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  بعةالمحاضرة السا 
 .االندلسيةرثاء المدن والممالك 

Lamentations of Andalusian cities and kingdoms 
واكثر الشعراء البكاءء لماا النا     االتجاه االول : رثاء مدن فسدت وخرب النظام فييا  :

التي خربت وفس  النظءم فيياء بعواطاج ايءشاا قاء لا كمياء ألام ومسارل ونا  الا  لاو  ابا  
شيي  يقءر  نء كء  لميو لرطبا ن  البياا والعنرا  ونء وقمت الييء نا  الخاراو والا نءر 

 بسبو الفت  التي لمقت بيء وبءىميء:
 ياجنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت بيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا وب ىميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

  
 النةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  فتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدمرت وتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدمرواريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

   
 ايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام كانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل كرامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

  
 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل ناحيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا تنظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر

   
   

لء  النقار  نقا ع لا  اما ىم م ولام االتجاه الثاني : رثاء المدن التي سقطت بيد االفرنج : 
تز  ىاه الازيرل ننتظنا لنءلكيء في سم  االنقيء  والوفاء  إال ا  طناء بنترفيياء ساي  العناء  

ء  ، فأنتاااءز كااا  رهااايس نااانيم بقاااقن ممم فقاااءر كااا  نااانيم يشااا  ال اااءرل لماااا ااااءره ، والنفااا
ويمءرباااو فاااي لقااار  اره الاااا ا  ءاااعفوا لااا  لقاااءء لااا و فاااي الااا ي  يعاااء   وياااراو  نعاااءلميم 
بءلعيااا. ممم م  ولااا  ساااقطت فاااي ليااا  اناااراء الطواهاااج ثااا . نااا   وىاااي بربشاااتر وطميطماااا 

 يا لمنءل   النقرانيا م وبمنسيا إءءفا الا نعءل  ومقو  كثيرل نواز 
وتعا  نكباا مبربشاتر م وىااي نا  انياءت نا   الث اار االلماا ، مزاىاء النورنءناا يو  ،         

لميارل ولم  456ومءقروىء أربعي  يونءع  و  ن ي. ن  انراء  و  الطواهج وسقطت سنا 
كءناات ناا  النااء  اخيااو يوسااج ،  يبااء ر النقتاا ر بااء  مااءكم سرلسااطا الناااء  الن ينااا النيااء

فتعرءاات الن ينااا لنقاايرىء وفييااء مءنيااا قاا يرل و فاان بااي  اىميااء تنااءزع فااي القااوت والنااءء 
 457وفاي سانا    لقمتيء ف اوا بطمو األناء  ، ف  ر بيم ولتموا انيعءع واءء في الااخيرل  ،



إبااء ل مءنيتيااء  تنكاا  النقتاا ر باا  ىااو  بنعءونااا النعتناا  باا  لبااء  ناا  اسااتعء ل الن ينااا بعاا 
 البءل ا الج وخنسنءها را  ، ولء  الشءلر ابو لب  ا  ب  الم ا  لقي ل ل  ال  ننيء : 

 وجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة م الك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر منةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك بغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة

  
 ىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمس والينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  يقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدميا ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب 

   
وىااي واسااطا لقاا  االناا لس ، وكءناات لءقاانا القااوط ، وفييااء بسااءتي  وانيااءر   أنااء طميطمااا

لميااارل التاارو الفونسااو  477وريااءض وفواكااو نختمفااا الطعااوم وااللااوا  ، وفااي خريااج ساانا 
ننيااء وءاارو المقااءر موليااء لناا ل تسااعا اشااير ولاام ينااا ىء اماا  سااو  قااءمو بطميااوس 

لميااارل اسااتمنت 478نماارم ، وفااي لناار النتوكاا  باا  االفطااس الااا  لاام يكاا  وماا ه اا لااول
ولاا  قااور اباا  الن ينااا وسااقطت نيءهيااءع بياا  االفاارند ومااو  نسااا ىء الاااءنن الااا كنيسااا ، 

العسء  ف اما االنر و لء الا تر  االن لس بءسموو تيكني سءخر فاي لاراءل لمنساتقب  فاي 
 ظ  االوءءع التي كءنت سءه ل لولو : 

 حثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا رواحمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا أىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل ا نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدلس

  
 مقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام بيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ال مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن الغمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطفمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ال

   
 الثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوب ينسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن أطرافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو وار 

  
 ثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوب الجزيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة منسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوال مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن الوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط

   
لعشاري  شايراع نا   وتعرءت ن ينا بمنسيا لمقاءر القءها  االسابءني الساي  القنبيطاور       
لميااارل مياا. ارماام لءءااييء اباا  امااءج لمااا التسااميم ولقاا  القاام  ، فمااو   485-487

نسااا ىء الااا كءت راهيااا وقااء ر انااوا  اباا  امااءج ثاام امرلااو وسااط الن ينااا بماااا اخفءهااو  
 بعض االنوا  ، ووقج اب  خفءاا الن ينا في ظ  االمت   بع  ا  خرج ننيء م     

 يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا دار اثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت بسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاحتك العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا 

  
 ومحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا محاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنك البمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  والنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار

   
 فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ا تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةردد فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي جنابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاظر

  
 طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال ا تبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار فيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك واسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتعبار

   
وبعاا  وفااءل السااي  لنبيطااور خمفتااو زواتااو خينينيااء التااي لاام تااتنك  ناا  القاانو  أنااءم ااايش 

ىااا ولباار اباا  خااافءاا لاا   495النااءر فااي الن ينااا وخرااات ننيااء ساانا  الناارابطي  فءءاارنت
 فرمتو لءه عم  



 اآلن سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام الن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانيم 

  
 وقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغو  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةود الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدين فا تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدال

   
 والح لمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعد نجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  فيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 

  
 وكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر لمن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد مضةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  فخةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

   
لميااارل فااي مقبااا االءااطراو السيءسااي فااي نيءيااا  ولااا  636وسااقطت الن ينااا نيءهيااءع ساانا 

النوم ي  ول  وقمنء نتءج شعر  ونثر  مزير لا  تما  الفء ماا ننياء قارخا اباي لبا  ا  
ىا ( في لقي تو السينيا والتي ت خ  في بءو شعر االست ءثا  658ب  االبءر البمنسي ) ت

ي  بيتاااءع فاااي رواياااا الااانف  ، وفيياااء تفقاااي ت لااا  النكباااا التاااي واالساااتناء  فاااي سااابعا وسااات
تعرءت ليء الن ينا ، كنء لو لقي ل اخر  ىنزيا في النوءوع نفسو في تسعي  بيتاءع وفاي 
 يواناااو لقاااءه  ونقطعاااءت نثرياااا كثيااارل لااا  ف اماااا النكباااا وىاااي خميطاااا باااي  النااا و والبكاااءء 

 واالسج والمسرل والاكريءت  م  
كاء  لساقوط اناءرات الطواهاج   الطوائة  التةي سةقطت بيةد المةرابطين  : رثاء ممالك دول 

في االن لس اثر كبير في اشعء  ااول التأبي  والبكءء والتفان واالساا لنا  شاعراء االنا لس 
، و ليااا  لماااا خقاااما الوفاااءء لنااا ىم واساااتأثرت  ولاااا بناااي لباااء  بنقااايو اكبااار نااا  االس 

وقاااءمو نوالاااج تمساااو لاااو لنااا نء طماااو والتفاااان ال  نمكاااو كاااء  رالاااا الشاااعر واال و 
ال ااو. ناا  الناارابطي  فااي شاانء  افريقيااء لمااا الاارمم ناا  النقاا  لااو بعاا م فعاا  الاا  ولااء  
نقولتو النشيورل م أرلا االب  لن  اب  تءشفي  خير ن  أرلا الخنءزير لن  االافونشم وا  

الاا ناء  لقا العزيز الا  ا  كءنت تثيار العواطاج اكثار نا  الننءلا  التاي ساقطت اءاءفا
لءناااو واسااارتو فاااي االسااار نااا  الاااا  والنعءنماااا السااايها،وتع  لقاااءه ه ساااا ع ماااءف ع لنعءنءتاااو 

ىااا بعاا  مااروو طءمنااا 484بتفءقاايميء ننااا  خااو  الناارابطي  الااا اشاابيميا فااي راااو لااءم 
مناء ه السايج  استنرت اشيراع ل ه  نولعءع فيياء النياو ونا  ثام نقتا  ابناو نءلا  باي  ي ياو واس

وءاااي  لمياااو فاااي ساااانو ،  ولاااءش فاااي الساااا   ، الققااار فاخراااااو نكباااوالع  وانقااارافو الاااا
بماااز  لنيااا  أساااا ونااارارل وشاااعور لنيااا  بءل رباااا وا اال  ، وكاااء  ىااااا ساااببءع فاااي اوبءناااو 

ىا ل  سبن وخنسي  سنا ، و ف  الا اءنو زواتاو التاي نءتات 488ووفءتو في راو سنا 
الشاعر قاورل نمزناا فاي باروز مارض  بانبو لب  اسبوع ، وكءنت نكبتو ونء نظم مولو نا 

، ورثاءه الشاعراء بققاءه  ناؤثرل تا    بالعظمةة الزائمةةا ي  فاي اال و االن لساي فيناء يسانا 



لمااا لنااا الوفااءء والقاا   الشااعور  بعياا اع لاا  الراااءء والتكسااو فااي رااا  لاام يباا  لااو ناا  
  -السمطا والنء  شيهءع ، وننيم : 

شااءلر الوفااءء وريمءناااا االنااراء ، الاااا   ىةةةة  570الشةةا ر ابةةةن المبانةةة الةةةداني   ت      
امتفظت ااكرتو بقور لنيقا نؤثرل لمنعتن  ب  لبء  ونظم فاي نمكيام كتاو نفقاو ل ننياء م 
نظم السمو  في نوالظ النمو م  واخبءر ال ولا العبء يا م و م االلتنء  في اخبءر بني لبء  

 م و م سقيط ال رر ولقيط الزىر مم 
لنعتناا  ننااا نقمااو الااا امنااءت متااا وفءتااو بااءلنراثا الايءشااا وبءلاا نوع وتتباان نقااير ا     

 ال زيرل  ون  لقءه ه لقي ل  اليا تع  ن  أروع نء لءلو نطمعيء :  
 تبكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةماء بمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزن رائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اد 

  
  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  البياليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن بنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد

   
  

وىي لقي ل طويما يقو  ننيء ا  السنءء تبكي بسمبيء لماا الساء ل نا  بناي لباء          
الاااي  كءناات االناا لس ترسااو بياام كنااء ترسااو ارض بءلابااء  وا  لقااورىم تمولاات الااا مءبااا 
نزلاات لمييااء الكااوار. والتمنتيااء اسااو  نفترسااا وميااءت سااءنا ءااخنا ، ثاام يعااز  نفسااو بااء  

 ا  ويطمو ن  ءيوج النعتن  بء  يستع وا لمرمي  فءقب  لبميم خمن آ  لبء  وسقطت ب 
 االرض نقفرا واانعوا بقءيء الزا  إ  كءنت ىنء  بقءيء م ون  الشعراء اآلخري  : 

الااا  زاره ، ولناا نء وقاا  الااا امنااءت لياا  لااو انااو تااوفا،   أبةةو بحةةر بةةن  بةةد ال ةةمد     
 ال اليا نطمعيء م وزار لبره وخّر لما تربو ولثنو وكء  لي ا وانش  لقي تو

 ممةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك الممةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوك أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام   فانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد 

  
 أم قد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدتك  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن الس ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةماع  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواد 

   
 

وياكر اب  لب  القن  الناا  الزاها  وبكاا متاا ليا  بما  القبار ب نولاو وىاو يطاوج       
مو  لبره والنءس يطوفو  وراءه ، وتمو  لبره ن  ال  اليوم الا نزار ، وىي لقي ل نؤثرل 

 م



النعروفاا بءلبساءنا  ىةة  525ابي محمد  بد المجيد بةن  بةدون اليةابر    توتع  لقي ل 
في ننمكا بناي االفطاس فاي بطمياوس نا  اشاير الققاءه  ، وىاي الننمكاا التاي ساقطت بيا  

لميارل وانيرىء النتوك  ب  االفطس ، وكء  لو  ور في ال لول لتومي   488النرابطي  سنا 
الوليااا  البااااءاي بءلسااااير الااااا نمااااو  الطواهااااج لنبااااا االنااا لس ناااا  خاااا   تكميفااااو الفقيااااو ابااااي 

الخ فءت ، ون  أواه  ن   لء الا االستعءنا بءلنرابطي  لال  وقفو اب  الخطيو م وكء  
النتوك  نمكءع لءلي الق ر نشيور الفء  ، نث ع في الا لاا والسارور ونا  أىا  رأ  ومازم 

ولا  ولان فاي خطاأ   مو ولمام م والب ما وكءنت ن ينا بطميوس في ن تو  ار أ و وشعر ون
كبياار لناا نء امااس بخطاار الناارابطي  ونيااتيم لمقءااااءء لميااو اسااتعء  بااءالفرند نقءباا  التنااءز  
لاا  ث ثااا ناا   وىااي اشاابونو وشاانترل وشاانتري  لياام ، فيءانتااو لااوات الناارابطي  ولاام يااتنك  

ن  اناء ه فقبءاوا لمياو ولماا ول ياو، ولا  رثاءه الشاعراء نانيم  الفونسو السء س نم  لشتءلا
اب  لب و  بءلققي ل ال ه ولء  لنيء لب  الوام  النراكشي م لقي تو ال راء ال ب  لقيمتاو 
العااراء التاي ازرت لمااا الشاعر وزا ت لمااا السامر ، وفعماات فاي االلبااءو فعا  الخناار ممم 

نقاا  اباا  بسااءم ننيااء ثنءنيااا وخنسااي  بيتااءع ،وفااي فقاا  ليااء النظياار وكثاار الييااء النشااير م ، و 
النعاااو بم اات خنسااا وساابعي  بيتااءع ، ولاا  شاارمو النستشاار   وز  وتراناات الااا الفرنساايا 

  -واالسبءنيا ، يقو  اب  لب و  : 
 الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدىر  ي جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  بعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاالثر

  
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور    فمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا البكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةباح وال  

   
 

الااا ىر الفاااءا  والااا نيء الخء لاااا ثااام ينتقااا  الاااا  وتبااا أ الققاااي ل بنطمااان تقميااا   بشاااكو  نااا 
االلتبءر بءلنءءيي  واكر ال و  واالسر الزاهما لبر التءريخ ليخمص الا اكر بني االفطس 
والترامم لما نا ىم الزاه  فاي ثنءنياا لشار بيااتءع ولاء  لنياء ابا  بساءم م التءاا ننياء اباو 

ي  والرثاءء باءلنمو  االلازل وباءلولو  نمن  اثر فمو  الق نءء ن  ءاربيم بءالنثاء  فاي التاأب
الننتنعااا فااي لماا  الابااء  واالسااو  الخااء رل فااي الفيااءفي والنسااور والعقبااء  والميااءت فااي طااو  

   االلنءر م م  
وىااي الققاءه  التااي ليماات فااي اثناءء مقااءر الناا   واسااتقواء النقااءر   شةةعر االست ةةرا  : 

العواطااج نقااوراع المءلااا اليءهسااا التااي  وتتساام بءلشاا ل وتيوياا  االناار وتاساايم الوالعااا واثااءرل
النااات بيااام ، وناااء يتيااا  ىم نااا  الويااا  واليااا   وطماااو ال اااو. والناااا ل بءلفاااءظ ازلاااا رنءناااا 



ولوافي نطمقا اات ارس نوسيقي فخم نوايا الا اما  االناراء والمكاءم الثاءرل منياتيم فاي 
لاا  لقااءه  ورسااءه  الاا فءع لاانيم نقرونااا بنعااءني الناا   النقتاار  بءلوااااو الاا يني ولنااء فااي ا

ىااا وناا   512كثياارل فااي لياا  الناارابطي  لناا نء سااقطت بمنساايا الو  ناارل وسرلسااطا ساانا 
 كتن ل وتطيما وطرسونا وميرىء ،  

ىاااا ( 658واشاااتير الشاااءلر اباااو لبااا  ا  نمنااا  بااا  لبااا  ا  النعاااروج باااءب  االباااءر ، ) ت
لنقاارل بمنساايا التااي موقاارت ناا   قااءمو كتااءو الممااا الساايراء والتكنمااا بققااءه  اساات ءثيا

 لميارل ولو سينيا في سبعا وستي  بيتءع ونطمعيء:636لب  قءمو برشمونا و سقطت سنا 
 ادرْك بخيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك خيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل ا  اندلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

  
 ان السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبيل الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  منجاتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا درسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

   
وىااي لقااي ل نشاايورل لءرءاايء كثياار ناا  الشااعراء نوايااا الااا قااءمو تااونس ، وياااكر ا  
اىميء اقبموا ازراع لسيوج النقءر  وا  نء م . لقرطبا تتكرر لنء ياروع النفاوس ويخفا  
االنفءس ، اا اقابم. النساءا  كناءهس وما ا اآلاا  لمقا ل ااراساءع لمناواليس وا  الناءساا 

بااء زكرياااء ارسااا  اسااطولو ولكناااو لااام يااتنك  نااا  اماااءثتيم لشااا ل ينب ااي ا  تطيااار، ويقاااء  ا  ا
 المقءر لما بمنسيا ، 

لميارل ، ب أت النا   االن لسايا  609بع  والعا العقءو سنا  رثاء االندلس ب ورة  امة :
تتسااءلط واماا ل تمااو االخاار  ، واخااا الشااعراء يرثااو  ناا نيم بققااءه  كميااء ناا و وبكااءء وتفااان 

ليو مءلتيم ن  النكبءت والوي ت والنقءهو ، ول ت لقءه ىم وزفرات ولوي  لنء وقمت ا
نا  اباز نعااءلم الشخقايا االن لساايا ، لنءاد التارباا الفنيااا والنعءناءل التااي اساتنرت لناا ىم 
وشاايو ىم لمااا تماا  النكبااءت لمااا ناارأ  ونساانعيم واىااءو تماا  الناا   الااا مياار راعااا ، 

ساااينء فاااي المقباااا االنتقءلياااا التاااي وتنياااز االن لسااايو  بكثااارل نتءااااءتيم فاااي ىااااا النوءاااوع ال
ناا    سااقطت فييااء الناا   االن لساايا فااي نيءيااا مكاام النوماا ي  ، وتعاا  لقااي ل ابااي البقااءء الر 

ىااا ( نااا  اكثاار لقاااءه  الرثااءء شااايرل اا بكااا فيياااء ءاايءع النااا   االن لساايا الكبااار  ، 684)
ناا الفءنياا ، ولا  والققي ل اات ن ن  نتنيزل بنء تمنمو ن  تأكي  وقور واكار االنام الق ي

ترانت الا االلنءنيا واالسبءنيا ، وألتق  بعءيم ا  لياه الققي ل اثرا في ظيور االمنيءت 
االسبءنيا اات الفواق  بنء فييء ن  تواف  واشترا  في الرؤيا الفكرياا اناءم الناوت والوااو  

ء  التءلياا ،والققي ل نشاءبيا لراهياا ابا  لبا و  فاي رثاءء  ولاا بناي االفطاس ، اخاات االايا
تزيااا  لميياااء ابيءتاااءع تنااا و بياااء الاااب   التاااي ساااقطت فيناااء بعااا   والقااااقي ل فاااي رثاااءء االنااا لس 



سامطء  مرنءطاا لا  لا    –وانش ىء في اءنن القياروا  فاي تاونس اثار تناءز  ابا  االمنار 
 ىا م 665كبير ن  القوال  والمقو  لنم  لشتءلا سنا 

 يقو  فييء :  
 لكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيء ا ا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم نق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان

  
 فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  يغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر بطيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيش  نسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان

   
 ىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي االمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور كمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاىدتيا دول

  
 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةره زمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاءتو أزمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان

   
 

والققاااي ل ن مفاااا بنبااارل ماااز  كهياااو ون ناااا اتعاااءظ والتباااءر وبكاااءء النااا   االن لسااايا 
الرهيسا وافو  نام االن لس وخموىء ن  االس م والتعز  بءلنءءي في اكر انثء  ن  ال و  
والنمو  العظءم ، وياكر نء مق  الىا  االنا لس نا  ءايءع وتشاري  وبيان والنسامنو  نا  

قول السب  واو ل البنءء الفني وق   االمسءس ومس  اختياءر وراء البمر شيو  ، وتتنيز ب
القءفيااا التااي اءاافت لمااا الاااو العااءم لمققااي ل نسااما مزينااا فييااء ناارارل ومساارل ، كنااء ا  
ىنءلااا  لقاااي ل اخااار  تقءسااانت الشااايرل نااان ىااااه الققاااي ل وىاااي لقاااي ل ماااءزم القرطاااءاني 

لنشايور بءلشاريج ال رناءطي ىا ( التي شرميء ابو القءسم نمن  ب  امن  القءءاي ا684)ت
، ومءزم القرطءاني قءمو  وسني شرمو م رفن الماو النستورل ل  نمءس  النققورل م 

الكتااءو النشاايور مننيااءج البم ااءء و سااراج اال بااءء م ، الااا  رماا  الااا تااونس ، وناا  ىنااء  
م م راو تااو الاااكريءت لوطنااو االقاامي الااا  فقاااااا ه الااا االباا  ، فكتااو لقااي تو النشاايورل بءساا

 النققورل م لما وز  الراز وتمو  وقفءع  ليقءع اللميم نرسيا م  
 ولسنت إم   البءمثءت ىاا النوءوع الا اتاءىءت :   

اسااتنيءض اليناام والاا لول الااا النقءونااا والمااض لمااا االتجاىةةات االيجابيةةة :  –أ 
رل النزلااا الايااء  والااولظ والنقاا  والنقاا  والسيءسااي واالساات ءثا ، وناا   النساات ء. بااو واثااء

 ال ينيا واالنسءنيا والعقبيا العربيا م 
التشءؤم واالستس م وظءىرل الشكو  والبكءء واالستس م لمقءءء االتجاىات السمبية :  -ب

 والق ر اءءفا الا المكنا والولظ وقروج ال ىر والعبرل ن  نقير االنم السءبقا



 النقء ر :  

 اال و االن لسي ، أم م ننا  نقطفا بيات م -
الوافي في تءريخ اال و العربي في االن لس نوءولءتو وفنونو ،  -

 أم م لنر ابراىيم توفي  م 
 


