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 المحاضرة أألولى
 نشأة الشعر وأوليته:

لقددحظيت ددلظة ل ددرظبلهددامظخاص فددامظقددالظردد ظبل قددحظبلامخدد ظف ددتظبلقددحم ظ فدداظ بلددلظ ي ددلظ
ف ددتظبلقددمنظبل ددا  ظبلهمددمو ظلفدداظبغ مبصدداظفددنظ فدد  ظ لددخ ظة قدد ظظف قاهدداظبلددتوظ خ ة دد 

بلك  مظفنظبلحبمس ن ظ بلفه غم نظخ ام خظبألحبظبلامخ ظرد ظي م.و لادلظة لظبلدت نظة لد بظ
بص فددافهمظخفيا لددرظ يح ددحظبلخددحب الظبلهددام رظبأل لددلظيبلمددايتيظبلددتوظ سددبظة ل ددرظبلدد تمظ

غددددامظقخددددلظّّٓ-ظّْٖيدددد بل ظظبلهدددداموظالددددلظبفددددمدظبلقدددد   ظ يددددححظر ددددم.ظبلتهدددد مظالددددل
بإلسدد.موظانظبل ددام خظبليق قدد ظلمخددحب الظبلهددام رظ خقددلظ ا فدداى ظ  ددمظةنظصددت ظبلفقامخددالظ

بلاصددمظبالم فدداغ ظظددظغمددلظبألقددلظددددددبالر مبضدد رظ ادد حظلهدداظبل ضددلظردد ظفيا لددرظ يح ددحظ
ظبلتوظق ملظر  ظ مكظبلفيا اللو

صددديظردد ظْٔٓفددنظبل قدداحظبلددت نظالفسدد بظصددت ظبلقضدد رظكددتلكظبخددنظسدد.مظبلمفيدد ظيظظظظظظظظ
فادددم ظيح  ددد ظغدددنظبلىخقدددرظبأل لدددلظفدددنظبلهدددامبي ظي دددىظةهدددامظالدددلظبلخدددحب الظبأل لدددلظ
لمهددامظبلامخدد ظردد ظصدد م.ظفقىاددالظصددغ م. ظ ةخ ددالظفا  لددرظخق لددد  ظ  لددمظ كددنظأل ب ددلظ

رد ظيام د  ظ بم فداظٍقُصدحلظبلقصدا حظ ىٍدُ لظبلامبظفنظبلهامظاالظبألخ الظ ق لهاظبلممدلظ
بلهامظغمدلظغهدحظغخدحظبلفىمدب ظ صاهدمظخدنظغخدحظف داي ظ تلدكظ دحلظغمدلظاسدقاىظهدامظ

ظغاحظ  ف حظ يف مظ  ٍُخ وو(و
ردددد ظضدددد يظصددددتبظبلدددد لظ  ضددددلظةنظبل  ددددم.ظبل ف  ددددرظلمخددددحب الظبلهددددام رظ  قصدددد حظظظظظظظظ

رظبلقددمنظبلسدداح ظبلفدد .حوظبلقصددا حظ  ددمب نظخدد نظ ها ددرظبلقددمنظبلقدداف ظبلفدد .حو ظ خحب دد
خيكددمظةنظغخددحظبلفىمددبظخددنظصهددامظمددُحظبلمس ل صددملظبقظغم دد ظ سددمم(ظكقم  ددرظردد ظ ددلظ
بخددنظسدد.م ظلددمظ كددنظ  مددا  ظبل فددا  نظغافدداىظغمددلظةك ددمظ قددح م ظ تلددكظغ ددحفاظ دد ر ظبخ دد ظ
يغخحظبقيظر ظميمرظ مام رظاللظبلهام ظ ص ظبلاامظبلتوظ لحظر  ظي  ح ظق مظبأل امظ قدح مبىظ

م ظففددداظ دددحلظغمدددلظةنظبل  دددم.ظبل ددد ظقصدددحصاظبخدددنظسددد.مظرددد ظ قصددد حظبلقصدددا حظْٖ٘سددد رظ



  ى  ددددلظبلهددددام ظصدددد ظ قم خدددداىظفدددداظخدددد نظ ها ددددرظبلقددددمنظبلقدددداف ظ خحب ددددرظبلقددددمنظبلسدددداح ظ
ظبلف .ح  نو

 خقاصددرظةنظخحب ددرظيددمبظبلخسدد  ظكا ددلظقددمبظ ها ددرظبلقددمنظبلقدداف ظبلفدد .حوظظظظظظظظ
 دتمظبل الدىظفمدكظبلي دم.ظ بلدحظغفدم ظخدنظص دحظيد نظ ب  هلظخفخاحم.ظاص.ي رظفنظقخلظبلف

م ظ خفدداظةنظصددت ظبليددمبظقددحظٖٖٓةصددملظخدد نظةخ ددايظبلاف فددرظخكددم ظ  غمددبظيدد بل ظغددامظ
مظ سدد رظٖٕٙحبفددلظةمخادد نظغافدداى ظرددةنظبل  ددم.ظبل دد ظبسدد غمق هاظ قددح مبىظصدد ظفدداظخدد نظسدد رظ

تبظكددانظسددخبظ هدد بظصددت ظبليددمبظصدد ظفق ددلظ كم ددب(ظةقدد ظغددحوظخددنظمخ اددرٖٖٓ ظموظ بم
بلفمقددبظخالفهمهددل ظبلددتوظم ددا ظخفقى غددرظ اددُحصاظبخددنظسدد.مظ ٌفددِنظمددايظخاددح ظخحب ددرظ قصدد حظ
بلقصددا ح ظرددةنظصددت ظبلقددمب نظ هدد مظالددلظةنظ هددف.ظبلهددامظيصددملظردد ظبل  ددم.ظبلفف ددح.ظخدد نظ

ظ ها رظبلقمنظبلقاف ظبلف .حوظ خحب رظبلقمنظبلساح ظبلف .حوو
ظر ظض يظفاظسخقظ فكنظةنظ س ف  ظخ مض   ن 

بل مض رظبأل للظص ظةنظبلم لظبلتوظسخقظبفمدظبلق  ظةهامظفنظم لظبفمدظبلقد   ظدظددد
خحل لظفاظةقم ظبلهامبيظبل . ر ظ ص م ظ بفمدظبلق   ظ غ  دم.ظبلدت نظتكدم بظةخ ا داىظ هد م نظ

ظر هاظاللظة همظقحظٍسخق بظخغ مصمظر ظ تمظبلهامو
بلددتوظ هددخلظر دد ظيددمبظظم ظ صدد ظبلاددامٖٕٙةفدداظبل مضدد رظبل ا  ددرظر مام دداظ دد  مظغددامظظددددد

بلخسددد  ظا دددمظفق دددلظكم دددبظغمدددلظ دددحظمسدددا ظخدددنظٍفدددُم.ظكخحب دددرظ قصددد حظبلقصددد حظغمدددلظ دددحظ
ظبلفهمهلظبلتوظم ا ظر ظقص ح.ظةهامظال هاظبخنظس.مو

صددديظبلددتوظ يدداظف يددلظ قددم ظي ددىظ م ددبظ يح ددحظبل  ددم.ظظٗ٘ٓةفدداظبخددنظق  خددرظيظظظظظظظظظ
امبيظبأل ب ددلظح نظةنظ هد مظالددلظبل ف  درظل هدف.ظبلهددامظبلامخد  ظ بك  دلظخددتكمظخاد ظبلهد

 ددام خ ظة ظياح ددرظ دد محظة ظ ي ددلظالددلظر ددم.ظ ف  ددرظخا  هدداظقصددحظفيا لددرظاخددحبيظمة دد ظردد ظ
 هددف.ظبلهددامظبلامخدد  ظرقددحظتكددمظردد ظبل صددلظبلددتوظغقددح ظلمهددامبيظبأل ب ددلظة دد ظ لددمظ كددنظ

رظقدحظأل ب لظبلهامبيظاالظبألخ الظبلقم مرظ ق لهاظبلمملظغ حظيدح ىظبليامدر(وظانظبخدنظق  خد
 م بظبليح ىظغنظ قص حظبلقصا ح ظكفاظة  ظلمظ همظاللظص رظبلهدام رظبل د ظغداح.ظفداظ
  الظبلهاغم ظا فاظقال ظةخ الظ ق لهاظبلمملظليامرظفا ظ ص ظبإلهام.ظبل د ظ فك  داظفدنظ
 مدددا  ظبلقددد  ظرددد ظبلخحب دددرظبليق ق دددرظل قصددد حظبلهدددامظ بالك  دددايظخدددال ق يظغ دددحظخاددد ظ



  هدداظ   ددال ظة ظفقىاددالظهددام رظ ل سددلظقصددا حظكافمددرظبلهدد بصحظبل دد ظ ي ددلظلددتب هاظلك
ظبل ضجو
رقدحظتكدمظبخدنظق  خددرظخاد ظة ل دكظبلددت نظقدال بظةخ ا داىظة ظخاضدداىظفدنظةخ دالظكددديح  حظظظظظظظظ

خنظ هحظبلقضاغ ظ بليامىظخنظكاب ظ ةغصمظخدنظسداحي ظاضداررظالدلظبخدنظسد.مظبلدتوظ
 ص دمظخدنظ ظ مظخدنظمخ ادر ظبلفسد  ظ ظةضايظةسفايظهامبيظ قم نظف هم ظبلا خدمظخدنظ فد م ظ

م دددابظبلكمخددد  ظ مت فدددرظبألخدددمه ظغمفددداىظةنظص ددداكظهدددامبيظ قدددم نظتكدددم بظرددد ظفق مددديظ
بلفصددداحمظبلقح فددددر ظ أل هدددمظك ددددمظبم ف دددلظبالق صددددامظغمدددلظةمخاددددرظهدددامبيظفددددنظبألسددددفايظ

ظبلفتك م.ظلم ف  لظريسبو
ي دددا.ظهاظصددد اليظبلهدددامبيظصددد ظخيددد مظق   دددرظ . دددمظىخ ادددرظبلمفاانظبأل  بنظبل ددد ظبسددد ظظظظ

بل دد ظكدددا  بظ ا هددد  ها ظكددتبظفميمدددرظبلسدددنظبلف قحفددرظبل ددد ظقىا صددداظردد ظي دددا هم ظكفددداظةنظ
بأل مب ظبلف خم م.ظفنظصت ظبألهداامظ  فيد مظيد لظبليكفدرظ بل قدم ظ كدتبظبإلهدام.ظالدلظ
بلهدد ق قرظ بلدد صن ظرهدد ظةهدداامظ يكفهدداظبل  غددرظبلاقم ددرظبلمصدد  ر ظففدداظ ي ددلظالددلظةنظ

 بظسددداحبلظرددد ظةقددد بفهمظ  تفددد بظصدددت ظبألهددداامظرددد ظسدددنظة مدددبظبلهدددامبيظبلفدددتك م نظكدددا 
ف قحفر ظففداظ دحلظغمدلظةنظص داكظةهداامبىظةقدمهظ تف صداظرد ظهدخاخهمظقدحظى بصداظبل سد انظ
 لدددمظ دددحمكهاظم ب.ظبلهدددامظبلقدددح مظ مدددافا  ظوظ لهدددتبظبلضددد ا ظمفمدددرظغ بفدددلظةسدددهفلظرددد ظ

ظ ص  ظ  س  ظبلتاصم.ظي لظفُسلظم يبىظكخ مبىظفنظبل مبىظبألحخ ظ
ةوظفميمدرظظد ظب   ايظة لظفخحةظفنظفخاحدظي تظفاظ تمظفنظةهاامظر ظ مكظبلفميمدرظددة الىظ

 صد ظبلقدمبي.ظ بلك اخدر ظاتظبلدتبكم.ظ يدحصاظالظ سد ى  ظةنظ يد  تظخدالفي  تظظدرممظبلهامظدد
فدددح.ظى  مدددرظ خقاصدددرظاتبظكدددانظبلفي ددد تظالظ ف دددلظبص فافدددالظة ظب هدددغااللظبلقخ مدددرظة ظ

ظبلمفاغرو
فقىادددالظبلهدددام ر ظ بل ددد ظكا دددلظةخ ا ددداىظقم مدددرظ ق لهددداظبلهددداغمظرددد ظ ا  ددداى ظغدددحمظ دددحب لظبل

ف اسخرظفا  رظلهاظغ.قرظختب     ظ بق صام ظغملظصف ف ظبلتب  رظ ر ظةيسدنظبأليد بلظالظ
ظ  احهظب هغاال  ظةسم  ظبلصغ م.ظح نظ ما  صاظاللظفس  هظبلقخ مروظ

 رواية الشعر:
بلاددمبظخمفدد ظبلهددامظبص فافدداظةفم دد ظتددم يظفيددحح. ظة ظقم  دد ظةمدد بيظلددمظ كددنظبص فددامظ

ةحخ رظفمير ظرالهدامظح د بنظبلادمبظر د ظةقخدامصمظ خد نظ  ا دا ظة دافهمظ رد ظكدلظق قدرظفدنظ



ظفمصيظفنظةياس سهمظبلصار ر ظ قحظ ف دلظصدتبظبالص فدامظرد ظسمسدمرظ ق قالظةخ ا  ظي ي
مسددمرظة  ظخددنظيمددمظ  ص ددمظخددنظبلددم ب.ظبلى  مددرظبل دد ظي تددلظل دداظصددتبظبلهددام ظركا ددلظس

ةخ ظسمفلظ كابظخنظ ص مظ بليى  رظ صحخرظخنظبلقهممظ مف لظخدنظفافدمظ ك  دمظغد . ظ
 كا ددلظسمسددمرظىمرددرظخددنظبلاخددحظبلددتوظكددانظ ددم وظهددامظبلفددمقهظبألصددغمظ  فقددتظغ دد  ظ
 كدددانظبلفدددمقهظبألصدددغمظ دددم وظغدددنظغفددد ظبلفدددمقهظبألكخدددم ظ كدددانظىمردددرظ دددم وظلقالددد ظ

ظمسم  نظكا لظس.سلظم ب.ظهامظصت لظ بلصاال كظ   مصموبلف مف  ظ ف لظصا  نظبلس
 فددددنظبلىخ ادددد ظةنظ فقددددتظبلم ب ددددرظىم قهدددداظردددد ظبلخ  ددددرظبلماصم ددددر ظأل هدددداظكا ددددلظبل سدددد مرظ
بلسم فرظرد ظبلي داتظغمدلظبلهدامظل  ح د ظالدلظبألم دالظيمقدرظف صدمرظالظ ىفسدهاظضد ا ظ

.ظ   اقم  دددد ظ الظ يمفهدددداظبقدددد .ىظك اخددددرظة ظ ضدددد اهاظ صددددي يظة ظ يم ددددي ظ تددددلظبلددددم ب
  دداق.ظسددم فاظ  يمصدد نظغمددلظةحب دد ظةحبيظصددي ياظردد ظبلاصددمظبإلسدد.ف ظأل هددمظ مددح بظ
ر دد ظسدد.ياظ ددحر ظغددنظبلددحغ .ظقصدد فهاظركددانظبلمسدد لظصددملظبقظغم دد ظ سددممظ سدد يىظ
يسانظخنظ اخلظ  هحظة مظكابظخنظفالكظ غخحبقظخدنظم بيدرظلهمدايظقدم هظ بلدمحظغمدلظ

ظياخرظ بلقم دايظبلمبهدح نظبص فافداظال قدلظغدنظبص فدامكلظحغد .ظخاىمدر ظ كدانظبص فدامظبلصد
ظبلمس لظصملظبقظغم  ظ سممو

   خغ ظلفنظ م حظحمبسرظبلم ب رظبلماصم درظةنظ  ادميظغمدلظفمف غدرظفدنظبلفصدىميال ظ
ظ ص  ظبلهامظبلف ي ل ظ بلهامظبلف  يل ظ بلهامظبلف ض  ظة ظبلفص   و

لظ بلفصد    ظرالهدامظبلف يد ل ظرقحظغدميظبلادمبظف دتظبلماصم درظقضد رظبل يدلظ بال  يدا
صدد ظةنظ ادد  ظقصدد ح.ظة ظقىاددرظة ظخ  دداظالددلظهدداغمظ صدد ظلغ ددم  ظ قدد ظتلددكظف ددكظسدده بظة ظ
غفدددحب ظةفددداظبلهدددامظبلف  يدددل ظصددد ظةنظ دددحغ ظل  سدددكظفددداظلددد  ظلدددكظكدددفنظ  سدددبظل  سدددكظ
قصدد ح.ظة ظهددامبظ صدد ظفددنظقدد لظ  ددمكوظ ةفدداظبلهددامظبلفصدد   ظة ظبلف ضدد   ظرهدد ظكددلظ

سدد.مظ غدد وظالددلظبلاصددمظبلددتوظقخمدد ظرهدد ظهددامظ اكدد ظةمدد بيظهدامظمددمهظ تفدد ظردد ظبإل
تلددكظبلاصددمظ ق ف دد ظ لغ دد ظ خ   دد ظاالظة دد ظلددمظ قمدد ظمدداصم ظخددلظ ضددا ظهدداغمظاسدد.ف ظ

ظفق حمظغملظ    يظبلهامو
 قددحظة لدد ظبل ددا ظخهددتبظبلفصدد   ظ بسدد اتخ  ظي ددلظة دد ظكددا  بظ مددح نظردد ظ مكدد ظ ضاضددرظ

انظبلامفايظيدتم نظرد ظكدلظفداظ  قدلظالد همظ  خ اظكفاظل ظكا  بظفقخم نظغملظبلصي ل ظ ك
فنظهامظكفاظكا  بظ فمك نظبلقحم.ظغملظ ف   ظهامظبلماصم رظفدنظهدامظبإلسد.مظ كدتلكظ



لددمظ ك  دد بظ قخمدد نظة دددرظم ب ددرظاالظةنظ كدد نظصددايخهاظف   قددداظخدد ظ فام ردداظخصددحق ظ ففددداظ
بلدتوظظ حللظغملظتلكظة همظكا  بظ  كح نظفا م   د ظخاخدامبلظفدنظف دل ظ مدايظرد ظبلهدام

الظ ددمح ظ قدد لهمظردد ظهددامظيسددانظخددنظ اخددل ظ خددلظقح فددر ظ قدد لهمظغددنظخادد ظبألقخددام ظ
ظة هاظفحغفرظخالهاصحظبلصاحقظ خاألهاامظبلصي يرو

  خح ظةنظكمفرظم ب رظ رقظفحل لهاظبلمغ و ظ ا  ظبلي  بنظبلتوظ يفلظبلفايظفدنظف اخاد ظ
ألم دددايظ بلفدددحن ظ لدددمظكدددالا  نظ برخدددامظالدددلظبل دددا ظبلدددت نظ سدددك  نظبلقدددمهظ بلخددد بحوظ ب

 ق صمظغفم رظبل قلظغملظبلي  بنظرفصخلظبلهقلظبلدتوظ يفدلظبلفدايظ ادميظخالمب  در ظظ
ظ كتلكظبلف بح.ظبلفص  غرظفنظبلممحظة ظبلقفاهظ اميظخالمب  رو

 لمظ خادحظبل دا ظك  دمبظ الظقمد .ظغ دحفاظبسد اام بظلم ب درظبألهداامظبسدف ظفدنظم ب درظبلف دا ظ
 هفددا ظرقددحظكددانظم ب دداظبلفددايظةقددمبظبل ددا ظالددلظسددفا ظبلهددامظ تلددكظلما.قددرظبل ت   ددرظخ 

 م ب  دد ظي ددىظ م قدد ظبلقخا ددلظغ ددحظفدد بمحظبلف ددا ظ   تددمظكددلظقخ مددرظح مصدداظردد ظ م حظبلف ددا ظ
ر اددم ظكددلظف هدداظ قددمظفدداظلددح هاظفددنظبلهددامظ بألحبظةفددامظبلم ب دداظفددنظبلممددالظر  قمهدداظ

ظص اليظاللظقخا مهم ظقالظبلفس بظخنظغم  
ظف ظ ظبلم انظقص ح.ىظظظظظظظظف  ظفغمغمرىظاللظبلقاقا رألصح نَّ

ظٌ َمٍحظبلف اٍ ظرفاظ  بٍلظ م خرىظظظظظظظظر ظبلق مظخ نظ ف ًِّلظ سفا ظ
ظ
 


