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 بصه اهلل الرمحً الرحًه
 مقدمة 

ايؿدمٓمربماظعوٌنيم,مواظصالةمواظلالالممسؾالكمخالوألمايغؾقالوملمواٌردالؾنيمدالقدغوممممممم

مربؿدم,موسؾكمآظفموصقؾفموعـمتؾعمػداهمإظبمؼقمماظدؼـم.م

موبعدم:م

صالمذؽمأنماإلدالممطونمظفمأثرهماظقاضحمؼبمذعرمطالـ معالـمذالعراملمصالدرماإلدالالمم,مممممم

شالوسرمبفالذاماظالدؼـم,موعالدىمارتؾورالفممممممش مأنمػذامايثرمطونمؼؿػووتمضقةموضعػوموصؼمسالضيماظ

بفم,مواظؿزاعفمبؿعوظقؿفم,موحرصفمسؾالكماظالدصوومواظالذونمسـالفم,مؤالومؼمطالدمعالدىمايرؼاليماظال مممممممممم

مطػؾفوماإلدالمميتؾوسفموععؿـؼقفم,مبؾمظؾـوسمطوصيم.م

وإذامطالالونماظالالـلم صالالؾكمآمسؾقالالفمودالالؾؿعمضالالدموجالالفمبعالالضماظشالالعراملمإظبمغصالالرةمػالالذامم

ومتالركم الؿمضلالًطومواصالرامممممإنالمصنغفمٕمضبؿؾمسؾكمذظؽمأحدـبام,مماظدؼـم,مواظقضقفمإظبمجوغؾفم,

معـمايرؼيم,مظقعربمطؾمعـفؿمسؿومبداخؾفمنونمأنغكمطؾػيمأوماصطـووم.م

ٕمم–عالـماٌؼؾالنيمواٌغؿالقرؼـممممم–وضدميظًمأنمروئػيمعـمذالعراملمصالدرماإلدالالممممم

ؼبمردؿماظؾقحيمم–إظبمحدمطؾ مم–تـؾمحظفومعـماظؾقٌمواظدرسم,مععمأنمأذعورػؿمتلفؿم

اظػـقالاليم الالذاماظعصالالرم,موتؽشالالػمسالالـمبعالالضماٌالعالالحمواىقاغالالىماظالال م متؽؿؿالالؾمصالالقرةمػالالذام

اظعصرمإ مبوظؽشالػمسـفالومأومإبرازػالوم,مؤالومؼالدسقمإظبمنراداليمذالعرمػالم ملماظشالعراملم,مظؿؽؿؿالؾممممممممممم

ماظصقرةم,موظقؾقؼمضؾقؾماإلحلونمبؽـ هم,موعغؿقرهممبشفقرهم.

موضدموضعماخؿقوريمسؾكم أبلمربفـماظـؼػلعميدؾوبمأػؿفوم:م

,مأنقذجمخوصم,موتعوجلمزوػرةمصرؼدةلمربفـمتؽشػمسـمبأنمنراديمذكصقيمأ .1

ػلمزوػرةماظشكصقيمايبقيماظعـقدةماظ مهؿوجمإظبماظرصالؼمواظؾالنيمأطـالرمعـفالومإظبممممم

مِبالوظتِؿلمموؽبجؽبالوِنْظفؾبؿمماْظقؽبلؽبؽبِيمؿؽبقؿبِسَظِيوؽباْظمِبوْظِقْؽؿؽبِيمرؽببَِّؽمدؽبِؾقؾكبانؿبوؾبمإكبَظكماظؼقةمواظعـػم,م"

ؾبمِػلؽب ؽبمَأسؿبَؾؿؾبموؽبػؾبقؽبمدؽبِؾقِؾِفمسؽبـمضؽبؾمبمِبؿؽبـمَأسؿبَؾؿؾبمػؾبقؽبمرؽببمبَؽمإكبنمبمَأحؿبلؽب "مِبوْظؿؾبفؿبؿؽبِدؼ
ع1 

 .م

أنمذعرمأباللمربفالـمؼعالدمصالقرةموترعباليميقوتالفم,مصوظرجالؾمٕمؼؿكالذماظشالعرمحرصاليممممممممممم .2

وعشالالوسرهمتعالالؾ ـبامصالونًضوم متؽؾالالػمصقالالفمو مممؼؿؽلالىمبفالالوم,مإنالالومطالونمؼعالالربمسالالـمأصؽالورهممم

 اظؿقاملم.

                                                            

 .م125عماظـقؾم:م1 
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أنمربقرمذعرمأبلمربفـمؼدورمحقلمظقغنيمعـماظشعرم,مػؿالوم:ماًؿالرمواظػرودالقيم,مممم .3

ؼبموضًمطػمأطـرماظشعراملماٌلؾؿنيمصقفمسـمايدؼٌمسـماًؿرموذبوظلفوم,مؤالومم

 مصبعؾمتـوولمأبلمربفـم وم,موحدؼـفمسـفوم,مجدؼرـبامبوظؿػل مواظدراديم.

أنمأبومربفـمضدمأسؾـمؼبمأخرؼوتمأؼوعفمتقبؿالفم,موأضؾالعمسالـماًؿالرم,معؿغؾؾالومسؾالكممممممم .4

غػلفم,مضوػرـبام وم,مؤومؼربزمأثرماإلدالممؼبمحقوتفموذعرهمسؾكمحدمدقاملم,موؼمطدمأنم

ظدؼفماظؼدرةمسؾكمععوىاليممم-وعومتزالم–اإلدالممضدمنحمؼبمصدرهمايولم,موطوغًم

لمدوئرماظعوناتماظؼؾققيماظال متضالرمامؿؿالعمممماظلؽوريمواٌدعـنيم,موسؾكمادؿؽصو

أنمؼـؿالزومػالذهماظعالوناتمعالـمممممم–قعالوتمممبالوملؾالؽمعالـمعؼمممم–طؾفم,موأغفمضالدمادالؿطووممم

غػقسمأصقوبفوماغؿزاسومٕمؼعرفماظؿورؼخمعـؾفم,موأنمطبؾصفؿمعـمأنوائفؿمدبؾصالوم مم

 غظ مظفم.

ونمظالفمنورهممأنمأبومربفـمٕمؼؽـمرجالمشػالمأومبعقدـبامسـمعلرحمايحداثم,مإنومط .5

وعقاضػفم,موخوصاليمذظالؽماظالدورماظؾطالقظلماظرائالعماظالذيمأناهمؼبمعقضعاليماظؼوندالقيم,ممممممممم

 صؽونمأحدمايدؾوبماظ مرجقًمطػيماٌلؾؿنيم,موعوظًمبوظـصرمإظبمجوغؾفؿم.م

 وؼلتلمػذاماظؾقٌمؼبمثالثيمعؾوحٌمسؾكماظـققماظؿوظلم:م

م:ماظشوسرموأخؾورهم.مماملبخث األول

مضيمبنيمحقوةمأبلمربفـموذعرهم.م:ماظعالماملبخث الثاىٌ

مرالظيمسوعيمسؾكمذعرهم.م:مإماملبخث الثالث

إبرازماظؿقاصؼمبنيمحقوةماظرجؾموذعرهماظذيمؼعدمم–ؼبمػذاماظؾقٌمم–وضدمحووظًم

صقرةمواضقيموععربةمسـمحقوتفمخ متعؾ م,مصننمطـًمضدموصؼًمصؾؾالفماظػضالؾمواٌـاليم,موإنمممم

,موإغلميدالللمآماظلالدانمواظؿقصقالؼم,مإغالفمممممطوغًمايخرىمصقللمأغلمحووظًمواجؿفدتم

مسؾكمعومؼشوملمضدؼرم,موػقمحلؾـوموغعؿماظقطقؾم

مم
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 املبخث األول
مالصاعر وأخباره

ػقمأبقمربفـمسؿرومبـمحؾقىمبالـمسؿالرومبالـمسؿال مبالـمسؼالدةمبالـمشال ةماظـؼػاللم,مممممممممم

وضقؾم:مامسفمعوظالؽمبالـمحؾقالىم,موضقالؾمسؾالدمآمبالـمحؾقالىم,موضقالؾم:مامسالفمأبالقمربفالـم,مممممممممممم

وطـقؿفمأبقمسؾقدم
ع1 

م.م

أغالالفمسؿالالرومبالالـمحؾقالالىمبالالـممم-وػالالقمعالالومسؾقالالفمأطـالالرماظالالرواةمواٌالالمرخنيمممم-وايرجالالحم

مبؽـقؿفمصغؾؾًمامسفم,موضوعًمعؼومماظعؾؿمسؾقفم.,مش مأغفماذؿفرم...سؿرو

وػالالقمذالالوسرمزبضالالرمم,موظالالدمبوظطالالوئػم,موغشالاللمبفالالوم,موٕمتالالذطرماٌصالالونرماينبقالاليمو مممممم

اظؿورطبقيمذالقؽومؼالذطرمسالـمرػقظؿالفموصالؾوهموزالروفمغشاللتفم,مشال مأنمذكصالقؿفمزفالرتمبالورزةمممممممممممم

ؿعماظطالوئػم,ممواضقيمؼبماظلـيماظـوعـيمعـما فرةمحنيمحوصرماظالـلم صالؾكمآمسؾقالفمودالؾمممم

إذمطونميبلمربفـمنورمبورزمؼبماظالدصوومسالـمعدؼـؿالفمإظبمأنماغؿفالكمايعالرمبػالؽمايصالورمممممممم

سـفوم
ع2 

م.م

م:مماشالمه وصخبته

أدالالؾؿمأبالالقمربفالالـمحالالنيمأدالالؾؿًمثؼقالالػمؼبمذالالفرمرعضالالونمدالالـيمتلالالعمعالالـما فالالرةم,م

وروىمسـماظـلم صؾكمآمسؾقفمودؾؿعم,موروىمسـفمأبقمدعقدماظؾؼالولمم
ع3 

عالًممأغالفمضالولم:ممسممم

                                                            

م,م1974هؼقؼم/مربؿقنمذوطرمطماٌدغلمدـيمم268,مم259صمم1راجعمؼبمأخؾورهم:مرؾؼوتمصققلماظشعراملم بـمدالممجمعم1 

مواظشعراملم بـمضؿقؾيمجم مدـيمم423صمم1واظشعر ماٌعورفممبصر م1386هؼقؼمأغبدمربؿدمذوطرمطمنار مم,م1967دـيمم-ػال

مم,موايشوغلميبلماظػرجم1982دـيمم-ػالم1402يمب وتمدـيمطمنارماظؽؿىماظعؾؿقم96,مم95واٌمتؾػمواٌكؿؾػمظمعديمصم

دـيمم-ػالم1399طمنارمػوعونمب وتمدـيمم475صمم3طمنارماظػؽرمبدونمتورؼخم,موتورؼخماظطربيمجمم137صمم21ايصػفوغلمجم

موأددماظغوبيمؼبمععرصيماظصقوبيم بـمايث مج1979 مترعبيمرضؿم 276صمم5مم, مواإلصوبي6221, م, ماظػؽر ؼبممتققزممعمطمنار

عمطمعؽؿؾيماٌــكم:مبغدانم,موا دؿقعوبمؼبمععرصيمايصقوبم بـمايث م1017ترعبيمرضؿم م1137صمم4اظصقوبيم بـمحفرمج

طمعؽؿؾيماظؼرآنمبوظؼوػرةمم10,مم9,موعؼدعيمنؼقاغفمظألدؿوذمؼقدػمسؾدماظقػوبمصمم183صمم4 بفوعشماإلصوبيم بـمحفرمعمج

 مم.1995دـيم

مم1969ػالمدـيمم1388هؼقؼمسؾدماظلالممػورونمطمنارمإحقوملماظرتاثمب وتمدـيمم303صمم6نمظؾفوحظمجمايققام:ماغظرعم2 

,مواظؽوعؾمؼبماظؿورؼخم بـمم82صمم3اظطؾعيماظـوظـيم,مواغظرمؼبمحصورماظـلم صؾكمآمسؾقفمودؾؿعماظطوئػم:متورؼخماظطربيمج

 .م266صم2ايث مجم

م3  مبـماٌع مدعقد مػق م: ماظؾؼول مدعقد م,مأبق موذعؾي مايسؿشم, مروىمسـف م, معقظبمحذؼػي م, مايشقر ماظؽقؼبم, م, ماظعؾلل رزبون

,مابـمععنيم,مواظـلوئلم,موابـمحؾونواظلػقوغونم,موأبقمبؽرمبـمسقوشم,موش ػؿم,مظؽـفمطونمضعقػمايدؼٌم,مضعػفمعبوسيمعـفؿم

م71,مم70صمم4تفذؼىماظؿفذؼىم مبـمحفرمجوضولماظؾكوريم:معػؽرمايدؼٌم:موطوغًموصوتفمدـيمبضعموأربعنيموعوئيم,ماغظرم

 اظطؾعيمايوظبم.مم1984ػالمدـيم1404طمنارماظػؽرمدـيم
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ردالالقلمآم صالالؾكمآمسؾقالالفمودالالؾؿعمؼؼالالقلم:م"أخالالقفمعالالومأخالالوفمسؾالالكمأعؿالالكمثالالالثم:مإلالالونم

بوظـفقمم,موتؽذؼىمبوظؼدرم,موجقرمايئؿيم"م
ع1 

م.م

ش مأنمصقؾيمأبلمربفـمظؾـلم صؾكمآمسؾقفمودؾؿعمٕمتطالؾمم
ع2 

,مإذمؼؾالدومأغفالومممم

كمآمسؾقالفمودالؾؿعم,موٕمممٕمتؿفووزمظؼوملمأومظؼوملؼـمروىمصقفؿومبعضمعوممسعفمعـماظـلم صؾ

ؼشفدمأبقمربفـمذقؽومعـماٌشوػدمأوماظغزواتمععمردقلمآم صؾكمآمسؾقفمودؾؿعم,ميغفم

أدؾؿمحنيمأدؾؿًمثؼقػم,موطونمذظؽمبعدمرجقوماظـلم صؾكمآمسؾقفمودؾؿعمعـمتؾقكم,م

وػلمآخرمشزوةمشزاػوماظـلم صؾكمآمسؾقفمودؾؿعم
.مع3 

م

 أخالقه وصفاته : 

أبالالقمربفالالـماظـؼػالاللمواحالالدـبامعالالـماظشالالعراملماظػردالالونماٌعالالروصنيمبوظشالالفوسيمؼبممممؼعالالدم

بوظـفالدةمواظؾاللسم,مجالقانـبامطرلالوممممممطونمععروصالوماىوػؾقيمواإلدالمم,مطؿوم
,ممع4 

مشال مأنماظشالرابمم

سربمسـفومؼبمعقاضالعمممضدمشؾىمسؾقفمصضربمصقفمعرارام,مثؿمأضؾعمسـفموتوبمتقبيمغصقحـبوم,طونم

عؿعدنةمعـمذعره
م.ممع5 

 ميفاه وهربه : 

ؼذطرماظرواةمأنمأبومربفـمٌومأطـرمعـمذربماًؿرم,موأضقؿمسؾقفمايالدمعالراراموػالقمممم

غػالالوهمسؿالالرمبالالـماًطالالوبم رضالاللمآمسـالالفعمإظبمجزؼالالرةمؼبماظؾقالالرمؼؼالالولم الالوم:مممممممم- مؼـؿفالاللم

                                                            

 .م174,مم173صمم4,مواإلصوبيم بـمحفرمجم276صمم5راجعمأددماظغوبيم بـمايث مجمعم1 

م-اإلدالمم,مواظؾؼوملممػقمعـمظؼكماظـلم صؾكمآمسؾقفمودؾؿعمعمعـومبفم,موعوتمسؾكم-سـدمعبفقرماحملدثنيمم-اظصقوبلممع2 

ػقما جؿؿوومعطؾؼوم,مصقؿـوولماظطقؼؾمواظؼص م,مو مؼشرتطماظطقلمو ماٌالزعيم,مو ماظصقؾيمدـيمأومدـؿنيمأومسبقمم-سـدػؿم

ظؽؿوبمصضوئؾماظصقوبيمبؼقظفم:موعـمصقىماظـلمأومرآهمعـماٌلؾؿنيمصفقمم-ؼبمصقققفم-ذظؽم,موضدمضدمماإلعومماظؾكوريم

,موحوذقيمظؼطمم1379نارماظػؽرمدـيمم3صمم7وبعفمسؾكمذظؽمابـمحفرموش ه,ماغظرمصؿحماظؾوريم بـمحفرمجعـمأصقوبفم,موت

طمعطؾعيمسؾدمايؿقدمأغبدمحـػلمبوظؼوػرةمم99اظدررمظؾشقخمحلنيمخوررماظعدويمسؾكمذرحمعنتمشبؾيماظػؽرم بـمحفرمصم

طم250قممايثرمظألدؿوذم/مسؾدماظقػوبمسؾدماظؾطقػمصمػالم,مواٌؾؿؽرماىوععمظؽؿوبلم"اٌكؿصرمواٌعؿصر"مؼبمسؾ1323دـيم

مماظطؾعيماظلوبعيم,مأعومسؾؿوملمايصقلمصالمؼعؿدونمإ مبوظصقؾيماظعرصقيماظ متؼؿضلم1965ػالمدـيم1385نارماظؽؿىمايدؼـيمدـيم

 اٌالزعيمأوماظغزومععماظردقلم صؾكمآمسؾقفمودؾؿعموسبقمذظؽم.

 طماٌطؾعيماٌصرؼيمبدونمتورؼخم.م28صمم3,موزانماٌعونم بـماظؼقؿمجالم111صمم3تورؼخماظطربيمجالمم:ماغظرمع3 

 .م276صمم5,موأددماظغوبيمجم137صمم21ايشوغلمجم:ماغظرممع4 

 .م61,مم45,مم41,مم40راجعمنؼقاغفمصممع5 
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حضقضكم
مع1 

,موبعٌمععفمحردقومؼؼولمظفم:مابـمجفراملم,مصفربمأبقمربفـمعـالفمسؾالكمدالوحؾمممم

مدمبـمأبلموضوصمبوظؼوندقيم,موضولمؼذطرمػربفمعـمابـمجفراملم:ماظؾقرم,مويؼمبلع

مايؿالالالالالالالالالدمٓمنالالالالالالالالالوغلموخؾصالالالالالالالالال م

م

عـمابـمجفراملم,مواظؾقصاللمضالدمحؾلالومممم
ع2 

مم

م

معالالالـمؼرطالالالىماظؾقالالالرمواظؾقصالالاللمععرتضالالالومم

م

مإظبمحضقضالاللمصؾالالؽسماٌرطالالىماظؿؿلالالومم

م

صؾؿومبؾغمسؿرماًربمطؿىمإظبمدعدمبـمأبلموضوصمحبؾلفم,مصقؾلفمدعدم,مصؾؿومطالونمم

ؼقممأرعوثم
ع3 

صعدمأبقمربفـمإظبمدعدمؼلؿؼقؾفم,موؼلؿعػقفم,موؼلالؿلذغفمؼبماظؼؿالولم,مصؿـعالفممممم

دعدمورنهم,موطونمأبقمربفـمعؼقدـبامسـدماعرأةمدعدم,مصؼولم الوم:مأرؾؼالق موظالؽمسؾاللمسفالدمممممم

ٓمسؾكماٌلؾؿنيموأغومحلميرجعـمإظبمربؾلاللم,موعالومزالمؼعطقفالوممممآموعقـوضفمظؽـمصؿحما

:ماغلمادالؿكرتمآمورضالقًمبعفالدكم,موأرؾؼؿالفم,ممممممًاظعفقنمواٌقاثقؼمحؿكمرضًمظفم,موضوظ

صوضؿونم"بؾؼومل"مدعدم,موأخرجفومعـمبوبماظؼصرماظذيمؼؾلماًـدقم,مصرطؾفوم,مثؿمنبمسؾقفوم,م

غبالؾمسؾالكمعقلالرةماظؼالقممؼؾعالىمبرربالفمودالالحفممممممممحؿكمإذامطونمحبقولماٌلؾؿنيمطربم,مثؿم

بنيماظصػنيم,مصلوضػمعقلرتفؿم,موضؿؾمرجو مطـ ـبامعالـفؿم,مثالؿمشالوصمؼبماٌلالؾؿنيمصكالرجمممممم

ؼبمعقلالالرتفؿم,موغبالالؾمسؾالالكمعقؿـالاليمايسالالداملمصالاللوضػفؿم,موجعالالؾمؼؾعالالىمبالالنيماظصالالػنيمبرربالالفم

وصمؼبمضؾالىممودالحفم مؼؾدومظفمصورسمإ مػؿؽالفم,مصاللوضػفؿموػوبؿالفماظرجالولم,مثالؿمرجالعمصغالممممممم

صػعالؾمعـالؾمعالومصعالؾمؼبماٌقؿـاليممممممم,مزاملمضؾالىماٌشالرطنيممناٌلؾؿنيم,مثؿمبرزمأعوعفؿمووضػمبالم

وػؿم مؼعرصقغفم,موٕمؼروهمعالـمأولمممسواٌقلرةمٕمؼربزمظفمصورسمإ ماخؿطػفم,مصؿعفىماظـو

اظـفالورم,مصؼالالولمبعضالالفؿم:مأوائالالؾمأصالالقوبمػوذالالؿمأومػوذالالؿمم
مع4 

طالالونمغػلالالفم,موضالالولمبعضالالفؿم:مإنم

                                                            

ػوم,موضولم,موضقؾم:محضقضلمجؾؾمؼبماظغربمطوغًماظعربمؼبماىوػؾقيمتـػلمإظقفمخؾعوملم138صمم21ايشوغلمجمم:ماغظرمع1 

م-ػالمم1376طمنارمصونرمب وتمدـيمم272صمم1جزؼرةمؼبماظؾقرم,مععفؿماظؾؾدانمظقوضقتمجم-بغ مأظػمم-ايوزعلم:محضقضم

 .م1957

 اظؾقصلم:مضربمعـماظلػـم,موػلمطؾؿيمصوردقيمععربيم.مع2 

ػالمبؼقونةمدعدمبـمأبلموضوصم,مم14ؼقممأرعوثم:مػقماظققممايولمعـمأؼومماظؼوندقيم,موطوغًمبنيماٌلؾؿنيمواظػرسمدـيممع3 

,مم529صمم3واغؿفًمبوغؿصورماٌلؾؿنيم,موػزليماظػرسموضؿؾمضوئدػؿمردؿؿموسدنمطؾ معـمرجو ؿم,ماغظرمتورؼخماظطربيمج

وعومم262بمؼبماإلدالممحملؿدمأبقماظػضؾمإبراػقؿم,موربؿدمسؾلماظؾقفوويمصم,موأؼومماظعرم469صمم2واظؽوعؾم بـمايث مج

 مماظطؾعيماظـوغقيم.م1961ػالمدـيم1381بعدػومطمسقلكمايؾلمدـيم

ػقمػوذؿمبـمسؿؾيمبـمأبلموضوصم,موطونمأصقوبمدعدمؼبماغؿظورمضدوعفممبدنم,مصؼدممسؾقفؿمعـماظعراقمؼبمدؿيمآ فمعـممع4 

 .م543,مم542صمم3طربيمجاىـدم,ماغظرمتورؼخماظ
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شفدمايروبمصـظـمصالوحىماظؾؾؼالوملماًضالرم,موضالولمبعضالفؿم:مظالق مأنماٌالئؽاليم مممممممماًضرمؼ

وػقمعشرفمسؾكماظـوسمعؽىمعالـمصالققمممم-تؾوذرمضؿو مظؼؾـوم:معؾؽمؼـؾؿـوم,موجعؾمدعدمؼؼقلم

قمربفالـم,موػالذهماظؾؾؼالوملمهؿالفم,مممممبالمظؼؾالًم:مػالذامأمممـ:موآمظق مربؾسمأبلمربفالمم-اظؼصرم

أبقمربفالـمإظبمربؾلالفمم,موسؾالؿمدالعدمبالوًربم,مصالدسومأبالومممممممممصؾؿومصؿحمآمسؾكماٌلؾؿنيمسون

ربفـمصلرؾؼفم
مع1 

وآممم-,موضولمظفمم:م مضربؿؽمؼبماًؿرمأبدام,مصؼولمأبالقمربفالـم:موأغالومممم

مؼبمحقوتفموذعرهمسؾكمحدمدقاملم.عموتوبمتقبيمغصقحومزفرمأثرػوم2 مأذربفومأبدـبام م-

ايشوغلمسـمابالـمايسراباللمأنممموؼذطرمبعضماظرواةمدؾؾومآخرمظـػقفم,مص ويمصوحىم

اظـظالرمإظقفالومبؽالؾمممممول الوم"والقس"م,مصقالوممممؼؼالولممأبومربفـمطونمؼفالقىماعالرأةمعالـمايغصالورمممم

حقؾيمصؾالؿمؼؼالدرمسؾالكمذظالؽم,مصالكجرمغػلالفمعالـمسوعالؾمؼعؿالؾمؼبمحالوئطمإظبمجوغالىمعـز الوم,ممممممممممممم

صلذالالرفمعالالـمطالالقةم
مع3 

بفالالوم,مصودالالؿعدىمزوجفالالومسؾقالالفمسؿالالرمبالالـممؼبماظؾلالالؿونمصرآػالالوم,مثالالؿمذالالؾىم

صـػوهمسؿرمإظبمجزؼرةمحضقضلمماًطوب
مع4 

م.

سؾالاللمأغالال مأرجالالحمتؾالالؽماظرواؼالالوتماظالال متؼالالقلم:مأنمغػالاللمأبالاللمربفالالـمؼرجالالعمإظبم

,معومغعرصفمعـموظعمأبلمربفـمبوًؿراغفؿوطفمؼبماًؿرم,موؼدسؿمذظؽمأعرانم:مأحدػؿوم:م

صقفالالومدالالؾعمأومٔالالوغلمعالالراتم,مصؽالالونمرؾعقالالومأنمؼضالالقؼمبالالفمسؿالالرمبالالـمممدمبوػقوعالالفمبفالالوم,محؿالالكمحؾبالال

ماموزجرـبامظفمويعـوظفم.مرـبطوبم,موؼعؿؾمسؾكمغػقفمتعزؼاً

ايعرماآلخرم:مأنمػذاماظرأيمػقماٌعؿؿدمسـدمأطـرماظؽؿوبمواٌمرخنيمطوبـمدالالممم

مع5 

واظطالالربي
مع6 م

واٌلالالعقني,م
مع7 م

وابالالـمضؿقؾالالي,م
مع8 م

وابالالـمايثالال ,م
مع9 م

اظالالرأيماٌؼالالدممطؿالالومأغالالفم,م

دؾىمغػقفمإظبمتشؾقؾفمبوٌرأةمايغصورؼيبوظذطرمسـدمعـمذطروامتؾؽماظؼصيماظ متعزوم
م.مع1 

                                                            

ػالمم1393هؼقؼمربؿدمربلماظدؼـمسؾدمايؿقدمطمنارماظػؽرمدـيمم324,مم323صمم2اغظرم:معروجماظذػىمظؾؿلعقنيمجمع1 

 .475,مم474م2,مواظؽوعؾمؼبماظؿورؼخم بـمايث مجم549,مم548صمم3مماظطؾعيماًوعليم,موتورؼخماظطربيمج1973دـيم

,موأددمم423صمم1,مواظشعرمواظشعراملم بـمضؿقؾيمجالمم276صمم5,مجالمم269صمم1اغظرم:مرؾؼوتمصققلماظشعراملم بـمدالممجمع2 

 اظغوبيم بـمايث .

 اظؽقةم:ماًرقمؼبمايوئطمواظـؼىمؼبماظؾقًموسبقهم.مع3 

 .م138صمم21ايشوغلمجمع4 

 .268صمم1اغظر:مرؾؼوتمصققلماظشعراملمجمع5 

 .م549صمم3خماظطربيمجاغظرم:متورؼمع6 

 .325صمم2اغظرم:معروجماظذػىمظؾؿلعقنيمجمع7 

 .423صمم1اغظرم:ماظشعرمواظشعراملمجمع8 

 .م476صمم2,مواظؽوعؾمؼبماظؿورؼخمجم276صمم5اغظرم:مأددماظغوبيمجمع9 
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 شاعريته : 

ؼلؾؽمأبقمربفـمؼبمسدانماظشعراملماٌكضرعنيم,موضدمذطرهمابالـمدالالممؼبمرؾؼاليمممم

ذالالعراملماظطالالوئػم
مع2 

,موطالالونمذالالوسرـبامعؼالالالم,موظؽـالالفمطالالونمعطؾقسالالومحلالالـماظشالالعرم,موادالالؿطوومأنممم

عالومصقفالومسؾالكمصالػقوتمممممقيميقوتفم,موأنمؼلفؾمأػالؿممضصقرةموام-عـمخاللمذعرهم-ؼعطقـوم

منؼقاغفم.

وؼؿؿقزمذعرهمبوظرضيمواظعذوبيم,مواظطالوةماظ مأخذماظشعرماظعربلمؼـلالوبمسبقػالومعالعمممم

اٌدماإلدالعلم
مع3 

م.

وضالالدمدالالؽؾماإلعالالوممسؾالاللمسالالـمأذالالعرماظـالالوسمصؼالالولم:ماظالالذيمأحلالالـماظقصالالػم,موأحؽالالؿم

اظرصػم,موضولمايؼم,مضقؾم:موعـمػقم؟مضولم:مأبقمربفـمؼبمضقظفم
م:ممع4 

ماظـوسمسـمعوظلموطـرتف متللظلم

مودوئؾلماظؼقممسـمنؼ موسـمخؾؼل

سفالالوبمسؿالالرمبالالـماًطالالوبم,مواظشالالعلم,موأبالاللمػالالاللم,ممإوضالالدمغوظالالًمػالالذهماظؼصالالقدةم

ـممم-وش ػؿم,مؼؼقلمأبقمػاللم:مطالونمم ذالوسرـبامذالرؼػوم,مضالدمصضالؾًمأبقوتالفماظؼوصقاليمممممممم-أبالقمربفال

سؾكمطؾمذعرمضقؾمؼبمععـوػوم
مع5 

م.م

موصوتفم:م

طوغًموصوةمأبلمربفـمبلذربقفونم,موضقؾمجبرجونم
مع6 

دـيمثالثنيمعـما فرة
ع7 

م.

*** 

م  

                                                                                                                                                                          

 .م175,مم174صمم4,مواإلصوبيم بـمحفرمجم137صمم21اغظرم:مايشوغلمجمع1 

 .م259صمم1رؾؼوتمصققلماظشعراملمجمع2 

ػالمدـيم1410طمنارماظطؾوسيماحملؿدؼيمدـيمم96اغظرم:مذعراملماظطوئػمؼبماىوػؾقيمواإلدالممن/ماظلقدمربؿدمنؼىمصممع3 

 مماظطؾعيمايوظبم.1989

مذرحمنؼقانمأبلمربفـماظـؼػلميبلمػاللماظعلؽريمصممع4  م: هؼقؼمايدؿوذم/مؼقدػمسؾدماظقػوبمطمعؽؿؾيمم30اغظر

 مم.1995اظؼرآنمبوظؼوػرةمدـيم

 .م24اٌرجعماظلوبؼمصممع5 

 .م176صمم4,مواإلصوبيم بـمحفرمجم278صمم5أددماظغوبيم بـمايث مجمع6 

مماظطؾعيماًوعليم,موعؼدعيمنؼقاغفمظألدؿوذم/مؼقدػم1980نارماظعؾؿمظؾؿالؼنيمب وتمدـيمم76صمم5ايسالممظؾزرطؾلمجممع7 

 .10سؾدماظقػوبمصم
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 املبخث الثاىٌ
 العالقة بني حًاة أبٌ حمجً وشعره

بوظـظرمؼبمأخؾورمأبلمربفـمندمأنمحقوتفمتـؼلؿمإظبمعرحؾؿنيمبقـفؿومذلملمطؾ م

معـماظؿـوضضموا خؿالفم:م

م:مماملرحمة األوىل : مرحمة المهى والصراب

وؼبمػذهماٌرحؾيمطونمتعؾؼمأبلمربفـمبوًؿرموارتؾورفمبفومواضقومجؾقوم,مصؼدم

دؾعمأومٔوغلمعراتم,مصؾؿومضوقمبفمسؿرمم-سؾكمحدمضقلماظرواةمواٌمرخنيمم-حدمصقفوم

مبـماًطوبمغػوهمإظبمجزؼرةمحضقضلم.م

 قالع عً اخلنر : رحمة الثاىًة : مرحمة اليدو واإلامل

وؼبمػذهماٌرحؾيمأخذمأبقمربفـمؼعؾـمسـمغدعفموتقبؿفم,مربوو ماظؿؽػ مسؿوم

مبدرمعـفمؼبماٌرحؾيمايوظبمعـمحقوتفم.م

مؼبمعقضعيم مأناه ماظذي ماظرائع ماظؾطقظل مبوظدور مربفـ مأبل متقبي مارتؾطً وضد

ماظؼوندقيم,مؤومعفدمإلرالقمدراحفم,موطونمظفمأثرهماظقاضحمؼبمتقبؿفموسزوصفمسـماًؿرم.م

 حمىر حًاة أبٌ حمجً : 

مبوًؿرم مسالضؿف م: مػؿو م, مأدودني مأعرؼـ مسؾك مربفـ مأبل محقوة مربقر ؼؼقم

م,م ماظلؽ ماظقظقومبوًؿر مإظبمايذػونمصقرة مأبقمربفـمؼؿؾونر مؼذطر مصعـدعو م, وصرودقؿف

موصقرةماظػورسماىقانماظذيمظػًمايغظورمإظبمذفوسؿفموصرودقؿفمؼبمعقضعيماظؼوندقيم.م

 حمىر شعره : 

مبوًؿرمإ مسالضؿف م: مػؿو مرئقلنيم, مأعرؼـ مسؾك متؼقم مأبلمربفـ مطوغًمحقوة ذا

حقلمػذؼـمايعرؼـم مؼؽونمطبرجمسـفؿومإ مم-أؼضوم-صننمربقرمذعرهمؼدورمم-وصرودقؿفم

مؼبماظؼؾقؾماظـونرم.م

 احملىر األول يف حًاة أبٌ حمجً وشعره : عالقته باخلنر : 

موارتؾ متعؾؼو مبوًؿر مأبلمربفـ مسالضي م,متعد محقوتف مايوظبمعـ مؼبماٌرحؾي ورو

أػؿمربقرمؼبمحقوتفموذعرهم,مصؼدماحؿقىمنؼقاغفمأربعـبوممغػقرـباموصدـبامؼبماٌرحؾيمايخرىو

مؼبمطؾؿوم محقوتف مصصقرت م, ماًؿر مسـ معـفو مؼبمسشر مهدث موعؼطقسي مضصقدة وسشرؼـ

ماٌرحؾؿنيمتصقؼرـبامضقؼوموواضقوم.م

صػلماٌرحؾيمايوظبمؼؼقلم
ع1 

م:مم

                                                            

 
1
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مؼالالالومصالالالوحمػبالالالرـبامصالالالنغ مأ مدالالالؼ 

مم

ممبومأغزلماظالرغبـمؼبماًؿالرمسالوٕمممم

م

موجالالدمظالاللمبفالالومصالالرصوميزنانمعلٔالالوممممم

م

مصػالالالاللمذالالالالربفومصالالالالرصومتالالالالؿؿماٌالالالالكثؿم

م

مػالالالاللماظـالالالالورمإ مأغالالالال مغؾالالالالًمظالالالالذةم

م

موضضالالالالقًمأوتالالالالوريموإنم مم ئالالالالؿمم

م

ػذهماٌؼطقسيمبلناةماظؿـؾقفموا دؿػؿوحم,مظقـ ما غؿؾوهم,موؼفقهممادؿفؾمأبقمربفـ

مؼطؾىمذبرنم م  مأغف مظقمطد م, مبوظػعؾماٌضعػم"دؼ " موسرب م, مؼلتلمبعدػو ايمسوومٌو

اظلؼقوم,مإنومؼطؾىمعضوسػؿفوموتؿوبعفوم,موػقم مؼشربماًؿرمعـؽرـباميرعؿفوم,مأومجوػالمبفذهم

مسقيم,موؼمطدمذظؽمبودؿكدامماىؿؾيما مغفوظرغبـمؼبمذل,مصفقمسوٕممبومأغزلماايرعيم

مطؾمػذام مؼمعؾمعع موطلغف مبؾػظم"اظرغبـ" مإظبماظؿعؾ  مؼعؿد مأغف مش  م"إن" مبال اٌمطدة

مرغبيموعغػرةم.م

غفمإوؼؾحمأبقمربفـمؼبمرؾىماًؿرم,مصقطؾؾفومصرصومش مؤزوجيمظقزنانمعلٔوم,مو

م مش مأغفم مؼؾوظلمعو م, ماظـور موإناظقعؾؿمأغفو موضضكمأربفم, نم ممؼبمذظؽمممضدمغولمظذتفم,

ماظالئؿقنموأطـروام.

مجؾالمؼػققمعقتممدنبِعوؼؾب موحونثـبو م, مسظقؿـبو خقتفمإأبقمربفـمعـعفمعـماًؿرمعصوبو

وأحؾوبفم,موؼرىمأنمضربفمؼبماًؿرمظقنمعـماىقرمؼبمايؽقعيم,مصقؼقلم
ع1 

م.

مإٔمتالالالالالرمأنماظالالالالالدػرمؼعـالالالالالرمبالالالالالوظػؿكم

مم

مو مؼلالالالؿطقعماٌالالالرملمصالالالرفماٌؼالالالونرمم

م

مصالالالربتمصؾالالالؿمأجالالالزوموٕمأكمروئعالالالومممم

م

يالالونثمنػالالرمؼبمايؽقعالاليمجالالوئرمم
معم2 

م

مخالالقتلوأغالاللمظالالذومصالالربموضالالدمعالالوتمإممم

مم

موظلالالالًمسالالالـماظصالالالفؾوملمؼقعالالالومبصالالالوبرممم

مم

مرعوػالالالالالومأعالالالالال ماٌالالالالالمعـنيمحبؿػفالالالالالوممم

م

                                                            

 
1

 .م59عؾقؼمنؼقاغفمظألدؿوذمؼقدػمسؾدماظقػوبمصمممع

 
2

 "وٕمأكمطوئعو"م,مواظؽوئعم:ماىؾونما ققبم.م142صمم21ورواؼيمايشوغلمجممع
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مصكالغفالالالالومؼؾؽالالالالقنمحالالالالقلماٌعوصالالالالرم

م

مبـماًطوبم مضولمظفمسؿر مبصوبر" مؼقعو م"وظلًمسـماظصفؾومل مضولم: وؼروىمأغفمٌو

 رضلمآمسـفعم:مضدمأبدؼًمعومؼبمغػلؽم,مويزؼدغؽمسؼقبيمإلصراركمسؾكماًؿرم,مصؼولم

ظفماإلعوممسؾلم طرممآموجففعم:معومذظؽمظؽم,موعومصبقزمظؽمأنمتعوضىمرجالمضولم:ميصعؾـم

"مؼؽبْػعؽبُؾقنؽبمَظومعؽبومؼؽبُؼقُظقنؽبموؽبَأغؽبقبفؾبؿؿبمتعوظبمؼبماظشعراملم:م"وػقمٕمؼػعؾم,موضدمضولمآ
ع1 

صؼولمسؿرمم

ؽبمإكب :مضدمادؿــكمآم تعوظبعمعـفؿمضقعوم,مصؼولم:م" "ماظصؽبقبوِظقؽبوِتموؽبسؽبِؿُؾقامآعؽبؾبقاماظقَبِذؼ
ع2 

صؼولمم

سـدكمعـفؿم,موضدمضولمردقلمآم صؾكمآمسؾقفمم-أبقمربفـموأعـوظفم-مسؾلم:مأصفم مل

ودؾؿعم:م"و مؼشربماظعؾدماًؿرمحنيمؼشربفوموػقمعمعـ؟م"م
مع3 

م.

مأنم مصقطؾىمإظبموظده موبنيماًؿر مبقـف ماٌقت مضبقل مأن مربفـ مأبق وطبشك

سروضفومسظوعفمبعدمعقتفم,مصقؼقلمميؼدصـفمإظبمجـىمطرعيمترو
مع4 

م:

مونص مإظبمجـالالالىمطرعالالاليإذامعالالالًمصالالال

مم

سظالوعلمؼبماظالرتابمسروضفالوممممميترو
مع5 

م

مو متالالالالالالالالدصـ مبالالالالالالالالوظػالةمصالالالالالالالالنغ ممم

م

مأخالالالالالوفمإذامعالالالالالومعالالالالالًمأ مأذوضفالالالالالوممم

م

تقذؽمأنمتؽقنمصقرةمواضقيم م ملمم-ؼبمػذهماٌرحؾيمم-صققوةمأبلمربفـم

مأػقائفؿم معـ مذلمل مغػقدفؿ مؼب مسوظؼو مزؾ موضد م, ماىدؼد ماظدؼـ مؼب منخؾقا اظذؼـ

مصؼدمطونمأبقم م, مسـفو ماغصراصو مو  معـفو مصؽوطو مٕمؼلؿطقعقا موسوناتفؿمايوظبم, اٌلؿقؽؿي

م معؼووعي مسـ مضوصرـبا م, ماًؿر مأعوم مضعقػو مربفـ مسؾقفو مواظصرب إشرائفو
مع6 

ممتؽـم إظبمأن

مب مآمسؾقفمبوظؿقبيمواًالصمعـمنائفم.ماإللونمعـمضؾؾفم,موع

                                                            

 
1

 .226اظشعراملم:ممممع

 
2

 .م227اظشعراملم:ممممع

 
3

مع م مَأؼنبفؽبومؼؽبورؼرةم:مطؿوبمايذربيم,مبوبمضقلمآمتعوظبم:م"جزملمعـمحدؼٌمأخرجفماإلعومماظؾكوريمؼبمصقققفمسـمأبلمػم

ؽب ؿبمركبجؿبسفبموؽباْظَلزؿبَظومؾبموؽباْظَلغصؽبوبؾبموؽباْظؿؽبقؿبِلرؾبماْظكؽبؿؿبرؾبمإكبغمبؿؽبومآعؽبؾبقاماظتِذؼ ,موظػظفم" مؼزغلماظزاغلممتؾبْػِؾقؾبقنؽبمَظعؽبؾتُؽؿؿبمَصوجؿبؿؽبـِؾؾبقهؾبماظشمبقؿبَطونكبمسؽبؿؽبؾكبمعِّ

حنيمؼزغلموػقمعمعـم,مو مؼشربماًؿرمحنيمؼشربفوموػقمعمعـم,مو مؼلرقماظلورقمحنيمؼلرقموػقمعمعـم,مواغظرماظؼصيمؼبم

 .م143,مم142صمم21ايشوغلمجالم

 
4

 .م52ذرحمنؼقاغفميبلمػاللماظعلؽريمصممممع

 
5

 اظؽرعيم:مذفرةماظعـىم.مممع

 
6

مع م اظطؾعيمم1982طمنارماظعؾؿمظؾؿالؼنيمدـيمم233,مم232نيماىوػؾقيمواإلدالممن/مذؽريمصقصؾمصماغظرم:متطقرماظغزلمبم

 اظلونديم.
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 املرحمة األخرى مً حًاته وشعره : 

ؼبمػذهماٌرحؾيمأخذمأبقمربفـمؼعؾـمسـمغدعفموتقبؿفموسزعفمسؾكمػفرماًؿرم

وذبوظلفوم,مصقؼقلم
مع1 

:م
م

مأتالالالالالالالقبمإظبمآماظالالالالالالالرحقؿمصنغالالالالالالالفم

مم

مظالالالذغىماٌالالالرملمعالالالومٕمؼعالالالوونمممشػالالالقرم

م

موظلالًمإظبماظصالفؾوملمعالومسشالًمسوئالدامممممم

م

و متوبعالالالالومضالالالالقلماظلالالالالػقفماٌعوغالالالالدم
ع2 

م

م

م-وضدمأسطقالًمرباللمعقثؼالوممممم-وطقػم

م

مأسقنم الوم,موآمذوماظعالرشمذالوػديممم

م

مبوظؿفدنم مؼقحل ماظذي م"أتقب" ماٌضورو مبوظػعؾ متقبؿف مسـ مربفـ مأبق ؼعرب

يمصونضيمتؿفدنمأعرـبامرورئـبومو مسورضوم,مإنومػلمتقبوا دؿؿرارم,موظقمطدمأنمتقبؿفمظقلًم

موأ مآثوعف متذطر ماظذغىموضوبؾمطؾؿو مشوصر م, موأعؾمؼبمآماظرحقؿ مرجومل مظذو موأغف م, خطومله

اظؿقبم,مو مطبػكمعومؼبماظؿعؾ مبؾػظلم"اظرحقؿموشػقر"معـمعالملعيمىقماظشوسرماظـػللم,م

ماظذيمؼعؾؼمآعوظفمسؾكمرغبيمآموسػقهم.

ما مضقلماظلػقفموؼلخذ مصقفو مؼؿؾع موأ  م, مإظبماًؿر مؼعقن مأ  مسفدـبا مسؾكمغػلف ظشوسر

اٌعوغدم,مصؿؿوم مذؽمصقفمأنمرصؼوملماظلقملمطوغقامضبووظقنمجوػدؼـمإشراملهموادؿؿوظؿفم,مش م

مصلسؾـمأغفمدقرتكماًؿرم مبنشرائفؿم, موٕمؼعؾل مصؾؿمؼؾؿػًمإظقفؿم, أنمتقبؿفمطوغًمصونضيم,

م, مثؿمؼذعفو بؾمدقرتكمطؾمذبؾسمتشربمصقفم,مصؼدمسونمإظقفمصقابفم,مواعؿـؾممعرضوةمٓم,

ثؿمواظؾفؿونمواظػفقرم,مإذمزبوظطيماًؾعوملم,موحضقرمذبوظسماإلتعوظقؿمنؼـفماظ متـفلمسـم

"اظظقَبوِظِؿنيؽبماْظَؼقؿبمكبمعؽبعؽبماظذقِبْطرؽبىمبؽبعؿبدؽبمتؽبْؼعؾبدؿبمَصَؾوماظشؽبقبقؿبَطونؾبمؼؾبـِلقؽبؽبقبَؽموؽبإكبعؽبقبوؼؼقلمايؼمدؾقوغفم:م"
ع3 

م

م.

مخذمسؾكمأبلمربفـمأغفمسؾؼماظغػرانمسؾكمسدممععوونةماظذغىمؼبمضقظفم:وؼم

مأتالالالقبمإظبمآماظالالالرحقؿمصنغالالالفم

مم

مشػقرمظذغىماٌرملمعالومٕمؼعالوونممم

م

                                                            

 
1

 .م52ذرحمنؼقاغفميبلمػاللماظعلؽريمصممممع
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 اظصفؾوملم:ماًؿرم.مممع

 
3

 .م68ايغعومم:ممممع
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ؼؼقلمأبقمػاللم:م"مظقسمظؼقظفم:م"عومٕمؼعوون"مععـكمؼصحم,ميغفمإنمسونموتوبمشػرم

آمظفم,مواٌعوونةمؼبمذظؽما بؿداملم
ع1 

,موظقسميحدمأنمؼضقؼمعومودعفمآم تعوظبعم,موػقمم

ؿبمرؽبحؿبؿؽبِيماظؾتِفمإكبنمبماظؾتفؽبمؼؽبغؿبِػرؾبم اظؼوئؾم:م" ؽبمَأدؿبرؽبُصقامسؽبَؾكمَأغؿبُػِلفكبؿؿبمَظومتؽبْؼؽـبُطقامِع ُضؾؿبمؼؽبومِسؾؽبوِنيؽبماظتِذؼ

"ماظذنبغؾبقبؽبمجؽبِؿقعـبومإكبغمبفؾبمػؾبقؽبماْظغؽبُػقرؾبماظرمبِحقؿؾب
ع2 

قنماظؿقبيمصونضيمغصقحو,موأنم,مشوؼيمايعرمأنمتؽم

مؼؽقنماظؿوئىمش معصرمسؾكماٌعصقي.م

أغفمخدومؼبماًؿرمصظـفومصوييمؼبمحنيمأغفومتفؾؽماظرجؾممـوؼذطرمأبقمربف

ايؾقؿم,موتذػىمحبؾؿفموسؼؾفم,مظذامصنغفمدقففرػوم,موظـمؼعقنمإظقفومعومناممحقوم,مطؿومأغفم

بفومسؾقالم,مصقؼقلمملبفومغدلومأومؼشػملظـمؼلؼ
مع3 

:م
م

مرأؼالالالالًماًؿالالالالرمصالالالالوييموصقفالالالالوم

مم

معـوضالالىمتفؾالالؽماظرجالالؾمايؾقؿالالومم

مم

مصالالالالالالالالموآمأذالالالالالالالربفومحقالالالالالالالوتلم

م

و مأدالالالؼلمبفالالالومأبالالالدـبامغالالالدلوممم
معم4 

م

مبؾػظماىالظيم مبوظؼلؿ م و موترطف م, مسـماًؿر مربفـمسزوصف مأبق مؼمطد وؼبمػذا

موظـمؼلؼ م, مظـمؼشربفو مأغف ماظـػلمعمطدـبا موؼؽرر م, موعلؿكدعـبومملأسظؿمايمسومل م, مغدلو بفو

مزرفماظزعونم"أبدـبا"مظقػقدمنوامماظـػلمأومتلطقدهموادؿؿرارهم.م

وبفذامؼؿضحمأنمأبومربفـمطونمضدمسزممسزعـبومعمطدـبامسؾكمػفرماًؿرموذبوظلفوم,م

م–وضدمبدامذظؽمواضقومسؾكمأظػوزفموأنواتفماظؿعؾ ؼيم,مسؾكمسبقمعومغرىمؼبمضقظفم:م"صالم

"مموضقظفم:م"وظلًمإظبماظصفؾوملمعومسشًمسوئدـبا"م,موضقظفمأذربفومحقوتلمم–وآم
مع5 

:م
م

م

مدالالالالالالالاللترطفومٓمثالالالالالالالالؿمأذعفالالالالالالالالوم

مم

موأػفرػومؼبمبقؿفومحقٌمتشالربم

مم

                                                            

 
1

 .م41ربفـميبلمػاللماظعلؽريمصمملذرحمنؼقانمأبمممع

 
2

 .م52اظزعرم:ممممع

 
3

 .141صمم21ايشوغلمجالممممع

 
4

بفومأبدـبامدؼقؿوم,مأيمأغفمظقماحؿوجمإظقفوممل"و مأذػم62,مم61قاغفمصم,موعؾقؼمنؼم175صمم4رواؼيماإلصوبيم بـمحفرمجالممممع

مؼلؿقضرمضقلماظـلم صؾكمآمسؾقفمودؾؿعم:م"عومجعؾمآمذػوملمأع مصقؿومحرممسؾقفؿم"م,موظقمطدمفٌداواةمعومىلمإظقفوم,موطلغ

 بذظؽمبعدهموصدونهماظؿوممسـماًؿرم.

 
5

 .م46ذرحمنؼقاغفميبلمػاللماظعلؽريمصممممع
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ؤومؼمطدمأنمأبومربفـمضدمادؿطوومؼبماظـفوؼيمأنمؼؿغؾىمسؾكمغػلفم,موأنمؼؼوومم

اظعؾقوم,موتـفكمسـماًؿرموإشراملػوم,موأنمؼـصوومظؿعوظقؿمنؼـفماظ متدسقمإظبماظؼقؿمواٌـؾم

مثؿمواظػقشوملمواٌـؽرم.ماإل

 احملىر الثاىٌ يف حًاة أبٌ حمجً وشعره : فروشًته : 

مؼبمعقضعيم مأبؾك موضد م, ماٌفرة مواظرعوة م, ماظػردون ماظشعرامل معـ مربفـ مأبق طون

مب ماظؼوندقي م, مصوئؼي مذفوسي موأزفر م, محلـو ماظ مرصعًمععـقؼوتمالمل مايدؾوب مأحد صؽون

,موصؿقًمأعوعفمررؼؼماظـصرم,موضدمأبرزتماٌصونرماظؿورطبقيمواينبقيمماىقشماإلدالعل

م ماٌعرطي مأبلمربفـموبالملهمؼبمػذه نور
مع1 

م مذطر معو ؼبمايدؼٌمسـمعـػوهمسؾكمسبق

وػربفم
مع2 

م.

موؼشدوم م, مصوغطؾؼمؼؿغـكمبػرودقؿف مأبلمربفـمسؾكمذعره ماغعؽلًمذفوسي وضد

بـضوظفم,موؼشقدممبقاضػفماظؾطقظقيماظرائعيم
مع3 

,موحؼمظفمأنمؼػكرمبشفوسؿفم,موأنمؼشقدمبفوم,م

منماظرجؾمضدمصكرمبؾعضمعومصعؾم.منصوظؽـمطونمش همؼػكرممبومٕمؼػعؾم

وطونمأبقمربفـمؼقمماظؼوندقيمربؾقدومسـدماعرأةمدعدم,مصعزمسؾقفمأنمؼرتكمعشدونـبام

اذؿدمورقلفوموملؼبموثوضفم,موعؽؾالمؼبمضققنهموأشالظفم,مؼبمحنيمأغفمؼرىمايربموضدمغب

ضراعفوم,مصلغشلمؼؼقلم
مع4 

م:م

ؽبماًقالالالؾؾبمبوظَؼـالالالو مطػالالالكمحؽبزؽبغالالالًومأنمتؾبطعؽبالالال

م

موُأصالالالالالالِؾحؽبمعؽبشالالالالالالدونًامسؾالالالالالاللمبموؽبثؽبوضقالالالالالالومم

م

ًم ؽبمسؽبقبالالالوغلمايدؼالالالدؾبموُأشِؾَؼالالال مإذامُضؿالالال

م

ٌُـونؼالالومممم عؽبصالالوروؾبمعالالـمنوغالاللمتؾبِصالالؿنبما
ع5 

م

م

ؾبمذامعالالالالوللبمطالالالالـ لبموإخالالالالقة م موضالالالالدمطـالالالال

                                                            

 
1

مع م مم متورؼخماظطربيمجال مم548صمم3راجعم: مم549, مم475صمم2واظؽوعؾمؼبماظؿورؼخم بـمايث مجال موعروجماظذػىمم476, ,

م مم325م–م323صمم2ظؾؿلعقنيمجال ػالمم1394عؽؿؾيماٌعورفمب وتمدـيممرغشم45,مم44صمم7,مواظؾداؼيمواظـفوؼيم بـمطـ مجال

مم277,مم276صمم5مماظطؾعيماظـوغقيم,موأددماظغوبيم بـمايث مجالم1974 ,مواظشعرمواظشعراملمم174صمم4,واإلصوبيم بـمحفرمجال

 .140,مم139صمم21,موايشوغلمظألصػفوغلمجالمم423صمم1 بـمضؿقؾقيمجالم

 
2

 .م20,مم19راجعمؼبمػذاماظؾقٌمصممممع

 
3

 .م94ذعراملماظطوئػمؼبماىوػؾقيمواإلدالممن/ماظلقدمربؿدمنؼىمصمماغظرم:مممع

 
4

 .20,مم19,مواغظرمؼبمػذاماظؾقٌمصمم139صمم21,مواغظرمايشوغلمجمم43ذرحمنؼقاغفميبلمػاللماظعلؽريمصممممع

 
5

,مواظؾوبمظفمعصراسونمسؾقفممتؾع موأثؼؾ م,ماٌصوروم:معبعمعصراوم,مواٌرانمػـوم:معصورومايبقابماظ مأشؾؼًأسـوغلم:ممممع

 ػؿومإظبماظقؿنيم,مواآلخرمإظبماظقلورم,متصؿماٌـونؼوم:متلؽؿفموهفىمصقتفم.عصراسونم:مأحد
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م

ؾبمعالالالـفؿمواحالالالدًام مأخالالالومظقالالالومم مصلصالالالؾق

م

م مأبالالالالومظالالالالَؽمإغالالالال مم,مدالالالالالحلمػؽبُؾالالالالؿمب

م

مأرىمايالالالالالربؽبم متالالالالالزنانؾبمإكب ممتونؼالالالالالومم

م

مصؾّؾالالالالالالالفمنرِّيمؼالالالالالالالقممُأتالالالالالالالرؽبُكمعؾبقثؽبؼالالالالالالالوًم

م

موتالالالالالذػؾؾبمسالالالالال مُأدالالالالالرتلمورجوظقالالالالالوممم

م

محؾقلًومسالـمايالربماظعؽبالقؽبانموضالدمبؽبالدتممممم

م

وإسؿالالالولؾبمشالالال يمؼالالالقممذاكماظعقاظقالالالوم
ع1 

م

م

موِظؾالالالالالالالِفمسفالالالالالالالدفبم مأخالالالالالالالقسؾبمبعفالالالالالالالِدهم

م

ايقاغقالالالالوظالالالالؽـمُصركبجؽبالالالالًمأنم مأزورم
ع2 

م

م

م مربفـمؼبمضققنه مأبو مأذؾف م,مم-ورحكمايربمنائرةم–عو ماظـوئر ما صقر بويدد

اظذيمؼزأرموؼـقرموؼفؿوجم,مؼرؼدمأنمضبطؿمدالدؾفموضققنهم,مظقـؼضمسؾكمصرؼلؿفماغؼضوضم

م ماظشدؼد مأٌف مسـ مأبقوتف مؼبمعلؿفؾ مؼعؾـ مإذ م, ماىورح موظقسؿفماظصؼر م, ماظؾوظغ موأدوه ,

ايعرماظذيمحولمبقـفموبنيمإذؾوومشرؼزتفماٌؿعطشيمإظبمضؿولمأسداملمآم,مامذ,م اظؼودقي

وؼؽػقفمحزغومأنمؼرىماٌعوركمهؿدمم,مواًققلمواظرعوحمتؿشوبؽم,موػقمعؽؾؾمؼبمضققنهم

وأشالظفمإذامأرانمأنمؼـفضمأومؼؼقممأسقوهمايدؼدم,موأثؼؾؿفماظؼققنم,موحوظًمايبقابمبقـفم

موبنيمعـقؿفم.

رتفم,موأنممتؽـفمعـمدالحفم,مصنغفمؼرىمايربمـرأةمدعدمأنمتؼقؾمسوؼطؾىمإظبماع

 متزنانمإ ممتونؼومواذؿعو م,موؼعفىمظرتطفمؼبموثوضفم,موذػقلمأدرتفمورجوظفمسـفم,موحؾلفم

مععمإتوحيماظػرصيمظغ همؤـمػؿمنوغفمعفورةموخربةمبػـقنمايربم سـمايربماظعقانم,

مصؾؽـمطوغًماًؿرمػل مؼرؼدمموأدوظقىماظؼؿولم, غفمظقعوػدمآمإاظ محوظًمبقـفموبنيمعو

مسفدـبام مطبقسمبفمو مؼـؼضفمظؽـمصرجًمأ مؼزورمايقاغقوم.م

م"وٓمنؽب م: مضقظف مؼؿطؾىميرِّسؾكمأن م  ماٌؼوم مين م, معلؿقلـمؼبمعقضعف مش  "

عدحـبو,موطونمايجدرمبفمأنمؼلؿعؿؾمأدؾقبـبومآخرمؼدلمسؾكمايدكموايلرةم,مطلنمؼؼقلم:م

أومعومأذؾفمذظؽمأومصؾؾفماظشؽرم,ممأعريم,مأومصؾؾفمحؾللم,صؾؾفم
ع1 

م.م

                                                            

 
1

 قفومعرةمبعدمعرةم"ماظعقاظقو"م:مأدـيماظرعحم.عقانم:ماظشدؼدماظػؿقيماظ مضقتؾمصاظمممع

 
2

 قغفم,م"ايقاغقو"م:محوغوتماًؿرم. مأخقسمبعفدهم:م مأغؼضفمو مأخمممع
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وٕمتؽـماظػرودقيمعـمعـظقرمأبلمربفـمذبرنمدقػمورعحم,مأومضرابمورعونم,م

إنومػلمضقؿموعـؾم,موأخالقموعؾونئم,موؼبمذظؽمؼؼقلمأبقمربفـم
مع2 

م.

م متلالاللظلماظـالالوسؽبمسالالـمعالالوظلموطـرتالالفممم

م

مودوئؾلماظؼقمؽبمسـمنؼ موؽبسـمخؾبُؾؼل

م

مضالالالدمؼعؾالالالؿؾبماظـالالالوسؾبمأغقبالالالومعالالالـمدؽبالالالراِتفؿؾبم

م

إذاممسالالالومبصالالالرؾبماظرِّسِدؼالالالدِةماظػالالالركبقكبممم
ع3 

م

م

مِغقؾؿؽبالالفؾبموكبوؿبُأسطالاللماظلِّالالـونؽبمشالالداَةماظالالرمبمم

م

وسوعالالالؾؽبماظالالالرؾبعحكبمَأروكبؼالالالِفمعالالالـماظعؽبَؾالالالؼكب
ع4 

م

م

ؾبماظطعـالالَيماظالالِّفالملؽبمسالالـمسؾبالالرؾبضلبم موَأرعؽبالال

م

تؽبـػالالاللماٌلالالالوب ؽبمبوإلزبالالالوِنمواظَػفؽبالالالؼكبم
ع5 

م

م

ؾبمغوئَؾالالالالفمممسؽبالالالالػنبماإلؼودؽبالالالاليِم مسؿالالالالومظلالالالال

م

ؾبمذدؼدؾبماِيؼالِدمواَيؽبالؼكبمم وإنمُزِؾؿ
مع6 

م

موأطِشالالالػؾبماٌالالاللزكبقؽبماٌؽالالالروبؽبمُشؿمبؿؾبالالالفؾبمم

م

وأطالالالالؿؾبؿماظلالالالالرمبمصقالالالالفمضالالالالربُيماظعؾبؾبالالالالؼكب
ع7 

م

م

مضالالدمؼؾبؼِؿالالرؾبماٌالالرملؾبمؼقعالالًوموػالالقؽبمذومحؽبلؽبالالى 

م

وضالالدمؼؽبؾبالالقبؾبمدالالقامؾبماظعالالوِجزكبماَيِؿالالؼكبمم
ع1 

م

م

                                                                                                                                                                          

 
1

طماٌمظػمم90,مم89اغظرم:مزبؿوراتمعـماظـصقصماينبقيمؼبمسصرمصدرماإلدالممأ.ن/مذػقؼمسؾدماظرازقمأبقمدعدةمصممممع

 بدونمتورؼخم.

 
2

 .م35ذرحمنؼقانمأبلمربفـميبلمػاللماظعلؽريمصممممع

 
3

ممع ارتعدتمصرائلفمعـمذدةم.دراةماظؼقمم:مخقورػؿموأذراصفؿم,ماظرسدؼدةم:ماىؾونم,مومسلمرسدؼدةميغفمإذامرأيمايربمم

 اًقفم,ماظػرقم:ماظػزومظػظوموععـكم,مومسومبصرهم:مذكصمعـماظػزوموبؼكمعؾفقتوم.

 
4

اظلـونم:مغصؾماظرعحم,مجعؾمأبقمربفـمعومغولماظلونمعـماظدممسبؾيم,موػلماظعطقيمبالمسقضم,مسؿؾماظرعحموسوعؾؿفم:مسؾكممممع

,ماظعؾؼم:ماظـدمم,موأصؾماظعؾؼم:ماظدمماظذيمؼعؾؼمبػؿماىرحم,مثؿمطـرمضدرمذراومعـماظلـونم,مواظلـونمؼؽقنمؼبمأسؾكماظرعحم

 حؿكممسلمطؾمنممسؾؼوم.

 
5

اظطعـيماظـفالملم:ماظقادعيماظشؼم,ماظعرضم:ماظـوحقيم,ماٌلوب م:معبعمعلؾورم,موػقماٌقؾماظذيمتؼدرمبفماىراحوتمظقعرفممممع

 خقرػوم,ماظػفؼم:مطـرةماظدمم.

 
6

 يـؼم:ماظغقظم.اإلؼوديم:ماظقلسم,مامممع

 
7

اٌلزقم:ماٌضقؼمؼبمايربم,موػقمحٌمؼؾؿؼلماىؿعوتم,موؼعرتكماظػرؼؼونم,ماٌؽروبم:معػعقلممبعـكمصوسؾم,معـماظؽربممممع

 وػقمايزنم,مواظغؿم,موؼروىم:ماٌكشكمشؿؿفم,موشؿيماٌلزقم:مضقؼفموذدتفم,
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مضالالالدمؼؽبؽـالالالرؾبماٌالالالولؾبمؼقعالالالًومبعالالالدمِضّؾِؿالالالفِممممم

م

موؼؽؿللماظعالقنؾبمبعالدماَىالدِبمبالوظقرقكبمممم

م

موضالالالدمأجالالالقنؾبموعالالالومعالالالوظلمبالالالذيمَصؽبالالالعلبم

م

ٌُفقؽبالالالالركبماظؾؽبالالالالرقكب وضالالالالدمأُطالالالالرنبموراملؽبما
ع2 

م

م

موأػفالالالرؾبماظػعالالالؾؽبمذامحؾبالالالقب موؽبعؽبـَؼصؽبالالالي ممم

م

وأتالالرُكماظؼالالقلؽبمؼؾبالالدغق معالالـماظرمبػؽبالالؼكب
ع3 

مم

م

أنمؼعطقـومم–عـمخاللمبقؿفمايولمم–ظؼدمأحلـمأبقمربفـما دؿفاللم,موادؿطووم

ماظ متدورم مم–صقرةمذبؿؾيمظػؾلػؿفمؼبماظؼصقدةم, سؾكمأنمعؽوغيماٌرملم مم–ؼبمعبؾؿفو

متؼوسمبـرائفموطـرةمعوظفمم,مإنومتؼوسمبوظـظرمإظبمنؼـفموخؾؼفم.م

ىمبنيمضقظفم:م" متللظل"موضقظفم:م"ودوئؾلم"متـؾقفمؾوادؿكدممأبقمربفـمرؾوقماظل

موػق مؼـؾغلمأنمؼلللمسـف مطـرةاظدمسؾكمعو موػق مؼـؾغلمأنمؼلللمسـف م  مؼـمواًؾؼموعو

ماظدؼـمعـمبوبمذطرم ماًؾؼمبعد موذطر موؼزولم, مؼطرأ مينمايولمأصقؾمواآلخر اٌولم,

اًوصمبعدماظعوممتلطقدـبامسؾكمعؽوغيماًؾؼم,موجعؾفمربقرامرئقلومؼبماظؿػوضؾمبنيماظـوسم

موايؽؿم ؿمأومسؾقفؿم.م

ماغؿؼؾمأبقمربفـمعـمايدؼرود ماظـوسمودونتفؿمإظبمسونمعو ٌمسـمضقعفمدراة

ايدؼٌمسـمغػلفم,مصفقمذفوومعؼدامم,مؼعطلماظلـونمشداةماظروومسبؾؿفم,موؼرويمسوعؾم

م مدؾقؾمإظبمعـوظفم مأغفمسػماإلؼوديم مؼطؿعمصقؿو مطؿو اظرعحمعـمنعوملمأسدائفم,
ع4 

مبؾمم ,

قانمطرؼؿمحؿكملسمسػوفم مؼلسمضـقطموطػرم,مطؿومأغفمسوضؾم,مطؿقممظؾلرم,مجؼؼقلسمعـفم

                                                                                                                                                                          

 
1

 مماظعوجزم:معوذقؿفم,مواٌرانم:معوظفم,مايؿؼم:مايغبؼم.ؼؼرتماٌرملم:مؼؼؾمعوظفم,مؼـقبم:مؼرجعموصبؿؿعموؼؽـرم,مدقامممع

 
2

 اظػـعم بػؿحماظػوملمواظـقنعم:ماظؽـرةم,ماحملفرم:ماٌضقؼمسؾقفمؼبمايربم,ماظربقم:ماظشوخصماظؾصرم.مممع

 
3

 ايقبم:ماإلثؿم,ماظرػؼم:ماظلػفموايؿؼم,مورطقبماظشرم,مواٌرػؼم:ماٌقصقفمبوىفؾموخوصيماظعؼؾم.مممع

 
4

مأجقنمعـفمؼبمػذاماٌعـكمضقلمسـرتةماظعؾللم:ومممع

ؿـبمذؽبفؽبدؽبماظقؽبضقعؽبَيمأغمبـِالل ٌَغؿبؽبالؿكبممممؼؾبكؿبِؾالرِكمعؽب مَأْششكماظقؽبَشكموَأِسػنبمِسؿـبدما

ؽبمظقمأذوملمحقؼؿؾبفوم مصقصدقبغلمسـفومايقوموتؽرنبعلممممممصلرىمعغو

صننمسـرتةمؼعػمسـماظشلملموػقمعـمحؼفموؼبمعؿـوولمؼدهم,موػذامأبؾغمؼبممصنذامطونمأبقمربفـمؼعػمسؿوم مدؾقؾمإظبمعـوظف

نارماآلصوقماىدؼدةمم118صمم2سالمماظشـؿؿريمجذعورماظشعراملماظلؿيماىوػؾقنيمظإلاظعػوفموأسظؿم,مواغظرمبق مسـرتةمؼبم:مأ

ممم,ماظطؾعيماظـوغقيم.1981م-ػالم1401ب وتمدـيم
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م,موػفرهمدلملماظػعولمضععم ؾيماٌولم,مثؿمأغفكمضصقدتفمبويدؼٌمسـمترصعفمسـماظدغوؼو

موصوحشمايضقالم,مبؾمبعدهمطؾماظؾعدمسؿومؼؼربفمعـماًؾٌمأومؼدغقفمعـماظػقشمواظرػؼم.م

مربفـمضقظفمؼبمػذهماظؼصقدةم:مملوؼلخذمبعضماظـؼونمسؾكمأب

مضدمؼعؾؿماظـوسمأغومعـمدراتفؿم

مرقمالمسومبصرماظرسدؼدةماظػإذام

ؼؼقلمأبقمػالل
ع1 

ماظشفووماظصؾقرمم مبصر مغعربموسبوعلمإذاممسو مأغو م"ظقمأغفمضولم: :

وأبؾغ"م,مينماظرسدؼدةماىؾونمؼػزومينغكمعومؼـ ماظػزومسؾكمخالفماظشفووممأجقنمظؽون

ماظقرقسمأومنارتماظدوائر.مملاظصؾقرماظذيمؼـؾًموضبوعلم,موؼلبكماظػرارمعفؿومغب

اٌضقؼمسؾقفمم–طؿومذطرمأبقمربفـمؼبماظؾقًماظؿودعمأغفمضدمؼؽرموراملماحملفرم

أنمؼؽرموراملماظشفعونماظػردونماظذؼـمم–إبرازامظشفوسؿفمم-م,موطونمايوظبمبفم-مؼبمايرب

مؼضطرػؿمإظبماظػرارمأعوعفم.

م,م مؼبمسورػؿف مصونضو م, مربفـمطونمواضعقو وشبؾصمعـمذظؽمإظبماظؼقلمبلنمأبو

مؼبمتعؾ مأرحىمعـمصونضو مآصوضو ماًقولماظذيمؼعطلماظشعر مش مأغفمٕمؼعـمبعـصر م,  اتف

مآصوقماظقاضعم.م

 امتساج محاشته بفخره: 

م مأبلمربفـ مم–اعؿزجًمغبودي ماظػردون ماظشعرامل مسونة ماظػكرمم–سؾك م, بػكره

مو مبشفوسؿف مواظػكر ماظـوسمورملودفؿم, ماظذؼـمؼراػؿمدراة مإبؼقعف مسؾكمحدمضقظف م–ضداعف

وردفم,موػقمؼبمررؼؼفمإظبماٌـػكمحنيمػربمعـمح
مع2 

م:

مأبؾالالالغمظالالالدؼؽمأبالالالومحػالالالصمعغؾغؾالالاليممم

مم

ظالالفمإذامعالالومشالالورمأومجؾلالالوممممإلسؾالالدما
مع3 

م

مأغالالاللمأطالالالرمسؾالالالكمايوظبمإذامصزسالالالقام

م

مؼقعوم,موأحؾسمهالًماظراؼاليماظػردالومممم

م

                                                            

 
1

 .م26اظعلؽريمصمذرحمنؼقانمأبلمربفـميبلمػاللممممع

 
2

 .32ذرحمنؼقاغفميبلمػاللماظعلؽريمصمممع

 
3

شورماظرجؾم:مأتكماظغقرم,موػقمعوماشبػضمعـمايرصم,موؼطؾؼمسؾكمتفوعيموعومؼؾلماظقؿـم,مجؾسم:مارتػعم,مضولمابـمايث م:ممممع

ظلونماظعربم بـمعـظقرم,مم:مظراظغقرمعوماشبػضمعـمايرضم,مواىؾسمعومارتػعمعـفوم,موؼؼولم:مجؾسماظرجؾمإذامأتكمندام,ماغ

 .م32عونتلم:مجؾسموشورم,موذرحمنؼقانمأبلمربفـميبلمػالماظعلؽريمصم
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مأششالالالكما قالالالوجموتغشالالالوغلمعضالالالوسػيم

م

عـمايدؼدمإذامعومبعضالفؿمخـلالوممم
مع1 

م

ماىقشم موعؼدعي مأوظبماًقؾ مسؾك مؼؽر ماظؽؿقؾيمصنغف مشبؾي مين مبوظذطر موخصفو ,

تؽقنمصقفوم
مع2 

,موأغفمظقؽرمسؾقفومإذامصزوماظـوسموجؾـقام,مطؿومأغفمضبؾسمصردفمهًماظراؼيمأوم

اظؾقاملمحقٌمؼشؿدماظعراكموضبؿدمماظؼؿولم,مصفقمؼغشكما قوجموطبقضمشؿورمايربمإذامعوم

مٕمصبدمظفمعؼدعوم.مخـسمبعضماظـوسموتلخرمو

*** 

م  

                                                            

 
1

 عضوسػيم:منرومصـعًمحؾؼؿنيمحؾؼؿنيم,مخـسم:متلخرم.ممع

 
2

 33اغظرمذرحمنؼقاغفميبلمػاللماظعلؽريمصممممع
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 املبخث الثالث
 عامة عمى شعر أبٌ حمجً ةإطالل

م-1-

ظؼدمبرزمأبقمربفـمؼبمذعرماًؿرم,مدقاملمعومضوظفمؼبماظؿغ مبشربفومأممعومضوظفمؼبم

ػلمؼبمحدؼـفمسـمتقبؿفمعـفوم,موسزعفمسؾكمػفرػوم,موسدممععوضرتفوم,مومتقزمبوظصدقماظعور

ممؼؿقدثمسـمتقبؿفموغدعفم.منيصونقمحنيمؼؿقدثمسـمذربفم,مصونقمحمطالماظؾقغنيم,مصفق

وضدماغعؽلًمذفوسيمأبلمربفـمسؾكمذعرهم,مصوغطؾؼمؼؿغـكمحبؿودؿفم,موؼشدومبـضوظفم,م

وؼشقدمبػرودقؿفموعقاضػفماظؾطقظقيم
ع1 

م.م

م-2-

نمطوغومربقريمذعرهموأػؿمإومم-ٕمؼـقصرمذعرمأبلمربفـمؼبماًؿرمواظػرودقيم

دمتضؿـمنؼقاغفمبعضماٌؼطقسوتمؼبماظغزلمواظػكرم,موظفمضصقدةمعؼطقسيمؼبمصؼم–عومصقفم

رثوملمأبلمسؾقدماظـؼػلم
م.مع2 

صفوملمعؿلثرـباممبػفقعفمظؾػرودقيم,مصؿورةمؼؾؽلمؼبماٌرثكمذفوسؿفموبلوظؿفم,مأعومرثوؤهم

صقؼقلم
م:ممع3 

مؼالالالومسالالالنيمبؽالالالكمأبالالالومجالالالربموواظالالالدهممممم

م

إذامهطؿالالالًماظراؼالالالوتموايؾالالالؼمم
مع4 م

م

مخقتالالالالفأبالالالاللمجالالالالربموإمؼالالالالقممبقالالالالقممم

م

مواظـػسمغػلالونمعـفالوما القلمواظشالػؼمممم

م

ضولمأبقمػاللم"مضقظفم:مواظـػسمغػلونمعـؾم,مواٌرانمأغفمضبدثمغػلفمبوظػرارمعرةم

حداػؿومبفذاموايخرىمبذظؽم"صدرمأخرىم,مصؽلنمظفمغػلنيمتلعرهمإوبوظ
مع5 

ش مأنمايوظبم

                                                            

 .94,مم93اغظرمذعراملماظطوئػمؼبماىوػؾقيمواإلدالممن/ماظلقدمربؿدمنؼىمصمع1 

مأحدماظػردونماظذؼـمأبؾقامع2  مبـمسؿ ماظـؼػلم, مسؾقدمبـمعلعقنمبـمسؿرو مأبق مؼبمضؿولماظػرسمؼقمم"ضسممبالملـبمػق حلـو

ػالمظؽـفمضؿؾمؼبمػذاماظققمم,مصرثوهمأبقمربفـمرثوملمحورام,ماغظرمذرحمنؼقانمأبلمربفـم13اظـورؼ"ماٌعروفمبققمماىلرمدـيم

 وعومبعدػوم.م444صم3,موتورؼخماظطربيمجم35,مم34يبلمػاللماظعلؽريمصم

 .م36,مم35ذرحمنؼقانمأبلمربفـميبلمػاللماظعلؽريمصممع3 

ممع4  ماظراؼوتمرعوحمضصورمعشدونمبفو ماظؾقًم: موطونمضبضولمأبقمػاللمؼبمذرحمػذا م, مأدـيمؼطعـمبفو دوملمؤؿؾفمرخرقمسؾقفو

 اىققشمؼؼوتؾقنمبفوم,مايؾؼم:ماظدرووم.

 .م36اٌرجعماظلوبؼمصممع5 
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بوظػورسماظشفوومأ مضبدثمغػلفمبوظػرارمعفؿومطونمايرجمأوماظضقؼم,موعـماىقدمؼبمػذام

ضقلماعرأةمعـمسؾدماظؼقسمترثلمضؿؾكمضقعفوم,موتذطرمثؾوتفؿم
ع1 

م:مم

مأنمؼػالالالروامواظؼـالالالومؼبمسبالالالقرػؿماأبالالالق

م

موٕمؼؾؿغالالقامعالالـمرػؾالاليماٌالالقتمدالالؾؿوممم

م

موظالالالالالقمأغفالالالالالؿمصالالالالالروامظؽالالالالالوغقامأسالالالالالزةمم

م

ماٌالقتمأطرعالومموظؽـمرأوامصالربامسؾالكممم

م

فمطرعفموعروملتفم,مصقؼقلمقوتورةمؼؾؽلمأبقمربفـمؼبمعرث
مع2 

م:م

موأضالالالالقكمأبالالالالقمجالالالالربمخالالالالالملمبققتالالالالفممم

م

ممبالالالومطالالالونمؼعػقػالالالوماظضالالالعوفمايراعالالالؾم

م

موأضقكمبـقمسؿالرومظالدىماىلالرمعالـفؿمممم

م

إظبمجوعالالالدمايبقالالالوتمجالالالقنموغوئالالالؾممم
ع3 

م

م

سـمغػلفم,موأنمؼعؿذرم ومعـمسدممم–ؼبمرثوملمأصقوبفمم–ربفـمأنمؼعربممقو مؼػقتمأب

اظؿؿؽـمعـمعـعفؿموغصرتفؿمصقؼقلم
مع4 

م:م

موعالالالالالومٌالالالالالًمغػلالالالالاللمصالالالالالقفؿمشالالالالال مأغفالالالالالو

م

مإظبمأجالالالالالالؾمٕمؼلتفالالالالالالوموػالالالالالالقمسوجالالالالالالؾممم

م

موعالالالالالومرعالالالالالًمحؿالالالالالكمخرضالالالالالقامبرعالالالالالوحفؿ

م

ثقالالالوبلم,موجالالالونتمبوظالالالدعوملمايبوجالالالؾمممم
مع5 

م

موحؿالالالالالالالكمرأؼالالالالالالالًمعفرتالالالالالالاللمعزوئالالالالالالالرةممم

م

ظالالدىماظػقالالؾمؼالالدعلمسبرػالالومواظشالالقاطؾمم
ع6 

م

م

                                                            

 اظقلقسلمطمب وتم.منسمذقكقؼقؼمظقهؼم37غبوديماظؾقرتيمصممع1 

 .م38ػاللماظعلؽريمصمذرحمنؼقانمأبلمربفـميبلممع2 

 اظـوئؾم:ماظـقالمواظعطقيم,مواٌرانمأنمصبقنمواظعطوملمضدمنصـومععمذفداملمب مسؿرومؼبمػذاماٌقضعم.ممع3 

 .م39,مم38ذرحمنؼقانمأبلمربفـميبلمػاللماظعلؽريمصممع4 

 ايبوجؾم:معبعمأجبؾم,موػقمسرقمؼبمبورـماظذراوم.مع5 

وطؾيم,موذوطؾيماظػرسمػلمعومؼؽقنمبنيمسرضماًوصرةمواظـؼػيم,موػقمعقصؾماظػكذمؼبمعزوئرةم:مغوصرةم,ماظشقاطؾم:معبعمذمع6 

 ؼبماظلوقم,ماغظرمظلونماظعربم:معونةم"مذؽؾ"م.
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يغلمٕمأضصرمؼبمنصعمايسداملمسـفؿمم,مأومؼبمم;ٕمإٔمغػللمصقؿومأصوبفؿمم:مؼؼقل

مسؾكم موبؼقًم, مصؼؿؾقا م, موأجؾلمضدمتلخر م, موظؽـمأجؾفؿمطونمضدمحضر اٌؽوصقيمنوغفؿم,

أغلمٕمأبرحمحؿكمعزقمايسداملمثقوبلمبرربفؿم,موحؿكمجونتمأبوجؾلمبوظدعوملم,مورأؼًم

كمسبرػوموخوصرتفومظؽـرةمعومأصوبفومعـماظضربمععـماظػقؾمغوصرةمعـفم,مؼدمعفرتلمعزوئرة

مصؼدمطـًمآخرمعـصرفمبعدمأنمصروم مأغلمٕمأتعفؾما غصرافمأوماظػرارم, واظطعـم,مطؿو

حقظلماظصويقنمايعوجدم,موظعؾفمضدمتلثرمؼبمػذهمايبقوتمبؼقلمايورثمبـمػشومم
ع1 

م:مم

مآمأسؾالالالالؿمعالالالالومترطالالالالًمضؿالالالالو ؿمم

م

مبلذالالؼرمعزبالالدمملسؾالالقامصردالالمحؿالالكم

م

موسرصالالًمأغالاللمظالالـمأضوتالالؾمواحالالدام

م

مأضؿالالؾمو مؼضالالررمسالالدويمعشالالفدي

م

مصصالالدنتمسالالالـفؿموايحؾالاليمصالالالقفؿمم

م

مرؿعالالالوم الالالؿمبعؼالالالوبمؼالالالقممدالالالرعدم

م

مسؾيم متػققمسؾكمأبلمربفـمحنيماظؿؿسمظـػلف مضد سؾكمأنمايورثمبـمػشوم

ماإل مربوو  مصر موػلمأغف م, موخزؼؿف مصراره مؼـؿؼؿمدبػػمعـمأعر مظققم م,مسدان ميصقوبف صقف

م.سدائفؿمأوؼشػلمشؾقؾفمعـم

*** 

معرمؼبمايدؼٌم مصكرمأبلمربفـمصؿورةمؼؽقنمبؾلوظؿفموإضداعفمسؾكمسبقمعو وأعو

سـمصرودقؿفم
مع2 

,موتورة
م

فموأذبونمضقعفمسؾكمحدمضقظفمؾؼؽقنمحبل
مع3 

م:

مسؿكماظالذيمأػالدىمظؽلالرىمجقالونهمممم

م

مظالالالدىماظؾالالالوبمعـفالالالومعردالالالؾمووضالالالقفم

م

مسشالالالالالالقيم ضالالالالالالكماظرتعبالالالالالالونموربالالالالالالف

م

                                                            

هؼقؼمأغبدمأعنيم,مسؾدماظلالممػورونمطمىـيماظؿلظقػمواظرتعبيمواظـشرمم188صمم1لمجضذرحمنؼقانمايؿوديمظؾؿرزومع1 

شوممبـماٌغ ةمبـمسؾدمآماٌكزوعلم,مأخقمأبلمجفؾمبـمػشومم,موضدمضولمػذهم,مواظؼوئؾم:مػقمايورثمبـمػم1982دـيم

ػالم,ماغظرمأددماظغوبيم بـمايث م13ايبقوتمؼعؿذرمعـمصرارهمؼقممبدرم,مثؿمأدؾؿمؼقمماظػؿحم,موادؿشفدمؼبمعقضعيماظ عقكمدـيم

 .293صمم1,مواإلصوبيم بـمحفرمجم420صمم1ج

 .م40,مم39راجعمصممع2 

 .م48ذرحمنؼقانمأبلمربفـميبلمػاللماظعلؽريمصممع3 
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مصالالالالاللناهمصالالالالالرنـبامواظقصالالالالالقنمسؽالالالالالقفممم

م

معـمضرؼ مدػقونمبـمحربمؼبمعبوسي مؼرؼدونماظؿفورةممشصؼدمخرجمأبق وثؼقػم,

غومؼبمعل غومػذامظعؾكمخطرم,ميغـومغؼدممإبؾالنمطلرىم,مصؾؿومدوروامثالثومضولمأبقمدػقونم:م

مص م, ممبؿفر موظقلًمبالنهمظـو م, مصنلؼسؾكمعؾؽمٕمؼلذنمظـومؼبماظؼدوممسؾقف نمؽؿمؼذػىم,

أصقىمصـقـمبراملمعـمنعفم,موإنمؼغـؿمصؾفمغصػماظربحم,مصؼولمشقالنمبـمدؾؿيماظـؼػلم:مأغوم

أعضلمبفوم,مصكرجمؼبماظع محؿكمأتكمبوبمطلرىمصؼعدمسـدهمحؿكمأذنمظفم,مصدخؾمسؾقفم

وذؾوكمعـماظذػىمبقـفموبنيمطلرىم,مصؼولمظفماظرتعبونم:مؼؼقلمظؽماٌؾؽم:معومأنخؾؽم

:مظلًمعـمأػؾمسداوةمظؽم,موٕمأطـمجودقدوم,موإنومغبؾًممذغلم؟مصؼولإبالنيمبغ م

مػقمؼؿؽؾؿممسعمصقتماٌؾؽم مصؾقـؿو م, مرننتفو موإنمطرػؿفو مصفلمظؽم, وورةمصننمأرنتفو

معرتػعوم مأدفدكم؟مضولم:ممسعًمصقتو مؼؼقلمظؽماٌؾؽم:معو مصؼولمظفماظرتعبونم: صلفدم,

رماٌؾؽمذظؽمظفم,موأعرمظفمحقٌم مترتػعمايصقاتم,مصظــؿفمصقتماٌؾؽمصلفدتم,مصشؽ

ماظرتعبونم:م مصؼولمظف م, مسؾكمرأدف ماٌؾؽمصقضعفو مصقرة مصرأىمصقفو م, بـؿرضيمتقضعمهؿف

,مضولم:مضدمسؾؿًم,موظؽـمرأؼًمسؾقفوممواٌؾؽمؼؼقلمظؽم:مإنومبعــومبفومإظقؽمظؿؼعدمسؾقف

اظربم,ممصقرةماٌؾؽمصقضعؿفومسؾكمأطرممأسضوئلم,مصؼولمظفم:معومرعوعؽمؼبمبالنكم؟مضولم:

صؼولماٌؾؽم:مػذامسؼؾماظربم,مثؿماذرتىمعـفماظؿفورةمبلضعوفمٔـفوم,موبعٌمععفمعـمب م

ظفمأرؿوم
ع1 

بوظطوئػم,مصؽونمأولمأرؿمبـكمبوظطوئػمم
مع2 

*** 

ما قىم,م مظقسي مأو ماظعورػي م مغؾؿسمصقفمحرارة مشزلمأبلمربفـمصؿؼؾقديم, وأعو

صـراهمؼلؿفؾمعرثقؿفمؼبمأبلمسؾقدماظـؼػلمبؾقًمشزظلمواحدمؼبمأممؼقدػمأخًمايفوجم

اظـؼػلم,مصقؼقلم
ممع3 

م.

متلالالالالالدتمسبقغالالالالالومأممؼقدالالالالالػمأغالالالالالك

م

وعالالـمنونمعلالالراػومصقالالوفمذبوػالالؾم
مع4 

م

                                                            

 ايرؿم:ماظؾقًماٌرتػعمأوماظؼصرم.مع1 

 .م50,مم49ذرحمنؼقانمأبلمربفـميبلمػاللماظعلؽريمصممع2 

 .م37اٌرجعماظلوبؼمصممع3 

عبعمذبفؾم,موػقممتلدتمسبقغوم:مجوزتمإظقـوم,مأومدورتمسبقغوم,مصقوفم:معبعمصقػوةم,موػلماظصقراملماظقادعيم,ماموػؾم:مع4 

 صقفوم.مىسالممصقفوم,موؼؼولم:مأرضمذبفؾم:مأيم مؼفؿدأاٌػوزةم م
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صؼولموظؽـفمدرسونمعوماغؿؼؾمإظبمشرضفم,م
ع1 

م

مإظبمصؿقيمبوظطػمغقؾًمدرائفؿ

وشقنرمأصراسم ؿمورواحؾم
مع2 

مطونمعـمصراقمػم ملم موضدمطونمعو مظقسماظقضًموضًم قمأومشزلم, وطلغفمؼؼقلم:

مبوظطقايبطولماظذؼـمضؿؾ موخؾوئا مصؾـؿفووزمػػم, م, مبلرضماٌعرطي مورواحؾفؿ ًمأصرادفؿ

ماظغزلمعلرسنيمإظبمرثوملمػم ملماظؼؿؾكم.م

م-3-

ٕمؼؽـمأبقمربفـمذوسرـبامعؽـرـبام,مإنومػقمؼلؾؽمؼبمسدانماٌؼؾنيم,مصالمذؽمأغفم

مظقسم موبوظطوئػمذعر م: مابـمدالم مواظ مؼؼقلمسـفو م, مبفو ماظطوئػماظ مغشل مبؾقؽي متلثر ضد

مأوم مؼؽـرماظشعرمبويروبماظ متؽقنمبنيمايحقوملم,مسبقمايوسمواًزرجم, بوظؽـ م,موإنو

فؿم,مواظذيمضؾؾمذعرمضرؼشمأغفؿمٕمؼؽـمبقـفؿمغوئرةمضقممؼغ ونموؼغورمسؾق
مع3 

,موٕمضبوربقام

,موذظؽماظذيمضؾؾمذعرمسؿونم,موأػؾماظطوئػمؼبمررفم
ع4 

م.م

م معؼطقسوتمتشؾف مذعره مأطـر مصؼدمجومل مٕمؼؽـمرقؼؾماظـػسماظشعريم, مأغف –طؿو

مبم-أحقوغو مسؿران مأعـول معـ ماًقارج مذعرامل مبفو مؼؿغـك ماظ مطون ـمتؾؽماٌؼطقسوت

رةما الظلم,موش ػؿمدحطونم,موضطريمبـماظػفوملةم,مواظضقوكمبـمضقسم,موحؾقىمبـمخ

عـمذعراملماًقارجم
ع5 

م.م

مسؾكم مهؿؾف مصـوسي مأو محرصي ماظشعر مؼؿكذ مٕ مربفـ مأبو مأن مإظب مذظؽ وؼرجع

مطونمؼؿكذمعـماظشعرمودقؾيمظـؼؾمعشوسرهمواغػعو تفم,م مأوماظؿـؼقحمواظؿـؼقػم,مإنو اإلروظي,

سؿومصبقشمبصدرهمأومصبقلمخبوررهم,مو ذامٕمندمؼبمنؼقاغفمبقؿومواحدـبامؼبممواظؿعؾ 

ماٌدؼحم.م

                                                            

 .م37لمربفـميبلمػالماظعلؽريمصمبذرحمنؼقانمأمع1 

هؼقؼمعصطػكمم891صمم3اظطػم:معقضعمبـوحقيماظعراقمعـمأرضماظؽقصيم,ماغظرمععفؿمعومادؿعفؿميبلمسؾقدماظؾؽريمجمع2 

 .م36,مم35صمم4مماظطؾعيماظـوظـيم,موععفؿماظؾؾدانمظقوضقتمج1982م-ػالم1404طمسوٕماظؽؿوبمب وتمدـيمم–اظلؼوم

 ؼؼولم:مغورتمؼبماظـوسمعوئرةم:مأيمػوجًم,مواٌرانمأنماظؼقممٕمؼؽـمبقـفؿمحروبمأومسداوات.مع3 

 .259صمم1رؾؼوتمصققلماظشعراملم بـمدالممجمع4 

دـيمم-ػالمم1403طمنارماٌل ةمب وتمدـيمم160,مم105,مم82,مم41,مصممم259صمم1ممجمرؾؼوتمصققلماظشعراملم بـمدالمع5 

 .مم94مم,مواغظرمذعراملماظطوئػمؼبماىوػؾقيمواإلدالممن/ماظلقدمربؿدمنؼىمصمم1983
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بوظروحماظعوعيمظعصرمصدرماإلدالمم,مصؼدمطـرتمصقفمم–بالمذؽمم–ؼضوفمإظبمذظؽمأغفمضدمتلثرم

م,م موا دؿؼرار مظؾفدومل مصرصي موتالحؼفو مايحداث متؿوبع مؼؿح مٕ مإذ م, ماظشعرؼي اٌؼطقسوت

اٌطقظيم,مأومربووظيماظرجقومإظقفومبوظصؼؾمواظؿفذؼىمواظؿـؼقػموإسدانماظؼصوئدم
مع1 

م.

م-4-

جوملماٌعفؿماظشعريميبلمربفـموثقؼماظصؾيمحبقوتفمغوبعومعـمأصؽورهموعشوسرهم,موععربـبام

مسـمذظؽمطؾفمتعؾ ـبامواضقوم.م

ضدمنارمحقلمظقغنيمأدودنيم,مػؿوم:ماًؿرمم–رةمحقوتفمصقاظذيمػقمم–وإذامطونمذعرهم

م محقلمػذؼـمم–واظػرودقي منارتمبؽـرة مضد ماظؿعؾ ؼي ماظشعريموأنواتف مأظػوزمععفؿف صنن

ماظؾقغنيم,مسؾكماظـققماآلتلم:م

طـرةمايظػوزماٌعربةمسـماًؿرموذربفوموا قوممبفوموعومؼدورمحق وم,مصؿرتننمأظػوزم:م .أم

اغقوم,مواٌعوصرم,ماظؽلسم,مراووضفوم,مصرصوم,مؤزوجيم,ماًؿرم,ماظصفؾوملم,ماظعؼورم,مايق

ٔؾم,مػوئؿوم,معلؿكػوم,ماظلػقفم,ماظـدعونم,مخالغفوم,مأذربم,مأرربم,مدؼ م,مغؾًم

ظذتلم,موسبقمذظؽممؤومؼقحلمبشدةمتعؾؼفموارتؾورفمبوًؿرم,موػذاما ووهملـؾم

 اٌرحؾيمايوظبمؼبمحقوتفم,معرحؾيماظؾفقمواظعؾٌم.م

يظػوزماظداظيمسؾكماظـدممواظؿقبيمواإلضالومسـماًؿرم,مسبقم:مأتقبم,مآمامتترنن .بم

م,م م م,م مأذربفو م م,مأذعفو م,مأػفرػو اظرحقؿم,مشػقرمظذغىماٌرملم,مترطؿفوم,مدلترطفو

موربووظؿفم م, موتقبؿف مؼعربمسـمغدعف مؤو مذظؽم, موسبق م, متفؾؽماظرجؾ م, أدؼلمبفو

ـؾماٌرحؾيماظـوغقيمؼبمحقوتفم,معرحؾيماظـدمماظؿؽػ مسؿومبدرمعـفم,موػذاما ووهمل

 واظؿقبيم.م

مؼرتؾطمبفم,مسبقم:مايربماظعقانم,م .جم ذققومايظػوزماٌعربةمسـماظؼؿولموأنواتفموعو

ما قوجم,م مايدؼدم, ماظطعونم, ماظراؼوتم,مايؾؼم, ماظلـونم, م, ماظؼـو ماظرعحم, اظلقػم,

ماظدعو م, ماٌـوؼو ماظػقارسم, م, ماىقون ماظػرسم, م, م,ماًقؾ ماظربق م, ماظعـؼ مضربي م, مل

اظرسدؼدةم,مأرعـم,مأطرم,مأششكم,متغشوغلم,مصروم,مخرضقام,مغقؾًمدراتفؿم,مشقنرم,م

متدلمسؾكم وسبقمذظؽمعـمايظػوزماظ متدلمسؾكمارتؾورفمبوظؼؿولموأنواتفم,مطؿو

                                                            

طماٌمظػمم171اغظرمؼبمذظؽم:ماينبماإلدالعلمؼبمسصرهمايولمظألدؿوذماظدطؿقر/مصالحماظدؼـمربؿدمسؾدماظؿقابمصممع1 

 م.1991دـيمم-ػالم1412دـيم
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ماظشعريم مسؾكمععفؿف معػروضو مأثرػو موضدمبدا م, ماظؼؿوظقي مروحفمايربقيموغزسؿف بروز

 عؾ ؼيم.وأنواتفماظؿ

م-5-

نمأبومربفـمؼعدمواحدـبامعـماظشعراملماٌكضرعنيمزعـوموأخ ـباملؽـمأنمغؼقلم:مإ

وصـوم,مصؼدمتـوزسفمسوعالنم,مسوعؾماظـشلةمواظؿؽقؼـماظػ ماظذيمغلفًمخققرفمؼبماظعصرم

مؼبمدؾقؾم مثؿمأبؾكمبالملمحلـو م, مبوظدؼـماىدؼدماظذيمآعـمبف موسوعؾماظؿلثر اىوػؾلم,

مغصرتفم.م

مط موإذا متغؾؾًمسؾكماظشؼمايولمعـمحقوتف مضد ماىوػؾقي صننمروحمم–وغًماظـزسي

اآلخرمعـفوم,مإذمزفرمأثرماٌـفٍماإلدالعلمواضقومؼبمماظشؼاإلدالممضدمبدتمواضقيمؼبم

مسؾكمعػرناتفموتعؾ اتفم.م–بوظطؾعمم–حقوةماظشوسرم,موؼبمععوغقفموأصؽورهم,مؤوماغعؽسم

*** 

م

م

م  
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 املصادر واملراجع
م .1 مسؾدماينب ماظدؼـمربؿد مصالح ماظدطؿقر/ مظألدؿوذ مايول اإلدالعلمؼبمسصره

 مم.1991م-ػالمم1412اظؿقابمطم,ماٌمظػمدـيم

مبفوعشمم–ا دؿقعوبمؼبمععرصيمايصقوبم بـمايث م,مطمعؽؿؾيماٌــكم .2 بغدانم,

 اإلصوبيم بـمحفرم.م

 أددماظغوبيمؼبمععرصيماظصقوبيم بـمايث م,مطمنارماظػؽرم.م .3

ما .4 مأذعور ماىدؼدة ماآلصوق منار مط م, ماظشـؿؿري ماىوػؾقنيمظألسؾؿ ماظلؿي م–ظشعرامل

 مماظطؾعيماظـوغقيم.م1981م-ػالم1401ب وتمدـيم

 بغدانم.مم–اإلصوبيمؼبممتققزماظصقوبيم بـمحفرم,مطمعؽؿؾيماٌــكم .5

 مماظطؾعيماًوعليم.م1980ب وتم,مدـيمم–ايسالممظؾزرطؾلمطمنارماظعؾؿمظؾؿالؼنيم .6

 اظػرجمايصػفوغلم,مطمنارماظػؽرم.ممايشوغلميبل .7

فوويم,مطمقأؼومماظعربمؼبماإلدالمم/مربؿدمأبقماظػضؾمإبراػقؿم,موربؿدمسؾلماظؾ .8

 مماظطؾعيماظـوغقيم.مم1961م-ػالم1381سقلكمايؾلمدـيم

مم1974م-ػالم1394ب وتمدـيمم–اظؾداؼيمواظـفوؼيم بـمطـ م,مغشرمعؽؿؾيماٌعورفم .9

 اظطؾعيماظـوغقيم.م

ممم1979طربيم,مهؼقؼمربؿدمأبقماظػضؾمإبراػقؿمطمنارماٌعورفمدـيمتورؼخماظ .10

 اظطؾعيماظرابعيم.م

ماظعؾؿمظؾؿالؼنيم .11 ماظغزلمبنيماىوػؾقيمواإلدالممن/مذؽريمصقصؾم,مطمنار م–تطقر

 مم,ماظطؾعيماظلونديم.م1982ب وتمدـيم

 ب وتم.مم–تفذؼىماظؿفذؼىم بـمحفرم,مطم.منارمصونرم .12

/محلنيمخوررماظعدويمسؾلمذرحمعنتمشبؾيماظػؽرم بـمحوذقيمظؼطماظدررمظؾشقخ .13

 ػالم.م1323حفرم,مطمعطؾعيمسؾدمايؿقدمأغبدمحـػلمبوظؼوػرةمدـيم

 ظقلقسلم,مطمب وتم.مامنقكغبوديماظؾقرتيم/مهؼقؼمظقؼسمذق .14

مب وتم .15 ماظرتاثماظعربلم, مطمنار مهؼقؼمسؾدماظلالممػورونم, ايققانمظؾفوحظم,

 مماظطؾعيماظـوظـيم.م1969م-ػالم1388دـيم

ب وتمم–نؼقانماًقارجم/معبعموهؼقؼمغوؼػمربؿقنمععروفمط,منارماٌل ةم .16

 مم.م1983م-ػالم1403دـيم
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 زانماٌعونم بـماظؼقؿم,مطماٌطؾعيماٌصرؼيم. .17

مرب .18 مأبل منؼقان مذرح مهؼقؼ ماظعلؽري مػالل ميبل ماظـؼػل مفـ مسؾدم: ؼقدػ

 مم.م1995اظقػوبم,مطمعؽؿؾيماظؼرآنمدـيم

ذرحمنؼقانمايؿوديمظؾؿرزوضلم,مهؼقؼم/مأغبدمأعنيم,مسؾدماظلالممػورونم,مطم .19

 مم.م1982ىـيماظؿلظقػمواظرتعبيمواظـشرمدـيم

مطمنار .20 م, مواظشعراملم بـمضؿقؾيمهؼقؼماظشقخم/مأغبدمربؿدمذوطر اٌعورفمماظشعر

 مم.م1967م-ػالم1386مبصرمدـيم

منارم .21 مط م, منؼى مربؿد ماظلقد من/ متلظقػ مواإلدالم ماظطوئػمؼبماىوػؾقي ذعرامل

 مماظطؾعيمايوظبم.1989-ػالم1410اظطؾوسيماحملؿدؼيمدـيم

 ػالم.1313صققحماظؾكوريم,مطمعصطػكمايؾلمدـيم .22

 م.م1974مرؾؼوتمصققلماظشعراملم بـمدالمم,مهؼقؼم/مربؿقنمذوطرم,مطماٌدغل .23

 صؿحماظؾوريمذرحمصققحماظؾكوريم بـمحفرم,مطمنارماظػؽرم.م .24

 مم.م1979م-ػالم1399ب وتمدـيمم–اظؽوعؾمؼبماظؿورؼخم بـمايث م,مطمنارمصونرم .25

 ظلونماظعربم بـمعـظقرم,مطمنارماٌعورفممبصرم.م .26

مسؾدم .27 م/ مظألدؿوذ م, مايثر مؼبمسؾقم مواٌعؿصر" م"اٌكؿصر مظؽؿوبل ماىوعع اٌؾؿؽر

ماظق مدـي ماظؽؿىمايدؼـي منار مط, ماظؾطقػم, م1385ػوبمسؾد ماظطؾعيم1965م-ػال م

 اظلوبعيم.م

ماإلدال .28 مؼبمصدر ماظـصقصماينبقي معـ مأبقمزبؿورات ماظرازق مسؾد مذػقؼ مأ.ن/ م

 ,مطماٌمظػمبدونمتورؼخم.مدعدة

مربق .29 مربؿد مهؼقؼ مظؾؿلعقني ماظذػى منارمملعروج مط م, مايؿقد مسؾد اظدؼـ

 مم.م1982م-المػ1403ب وتمدـيمم–اٌعرصيم

 مم.م1957ػالمم1376ب وتمدـيمم–ععفؿماظؾؾدانمظقوضقتمايؿقيم,مطم,منارمصونرم .30

م–ععفؿمعومادؿعفؿميبلمسؾقدماظؾؽريم,مهؼقؼمعصطػكماظلؼوم,مطمسوٕماظؽؿوبم .31

 مماظطؾعيماظـوظـيم.م1983م-ػالمم1403ب وتم

م .32 ماظؽؿىماظعؾؿقي مطمنار مم1402ب وتمدـيمم-اٌمتؾػمواٌكؿؾػمظمعديم, م-ػال

ممم.1982


