌ،ً ،ألسوعرق ر،نعسونٌة ر، انووة _ 43

 .1979حير  ر،دع ىحبٌ ع _،بماححسمة 1 مي ر،  يح  

 .2415_1436حرنألع ٌة ر،  رقحسمة 5ر،مقي رأليبًح  فائ)  ه  ن ح _44

،ل با ووووة  حير  ر، لووووي1_ فووووائق نيوووو مىحفً ر،مقووووي رأليبووووً نم لقووووا  عل بٌقووووا ح  45

 .1989عر،مد حران ة ر،نعيلحسمة 

حٌعمٌوووع سووومة 1حير  ر، لووو  ،لنالٌوووٌححج 3_ فووو عخ  ن حلوووا ٌي رآليري ر،  بوووً ر،قووويٌ ح  46

1978. 



 ببليوغرافيا مراجع:                                                                    
 

 

93 

 ر م حمقي ر،د  حلتين ني  بي ر،نم   ر،،مارًح ي   حير  ر، لي ر، لنٌة.قيرنة بح _ 47

ير  ر، مييحأ بوووووي  باب وووووة نعسوووووىحق ر ر  أسووووولعبٌة فوووووً ر،دووووو   ر،روووووا لًح ي   ح_ 48

 .2441رأل يححسمة 

 حير  ر،ن ا فحني .5_ دعقً ضٌفحر،مقي رأليبًح  49

سسووووة ر،ران ٌووووة حر،نؤ1_ ،ا،ووووي ٌعسووووفحفً ر،مقووووي رأليبووووً علا ٌ،ووووه  ووووح ر، وووو يح  54

 .1987_1447،لي رسا حسمة 

حير  1_ ،لٌوووووول تبوووووو ر ٌ  ن نعيحر،مقووووووي ر، وووووويٌ  نووووووح ر،ن ا وووووواد ت،ووووووى ر،لم ٌوووووو ح  51

 .2443ر،نسٌ دح ناححسمة 
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 ي_ ر،يع ٌا ي

_  رئيد نأليي راب حن اض ر  فً ر،مقي رأليبً ر،قيٌ حران ة بابلح لٌة ر،ل بٌوة عرألساسوٌة 1

 .قس  ر،لغة ر،  بٌة

 .12:48 لى  2415فب رٌ   11_ نقالين ني ن عرححسعق   ا،حفً 2

فب رٌووووو   22_ نقوووووالي لً ،  ضحن اضووووو ر  فوووووً ر،مقوووووي رأليبوووووً ر،قووووويٌ حفً ثالثوووووا  3

 .17:33ح2448

ح لوووى 2416نووواي  15 سوووٌح  لوووً  مووويرعيحع،ائف ر،مقوووي رأليبوووً عأ يرفوووهحفً نقالي_ 4

11:16. 

ر،روووووا لً ،يائيوووووه عن،وووووا  د  _ نقوووووالي فل وووووً بعيفلةحر،مقوووووي رأليبوووووً فوووووً ر، يووووو 5

 .2414عقٌنلهحرأل ب ا  يٌسنب  

 .1:44  لى  2448نا غ  19_ نقاليأينٌححأ  ر  ر،د   ر،را لًحفً رأل ب ا  6
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