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           نبي السمحت ونىز البشسيت النبي العسبي سيدنا 
 والديّ بسًا وإحسانًا وعسفانًا وحبًا  

 أخىتي مجيعًا احرتامًا وإخالصًا 
 كل أصدقاء زحلتي وزفاق دزبي وفاءً 

 اجملد العسبي التليد يف عصس بني العباس  
ىزُ يف دمهِ زوحُ العسِب والعسوبتِ  ُ  كل من َتم

ذكسي ال ختبى لعلها تركّس األجيال مبا  ... سنني القحط وأيام اليباب
أحتملنا من اجلساح  

 كل من ُُيسن هجاء احملبت 

 مثسة جهدي أهدي  

 معتصم                       
شكر وثناء 

إىل
 



 

ًَّ شكرهُ وبدًءا     فً البداٌة أقول من أصابه غبار مركبً فقد وجب عل
أصاحب المنزلة العظٌمة فً نفسً أبً وأستاذي الدكتور شاكر محمود السعدي 

لما منحنً إٌاه من الثقة بالبحث العلمً الجاد والتوجهات السدٌدة التً أنارت 
ًَّ من النصائح المهمة،وأستاذي العزٌز الدكتور علً  البحث وما أفاضُه عل

خلف العبٌدي المحب للعلم والعلماء والذي تابع البحث من أولِه إلى آخرِه فجزاه 
هللا  عنً خٌراً، ومن واجبً الوفاء أن أتوجه بوافر الشكر إلى من أحببتهم 

نفسً وكان قلبً لهم موطناً كلٍّ من الدكتور جبٌر صالح حمادي، والدكتور 
صالح احمد رشٌد، والدكتورة  إٌمان كمال مصطفى، والدكتور ناهً إبراهٌم، 
وكما ال ٌسعنً إالّ أن أحٌط بالدكتور عاصم عبد دواح كلَّ االحترام والتقدٌر 

لما أبداهُ لً من توجٌهات سدٌدة وشكري وعرفانً بالجمٌل إلى الدكتورة منى 
ٌُرّد، وشكري  شفٌق القٌسً لتفضلها بإعارتً نسخة قالئد الجمان فإّن فضلها ال 

وامتنانً الخالصٌن إلى َمن رفدت رسالتً بالمصادر والرسائل واألطارٌح 
الدكتورة أنوار مجٌد التً كانت أْهالً للجود والكرم والكلمة الطٌبة، وأتوجه 

بالشكر الجزٌل إلى موظفً مكتبة كلٌة التربٌة إبن رشد وأخص الدكتورة غادة، 
ومكتبة كلٌة اآلداب جامعة بغداد وأخص الست زٌنب، وكذلك كلٌة التربٌة 

األساسٌة جامعة دٌالى، ومكتبة كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة جامعة دٌالى، وإلى 
جمٌع أساتذة قسمنا الموقرٌن، وأشكر زمالئً وأصدقائً الذٌن أعارونً من 
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: وبذة عه مديىت املوصل
، الشريد المتنقؿ بيف األمكنة ىك () ستمضي حقبه متطاكلة حتى يمحظ ياقكت

بالمكصؿ فمسفة مكقعيا فيقكؿ متغزالن بالمدينة التي كىسىت عريو كفطمت جكعىوي إفَّ 
محط رحاؿ الركباف، كمنيا يقصد إلى جميع البمداف فيي باب العراؽ، "المكصؿ 

ف ببلد الدنيا العظاـ ثبلثة... كمفتاح خراساف، كمنيا نقصد أذربيجاف كالمكصؿ؛ .. كا 
كالمكصؿ مف مدف . ()"ألف القاصد إلى الجيتيف الشرؽ كالغرب قٌؿ ما ال يمرُّ بيا

إقميـ الجزيرة التي سكنيا العرب بقركف عديدة قبؿ الميبلد كقد حٌؿ بيا العرب مع 
.  ()األشكرييف كليـ فييا عبلقات كصبلت مع جزيرة العرب

 كذكر أحد المؤرخيف أفَّ أسـ ببلد العرب عمى منطقة الجزيرة الكاقعة جنكب 
المنطقة الكردية ممتدة حتى المنطقة الصحراكية كقد سكنتيا قبائؿ عربية منذ 

، كمنذ أقدـ العصكر حدثت معارؾ عنيفة كدامية بيف الشرؽ كالغرب ككانت ()القدـ
المكصؿ نقطة إرتكاز كتجمع الجيكش المتناحرة فمكال ىذه المعارؾ لكانت أعظـ 

، فضبلن عف تبادؿ الركماف كالفرس السيطرة ()الببلد لكنيا منيت بالنكبات المتكررة
. ()عمييا فظمت تحت الحكـ الركماني حتى تمكف العرب المسممكف مف تحريرىا

 

: احلياة السياسيت:  أوًال 
 تعاقبت عمى حكـ المكصؿ مجمكعة مف اإلمارات كالتي تدخؿ ما قبؿ المدة 

-380)كاإلمارة العقيمية  (ىػ392-293)التي ندرسيا بقميؿ أىميا اإلمارة الحمدانية 
التي زاؿى نفكذىا مف العراؽ كالشاـ بعد أف استكلى السبلجقة عمى المكصؿ  (ىػ489

                                                 

.   األدباء كالبمداف: ، صاحب المعجميف(ىػ626ت)ىك ياقكت بف عبداهلل الحمكم البغدادم  ()
. معجـ البمداف مادة المكصؿ ()
. 1/9: ، كتاريخ المكصؿ1/169: المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ: ينظر ()
. 166-1/165: الدكلة الحمدانية في المكصؿ: ينظر ()
الركماف مع . ـ. ؽ226-247الغرثييف مع الركماف . ـ. ؽ330-539حرب األخمينييف كالفرس  ()

 .ـ. ؽ627-227الساسانييف 
. 1/36: ، كتاريخ التمدف اإلسبلمي155: تاريخ مختصر الدكؿ: ينظر ()
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، مما دفع بني عقيؿ إلى العكدة إلى مكطنيـ األصمي الذم نزحكا فيو ()ىػ489سنة 
أكؿ مرة كىي ببلد البحريف، إذ سيطركا عمى بني تغمب كاتخذكا االحساء مركزان ليـ 

، مما أتاح ألمراء السبلجقة اف يتعاقبكا عمى حكـ إمارة المكصؿ ()كعاصمةن لدكلتيـ
ىػ إلى أف تكلى عماد الديف زنكي المدينة ليبدأ عيدان جديدان لممكصؿ، 521حتى سنة 

كال يسعنا إال أف نذكر اف قسيـ الدكلة آقسنقر بف عبداهلل كالد عماد الديف كافى قد أدل 
دكران كبيران في تكطيد أركاف الدكلة السمجكقية في الشاـ مف خبلؿ المعارؾ العديدة 

التي خاضيا إلى جانبيـ كفتح عددان مف المدف كىذا بدكره أكجد لكلدًه مف بعدًه مكانة 
، فناؿى عماد الديف زنكي الكلد الكحيد لقسيـ الدكلة رعاية ()كبيرة لدل السبلجقة

السبلطيف كاىتماميـ عرفانان منيـ بإخبلص كالدًه كعمك مكانتو في الدكلة 
، فضبلن عف ىذا فإف عماد الديف أبدل مف المكاقؼ المؤيدة لمسبلجقة ما ()السمجكقية

ما لـ ييبدًه أمير مما جعميـ يرفعكف مكانتو أكثر، كيشيركف عمى أمراء المكصؿ 
كفي ذلؾ الحيف تكفى األمير مسعكد بف آقسنقر البرسقي . ()بتقديمو كاألخذ برأًيوً 

فقاـ مف بعدًه بالحكـ أخكهي الصغير لكف الحاكـ الفعمي ىك جاكلي  (ىػ521)سنة 
سقاكهى، فأرسؿ سقاكهى كفدان إلى بغداد تألؼ مف القاضي بياء الديف الشيرزكرم 

كالحاجب صبلح الديف الباغستاني لينييا رغبتو لمسمطاف بتكليًو إمارة المكصؿ فمـ 
يكف ميصيبنا في إختيارًه فتكسط الكفد الذم تألؼ مف القاضي كالحاجب لعماد الديف 

                                                 

. ىػ521-489إمارة المكصؿ في العيد السمجكقي، لممدة: ينظر ()
: ، كالبداية كالنياية في التاريخ1/60: ، كالركضتيف في تاريخ الدكلتيف71: دكلة بني عقيؿ في المكصؿ ()

12/147  .
، 1/60: ، كالركضتيف في تاريخ الدكلتيف71: ، كتاريخ دكلة آؿ سمجكؽ119: ذيؿ تاريخ دمشؽ: ينظر ()

. 12/147: كالبداية كالنياية
. 24: ، كعماد الديف زنكي1/67: الركضتيف ()
أىـ مكاقؼ عماد الديف ىك مساندتو لمسبلجقة لحيف تكلية حكـ إمارة المكصؿ كرفض حاالت العصياف مف  ()

، كمفرج الكركب أخبار بني 71-1/68: ، كالركضتيف31-16: الباىر: ينظر. األمراء الذيف عمؿ معيـ
. 1/30: أيكب
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، ثـٌ كتب السمطاف محمكد منشكران لعماد الديف زنكي بتكليًو ()كنجحا في مسعاىما
و مف ببلد الشاـ كالجزيرة، كسمـ إليًو كلديو آلب أرسبلف،  المكصؿ كأعماليا كما يفتتحى

. ()كفركخ شاه كجعمو أتابكيما فعرؼ بذلؾ باألتابؾ
 ثَـّ سارى عماد الديف زنكي إلى المكصؿ كقرر قكاعد الحكـ كأقطع اإلقطاعات 

ككافأ الشيرزكرم بتعيينًو قاضي ببلدًه كجميع الببلد التي يفتحيا، كالباغستاني فجعمو 
كأبرز األعماؿ التي قاـ بيا زنكي ىي تنظيـ اإلمارة إداريان، كعسكريان . ()أميران كحاجبان 

عمى نظـ الحكـ السمجكقي نفسو ، كقاـ بالتركيز عمى تكحيد الجبية لمكقكؼ بكجو 
المد الصميبي، فأخضع اإلمارات الصغيرة كالمدف المجاكرة لو في ديار بكر حتى 

، كسيطرتًو عمى اإلمارات الصغيرة ميدت لو ()يتفرغ لمجياد ضد الصميبييف آنذاؾ
الطريؽ إلى ببلد الشاـ، فأخضع عددان مف مدنيا كىادف جكسميف صاحب الرىا، 

كحقؽ التكاصؿ بينيا  (ىػ522)كحشد األجناد لضـ إمارة حمب فدخميا في محـر سنة 
كبيف المكصؿ، كذلؾ ما كافى يحسب لىوي الصميبيكف ألؼ حساب، ككصموي منشكر 

. ()السمطاف بتفكيضو حكـ المكصؿ، كالجزيرة، كالشاـ
لئلستيبلء  (ىػ523) إستمرت إنتصارات زنكي في مدف الشاـ فدخؿ حماه سنة 

عمى مجمكعة مف الحصكف كالقبلع، ثـٌ عادى بعدىا فممؾ قبلع األكراد الحميدية 
كتكج إنتصاراتو بتحرير الرىا سنة  (ىػ534)كاليكارية إلى أف حاصر دمشؽ سنة 

 لما تحظى بو إمارة الرىا مف ()الشرخ الذم أكدىعوي في البناء البلتيني (ىػ539)
                                                 

، مفرج الكركب في أخبار بني 1/32: ، كالركضتيف34-32: التاريخ الباىر في الدكلة األتابكية: ينظر ()
. 1/31: أيكب

، كاألتابؾ، لفظ تركي مركب مف قطعتيف 1/32، كمفرج الكركب 10/5: المنتظـ في أخبار الممكؾ كاألمـ ()
: السمكؾ لمعرفة الممكؾ: ينظر. (الكالد األمير)تعني األمير، فيي بذلؾ  (بؾ)بمعنى األب ك  (أطا)أك  (أتا)
1/146 .

. 107: تاريخ دكلة آؿ سمجكؽ ()
. 237-236: طرابمس الشاـ في العصر اإلسبلمي: ينظر ()
: ، كالبداية كالنياية في التاريخ1/40: ، كمفرج الكركب في أخبار بني أيكب1/78: الركضتيف: ينظر ()

. 4/160: ، كالمختصر في أخبار البشر12/199-200
. 5/8: ، كالمختصر288: ذيؿ تاريخ دمشؽ ()
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أىمية؛ ألنيا تعد لمصميبيف السكر الحامي لقبلع كحصكف الغزاة في إقميـ الجزيرة 
. كشماؿ الشاـ

الخميفة :  كال ننسى أفَّ عماد الديف زنكي عمؿ في عيد ثبلثة خمفاء كىـ
، كالذم كاف ()، كالخميفة المقتفي ألمر اهلل()، كالخميفة الراشد باهلل()المسترشد باهلل

لعماد الديف عبلقة حسنة مع بعضيـ، كبعد كؿ ىذًه الفتكحات كاالنتصارات قتؿ 
نتيى حكمو (ىػ541)زنكي في قمعة جعبر سنة  كأخذ الحكـ ينتقؿ بيف ابناًئًو . كا 

كابناء أقاربو إلى أف كصؿ إلى نكر الديف الذم إستنقذ بعد صراع طكيؿ سنجار 
طمأف عمى دار ممًكًو، كلـ يطٍؿ ًبًو العمر فتكفى سنة  بعد أف حكـ . ( )(ىػ607)كا 

كبكفاتو تبلشى كؿ  (ىػ607-ىػ589)المكصؿ ثمانية عشرة سنة في المدة الكاقعة 
خطر تشكمو أتابكية المكصؿ عمى أمبلؾ العادؿ لكنو قد عيد بالحكـ قبؿ كفاتو البنو 

غىر عماد الديف  القاىر الذم لـ يكف تجاكز عشر سنكات مف عمرًه، أما كلدهي األصى
زنكي الذم خٌصو بقمعة قعر الحميدية، ككذلؾ ىك األمر في قمعة الشكش التي أككؿ 

فأتيحت الفرصة لبدر الديف . ()تدبير أمكر دكلة القاىر إلى مممككًو بدر الديف لؤلؤ
رساؿ العماد بف يكنس رسكالن مف قبمًو إلى  لؤلؤ أف يتسمـ مقاليد الحكـ في المكصؿ، كا 
دار الخبلفة العباسية ببغداد طالبان الخمع كالتقميد لصاحب المكصؿ القاىر نكر الديف 

. ()أرسبلف
 كداـ حكـ القاىر عز الديف مسعكد ثماني سنكات حتى كفاتًو في سنة 

 كىي سنة كفاة الممؾ العادؿ نفسيا، كأكصى بالحكـ إلى كلدًه مف بعدًه ()(ىػ615)

                                                 

، كمفرج 12/200: ، كالبداية كالنياية في التاريخ2/237: ، كالمختصر10/247: الكامؿ في التاريخ: ينظر ()
. 1/46: الكركب في أخبار بني أيكب

. 402-401: تاريخ الخمفاء: ينظر ()
. 404-403: المصدر نفسو ()
. 3/206: ، كمفرج الكركب70: ، ذيؿ الركضتيف12/291: الكامؿ في التاريخ ()
. 3/206: ، كمفرج الكركب299: ، كتأريخ مختصر الدكؿ12/293الكامؿ : ينظر ()
. 8/546: مرآة الزماف في تاريخ األعياف: ينظر ()
. 231: ، كتاريخ مختصر الدكؿ12/333: الكامؿ: ينظر ()
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نكر الديف أرسبلف شاه الثاني، ككاف صبيان، كأككؿ إلى بدر الديف لؤلؤ القياـ بأمكر 
الدكلة جميعيا، فأرسؿ لؤلؤ إلى الخميفة في بغداد يطمب التشريؼ كالتقميد، كفي 

الكقت نفسو أرسؿ إلى ممكؾ كأمراء المدف المجاكرة يطمب منيـ تجديد العيد لنكر 
كبعد أف ىيمف لؤلؤ . ()الديف أرسبلف، كما كاف األمر في عيد أبيو الممؾ القاىر

نفرد بو مغتنمان مساندة الخبلفة في بغداد كأمراء المدف المحيطة، ظير  عمى الحكـ كا 
عماد الديف زنكي بف نكر الديف أرسبلف شاه الثاني الذم أككؿ إليو قعر الحميدية 

طامعان بحكـ المكصؿ بعد كفاة القاىر، كالذم يرل أنَّوي أحؽ بالممؾ مف أخيو القاىر 
كمممكؾ كالدًه بدر الديف لؤلؤ، فأدرؾ لؤلؤ الخطر الذم يحيؽ بو مف أف يتكلى مقاليد 

الحكـ رجؿ صاـر كعماد الديف زنكي، فكقؼ في كجيًو، كعمؿ عمى إبعادًه عف 
كحقيقة األمر . ()المكصؿ لينفرد بالسمطة كيتحكـ بالببلد كشؤكنيا الداخمية كالخارجية

أٌف سمطة األتابكة في المكصؿ قد إنتيت منذ كفاة نكر الديف أرسبلف شاه األكؿ سنة 
، كبقيت النزاعات قائمة ()فبكفاًتًو إنتيى ممؾ البيت األتابكي في المكصؿ (ىػ607)

بيف بدر الديف لؤلؤ كبيف عماد الديف زنكي الثالث الذم زاد خطرهي عمى لؤلؤ بحمفًو 
. ()مع مظفر الديف كككبرم لكف بدر الديف إستعاف باأليكبييف لمحفاظ عمى حكًموً 

ستمر بدر الديف لؤلؤ في حكًمًو لممكصؿ كالحرب كالصراع قائـ مع زنكي،  " كا 
تسكدىا الفتف كالدسائس كتتنازعيا األىكاء كاألغراض، كتصطرع "كبقيت المناطؽ 

فييا المذاىب كاآلراء، كتدب فييا عكامؿ الفرقة كالحسد، كعمى الرغـ مف أٌف الدرس 
الذم تمقاه المسممكف عمى يد المغكؿ أثناء محاربتيـ ممكؾ الخكارزمييف كاف قاسيان 

ًن منيعان يحكؿ دكف تقدـ المغكؿ،  فإٌنيـ لـ يعرفكا اإلتحاد كتناسي األحقاد لمكقكؼ سداى
كبذلؾ كانت الدالئؿ كٌميا تؤكد قرب كقكع تمؾ الكارثة التي حٌمت بالعالـ اإلسبلمي 

. ()"عمى أثر سقكط بغداد
                                                 

. 3/262: ، كمفرج الكركب334-12/333: الكامؿ: ينظر ()
. 114: ، كالركضتيف8/61: مرآة الزماف: ينظر ()
. 3/261: ، مفرج الكركب6/14: المختصر: ينظر ()
. 271-4/270: المختصر: ينظر ()
. 23: مؤرخ المغكؿ الكبير ()
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 فأغمب إمارات الخبلفة كىنت، كضعفت قبيؿ سقكط بغداد كالتي كلدت فيما 
بعد التغمغؿ اإلستعمارم لحاضرة العرب كالتي كانت نتيجة المتداد أيدم الفرنج إلى 

دكؿ اإلسبلـ كبداية حركة التتار التي كصفيا ابف العماد الحنبمي شذرات الذىب بأٌنيا 
إبتميت  (ىػ616)في سنة . ()"حركة عظيمة الشـؤ أجرت بكؿ قطرة بحر مف الٌدماء"

بالكاقعة العظمى كالمصيبة الكبرل، كىي ظيكر التتر كتممكيـ أكثر "األمة اإلسبلمية 
، كسببو ()"ببلد المسمميف، كمعاقميـ، كسفؾ دماء المسمميف كسبي حرميـ، كذرارييـ

ىك ضعؼ الخبلفة العباسية المتمثمة بالخميفة الناصر كمف بعدًه الظاىر بأمر اهلل ثـٌ 
المستنصر باهلل الذم كاف آخر الخمفاء كقد إستمـ الخبلفة في ظركؼ صعبة كاجيتيا 
الدكلة العباسية إتسمت باإلنحبلؿ السياسي، كاالجتماعي المتمثمة بالنزاعات الطائفية 
في بغداد كالفتف، كالعجز عف ضبط النظاـ، كعبث المصكص، كالقتمة بأحكاؿ الناس 

. ()"كاإلعتداء عمى حياتيـ
: احلياة اوقتصاديت:  اوياًال 

تقترف الحياة االقتصادية بالحياة السياسية فعندما إقترب الغزك التترم إلى 
إشتد الغبلء بالمكصؿ  "(ىػ622)المكصؿ بعساكرًه يذكر ابف األثير أٌنو في سنة 

أما في بغداد فقد عٌمت . ()"كديار الجزيرة جميعيا فأكؿ الناس الميتىةى كالكبلب
مظاىر الفكضى، كصار بعض الناس يسمبكف عمائـ غيرىـ كيستكلكف عمى ثيابيـ 

مف الحمامات، كيىقتمكف ممف يستطيعكف الظفر بو مف أتباع صاحب الشرطة كينيبكف 
، ككؿ ىذا نتيجة ضعؼ الخبلفة في إدارة أمكرىا كىذا بدكره أفضى إلى ()ممتمكاتيـ

جتياح التتر لببلد المسمميف، ًلذا يصٌكر لنا ابف  عدـ قدرتيـ عمى الٌدفاع عف ببلدىـ كا 
معرضان عف ذكر ىذه الحادثة إستعظامان ليا كارىان "األثير ىكؿ المشيدى بقكًلًو كنت 

                                                 

. 5/61: شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ()
. 4/34: مفرج الكركب في أخبار بني أيكب ()
.  21: العراؽ في عيد المغكؿ اإليمخانييف ()
. 9/364: الكامؿ في التاريخ ()
. 238: تاريخ مختصر الدكؿ: ينظر ()
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لذكرىا، فأنا أقًدـ رجبلن كأؤخر أخرل، فمف يسيؿ عميو نعي اإلسبلـ كالمسمميف، كمف 
الذم ييكف عميًو ذكر ذلؾ، فيا ليت أمي لـ تمدني كياليتني مٌت قبؿ ىذا ككنتي نسيان 

و المؤسسات العممية انتقادىا . ()"منسيان  كقبيؿ سقكط المكصؿ كاف مف البعيد أف تيكجِّ
إلى السمطة الحاكمة بؿ كاف العمماء يميمكف إلى اليجرة بدالن مف تكحيد صفكفيـ، 

في ترجمتو ألحمد بف  (ابف الشٌعار)ككممتيـ ضد إستبداد األمراء، كىذا ما يركًيًو 
المبارؾ أبي العباس النحكم الضرير قصيدة لىوي يصؼ فييا بعض ممارسات التتار 

كأمرى أميرىا بدر الديف لؤلؤ بف عبداهلل بتعطيؿ "بعد رجكعيـ عف المكصؿ قكلو 
ماـ  المدارس، كصرؼ الفقياء كالمدرسيف، كأف ال يقيـ أحد بيا غير بكاب أك فراش كا 

. كمؤذف، يستعيف بذلؾ عمى العدك كقمعوً 
 ثـٌ أقطعيا األجناد كاألمراء فمـ يبؽى يكمئذو بالمكصؿ مدرسة يدرس فييا الفقو 
فعند ذلؾ سافر المتفقية كتبدد شمميـ، كتفرقكا في الببلد، كدثرت معالـ الدِّيف، 

كعظمت البمكل لتزكؿ الحادثة الشنيعة، كحمكؿ ىذا الخطب الجسيـ، فقاؿ في ذلؾ 
: أبك العٌباس متكجعان نادبان باكيان أىموً 

 [الخفيؼ]
ياى لخٍطب دىىىا كشأفو شىنيعو 

 

كببلءو فاجعو كأمر فىظيًع  
 

ابًت الدِّيفى حتى  كىرزايا أصى
 

ىىدىمىٍت مًنوي كؿَّ حيصف منيعو  
 

كمصابي ذىلٍَّت بو ًمٌمةي اإلسبلـً 
 

ًمف بٍعًد ًعٌزىا المجمكًع  
 

ًة الٌشٍرًع بالًمٍنكىًر  ٍرمى نتياؾى لحي كا 
 

مف خفًض قٍدرًه المرفيٍكًع  
 

ـي الًعمـً قٍفرا  حيفى أضحت مىعال


آفبلت األقمار بعد الطمكىًع  
 

خاليات مف لىٌذًة األينًس مىنيا 
 

مكحشات األرجاءى بىٍعدي الجمكًع  
 

ليؼ نفىسي عمى المدارىًس إذ تنػ 
 

يض الٌدمكًع ؼػديبي سكانيا ب 
 

ة الديركس فأضٍحٍت  ًمبىت بيجى سي
 

 ()"في دركسه مف بعدىا كخشكعي  
 

                                                 

. 9/329: الكامؿ في التاريخ ()
 .1/266: قبلئد الجماف في فرائد شعراء ىذا الزماف ()
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 فالشاعر يرثي مدينتًو المكصؿ كيصٌكر الحزف المطبؽ الذم أصابيا ليذًه 
.  الحادثة الشنيعة

 ثـٌ بعد ذلؾ مفَّ اهلل تعالى عمى الفقياء كأىؿ العمـ، كتداركيـ كأنزؿ عمى قمب 
عادة جراياتيـ كذلؾ في بداية  األمير بدر الديف بأف أمر بٌرد الفقياء إلى مدارسيـ كا 

. (ىػ634)شير صفر سنة 
قتصادية صعبة، كىذا ما نحسَّوي في   عاش ابف الشٌعار في ظركؼ سياسية كا 

إٌني أسأؿ الناظر فيًو الصفح عف ىفكاتي، : "إشارات يذكرىا في ثنايا قبلئدًه قائبلن 
كأرغب إليًو في الستر عمى زالتي كعثراتي إاٌل أنني ألفتوي كأنا كميؿ الناظر، مشدكه 

ًرقِّو، كالٌدىر يهجرعني  الخاطر، قد أخذ مني الفقر بحٌقًو، كصيرني أسيران في قبضتًو كى
كاسات حتكًفًو، كيصيبني بسياـ حركفًو، فبل عزك في ذم قمب محزكف، كصدر 

كالشيب قد كتب في فكدٌم سطكران كبٌدؿ مسؾ ... باألفكار مشحكف، أف يصفك أك يزؿ
، كمنوي أستمد  لى اهلل ألجأ مف تكاتر اليمـك كتتابع األحزاف كالغمـك العذار كافكران كا 

. ()"المعكنة كحسف التكفيؽ
 ككاف ابف الشٌعار يحمؿي في نفسًو حبان كامنان جياشان لكطنًو مف خبلؿ اإلشارة 

لعنيـ اهلل أك خذليـ اهلل في : إلى بغضو لممغكؿ كأساليبيـ التعسفية إزاء ببلدهه قائبلن 
. ()داخؿ أسطر الترجمة

ابف الشٌعار ) كأخذت األحكاؿ تزداد سكءان حتى تكفى الجامع المؤرخ الثقة 
ثيَـّ تكاترت األخبار بكصكؿ عساكر ىكالكك إلى ببلد  (ىػ654)سنة  (المكصمي

أذربيجاف قاصدة ببلد الشاـ كبعد سنة كصمت عساكر التتار إلى المكصؿ مسقط 
رأسًو كعاثكا بيا خرابان كفسادان ثـٌ بعد ذلؾ بسنتيف سقطت بغداد عمى أيدم التتار 

. ()ككانت ىذًه أصعب الرزايا، كالببليا التي أصيب بيا اإلسبلـ

                                                 

 .، مقدمة المؤلؼ1/64: المصدر نفسو ()

 .2/338، 1/292: المصدر نفسو: ينظر ()

 .272-5/263: شذرات الذىب في أخبار مف ذىب: ينظر ()
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فيذا اإلرث األدبي، كالتاريخي الذم تركوي كاف حدان فاصبلن بيف عصكر األمة 
كما تبل بعده مف نكبات سياسية كثقافية كاف ليا األثر البارز المؤثر عمى ساحة 

  .الكجكد
: احلياة اللقافيت:  اللاًال 

 أما ما يخص الحياة الثقافية في ذلؾ العصر، فقد حافظ العراؽ عمى تألقو 
الثقافي عمى الرغـ مف األحداث المضطربة التي مٌر بيا في ذلؾ العصر بكجوو عاـ 

كالمكصؿ بكجو خاص لكف عمى الرغـ مف ذلؾ كاف القرناف اليجرياف السادس 
العصر الماسي لممكصؿ، فقد  (فالثاني عشر كالثالث عشر الميبلديي)كالسابع 

إزدىرت كؿ أكجو الحضارة، إذ شيدت المدارس كأينعت أشجار األسر العممية، كبرز 
. العمماء في مختمؼ عمـك المعرفة مف فقو، كنحك، كتفسير، كأدب، كطب، كحكمة
 أصبحت المكصؿ إحدل عكاصـ العمـ، كالمعرفة العربية اإلسبلمية  يقصدىا 

الطبلب؛ ليدرسكا في مدارسيا، كيتممذكا عمى شيكخيا، كيؤميا األساتذة ليستكممكا 
أدكاتيـ العممية عمى أئمة العمـ المكصمييف كغدت المكصؿ مدارس الكطف العربي 

بخيرة عقكليا فكاف العمماء المكصميكف أساتذة مف جكاىر العرب، كاإلسبلـ، كتصؿ 
المكصؿ أكركبا، بؿ إف أكركبا تزحؼ نحك المكصؿ لتتصؿ بعالميا الفذ كماؿ الٌديف 

في أٌكؿ مسابقة حفظيا التاريخ كيفكز ابف  (ىػ639ت )مكسى بف يكنس بف منعة 
، ()منعة بالجائزة األكلى، الذم كاف لو األثر الكاضح في ركاد النيضة األكركبية

كمف أىـ مظاىر تطكر الحركة العممية ظيكر . كالذم سيشير البحث إلى دكرًه الحقان 
المدارس التي تغطي الجزء األكبر مف المؤسسات الفكرية التي يردىا طبلب العمـ، 

كالمعرفة تعدُّ المدرسة المستنصرية التي أفتتحيا الخميفة المستنصر باهلل سنة 
كالتي تعٌد أىـ تمؾ المدارس التي ذاعى صيتيا ككفد عمييا العمماء كالطبلب  (ىػ631)
كىذه المدرسة كانت مدادنا . ()"سكنت بيكتيا كغرفيا كأجرل ليـ الحراسة الكافرة"

  .لمدارس سبقتيا في بناء الصرح العممي
                                                 

 .52: مكسكعة أعبلـ المكصؿ: ينظر ()

 .42: الحكادث الجامعة كالتجارب النافعة في المائة السابعة ()



  التمهيد 
 

    

10 

 

 كالبد لنا الرجكع قميبلن لذكر المدارس العممية التي سبقت ىذيف القرنيف؛ ألف 
أٌكؿ المدارس التي أنشأت في اإلسبلـ المدرسة البييقية، التي أسست لمبييقي المتكفى 

 كعمى غرارىا إنتشرت المدارس في العراؽ في العصر ()في نيسابكر (ىػ454)عاـ 
السمجكقي الذم يعد عصر إنطبلقة الحركة المدرسية في اإلسبلـ، فالمدرسة بكصفيا 

. ()مركزنا لمنشاط العممي التي تديف بكجكدىا ليذه األسرة
نتشارىا إلى الكزير السمجكقي نظاـ   يعكد الفضؿ في إنشاء ىذه المدارس، كا 
الممؾ، إذ أسس المدارس في بغداد، كالبصرة، كبمخ، كمرك، كنيسابكر، كىراة، 

. ()كأصفياف، كأنشأ في كؿ مدينة في العراؽ كخراساف مدرسة
 كأشير المدارس التي كاف ليا األثر في نشر الثقافة اإلسبلمية ىي المدرسة 

كشرع في التدريس  (ىػ459-457)النظامية التي بناىا نظاـ الممؾ ببغداد بيف عامي 
، كالتي أصبحت أنمكذجان إحتذت بو المدارس الجديدة في ( )(1067-459)بيا عاـ 

العراؽ، كبكالية زنكي عمى المكصؿ إبتدأت حركة إحياء إجتماعي كسياسي كثقافي 
. ()في مناطؽ الجزيرة، كالعراؽ، كالشاـ

 فحظيت الحركة العممية في المكصؿ بإىتماـ الممكؾ األتابكييف كعنايتيـ الذيف 
إشتيركا بحبيـ، كتشجيعيـ لمعمـ كأىمًو، كشيدكا المدارس، كالمساجد، كدكر الحديث، 
كالرباطات، كأغدقكا عمى ىذه المعاىد األمكاؿ، كأكقفكا عمييا األكقاؼ الكثيرة لئلنفاؽ 

عمييا كعمى خزانة كتبيا كعمى المدرسيف، فقد كانت ىذه المدارس تتكفؿ بتأميف 
. ()الطعاـ، كالمسكف، كالكسكة، كالكتب لمف يدرس فييا مف الطبلب

 حكـ األتابكة المكصؿ زمنان طكيبلن بعد السبلجقة ففجركا اإلحساس بالمكركث 
الكامف في المكصؿ بأنيا بيئة الكطف الكبير، ىذا اإلحساس الغامض كالجمي ىك 

                                                 

 .22: المدرسة المستنصرية ()

 .6: الحياة العممية في مصر كالشاـ، المجمة التاريخية المصرية، المجمد السابع: ينظر ()

 .224: ، كالعراؽ في العصر السمجكقي3/137: طبقات الشافعية ()

 .23: المدرسة المستصرية ()

 .4: الحياة العممية في مصر كالشاـ: ينظر ()

 .13: الحياة العممية المجمة التاريخية المصرية، المجمد السابع ()
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الذم حرؾ المكصؿ لتضطر حكاميا الدخبلء لئلشتراؾ مبكران في التصدم لغزك 
ف كانكا مف غير "الفرنجة مف جية، كرفد الحركة العممية مف جية أخرل، فاألتابكة  كا 

العرب، إاٌل أف ىذا لـ يمنعيـ مف تشجيع العمـك كرعاية لآلداب العربية، فيـ نشأكا في 
ببلد عربية إسبلمية فإعتنقكا ديف أىميا، كتأدبكا بآدابيـ كتثقفكا بثقافتيـ فكانكا عربان 

مسمميف في الثقافة كالديف يشجعكف العمماء، كاألدباء كأىؿ الفنكف، كأصبحت 
المكصؿ في العيد األتابكي قبمة العمماء، كاألدباء، كالشعراء، كالكيتاب، كالقٌراء، 

. ()"كالمحدِّثيف، كأصحاب الفنكف
 كقميؿ ما نجد ممكان منيـ لـ يؤسس معيدان عمميان في المكصؿ اك غيرىا مف 

الببلد التابعة ليـ، كقد سارى عمى ذلؾ رجاؿ دكلتيـ، فبمغ عدد المدارس في المكصؿ 
خانقاه لمصكفية إلى جانب  (27)داران لمحديث، ك  (18)مدرسة، ك  (28)

. ()الكتاتيب
المدرسة :كاىـ ىذه المدارس التي رفدت الحركة العممية في المكصؿ ىي

األتابكية العتيقة التي انشأىا سيؼ الديف غازم كجعميا كقفا عمى الشافعية كالحنفية 
. ()كمدرسة الجامع النكرم التي انشأىا نكر الديف محمكد بف زنكي .()نصفيف

كقد انشأىا في  (ىػ576/589)كالمدرسة العزية التي تنسب الى عز الديف مسعكد
 .()المكصؿ تجاه دكر المممكة ككانت مف احسف المدارس

ككذلؾ مف ىذه المدارس المدرسة النكرية التي بناىا نكر الديف ارسبلف 
بالمكصؿ كذكر ابف االثير بانيا مف احسف المدارس التي جعميا  (ىػ607-589)شاه

                                                 

 .96: المكصؿ في العيد األتابكي ()

 .66: منية األدباء في تاريخ المكصؿ الحدباء ()

، كمرآة 1/507: كفيات االعياف: ، كينظر93: التاريخ الباىر في الدكلة االتابكية في المكصؿ: يينظر ()
 .8/204: الزماف

 .12/263: البداية كالنياية في التاريخ ()

: ، كتمخيص مجمع اآلداب2/95: ، ككفيات االعياف4/296: ، كالعبر189: التاريخ الباىر: يينظر ()
2/4/856. 
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كالمدرسة . ()كقفان عمى ستيف فقييا مف الشافعية كفييا مف التعيدات لمصكفية كالفقراء
-607)القاىرية التي انشاىا الممؾ القاىر عز الديف مسعكد بف نكر الديف ارسبلف

  .( )(ىػ615
كعمى غرار كؿ ىذه المدارس اسس بدر الديف لؤلؤ المدرسة البدرية سنة 

. ( )(ىػ615)
ككذلؾ بنى القاضي كماؿ الديف الشيرزكرم مدرسة عرفت بالمدرسة 

كلـ تقتصر الحركة العممية عمى المدارس فحسب فقد ظيرت الربط التي  .()القضكية
لـ تكف محددة عمى الزىد كالتعبد انما عمى التاليؼ كالتصني، ككذلؾ مف المنشات 

الدينية التي ساعدت عمى نشر العمـك ىي دكر الحديث كتعد مؤسسات عممية تدرس 
 .()مف حيث المفيـك كالركاية ()فييا احاديث الرسكؿ 

أما أبرز عمماء المكصؿ في الحقبة التي درسيا البحث كالذيف ظيركا نتيجةن 
لتطكر المنشآت العممية في المكصؿ كتألؽ الحركة العممية، إذ إشتيرت بعض األسر 

الكامؿ في التاريخ، : أسرة المؤرخ ابف األثير الذم مف أشير مؤلفاتو ىك كتابو: منيا
أيسد : الذم يعد مكسكعة إسبلمية ال غنى لكؿ دارس في التاريخ عنيا، ككذلؾ كتاب

الغابة في معرفة الصحابة، ككتاب المباب في تيذيب األنساب، ككتاب التاريخ الباىر 
-544)في الدكلة األتابكية في المكصؿ، كاشتير أخكه مجد الٌديف ابف األثير 

كالنحك، ، في عمـك الفقو، كالحديث، ككانت لىوي التصانيؼ الكثيرة في التفسير (ىػ606
، كالنياية في غريب ()جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ : كالحساب منيا

الحديث، كاإلنصاؼ في الجمع بيف الكشؼ كالكشاؼ، ككتاب البديع في النحك، 
. ()كغيرىا مف المؤلفات األخرل

                                                 

 .1/476: ، ككفيات االعياف201: التاريخ الباىر ()

 .2/96، 1/32: كفيات االعياف ()

 .13/107مج: مدارس المكصؿ، مجمة سكمر ()

 .267-1/266: المصدر نفسو ()

 .233، 2/242: ، كمدارس المكصؿ1/35: كشؼ الظنكف عف أسامي الفنكف: يينظر ()

 .348-1/347: كفيات األعياف: ينظر( 1)
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فقد اشتير  (ىػ637-585) كالبٌد لمبحث أف يذكر أخاهي ضياء الٌديف ابف األثير 
ـٌ المعاني : باألدب، كمف مؤلفاتًو كتاب المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر، ث

. ()المخترعة في صناعة اإلنشاء، ككتاب الكشى المرقـك في حؿ المنظـك
 أما أسرة ابناء يكنس بف منعة الذيف كاف ليـ األثر الكاضح في رفد الحركة 

العممية كالذم كانكا مف عمماء المذىب الشافعي ككاف جدىـ يكنس بف محٌمد بف 
أٌكؿ مف سكف  (ىػ576-508) (رصيف الديف اإلربمي)منعة بف مالؾ المعركؼ بػ 

 (المدرسة الزينية)المكصؿ كعمؿ في التدريس بمدرسة زيف الديف عمي بف بكتكيف 
، كمف ابنائًو عماد الديف بف يكنس ابف منعة ()ككاف يكنس مشيكران بالفقو كاألدب

الذم تكلى القضاء في المكصؿ كدرس في معاىدىا، كالذم كاف لو  (ىػ535-608)
الفتاكل الكسطية، ككتاب : مجمكعة تصانيؼ، كمؤلفات في الفقو كاألدب منيا

المسائؿ المكصمية، كالمحيط في الجمع الميذب، كالكسيط، كشرح الكجيز لمغزالي، 
ككذلؾ كماؿ الديف . ()كتخرج عميًو خمؽ كثير صاركا كميـ أئمة مدرسيف ييشار إلييـ

الذم كاف عالمان في المغة، كالنحك، كاألدب، كالفمسفة،  (ىػ639-551)بف يكنس 
كالرياضيات، كالطب، ككاف عندهي إلماـ بعمـك الطبيعيات، كالمكسيقى، كقصدهي 

يضاح المعضبلت : الطبلب مف كؿِّ مكاف، كمف مؤلفًاًتًو كتاب كشؼ المشكبلت كا 
في تفسير القرآف، كشرح كتاب التنبيو في الفقو، ككتاب لغز في الحكمة، كغير ذلؾ 

الذم  (ىػ622-575)ثـٌ شرؼ الديف بف كماؿ الديف بف يكنس . ()مف المؤلفات
كتاب التنبيو في الفقو : عمؿ بالتدريس بالمدرسة القاىرية كلو عدة مؤلفات منيا

.  ()الشافعي
لى جانب األسرتيف المتيف ذكرىما البحث آنفان كانت ىناؾ أسرة أخرل، كاف   كا 

كماؿ الديف محٌمد بف عبداهلل : ليا شيرة كاسعة بالعمـك الفقيية الشافعية كمنيـ
                                                 

 .161-2/158: المصدر نفسو:  ينظر()

 .1/477، 420-3/419:  كفيات األعياف()

 .1/679: المصدر نفسو ()

 .308-1/306: عيكف األنباء في طبقات األطباء ()

 .98: المكصؿ في العيد األتابكي ()
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لِّى قضاء المكصؿ في عيد سيؼ  (ىػ572-492)الشيرزكرم قاضي القضاة  الذم كي
لتحؽ بخدمة نكر الديف محمكد ـٌ إنتقؿ إلى الشاـ كا  الديف غازم، ث

كمنيـ القاضي . ()
أبك حامد محٌمد بف كماؿ الشيرزكرم الذم كلى قضاء المكصؿ في عيد عز الٌديف 

كىناؾ أسرة عممية أخرل كاف ليا باع طكلى في العمـك كاآلداب المختمفة . ()مسعكد
كمف األعبلـ الذيف . ()أسرة أبناء ىبؿ، كأسرة أبناء مياجر، كأسرة النقيب: منيا 

نشأكا بالمكصؿ أبك الدر ياقكت بف عبداهلل المكصمي الكاتب الممقب أميف الديف الذم 
درس النحك عمى ابف محٌمد سعيد بف المبارؾ المعركؼ بابف الٌدىاف النحكم، ككاف 

خطوي في غاية الحسف فقاـ بنسخ الصحاح لمجكىرم فكتب عدة نسخ بيعت كؿ نسخة 
، ككذلؾ أبك إسحاؽ إبراىيـ بف ()(ىػ618)دينار، كتكفي بالمكصؿ سنة 100بػ 

، كال ننسى القاضي ()نصر بف عسكر الممقب ظيير الديف الفقيو الشافعي المكصمي
المؤرخ المشيكر صاحب كتاب المحاسف  (ىػ632-539)بياء الديف بف شٌداد 

اليكسفية في سيرة صبلح الديف األيكبي، كالمبارؾ ابف الشٌعار المكصمي، صاحب 
، كىك في إثني عشر مجمدان، كأبك الحسف اليركم الرحالة (عقكد الجماف)كتاب 

صاحب كتاب اإلشارات إلى معرفة الزيارات، كالتذكرة  (ىػ621)الشيير المتكفى سنة 
، ككذلؾ أحمد بف الحسيني بف أحمد المعركؼ بابف ()اليركية في الحيؿ الحربية

النياية )الذم كضع كتابان في النحك سماىا  (ىػ637)الخباز المكصمي المتكفى سنة 
. ( )(في النحك

                                                 

 .376-3/375: كفيات األعياف ()

 .المصدر نفسو ()

 .3/379: المصدر نفسوي  ()

 .396-2/3395، 347-1/346: المصدر نفسو: ينظر ()

 .208، 2/207: المصدر نفسو ()

 .494-1/493: قبلئد الجماف ()

 .76-75: (رسالة)إمارة المكصؿ في عيد بدر الديف لؤلؤ كخميفتو الممؾ الصالح،  ()
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 ككذلؾ ال ننسى أٌف مف نحاة المكصؿ كأدبائيا يحيى بف سعيد بف المبارؾ 
. ( )(ىػ619)المعركؼ بابف الٌدىاف المتكفى سنة 

، كالعمماء في شتى مياديف   ىذا مف جانب العمـك األدبية التي زخرت بالعمـك
.  المعرفة

 أما مف جانب الطب الذم يعدُّ أىـ جكانب الحركة العممية في المكصؿ كالذم 
كاف لو نصيبه ممحكظ مف الدراسة كالمؤلفات، فقد كاف طبلبيوي يتمقكف دركسوي 

النظرية، كيقكمكف بتمريناتو العممية في البيمارستانات، إذ كاف المرضى يعالجكف مف 
كال يسع البحث إاٌل أف يذكر أىـ األطباء المشيكريف في المكصؿ ممف . ()غير أجر

كاف ليـ مؤلفات في الطب كالتي ليا األثر فيًو كمنيـ عٌمار بف عمي المكصمي 
الكحاؿ المشيكر، الذم كاف لو خبرة بمداكاة أمراض العيف، كمف مؤلفاتًو في الطب 

ككذلؾ الطبيب . ( )(كتاب المنتخب في عمـ العيف كعمميا كمداكاتيا باألدكية كالحديد)
الطبيب ميذب الديف بف ىبؿ البغدادم كالمعركؼ بالخبلطي، الذم قاؿ عنوي ابف أبي 

كاف أكحد كقتو كعبٌلمة زمانوي في الطب كفي العمـك الحكمية، متميزان في : "أصيبعة
صناعة األدب، كلو شعر كألفاظ بميغة، كمتقنان لحفظ القرآف، ككاف يجمس في دارًه 
بسكة أبي نجيح بالمكصؿ، يقصدهي الطبلب مف كؿ مكاف، كتكفى في المكصؿ في 

( كتاب المختار في الطب: )كدفف بباب الميداف، كمف مؤلفاتوً  (ىػ610)المحـر سنة 
. ( )(الطب الجمالي)، ككتاب (ىػ560)الذم ألفو سنة 

 كمف الذيف إشتيركا بالطب ممف ذكرىـ البحث سابقان كماؿ الديف بف يكنس بف 
 كما كاف لمميذَّب ()"كاف متميزان في الطب، كالفمسفة، كاألدب، كالديف"منعة الذم 

                                                 

 .6/279:  معجـ األدباء()

 .7/13مج: المجمة التاريخية المصرية ()

 .2/89: عيكف األنباء في طبقات األطباء: ينظر ()

 .1/306: قبلئد الجماف: ينظر ()

 .308-1/306: عيكف األنباء في طبقات األطباء( )
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أعمـ أىؿ زمانو بالطب كلو تصنيؼ "عمي بف أحمد بف مقيؿ المكصمي كىك 
. ()"حسف

 أما في اليندسة فقد نبغ في المكصؿ عمـ الديف قيصر بف أبي القاسـ بف 
، كالذم يعٌد إمامان في الرياضيات (ىػ649)مسافر المعركؼ بتعاسيؼ المتكفى سنة 

 Celestial)الكرة السماكية : كقد قاـ ىذا العالـ بعمؿ كرة تسمى (بالميندس)كعرؼ 

Globe) محفكظة في متحؼ نابكلي () .
 

ار املوصلي أقالئد اجلمان
ّه
: ابه الشع
 
ُه
:  إً

 ىك كماؿ الديف أبك البركات المبارؾ بف أبي بكر بف حمداف بف أحمد بف 
ابف الشٌعار ) بف حامد بف ماجد بف حسيف بف عمي بف حامد المعركؼ بػ ()عمكاف

ابف ) كذكر ىك إسمو بقكلو ()"جماؿ الديف: " كقد انفرد اليكنيني بقكلوً ( )(المكصمي
ىي لمداللة عمى مينة كما  (ابف الشٌعار)أما سبب تسميتو بيذا اإلسـ .()(الشٌعار

كاف يعمؿ "في ترجمة المبارؾ بف الحسف الشٌعار  (ىػ637ت)ذكرىا ابف المستكفي 
 .()"الشٌعر كيبيعىوي 

: أودتً

                                                 

 .298: معجـ األطباء ()

 .159:  إمارة المكصؿ في عيد بدر الديف لؤلؤ()

 .1/248: تاريخ إربؿ( )

 .1/33: ذيؿ مرآة الزماف:  ينظر()

 .1/33: المصدر نفسو: ينظر ()

 .916، 9/228: قبلئد الجماف ()

 .1/316:  تاريخ إربؿ()
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 لـ تذكر المصادر التي بيف أيدنا سنة كالدة ابف الشٌعار إاٌل ابف المستكفي 
حدثني أٌنوي كلد بالمكصؿ في مستيؿ "تاريخ مكلدهي قائبلن  (ابف الشٌعار)الذم ركل عف 

. ()"صفر سنة خمس كتسعيف كخمسمائة
: آراء العلماء فيً

 أشار الدكتكر سامي الصٌقار إلى أف الزركمي لـ يترجـ البف الشٌعار في كتابًو 
 كما إننا ال نجد ترجمة البف الشٌعار عند صاحب كفيات األعياف عمى ()األعبلـ

الرغـ مف أكاصر الصداقة التي تجمع الرجميف فيك ممف عاصركه حتى أنوي ينعتوي 
، كتعقيبان عمى إشارة الصٌقار فإف البف الشٌعار ()في أكثر مكاضع كتابوً  (بصاحبنا)

. ()كالقبلئد ترجمة كافية نقميا عف ابف الفكطي
 كابف الشٌعار كما ذكرنا سابقان مف الثقات الذيف نقمت عنيـ مصادر كثيرة بيف 

مترجـ لو كناقؿ عنو ككاف محط إعجاب الكثيريف، فيك العالـ، كالمؤرخ، كاألديب، 
كىك في الخامسة كالعشريف مف عمرًه كيترجـ لو مع  (ابف المستكفي)كنكتفي بما ذكرهي 

شاب مغرل بجمع : "كبار العمماء كاألدباء الكافديف إلى إربؿ قائبلن في ترجمتوً 
مىوي  يحفظ جممة مف تاريخ .. األشعار، ألؼ كتابان جمع فيًو مف الشعراء ما كصى

كقاؿ عنو . ()"كحكايات كأشعار، كأسماء الشعراء، كأنسابيـ، كمكاليدىـ، ككفياتيـ
مات اإلماـ العالـ : "(ىػ654)في كفيات سنة  (ىػ743ت)صاحب العسجد المسبكؾ 

في  (ىػ748ت)، ككذلؾ ذكر صاحب سير أعبلـ النببلء ( )..."األديب المؤرخ
كالمؤرخ أبك البركات المبارؾ بف أبي بكر .. مات شيخ القٌراء: "قائبلن  (ىػ654)كفيات 

                                                 

 .1/384: المصدر نفسو ()

": عقكد الجماف في فرائد شعراء ىذا الزماف"ابف الشٌعار المكصمي، مؤرخ الشعراء ككتابو : ينظر ()
 .221:(بحث)

 .7/93، 138ك 6/65: كفيات األعياف: ينظر ()

 .5/269: األعبلـ: ينظر ()

 .1/348: تاريخ إربؿ ()

 .623: العسجد المسبكؾ كالجكىر المحبكؾ في طبقات الخمفاء كالممكؾ ()
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مؤرخ، أديب حفظت بفضًمًو أخبار : "، كقاؿ عنوي الزركمي()"ابف الشٌعار المكصمي
كىذا ييفند ما ذىب اليو الدكتكر الصقار في أف الزركمي لـ يترجـ . ()"شعراء عصره
كخير دليؿ عمى صبلتو مع االدباء كالشعراء كمكانتو بينيا كانتظاـ . ألبف الشٌعار

  ( )المكدة بينو كبينيـ كثير مانجده في ثنايا صفحات القبلئد
 

: ممللاتًِه 
ا   أشارت كتب التراجـ التي ترجمت البف الشٌعار إلى إف لىوي أربعة كتب كنتاجن

شعريان قميبلن، كأبرز كتبو التي صنفيا حسبما أشير إليو في مقدمتو التي صنعيا 
لكتاب القبلئد أف لىوي كتابنا ىك تحفة الكزراء المذٌيؿ عمى كتاب معجـ الشعراء، قاؿ 

قاربت إنياء كتابي المكسـك تحفة الكزراء المذيؿ عمى كتاب معجـ الشعراء : "فيو
 رحمو اهلل –الذم ألفو كجمعوي الشيخ أبك عبداهلل محٌمد بف عمراف المرزباني الكاتب 

 فجاء كامؿ الكصؼ في تحقيقو، بديع الصنعة في تحريرًه كترقيعًو، أحسف –تعالى 
، ككذلؾ أشار إلى ىذا الكتاب في ()"زينة مف العرائس، تجمى في الغبلئؿ النفائس

، كقد ذكر ابف المستكفي عمى اف ابف الشعار ()ترجمة سميماف بف جبريؿ اإلربمي 
، ككذلؾ أشارت المصادر الى ىذا ()اٌلؼى كتابان جمع فيًو مف الشعراء الكـ اليائؿ

 ()المصنؼ بأف إسمو تحفة الكزراء عمى معجـ الشعراء
أما كتاب قبلئد الجماف في فرائد شعراء ىذا الزماف المشيكر بعقكد الجماف فقد أشار 

كقد ذكره كثير مف المؤرخيف بيذا .()إليو ابف الشٌعار في مقدمة ىذا الكتاب نفسًو 

                                                 

 .3/309: سير أعبلـ النببلء ()

 .5/269: األعبلـ ()

 7/94 ، 5/245 ، 1/115:قبلئد الجماف:عمى سبيؿ المثاؿ:ينظر ()

 .، مقدمة المؤلؼ1/60: قبلئد الجماف ()

 2/74:المصدر نفسو:ينظر ()

 .1/384: تاريخ إربؿ: ينظر ()

 .2/3: ىدية العارفيف في أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف:  ينظر()

 .، مقدمة ابف الشٌعار1/64: قبلئد الجماف :ينظر ()
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االسـ لكف بتعديؿ بسيط كىك قبلئد الجماف في االدب البف الشعار اك عقكد 
، فيتبيف ىنا أف قبلئد الجماف كعقكد الجماف ىما تسميتاف لكتاب كاحد ىك ()"الجماف

أحاط بالكثرة مف تراجـ " عقكد الجماف"لكنو إشتير بتسمية ىي " قبلئد الجماف"
الشعراء كحياتيـ بؿ حتى أشكاليـ الجسمانية، فضبلن عف ذلؾ ما ذكرهه في مقدمتو أنو 

كجعمتو كالذيؿ كأجريتو : "جعموي كالذيؿ عمى شاكمة كتابو السابؽ تحفة الكزراء بقكلوً 
ىذا . ()"في ذلؾ السيؿ ككمتوي بذلؾ الكيؿ، إذ ىك قطرة مف حياضة كزىرة مف رياضة

ىذا مف جانب أسـ الكتاب،اٌما بداية تأليفو فيرجح انو في بداية القرف السابع اليجرم 
،ككما ذكر ()حيث التقى بصاحبيا كترجـ لو (ق601)كالدليؿ ا ناكؿ سنة ذكرىا فيو 

شاعران كبعضيا مكرر يصؿ  (998)ذكر البحث آنفان أنَّوي ترجـ لمشعراء فقد ترجـ لػ 
. إلى ست أك سبع تراجـ
: عدد  جشاء الكتاب

 ذكر البحث في الحياة الثقافية أبرز األعبلـ كمنيـ ابف الشٌعار ككما ذكر أٌف 
صاحب الكتاب لـ يذكر في القبلئد أم إشارة إلى إٌنوي يقع في أثني عشر مجمدان لكف 

. ()المصادر التي ترجمت لو ذكرت ذلؾ
 
 

 
ُه
:  عزي

 إف كثرة تنقؿ ابف الشٌعار بيف األمصار نابعه مف ٌحبو لمشعر، كالشعراء مما 
 كلـ ييشٍر في ()دفعوي إلى جمع أشعارىـ المختمفة كالترجمة ليـ ممف عاصركه منيـ

قبلئدًه كما سبقىوي أٌنوي قاؿ شعران لرٌبما إمتنع عف ذكرىا تكاضعان منوي كىذا تفنيد ما نسبو 

                                                 

 .8/171ىدية العارفيف : ،كينظر2/3:معجـ المؤلفيف:كينظر ،2/1104 ،2/1353: كشؼ الظنكف ()

 .، مقدمة ابف الشٌعار1/61: قبلئد الجماف ()

 .1/191: المصدر نفسو: ينظر ()

 .5/265: ، كاألعبلـ8/171: معجـ المؤلفيف: ينظر ()

 .1/384: ، كتاريخ إربؿ2/685ؽ/4: تمخيص مجمع اآلداب: ينظر ()
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إليًو عبدالرحمف رضكم في أخذ بيتيف مف الشعر في القبلئد زعـ أف ابف الشعار 
لكف عند تمحيص البيتيف بالقراءة كجد البحث أٌف  (شرؼ الديف)أنشدىما في مجمس 

طو بف إبراىيـ )، إذ يقكؿ في ترجمة الشاعر ()األمر مخالؼ لما ذكرهي رضكم
ياه حضرة الصاحب أبي البركات المبارؾ بف أحمد :"(ىػ677الكردم ت  جمعني كا 

جتمعنا في ليمة أخرل في مجمس شرؼ  المستكفي رحموي اهلل فكجدتو رجبلن متكاضعان، كا 
: الديف أبي البركات فأنشدني

 [السريع]
كناحًؿ الجٍسـً دقيًؽ الٌشكىل 

 

ٍصؼ   معتدؿ لـ يىٍحًؾ ما فيو كى
 

فيك إذا أنتى تأٌممتو 
 

بفكرةو إسـه كفعؿه كحرؼ 
() 

 

 فيذاف البيتاف ألبي البركات المستكفي كليسا البف الشٌعار المكصمي؛ ألف 
أنشدني كلـ يقؿ أنشدتوي كىذا خير دليؿ لمرد عمى عبدالرحمف رضكم : المكصمي قاؿ

كتاب  (تاريخ إربؿ)أما بعض اإلشارات التي كردت في .بعدـ قكؿ ابف الشعار الشعر
ما عممتي : ابف المستكفي حكؿ قكؿ ابف الشٌعار لمشعر حينما طمب منوي النظـ فقاؿ

قد عممتي ىذًه : تكمؼ ذلؾ،كقد عممتو فأقاـ مدة طكيمة، ثَـّ قاؿ: "شعران قط، فقمتي 
:                                                                                         األبيات كأنشدني لنفسوً 

 [الكامؿ]
مكالم عٌز الٌديف يا مىٍف كفُّوي 

 

ٍت عمى العافيف غيثان مغدقا   أضحى
 

كلقد إتخذت المكرمات ميبلبسان 
 

كريقيت في أعمى المعالي ميرتقى  
 

لك شاىىدى الطائٌي جكدؾى مرةن 
 

يكـى الٌنكاًؿ لظؿَّ فيو مطًرقا  
 

نكر البشاشة في جبينؾى مىرةه 
 

كنىقا   قىٍد زادىهي نكره اإلمارًة رى
 

ـي بدا لنا  ذا محياؾ الكري كا 
 

 ()في غييبو خمناهي بدران مشرقا 
 

:  ككذلؾ أنشدني لنفسًو قائبلن 
                                                 

 .، مقدمة رضكم عف تحقيقوً 6/33: قبلئد الجماف: ينظر ()

 .165-2/164:  قبلئد الجماف()

 .1/384: تاريخ إربؿ ()
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 [الكامؿ]
رٌياف مف ماًء المبلحًة أىيؼي 

 

سًنًو كٌؿ الكىرل   فتىنىٍت بداًئعي حي
 

كميمت محاسفه كجيوي حتى غدا 
 

أٍبيى مف البدر المنير كأنكرا  
 

إذا نظرتي إلى آللًئ ثغرًه 
 

أجريتي مف دىٍمعي عقيقان أحمرا  
 

كاهللي مالي سمكةه عىنوي كقىٍد 
 

 ()كتبى العذار بعارضيو أسطرا 
 

 
: تىقالتً أرحالتً

 عندما نتصفح قبلئد الجماف نجد في ثناياهي إيضاحات لرحبلت ابف الشٌعار 
المكصمي كالتي غالبان ما تعنى بتحصيؿ المعارؼ المختمفة، كجمع أكبر قدر ممكف 
مف شعر الشعراء، كتراجميـ فعاليان ما كاف يحرص المكصمي عمى دقة المعمكمة 

كالترجمة ليا، كىي عف طريؽ اإللتقاء باألشخاص الذيف يترجـ ليـ، فمـ تقؼ الترجمة 
عند فئة معينة، أك ببلد معينة فنجده ترجـ لؤلدباء، كالساسة لتتسع رحبلتو المتعددة 
: إلى اكبر عدد ممكف، فأبرز رحبلتو بيف المدف كالحكاضر اإلسبلمية آنذاؾ متمثمة بػ

 
 
 
 
. ()(ىػ609)بيت المقدس التي كاف فييا سنة  .1
، ()(ىػ624)، ( )(ىػ623)، ()(ىػ622)بغداد التي كاف فييا سنكات عديدة منيا  .2

 .()(ىػ639)

                                                 

 .1/385: المصدر نفسو: ينظر ()

 .2/359، 1/226: قبلئد الجماف ()

 .8/85، 4/17، 3/350: المصدر نفسو ()

 .4/67، 1/232: المصدر نفسو ()

 .6/89، 2/227، 1/238: المصدر نفسو ()
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، ()(ىػ624)، ()(ىػ622)المكصؿ كمكثى فييا لسنكات متقطعة عديدة منيا  .3
، ()(ىػ633. )()(ىػ632)،()(ىػ631)،( )(ىػ630)،( )(ىػ629)،( )(ىػ627)
 .()(ىػ639)، ()(ىػ635)

 (ىػ627)، ( )(ىػ626)، ( )(ىػ625)إربؿ كمكثى فييا ست سنكات متقطعة  .4
 .( )(ىػ634)، ( )(ىػ629)، ( )(ىػ628)، ()

، ( )(ىػ626)دمشؽ ككجد فييا سنكات عٌده حسبما ذكرهي في قبلئدًه منيا  .5
 .( )(ىػ640)، ( )(ىػ639)

 .( )(ىػ639)تبكؾ كرحٌؿ إلييا سنة كاحدة حسبما ذكر كىي  .6

 .( )(ىػ639)كاسط كمكث فيو سنة كاحدة أيضان كىي  .7

                                                                                                                                            

 .3/206، 245، 221، 189، 128، 2/16، 357، 333، 1/314: المصدر نفسو ()

 .2/75: قبلئد الجماف ()

 . 2/333: المصدر نفسو ()

 .3/59: المصدر نفسو ()

 .6/196: المصدر نفسو ()

 .3/196، 6/63، 1/301: المصدر نفسو ()

 .8/290، 7/180:  المصدر نفسو()

 .8/46، 340، 304، 1/152: المصدر نفسو ()

 .1/209: المصدر نفسو ()

 .1/307: المصدر نفسو ()

 .322، 4/137: المصدر نفسو ()

 .2/219، 412، 1/370: المصدر نفسو ()

 .8/121، 367، 1/130: المصدر نفسو ()

 .177، 108، 97، 4/71، 2/229: المصدر نفسو ()

 .163، 126، 125، 95، 93، 6/70، 3/79: المصدر نفسو ()

 .8/204، 1/394: المصدر نفسو ()

 .1/384: المصدر نفسو ()

 .1/236: قبلئد الجماف ()

 .8/265، 5/214، 260، 4/23، 3/49، 2/108: المصدر نفسو ()

 .5/346، 4/306، 392، 2/280، 1/432: المصدر نفسو ()

  .4/306:  المصدر نفسو()
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، ( )(ىػ636)، ( )(ىػ635)، ( )(ىػ634): حمب ككجد فييا لسنكات كثيرة كىي .8
 .( )(ىػ640)، ( )(ىػ639)، ( )(ىػ638)، ( )(ىػ637)

 
 
ُه
:  جاساتً

 منح الكثير مف فقياء ىذا العصر ابف الشٌعار المكصمي إجازات في ركاية 
ف لـ تذكر المصادر ىذه  شعرىـ كىذا دليؿ عمى األمانة كالثقة التي يحمميا كا 

أجازني : "اإلجازات، لكنو ذكره في مقدمتو كأخرل في ثنايا صفحات القبلئد بقكلو
 .()..."جميع ركاياتو كمقكالتو كاشعاره كقكلو كتب لي إجازة بخطو

 
ُه
: أفاتً

 إختمفت المصادر في تحديد سنة كفاة ابف الشٌعار المكصمي لكف أغمبيا تشير 
 إال أف ابف الفكطي ( )(ىػ654)إلى أنو تكفي يـك األحد سابع جمادم اآلخرة سنة 

، كأشار عباس العزاكم إلى أف كفاتو ()"تكفي سنة خمس كخمسيف كستمائة"ذكر أٌنوي 
، فزعـ أف ابف الشٌعار المكصمي ذكر في ترجمة المجد النشابي (ىػ656)كانت سنة 

                                                                                                                                            

 .6/204، 3/283، 2/85: المصدر نفسو ()

، 8/41، 7/115، 6/125، 316، 68، 5/14، 267، 197، 170-2/159، 1/226: قبلئد الجماف ()
73. 

 .6/183، 5/17، 3/21، 1/150: المصدر نفسو ()

 .175، 6/73، 352، 1/110: المصدر نفسو ()

 .4/240، 366-3/362، 336، 335، 1/100: المصدر نفسو ()

 .169، 150، 4/145، 94، 3/17: المصدر نفسو ()

 .2/204: المصدر نفسو ()

 .6/238، 399، 2/346، 145، 1/90: المصدر نفسو ()

، 341، 294، 247، 211، 207، 190، 2/98:  مقدمة المحقؽ، كينظر31-30: المصدر نفسو: ينظر ()
3/84 ،354. 

، 266: ، كشذرات الذىب2/3: ، كىدية العارفيف5/229: ، كاإلعبلـ1/33: ذيؿ مرآة الزماف: ينظر ()
 .4/17: ، مرآة الجناف23/309: ، سير أعبلـ النببلء2/1104: كشؼ الظنكف

 .4/219: تمخيص مجمع اآلداب: ينظر ()
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كالبحث مبلـز لمرأييف مف القدماء كالمحدثيف فيبقى . ()(ىػ656)أٌنوي تكفي سنة 
السؤاؿ ىؿ يمكف تفنيد ترجمة أكثر مف عشريف كتابان ترجمت لكفاتو كالتعكيؿ عمى 

رأم العزاكم الذم يمتمؾ دليبلن كاحدان عمى ذلؾ فبل يمكف ألم إنساف أف يترجـ آلخر 
بعد كفاتو فكيؼ يترجـ المكصمي بعد كفاتو بسنتيف ىذا مف جانب، أما مف اآلخر فقد 
أشار كامؿ الجبكرم محقؽ الكتاب في اليامش إلى أٌنو كجد في ىامش األصؿ عمى 

تكفي المذككر في أخر سنة ست كخمسيف كستمائة بعد إستيبلء التتار "المخطكطة 
. ()"المخذكليف عمى بغداد، كسمـ مف كقعتيـ، ككاف بيا رحموي اهلل تعالى

  كردان عمى قكؿ العزاكم كالجبكرم ما نجدهي في ترجمة ابف الشٌعار إلبراىيـ بف 
أخبرني أٌنوي كلد سنة سبع كثمانيف :"أبي النجـ بف ثرم أبي إسحاؽ المكصمي قائبلن 

 رحمو اهلل –كخمسمائة بحمب، تكفي سنة أربع كخمسيف كستمائة بحمب كدفف بالمقاـ 
، كعند ىذه الترجمة ييعد ابك اسحاؽ المكصمي اخر مف ترجـ لو ابف الشعار ()"–

كبعد كٌؿ ىذه االراء رٌد الدكتكر سامي الصٌقار . عند ىذا التاريخ المذككر في قبلئده 
فميسى في الحاشية ما يدعك  (ىػ656)ففند الرأم القائؿ أف ابف الشٌعار تكفي سنة 

؛ كذلؾ ألف كثير مف التعميقات التي كردت عمى ()تأخر كفاتًو عند السنة المذككرة
. المخطكط كالتي تخالؼ خط المؤلؼ ال يعتد بيا كخاصة ما كرد في حاشيتوً 

؛ ألف (ىػ654) كأخيران يرجح البحث أف كفاة ابف الشٌعار المكصمي ىي 
أصحاب كتب التراجـ الذم شاىدكه رؤية العيف في عصره كمف جاء بعدهي بقميؿ 
أشاركا إلى ىذه السنة ىذا مف جية، أما مف جية أخرل فمـ ترد ترجمة في متف 

. القبلئد كبخط ابف الشٌعار أنو ترجـ ألحدىـ بعد تمؾ السنة

                                                 

 76: التعريؼ بالمؤرخيف: ينظر ()
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 املقدمة
 

    

 أ 

 

 
 

مة 
ّ
املقد

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى خاتم النبيين محمد وعمى آلِو 
. وصحبِو وبعد

 ىذا البحث عن شعراء الموصل في كتاب قالئد الجمان البن الشّعار 
من الثقاة، وقد جمع ىذا الكتاب بين دفتيو الكثير من الذي يعّد  (ىـ654ت)الموصمي 

الشعراء الذين جمع شعرىم إبن الشّعار عن طريق الرواية الشفيية والدواوين وكتب 
التراجم المختمفة، وشعر الموصل كأحد المجموعات التي جمعيا بأنواعو وفنونِو، 

كانت دراستي لو تطبيقية تحميمية لمموضوعات والفنون عندىم وأىم مرحمة ىي تحديد 
من كان لقبُو موصميًا من حيث المولد والنشأة وكذلك إعتمد البحث في ذكر تراجم 

ىؤالء الشعراء ممن توفرت ترجَمتُو، وكذلك إختيار النصوص وفق المعايير النظرية، 
والعمل بمعايير الجودة والنوعية ال عمى الكمية لدى كل شاعر منيم، فالبحث تناول 
الشعر بغض النظر عن كم األبيات، أما النثر فقد كان قمياًل في نتاجيم فمم أضمو 

. إلى جانب الشعر في الدراسة
 أما المصادر التي إعتمدىا البحث فيي كثيرة فوزعت بين القديمة والحديثة 

لكن المصادر القديمة تصدرت قائمة المصادر، وىذا الكتاب لم يدرس من قبل دراسة 
تطبيقية، وُحقق منو جزءان في جامعة الموصل عمى يد نايف الدليمي ونوري حمودي 

كتمل التحقيق عنده وطبع  القيسي  ثم ُحقَق حديثًا عمى يد كامل سممان الجبوري وا 
، يضم ىذا الكتاب كثيرًا من الشعراء المغمورين الذين لم يعرفيم أحد ولم 2005سنة 

. يشتيروا ولم يكن لدييم دواوين؛ ألن أغمبيم فقياء ومؤدبون
 يتضمن البحث تمييدًا، وأربعة فصول، وخاتمة، وفيارس المصادر، َأفردت 

التمييد لمحديث عن مدينة الموصل في نبذة عنيا وعن الحياة السياسية والحياة 
جازاتِو ومؤلفاتو ووفاتوِ  بن الشّعار الموصمي وحياتو وتنقالتو وا  .  الثقافية، وا 

فقد خصصتو لمدراسة الموضوعية، ويقوم عمى أربعة  : الفصل األول أما 
، (المدح، والغزل، واليجاء، والرثاء)مباحث، تناول األغراض الرئيسة التقميدية وىي 

األخوانيات، والغزل بالمذكر )تناول األغراض الثانوية المتجددة وىى : الفصل الثانيو

 



 املقدمة
 

    

 ب 

 

والسقاة، والشيب والحكمة، والشكوى والحنين، واألحاجي، واأللغاز، واألغراض 
. (األخرى

فقد خصصتو لمدراسة الفنية، وقد َتناوَل اإليقاع والصورة : والفصل الثالث 
 اإليقاع أنماطو ودالالتو ويندرج تحتو من الموسيقى األول: الشعرية في مبحثين 

الخارجية متمثمة بالوزن والقافية، والموسيقى الداخمية متمثمة بالتكرار والتدوير 
 الصورة الشعرية أنواعيا والثانيوالجناس، والتصريع، وبيان أثرىا في تنمية اإليقاع، 

من الصورة التشبييية والكنائية واإلستعارية، وعناصر تشكمييا المتمثمة بالخيال، 
. والعاطفة، والتجربة الشعرية

 فقد عقدتو :وعنوانو بنية القصيدة ولغتيا الشعرية واألسموبيةالفصل الرابع  أما 
 األولالمغة واأٍلسموب، رصدت في :  والثانيبنية القصيدة،: األولفي مبحثين أيضًا 

عناصر تشكيل القصيدة من مطمع ومقدمة وُحسن تخمص وخاتمة وبناء المقطوعة، 
 بيان أىم اأٍلساليب التي إستعمميا ىؤالء الشعراء والكشف عن المغة الثانيوفي 

. الشعرية ومدى وضوحيا وغموضيا وأثر الموروث فييا
 أما اإلشارة إلى قالئد الجمان في اليامش فقد كانت عمى رقم المجمد 

. والصفحة؛ لضياع جزئين منو أربك التسمسل
 وسبب ضخامة ىذه الرسالة ىو كثرة الشعراء والشعر والموضوعات، وجدُت، 

شاعًرا لكن رغم ذلك شكمت قمة النصوص الشعرية في بعض  (137)فقد بمغ عددىم 
الموضوعات سبًبا في اقتصار تمك الشواىد عمى واحد أو اثنين، منيا ما جاء في 

. اليجاء بشتى تقسيماتو، والرثاء بأنواعِو، واألحاجي، واأللغاز
وأخيرًا وليس أخرًا بينُت أبرز النتائج التي توصل إلييا البحث وفي كل ىذا 

. وبعدُه ىذا بحثي حصيمة جيد مضن بذلتو لدراسة ىؤالء الشعراء 
  
  
 الباحث        



 

 
 

 
 
 
 
 
 

المقدمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

التمهيد  
 

الموصل وابن الّشّعار 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

الفصل االول 
 

االغراض التقليدية 
 الرئيسة 

 
 
 
 
 



 

 
الفصل األول 

 

المبحث األول 
المديح 

 

المبحث الثاني 
الغزل 

 

المبحث الثالث 
الرثاء 

 

المبحث الرابع  
الهجاء 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المبحث األول 
المدح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

المبحث الثاني 
الغزل 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
المبحث الثالث 

الرثاء 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

المبحث الرابع 
الهجاء 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

الفصل الثاني 
 

: األغراض الشعرية المتجددة
. اإلخوانيات:المبحث األول
الغزل بالمذكر و :المبحث الثاني

 .السقاة

 .األحاجي واأللغاز:المبحث الثالث

 .الشيب والحكمة:المبحث الرابع

الشوق والحنين :المبحث الخامس
 .والشكوى

 أغراض أخرى:المبحث السادس
 

 
 
 



 

 

 
اإلخوانيات :  المبحث األول

 
. التهنئة:أوالًال ًال 
. المساجالت والرسائل الشعرية: ثانياًال 
. العتاب:ثالثاًال 
اإلعتذار  :رابعاًال 
. الفكاهة:خامساًال 
. النصيحة:سادساًال 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

المبحث الثاني 

الغزل بالغلمان والسقاة 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

المبحث الثالث 

األحاجي واأللغاز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

المبحث الرابع 

الشيب والحكمة 

 
 
 
 
 
 
 



 

المبحث الخامس 
 

الشوق و الشكوى 

 
 
 
 
 

 
المبحث السادس 
أغراض أخرى 



 

 
. الشعر التعليمي: أوالًال 
الخمريات : ثانياًال 
الشعر الصوفي : ثالثاًال 
ا الوصف : رابعًال
ا الفخر : خامسًال

 
 
 
 
لثالث الفصل ا

اإليقاع والصورة الشعرية 
 



 

اإليقاع أنماطه                                                 :المبحث األول   
. وداللته

الصورة الشعرية : المبحث الثاني
                                                       

 أنواعها 
                                                        

 وعناصر
                                                        

 تشكيلها
  

 
 
 
 
 



 

 
 
 

المبحث األول 
اإليقاع أنماطه وداللته 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

المبحث الثاني 
 

الصورة الشعرية 
أنواعها وعناصر تشكيلها 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

الفصل الرابع 
بنية القصيدة ولغتها  
الشعرية واألسلوبية 

 
بنية القصيدة  : المبحث األول
 اللغة الشعرية واإلسلوب : المبحث الثاني

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

المبحث األول 

بنية القصيدة 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

المبحث الثاني  

اللغة الشعرية واإلسلوب  

 
 
 

 

 

 

 



 

 

الخاتمة 
 
 
 
 
 
 



 

 
 المصادر والمراجع



 املبحث األول املدح
 

    

26 

 

: املديح
كافى شعر المديح في العصر الجاىمي قائمان عمى مجمكعة مف الفضائؿ 

اإلنسانية التي ال تجرم عمييا أحكاـ التغيير كالتعديؿ كقد أحصاىا قدامة بف جعفر 
، ()العقؿ، كالعفة، كالعدؿ، كالشجاعة: فكجد أنيا تنحصر في أربع فضائؿ كىي

كأعقبو بعد ذلؾ إبف رشيؽ القيركاني الذم أشارى إلى أفَّ فضيمة العقؿ قد تفرعت إلى 
ثقابة المعرفة، كالحياء، كالبياف، كالسياسة، كالصدع بالحجة، كالعمـ، الحمـ عف : أنكاع

الحماية كاألخذ بالثأر، كالدفع عف : سفاىة الجيمة، أما الشجاعة فقد دخمت فييا
كما شاكؿ ذلؾ، أما العدؿ فقد أصبحت ... الجار كالنكاية في العدك، كقتؿ األقراف

 كذلؾ ما نجدهي عند محٌمد بف ()، كاإلنظالـ كقرل األضياؼفالسماحة، كالتغاب: فيو
حيدر بف محٌمد الحسيني العمكم المكصمي في مدح بدر الديف لؤلؤ صاحب 

 [الطكيؿ]:                                      المكصؿ
مميؾه بو طالت حياتي كأعشبٍت 

 

ربكعي بعد المحًؿ حيف سقاىا  
 

بسيحبو مف اإلكراـً كالبذًؿ كالحيا 
 

أفاضى عمينا جكدىا كنىدىاىا  
 

دعاني كالئي فأستجبتي مسارعان 
 

إلى خيًر داعو لمقمكًب دعاىا  
 

لؾ اهللي مف ممؾو تعالت صفاتيوي 
 

كجٌمت مىعاليًو كزاد سناىا  
 

لقد عٌز مف كاالهي حقان كذٌؿ مىٍف 
 

يناكم عيالهي غبطةن كسفاىا  
 

سىمىٍت بؾ بدرى الٌديف ىمةه مالؾو 
 

بنى ريًتب العمياء ثَـّ رقاىا  
 

إليؾى إنتيٍت آمالنا كرىجاؤنا 
 

ككفؾى أكالىا الغنى ككفاىا  
 

نبرل  ككٌفؾ راعي حكزةن الٌديًف كا 
 

 ()ليا عزمؾ الماضي فعىٌز حماىا 
 

وي بدر الديف بالكـر تارة، كالحياء،  ففي ىذه األبيات يمدح الشاعر ممدكحى
، كحفظ الديف مف خالؿ تمؾ القيـ الشعكرية الصادقة تجاه الممدكح باالستمرار  كالعـز

أعشبت )، إذ نراه (حامي الديف)التصاعد في ذكر الصفات المتالحقة كصكالن إلى 
                                                 

 .59: نقد الشعر: ينظر ()

 .105: العمدة في محاسف الشعر كآدابًو كنقدهً  ()

 .6/12: قالئد الجماف ()
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عف ( بنى رتب العمياء)ك ( كأفاض عمينا جكدىا)عف الكـر  (ربكعي بعد المحؿ
عف كالية األمر لوي، فبيذه الصفات يرغـ ممدكحوي  (إليؾ إنتيت آمالنا)السمك كالرفعة ك

، كالقكة  عمى االلتفات إليو بعٌدًه صاحب القكؿ، كالعـز
مدح األمراء والقادة 

 كلـ تقٍؼ الفضائؿ عند ىذا الحد، بؿ ظمت ترد في شعر المديح مف خالؿ 
تحٌكؿ فريؽ مف الشعراء في مديحيـ لخدمة أغراضيـ  الخاصة كفريؽ آخر لخدمة 

، كىذا ما يمكح بو نص سميماف بف داكد بف ()أسيادىـ كتركيج ما عندىـ مف أفكار
 [الطكيؿ]:    كرادان عمى مناكئيو()غازم المكصمي مادحان الممؾ الرحيـ بدر الديف

أقكؿي كال أخشى كلك خفتي لـ أقٍؿ 
 

كأحسفي قكؿ صٌح فيو صحيحوي  
 

حكل حٌيز المجد الممكؾ كمجدىا 
 

كضاؽ لعمري اهلل عنؾى فسيحوي  
 

كأحييتي باإلحساف مىف قد أماتوي 
 

وي   سكاؾ فيذا العصر أنت مسيحى
 

 فإٍف فار تنكر الضعاف كطاؼ بالػ

 

وي   ًِ ماءه ال يغيض سيحيكحي ػخالئًؽ
 

لؾ اهللي كالمختاري كالٌصفًك عٌدةه 
 

 ()كفاطـ كالمسمـك ثَـّ ذبيحوي  
 

ىيـ أىؿي بيتو ال يخاؼ كليُّيـ 
 

وي   إذا شؽَّ عنوي في المعاًد ضريحي
 

ىنيئان لؾ الٌزلفى بحٌبؾى حيدران 
 

وي   ـي أتى في كٌؿ نصو مدحي إما
 

أتى كجيكش الٌسعًد تسرم أماموي 
 

 ()حثيثان فمف ذا عف عيالؾ يزيحوي  
 

 ففي ىذه األبيات يدافع الشاعر عف ممدكحًو الذم يصفو بصاحب القكؿ 
 الذم يحيى المكتى بقدرة اهلل فيك عندهي الصحيح، مشبينا إياه في ذلؾ بالمسيح

ميحيي األمة عمى الرغـ مف الضغائف التي تحيط بو ثـ يشرع بذكر طريؽ النجاة التي 
 ثـ بعد ىي المكصؿ الفيحاء ناعتان إياه بقائد ىذه السفينة كمشبينا إياه بالنبي نكح

                                                 

 .21: األدب العربي في العصر العباسي: ينظر ()

كتكفي بالمكصؿ سنة  (ىػ570) الممؾ الرحيـ، لؤلؤ بف عبداهلل األتابكي، صاحب المكصؿ، طالت أياموي، كلد ()
 . 5/245: ، األعالـ7/70: ، ترجمتو النجـك الزاىرة(ىػ657)
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 .بف عمي بف أبي طالب
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ذلؾ يرد عمى مناكئيو الذيف يدفعكف بأقكاليـ اليو بأنو ال يرغب في بيت النبكة كتابعيو 
لكف الشاعر يفضي بذلؾ عمى أف ممدكحوي كلي ألىؿ البيت الذم ال يخاؼ األعادم 

. ميما ثقمت
 فالمديح بكصفًو غرضان شعريان يحتؿ مركزان مرمكقان بيف أغراض الشعر العربي 

عامة، كيحتؿ المرتبة األكلى عند شعراء المكصؿ في قالئد الجماف ككنو يحيط بذكر 
صفات الممدكح فمثمما كاف ىناؾ أشخاص يستحقكف اليجاء كاف ىناؾ مف يستحؽ 

المديح، إذ يعٌد كثيقة أدبية ال يمكف االستغناء عنيا؛ ألنو يحفظ أمجاد األمة عمى مر 
أبرز غرض فني في الشعر العربي كييعنى المديح بصفات الممدكح "العصكر، إذ يعد 
التي تجعموي مثالن عاليان كصكرة يقتدل بو كىي صفات  (الخمقية)المادية كالمعنكية 

تبعث في نفس الممدكح الشعكر بالرضا، كاالرتياح لخصالًو التي يتمتع بيا كما ينبغي 
 كذلؾ ما نجدهي عند سميماف بف إبراىيـ بف الخضر المكصمي في ()"أف يككف عميو
 [الرمؿ]:                                   مدح أحد القادة

جيمعٍت فيؾ خالؿه جٌمةه 
 

ـٌ الكرـي   الكفا كالجكدي ث
 

كعفاؼه كحياءه كتقى 
 

كسماحه كعالن منتظـي  
() 

 

 أسبغ الشاعر في ىذيف البيتيف كؿ الخصاؿ الحميدة المعركفة كىذه الصفات 
المعنكية تركت أثران عميقان في نفس الممدكح مما يجعو يحٌس بالرضا إزاء ىذه 

. الصفات؛ ألنو لـ يبؽ شيء إال كذكر فيو
 كعمى الرغـ مف أف ليسى كؿ ممدكح ىك أىؿ لمثناء إال أفَّ الشعراء يسعكف 

بما يسبغ عمى الممدكح مف صفات، إلى نشدانيا عندهي، أك بحثو عمى أف يككف في "
، فالعرب ليسكا بدعان ()"ىذا المكقع الرصيف حياؿ الفتف الداخمية كالحركب الخارجية

بيف األمـ األخرل، كال خمقان متفردان عف جميع الناس، فقد ساىمكا في ىذا الثناء 
كخاضكا في ميداف إكبار المتفكقيف، كتزلفكا إلى األقكياء، كالحاكميف، فكرث الخمؼ 

                                                 

 . 229التيار اإلسالمي في شعر العصر العباسي األكؿ  ()
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تصمت حمقات السمسمة دكف إنقطاع غير مقتصرة عمى قطر  عف السمؼ ىذًه الٌسنة، كا 
 كذلؾ ما نراهي عند مجمكعة مف ىؤالء الشعراء ()"دكف قطر، كعصر دكف عصر

: كمنيـ عمي بف الحسف بف عمي المكصمي مادحان الممؾ األشرؼ
 [المتقارب]

إذا قيؿ مىٍف في رقاًب العباًد 
 

إطراؽ أطكاقيا  
 

كمىٍف يقًنصي الٌصيد في مأزًؽ 
 

اذا أبدًت الحربي عف ساقيا  
 

كمىفى ينحره الكيكـى أٌنى تخبُّ 
 

ليالي الشتاًء بطٌراًقيا  
 

بةه بالسماًح  ف فخرٍت عيصى كا 
 

إليؾ نٌمًت بأعراقيا  
 

أشارت إليؾ عيكفي الكرل 
 

كأنؾ نكره ألحداًقيا  
 

كأضحى صنيعؾى في العالميف 
 

ِو الضحى عند إشراقيا   ()كشمًس
 

 

 يكشؼ الشاعر عف صفات الممدكح مف خالؿ نعت الممدكح بالٌصياد البارع 
الشجاع المحكـ عندما تضـر نار الحرب فإنو يقتنص أعداءه كيكقع بيـ أٌيما كقيعة 

فيذكر فيًو صفتيف متالزمتيف ىما الشدة كقكة البأس كالسماحة كالعفك في الناس 
. فيصكرهي الشاعر كشمس الضحى في أعمالًو الكريمة في الناس

 كلـ يتكقؼ الشعراء عند ذكر شجاعة الممدكح كقكة بطشًو، ككرمًو، كعقمًو، 
كافى لإلسالـ أثرهي الكاضح في "كعدلًو، بؿ دخمت المفردات اإلسالمية بسمة ظاىرة، إذ 

شعر المديح، إذ يضيؼ الشعراء في مديحيـ لمخمفاء، كالكزراء الصفات المثالية، 
كالشيـ، كالطباع الرفيعة في الحكـ، فتغنكا ليـ بتقكل اهلل كالتمسؾ بالشريعة كالعدالة، 

، كىذا ما يبكح بًو نص عمر بف عمي بف ()"إذ أٌف حياة األمة ال تصمح بدكنيا
: المبارؾ المكصمي في مدح القاضي حجة الديف أبي منصكر المظفر الشيرزكرم

 [الطكيؿ]
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ىجرتي مديحان في ًسكاؾى تىٌقٌيةن 
 

كصٍكنان فال إٍفكان أقكؿي كال ىىٍجرا  
 

فإٌنؾ قاضي لناس حجة ديننا 
 

ميٍعتَّرا .. غياثه لمف كافى 
 

تخٌكلوي نيعمى كتيًسعفًو بىدآ 
 

كتيمًحفوي ظالن كتكنفوي بران  
 

ًصالته تراىا كالصالة فريضةن 
 

إذا عىفَّ منيا الشفعي إعقبيا الكترا  
 

لقد حيزت فضالن لـ ييحزه مف الكرل 
 

سكاؾى كمٌمكٍت الٌسيادةى كالفخرا  
 

كنمتى محالن في األناـ كريتبةن 
 

... تجاكزت الجكزاًء بالفخرً  
 

فدـ حجة الٌديف اإلماـ عمى الكرل 
 

تينيؿ الندل جكدان كتصمي الًعد الجٍمرا  
 

كالزلت لمعافيفى مأكلن كممجأن 
 

ٌر كالفقرا   ()نزيؿي بؾى البأساء كالضي
 

 فالشاعر ىاىنا يشيد بالدكر الذم أبداهي ممدكحًو في التمسؾ بالشريعًة كالعدالة 
في أحكامًو التي ىي مف أسباب صالح حياة األمة فيصفو بحجة ديننا؛ ألنو سما 
بأعمى الرتب التي تجاكزت الفخر في أحكامًو العادلة عف العافيف التي إكتنفيا رفع 
، فالشاعر يسأؿ اهلل أف يديـ ىذا اإلماـ، كأحكامو الكريمة التي  الظمـ عف المظمـك

.  تكقع األحكاـ القاسية عمى الظممة كرفع المظالـ
 بؿ كاف الخمفاء محط أنظار الشعراء، فكثيران ما إمتدحكىـ كلـ يقتصر مدحيـ 

عمى الخمفاء، بؿ أمتد ليشمؿ القادة أيضان فأسبغكا عمييـ مف الخصاؿ التي كصمت 
إلى حد المبالغة، كمف أبرز القادة صالح الديف األيكبي الذم حظي بنصيب كافر 

وي جميع شعراء عصره، : "مف مدائح شعراء المكصؿ، إذ قاؿ عنوي إبف خمكاف مدحى
نتجعكهي في البالد كمف شعراء المكصؿ الذيف مدحكه شجاع بف عمي . ()"كا 

 فبمدحًو لو يضفي عميًو صفات المدح المتعارفة كالحمـ، كالعمـ، كالتقى، ()المكصمي
: كذاكران بيت المقدس مفتتحان قصيدتو بالشكؽ كاألسى

 [الطكيؿ]
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ـي  دمكعه جرت يكـى الفراؽ سجا
 

ـي   كقمبي لناًر الشكًؽ فيو ضرا
 

لحى اهللي يـك البيف إفَّ مذاقىوي 
 

ـي   لكؿ نفكًس العاشقيف ًحما
 

ككؿَّ محبِّ لـ يمٍت يكـى فرقةو 
 

 ذماـ ()فذاؾ لو عند المنكف 
 

:  إلى أف يقكؿ
إلى ميف حباهي اهلل بالممًؾ إذ رأل 

 

ـي   ِه اليدل كالكفر فيو عرا حمكؿي
 

كزينوي بالحمـً كالعمـً كالتٌقى 
 

ـي   فما حسفي إال لديًو ييرا
 

ـى قنا الديف الحنيفي راغبان  أقا
 

ـي   إلى اهلل لما آضى كىك ثما
 

إلى ممؾ الٌدنيا الذم لك تفرقىٍت 
  

ـي   كتائبو كالمشرككفى نيا
 

ـى مقاـ الجيش حتى تزكرىـ  لقا
 

 
 

ـي  بأيدم الفيافي أنسري كىيكا
()

 

 

 كقعت القصيدة في أربعيف بيتان إستذكر الشاعر فييا بيت المقدس كالنار 
مضطرمة في أحشائًو كيجد الشاعر أف يـك الفراؽ كالحميـ في النفكس، كما يعبر بو 
الشاعر عف ممدكحًو بالخصاؿ األصيمة كذكر فتح بيت المقدس، كما خمفوي مف خكؼ 

كرعب في نفكس أعدائًو الطامعيف مصكران كيفية إنقضاض القائد األيكبي عمى 
مناكئيو فضالن عف أٌف حيكانات البر كىكاميا رىف يد ىذا القائد، فيذا إف دٌؿ عمى 

ىي استعارة أعطت  (أيدم الفيافي)شيء فإنو يدؿ عمى القبكؿ بردع األعداء فبقكلو 
لصكرة الصحراء أف تطاكع ما يريدهي في حربو عمى األعداء المترسخيف في جسد ىذه 
األمة نصاالن سامة تكلد اليكؿ، كالجزع مف غارات األيكبي المكجعة التي ألحقت بيـ 

. اليزائـ المنكرة المترنحة مف إقداموً 
 ككما رصد البحث في مقاربتو النقدية، إذ بدأ الشاعر في مدحًو يؤكد عمى 

كأما مدح القائد "العطاء مف الممدكح كالطمع بالنكاؿ أك األخذ بقكؿ قدامة بف جعفر 
في ما يجانس البأس كالنجدة كيدخؿ في باب شدة البطش كالبسالة، فإذا أضيؼ إلى 

ذلؾ المدح، كالجكد، كالسماحة، كالتخرؽ في العطية كاف المديح حسنان كالنعتي 
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كما يتجمى قربو مف ىذه المقكلة النقدية منفتحان عمى أكج إنفتاحًو متمقيان عمى . ()"تامان 
 لنكر الديف بف عمي بف ()ميادىا كىذا ما يترشح عف نص شجاع بف عمي المكصمي

: الممؾ الناصر صالح الديف بف يكسؼ بف أيكب
 [الخفيؼ]

 يا خميمي إف كينتي أمسيته ناءو 
 

عف بالدم كغبتي عف أكطاني  
 

فإلى األفضؿ المعظـ نكر الد 
 

ديف ركف الييدل ثنيتي عناني  ـ
 

ممؾى صيغى مف نكاؿو كمف بأ 
 

سو كمف ًعفةو كمف إحساًف  ـ
 

حؿَّ في شامخو مف المجد كفي بيػ 
 

 ()ػًت ثراهي ساـ عمى كيكافً ـ 
 

 ففي ىذه األبيات أراد الشاعر ترديد صفة النكاؿ لمتذكير مف خالؿ مزجو في 
مدحًو بيف صفتي الكـر كالشجاعة ككاضح أٌف الشاعر أيقف أف النكاؿ يحتاج إلى 
، ثـ الشجاعة ككأنيما صنكاف متالزماف؛ ألف الكـر يكلد  شجاعة لذلؾ يذكر الكـر

الشجاعة، كالعفة التي ترسخت في شخص الممدكح فضالن عف صفة الفخر بالممدكح 
عالء سمتو مف خالؿ اضفاء صفة الشمكخ عميو . كا 

، كالشجاعة، إذ ال   كالشكاىد كثيرة في قصائد شعراء المكصؿ عمى صفة الكـر
كمف ذلؾ ما نجده في قكؿ عبداهلل بف الحسف بف الحسيف . تخمك قصيدة مدح منيا

:  في مدح شرؼ الديف أبي منصكر محٌمد بف زيد المكصمي()المكصمي
 [البسيط]

مكالم يا شرؼى الديف الذم شيدٍت 
 

بفضميـ محكـ اآلياًت كالٌسكًر  
 

كيا إبف بنتى رسكًؿ اهلًل ما أحده 
 

ِن منؾى بتفضيؿو عمى البشًر   أحؽُّ
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يا مف سحائب كفيًو إذا ىطمت 
 

ٍدب عف مثعنجر المطر  ()تنكب عف الجى
 

 فالشاعر في البيت األخير يشير إلى صفة الكـر لدل الممدكح بقكلًو سحائب 
؛ ألف الجدب ىك القحط  كفيًو إذا ىطمت كىي كناية عنو تنكب عف الجدب ىي كـر

. كالبخؿ
ظؿَّ عمى حالًو مف :  كالمتتبع لشعر المديح عمى مر العصكر السالفة يجد أٌنوي 

حيث المكضكع لكنو تغير مف حيث األلفاظ كالمعاني كاألساليب، فاستخدمت ألفاظ 
عذبة سائغة، كظيرت في المعاني آثار الثقافة الكاسعة، كاستخدمت التشبييات 

 لصالح الديف ()كاالستعارات، كمف ذلؾ مدح عمر بف محٌمد بف عمي المكصمي
: يكسؼ بف أيكب مستخدمان أجمؿ األلفاظ

 [الطكيؿ]
سالـه مشٍكؽو قد براهي التشٌكؽى 

 

عمى الحٌي مف كادم الغضا إذ تفٌرقكا  
 

وي كفد النسيـ إذا سرت  ٌنحى ييرى
 

كتائبوي كالبارؽ المتألًؽ  
 

أجيراننا كيؼ التٌداني كركبيكـ 
 

غدا ميشئمان حقان كركبي معرؽي  
 

ٌني إذا نينىٍيته كٍجدم أذاعىوي  كا 
 

كميف أسىن بيف الحياـز محرؽي  
 

يحٌرض شكقي إف تغٌنت بذم الغضا 
 

مفجعةه كرقاءي كالميؿي أكرؽي  
 

:  إلى أف يقكؿ
كنادى صالح الديف كالممؾي الذم 

 

بًو يمنح اهللي العبادى كيىٍرزؽي  
 

كغفَّ بذكراًه المطايا فإنيا 
 

إذا سىًمعٍت ذكراهي تخدم كتعنؽي  
 

أيا ممكان لكال نداهي كفضموي 
 

ممٍت أفكاىينا كيؼى تنًطؽي   لما عى
 

دعاني نداؾ الميستفيض كدٌلني 
 

 ()عميؾى شعاعه بيف عينيؾى مشرؽه  
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 كبيذا يرصد البحث أفَّ الشاعر إبتدأ قصيدتو بمقدمة مزجت بيف لكحة الطمؿ 
كلكحة الغزؿ، مشيران إلى كادم الغضا، كسرياف النسيـ، كالبارؽ فيقرف الكجد الذم 

أصابو بشكقًو إلى الممدكح الذم بشجاعتو دافع عف الديف، كجعؿ األصكات تتعالى 
. (عممت أفكاىنا كيؼ تنطؽي )مف خالؿ قكلو 

 كيستمر الحديث عف أعظـ بطؿ في الحركب الصميبية كىك القائد صالح 
عجابيـ فأحاطكا بًو ينظمكف أسباب مجدًه  الديف الذم ظفر بتقدير الشعراء، كا 

كيشيدكف بكقائعًو، كجيادًه، فتضافر شعراء الشاـ، كمصر، كالعراؽ عمى مدًحًو في 
مجمسًو، أك في أكطانيـ، إذ يرسمكف إليو بقصائدىـ دكف أف ينتقمكا إليو، كالذم يمفت 
نظرنا في مكضكع مدح صالح الديف أف كتب التاريخ تسرد لنا أسماء شعراء مدحكا 

القائد بقصائد مطكلة، كنأتي إلى ىذه القصائد فنجد مقدماتيا الغزلية باقية أما المديح 
، كلـ يكف األمر مقتصران عمى شاعر كاحد لكنو ()فقد سمخ منيا كذىب شذر مذر

شمؿ معظـ شعراء ذلؾ العيد، كلـ يبؽى مف مديحو سكل ألفي بيت عمى كجو 
، كالنمط نفسو كجدناه عند مجمكعة مف شعراء المكصؿ في القالئد، إذ نجد ()التقريب

مقدمة غزلية بدكف مدح لمقائد صالح الديف، أما الصفات القميمة الباقية فيي قائمة 
عمى عدد مف النعكت المتداكلة المتكررة، كىذا ما يرصده البحث في شعر أحمد بف 

 مف حيث ، إذ يشبيوي بيكسؼ الصديؽ()محٌمد بف خميس أبك عبداهلل الككيؿ
السيرة كىك استدعاء المكركث كيبني غايتوي منو إضفاء سمة القداسة عمى رمز 

: الممدكح قائالن 
 [الكامؿ]

يا سٌيد الحكاـ سيرةى يكسًؼ 
 

نٌظمتيا كالعقًد زيفى بدرًه  
 

كجمٍعت يا قاضي الممالؾ فضؿ مٍف 
 

ٍيًرًه   أرضى اإللٍو بسٌرًه كًبجى
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ممؾه قضى اهلل العزيز لو بأف 
 

خضع الممكؾ لنييًو كألمرًه  
 

فسىما بني ساـو كحاـو عمى بني 
 

حاـو عقاب عقابًو في نصرًه  
 

قيرى األلى قىيىرى األيلى كأعادىيـ 
 

ٌي المعاد بأسرىـ في أسرهً    ()حى
 

إٌف ىذا النص ذك أبعاد مترامية عند تخـك العاطفة كالصنعة مف جية العاطفة  
كالصكرة يقؼ شامخان عمى مكاقؼ بطكلية تجمت في عصر غابت فيو البطكلة كماتت 

البسالة، عصر كلد فيو قائد أحيا ما مات مف ركح األمة، كنشر ما طكم مف 
أمجادىا، كمفاخرىا عمى نحك أحسف الشاعر فيًو مف تصكير كتشخيص دقيؽ أطٌر 

بو صكرتو، ككضع فيو كؿ تمؾ المعاني التي إختمجت في نفسًو كساقيا سكقان منتظمان 
. عمى نحك أبعدىا عف الرتابة في كلكجيا إلى مديات المتمقي

ًؿ المديح في عصرىـ ، لما أبدكهي () أما الزنكيكف فقد كادكا يستحكذكف عمى جي
قداـ في حربيـ مع الصميبيف، كمف ذلؾ مديح عمي بف أبي منصكر  مف شجاعة، كا 

:  لعماد الديف زنكي بف مكدكد بف زنكي آؽ سنقر()بف أبي عبداهلل المكصمي
 

 [الطكيؿ]
لعيني سيميمى ميجتي كخضكعيا 

 

ذا كافى ال ينفؾي عنيا كلكعييا   كا 
 

كلٍستي أفدييا بغير حشاشةو 
 

ٍف شٌط الميزاري رجيكعيا   إلييا كا 
 

سحائب ال تنفؾُّ أك تذر الثرل 
 

رٌكيا كحتى كٌؿ شيءو نقيعيا  
 

كجكد عمادى الديًف زنكي ذم النٌدل 
 

 ()إذا ألسفي الشيباءي أقكت ميركعييا 
 

 ككذلؾ رصد البحث كثرة المقدمات الغزلية في القصائد المدحية لتتناسب مع 
المقدمات الغزلية كسيمة يمجأ إلييا "ىيبة الممدكح شخصوي، إذ إف ىناؾ رأم قائؿ بأف 

الشاعر مف أجؿ لفت األنظار، كشد األسماع، كلذلؾ إعتادى الشعراء أف يختاركا 
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لمقدمات شعرىـ أرؽ األلفاظ، كأجمؿ األخيمة، كالمعاني، كأعؼ الصكرة الدالة عمى 
المعاني، كالكجد، كألـ الفراؽ، كالبعاد مما يناسب مقاـ الممدكح كيحٌرؾ كرمىوي 

. ()"كأريحيتو
 فمف ذلؾ مديح الشاعر عمي بف أبي منصكر المكصمي ألرسالف شاه بف 

: مسعكد بف مكدكد زنكي صاحب المكصؿ، إبتدأىا بمقدمة غزلية كبألفاظ عذبة قائالن 
 [الطكيؿ]

خميمي عىكجا بي عمى بانىًة الًحمى 
 

عسى عائده مف عيشنا ما تصٌرما  
 

ميٌران عمى الكادم فبي لظبائًو  كى
 

جكلن كمما شٌط النكل بي تٌضرما  
 

فيا حٌبذا باف الحمى كعرارهي 
 

كسكاف كاديًو كغزالنوي الٌدمى  
 

فال بافى إال بانوي قط ما سرت 
 

لوي نفحةه إال أثارت متيما  
 

ق  ٌِ كأٌف الٌسميـ المستقؿ برمِّ
 

غداة سرل مف طيب سعدل تنٌسما  
 

:  كالقصيدة طكيمة إلى أف يقكؿ
يجكؿ عمى الشجعاف في حكقًة الكغى 

 

فيسقييـ كأسان مف المكت عمقما  
 

أال فسؿ عنو الصكارـى كالقنا 
 

لييخبرى عنو كالجكاد المطٌيما  
 

ىك الفارسي المذككر الىيك في الكغى 
 

()إذا ما إنقضى لمحرب غضبان كليذىما 
 

 

 فابتداء الحديث عف شخص الممدكح بالكجد كالفراؽ كالبعد يركف في نفس 
الممدكح الرضا كيشدي أسماعو كلتتناسب مع مكانتو كلتقكم الرابط بيف المادح 

كالممدكح مف خالؿ المديح المتميز الذم تطغى عميًو ركح العاطفة القكية كاإلحساس 
. الصادؽ

: مدح امللوك والسالطني
 إفَّ المديح بما يحكيًو مف ذكر صفات الممدكح كتأثير الشعر في المجتمعات 

كلـ يكف لمممؾ أكالسمطاف تأثير في نفكس الشعراء خاصة، كشعكبيـ عامة، لكي 
يقكلكا فييـ قصائد المدح، إال إذا قامكا بأعماؿ تخدـ البالد مثالن عندما يخكضي حربان 
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ضد األعداء، كىذا بدكرًه دفع الكثير مف رجاؿ الطبقة العميا إلى استقطاب الشعراء 
كتقريبيـ إلييـ، إذ نجد معظـ شعر المديح يدكر حكليـ مع كبار مكظفي الدكلة ككاف 
شباعان لرغباتيـ  الشعراء يبالغكف مبالغة كبيرة ممجكجة أحيانان، إرضاءن ليكل الحكاـ كا 

في الظيكر بمظير العظمة، كاألبية، كالعدؿ، كالصالح سكاءن أكاف ذلؾ حقان اـ 
باطالن؛ ليستكيف الناس إلييـ كيسمسكا القياد ليـ، كىذا ما يحتاج إليو أرباب السياسة 

. ()في كؿ عصر
 () كمف ذلؾ مديح عبداهلل بف عيسى بف الحسيف بف ابي طالب المكصمي

لبدر الديف لؤلؤ، إذ نسب إليًو األلقاب، كالنعكت، فيك الممؾ الرحيـ، كعضد اإلسالـ، 
: كمغيث األناـ، كمحيي الممة، كقسيـ الدكلة، كنصير المؤمنيف

 
 [الكامؿ]

يا مف يعيري الغيصفى قٌدان كالٌنقا 
 

كفالن كيحسدي خيصرىهي الزنبكري  
 

إخفض جناحى العطؼ منؾى فإٌنوي 
 

ظؿُّ عميَّ كما سكاهي حركري  
 

إاٌل سكابغى أنعـو سٌحت عمى الػ 
 

ػٌدنيا فيٌف سحائبه كنحكري  
 

مفى كؼَّ مىٍف كؼِّ الحكادثى طكلوي 
 

كالطكؿ فيكى مف الزماًف خفيري  
 

الٌضيغـي البحري الخضُـّ الٌطكدي لمػ 
 

ٌمـً المالؾي المنصكري   خطًب المي
 

العادؿي السمطافي بدري الٌديف كالػ 
 

ممؾي الٌرحيـ المنعـي المشككري  
 

القاىر المتمرديف القامع الػ 
 

شرؾ الكميُّ األركعي المحذكري  
 

عضد الخالفة ناصر اإلسالـ محيػ 
 

م العدؿ حاـو لمثغكًر مجيري  
() 
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 أخذ الشاعر يضفي عمى ممدكحًو مف الصفات المتداكلة، فيك األسد الشجاع، 
كالبحر المتالطـ، كالسكر العظيـ، فيك يجمع ىذه الصفات الفعالة التي يحطـ بيا 

أعداءهي مف خالؿ عدلًو، كرحمتًو، كقيرًه لمذيف يناكئكنوي مف أرباب الشرؾ أحفاد كسرل 
. ()كقد استخدـ القافية المضمكمة ليعبر بيا عف األبية كالسمك.()كقيصر

 كقد أكثر الشعراء مف مدح بدر الديف لؤلؤ، فيك عندىـ القائد الفذ المخطط 
كالحاكـ الرحيـ عضد الديف كالدنيا، فمـ يغفؿ أحد مف شعراء المكصؿ عف بسالتو 

فإنيالكا عمى شخصو بالصفات، كالنعكت التي تجاكزت حد المدح، كلعؿ ذلؾ يعكد 
إلى األحداث السياسية في ذلؾ العصر فضالن عف أٌنوي كاف أحد أىـ مىف حكـ إمارة 

. المكصؿ في زمانًو، إذ نجد ثناءىـ عميو كافران جزيالن 
 كلعؿ ذلؾ متأتو مف ككنو يمثؿ رمزان تتجسد فيو، أك أيريد لو أف تتجسد فيو 

صفات الرمز؛ لككنو بؤرة فاعمة في تنظيـ أحكاؿ البالد، كالعباد بما يكفر ليـ ما 
يطمعكف إليو؛ ألنيـ بذلؾ عبركا عف حالة مف النككص النفسي الذم استدعى إلى 
ضركرة خمؽ بطؿو يرضي ذلؾ النككص أك ينيض بو عمى نحك يتجمى فيو نمط 

. ()البطكلة الذم مات في النفكس
 كالشعراء في مديحيـ غالبان ما يميمكف إلى أبراز قيـ الفركسية في الممدكح 

، كمنازلة العدك،  كاالىتماـ في إظيار معاني اإلقداـ، كالمقدرة عمى مقارعة الخصـك
كفي الشعر أنمكذجات عف ىؤالء األبطاؿ، فيما أبدكه مف بسالة، فالبطش باألعداء 

غاثة الضعفاء ليس باألمر الجديد لكنيا صفات أصيمة تراثية البد لمشعراء إدراجيا،  كا 
، فمف الصفات الحميدة التي أراد الشاعر ()كما يتطمبو منيـ كاقعيـ االجتماعي

إبرازىا في الممدكح ىك جمعو بيف شدة البطش، كالقكة لمناكئيًو، كالعدؿ، كالشيامة 
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 ()لراجيًو، كمف أمثمة ذلؾ مدح إبراىيـ بف عبدالكريـ بف أبي السعادات المكصمي
: ألميف الديف أبي المكاـر لؤلؤ

 [الخفيؼ]
فتكٍت بالثٌناًء أخالقوي 

 

الغرُّ كال مثؿى فتًكًو البٌراض  
 

خائضه غمرة الكغى كالمنايا 
 

كاقفاتى حيث المكاضي مكاضي  
 

كحماة الخميس كاألسًد 
 

كالٌمراًف قد حٌؼ جمعيـي كالغياًض  
 

فمتى أك مضت صكارموي 
 

سىٌحت نجيعان عف ذلؾ اإليماًض  
 

كقضًت بالغنى لراجيًو يمناهي 
 

فآزرٍت حكمان عمى كٌؿ قاضي  
 

يقطي العزـي كالٌسياـ لدل الييجا 
 

نياـه سكاىما في الكفاضً  
() 

 

أكماض )ك (حماة الخميس)ك  (خائض غمرة الكغى)ك  (فتكت بالثناء) 
ىي إنثياؿ داللي عمى عزيمة الممدكح كىمتو كىذه األفعاؿ ( يقظ العـز)ك (الصكاـر

تشظت عف فاعمية الممدكح كقكتو التي أفضت إلى ىذه النتائج الشعرية بخيبة أمؿ 
أعدائًو، كنككصيـ عمى غير ىدنل بحيث صار ما إتصفكا بو أشالءن مبعثرةن مف شدة 

رغامان، كما نجده  فتكًو كال نجد ليا فسحة مف أمؿ التي سمبيا الممدكح منيا قسران كا 
ف سيكفوي أكمضت لتقتؿ أعداءه كىي  أركع، فالممدكح يجرم نحك المنايا كىي كاقفة كا 

. كناية عمى سرعة السيؼ كقتمًو لعدكهً 
 ككثيران في ىذا العصر ما أيمتدح القادة، كالكالة، كالكزراء، كاألمراء، كأىديت 

إلييـ الكثير مف القصائد التي ميمئت بالصفات المتعددة لذلؾ الشخص، فكاف الشعراء 
يتحينكف الفرص، كيغتنمكنيا في أم مناسبة يقـك بيا السمطاف، أك الممؾ، فيمدحكنو 
خكفان، أك طمعان فيتزلفكف إليو، كالبحث يعطي كامؿ الحؽ لمشعراء في سبب تدني 

شاعريتيـ في كيميـ القكؿ لقصائد المدح لبعض الكالة كالسالطيف بسبب ما يقـك بو 
مف أعماؿ بسيطة كسببو ضياع المثؿ األعمى ليذا الفف المتمثؿ بالخمفاء كالحكاـ 
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، فمـ يعد ىناؾ أبك جعفر المنصكر في ()األقكياء الذيف يجتذبكف الشعر، كالشعراء
مجدًه، كال ىاركف الرشيد في عصره الذىبي، كال المعتصـ في شيامتًو، كالذيف بعدىـ 
شاعى عصر الضعؼ إال إذا ما استثنينا الشاـ كمصر كفييما ممكؾ دافعكا عف الكطف 

، إذ ()ضد أخطار الصميبييف، كخمصكا البالد مف أخطارىـ، كمنيـ الممؾ األشرؼ
:  مادحان إياه()يقكؿ عبدالرحمف بف عبداهلل بف رشيد بف عمي المكصمي

 [الكامؿ]
قٌكض ركابؾى طالبان نيؿ العيال 

 

فالذيؿَّ لممتقاعًس المتخٌمؼ  
 

فالعٌز بيف أسنةو كأعٌنةو 
 

ال بيف لثـً مقرطؽ كمشٌنًؼ  
 

كأعمـ بأٌف ذيرل المكارـى ال تيرل 
 

مبنيةن إال بمدًح األشرًؼ  
 

ممؾه إذا عاينتوى في دستًو 
 

أك سرجًو لعدٌكًه كالمعتفي  
 

عانيت ليثى كغى كبرد دجٌنة 
 

ذا لـ يذؿ سطا كذا لـ ييخسًؼ  
 

يجفك لذيذ الزاد مف ًعٌز التقى 
 

كالماؿي مف عٌز القنا كالمشرفي  
 

لكف ذئاب البر كاثقةن بو 
 

كتخاؼي في إكراميا أف ال يفي  
 

يا أيييا الممؾ الرؤكؼ كمف بما 
 

ييكليو مف بعض المكارـً نكتفي  
 

يا بدر بؿ يا بحري بؿ يا ليثي بؿ 
 

يا غيث زدت عمى الغيكث الككيًؼ  
 

فخران بني أيكبى بالممًؾ الذم 
 

ـٍ في العدًؿ سيرةى يكسًؼ   أحيا لكي
 

إف كاف يا مكسى سىمُّيؾ أٍبيرتى 
 

آياتيوي بعصاهي عند تمٌقًؼ  
 

فيمينؾى البيضاء صيغت لمٌندل 
 

. ()كالبأسي يكـى تخٌكؼ كتعٌطؼً  
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 إفَّ ىذا النص بغض النظر عف اعتبار المناسبة التي قيؿ فييا نص  زاخر 
بالمعاني كاألنماط الفنية التي تترشح عنوي عمى نحك يحتاج إلى إمعاف النظر النقدم 
فيو مف جكانب عٌدة لعؿ أىميا جانب التشكيؿ الفني الذم صاغ بو الشاعر لكحتو 
الفنية التي جادت بيا شاعريتو، كتشٌد انتباه المتمقي كتحفزه فتشغؿ مديات التأكيؿ 

المتراكمة في عممية تكظيؼ مديات التأكيؿ المثقمة باإليحاءات المتراكمة، كتضخيميا 
في الممدكح؛ ألنيا كانت في حقيقة إسباغيا عمى الممدكح فيك البدر، كالبحر، 

كالميث، فالبدر مصدر جماؿ، أك رمز لو، كالبحر، ىك رمز الكـر كالسعة كالغزارة، أما 
. الميث فيك رمز الشجاعة

إال إظيار المحاسف " كالمعركؼ عف غرض المديح في سائر األزماف ما ىك 
، لكف بعض الشعراء مف لـ يكتؼ بذكر تعداد صفات ()"لمممدكح كصكغيا كنشرىا

الممدكح، بؿ نجدىـ يبالغكف بيذه الصفات مف خالؿ إضفاء بعض صفات الربكبية 
كالمبالغة، كالغمك، كاإلسراؼ، كىذا نابع مف تأثير الفرس عمييـ عندما اتصمكا باألمة 
العربية إنعكس ىذا التأثير عمى أفكارىـ، كخكاطرىـ في التعبير السيما في المديح، 
كجاراىـ في ذلؾ األدباء العرب، كغير العرب ليذا رأينا ظاىرة المبالغة كالتيكيؿ في 

. ()المعاني األدبية
 لبدر الديف لؤلؤ كنمحظ () كمف ذلؾ مدح محٌمد بف حيدر بف محٌمد المكصمي

: في كقكلًو المبالغة كالتيكيؿ
 [المتقارب]

أيا ممكان في العال أكحدي 
 

كمٍف جكدًه لمكرل مقصدي  
 

أال لعف اهلل راجي سكاؾ 
 

كطرؼ بصيرتًو أرمدي  
 

لك جاز في شرع خير الكرل 
 

بأني سكل اهلل مىف يعبدي  
 

                                                 

 .133: فنكف الشعر في مجتمع الحمدانييف ()

 .302-152: األدب في ظؿ بني بكية: ينظر ()

محٌمد بف حيدر بف محٌمد بف زيد بف محٌمد بف محٌمد بف زيد بف أحمد بف محٌمد أبك طاىر الحسيني العمكم  ()
كتكفي سنة  (ىػ571)المكصمي صاحب نقابة العمكييف بالمكصؿ في الدكلة األتابكية كالبدرية، كلد سنة 

 . 6/11: قالئد الجماف: ينظر ترجمتو. بالمكصؿ (ىػ641)
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لكنت أميؿ بذكرم لكـ 
 

 ()كعند مديحي لكـ أسجدي  
 

 فالشاعر ييكؿ كيغالي في صفات ممدكحًو فيك المالؾ األكحد، كىك الذم ال 
يرتجى سكاه، كبأٌنو سكل اهلل بعيد لك جاز عبادة غير اهلل كالسجكد عند مديحو لو 

كذىب أحد الباحثيف عمى أٌف المبالغة في معاني المدح ظاىرة قديمة ثـ برزت 
كتصاعدت عمى ساحة الشعر مف خالؿ إضفاء المعاني المبالغ في تشبيياتيا 

المفرطة في أبعادىا، كمرامييا، كىذا أفضى بدكرًه إلى ظاىرة أدبية عامة ذات سمة 
. ()مضمكنية

      كمف ذلؾ مدح يعيش بف عمي بف يعيش بف محمد المكصمي لمممؾ العزيز 
 [الكامؿ ]:                                       محمد بف غازم بف يكسؼ قائال 

   بشريػعتيف محمدا كمحػمدا    بعث االلو لنا رسكلي رحػػػمة
   ()كمحمد شرع المػكاـر كالندل    فمحمد شػػػرع الشػػرائع لمكرل

: املديح السياسي والتكسبي
 أخذ الشعراء يقتربكف في مديحيـ مف اإلمراء، كالقادة، كالممكؾ؛ لتنياؿ عمييـ 

اليدايا كاليبات، كذىب الباحثكف إلى أٌف الكثير مف شعر المديح إنما ىك تكسب ليس 
إال فيذمكنوي كيعدكنوي مظيران مف مظاىر الرياء، كالكذب، كالنفاؽ في شخص الممدكح 

يعٌد شعر المديح شعر تكسب مطمؽ كيجعؿ المديح المتكسب في الشعر "لذلؾ 
كالبحث يجد أف ليس شعر المدح كموي تكسب . ()"العربي كسيمة مف كسائؿ االستجداء

. كاستجداء، إنما ىك حكـ جزئي
 فضالن عف ذلؾ أٌف سكء الجكانب االقتصادية كاالجتماعية في عمـك المجتمع 

العباسي عمى نحك خاص دفعت الدكتكر طو حسيف يصفيا عمى أنيا شره كميا بقكلًو 
إٌف فييا سمطاف المنفعة أقكل مف أم سمطاف آخر، كحب النفس أقكل مف أم عاطفة "

                                                 

 .6/15: المصدر نفسو ()

 .119: اتجاىات الشعر العربي في القرف الرابع اليجرم: ينظر ()

. 6/15: قالئد الجماف ()
 .98: ظاىرة التكسب كأثرىا في الشعر العربي ()
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، ()"أخرل، كال كرامة في ىذه الحياة لخمؽ، أك عاطفة، انما تيالؾ عمى المنفعة
 لمصاحب شرؼ الديف أبي ()كمثاؿ ذلؾ مدح محٌمد بف أبي البركات المكصمي

: البركات كيذكره بانعامًو بكسكه كنجد التكسب كاضحان 
 [الطكيؿ]

أمكالم أكليتني مف مضيعة 
 

بأطكقيا جيدم المبٌيف مطٌكؽي  
 

كمف بعض ىذا الذم أنا البسه 
 

أينكر ضكء الصبح كالصبحي مشرؽي  
 

إاٌل إنوي ثكبي كجكدهي 
 

عمٌي بما شرفتني منؾ ينطؽي  
 

تطرٌز طرزان مف عالؾ جميمةن 
 

لمنظرىا األكفى بياءه كركنؽي  
 

كلـ يرني إاٌلؾى مذ كنتي عاريان 
 

كثكبي عمى مرِّ الٌدىكًر ممٌزؽي  
 

ـٍ البسان ثكبى البقاًء مطٌرزان  فدي
 

 ()بطرزتنا ما تعفى مطٌكؽ 
 

 فينا في ىذًه األبيات يخاطب الشاعر شرؼ الديف إبف المستكفي بقكلًو 
ف الكسكة ىي  (أمكالم) طامعان في كرمًو كجكدًه فيتذكر الكسكة التي أعطاىا إياه، كا 

التي تنطؽ عف كرمؾ، كىي كناية كمنظرىا دليؿ بياء، ككفاء مىٍف أكرميا فيك يطالب 
كميا إشارات عمى التكسب فيك يقٌر بفضؿ  (ثكبي ممزؽ)ك (كنتي عاريان )ك (لـ يرني)

صاحب الكسكة، كبعد ذلؾ يستزيد فيقرف جماؿ الكسكة بالديمكمة، كالفخامة، كاألبية 
. لمكزير المستكفي

 كشاعى المديح التكسبي شيكعان كبيران في نيايات العصر العباسي أم في الحقبة 
التي أدرسيا المتمثمة بنيايات القرف السادس اليجرم إلى أكاسط القرف السابع 

اليجرم، كىي الحقبة التي تمثؿ ذركة عمؿ إبف الشٌعار، كجمعىوي لشعراء كيثير في 

                                                 

 .2/336: مف تاريخ األدب العربي ()

محٌمد بف يكنس بف أبي البركات المكصمي، يحفظ صدران مف الشعر، أقاـ بأربؿ كمدح أىميا كيرتزقيـ فسئمكه  ()
 .6/143: قالئد الجماف: ينظر ترجمتو. لكثرة إلحاحًو كسؤالًو إياىـ

 .144-6/143: قالئد الجماف ()
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القالئد منيـ شعراء المكصؿ كمثاؿ ذلؾ المدح ما نجدهي عند عبدالعزيز بف 
: ، في طمبو لمجٌبة ككسبيا قائالن ()عبدالرحمف بف عبداهلل المكصمي

 [الكامؿ]
جاءى الشتاء كليسى عندم جٌبةه 

 

تدفي كال تصحيفيا في الكيس  
 

... الديكفى عميَّ كؿٌ ... 
 

جمؿ مف التنجيش كالتدليًس  
 

ييما  حتى لقد ألبٍستي مف نسجى
 

عمدان عمى شرؼو ثياب حسيًس  
 

ما ضر فقري يدو لمف كانتى لىوي 
 

نفسه تجكدي غنى بكٌؿ نفيًس  
 

ضاقت عمى يد كصدرم كاسعه 
 

ثقة بمف بيدييـ تنفيسي  
 

كال ركىبف العيسى نحكىيـ عسى 
 

 ()يدني لقاءىـ رككبى العيسً  
 

  يستخدـ الشاعر أسمكبان خبريان فيك بطريقة أك بأخرل يحاكؿ الكشؼ عف حالًو 
بدكف جبة في الشتاء البارد فيك يتجو إلى اليد التي تمٌدهي بيا كىي تيبعد عنو شدة 
وي بصكرة خفية  ف سعة صدره تجعموي يتقبؿ اليبة مف الشخص الذم يمدحى البرد، كا 

ىي الفقر فتجمعت كؿ األخبار  (ضاقت يدم)كالطمب منو التنفيس عف كربتًو بقكلو 
. لتصؿ إلى نياية ىي كسب جبة تقيًو برد الشتاء

: املديح الديني
: املديح النبوي. 1

 ييمدح في  يقترف ىذا النكع مف المديح بظيكر اإلسالـ، فكاف النبي محمد
أكثر "حياتًو، كما كاف بعد مماتًو، مستمرة في الديمكمة إلى كقتنا الحاضر، إذ 

 المدائح النبكية قبؿ كبعد كفاة، كما يقاؿ بعد كفاتًو يسمى رثاء، لكنوي في الرسكؿ
وي ()" مكصكؿ بالحياةيسمى مدحان ككأنيـ لحظكا أف الرسكؿ ، ففي حياًتًو مدحى

                                                 

مجمع اآلداب في مجمع األلقاب كفيو ذكر : ينظر ترجمتو. عبدالعزيز بف عبدالرحمف بف عبداهلل المكصمي ()
إبف الشٌعار سمع عف كالدهي القاضي أبي المحاسف يكسؼ بف رافع أٌنوي درس الفقو بحمب كسافر إلى الشاـ 

 .(ىػ643)ككفاتو  (ىػ590)كالدتوي سنة 

 .17-3/16: قالئد الجماف ()

 .117: المدائح النبكية في األدب العربي ()
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شعراء الدعكة حساف بف ثابت، كعبداهلل بف ركاحة، ككعب بف مالؾ مف خالؿ دفاعيـ 
 عف مبادئ الديف الحنيؼ، كالرد عمى أعداًئًو، كىجائيـ كتمجيد شخص الرسكؿ

 تميزت بقكة السبؾ ىي قصيدة كعب بف بالثناء، كأقدـ قصيدة في مدح الرسكؿ
. ()زىير

 كصكالن إلى العصر العباسي، فمدحوي شعراء كثر  ثـ إستمرى مدح الرسكؿ
دٍعًبؿ الخزاعي، كمييار الديممي، كالشريؼ الرضي، إلى الصرصرم، : منيـ

كسبب كثرة ىذه المدائح . كالبكصيرم، المذيف كاف أغمب شعرىما في مدح الرسكؿ
إنبثقٍت مف الشعر الصكفي منذ إبف دريد في : "يعزكه الدكتكر شكقي ضيؼ إلى أٌنيا

أكائؿ القرف الرابع اليجرم مدائح نبكية عطره بالسيرة الزكية كما أف نصؿ إلى القرنيف 
السادس، كالسابع حتى يتكاثر ىذا المديح، كيزدىر، كنظٌف ظنان أٌنوي كاف لمحركب 

ىتماميـ الصميبية أثر في ذلؾ، فقد رأل المسممكف تعظيـ الصميبيف لعيسى  كا 
بمكلدًه، كحربيـ لمٌديف الحنيؼ كصاحبًو، كعرؼ الشعراء أنيا حرب دينية يشنيا 

، كىذا سبب مف أسباب كثرة المدائح ()"الغرب عمى الرسالة النبكية كرسكليا الكريـ
مدح : "النبكية في ىذا العصر، أما العاطفة التي يحمميا ىذا المدح فقيؿ إٌنوي 

 كثير مف شعراء العصر، كجميـ كافى صادؽ العاطفة، فياض الحب كالكالء الرسكؿ
 ()، كمف ذلؾ ما نجدهي عند عبدالعزيز بف عبدالرحمف المكصمي()"لمرسكؿ الكريـ

:  في مدح خير البرية
 [الكامؿ]

أنتى الخميؽي مف الخميقة كمِّيا 
 

بحقيقة البيًت الحفيؼ عمى السُّرل  
 

مىف ذا ينافحني كذكرؾى ميندؿه 
 

أكرديتيوي مف ناًر فكرم مىٍجمىرا  
 

                                                 

، كتسمى البردة25: المصدر نفسو: ينظر ()  .، كمطمعيا بانت سعاد فقمبي اليكـى متبكؿي

 .5/409: تاريخ األدب العربي، عصر الدكيالت كاإلمارات ()

 .358: معالـ األدب العاممي ()

مجمع : ينظر ترجمتو.  عبدالعزيز بف عبدالرحمف بف عبداهلل بف ىبة اهلل أبك الفضائؿ ابي البركات المكصمي()
سمع الحديث عنو كسافر : ذكر إبف الشٌعار في عقكد الجماف قاؿ:  كفيو1/232: اآلداب في مجمع األلقاب

 .(ىػ643)كتكفي ببيت المقدس سنة  (ىػ597)إلى دمشؽ لما تكفي المستنصر كلد بحماه سنة 
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ذكره يعاري المسؾه طٌيبى عٍرًفًو 
 

كيغاري منوي النيٌراف إذا جرل  
 

يا سٌيد الككنيف ىؿ مف نظرةو 
 

فمعٌؿ كسر قمكبنا أٍف ييجبرا  
 

أنا الئذه بؾى مستجيره عائذه 
 

أرجك الٌشفاعةى يكـى نأتي المحشرا  
 

ال ينثني أممي كعيشؾى عف فتىن 
 

اهلل فضمو عمى كؿِّ الكىرىل  
 

أفنى الٌظالؿ بصارـو كبضامرو 
 

كأعادى يضمري ما أتاهي ميظيرا  
 

يا مىف أعادى الٌديفى أبيضى ناصعان 
 

كدعا البرية بىٍدكيىا كالحيٌضرا  
 

كأقاـ معٌكج األمكر كقاـ في 
 

ذات المييمف منذران كمبٌشرا  
 

لك راـ أىؿي األرًض ضبط مناقًب 
 

لؾى كالبحاري تمدُّىىـ لتعٌذرا  
 

لـ أقتصر حتى عممتي بأني 
 

ف طاكاٍلت كنتي مقٌصرا  ِى كا  أبدان
() 

 

، فقد  كيدخؿ ضمف شعر المدائح النبكية قصيدة التٌشكؽ لزيارة قبر النبي
ألف بعد المزار غزا قمكبيـ بإقتباس "كاف لبعد الحج كالزيارة أثر في شعرىـ؛ 

، فكاف الشاعر الذم يطمع لتأدية فريضة الحج، كلـ يستطع إلى ذلؾ إال ()"الحنيف
بعد حيف فبقي الشكؽ ينازعوي كيدفعوي لنتاج شعرم يعٌبر مف خاللًو عف األمؿ في 

، مف ذلؾ نجدهي عند عبدالعزيز بف تأدية الفريضة المقدسة كزيارة قبر النبي
: عبدالرحمف المكصمي الذم أنشأ يقكؿ عندهي 

 [الكامؿ]
فا  ـي كىجؿَّ عٍف أف ييكصى عىظيـى المقا

 

فا   فإحفظ جفكنىؾ ىيبةن أف تيٍطرى
 

نكري الٌنٌبكًة ساطعه متأللئه 
 

فإغضض لحاظؾى خشية أف تخيطفا  
 

قبري النبيِّ محٌمدو كمكانيوي 
 

فا   هلًل ذلؾى ما أجؿَّ كأٍشرى
 

ًقٍؼ بيف منبرًه الٌشريؼى كقبرًه 
 

ىتٍؼ بشعرؾ في مديح المصطفى   كا 
 

ذكر خالئقوي الكريمة إٌنوي  كا 
 

فا   ًِ يغنيؾى صدقؾى فيو عف أٍف تحًؿ
 

ٌؿ اإللوي عمى الٌطغاًة  سى
 

صمَّى اإللوي عميًو سيفان ميٍرىفا 
() 

 

                                                 

 .3/14: قالئد الجماف ()

 .280: التصكؼ اإلسالمي في األدب كاألخالؽ ()

 .3/15: قالئد الجماف ()
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: مدح أهل بيت النبي. 2

 بحب المجتمع اإلسالمي؛ لما تجمعيـ بًو مف قرابة  حظي أىؿ بيت النبي
كمنذ العصر اإلسالمي كاف ىذا المدح ممزكجان بالتأسي، كالعطؼ لما تعرضكا لو مف 

صعكبات ال نكٌد الخكض في غمار الحديث عنيا؛ ألنيا طكيمة، إاٌل إننا نشير إلى 
أبرز مىف مدحيـ في ذلؾ العصر كما تاله، فقد أشاد بيـ الفرزدؽ في مدحًو لزيف 

، كالكميت كىاشمياتًو التي تفصح عف مكامف العاطفة الصادقة العابديف بف عمي
إزاءىـ، ككذلؾ أمثاؿ مييار الديممي، كدعبؿ الخزاعي في العصر العباسي، كفي 

حديثنا عف ىذا النكع مف المديح نجد أنوي كاف لو حظ كافر في العصر الذم يتناكلو 
البحث، فكثرة الشعر مقركنة بالشعراء الذم تغنكا بأمجاد أىؿ البيت، ففاضت قرائحيـ 

بحبيـ، مف خالؿ اإلشادة بعفتيـ، ككرامتيـ، كتصكير بطكالتيـ، كسبب كثرة ىذا 
المدح ىك أٌف لعامؿ الديف تأثيرنا في نفكس الشعراء الذيف برزت األحاسيس المخمصة 

، كمف ذلؾ ما نجدهي في ()كالعاطفة الصادقة ألىؿ بيت الرسكؿ رضكاف اهلل عمييـ
:       قائالن ()شعر عبدالكريـ بف منصكر المكصمي

 [الكامؿ] 
بُّيـٍ  بيته ىـي سيففي النجاًة كحي

 

رمَّ لمىٍف في الجيؿ طاؿى أكاميوي  
 

ـٍ أنجـ الٌديف الحنيفىٌي الذم  ىي
 

شرعى اإللوي لنا كىيـ أعالىميوي  
 

ـٍ اليداًة القائمكفى بحٌقو  كىي
 

ٌكاميوي   ـٍ حي كىيـ الٌدعاة لىوي كىي
 

نطؽى الكتابي بفضميـٍ حٌتى لىقىٍد 
 

كىمىٍت بًحًكمًتيـ ليـ  حى
 أحكاميوي ()

 

ارً   متٌبر الفجاًر ()منيـ عميٌّي ذك الفىخى
 

ـٌ الخير فيك إماميوي   أ
 

                                                 

 .111: الشعر العراقي أىدافيوي كخصائصوي في القرف التاسع عشر: ينظر ()

. (ىػ583)عبدالكريـ بف منصكر بف أبي بكر بف إبراىيـ بف جابر مف قرية مف أعماؿ المكصؿ كلد سنة  ()
تكفي كما في . 3:، كالمشتبو5/208: ،  كشذرات الذىب14: ، كالتكممة1/447: تاريخ إربؿ: ينظر ترجمتو

 .(ىػ651)ىامش األصؿ سنة 

 .خطأ المحقؽ كاألصح لو ()

 .ىنا خطأ المحقؽ كاألصح الفقار ()
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 الطُّير التي  ()كالبضعة النبكية
 

إٍف عيٌد طيبي الذكر فيي ختامىوي  
 

سادىٍت نساءى العالميف كذا أتى 
 

في الٌنقًؿ جاريةن بو أقالميوي  
 

ككذلؾ الحسناف نجالىا الٌمذا 
 

َـّ ًنظامىوي   بيما جماؿ العقد ث
 

صمى اإللوي عمييـ ما أكرقىٍت 
 

شجره كغٌردى في األراًؾ حماميوي  
()

 

. () كمدح أىؿ البيت كثير

                                                 

شارة إلى قكلوالمقصكد ىنا فاطمة بنت النبي محمد ()  .(فاطمة بضعة مني) ، كا 

 .64-3/63: قالئد الجماف ()

 .2/320، 48-8/46، 42-6/41: المصدر نفسو:ينظر عمى سبيؿ المثاؿ ()
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:  الغزل
أوسع االغراض الشعرية الذي لطالما ترددت كمماتو عمى السنة الشعراء النو غالبًا 
مايقـو عمى عاطفة الحب الفطرية بيف الرجؿ والمرأة بذكر محاسنيا في الفاظ عذبة 

سمسة، يقسـ احد الباحثيف ىذا الموف مف الشعر إلى التقميدي الذي يكوف في مقدمات 
القصائد الطويمة منيا، والغزؿ الحسي الذي يعّبر عف تجارب عاطفية فييا لقاء وحظ، 

ونواؿ، والغزؿ الكيدي الذي ظير مرافقًا لألحداث السياسية، وىو غزؿ غير حقيقي 
إنما ىو إساءة لمخصـ، والغزؿ العذري وىو غزؿ صادؽ عفيؼ ال يشوَبُو الكذب 
. ()يختص بامرأة واحدة يحبيا الشاعر حبًا طاىرًا ال يتعدى بِو إلى غيرىا مف النساء
 إّف العذرية، والعفة التي يحمميا ىذا الموف مف الغزؿ ال تعطي ىذا الغزؿ سببًا 

مف أسباب النشأة كما يرى عبدالقادر القط معماًل أف العفة ال تكفى وحدىا لنعمؿ بيا 
نشأة ىذا الشعر، وظيور طائفة مف الشعراء مّمف يدور في فمؾ التجربة العاطفية 

. ()ووجود االسباب السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية فضاًل عف السبب الديني
 ويعدُّ الغزؿ مف الفنوف الشعرية البارزة والقريبة لمنفس اإلنسانية منذ الوالدة 

الحّيز .. حيث احتّؿ شعر الغزؿ"األولى لفنوف الشعر العربي الموغمة في الِقَدـ 
وىو تعبير عّما تجيش ِبِو أعماؽ . ()"الواسع مف الثروة الشعرية وتربَّع عمى قمميا

النفس اإلنسانية إتجاه المرأة، وىو أوؿ داللة عمى أصالة الشاعر كونُو يصدر مف 
ف كاَف مطبوعًا  شعور خاص فإف كاَف مصطنعًا متكمفًا إبتعد عف معيار الصدؽ، وا 

فالشعراء الجاىميوف . عمى السجية فيمكننا أف نستشؼ صدؽ العاطفة والحب فيو
يتغزلوف بأبيات تأتي في تضاعيؼ القصيدة المتعددة األغراض، ومنيـ مف يجعميا 

مقدمة قصائد ألغراض أخرى بما فييا المدح، والفخر، واليجاء، أو كتعبير عف 
عواطفيـ، أو كوسيمة لتييئة الجو المالئـ لمدخوؿ إلى الغرض األساس وتييئة السامع 

ليتمقى ما يسمع بعاطفة متفتحة، فالشاعر شأنو شأف الخطيب الذي يعد مقدمة 
                                                 

. 7-5: الغزؿ العذري: ينظر ()
.  81: في الشعر اإلسالمي واألموي: ينظر ()
. 37: تطور الغزؿ بيف الجاىمية واإلسالـ مف إمرئ القيس الى ابف أبي ربيعة ()
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إفَّ مقصد : "، وقد نبو النقاد القدامى عمى ذلؾ ومنيـ ابف قتيبة، اذ يقوؿ()لخطبِتوِ 
القصيد إنما إبتدأ بذكر الديار، والدمف، واآلثار، فبكى، وشكى، وخاطب الّربع 

ستوقؼ الرفيؽ ليجعؿ ذلؾ سببًا لذكر أىميا الظاعنيف عنيا ثـّ وصؿ ذلؾ ... وا 
بالنسيب فشكا شدة الوجد، وألـ الفراؽ، وفرط الّصبابة، والشوؽ؛ ليمّيؿ نحوُه القموب، 

ويصرؼ إليِو الوجوه، ويستدعي إصغاء األسماع إليِو؛ ألف التشبيب قريب مف 
النفوس الئط بالقموب، لما قد جعمو اهلل في تركيب العباد مف محبة الغزؿ، وألؼ 

وقد ساَر الشاعر . ()"النساء، فميس يكاد أحد يخمو مف أف يكوف متعمقًا منُو بسبب
الموصمي عمى ىذا النيج في جانب مف غزلو وذلؾ بجعؿ أبيات مف ذكر الديار 

لى جانب ذلؾ إنفردت القصيدة الغزلية فأصبحت  والغزؿ مقدمة لقصيدِتِو المدحية، وا 
. تشكؿ قصائد قصار، أو مقطوعات بث فييا أحاسيَسُو إلى َمف ييوى

 ُعني الشاعر الموصمي بيذا الفف عنايًة واسعة، إذ ال نجد مف يخمو نتاَجُو مف 
ىذا الشكؿ إاّل القميؿ، ومنيـ َمف ساًر عمى طريقة القدماء في إستخداِمِو الوقوؼ عمى 

: األطالؿ مقدمة لقصيدة المدح مثؿ قوؿ إبراىيـ بف محمد بف معالي الموصمي
 [الطويؿ]               

َسؿِّ الّربع عف سكاِنِو أيف يمّموا 
 

ـُ   َسَرو وىواُىـ بالفؤاِد مخيِّ
 

َتَولوا فياهلِل كـ شقيت بيـ 
 

ـُ   نفوٌس بمرآىـ تمذُّ وتنَع
 

 أحّمو دـ العاني بوشِؾ رحيميـ
 

وذادوا الَكرى عف ناظريو وحّرُموا  
 

وما ضّرىـ يوـَ إستقموا لو أّنيـ 
 

 ()أشارو بإيماِض الّمحاظ وسّمموا 
 

ومنُو يمج إلى لوحة المديح في القصيدة إذ تكوف لوحة الغزؿ ىذِه إيذانًا نفسيًا  
مّيَد بو الشاعر السبيؿ إلى غرِضِو األساس، إذ يذكر الربع والذيف تركوه وبقيت 

آثارىـ مخيمة في صدره، وال يوجد دواء يشفي لوعتو سوى التمذذ برؤيتيـ واليجراف 

                                                 

. 258: الغزؿ في العصر الجاىمي: ُينظر ()
. 28-27: الشعر والشعراء ()
. 1/125: قالئد الجماف ()
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يقترف بالموعة التي تجعؿ دـ الشاعر يسيؿ لكف كؿ ىذِه الصور ما ىي إاّل تمييد 
. ()يشّد بيا أسماع المتمقي

 وأغمب الدارسيف يقسموف الغزؿ عمى نوعيف عذري، وحسي وثالث ليس 
بالعذري وال بالحسي إنما ُىَو فف مف القوؿ مصطنع، وكاف ال يقاؿ إال في مطالع 

وفييا يبدأ بالغزؿ والوقوؼ في ديار الحبيبة، ثـ االنتقاؿ إلى الغرض . القصائد
. األساس

لمشعراء مذاىب في إفتتاح القصائد "إفَّ :  وكذلؾ يذىب ابف رشيؽ فيقوؿ
ستدعاء القبوؿ بحسب ما في الطباع مف حب  بالنسيب لما فيو مف عطؼ القموب، وا 

ف ذلؾ إستدراج لما بعدهُ  . ()"الغزؿ، والميؿ إلى الميو، والنساء، وا 
 يتقدـ بذكر الوقوؼ عمى () وذلؾ ما نجد في شعر عمي بف محمد الموصمي

 [الطويؿ]:     األطالؿ، وذكر دارسات الرسـو وغزالف الصريـ قائالً 

                                                 

. 1/225: العمدة في محاسف الشعر وآدابِو ونفذهِ  ()
. 1/225: المصدر نفسو ()
: قالئد الجماف: ينظر. (622)عمي بف محمد بف حّماد أبو الحسف الموصمي، مات بالموصؿ سنة  ()

4/104 .
. 4/104: قالئد الجماف ()

ربوٌع لينٍد دارساٍت رُسْوُميا 
 

سقتيا عياٌد ال َتغب غيوُميا  
 

ربوٌع لغزالف الصريـ مالعٌب 
 

بأرجائيا أقفرف مذ باَف َرْيُميا  
 

وقفت بيا أبكي وفي القمِب لوعٌة 
 

عمى طيِب أياـ تقّضى نعيميا  
 

 وما رحموا إال وبيف جوانحي

 

لرحمتيـ َناٌر مقيـٌ جحيُميا  
 

أحفُّ إلى أرِض الحمى وبروِدىا 
 

إذا فتح النوُر األريَج نسيُميا  
 

بيا ظؿَّ قمبي ثاويًا ولطالما 
 

أعاَد أديمي مستجدًا أدْيُمَيا  
 

شكاية محزوٍف أىؿَّ دموَعُو 
 

ـُ سميُميا   ()عقارب صدٍغ ال ينا
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سترجاع ذكريات آثار     ثـ ينفذ إلى المديح يجسد الشاعر موقؼ إستذكار وا 
شجنيا الطمؿ الذي عاينُو الشاعر ووقؼ عندُه باكيًا متحسرًا، متفجعًا عمى رحيؿ مف 

. كاف يسكنو وعمى األياـ الطيبة التي قضاىا فيوِ 
 وكما ىو دارج مجيء الغزؿ في صدور قصائد المدح ما ُىو إال تمييد فإف 

مقدمات القصائد ال نحّس فييا بصدؽ العاطفة والشعور؛ ألنيا ال تصدر عف عاطفة 
تفقد حيويتيا ونضارتيا وتجري "الحب، إنما صارت بفعؿ المديح المأجور، إذ 

كالمديح في قوالب مرسومة وصارت تقاؿ عمى سبيؿ التقميد؛ ألف الشعراء قد أْجُروىا 
 وتمؾ التي نجدىا ()"في القصيدة المدحية بوصفيا ممحقات الزمة إلستكماؿ بنائيا

 مفتتحًا قصيدتو بمقدمة غزلية في مدح بدر ()عند القاسـ بف أحمد بف زيد الموصمي
:     الديف لؤلؤ

 [الطويؿ]           
 خذوا عني رواة العشِؽ حالي وما ألقى

فعندىـ عمـٌ بمف يّدعي العشقا  
 

وقّصا عمى َمف ىمُت فيِو قضيتي 
 

عساُه يرى عطفًا عمى دنٍؼ ُممقى  
 

بعيدٌة عيدِه بالّرقاِد جفوَنُو 
 

 ()فمو شاَء طيفًا ما أطاَؽ ليا طبقا 
 

 إّف ما نجدُه في ىذا الغزؿ ىو إطراء، ومنفذ يدخؿ منُو الشاعر إلى نفس 
الممدوح، فيو خاٍؿ مف العاطفة والخياؿ؛ ألَنُو غير نابع ِمف عمؽ التجربة المتمثمة 

بالّحب عند الشاعر، فيو غزؿ تقميدي يكوف في مقدمات القصائد الطواؿ كما يسميو 
. ()بعض الباحثيف

 إشترؾ الشاعر العربي مع جميع األمـ في التعبير عف ىذا الشعور، فيو 
حديث العواطؼ، والمشاعر حتى ليكاد ديواف الغزؿ يشكؿ أكبر الدواويف، وأعظميا 

                                                 

. 68: ظاىرة التكسب ()
بف عمي بف الحسيف بف أبي طالب أبو ... القاسـ بف أحمد بف زيد بف محمد بف محمد بف زيد بف أحمد ()

. 4/368قالئد الجماف : ينظر. 590الحسف أبو الحسف العموي الموصمي ولد 
. 4/370: قالئد الجماف ()
.  وما بعدىا57الغزؿ العذري : ينظر ()
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، وابف ()بؿ أفَّ مف الشعراء، لـ يقؿ شعرًا إال في الغزؿ كعمر بف أبي ربيعة
، إذ كاف مف المألوؼ في القصيدة العربية أف تبدأ بالوقوؼ عمى األطالؿ ()الدمينة

ال يعدو أف يكوف صورة مكررة عف الغزؿ القديـ عند كثير "، وىذا كمُو ()والتغزؿ بيفّ 
وفي ىذا الغزؿ جمعوا بيف االتجاىيف الذيف عرفيما الشعر العربي . ()"مف الشعراء

:                                                     ()وىذا ما نممَحُو عند عمي بف مالعب الشاىد. ()وىما العفيؼ والحسي
 [الكامؿ]

يا راكبًا يفمي الفال بمناِسـِ 
 

تدمى كطرفي أو كقمبي الخافِؽ  
 

عّرج عمى وادي العقيؽ فأَىمُو 
 

عقّوا وضموا بالخياِؿ الطارِؽ  
 

وأقر الّسالـ عمييـ مف معشٍر 
 

عمقوا مف الّدنيا بقطِع عالئِؽ  
 

غاروا بطرفيـ الغرْير مع الّنوى 
 

نوـَ الغرير عمى محّب شائِؽ  
 

وبحاجر حجروا العقوؿ وحّرموا  
 

مذ حّرموا وصمي بكؿِّ طرائقي  
 

أبدًا وال ماء العذيب برائِؽ    بانوا فما باف األراِؾ بمائٍس 
 

ما ضّر لو رقوا لّرؽ ىواىـ 
 

 ()بالقرب بعد تباعٍد وتفارؽِ  
 

 فالشاعر يفتتح مدَحُو بمشيد صحراوي ثـ غزلي راكب الفال، ووادي العقيؽ 
مف وادي العقيؽ، ويبدو أف  (محبوبتو)وىو وقوَفُو عمى آثارىا؛ ألف التي يحبيا 

خياليا أغرقو، فيدعو إلى القرب بينو، وبينيا ويسأليا أف يرَؽ لو عطفيا؛ لكي يقترب 

                                                 

. ديواَنوُ : ينظر ()
. 15/144: عبداهلل بف عبيداهلل بف أحمد األغاني ()
. 25: فف الغزؿ: ينظر ()
. 25: إتجاىات الغزؿ في القرف الثاني ()
. 26: المصدر نفسو ()
عمي بف مالعب بف ىاشـ : عمي بف مالعب بف عموي الموصمي الدار والمنشأ، وردت ترجمتُو في أنو ()

. 158-1/157: تاريخ إربؿ: ُينظر. الشاىد
. 3/303: قالئد الجماف ()
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منيا، فالوقوؼ عمى أطالؿ الحبيبة والسالـ عمييا يغمب عمى ىذا الغزؿ خموُه مف 
. ()العاطفة إال القميؿ
: الغزل العذري

 وُىو الغزؿ الذي ينأى فيِو الشاعر عف الوصؼ الحسي لجسد المرأة بمفاتنيا 
المختمفة، ويركف إلى ىذا الوصؼ المعنوي الذي يعتمد عمى تصوير لواعج الشوؽ، 

. ()والصد، واليجراف
: جذور نشأته

 إختمؼ الباحثوف في جذور ىذا الغزؿ ونسبُتُو، فمنيـ مف أرجع أصمُو وجذورُه 
إلى العصر الجاىمي، ومنيـ مف يرى أنُو وليد العصر اإلسالمي واستمر الى العصر 

: ،لكف مف حيث القوؿ فيو ىناؾ اراء منيا قوؿ الدكتور الكفراوي()العباسي ولكؿ رأيوُ 
أفَّ أصحاب شعر الغزؿ العذري لـ يكونوا زىادًا في غزليـ، إنما الحرماف : "الكفراوي

ىو الذي جعميـ يتركوف حبيباتيـ مفندًا اآلراء القائمة إفَّ الغزؿ العذري ىو أثر مف 
ومنيـ مف يرجع ظيوره ونشاتو الى .()"آثار الديف، ويعّدُه إفتراًء، وتجنيًا عمى اإلسالـ

.  ( )الى الزىد والتصوؼ
وأىـ ما يمتاز بو ىذا الموف مف الغزؿ وضوح الحب، والحرقة، واأللـ، واإلخالص، 

: وىذا ما نجدُه عند محمد بف يوسؼ الموصمي قائالً .()"وصدؽ العواطؼ ونبميا
                                                                      

 [البسيط]
بي مف لحاظؾ جرٌح أنَت مرَىُمو 

 

وفي الحشا منؾ وجد أنَت تعمُمُو  
 

أخفيَت حبَؾ جيدي أف أبوح بِو 
 

فأَعِرب الّدمع ما قد ُكْنُت أْعَجُمُو  
 

                                                 

. 25: إتجاىات الغزؿ: ينظر ()
. (بحث). 17: معاني الغزؿ بيف التقميد والتجديد في العصر الممموكي والعثماني ()
 . 181، 160 ،159: الغزؿ في العصر الجاىمي:ينظر ()
. 60-59: الشعر العربي بيف التطور والجمود: ينظر ()
. 185: حديث األربعاء: ينظر ()
. 24: المصدر نفسو ()
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ومف جوارحِو تُبدي مفاِضَحُو 
 

 .()إذا طرأ الحّب قؿ لي كيؼ أكتموُ  
عرب   فالشاعر يذكر جرح لحاظ عيني المحبوب، والوجد الكامف في حشاه، وا 

ف ما نممُسُو مف صدؽ  الدمع، وكتماف السِّر إجتمعت كميا لمتعبير عف حّبو، وشوِقِو وا 
األحاسيس الجياشة، والصدؽ الذي يكتنؼ مشاىد اختالج العطافة في نفس الشاعر 

. النتاج الشعري وسرىا الكامف المتأنؽ
 فالشعر العذري ليس شعرًا مصطنعًا فيو شعر اإلبتعاد عف التعريض 

بالحبيبة، ففي ىذا الجانب نممس صدؽ مشاعر الشاعر في إحساسِو المرىؼ إتجاه 
إّف الّصدؽ ُىو أحد الطوابع البارزة التي تمأل "محبوبتِو كما يقوؿ شكري فيصؿ 

جوانب ىذا الموف مف النتاج الشعري، فالصدؽ في المشاىد، واألخيمة، والصدؽ في 
العواطؼ، واألحاسيس، والصدؽ في التعبير، إذ لـ يقصدوا إلى التأنؽ في التعبير 

لى الزخرفة فيو ، ومف ساَر عمى ىذا النيج في الصدؽ في الغزؿ محمد بف ()"وا 
 [الطويؿ]:الّعباس بف أبي الفضؿ الموصمي يشير إلى محبوبِتِو باليوى العذري قائالً 

                                                 

. 5/321: قالئد الجماف ()
. 70-65: تطور شعر الغزؿ، مف امرئ القيس إلى ابف أبي ربيعة ()
. 6/44: قالئد الجماف ()

َىال ليَس ما دوف الثنيِة منزُؿ 
 

وصبرًا فيؿ غير الثويِة منيُؿ  
 

أتاؽ لئف قصرُت عف غاية المدى 
 

 فعزمي أىدى ما امتطيُت وأىمؿُ  

 

حراـٌ عميَّ النـو يا ميُّ بعدىا 
 

إف لـ أنؾ مف ىذِه ما أؤمُِّؿ  
 

وبي فرط وجٍد حؿَّ بيف جوانحي 
 

وصدري فال ينأى وال ينتقُؿ  
 

متى شمُت مف أطالؿ برقة بارقًا 
 

َـّ أّوُؿ   دعاني ىوى خمفَتٌو ث
 

ومف وليي بالرّبع لـ أَر منزاًل 
 

بتيماء إاّل قمت حييُت منزُؿ  
 

فموال اليوى العذري لـ أدر ما اليوى 
 

ولوال الحمى النجدي ما ُعجُت أسأُؿ  
 

خميمّي ىاّل تعذراف أخاكما 
 

عمى داِئِو فالعذر بالحر أجمُؿ  
 

 أجدُّ كما أني جميد عمى اليوى
 

 ()وما كّؿ مف يستحمؿ الّضيـ يَحمؿُ  
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 فالشاعر يشير إلى الصبابة، والعشؽ العذري، وحمى نجد أف أعراض حمى 
، وقد تعمؽ أكثر شعراء العصر  ىذا الغزؿ قد أصابتو فعيناُه لـ تذؽ طعـ النـو

. بالمعاني العذرية فيـ يشكوف لوعة السقاـ والنحوؿ الذي أثر فييـ إزاء الحب
ّف  وقد دأب الشعراء عمى الشكاية مف صدود المحبوب، وىجراَنُو، أو قطعيُتُو وا 
عبث المحبوب بيـ وبالرغـ مف كثرة المعاني الغزلية إلى أفَّ الشاعر يصؼ الموعة، 
والشكوى مف الغزؿ العفيؼ عند شعراء ىذا العصر، والتي تتمثؿ بالشوؽ والحنيف 
لمحبيبة، وديارىا، وما يالقيِو مف ألـ ذلؾ الفراؽ، والتحوؿ أكثر المعاني التي يقؼ 

ال بد لكؿ محبِّ صادؽ : "عندىا الشعراء، وىذا ما يذكرُه ابف حـز األندلسي قائالً 
ما بكتماف واقع المعنى، مف أف يؤوؿ  ما ييجر، وا  المودة ممنوع الوصؿ، أما يبيف، وا 

وىذا ما نمحظو في شعر أحمد بف غزي بف . ()"إلى حد السقاـ، والضنى، والتحوؿ
 [الوافر]:                                                       عربي الموصمي

 يحادث الشاعر خّمُو بأفَّ النار التي يكابدىا مف ىواه، وحبو ليست كالنار التي 
، بؿ أراد أف يكني عف شدتيا، وىوليا، ويصؼ التسييد وضع فييا النبي إبراىيـ

الجور الذي لحقو مف محبوبِتِو، فضاًل عف السقـ لكنو عمى الرغـ مف ذلؾ يود 

                                                 

. 196: طوؽ الحمامة في األلفة واآلالؼ ()
. 344-1/343: قالئد الجماف ()

َتظفُّ الُحبَّ َسْياًل يا خميمي 
 

وتحَسُب نارُه ناَر الخميِؿ  
 

وما تدري بما يمقى محبٌّ 
 

مف األحزاف في الّميؿ الطويِؿ  
 

أما ِمف منصٍؼ مف جور ظبٍي 
 

عمى قتؿ الضراغـِ مستطيِؿ  
 

ِِ عزيٍز  أشدُّ عميَّ مف شوِؽ
 

رأى حكمًا عمى دمٍع ذليِؿ  
 

وأحكـٌ فيَّ مف َنَوِب الميالي 
 

وجوِر الّدىر في ماِؿ البخيؿ  
 

معنفتي عمى سقـٍ بجسمي 
 

دعَيني ما ييّمَؾ مف ُنحولِي  
 

أما والحسُف خمفُو مستياـٍ 
 

بورِد الخدِّ والطرِؼ الكحيِؿ  
 

يمينًا ال أطعتِؾ في مالـٍ 
 

فقولي ما بدا لؾ أف تقولِي  
 

عميَّ رضا الحبيب بكؿِّ وجٍو 
  

. ()وليس عميَّ إرضاء العذوؿِ  
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إرضاء محبوبتِو عمى حساب عاذِلِو الذي ىو صديؽ، أو عاذؿ يمومُو في األوقات 
  .()كميا وىذا خطب شديد، وعبء ثقيؿ

لـ تختمؼ معاني الغزؿ العفيؼ في الشعر " ومع كثرة معاني الغزؿ إال أنَُّو 
العربي عامة فيي جميعًا تدور حوؿ فراؽ األحّبة، والتعبير عف أثر ىذا الفراؽ سواًء 
بالوقوؼ عمى أطالؿ المحبوبة وتذكر ما إنقضى مف أياـ التأسي عمى ما فاتو مف 
الذكريات، أـ التعبير عف شدة الشوؽ لرؤية المحبوب، ووصؼ ما يعانيو مف اآلـ 

الجوى، والبعاد، ومف خالؿ ذلؾ يشير الشاعر إلى بعض صفات المحبوبة المعنوية 
مف خالؿ الترقب لمحبيب والحبيبة، . ()"وما تسمح بو، ويذكر الرقيب الواشي

والترصد ليما لمحيمولة دوف لقائيما فيو العائؽ بينيما كما يصفيـ ابف حـز آفة مف 
آفات الُعذاؿ وىـ أقساـ منيـ مف يثقؿ الجموس عمى غير عمد في المكاف الذي 

، وقد يصؿ ()يجتمع فيو المتحاباف، ويتعمد مراقبة المحبوب دوف المحب أشد مراقبة
الرقيب مناه في قطع دابر العالقة فيضؿ الرقيب أكثر العوائؽ فتكًا بالعالقة العذرية، 

: ()وذلؾ ما نجده ونستشفُو مف معاناة إسماعيؿ بف الحسيف أبو الفداء الموصمي
   

 [الكامؿ]               

قاَمْت تَوّدعني أميمَة واليوى 
 

قسماِف بيف مودٍَّع ومودِِّع  
 

في برقع برزت إليَّ فمف رأى 
 

 ()شمَس الضحى محجوبًة في برقعِ  
 

فمثمت رشؼ رضابيا ودموعيا  
 

ىطالة خوؼ الفراؽ وأدمعي  
 

وشكوُت ما ألقاه مف وجدي بيا 
 

يوـَ الّنوى فتنَيَدْت ونكْت َمِعي  
 

ـّ إفترقنا وىي قائمة لقد  ث
 

بمغ الحسوُد مناُه فيما يدعي  
 

                                                 

. 116: طوؽ الحمامة: ينظر ()
. 9: معاني الغزؿ بيف التقميد والتجديد في العصر الممموكي والعثماني ()
. 123-122: طوؽ الحمامة: ينظر ()
. 1/425: ترجمتو قالئد الجماف: ينظر ()
.  قطعة قماش توضع عمى الرأس لتغطي الوجو: برقع ()



  املبحث الثاني الغزل
 

    

58 

 

فارقت جيراف الرضا ال بالرضا 
 

 ()مني ونيراف الغضا في أضمعي 
 

 وكما كانت الشكوى مف الحاسد، والعذوؿ، والرقيب مف خصوصيات الحب 
العذري، كذلؾ كاف الحّب العفيؼ عند شعراء الموصؿ، فالبكاء، وفراؽ الحبيبة الذي 

. ولّدُه تدخُّؿ الحاسد فأودى بيا إلى االفتراؽ
 وكذلؾ يعمد الشعراء العذريوف إلى وصؼ مقومات الجماؿ لدى المحبوبة 

.. فأحاطوا بأروع الصور،مف غير أف يشرح جسـ المحبوبة، ويصؼ لنا كؿ جزء فيو
وكانوا غالبًا ما يولوف العيف . ()"ومدارُه شعور الحب نفسو، وتأثيرُه في نفس المحب

النافذة التي يطؿُّ منيا الشاعر عمى دخمة : "عناية خاصة في شعرىـ الغزلي، إذ إنيا
محبوبِتِو وتطؿُّ منيا عميو، ىي منبع الجاذبية التي يستأسر ليا الحبيب ويمتذ األسر، 
وليس غريبًا أف يقع الحب مف أوؿ نظرة؛ ألف لشكؿ العيف ولونيا وبريقيا دورًا ىامًا 
في إختيار المحبوب، وكثيرًا ما تغنى الشعراء بما في العيف مف جاذبية، وما ليا مف 

أثر يتصؿ بحاسة النظر المعاني التي يسقييا اإلنساف عمى أجزاء الجسـ 
وىذا الغزؿ يدور حوؿ حبيبة واحدة يتوجو الشاعر إلييا بكؿ غزِلِو، . ()"ومظاىره

، وىذه ىي لوعة الحب ووجد الفراؽ ()ويكوف حديثُو عفيفًا ال تسفؿ فيو وال مجوف
 وقسوة المحبوب وصدودُه، وىذا أسعد بف عّمار بف سعد بف أبي العالء الموصمي

:  يميج بذكر ُمقمة حبيبتو، ويستحضر ما تفعمو بالعقوؿ مستعطًفا رفًقا منيا بقمبوِ 
 [البسيط]  

يا َمْف َلُو مقمٌة تسبى العقوُؿ بيا 
 

رفقًا بقمٍب حشاُه الوجد أحزانًا  
 

إف كاف قصدؾ قتمي بالصدود فقد 
 

 .()أضرمت في كبدي باليجر نيرانا 
 

                                                 

. 426-1/425: قالئد الجماف ()
. 503: إتجاىات الشعر العربي في القرف الثاني اليجري ()
. 63: اإلضطرابات الجنسية عند الرجؿ والمرأة ()
. 507: المصدر نفسو: ينظر ()
. 4/248: قالئد الجماف ()
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 ة ينتوي الشاعر ىنا اإلفصاح عف لحظة حب صادقة تجسدت بتمؾ المعانا
التي أورثتيا تمؾ المقمتاف المتاف أسرتا قمبُو، فأضحى عاشًقا لـ يرث غير األحزاف، 

وىو يكابد لوعة الصدود الذي تمارُسُو الحبيبة ببراعة، وغنٍج مما أضرـَ في كبدِه قبؿ 
أف َتيَـّ بقتمِو مف ذلؾ الصدود، واليجر القاسييف نيرانًا ال تخمدىا إال نشوة المقاء الذي 
لـ يحسف الشاعر التكيف بحصولِو، لكنو إلتمس الرفؽ بقمبِو كوف حبيبتو تسكف ذلؾ 

القمب المعّنى أًسى، ولوعًة؛ ألف براثف الصدود، واليجر أطبقت عميو، فأدمُتُو 
ولـ يعد قادرًا إال عمى االستسالـ لجبروت تمؾ المقؿ الَنُجؿ التي تذىب . وصرعُتوُ 

. بالعقوؿ فيي حالة صيرورة إلى نسؽ مف العناء المذيذ في الحب
 وبقَي الغزؿ العفيؼ عند شعراء الموصؿ محافظًا عمى مقوماِتِو التي نشأ 

عمييا، إذ إفَّ مركز المرأة في ذلؾ المجتمع جعميا تحاط باإلحتراـ، والوفاء، إذ إّف 
وكاف لكؿ . شعور المحب تجاىيا مف معاناة، ومتاعب لموصوؿ إلييا، وااللتقاء بيا"

ذلؾ كبير األثر في إيجاد نوع مف الغزؿ يتحدث عف المواجد، واألشواؽ، والتطمعات 
التي يحسيا المحب تجاه الحبيب البعيد المناؿ، ويعبر عف اآلالـ التي يعيشيا 

ويعانييا جّراء البعد، والصد، وتصوير كؿ ما يالقيِو عمى سبيؿ الفوز بنظرة خاطفة 
، وىذا ما نمحظُو، ونجدُه ()"منو، أو تحية عابرة تشفي تباريَحُو، وتخفؼ مف أوجاِعوِ 

: عند عمر بف محمد بف عمي بف أبي نصر بف محمد الموصمي قائالً 
 [الطويؿ]

يحرِّض أشواقي إلى َمْف أوّدُه 
 

سنى بارؽ بالرقمتيف يموُح  
 

وىاتفُو بالباِف تممي مف الجوى 
 

صحائؼ لـ يعمـ لُيّف َنزوح  
 

تغنت فأبكتني جوًا ولقّمما 
 

بكى مف غناء األعجمي فصيُح  
 

فقمُت وفي األحشاء مف العج اليوى 
 

صبابة وجٍد تغتدي وتروُح  
 

كال شجنينا واحٌد غير أنني  
 

ـُ ما ألقاه وىي تبوُح   أكت
 

                                                 

. 136: األدب في ظؿ بني عّباد ()
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وحّيرني ىذا اليوى وفنوَنُو 
 

 ()أعمـ ذات الطوؽ كيؼ تنوحُ  
 

 فينا يتسامى الشاعر فوؽ مشاعره التي لـ يعد يطيؽ إحتماؿ كتمانيا لكنُو في 
الوقت نفسو ال يجرؤ عمى البوح بيا حرصًا عمى سمعة معشوقتو، وخوفًا عمييا مف 

إفتضاح أمرىا، وعمى الرغـ مف مشروعية تمؾ العالقة إال أّف كتماف العشؽ أحفظ َلُو، 
وأدـو لبقائو مف إذاعِتِو وىذا الشعور ناجـ عف حالة صراع شعوري مرير تتقاطر 

عمى بؤرتو ىواجس ممّحة إستطاع الشاعر التسامي فوؽ ذلؾ الصراع الشعوري الذي 
حتماؿ لواعجُو ومكابداِتِو الكامنة . يحتدـ في وجداِنِو بكتـ سر ىواه، وا 

 وفضاًل عّما تقّدـ نجد أفَّ الغزؿ العذري ال يقمؿ مف االحتفاؿ بالجسد ويوجو 
الغزؿ العفيؼ ال يفطـ "اإلىتماـ بالصفات النفسية، والمعنوية في المحبوبة، إذ إفَّ 

الحاجات الجسمية لكنيا ليست ىدفُو األوؿ كما عند شعراء الحس، والفحش، 
عنصر ثانوي يدخمو بعد تمكف األلفة ومف ىنا إمتاز الحب "وأنيا . ()"والمجوف

ف كاف عفيفًا - والحب . ()"العذري عف الحب الجسدي الذي يبدأ بالشيوة ال - وا 
شتياقًا لممسيا وتقبيميا . ()يخمو مف شوائب جسدية إعجابًا بجماؿ المرأة، وا 

 العذري () ومثؿ ذلؾ ما نراُه في شعر يحيى بف أحمد بف موسى الموصمي
 [الكامؿ]:              ذاكرًا بعض الصفات الجسمانية
َمنَح القضيَب رشاقًة وتأّودا 

 

رشأ بوجنِتِو الظاللة واليدى  
 

آلت محاسنُو إلّيِو قاِدِر 
 

لتتيمف مَفّوىا وُمَبّمدا  
 

رحمت إليِو مف الصدوِر قموبنا 
 

 ()فكأنيا بدٌف تحّث بيا الحدا 
 

 التي يعبر بيا عف حبِو لحبيبتو؛ ألف الرشأ ىو ت فالشاعر جاء بالتشبييا
الممنوح، والقضيب ُىو المانح، ىنا يشبو الشاعر قواـ محبوبتو بأفَّ قضيب الباف 

                                                 

. 185-4/184: قالئد الجماف ()
. 316: إتجاىات الغزؿ في القرف الثاني اليجري ()
. 197: الحب العذري نشأتو وتطورهُ  ()
. 197: الغزؿ في العصر الجاىمي: ينظر ()
. 7/207: قالئد الجماف: ينظر ترجمتو في. (ىػ618)يحيى بف أحمد بف زكريا الموصمي توفي سنة  ()
. 7/207: قالئد الجماف ()
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منحيا مف صفاتِو الرشاقة، والتأود وىو يدؿ عمى نحافة تمؾ الحبيبة، ُحسف قواميا 
مف غير ما ُيعيبُو مف صفات الترىؿ، فقرف التضاد الظاللة واليدى الذي جسّد فيِو 

ف قمب  صورة المحبوب عمى نحو بارع جميؿ يصؼ قواـ المحبوبة ووجييا، وا 
الشاعر خافؽ وكأنو يّود أف يخرج مف صدره؛ ليحث خطاه ليصؿ إلى المحبوبة 

ليراىا، فوظؼ الشاعر اإلستعارة إلتماـ صورة الشوؽ الذي ألعج ولّوع أسباره 
: الغزل احلسي:  ثننثًا 

 وىو ذلؾ الموف مف الغزؿ الذي يتناوؿ األوصاؼ الحسية لممرأة، فيتغنى 
حسي غير فاحش، وحسي : بمفاتنيا المختمفة، وىو يقسـ عمى نوعيف

،وسبب ظيوره وانتشاره ُىو أف الحياة الجاىمية حياة مادية يطغى عمييا ()فاحش
المحسوس، لذلؾ تؤمف ِبِو، وىذا ما دفع بالشعراء إلى أف يتعامموا مع الكثير مف 
المحسوسات ويسبغوف عمييا الصفات اإلنسانية، إذ رأى المرأة عبارة عف صورة 

تحرؾ فيِو عواطؼ الجنس، ومكامف الحب، والجماؿ، وقّمما تجاوزىا إلى "ظاىرية 
وىذه الصورة متقاربة عند أكثر الشعراء؛ وذلؾ ألف . ()"المعاني الروحية العميقة

البيئة متماثمة، وكؿ شاعر لو نظرتو الخاصة، فالجماؿ عندىـ مثؿ معيود يمتزموَنُو 
وأداؤىـ في موضع الصورة، فقد إختمؼ بيف الشعراء بحسب طبائعيـ اإلسموبية 
والفنية فبعضيـ إستأثر جماؿ النظرة، وبعضيـ أستأثر ضمور الخصر وطوؿ 

 ()الجيد
المعمـو عف الغزؿ الحسي أف شعراءُه ال يقتصروف عمى محبوبة واحدة في غزليـ، 

إنما يتعدوف إلى عدة محبوبات، ومنذ العصر الجاىمي، ومع كثرة ىذا النوع مف 
ينتزعيا مف "الغزؿ وما تغمغمت فيِو مف حسية وكثرة تشبييات إال أف الشاعر بقي 

عالمِو المادي، وجعميـ تمسكيـ بيذه الحسية، إذ وصفوا شيئًا أدقوا النظر في أجزاِئِو، 
وفصموا الحديث فييا تفصياًل شديدًا، وىذه الحسية فييـ جعمتيـ ال يتسعوف بمعانييـ، 

                                                 

. 15: معاني الشعر بيف التقميد والتجديد في العصر الممموكي والعثماني ()
. 141: أدب العرب في عصر الجاىمية ()
. 175: تطور الغزؿ بيف الجاىمية واإلسالـ: ينظر ()
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أما في العصر اإلسالمي فقد . ()"بؿ جعمتيـ يدوروف حوؿ معاٍف تكاد تكوف واحدة
ظير تيار الغزؿ العذري الذي بينو البحث  

األوؿ تيار الزىد :  وفي العصر العباسي إنقسـ الشعراء عمى قسميف
الخالعة والمجوف، وفي ىذه المدة التي يدرسيا البحث لـ أجد : والتصوؼ، والثاني

وجودًا لمغزؿ الحسي الفاحش، فأكثر شعرىـ غزؿ حسي غير فاحش؛ وسبب ذلؾ 
أعزوُه إلى أف أغمب شعراء الموصؿ في القالئد ىـ مف الفقياء، وحّفاظ القرآف وأىؿ 

، فال نجد مف الخالعة، والمجوف ما يوحي بذلؾ فضاًل عف كثرة ()الديف، والشريعة
المدارس الدينية التي ُفتحت في إمارة الموصؿ في عصر البدرييف، والزنكييف، ومف 

:  ذاكرًا طيؼ زيارة المحبوبة قائالً ()روائع الغزؿ عندىـ لمفضؿ بف ىبة اهلُل الموصمي
 [الطويؿ]   

تأمؿ طرفي طيَفُو حيف زارني 
 

ـُ   فأصبَح مف أىوى وفي خدِّه َد
 

فقمُت َلُو ماذا بخدَّؾ؟ فأنثنى 
 

!! يجاوبني مستعتبًا أنت تعمـ 
 

أتاؾ خيالي زائرًا فنظرَتُو 
 

()فيا وجنتي مف لحظ طرفؾ ُتحجـُ  
 

 

 فالشاعر يخوض غمار الحديث مع محبوبِتِو التي مّر طيفيا فنظرُه، إذ أف 
لحاظ الشاعر قد جرحت طيؼ خد المحبوب، فجاء بصورة رائعة أنتجيا خياَلُو 

. الخصب المتدفؽ مع كؿ نبضة وجدانية صادقة
 وأخذ الشعراء يتغزلوف بالمرأة بأجمؿ ما أوردُتُو حنايا قموبيـ مف رقيؽ 

الكممات، فكانوا معتدليف في غزليـ، إذ قصروُه عمى جماؿ المرأة، وذكر مفاتنيا 
في بياض بشرتيا، وطوؿ شعرىا األسود القاتـ، "إذ اتخذوا جماليا  . ()بأشياء مادية

                                                 

.  221: العصر الجاىمي ()
تراجـ الشعراء في قالئد الجماف : ينظر ()
. 4/335قالئد الجماف : ينظر ترجمتو في. ورد في ىامش األصؿ ضياء الديف ()
. 4/335: قالئد الجماف ()
. 148: إتجاىات الغزؿ: ينظر ()
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وسعة عينييا، المتيف تشبياف عيف البقرة الوحشية، ودليا في مشيتيا، وتثني عطفيا 
، ()"مرحًا حتى أف مف يراىا أنيا ثممة مف شرب الخمر

 وىذا ما نجدُه في شعر محمد بف أبي العّباس الموصمي واصفًا، ومتغزاًل بذلؾ 
:  الجماؿ قائالً 

                                                  
 [البسيط]

بيضاُء تسفُر عف بدٍر وتبسـُ عف 
 

ُدرٍّ ويجيُب لياًل شعرىا الَوجُؿ  
 

في وجييا خفٌر في طرفيا َحُوٌر 
 

في قّدىا خفٌة وفي ردفيا ثَقُؿ  
 

ليا مف الظبي جيٌد، والميا َحَدٌؽ 
 

والخيزراَنَة قّد والنقا كفُؿ  
 

َتمشي ودّؿ الّصبا يثني معاطفيا 
 

كأّنُو شارٌب ِمف ريقيا ثمُؿ  
 

وتحمُؿ الريُح َريَّاَىا إذا إنبعثت 
 

. ()مف خدرىا فيضوُع الحيُّ والكَمؿُ  
 

 فيصؼ الشاعر محبوبتِو بأوصاؼ حسية بدءًا مف شعرىا، وطرفيا، وقّدىا 
ف عطفيا في المشي قد أصاَبُو الثمؿ  وردفيا، ويشبو جيدىا بجيد الظبي الرشيؽ، وا 

حينما شرب مف ريقيا الخمرة، وفي وجييا خفر أي حياء، وجاء بخصر، وحور 
وجانس بينيما، وجاء بالتضاد ليبرز صورة المحبوبة الخفة والثقؿ، ثـ التشبيو مف 
الميا الظبي والجيد لجماؿ التشكيؿ، ومف الميا حدؽ يشبو عيناىا بعيني الميا و 

داللة عمى طراوة القامة، وليونتيا مع صالبتيا، كذلؾ ىي ذات  ( قد–الخيزرانة )
رائحة طيبة، وكؿ ىذه األوصاؼ دالة عمى أف معشوقتِو متَرفة ذات دالؿ، منعمة، 

. مف أىؿ المجد، والرياسة، واألمر، والنيي
 وفي العصر الوسيط الذي كاف البحث بصدد دراستُو َوَجد أفَّ إختفاء المرأة 

عف أنظار الناس، وجماليا كاف َلُو األثر الكبير في قمة الغزؿ الحسي الفاحش، ومما 
دفع الشعراء إلى التوجو إلى الغزؿ البعيد عف الخالَعة معماًل بذلؾ أحد الباحثيف في 

                                                 

. (بحث). 17: معاني الغزؿ بيف التقميد والتجديد في العصر الممموكي والعثماني ()
. 6/44: قالئد الجماف ()
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إف إحتجاب المرأة، وحجرىا في دارىا، وعدـ السماح ليا بمخاطبة الرجاؿ، "قوَلُو 
ومجالستيـ حتى المقربيف منيا منع الشعراء مف التغزؿ بيا صراحًة حفظًا لسمعتيا 

، وىذا دفع الشعراء إلى أف يصطنعوا الصور الخيالية؛ ألنيـ لـ ()"وخشية مف أىميا
يجدوا ما تقع عميِو العيف مف مفاتف المرأة المختمفة وىذا ما يبوُح بو شعر محاسف بف 

:  متغزالً ()سروف الموصمي
 [الكامؿ]

يا حاماًل سيفًا ليقتمني بِو 
 

دْع ما حممَت فسيؼ لحِظَؾ ُأقَتُؿ  
 

لؾ أف تصدُّ وأف تجور تعتدي 
 

ماذا يضّرؾ في اليوى لو تجّمُؿ  
 

حتى ـَ إنتظر الوصاؿ وماَلُو 
 

 ()سبٌب وىؿ تمد التي ال تحَبؿُ  
 

 إستيؿ الشاعر لوحتو الغزلية بأف رفع صوَتُو لعؿَّ مف جفاه ينتبو، وقد  مارس 
عبر إسموبية النداء طقسًا روحيًا يتوَؽ إليِو ىو أف يثير معشوقتو لعميا تمتفت إليِو مع 
فضاعة ما تحممُو لو مف سيوؼ، إال أنو رأى أف سيؼ لحاظ حبيبِتِو، حيف خاطبيا، 

ىو اقتؿ مف السيؼ الحقيقي؛ ألف السيؼ يجرح الجسد، في حيف لحاظيا تجرح 
القموب، ونستشعر نوعًا مف العتاب المخبوء في عباءة اإلخبار عف صدود تمؾ 

الحبيبة، وتمادييا في اليجر، ونجد الشاعر متوساًل عف ضعؼ لما أحدث فيِو الحب 
مف سقـ، فمعؿ حبيبتِو تجود بوصاؿ قريب؛ ألنو ال يضرىا شيئًا لو أنصفت حبيبيا 
المعذب حتى إف طاؿ إنتظارِه أصبح عقيمًا ال جدوى فيُو مما يحيؿ إلى أف الشاعر 

كاف يرزح تحت عبء ثقيؿ مف اليواجس التي تعابث صبرُه، والمشاعر التي تشاكس 
.  قوتُو التي أخذ معوؿ اإلنتظار ييدميا، ويحطميا تحطيماً 

 ومما دفع الشعراء في ىذا العصر تغزليـ بالمذكر لكف لربما ال يكوف ىذا 
الغزؿ مذكرًا بالحقيقة، إنما المراد بِو المرأة، وىذا ما أشارُه البحث سابقًا إلى أف 

إحتجاب المرأة، والخشية مف أىميا دفع الشعراء إلى القوؿ بضمير المذكر لمداللة 
                                                 

. 59-58: األدب العربي في العصر الوسيط ()
. 5/62: قالئد الجماف: ينظر. مادحًا ألكابر الرؤساء (ىػ620)محاسف بف سروف الموصمي توفى قبؿ سنة  ()
 .5/62: قالئد الجماف ()
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ومثؿ ىذا الغزؿ كثير جدًا : "عمى المؤنث، وذلؾ ما اشار إليِو أحد الباحثيف قائالً 
وال يخفى عمى القارئ أفَّ فريقًا مف الشعراء أقوؿ .. يعود فيِو الضمير إلى المذكر

فريقًا ألنني ال أبريء الجميع خاطب المذكر وأراد بِو المؤنث، فوصفوا الغالـ في 
أعضاِئِو كما توصؼ المرأة في قدىا، وخّدىا، وخصرىا، وردفيا، وثناياىا، وشعرىا، 

 إلى المعاني المتبذلة اوجيدىا، وعينييا، وحتى في غنجيا، ودالليا، لكنيـ لـ ينحدرو
، وذلؾ ما نممحُو في شعر محمد ( )..."التي نجدىا عند أبي نواس، ومطيع بف إياس

:    قائالً ()بف الحسيف بف محمد الموصمي
 

   
 [البسيط]  

إفَّ العذاريف ما إف زادني بيما 
 

إاّل فؤاَد تذوُب الّناُر مف ُحرِقِو  
 

ما شاَف ُحمرة خدِّيِو أخضرارُىما 
 

()أغضَّ شيٍء يكوُف الورُد في َورقوِ  
 

 

ولـ يقؿ خدييا، ولربما يكوف  (خديوِ ) فالشاعر ىنا أشار إلى ضمير المذكر 
وكذلؾ شعر محمد بف . ىذا إشارة إلى امرأة، ولـ يكف يود البوح بذلؾ خوفًا عمييا

:   عمي بف حسف الموصمي
 [الطويؿ]      

كتبُت بخطي فوؽ خّط معّذبي 
 

ُسطورًا تحاكي أضمعي وَسَقامي  
 

وأوردت فييا بعض ما بي مف الجوى 
 

 ()وأودعتيا وجدي وفرط غرامي 
 

.  وعمى نفس الشاكمة يوجو غزلُو إلى مذكر وقد أراد بو إمرأة
: وذلؾ ما نممَحُو عند عبدالرحيـ بف محمَّد أبو القاسـ الموصمي متغزالً 

                                                 

. 59-58: األدب العربي في العصر الوسيط ()
. (ىػ607)وتوفى سنة  (ىػ549)محمد بف الحسيف بف محّمد بف الحسيف بف إسماعيؿ الموصمي، ولد سنة  ()

. 1180 رقـ 2/219: ، والتكممة لممنذري267-5/264: قالئد الجماف: ينظر ترجمتو في
. 5/267: قالئد الجماف ()
. 5/339: قالئد الجماف ()
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 [مجزوء الكامؿ]
قَسمًا بنرجس مقمتيو 

 

وشقائؽ في وجنتيِو  
 

وسنى أقاحي ثغرُه 
 

وبنفسُج في عارضيِو  
 

وبنوِر صبح جبينِو 
 

وظالـ ليؿ ذؤابتيِو  
 

 إني ألىوى أف أمو
 

 ()َت متيمًا كمفًا عميوِ  ـ
 

ف ضمير المذكر قد طغى   يتغزؿ الشاعر غزاًل حسيًا لكنو لـ يكف مبتذاًل، وا 
عميو بقولو مقمتيو، وجنتيو، وثغرِه، وعارضو فيتصورىا المتمقي غزاًل بالمذكر في 

ظاىرىا، لكف التحميؿ الداخمي العميؽ يشير إلى أنو غزؿ غير مصرح بالمرأة خوفًا 
. عمى سمعتيا

 

                                                 

. 2/361: المصدر نفسو ()
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: الرثاء
احد اىـ اغراض الشعر العربي المتميزة يقـو عمى صدؽ الشعور والعاطفة الممتاعة  

لذلؾ ىو مجموعة مف المشاعر تمتاز بالحزف، والموعة، والبكاء تخمقيا العالقات 
. ()"الفردية، واإلجتماعية، والعامة

 (رثاء العاقل):الرثاء غري الرمسي:  أوًال 
: رثاء األهل .1

الرثاء أحد أىـ وأغنى األغراض الشعرية، وأكثرىا إنتشارًا، وأكثرىا التصاقًا بالنفس 
ف صمة الرحـ بيف األخ، وأخيو ىي إحدى أىـ اأٍلسباب ()البشرية عمى اإلطالؽ ، وا 

الشعراء "التي تدفع الشاعر لرثاء أخيِو، والسبب الرئيس ىو السبب النفسي، إذ نجد 
يحرصوف عمى رثاء األخوة، وفي ىذا الرثاء يعنوف بإظيار العاطفة اإلنسانية، 

فراغ  وتمثيؿ النفس، وأشجانيا ويجيدوف أنفسيـ في التعبير عف مشاعرىـ النفسية، وا 
، وبذلؾ رثى ()"عواطفيـ فيما تفيض بِو قرائحيـ ليكوف عزاًء، ومشاركة في مصابيـ

: عبداهلل بف أحمد الموصمي أخاه أبا المعالي
 [مجزوء الكامؿ]

عفِت المكاـر والمعالي 
 

لّما فقدُت أبا المعالي  
 

وعدمْت مف عيني الّرقا 
 

 َد وصرُت نظوًا كالخالؿِ  ـ
 

واحسرتا لمدافنيػ 
 

ػو أما رعوا حسف الخالِؿ  ـ
 

 قد كاف ذخرًا لمصديػ
 

ػؽ ولمشقيؽ ولمموالي   ـ
 

قد كاَف حصنًا لمغريػ 
 

ػب ولمقريب ولمموالي  ـ
 

مالي أرى البستاف والشّبػ 
 

ػاَؾ منُو اليـو خالي  ـ
 

يتقاسموف متاعُو 
 

كّؿ َيقوؿ أبي ومالي  
 

                                                 

 .7: المرثاة الغزلية في الشعر العربي ()

. 5: أروع ما قيؿ في الرثاء: ينظر ()
. 58: شعر الرثاء في صدر اإلسالـ ()
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حّياُه رقراؽ الّنسيػ 
 

 ()ػـ وجاَد مثواُه الُعزالي ـ
 

 فالشاعر  يندب أخاه بفقدِه َلُو، ويصؼ حزَنُو الدفيف، وما يحمؿ مف مرارة 
ّنما يبكي عمى ذىاب كؿ ىذِه  عميقة، والشاعر ىنا ال يرثي إنسانًا قد مات، وا 

الفضائؿ، والخالؿ التي كانت تتمثؿ بأخيِو أبي المعالي، فيو يتحسر عمى أخيِو بقولو 
حرؼ مختص بباب الندبة وىي نداء المتفجع عميو والمتفجع  (وا)فػ  (واحسرتاه)

نو حصف (الميت الشقيؽ)، وىي لمندب ثـ يشرع بعد ذلؾ بذكر مناقب ()منو ، وا 
لمغرباء، فيشكو الشاعر أفَّ الّرقاد قد طار مف عينيِو، فروح الشاعر قد إمتألت 

بالحزف، ثـ ُيحيِّي أخاه بأرؽ ما يحويِو النسيـ بالذىاب إلى مثواه األخير، وقد أكثر 
نقطاع النفس، وكذلؾ  الشاعر مف التدوير؛ ألف داللتو تؤدي إلى إمتداد الحزف، وا 
إختيار الشاعر الكسرة لقافيتِو يشعر بالرقة، واإلنكسار، وىذا ما يتناسب مع ما ىو 

. ()فيو مف حزف
 ويذىب الرافعي إلى أفَّ الشعر في الرثاء يقاؿ عمى الوفاء، فيفضي الشاعر 

بقوِلِو حقوقًا سمفت، أو عمى السجية إذا كاف الشاعر قد فجع ببعض أىِمِو، إذ يعّد 
الرثاء مف الموضوعات البارزة في شعرنا العربي التي حظيت بعناية فائقة مف 

الشعراء، والموت قديـ عمى ىذه األرض منذ نشأة اإلنساف، وما مف شاعر إال وجرفتو 
مواكب الموت بيف األىؿ، واألحباب، واألصدقاء، ففجرت فيِو ينابيع الشعر وأثرت 
قريحتو بما ال تجود بِو في غير ىذا الموقؼ، موقؼ العناء الذي يخيـ عمى رأس 

الشاعر، ويحسُّ بو أكثر مف غيره؛ ألف الشعر ينبوع يتفجر مف الوجداف، واليامات 
تمتد ما وراء الواقع لذلؾ، فيو أقوى عمى تصوير الموت، واآلىات أكثر مف غيره مف 

، ومف ذلؾ رثاء عبداهلل بف أحمد بف عمي الموصمي ألخويِو يسمى ()الفنوف األخرى
:   أحدىما عمي، واألخر إبراىيـ قائالً 

                                                 

. 2/216: قالئد الجماف ()
ب .346: الجنى الداني في حروؼ المعاني ()
. 83: القافية في العروض واألدب ()
. 3/104: تاريخ آداب العرب: ينظر ()
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 [الكامؿ]         
صبري وحزني راحٌؿ ومقيـ 

 

ـُ   والّدمع مف بعد الحميـ حمي
 

أسفًا عمى مف كاف زيَف زماِنِو 
 

ـُ   إفَّ الزماف بما أتاُه لئي
 

ليفي عمى األخويف جار عمييما 
 

إفَّ النسيـَ عميَّ فيو سموـُ  
 

فكأف يـو عمّي يوـَ ُسمّيو 
 

ـَ إبراىيـُ   وكأّف إبراىي
() 

 

 فالشاعر يفصح عف عظـ المصيبة التي أحاطت ِبِو، فيو يجمع بيف صورتيف 
 (الحميـ)ىما الصبر عمى نوائب الّدىر، والحزف الكامف في داِخمِو، فجاءت كممة 

حار كأف  (حميـ)األولى بمعنى القريب المقرب مف اإلخواف واألخالء، والثانية 
 ومف بعد فقد ذلؾ – وىذِه طبيعة دموع الحزف –الشاعر يريد القوؿ أف الدمع ساخف 

القريب الذي ُىو أقرب ما يكوف إلى نفس الشاعر، ثـ نجد الشاعر أفاد مف آليات 
ثـ جعمتو يخاؿ النّسيـ العذب سمومًا  (حميـ)اإلسموب القرآني باستعماِلِو ىذِه المفظة 

الىبًا يحرؽ قمبُو أًسى، وفجيعة ليوؿ ما ُمني مف رزية ال يكاد صبرُه يساعدُه عمييا 
أو ُيسكت صوت الحزف الصارخ في أعماِقِو الذي أخذ يمزقو، ويمقي عميِو ألوانًا مف 
ستدعاء محموالت  الجزع، والحسرة وفي ىذا النص توظيؼ ألنماط القص القرآني، وا 

. داللية زخر بيا ذلؾ النص عبر تقانة التناص
 كما أفَّ شعر الرثاء شعر عاطفي، وليَس شعر مدح مجرد يقـو عمى ذكر 
مناقب المرثي، إنما ىو عرض أحزاف الراثي بكؿ آثارىا النفسية، ومظاىرىا 

ف كثرة إعجاب الراثي بالمرثي تجعؿ معاني الرثاء تتضح بأعمى درجات  اإلنسانية، وا 
 فيسخر الشاعر أحزاف غير العاقؿ ليؤكد بيا حزَنُو، فيسخر حزف الطبيعة ()اإلعجاب

فَّ أىـ مما يثيرُه  ويعبر بالدافع اإلنساني الذي يكوف عميقًا، وممتاعًا في فراؽ األىؿ وا 
تسمية لمف عضتُو النوائب بأنيابيا، وفرقت الحوادث بيف نفِسِو : "الفراؽ، فالرثاء ُىو

ال يكوف البكاء إال مف "، فالبكاء عمى الميت، وكثرتو تصيَبُو بالذىوؿ، إذ ()"وأحبابيا
                                                 

. 2/216: قالئد الجماف ()
. 115: الرثاء في العصر الجاىمي وصدر اإلسالـ: ينظر ()
.  2/161: نياية اإلرب في فنوف األدب ()
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، ومف ذلؾ ما نراه في شعر أحمد بف عمي ()"فضؿ فإذا إشتد الحزف ذىب البكاء
: الموصمي راثيًا أخاه محمد بف عمي، وقد توفى بإربؿ

 [الطويؿ]
رسوـٌ عفت منكـ رسـٌ تجددا 

 

وقمٌب غدا مف شدة الوجد ُمْكَمدا  
 

وعيف بفيٍض الّدمع تجري تأسفًا 
 

  ممتحدا()عمى َمف ثوى مف ظممة الرمْس ِ  

 

أقوؿ لربع كافَّ بالحبِّ أىاًل 
 

فأقفر في سكاِنو وتأبدا  
 

ـُ  أيا منزؿ األحباب ال زلت بعدُى
 

... خرابًا وما واالؾ إال 
 

.. أبا حامٍد لو يرىب الموت
 

ليابَؾ حقًا أف يفاجئؾ بالردى  
 

أبا حامٍد لو خّمد المرًء مجَدُه 
 

لكنَت عمى المجِد األثيِؿ مّخمدا  
 

ـَ تفّضاًل  أبا حامد فقت األنا
 

حسانًا وُحممًا وسؤددا   وفضاًل وا 
 

لقد كنت لي عضبًا أصوّؿ بحّدِه 
 

. ()إذا كشرت عف حّد أنيابيا العدا 
 

  إفَّ قوة العاطفة راجعة إلى طبيعة غرض الرثاء الذي عرؼ  التعبير بو عف 
، ونممس في ذلؾ كثرة تكرار اسـ أخيو في صدر ()صدؽ المشاعر، ورقة العاطفة

مجموعة مف األبيات فيذا يجعؿ أسموَبُو مؤثرًا معبرًا عف العاطفة الشعرية الجياشة، 
الالىبة مف تكرارِه الكممات، وأسـ أخيو نابع عف حالة الذىوؿ والصدمة التي أصيب 

.  ()بيا الراثي
: رثاء األم. 2

 وفي ىذا الرثاء ينزع الشعراء في نتاجاتيـ إلى التعبير الصادؽ المعبر عف 
ختطؼ أعز ما لدييـ، إذ إف الحزف، والشقاء  معاناتيـ مف الموت الذي داىميـ، وا 

أقدر الناس تعبيرًا عف الشقاء مف كاف "المخيـ عمى نفس الشاعر؛ قد أحاط بِو فيو 
                                                 

. 5/163: المصدر نفسو ()
. القبر: الرمس ()
. 278-1/277: قالئد الجماف ()
. 109: الرثاء في الشعر الجاىمي وصدر اإلسالـ: ينظر ()
. 515: الرثاء في شعر العصر العباسي األوؿ: ينظر ()
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، ويشرع الكثير مف الشعراء إلى ذكر الحكمة وضرب األمثاؿ، إذا ()"الشقاء في نفسوِ 
أشّد الرثاء صعوبة عمى "يخوضوف في ذكر صفات الرجؿ أكثر مف المرأة؛ ألف 

وىذا . ()"الشاعر أف يرثي طفاًل، أو امرأة لضيؽ الكالـ عميو فييما، وقمة الصفات
قوؿ الشاعر إبراىيـ بف عبدالكريـ الموصمي يشكو نائبات الّدىر، ويذميا؛ ألنيا 
: أخذت منو أعز إنساف في حياِتِو، إذ قاؿ يرثي والدتو وقد وجد عمييا وجدًا شديداً 
 [الطويؿ]

رمتني يد األياـ حتى كأنني 
 

ليا غرٌض والنائبات نباُؿ  
 

وعاندني دىري فأصبحت تقتفي 
 

رعاُؿُ  الردى ِمنِو إلّي رعاُؿ  
 

فريدًا كنصؿ السيؼ ما إف يشيَنُو 
 

شحوٌب وال يزري عميِو َىزاُؿ  
 

صبرًا عمى األىواؿ ال يستفّزني 
 

إلى طمع في العالميف نواُؿ  
 

ويقنعني والماُء داٍف فراَتُو 
 

وقد كظني حّر الموامي آُؿ  
 

 عف الزاِد طاويًا ()وأصبح غرثاناً 
 

عمى الجوع واأليدي إليو عجاُؿ  
 

تكّنفني في المجِد جدَّ ووالٌد 
 

وعـّ بيـ فخر الزماِفِ  وخاُؿ  
 

ونمت وناؿ الدَّىُر مني محاربًا 
 

ولمحرِب فيما قد يقاؿ سجاُؿُ   
 

متى أسرعت نحو الّدنية أرجُؿ 
  

فعقمي عنيا والعفاؼ عقاُؿ  
 

 أظؿَّ إذا كاف اليدى باعث الخنى
  

وبعض اليدى لو تعمموف ظالُؿ  
 

لسُت أداني النقص إني وقد غدا 
 

الكماُؿ أبي إذ ال يعيُد كماُؿ  
 

فال كاف يوـٌ لـ يزدني بِو ُعَمى 
 

 () ُ حياٍة ويكسوني الفخاَر َجالؿ 
 

                                                 

. 48: فف الشعر ()
. 2/153: العمدة ()
. أصابُو الجوع الشديد: غرثاف ()
. 1/120: قالئد الجماف ()
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 فالشاعر ال يستغني عف حب األـ وعطفيا وحنانيا؛ ألف عاطفة اإلنساف 
حصيمة العالقة التي بدأت مبكرة في "إتجاه أمُو باقية في حنايا قمبو كوف ىذِه العاطفة 

. ()"الطفولة، ثـ رسختيا السنوات التالية األخيرة
:  رثاء اآلباء. 3

 إف لألب مكانة متميزة في األسرة، إذ يشكؿ فقدُه ثغرة كبيرة في األسرة، بؿ ىو 
إنييار، أو شبو نكوص لألسرة؛ ألنو يجسد الدرع الحصيف الذي يحمي األسرة مف 
كؿ المخاطر المحيقة بيا، وىو َمف يدير بؤرة التفاعؿ اإلجتماعي فييا، وَمف تقع 

عميِو جؿ المسوؤلية في تنشئتيا التنشئة القويمة، الصالحة وىو صماـ األماف ورّبيا 
الثاني القّيـ بكؿ ما تصبو إليو، وتطمح، ومكانتُو تحاكي مكانة القائد العسكري في 
جيشِو، فإف ُفقد فقدت كؿ األشياء التي تمسؾ بزماـ األمور فضاًل عما يشكمُو فقده 

.  مف إنكسار األسرة، وضياعيا
 فالشعر النابع في الوجداف ىو الشعر المعبر بحرارة اآلـ صاحِبِو مف خالؿ ما 

يستطيع نقمُو مف أحاسيس جياشة إلى المتمقي، والتأثير إلى أبعد نحو ممكف يجعؿ 
. المتمقي يحس، كأّنُو ىو صاحب التجربة، ويتفاعؿ مع ىذا اإلحساس بكؿ صدؽ

والرثاء أىـ األغراض الشعرية واصدقيا؛ لما يعبر عنو مف العواطؼ الرقيقة والموعة 
الصورة "المنبعثة مف أعماؽ روح الراثي، فالشعراء باختالؼ مراثييـ يجدوف أف 

الجاىمية تنمو وتتصعد في أدبنا العربي مع عصورِه المختمفة تحت تأثير العقؿ 
ختالؼ األحداث عمييا مف جية أخرى، لكنيا  العربي مف جية، وتبدؿ حياة العرب، وا 
في جممتيا ترتد إلى ىذِه الصورة الجاىمية، وتشتؽ منيا كما يشتؽ الفرع مف أصولو، 
وكما تأخذ القنوات ِمف ينابيعيا، والذي ال شؾ فيو أف رثاء األىؿ في الشعر العربي 

: وذلؾ ما نراه عند عمي بف المعافي يرثي والدهُ . ()"كثير ونابض بالحياة
 [الرمؿ]

 خّؿ لذكراؾ لمف لمعيِد وافى
 

ذكر الحبر المسمى بالمعافى   وا 
 

                                                 

. 2/90: عمـ نفسؾ عمـ النفس ()
. 29: (ضيؼ)الرثاء : ، ينظر29: شعر الرثاء العربي استنياض اليمـ ()
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ـَ وأىميِو ِبِو  وأندب العم
 

وكذا الّزىَد ومف هلل صافى  
 

بشٌر يجمُع مف ىيبِتِو 
 

وكؿُّ شيطاٍف ولو ألقى مسافا  
 

 لـ يزؿ يشكر مواله عمى
 

 ()كؿ حاٍؿ منُو حتى الموت وافى 
 

 فالشاعر ىنا يندب أباه، إذ يعمـ أفَّ الموت كؿ إنساف مرّدُه إليِو ميما إبتعد، 
فيصور والده كيؼ يستسمـ لقدر اهلل سبحاَنُو وتعالى، ونجد أف الشاعر مف شدة حّبِو 
ألبيِو يورد إسمو بكممة يستند عمييا الشعر في القافية، فبعد ذلؾ يندبو ويعّدُه العمـ 

. ويندب الزىد؛ ألنو أحد الزىاد، فضاًل عف كونو فقيِو عصرهِ 
: رثاء الشيوخ الفضالء. 4

 يعدُّ رثاء الشيوخ أحد أىـ إتجاىات الرثاء في الشعر العربي وأقدميا ، إذ رثى 
الجاىميوف فضالءىـ، وكبار قبيمتيـ، ورثى الشعراء في بدايات ظيور اإلسالـ 

الشيوخ، وتناقمتيا األجياؿ جياًل بعد جيؿ حتى وصمت إلى شعراء العصر العباسي 
بالية تحيط بيا الصورة التقميدية، ونعتيـ بأوصاؼ الزىد، والتصوؼ، والبقاء عمى 

ظؿَّ المرثي كما "مثؿ ىكذا نعوت ال تعد مف ضروب التجديد في شعر الرثاء، إذ 
كاف في السابؽ إنسانًا تبكي عميِو العمياء، وتندب لفقدِه اليتامى، واألرامؿ، والمساكيف، 

وبموتِو إنطوى عمـ اليدى، وغاض بحر الجود وأظممت األياـ وجار الدىر عمى 
ومثمما بالغ الشعراء في مدائحيـ بالغوا . ()"أبناِئِو، حيف إختطؼ ذلؾ اإلنساف العظيـ

في رثائيـ فأصبحوا ييولوف المصيبة، ويضخمونيا يزعموف أفَّ لعظـ المصيبة سوؼ 
يبكوف الراحؿ بالدـ، وسوؼ تشؽ قموبيـ قبؿ جيوبيـ حتى أنيـ يتمنوف الموت قبؿ 

أف يصؿ إلييـ نعي الفقيد الذي أخذه الموت، وحـر الناس مف فضائِمِو، وعمِمِو، وبرِه 
، ومف ذلؾ رثاَء عمي بف أبي بكر الموصمي ألبي البركات بف قرناص، إذ ()"،وكرِموِ 

: قاؿ
 [الخفيؼ]

                                                 

. 4/78: قالئد الجماف ()
 .112: مطالعات في الشعر الممموكي والعثماني ()
. 121: مطالعات في الشعر الممموكي والعثماني ()
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َدع مالمي فإَنُو ال يفيُد 
 

ال َتُممني فإفَّ قمبي عميُد  
 

كّؼ عني فالصبر مني ضعيٌؼ 
 

ومصابي صعب وَخْطبي شديُد  
 

ىذه نكبة ليا أضحت األرض 
 

بما فوؽ منكبييا تميُد  
 

مات شيخ اإلسالـ شرقًا وغربًا 
 

ماـ اليدى الولي الفريُد   وا 
 

سّيد األولياء والزاىُد العابُد 
 

والفاضُؿ اإلماـ الوحيُد  
 

ىبة اهلل مذ فقدناؾ مات الخير 
 

والُزْىُد والَنَدى والُجوُد  
 

ىبة اهلل ال َصَفا لي عيٌش 
 

 ()َكْيَؼ َيْصُفو وَقْد َعاَلَؾ الّصْعيدُ  
 

فالُقبور التي َحَمْمَت َبَيا بْيٌض  
 

وىِذي الُقصوُر َبَعَدَؾ ُسوُد  
 

أتمذُّ الحياة نفسي وشيخي 
  

ىبة اهلل في الثرى ممحوُد  
 

صاحب الزىد والتالوة والورد 
  

الذي لمورى عميِو وروُد  
 

ندبتؾ اآليات يا ىبة اهلل 
  

 ()وتبكيؾ المرسالت وىودُ  
 

 يرسـ ىذا النمط الرثائي مف خالؿ ما يتجمى مف معطيات ىذا النص مف 
حيث جوانبُو الفنية باإلسموب المباشر التقريري الذي يخمو مف أية قدرة تصويرية 

فعالة تحفز مجسات اإلثارة لدى المتمقي، والواضح أنو مف شعر العمماء الذي غالبًا 
ما يكوف مباشراتيًا تقريريًا ال نكاد نجد فيِو صورة العاطفة المتقدة، أو براعة التصوير 
الشعري المتأجج، مع أنُو ال يخمو مف مالمح الصنعة التي أتسـ المتف الشعري بسمة 
التكمؼ مما يجعؿ النص جريحًا نازفًا غير قادر عمى الحراؾ في المديات الطبيعية 

التي يمكف لمشعر التحرؾ فييا سوى بعض العناصر اإلسموبية التي حاولت إجياض 
التقريرية الفجة متمثمة بومضة التضاد في رسـ صورة القبور ورسـ صورة القصور 
عندما حؿَّ باألولى الفقيد، وغادر الثانية فيذا النص مشموؿ إيقاعيًا، وصوريًا غير 
مفٍض إلى بنية إنزياحية تؤجج النص، وما أمات فيو ذلؾ ىو تمؾ التقريرية التي 

جففت النص وىو ال يعدو وأف يكوف نصًا منيؾ البنى فعمى الرغـ مف ذلؾ كمو قد 
                                                 

.  التراب: الصعيد ()
. 33-4/32: قالئد الجماف ()
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رثى الشاعر شيخو بأسموب قصصي إخباري، إذ يصور النكبة التي آلمتو بمصاب 
فقدِه لشيخِو، إذ شبو األرض منكوبة لفقداف أبي البركات حتى إف األرض تميد، 

، (سيد األولياء)وتتمايؿ مف شدة حزنيا، فيو يضفي عميِو خصاؿ العّباد ونعوتيـ 
، وراح الشاعر يتحدث عف أخالؽ شيخِو وسماِتِو، وال ننسى أف (الجود)، و(الزاىد)و

، إذ يعده (11،7،6)ثالث مرات وردت في األبيات  (ىبة اهلل)الشاعر نعت شيخو بػ 
الشاعر نعمة مف اهلل تعالى أعطاىا لمبشر وىو يشرع في أف اآليات، والمسجد 

. ()المعمور، والكتاب المجيد تندب الشيخ
: رثاء غير العاقل

: رثاء الوطن.1
 ،  لقد مرت األمة العربية بعصور مختمفة، ولقيت أعتى ألواف النكبات، واليمـو

والمصائب، ونيشت عظاميا كالب المستعمريف، وعاشت تتطمع في حسرة إلى مف 
يخمصيا مف ىذا العذاب، وترجو مف نسائيا أف يمدف الذي يرشدىـ إلى الطريؽ 

: ومف ذلؾ يرثي محّمد بف عمي بف محّمد الموصمي وطنو قائالً .()الصحيح
 [الطويؿ]

بكيٌت كما يبكي الغريب صبابًة 
 

عمى وطٍف أقوى وغابْت شموَسُو  
 

 ()وناجيُت نفسي بالعتاب فمـ تصخْ 
 

 ()وقد سئمُت ربعًا تولى أنيَسوُ  
 

 فالشاعر يذرؼ الدموع المنيمرة عمى وطِنِو الذي كاف في أوِج قوِتِو، ثـ غمب 
عمى أمرِه، ثـ يكمـ نفسو بالعتاب، والمناجاة مع وطنِو لكنو لـ يفمح بالوصوؿ إلى 

. وطنِو الذي يعدُه أنيساً 
 
 

                                                 

. 13،12،11، األبيات 4/33قالئد الجماف : ينظر ()
. 9: شعر الرثاء العربي: ينظر ()
. تطاوع أو تميف: تصخ ()
. 6/196: قالئد الجماف ()
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: رثاء احليوان. 2
 لقد تناوؿ الكثير مف الشعراء الحيوانات في أشعارىـ عمى إختالؼ أنواعيا 

وأشكاليا، فمدحوىا مرة، وىجوىا مرة، وتغزلوا فييا مرة، ورثوىا أخرى، ومنيـ مف 
إستثمرىا في الحكمة، أو السخرية، ودالالت، ومعاٍف كثيرة متعددة، وقد إشتمؿ شعر 
الشعراء عمى قصائد ومقطوعات أتاحت لمحيواف الظفر بنصيب مف الرثاء وُعّدت مف 

. روائع الشعر اإلنساني، وأنبمُو في الغرض، والمقصد
 

:  دأاعي رثاء احليوان
 كثرت األسباب في رثاء الحيواف وتنوعت دواعيِو، إذ لكثرة أصناِفِو شاَع ىذا 

الفف في العصر العباسي، وبواعث نظـ ىذا الشعر ىي نتيجة لالنفعاؿ الذي أبداه 
الشاعر بمصاب المرثي، وىي أف العالقة بيف اإلنساف، والحيواف تثير عاطفة حب 
لدى الشعراء كوف الحيواف ىو صاحب اإلنساف المخمص، وخادمو، وأنيَسُو، ويعزى 

السبب إلى أف اإلنسانية الخالصة ىي سبب النظـ مثاًل كرثاء أبي نواس لكمبِو، 
واألخر لحصانو، فضاًل عف أف التطور الحضاري في العصر العباسي أحاط 

بجوانب الحياة، وباألحرى الفكرية مما أتاح لمعاني الشعر التطور، والتوغؿ في شعر 
ما كاف ليخطر بباؿ أحد، وكذلؾ إبتعاد الشعراء عف حياة البداوة إلى التمدف دفع 

الشعراء إلى النظـ في موضوعات لـ تمؽ اىتمامًا ممف سبقيـ وىو رثاء الحيواف وىذا 
نابع مف قصص الحيواف التي جسدت العالقة بينو وبيف االنساف وخير مثاؿ فيو 

. ()متمثال بصمة ابي ايوب المورياني بابي جعفر المنصور 
وىذا اإلىتماـ يجسد صورة العالقة الموغمة في القدـ بيف اإلنساف والحيواف، إذ قصد 
اإلنساف اإلنتفاع مف الحيواف، وتسخيره لخدمِتِو منذ أقدـ األزماف، إذ كاف اإلنساف 
يقطف الكيوؼ في حياِتِو البدائية التي أخذت تتدرج بإرتقاِئِو مف نباتية إلى رعوية 
قواميا تمؾ العالقة الحميمة بيف اإلنساف، والحيواف وىي ليست عالقة عابرة بؿ 

                                                 

. 363، 2/361: الحيواف: ينظر ()
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متجددة في حياة اإلنساف ألبعد حد، ومف باب إىتماميـ بالحيواف أنيـ ألفوا كتبًا 
موضوعة تحكي عمى لساف الحيواف مثؿ حكايات كميمة ودمنة التي ترجمت إلى نحو 

 وقد تضرب األمثاؿ بالحيواف لمتأكيد عمى حتمية الموت، وشمولو ()ستيف لغة عالمية
ومف عادة الشعراء القدماء أف يضربوا األمثاؿ بالمموؾ : "كؿ حي قاؿ إبف رشيؽ

ومف . ()"األعزة واألمـ السالفة والوعوؿ الممتنعة بقمؿ الجباؿ، وفي اإلسود الخادرة
: ذلؾ رثاء عبدالكريـ بف يوسؼ الموصمي في كبش كاف عنده

 [الكامؿ]
َليفي عمى َكبٍش آنسُت بو 

 

َربيَتُو وَبذلُت مْجَتيدي  
 

وقد كاف لي خاًل ُأسّر بِو 
 

يجري كمجرى الروح في الجسِد  
 

حتى إذا ما إشتد َىَيَكَمُو 
 

عندي وصار كجبية األسِد  
 

 ضحى ()أودت بِو أيدي المنوف
 

 ()والموت ال ُيبِقي عمى أحِد ِ  
 

فيو يعّدُه  (الحيواف) فيذه األبيات تثير عاطفة حب بيف الشاعر، والمرثي 
 ةأي يستأنس بِو، واإلنسانية المنبعث (أسّر بو)وبقولو  (خالً )صاحَبُو المخمص بقولو 

وسيمة لمتذكير "عند الشاعر جعمتو يحس بمصاب كبشو، إذ إفَّ ىذا الرثاء ما ُىو إال 
بالموت الذي ال مرّد َلُو في الّدنيا، واإليماف العميؽ بالزواؿ والفناء، كما كانت ىذِه 

 وذلؾ ما نجدُه في البيت ()"األسباب التي يقصد إلييا أكثر أصحاب مراثي الحيوانات
. األخير الموت ال يبقى عمى أحد مف الكائنات إال وذاَقوُ 

:  الرثاء الرمسي: ثااياًال 
 وىو غالبًا ما يوجو إلى رجاؿ الطبقة العميا المتمثمة بالخمفاء، والوزراء، 

والقضاة، والوالة، واألمراء، والقادة، أو ذوييـ وذلؾ مف خالؿ مواساتيـ بالخطب 

                                                 

. 187: األدب المقارف: ينظر ()
. 2/150: العمدة في محاسف الشعر وآدابوِ  ()
. جمع منية وىي الموت: المنوف ()
. 3/59: قالئد الجماف ()
. 177: رثاء غير اإلنساف ()
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األليـ الذي أصابيـ، إذ يرى أحد الباحثيف أف القادة والخمفاء ممف كانوا ممدوحي 
الشعراء في حياتيـ رثوىـ بغير أف تذوب قموبيـ، أو تنطمؽ أحاسيسيـ، أو تيتز 

حسف "لكف عمى الرغـ مف ذلؾ يقـو الشعراء بتقديـ دعواتيـ إلى . ()مشاعرىـ
، ()"والرضى بقضاء اهلل، والتسميـ ألمره تنجزًا لما وعد مف حسف الثواب.. الصبر

وىذا ما نجدُه في رثاء رسمي عمى شكؿ تعزية عند عبدالرحمف بف عبدالمحسف 
: الموصمي يعزي األمير بدر الّديف لؤلؤ بوفاة والدِه قائالً 

 [البسيط]
لو كاف ينفُع فيما يجزُع الجزُع 

 

لكنُت أوؿ َمف بالحزف يّدرُع  
 

هلل أقضية في الخمِؽ واقعٌة 
 

ما في خالَص أمرٍئ في أمرىا طمُع  
 

والناُس ُكُميـ َمْوتى َوَما أحٌد 
 

َيَبقى لكّنيـ ماٍض وُمتَّبُع  
 

فأنظر لنفسؾ وأعمؿ ما تناؿ بِو 
 

الّزلفى فذاؾ بو في الحشر ُينتفُع  
 

عمـ بأف ضمانات المنى خدٌع  وا 
 

 ()تميي وأقطع ما لألخدِع الخدعُ  
 

 يواسي الشاعر صاحب العزاء بتعزية تشدُّ مف عزيمتو؛ لتجاوز المحنة التي 
ف قضاء اهلل في  أحاطت بِو بأف الحزف ال ينفع، ولو كاف نافعًا لعمؿ بِو الشاعر، وا 

خمِقو ال محالة والشاعر يحث عمى العمؿ الصالح الذي ينبغي فيو اإلنتفاع يـو 
. القيامة

 وفي ىذا الرثاء توصؿ النقاد إلى نتيجة في قضية صدؽ العاطفة والشعور في 
قد عاني التجربة بنفِسِو حتى يصفيا، "الرثاء، إذ إف الشاعر ليَس ضروريًا أف يكوف 

، فالشاعر ()"بؿ يكتفي أف يكوف قد الحظيا، وعرؼ بفكرِه عناصرىا وأمف بيا
ثارتيا وىذا ما نمفيو في  يستخدـ خيالو الخصب في ىز عواطؼ صاحب المصاب وا 

: شعر عمي بف الحسيف بف عمي الموصمي راثيًا أتابؾ عز الديف مسعود قائالً 
                                                 

. 51: رثاء األبناء في الشعر العربي ()
. 8: التعازي والمراثي ()
. 2/310: قالئد الجماف ()
. 385: النقد األدبي الحديث ()
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 [الكامؿ]
جاَر الزَّماُف وقّؿ منُو ناصري 

 

فمف المجير مف الزماف الّجائِر  
 

أبدًا أغّص مف الزماف بجورِه 
 

أفما ألوؿ جورِه مف آخِر  
 

ىييات ال برد الغميؿ وقد ثوى 
 

مف كاف مف عدد وخير ذخائري  
 

  ممؾ قضى فأرتجَّت الدنيا لو 

فكأنما َرَكَبْت َجَناَحي طاِئِر  
 

أْضحى وحيدًا في التراب كأّنُو 
 

ما ساَر بيف مواكب وعساكِر  
 

إف كاف عز الديف غاب فما َخَبْت 
 

 ()أنوار ذا القمر المنير الزاىرِ  
 

ّنُو خاٍؿ مف العاطفة   عمى الرغـ مف أف ىذا الرثاء ىو رثاء األباعد، وا 
المخمصة والدموع الِحرار؛ ألنيا نظمت بدافع المجاممة، وكثرة ما جاء فيو مف 

 ال يعدـ ()مبالغات، وتيويؿ مف شأف الميت، وما تركُو مف أسى، وصدوع في الدنيا
الشاعر بارقة األمؿ التي تخمصو مف أجواء الحزف المطبؽ عمى ىواجسو ومشاعره 

فيسمي نفسو بذكر صورة المرثي مشبيًا إياه بنور القمر الذي ال يخبوا وال ينطفئ قافزًا 
كؿ قيود الزماف وأغالؿ المكاف ليبقى ذكرى عطرة تضوُع في عالـ الشاعر الذي 

. تجاوز بو تمؾ القيود

                                                 

. 3/374: قالئد الجماف ()
. 149: الشعر العراقي في القرف السادس اليجري: ينظر ()
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: اهلجاء
ان ليذا الفن أثرُه، وقيمُتُو العظيمة والذي يعد في عصري الجاىمية وصدر 

اإلسبلم وسيمة لمدفاع عن القبيمة ممن يتعرضون ليا، وكشف مساوئيم لما يولدُه من 
رىبة في نفوس األفراد، والقبائل عمى حٍد سواٍء، وكان العربي يخشاه ويخاف ِمنُو، 

، حتى أنَّ ()ويمتمس ُطرقًا لمتخمص مما يرموَنُو ِبِو، وذلك بإغداق المال لمشعراء
أن اليجاء وسيمة " أحد الباحثين في بعض الشعراء كان يتكسب باليجاء، وما رصدهُ 

 ويدفعيم ،يرىب السادة، فمثبًل كان الحطيئة ()"إلرىاب السادة وحمميم عمى العطاء
ُه لكن الحطيئة، ومن عاصره في اليجاء كان أغمبُ . ()الى العطاء خوفًا من لسانوِ 
ن تعدى الى الجوانب الحسية نجد أنَُّو ال يصل ،معنويًا يجري عمى البخل  والجبن، وا 

 والتيتك، والمعموم عن اليجاء عند قراءتنا لمشعر العربي قديمًا أّنُو ،الى حد الفحش
. كان فرديًا بين شاعر، وآخر أو يكون بين قبيمة وأخرى

:  من أسباب ظيور اليجاء ما يمكن إيجازه عمى النحو اآلتي
. حصول نزاع بين شخصين بسبب تضارب مصالحيما واختبلف أىوائيما .1
حصول نزاع بين الفرد وقبيمِتِو فُيخمع فيخرج عن طوع القبيمة وُعرفيا او بسبب  .2

 .قيود تفرضيا القبيمة عمى الفرد

 
: اهلجاء الشخصي

الشعراء عندما يرمون اليجاء يستعممون كل وسائَمُيم كما يقول الجاحظ بأنَّ 
ن ما نجدُه عند شعراء الموصل . ()"الشعراء ييجون بكل شيء، وييجون كل شيء" وا 

 ىو استعماليم لقصار القصائد، وذلك نرجعُو إلى الِقَدم، إذ ُسئَل ابو في ىجاِئيم

                                                 

. 66-1/65: العمدة: ينظر ()
. 206: ظاىرة التكسب ()
.  وما بعدىا58: مقدمة في تحقيق ديوان الحطيئة: ينظر ()
. 1/364: الحيوان ()
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قيل ىل كانت . نعم ليسمع منيا: ىل كانت العرب تطيل؟ قال.. "عمرو بن العبلء
. ()"نعم ليحفظ عنيا: توجز؟ قال

 لذلك إتخذ اليجاء عند شعراء الموصل كما ذكر البحث شكل مقطعات محددة 
ليبمغ الشاعر بأبياتِو القميمة " أو الثبلثة تقريبًا ، أو البيتين،األبيات تصل إلى حد البيت

التي يركز فييا معاني محددة ما يرجوه من سرعة إيبلم الميجو وما يتمناه من إنتشار 
ومن ذلك ما نجدُه عند محّمد بن سميمان بن كمشتكين .()"ىذه األبيات بين الناس

الموصمي ىاجيًا محّمد بن يوسف بن عرَّاج الموصمي عندما سرق قماش من بيتِو 
: قائبلً 

 [المجتث]
 ()لنجل ُعّراُج نجلٌ 

 

 مْن كلِّ َخْير تعّرى 
 

لصُّ كمثل أبيو 
 

واالبن باإلرث أحرى  
 

 فاألب َيْسِرُق شعرًا 
 

 (())والنجل يسرُق تِّْبرا 
 

 ووجييا لشخص الميجو التي تكون ، نجد أن الشاعر قد ركز األلفاظ القميمة
نتشاراً ، وأسرع حفظاً ،أبعد إيبلماً   وعموقًا في الذىن، إذ أتيم الشاعر ابن كمشتكين ، وا 

الموصمي ابن عّراج وابنو محمد بالسرقة وأخذ ييجوىما معًا، ولما بات محّمد بن 
يوسف ليمة عند الموصمي سرق كساءه الُمطّعم بفتات الذىب، وىجاه ومن شدة 

اليجاء سمع يوسف بن عّراج األبيات فأنفذ الكساء حااًل كما ينقميا صاحب 
. ()القبلئد

 وفضبًل عن كون فن اليجاء ال يحتل المرتبة األولى في الشعر العربي عامة، 
لشدة إرتباطِو "والشعر الموصمي خاصة، إال أّنُو يعّد أكثر األغراض الشعرية تطورًا 

                                                 

. 1/187: العمدة ()
. 421: إتجاىات الشعر العربي في القرن الثاني اليجري ()
. يقصد بِو يوسف، نجل يقصد بِو محمد حفيد عّراج: نجل عّراج ()
  .ىو من الذىب والفضة: كسر التاء وسكون الباء وىو الذىب كمو، وقيلب: ِتْبرا ()
. 6/47: قبلئد الجمان ()
. 6/47: المصدر نفسو: ينظر ()



  املبحث الرابع اهلجاء 
 

    

82 

 

تسعت موضوعاتو ، وكان أسرع األغراض الشعرية إستجابة لمتطور،بالنفس  وا 
السياسية، والمذىبية، والشخصية، واالجتماعية، فأصاب نحواًل عن ىجاء العصبيات 

ن معاني اليجاء لم تبَق عمى حاليا . ()"القبمية متغمغبًل في مطاعن خمقية ونفسية وا 
 وكانت مجرد نفي الفضائل األربعة ،كما كانت فطرأ التطور عمى المجتمع

 البن عنين ()، ومن ذلك ىجاء محّمد بن يوسف بن مسعود الموصمي()ومشتقاتيا
: قوَلوُ 

 [الطويل]
أرى ابن عنين الكبل اهلل نفَسُو 

 

أخاف الورى طّرَا بمرِّ ىجائِو  
 

لم ييمموُه خشية ِمنُو إّنما 
 

 .()رأوه ميينًا ذّمِة كثناِئوِ  
 

 ،وىذا ىجاء في غاية اإلقذاع حين صّور الشاعر أن الميجو حتى الّذم يأنف فيو
ويستكبر عميو، وذاك داللة عمى أن الميجو كان مجردًا من كل فضيمة تستدعي 

 وىذا إغراق في ، ومسموبًا حتى من كل رذيمة يمكن أن يفي اليجاء بذكرىا،مدَحوُ 
 وقد قصد الشاعر الطعن النفسي ،الذم عمى نحو يمغي ذات الميجو جممًة وتفصيبلً 

لذات الميجو، وكذلك لممعنى نفسو الذي خرج إليِو اليجاء ما نممَحُو عند ىبة اهلل بن 
: محّمد بن ىبة اهلل الموصمي ىاجيًا بني مياجر

 
 [الطويل]

يقولوَن لي إن َتْيُج بيَت ُمياجٍر 
 

فإنيم لميجو دون الورى أْىُل  
 

كماليم نقٌص وشمُسيم ُدجًى 
 

 ()وعّزىم ذلٌّل وتاجيم َنْعلُ  
 

                                                 

. 61: فصول في الشعر ونقدهِ  ()
. 450: إتجاىات الشعر العربي في القرن الثاني اليجري: ينظر ()
، 5/215: الوافي بالوفيات. (ىـ675)بالموصل وتوفى سنة  (ىـ593)محّمد بن يوسف بن مسعود ولد سنة  ()

. 5/349: ، وشذرات الذىب7/255: ، والنجوم الزاىرة263
.   6/41: قبلئد الجمان ()
. 7/154: قبلئد الجمان ()
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 واستعمل ، ويشرع الشاعر في قولو إن بني مياجر ممن يستأىمون لميجاء
 والنقص، والنور ، واإلقبلل من شأنِو فجاء بالكمال،التضاد لتحطيم صورة الميجو

 . والذل، والتاج وىو يوضع عمى الرأس عبر عنو بالنعل،والدجى، والعزّ 
 ورّكز بعض الشعراء في العصر العباسي في ىجائيم عمى اإلنحراف الديني 

. ()عند الميجو وشذوذُه األخبلقي واإلتيام بالزندقة وفساد األلسن
 وذلك ما نجدُه في ىجاء محّمد بن سممان الموصمي لشخص يعرف بالقّوام بن 

: حمدان في قولوِ 
 [الخفيف]

يا قوامًا لمفسق ال لمدين 
 

ومحبًل لمشك ال لميقين  
 

وأمينًا قد كان يا ليت شعري 
 

أخؤون يّدعي بعدل أمين  
 

فمك العذر في فعالك ىذا 
 

ليس يرجي الوفاء من يقطين  
 

أي فضل يعزى إليك وقد 
 

 ()أصبحت ياًء ما بين تاء وسين 
 

فالشاعر ُىنا ييجو شخصًا إسمو القّوام بن حمدان ويفتتح شعره باسم الميجو ناعتًا 
إياه بالفسق الديني والشك، أما البيت الثاني يصدر بإسموب إستفيامي خبري أخؤون 
يدعي وييجوه بأنو إنسان ال يرتجى مِنو الوفاء، فيو يرميو بالخيانة ثم بعد ذلك ينعتو 

. بسخرية، ويجعل منو تيًسا فيقرنو بالتيس، والفسق عمى حٍد سواء
 وكذلك ىجاء يحيى بن إسماعيل بن موسى الموصمي لحسين العصار 

: الشيرجي ييجوه بالفساد، والفسوق قائبلً 
 

 [الكامل]
قل لمحسيِن الشيرجي َعَدْمَتُو 

 

ة المَتّمرِد   قاضي الفسوق وُحجَّ
 

شبيت أنفك كردكوه بعينيا 
 

والفرق بينيما جّل المقصِد  
 

                                                 

. 108: اليجاء عند ابن الرومي: ينظر ()
. 6/46: قبلئد الجمان ()
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إن المبلحد أْصَبُحوا في قمعٍة 
 

()ورأيُت أنفَك قمعة في ممَحدِ  
 

 

 فضبًل عن إستعمال الشعراء اليجاء لمتعبير عن الشذوذ األخبلقي، والفسق 
ونفي الفضائل المعروفة، فقد شرعوا إلى إستعمال إسموب السخرية في شخص 

المبالغة "الميجو، إذ ينيض ىذا اإلسموب الساخر عبر تقانو التيكم عمى أساس 
المتطرفة في إنتخاب بعض األعضاء في جسم الميجو، أو بعض صفات نفسيتو ثم 

، ومن ىذا قول الشاعر ()"إبرازىا، والتضخم من شأنيا إلى حد يمغي تناسب الصورة
 في شخص أنفو كبير يدعى الحسين بن ()ىبة اهلل بن محّمد بن ىبة اهلل الموصمي

: العّصار
 [المنسرح]

قالوا حسين العّصار مات وما 
 

رأى َلُو في حياتِو َفرَجا  
 

وأيَّ المحوِد وارتو والـ : قمتُ 
 

ّلحِد أراه ألنفِو َحرَجا  
 

قالوا شققنا لحدًا لجِثتِو 
 

 ()ثم عقدنا ألنفِو َأَزَجا 
 

 فتطرق الشاعر لؤلنف عضًوا كأحد أعضاء الجسم البارزة؛ ليسخر فيِو من 
ابن العصار حتى أّنو ليصف أن من كبر حجم أنفِو ال يمكن إدخالو في الّمحد، 

وكيف يكون ىذا األنف الذي ال يدخل المحد، وعند المحدثين يسمى ىذا التصوير 
. الساخر بالكاريكتور

 ومن اليجاء الساخر ىجاء يحيى بن إسماعيل الموصمي ليوسف بن 
: عبدالكريم الموصمي الممقب بالكوذين وكان مشّوه الخمق، ضعيف العينين

 [البسيط]
تقمَب الّدىر تقميبًا عجبُت َلُو 

 

حتى لقد صاَر في آالِتِو عبُر  
 

                                                 

. 7/217: قبلئد الجمان ()
. 327: ثقافة الناقد األدبي ()
ىبة اهلل بن محّمد بن ىبة اهلل الموصمي المعروف بابن الدانس مندو ومعناىا إمام القوم وخطيبيم، ولد سنة  ()

. 7/152: قبلئد الجمان: ينظر ترجمتو كاممة. (ىـ599)
. 7/155: قبلئد الجمان ()



  املبحث الرابع اهلجاء 
 

    

85 

 

وكان عيدي بالكوذيَن من خشٍب 
 

نقي وجٍو يّدق الثوب ينقصُر  
 

وقد غدا يوسف الكوذين ىامتُو  
 

 ()تدُق والوجُو منو أسود َحَجرُ  
 

سوداد الوجو .  فتعرض الشاعر لميجوه بأشياء بارزة ىي إرتفاع اليامة، وا 
 وكان اليجاء في عصر الجاىمية يدور إلى كل ما يناقض المثل العميا 

لمجتمع ما قبل اإلسبلم، والسيما العميا منيا المتمثمة بحياتيم، وفضائميم، وما 
، ()يفتخرون، ويعتزون بو من شجاعة، ونسب، وكرم، وقد يتعدى إلى حد الطعن

 وفضائميم إنتيج ، والعصبية القبمية وذكر مثالب القبائل،فضبًل عن اإلشارة لمفسق
 ويكشف ،الشعراء العباسيون ومن سبقيم بقميل إلى تصوير جانٍب من الحياة الشعبية

 (اليومية)ومن تصويرىم لمحياة الشعبية ،()عن عنصر الفكاىة واليزل في المجتمع
قول الشاعر ىبة اهلل الموصمي في ىجاء امرأة عموية يقال ليا بنت الطوراني وكانت 

: ()فاركاً 
 [البسيط]

فبلنة لم تثبت بمنزليا : قالوا
 

يومًا وتنسب من أشراِف عدناِن  
 

لو أنيا منسوبًة ثبَتْت : فقمتُ 
 

 ()حقًا ولكنيا من نسِل طورانِ  
 

 فالشاعر يكشف جانبًا بسيطًا من الحياة الشعبية واإلجتماعية بإسموب إخباري 
وصفي، لكنُو لم يقذفيا، لكنو طعنيا بالصميم؛ ألنو طعن في نسبيا، وىذا كان سائدًا 
في العصور السابقة ومما أجدُه عند شعراء الموصل قمة ىجائيم لمنساء، والطعن بين 

جتماعية؛ ألن ىذا  فضبًل عن المقطوعات القصيرة قد تعود إلى أسباب دينية، وا 
العصر عرف باإلحتجاب، والتشديد عمى المرأة فمم يتطرق الشعراء لذلك، خوفًا من 

. اىميا من جانب، وألسباب دينية من جانب آخر

                                                 

. 217: قبلئد الجمان ()
. 201: تاريخ األدب العربي، العصر الجاىمي: ينظر ()
. 241: الشعر في بغداد حتى نياية القرن الثالث اليجري: ينظر ()
. وىي المرأة التي تكره وتبغض زوجيا: فارك ()
. 7/154: قبلئد الجمان ()
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 ويعدَّ ىبة اهلل الذي أكثر من ىجاء النساء ضمن ىؤالء الشعراء فيقول ىاجيًا 
: حماتو

 [الوافر]
وأعظم من ممماٍت توالت 

 

عميَّ صروفيا بيد العداِة  
 

رجائي من الحماة بياض وجٍو 
 

وىل وجٌو َيبيـَُض بالحــماةِ  
() 

 

 

  

فالشاعر يتقدم بالشكوى تجاه حماتو واصفًا إياىا بقمة المعروف، وضعف اإلسموب؛ 
ألن بياض الوجو ىو كناية عن حسن المعاممة واإلحترام، ثم بعد ذلك يوجو ىجاءه 

: المباشر إلى شخص الميجو الحماة قائبًل ومصرحاً 
 [الخفيف]

لي حماٌة ما قمُت في الصبِح ىذا الصـ 
 

بُح أال تقوُل ىذا المساُء  م
 

:  إلى أن يقول
ركبت منيج الخبلف فبل نصحًا 

 

تعي فيي صخرة صماُء  
 

  فدفد وىي في الممـ()وىي سعبلة
 

 ()ـمس تاهلل حيٌة رقطاء م
 

 سميميا ما لو را ()ىي صلُّ 
 

 .()ق وداٌء قد مّل منو اإلساء 
 

 يتبع الشاعر بيجاء صريح مباشر حين يشبو حماتو بأخطر الحيوانات، فمرة 
يعدىا صخرة ال تعي، ومرة سعبلة، وأخرى حية رقطاء وىي كناية عن شدتيا 

وقسوتيا، وما يستدعيِو االتكاء عمى رمز الحية الرقطاء، من محموالت داللية تتجسد 
. بما تحممُو من سم قاتل مخبوء تحت أنياب قاسية ال ترحم

 ومنذ أقدم العصور كان فن اليجاء قائمًا عمى الدفاع عن القبيمة، والشاعر ىو 
الذي يمثل لسان حاليا، ومنذ العصر الجاىمي مرورًا بالعصر اإلسبلمي الذي بمغ في 

                                                 

. 7/154: قبلئد الجمان ()
. حيوان خرافي مخيف: سعبلة ()
. ما إجتمع فييا األبيض واألسود معًا ومذكرىا أرقط: رقطاء ()
. وىي األفعى الصغيرة: صل ()
. 7/154: قبلئد الجمان ()
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أواخره عودة العصبيات القبمية، وصواًل إلى العصر العباسي، وقد تمثل ىذا العصر 
بمقطوعات قصيرة ونشأ فيِو اليجاء كبقية فنون الشعر األخرى عند سائر الشعوب، 

والشعراء فيو يدور حول ذكر القبائح، والمخزيات، والشتائم، إذ يخرج فيِو صورة 
 واليجاء الشخصي يعدُّ األقدم نشأًة .()القبح، والخزي، إذ يكون ثورة طاقتِو إنفجاراً 

 .()"إنتقل من الفردية إلى الجماعية"بعد ذلك
 ومن ذلك اليجاء الشخصي الذي يتطرق فيو الشاعر إلى القبيمة ُىو ىجاء 

ليوسف بن بركة . ()عمر بن محّمد بن عمي الموصمي المعروف بابن الشحنة
: الشيباني الممقب بالنجم قائبلً 

 [الوافر]
بني شيباُن إذا ُذكرَت ِفَعاٌل 

 

لكُم في كّل مخزيٍة عبلُء  
 

وجوُه من سماِت المؤِم مآلى 
 

مذممة وأفئدٌة ىواُء  
 

إذا سفكُت عمى كرم دماُء 
 

يسيُل ليم عمى المؤِم الّدماُء  
 

وعيدي بالنجوم ليا ضياء 
 

 () ىذا ضياءُ ()وليس لنجمكم 
 

خرج بِو الشاعر من التحديد " فالشاعر ىنا ىجا الشخص ىجاًء شخصًيا، إذ 
إلى التعميم، ومن الجزء إلى الكل، ويمكن إرجاعيما إلى شيء واحد ُىو اليجاء 

، وىذا ما وجدناه في ىذا ()"الشخصي سواًء اتخذ من ذلك صبغة شمولية أم فردية
 والبخل ثم بعد ذلك ييجو ، والمؤم،اليجاء، إذ ييجو الشاعر قبيمة شيبان بالخزي
 .الشخص المراد ىجوُه واصفًا إياه بالظبلمية

 
                                                 

. 133-132: الجديد في األدب العربية وتاريخوُ : ينظر ()
. 335: تيارات أدبية ()
: قبلئد الجمان: ينظر. (ىـ608)وقيل  (ىـ606)عمر بن محّمد بن عمي بن أبي منصور قيل وفاتو سنة  ()

4/178 .
. يقصد بو يوسف بن بركة: نجمكم ()
. 4/184: قبلئد الجمان ()
. 137: اليجاء الجاىمي صوره وأساليبو الفنية ()
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ا
ً
: اهلجاء السياسي: ثاني
: هجاء األتاتك. 1

 شيد العصر العباسي تطورًا كبيرًا في مظاىر الحياة ذات المتغيرات السياسية، 
نعكس ىذا في الشعر، والشعراء؛ ألنيما جزء من الحياة و اليجاء "واالجتماعية، وا 

لشدة إرتباطِو بالنفس كان أسرع األغراض الشعرية إستجابة لمتطور واتسعت 
موضوعاتُو السياسيُة، والمذىبية، والشخصية، واالجتماعية، فأصاب نحواًل في 

.  ()"العصبيات القبمية، متغمغبًل في مطاعن خمقية، ونفسية
أصبح ألصق بطبيعة المجتمع الحضري من حيث أّن " وعمومًا أّن ىذا اليجاء 

الفرد ىو الوحدة االجتماعية التي تقوم عمى االعتبارات االجتماعية المختمفة وال شأن 
ومن ىذا اليجاء قول . ()" أو قومِو بما يستحق من لوم وتأنيب، أو قبيمتوِ ،ألسرتو

عبدالباقي بن محّمد بن عمي الموصمي ىاجيًا أتابك العسكر خادم يقال َلُو شياب 
: الدين طغرل بعد وفاة الممك الظاىر

 [المتقارب]
أُقْوُل َوَظّني أن ال َيُعْو 

 

 ُرّتُع ()ألّنيم ُحْمرُ  
 

كفى حمبًا وكفى أىميا 
 

مصابًا حواِدثيا األرَبِع  
 

أتابُك عسكرُىْم خاِدٌم 
 

وسمطان ُممكيم ُمْرِضُع  
 

رئيَسُيم قاطُع في البغا 
 

وعن نيِل مكرمٍة أقطُع  
 

فقّوض خياَمَك عن أرضيم 
 

فإن مقاَمك ال َينفُع  
 

فما أنت من شرِىم آيٌس 
 

 ()وال لك في خيرِىم مطَمعُ  
 

 إعتمد الشاعر في ىجاِئِو أسماء الحيوان في سبيل تمثيل المعاني التي تصّدى 
ليا، فالشاعر يمثل المعاني بما يشيده من الغرائز الحيوانية التي تشابييا، فالغزيرة 

                                                 

. 71: فصول في الشعر ونقده ()
. 247: الشعر في بغداد حتى نياية القرن الثالث اليجري ()
. جمع حمار: ُحِمر ()
. 154-3/153: قبلئد الجمان ()
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بما فييا من إطّراد عمى طبع واحد ال يختل بيا، وال تحيد عنُو، وكانت تجسد المثل 
األعمى لبعض ما شيدُه من أخبلق الناس، فالشاعر يمثل مثمو العميا في األخبلق، 
والعادات بالغرائز الحيوانية، أو بالمشاىد الطبيعية، وتمثل الشاعر بالحيوان لمداللة 

 .()عمى الشجاعة، والجبن فضبًل عن الحمم والحمق
: هجاء الىزراء. 2

 ولم يتوقف اليجاء السياسي عند أتابك العسكر الذي ىو بمثابة رئيس الدولة، 
فقد تعّدى ذلك ليشمل الوزراء، والوزير ىو الرجل الثاني في الدولة بعد الخميفة في 
إدارة شؤون الدولة وتسيير سياستيا، فضبًل عن مركزُه السياسي، ومسؤولياتو الكثيرة 
مما يتوجب عميو أن يتميز عمن سواه بالعقل، والحنكة السياسية، واإلدارية ولكن 

كان الوزراء في "سرعان ما يمؤل ىؤالء الوزراء الغرور بالمنصب، واإلستعبلء، لذلك 
اؤون، إذ كانوا مجموعة متكبرة ظالمة تتيو بكرسي الحكم، فمم  طميعة من مزقيم اليجَّ

والسموك الشائع في السياسة يثير في النفوس الغضب، والحنق، . ()"يعتبروا بغيرىم
 ، وفي نفوس اآلخرين من ألم،والشعراء أسرع الناس تعبيرًا عّما يعتمل في نفوسيم

 ونقص كما ،والشعور المحض فينبرون إلى مياجمة الوزير بما يروَنُو فيِو من عيوب
: فعل يوسف بن عبدالكريم الموصمي ىاجيًا وزراء عصرهِ 

 [الخفيف]
قْد سئْمُت الُمَقاَم بين ُأناٍس 

 

ما أرى دعوَتي بيم مستجابة  
 

َجمُعوا في أسافَل وأعاٍل 
 

بيَن ليٍن منيم وبين صبلبة  
 

فمُيم أوجٌو تقلُّ سيوف إلـ 
 

ىنِد مما ُتسقى بماِء الجنابِة  
 

لحى اهلل قومًا ال ُتعّد ألوَفيم 
 

إذا ُعّد أىل المكرماِت بواحِد  
 

لبسُت محّيا من حديد لحاجتي 
 

وقمَت بو ألقاُىْم في المشاِىِد  
 

ولم أدِر أّن القوم من فرِط لؤميِم 
 

 ()أعّدوا الرَّدى لي أوجيًا من مباردِ  
 

                                                 

. 25-24: فن اليجاء وتطورُه عند العرب: ينظر ()
. 53: المحاسن والمساوئ: ينظر ()
. 8/272: قبلئد الجمان ()



  املبحث الرابع اهلجاء 
 

    

90 

 

 ولقد ، وتوجيو سيامُو ناقدًا إياىم، وييجو وزراء الدولة، نجد الشاعر ىنا يشكو
نحراف ،بدا واضحًا في صفحة اليجاء السياسي السخط عمى الحاكمين  وظمم الوالة وا 

، ويوجو الشعر ثورتو في مقاومة الطغيان مستندًا إلى عاطفة إنسانية دائمة ()العمال
.  إنما ألنيم رجال دولة،ال يتناول اليجاء ىنا األشخاص لذواتيم

 وفضبًل عن ذلك فقد يشرع الشعراء في اليجاء السياسي إلى إستخدام اليجاء 
ستقصائيا في ميارة ودقة،الساخر الذي يعتمد عمى توليد المعاني . ()" وا 

 وذلك إنَّ التطور الفني الذي حدث أساس اليجاء الساخر الذي ييدف إلى  
 وسخريتيم منو، وليذا يعتمد فنًا أصيبًل في رسم ،إضحاك الناس عمى الميجو

 بل رسم ، أو جسمية، لكنُو ليَس رسمًا تصويرياً ،شخصية الميجو من ناحية معنوية
كاريكاتوري يبعث عمى الضحك، ويستفيد الشاعر في ىذا النوع األصيل من اليجاء 

، ومن ىذا اليجاء نجدُه () ويجمع الفكاىة الشائعة بين الناس،بكل معارف عصرهِ 
عند يوسف بن عبدالكريم بن عمي الموصمي المعروف بالكوذين في ىجاء عمى 

: الكاتب الموصمي المنبوز بالكوذين وتوليو الوزارة
 [المجتث]

تبًا لنعمِة قوٍم 
 

جاءْتُيم مستعارة  
 

وقّبح اهلُل دىرًا 
 

ألقى عمييم إزاره  
 

ساَد المقيط عمينا 
 

كأّنُو ابن زرارة  
 

 وحّمل الناَس ِوزراً 
 

 ()مذ حاَز فيو الوزارة 
 

وصف إشمئزازي وسخري في آن واحٌد، " فالشاعر ىنا في ىجائِو إعتمد عمى 
وىو مميء بالحياة التي تتمثل فيِو أروع تمثيل، في أوجز لفظ، وأشُد حركة، وأقوى 

                                                 

. 24: اليجاء واليجاؤون في صدر اإلسبلم: ينظر ()
. 463: إتجاىات الشعر العربي في القرن الثاني اليجري ()
. 460: المصدر نفسو: ينظر ()
. 8/271: قبلئد الجمان ()
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نو ليسير في بدِء أمرِه سيرًا وئيدًا، ثم يطالعك فجأة بما يفجر الضحك  فاعمية، وا 
 .()"تفجيرًا، ويطمقُو إطبلقاً 

 وكثيرًا  ما يردد المعاصرون الشعر اليجائي ساخطين، أو شامتين لكّنُو يفقد 
جزءًا من قيمتو بتداول العصور البلحقة، فيتحمس َلُو الناس بمقدار ما يشتمل عميِو 
من نادرة طريفة، ويكون اليجاُء ناجحًا إذا إستطاع الشاعر فيِو أن يخفي حقَدُه نحو 
األفراد، فيبدو غضبو منصبًا عمى رذائل سائدة تعرض فييا أسماء األشخاص عمى 

 ومن ذلك ىجاء يوسف بن عبدالكريم الموصمي لعمي ()سبيل المثال والتوضيح
 [الكامل]:          الكتاب الموصمي

ال تنُكَرنَّ من المقيط َمَساءًة 
 

َعَرَضْت فإّن َلُو أبًا ال ُيْوَصُف  
 

أضحى في النكرات عّرَفُو الغنى 
 

 وَعجبُت لمنكرات كيف ُتْعَرفُ  
 

أرُض َيُسْوُد بيا الّمقيط فخّميا 
 

 ()لو أّنيا الفردوُس حين تزخرفُ  
 

 فالشاعر قد سمب الميجو أمورًا ال فضائل نفسية، وأثبت عميِو الصفات 
لى جنبيا صورة  المستيجنة التي تختصيا النفس، والممحات الساخرة السريعة، وا 

: متكاممة طريفة، كذلك نجدُه ييجو بعض ساسة دولتوِ 
 [الوافر]

وجوٌه لو تكوُن دروَع حرٍب 
 

ألخطأت المنية البسييا  
 

دققُت وجوَىُيم ستين عامًا 
 

 ()بكوذيني فما أثرْت فييا 
 

اليجاء الكاريكاتوري الساخر الذي " ييجو الشاعر وجوه ساسة دولتو ويستخدم 
، ونجد الشاعر ()"يعتمد عمى التصوير ال عمى المفظ، بل عمى التجسيم، والمقارنة

. ()يركز عمى الوجو؛ ألنو مركز الجمال والثغرة التي يمكن أن ييجو منيا
                                                 

. 766: الجامع في تاريخ األدب العربي، األدب القديم ()
. 95: اليجاء واليجاؤون في الجاىمية: ينظر ()
. 8/271: قبلئد الجمان ()
. 8/272: قبلئد الجمان ()
. 461: إتجاىات الشعر العربي في القرن الثاني اليجري ()
. 165: اليجاء الجاىمي صورُه وأساليبُو الفنية: ينظر ()
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:. (أحد رجال الدولة)هجاء الفقهاء . 3
نقصد برجل الدولة من أتت " يشير أحد الباحثين  في تعريفو لرجل لدولة 

لى أصغر موظف من موظفي الدولة  الذي لم يسمم ()"منزلتو بعد منزلة الوزير وا 
اليجاء واَلشك أن أغمب اليجاء صادر عن نفوس حاقدة لئيمة تتميز باألنانية 

المظممة، وأكثر ما تتجمى ىذه األنانية في اليجاء ذي الدوافع الفردية البحتة عمى أن 
يكون فيو جانبًا معبرًا عن وجوه اليأس والقبح الذي يجسد مبلمح اإلنحبلل والشعور 

،وذلك نجدُه عند عبدالرحمن بن محمود بن بختيار الموصمي ىاجيًا () والنقص،بالشر
: سميمان بن جبريل الفقيو الشافعي

 [السريع]
 قل ِلُسميمان الذي َجْيُمُو 

 

لو كان عممًا فاَق كّل الُورى  
 

تذكر لمّدرِس لكّنما 
 

 ()ذكرك إّياه شبيو بالخرا 
 

وحدة الشعور الذي يتولد من مظيرين " يعتمد الشاعر في ىجائو عمى 
 والذىنيات ، أو مظاىر مختمفة، فيو ال يعّبر عن األحوال النفسية بالمعاني،مختمفين

 لكنيا تشابييا تمام النسبة ،إنما ينقل الحالة الداخمية بحالة خارجية قد تخالفيا مظيراً 
في الشعور الذي تعتري بِو النفس؛ ألنو ينقميا إلى القارئ بداًل من أن يوضحيا 

، فالشاعر ىنا يستخدم التحميل النفسي الذي يظير الميجو بصورة تخالف ()"إيضاحاً 
 ،تخالف تمام المخالفة الصورة التي ينبغي أن يكون عمييا فإنو يرسمو في غاية المؤم

زدواج يثيران السخرية والضحك،والغرابة . () وما يشخص فييا من تعقد وا 
 
 

                                                 

. 131: المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع اليجري ()
. 7: فن اليجاء وتطوره عند العرب: ينظر ()
. 2/303: قبلئد الجمان ()
. 25-24: فن اليجاء وتطورُه عند العرب ()
. 22: المصدر نفسو: ينظر ()
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:  هجاء القضاة. 5
 وىو رجل الشرع األول ، أحد رجال الدولة التي ينضوي تحت كيانيا

 والمأمول بيذا الشخص أن . وعبلقتو بالدنيا، وكذلك الفقيو بأمور الّدين،والمسؤول
 ليس ممن يسمك طريق ، بعيدًا عن اليوى، حافظًا لحدود اهلل، ورعاً ،يكون عادالً 

 فأراد الشعراء أن ،الخداع والرياء فمم يسمم القضاة في سطوة ىجاء الشعراء ليم
 ينقصون ىذِه الجوانب والعيوب التي تحقرىم في ،يعالجوا جانبًا تربويًا في مجتمعيم

إصبلح لؤلخبلق لما تتحمل عميو من تجنب لمرذائل "عيون غيرىم، فاليجاء ىنا 
 لبعض ()، ومن ىذا ىجاء محّمد بن غازي بن عمي الموصمي()"الموجبة لميجو

: القضاة
 [مجزوء الكامل]

قاٍض َيقوُل لضيفِو 
 

الُخبُر في بيتي وديَعْو  
 

والماُء أصبَح عندنا 
 

ما ال تجوِّزُه الشريعة  
 

فإحتل لنفسك في قرى 
 

 ()فاألرض مخصبٌة وسيعة 
 

 فالشاعر ىنا أثبت الكثير من الصفات المستيجنة عمى القضاة بأن ينسب ليم 
المؤم، والبخل، وكذلك سمب الميجو الفضائل النفسية، وأظير الكثير من العيوب التي 

. تجعمو محتقرًا في عين المجتمع
:  وكذلك نجد ىذا اليجاء عند يوسف بن عبدالكريم ىاجيًا أحد القضاة

 [المتقارب]
إذا طمَب العين ذو فاقة 

 

فبل يتعدى عريَق الخطيِب  
 

وُيمقي عصاُه عمى بابِو 
 

 ()فقد آمن الّدىر ريب الخطوب 
 

                                                 

. 65: عنوان األريب ()
بالموصل وتوفي بدمشق  (ىـ559)محّمد بن غازي بن عمي بن محمد بن أسعد الموصمي الفقاعي ولد سنة  ()

: ، والطبقات السنية266-3/265: ، والجواىر المضيئة4/304: الوافي بالوفيات: ينظر ترجمتو. (ىـ629)
2159 .

. 6/129: قبلئد الجمان ()
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 فالشاعر ىنا يحاول الطعن في ىجائو بنفسية الميجو مستعينًا باإلسموب 
الشرطي لئلنقضاض باأللفاظ عميِو، التي يمقييا حمًما تصميِو، وتناُل منو أشد النيل 

قوة بنائية إلى جانب ىذا المظير اليّدام، الذي أّول ما يطالع  " فيجاءه ىنا لو
 أو نظامًا من النظم، أو نزعة ،المتصفح َلُو، فيو حين يياجم شخصًا من األشخاص

من النزعات يتصور في حقيقة األمر حياة أخرى بأشخاصيا ونظاميا، وىي مثمُو 
 ويدعو َلُو، فاليجاء لو فمسفة في الحياة، يريد أن يؤدييا ،األعمى الذي يطمح إليو

 ،()"إلينا
ل   . 6

َ
هجاء أصحاب املذاهة والنِح

    وفي ىذا اليجاء يشير الدكتور صالح أحمد رشيد الى كثرة المين ، وارتباطيا 
بحياة الناس كانت سببا في تعرضيم لميجاء ، والنقد ، وينضوي ىذا اليجاء حسبما 
يرى تحت اليجاء الديني ؛ ألن الشعراء تعرضوا لمميجوين بدافع اشتماليم عمى ىذه 

الصفة ، ومن ىذا اليجاء الذي يوجيو الشعراء لمصوفية بدافع رغبتيم ـ أي الشعراء ـ  
، وكذلك تطور الحياة بشتى اتجاىاتيا دفع ()في  التقرب لمسمطة ، وتحصيل األموال

الناس إلى تناسي أمور دينيم ، وىنا عمى الوعاظ االشارة عمى الناس بالرجوع الى 
 يوجو إبراىيم بن نصر بن .()انتياج سبيل المؤمنين والرغبة في الرجوع الى اهلل

عسكر الموصمي قولو ىاجيا الصوفية مدعيا جيميم ، ومنتقدا عاداتيم بأسموب 
:     ساخر

  [المتقارب]                                                    
أال قل لمكيّ  مقال النصوح   

 

وحق النصيحة أن تستمع  
 

   بأن الغنى سنة تتبع    متى سمع النــفي دينيم

                                                                                                                                            

. 8/272: المصدر نفسو ()
. 19: اليجاء واليجاؤون في الجاىمية ()
اتجاىات شعر اليجاء في العراق من أواسط القرن الخامس حتى نياية الدولة العباسية : ينظر ()

 69:(أطروحة)
. 69(: أطروحة)المصدر نفسو، : ينظر ()
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   ويرقص في الجمع حتى يقع    أن يأكل المرء أكـل البعير
 فمو كان طاوي الحشا جائعا 

 

   لما دار من طـر واستمع 
 ()وما اسكـر القوم اال القصع    سكرنا بحـب االلو: قالوا 

 

:                                     وكذلك قولو فييم 
 [لمنسرح]              

شر الورى يا أخي وأحمقيم   
 

   تراه إن نت عاقبل فطنا 
   خالف في أمـر دينو السننا    من يدعي الزىد والصبلح وقد

 قد عظمت بطنو وقد سمنا    كل ُعُتٍل كــأنو وعـل
 

 خال من العمم شيخ طــائفة 
 

   قد صـيروه من جيميم وثنا 
 ...طغوا بيذا وفارقوا     دينيم الرقص والـغناء لقد 

 

 ()اكـبل ورقصا وصيحة وغنا    ما جعل اهلل ديننا لعبا
   

 والشاعر في ىذه االبيات قد تجنى عمى منيج التصوف؛ ألنو صفاء لمذات 
اإلليية، ورماىم بيجاء يمثل وجية نظره الشخصية؛ ألن نيجيم ال يخالف سنن ما 

ن الزىد والصبلح ىو طريقيم  . جاء بو ديننا الحنيف ، وا 

                                                 

. 1/76: قبلئد الجمان ()
. 1/76: المصدر نفسو ()
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:  اإلخىانيبت
مجموعة انماط شعرية تكتنفيا رابطة وجدانية تنشأ بيف أفراد قد تجمعيـ أو   

يصور "التجمعيـ رابطة النسب والوالدة في ميداف االدب والجزء االىـ فيو انو شعر 
العبلقات االجتماعية بيف الشعراء، وممدوحييـ، أو بيف أصدقائيـ، وأحبابيـ ففيو 

التينئة واالعتذار وفيو العتاب الشكوى، والصداقة والود، وما إلى ذلؾ مف المعاني 
االجتماعية الواسعة التي تربط بيف بعض الناس وبعض، لذلؾ غمب عميو التأنؽ في 

.  ()"المعنى، واصطناع العاطفة التي تكوف صادقة تارة، وكاذبة تارة أخرى
 ولـ تشتمؿ اإلخوانيات عمى التينئة، والعتاب، واالعتذار فحسب، إنما جاءت 

بمفيـو الصداقة، واإلخوة حتى في أدب ما قبؿ اإلسبلـ، أو فيما جاَء بِو اإلسبلـ مف 
قيـ جديدة في العبلقات االجتماعية تقـو عمى إحبلؿ الرابطة الدينية التي بطمت بيا 

النسب، والحمؼ، والوطف، التي كانت سببًا مف أسباب الجمع : عصبيات ثبلث ىي
. ()والتفريؽ بيف العرب

 فشعر اإلخوانيات يصور مظيرًا مف مظاىر الحياة االجتماعية، والعبلقات 
العاطفية بيف أفراد المجتمع، فالشعر يرسـ صورة ىذه العبلقات مف االرتباط 

االجتماعي لعصر مف العصور، فيي تجسد العبلقات، وتصورىا في ميداف الصداقة 
واإلخوة متضمنة صورًا مف المودة، واإلخاء في مختمؼ إتجاىاتيا، ومعانييا كالتينئة، 

والشكوى، والعتاب بيف شاعر، وأخر، أو شاعر، وغير شاعر فيذا الشعر يكشؼ 
عف أخبلؽ الناس، وطبائعيـ، ولواله لما عرفنا تمؾ العبلقات، وأشكاليا، 

وموضوعاتيا، إذ يعد ىذا الشعر لوحة إنسانية تدؿ عمى تجاربيـ في ىذا المضمار 
.  ()والكشؼ عف الصبلت والوشائج التي تربطيـ

 
 :التهنئة. 1

                                                 

. 267: فنوف الشعر في مجتمع الحمدانييف ()
. 120: أصوؿ النظاـ االجتماعي في اإلسبلـ ()
. 7-6(: رسالة ماجستير)اإلخوانيات في شعر العصر العباسي األوؿ، : ينظر ()
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ضرٌب مف ضروب المديح إال أف الفرؽ بينيا وبيَنُو أنيا تقاؿ في مناسبات خاصة 
كاإلببلؿ مف المرض، أو لمناسبة عيد، أو النجاة مف مكروه، أو غير ذلؾ مف 

المناسبات المشابية، أما المديح فإّنُو غير مقيد بمناسبة، أو زماف، وشعر التياني 
 ، يقتصر فيو عمى المعاني المناسبة فإذا كانت مناسبة التينئة عيدًا ذكر مثبًل الصـو

والتياني . ()"والفطر، والدعاء بطوؿ العمر، حتى يستمتع المينأ بأعياد أخرى كثيرة
ىي بحِد ذاتيا المشاركة بالمناسبات الخاصة التي تبعث البيجة، والسرور في نفس 

الُمينأ، وتدفع إلى تماسؾ العبلقات االجتماعية، والمشاركة في مراسيـ ىذه 
المناسبات، والمبادرة بما فيو مف فرح لصاحب المناسبة، وذلؾ باستخداـ الدعاء 
واالتجاه إلى اهلل لديمومة النعمة عمى صاحبيا باختبلؼ نوع المناسبة، وتياني 
الشعراء كثيرة، ومتنوعة وذلؾ ما نجده في شعر محّمد بف حيدر بف محّمد أبو 

: الطاىر الموصمي يينئ بدر الديف لؤلؤ بحموؿ شير رمضاف
 [الطويؿ]

أىنئ بَؾ الّشير الذي جاء مقببًل 
 

ىناًء لُو األسماُع تزىي وتطرُب  
 

وأثني عمى الممؾ الذي أنت ربَُّو 
 

ثنائي الذي قد يستطاُب ويعذُب  
 

أيا ممكًا أعيى األناـ ببذِلِو 
 

 ()فمـ يبَؽ راٍج في الورى يتعتب 
 

  فالشاعر يبرُع في تقديـ تينئتِو، إذ يينئ شير رمضاف باألمير بدر الديف 
ويطري بأف تينئتو تطرب أسماع الناس، ثـ يقدـ ليميؿ بشيء عف كـر األمير بقولِو 

أتعب البخؿ بكرمِو فمـ يبَؽ ممف يعتب عميِو بقمة المعروؼ، وقاؿ : أي (أعيى األناـ)
:  أيضًا يينئُو بشير رجب

 [البسيط]
أنت الذي جادني مف فيض راحتِو 

 

ُسحٌب بيا ُعْدُت في أمٍر مف العدـِ  
 

لؾ اليناُء بشيٍر جاَء يشفعُو 
 

 ()بشراكـ بدواـ العز والنعـ 
 

                                                 

. 267: فنوف الشعر في مجتمع الحمدانييف ()
. 6/14: قبلئد الجماف ()
. 6/15: قبلئد الجماف ()
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 فالشاعر في تينئتِو يتطرؽ لكـر األمير الذي إنياؿ عميِو فأخرجُو مف صفة 
العدـ المادية إلى تحسف الحالة، ويتقدـ إلى الدعاء بدواـ العز، والنعمة التي كاف 
يتمتع بيا ذلؾ األمير فمعنى الكـر وداللتو قد أحاطت بالتينئة بقولو فيض راحتِو 
. سحٌب وىي كناية عف الكـر فكرمو كالمطر الغزير الذي سقط مف جوؼ السحاب

، () والكثير موجود في شعر التينئة والمناسبات ولو أيضًا يينئو بعيد الفطر
وبعد ذلؾ تجاوزت التينئة بعد أف كانت مقتصرة عمى العيد أو شير الصياـ، فقد 

شرع عبدالمحسف بف عبداهلل بف احمد الموصمي يينئ القاضي حجة الديف أبا 
: منصور المظفر الشيرزوري بمجمس الحكـ

 [البسيط]
تيّنو مجمسًا لما قعدت بو 

 

قاَمْت ُصروَؼ الميالي عْنؾ َتْرَتِحُؿ  
 

  بو مف العدؿ أبواٌب قد أفتتحت 

كما بو ُسّد خرُؽ الديف والخمُؿ  
 

مف كاف يبسط آمااًل ويقبضيا 
 

 ()فأنَت الزلت مبسوطًا لؾ األمؿُ  
 

 إفَّ صروؼ الدنيا، وأبواب العدؿ، والحفاظ عمى الديف، وباسط األمؿ إنما ىو 
تجاوز في محور األلفاظ، إذ إف كؿ ىذه األمور قائمة عمى ىذا المجمس الذي يعنيو 
الشاعر فيو يشير إلى وضع الرجؿ المناسب في مجمس الحكـ، وىذا القاضي ىو 
القادر عمى السيطرة عمى مقاليد األمور، والتينئة قد تكوف صادقة العاطفة تجاه 

: المينأ  وذلؾ ما نممحُو عند الشاعر عبدالمحسف الموصمي ُمِينًئا بمولود
 [البسيط]

لؾ اليناُء بميموف نقيبتُو 
 

قباِؿ   مبشٍر بسعاداٍت وا 
 

ولي ىناٌء بما بّمغت مف أمٍؿ 
 

ال خيَب اهلل فيؾ الّدىر آمالي  
 

                                                 

. 16-6/15: المصدر نفسو: ينظر ()
. 3/84: المصدر نفسو ()
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 إذ نحسُّ بصدؽ عاطفة التينئة التي تقدـ بيا الشاعر إلى أىؿ المولود، إذ 
يصور الشاعر مفصحًا عف الغبطة التي إكتنفتُو والسعادة قد مؤلت قمبُو ويدعو اهلل 

. أف ال يخيب أممُو بيذه البشرى
 
: العتبة. 2

ُىو تحريؾ لعواطؼ الشخص المقابؿ باالبتعاد عف المـو الذي يقود إلى اليجاء، 
والنفور، بؿ أف يكوف الغاية منو كسب ود المقابؿ مف غير التوسؿ إليِو، إذ يقوؿ ابف 

ف كاف حياة المودة، وشاىد الوفاء، فإّنو باب مف أبواب : "رشيؽ القيرواني العتاب وا 
الخديعة يسرع إلى اليجاء، وسبب وكيد مف أسباب القطيعة، والجفاء، فإذا قّؿ كاف 

ف كثر خشف جانبُو وثقؿ صاحبوُ  النو مدرجة .()"داعية األلفة وقيد الصحبة، وا 
 . ()لمقطيعة بيف األصحاب

 وىو مف الفنوف التي تجيش بالعواطؼ الزاخرة التي يحمميا الشاعر نحو 
صديؽ كاف بينيما مودة وحب ثـ طرأ عمى عبلقتيما ما شابيا، وعكر صفوىا فيعمد 

الشاعر في عتابِو إلى لوف مف المؤاخذة الرقيقة التي يذكر فييا ماضي ودىما، 
ويفّصؿ فييا ما كاف يربط بينيما مف عبلقات طيبة في شيء مف التقريع الذي يعنؼ 

، وذلؾ لـ يوجو إلى األصدقاء فحسب، إنما يوجو إلى األمراء ()حينًا، ويرؽ أحياناً 
وذوي السمطاف فيذا العتاب غالبًا ما يحيط بو المديح كالذي حدث بيف أبي الفضؿ 
الطوسي الخطيب، وبيف أتابؾ نور الّديف أرسبلف شاه، وقد شّرؼ أرباب الدولة، ولـ 

: يشرفُو فعاتبو عتابًا رقيقاً 
 [السريع]

ماذا الذي أوجب نسياني 
 

ََ لُو ثاني؟   يا مالكًا ليَس
 

أخدمتي توجب لي ميزتي 
 

أـ تقتضي منعي وحرماني  
 

                                                 

. 2/160: العمدة ()
.  2/309: العقد الفريد: ينظر ()
. 268: فنوف الشعر في مجتمع الحمدانييف ()
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أعيُذ بحرًا زاخرًا منؾ أف 
 

تجعمني فيِو بطوفاِف  
 

إف كاف سمطاف الورى مانعي 
 

فأنت في العالـ سمطاني  
 

كّؿ البرايا رفموا البسي 
 

تشريؼ نور الّديف رسبلِف  
 

فمـ أنا وحدي حرْمت المنى 
 

مبداًل ربحي بخسراِف  
 

ال زلت في أوج العبل صاعدًا 
 

 ()برغـِ أنِؼ الحاسِد الشاني 
 

 فالشاعر يخاطب األمير نور الّديف معاتبًا إياه والشوؽ والشكوى يحيطاف بو؛ 
ألنو لـ يمر بِو عند دخولو عمى أرباب الدولة التي كاف يسكف فييا الشاعر فيطمب 
َُ بأنُو في القمة عمى  منو أف يجعمُو خبًل لو، ويتحسر عمى عدـ تشريفو لُو ثـ يمدحُو

. الرغـ مف الحساد
 والعتاب قوؿ شعري تستدعيو حالة مف الصدود، والتغافؿ، وىو في مضمونِو 
االجتماعي يعالج جانبًا مف العبلقات االجتماعية بيف األصدقاء، واألصحاب 

المتحابيف إذا أصابيا فتور، أو ضعؼ، ويؤكد روابط األخوة، وعيود الصحبة، 
ومف روائع العتاب . ()؛ ألنو معاتبة األخ خير مف فقدهِ ()وأواصر الصداقة، والوفاء

عند شعراء الموصؿ نجدىا عند محّمد بف أبي بكر أبو عبداهلل الموصمي، إذ كاف 
: مريضًا يعاتب صديقوُ 

 [السريع]
لو غاَب مف أصحابنا واحٌد 

 

مف ممة العمـ إفتقدناه  
 

كذا عيدنا الناَس مف قبمنا 
 

والناُس أمثاٌؿ وأشباه  
 

فقد تألمنا ولـ تسألوا 
 

 ()عف حالنا حسبكـ اهلل 
 

                                                 

. 3/85: قبلئد الجماف ()
.  103(: أطروحة)فف الرسائؿ في األندلس ()
. 151: أدب الدنيا والديف ()
. 5/211: قبلئد الجماف ()
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 وكذلؾ مف جميؿ العتاب ما نمحظو في شعر محّمد بف محّمد بف عبدالكريـ 
 معاتبًا بياء الّديف ابف الربيب لعدـ سؤلِو عنو ()الموصمي المعروؼ بابف اآلكاؼ

 [مف السريع]:            وعف حالو
وذّب عني مف أذى قد أراه    فأسئؿ عف حالي وعف قصتي 

 

غمماف ابف العجمي كميـُ 
 

الغزاه : قد حّمموا قتمي وقالوا 
 

وكيؼ ألقى القتؿ في بمدٍة 
 

ممؾ أبي الحارث رسبلف شاه  
 

:  ثـ يقوؿ
إنييـ يا موالي عف فتنتي 

 

اّل فآه   ()ورّدىـ عني وا 
 

 

 : اإلعتذار. 3

إف األدب العربي بما فيِو، والشعر خاصة قد ارتبط بو االعتذار بتعدد فنونو، 
وموضوعاتيا، واتجاىاتيا، فشاَع التعبير بيا، وعرفت موضوعاتيا، وتمثؿ التشفع، 
والتضرع، وطمب العفو، واالحتجاج، ودفع التعبير، وتحري اإلنساف عما يمحو بو 

. ()الذنوب
واإلعتذار ذلة، البد منو؛ ألف اإلصرار عمى الذنب، فيما بينؾ، وبيف خالقؾ  "

ىمكة، وفيما بينؾ، وبيف صديقؾ فرقٌة، وعند سائر الناس مثمبة، وىجنة، فعميؾ بو إذا 
، وال تستنكؼ مف خضوعؾ، وتذليؾ فيو فربما أستثير  واقعت الذنب، وقارفت الجـر

.  ()"العز مف تحت الذلة
 وضع النقاد مجموعة مف الدوافع إلى القوؿ بيذا الشعر، وىي الرغبة، 

والطرب، والرىبة، والغضب فمع الرغبة يكوف المدح، والشكر، ومع الطرب يكوف 
                                                 

محّمد بف أبي بكر الموصمي ابف اآلكاؼ بفتح اليمزة وتشديد الكاؼ وفتحيا وبعد األلؼ فاء، نسبًة إلى عمؿ  ()
. ، واآلكاؼ ىو البرذعة لمحمار وىو بمنزلة السرج لمفرس1277، رقـ 2/265: التكممة: ينظر. الدواب

.  620-611: ينظر تاريخ اإلسبلـ
. 5/348: قبلئد الجماف ()
. 1/216: ديواف المعاني: ينظر ()
. 3/259: نياية األرب في فنوف األدب ()
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الشوؽ، ورقة النسيب، ومع الرىبة يكوف اإلعتذار، واالستعطاؼ، ومع الغضب يكوف 
فيذا االعتذار امتزج بكؿ ماوضعو النّقاد فينا الرىبة ( )اليجاء، والتوعد، والعتاب

،والرغبة جعمت الشاعر يمدح ويعاتب ويعتذر، وذلؾ الذي نجدُه عند عمي بف عدالف 
:  معاتًبا إياه إلى مجد الديف البيسني وعاتبُو فييا قائبلً ()الموصمي

 [الطويؿ]
لساف زفيري بالصبابِة ُمعرُب 

 

فماذا الذي يخفي الفؤاد المعذُب  
 

فتى نيتدي عند الظبلـ بذكرِه 
 

كأفَّ إسمو في ظممة الميؿ كوكُب  
 

فإف يُؾ في حّراف قّصَر خاطري 
 

ـُ المجّرُب   قديمًا فقد ينبوا الحسا
 

فخذ ىذه العذراء عذرًا وطالما 
 

تنّصؿ مف قبح الجريرة مذنُب  
 

فقد ىاجيا مف حسف جاىَؾ سالٌؼ 
 

قريٌب مف العافي إلى العبد أقرُب  
 

نما  وليَس لنظمي فيو فضٌؿ وا 
 

 ()صفاتؾ مجد الّديف تممي وأكتبُ  
 

 واالستعطاؼ مف أحد مفاىيـ فف االعتذار يمجأ الشاعر إليِو إذا أحسَّ بالحاجة 
، وذلؾ ما نراه في شعر محّمد بف المبارؾ ()إلى مف بيده الغمبة، والسمطة، والغنى
: الموصمي معتذرًا إلى بدر الديف لؤلؤ

 [مف السريع]
ـْ نافذ األحكاـِ واألمِر  ُد

 

في دولٍة مشدودِة األزِر  
 

ورتبِة بالسعد مقرونة 
 

تسمو عمى العّيوؽ والّنسر  
 

 ونحف في ظّؿ حماؾ الذي
 

نمقى بو غائمة الّدىِر  
 

نرتُع مف قربَؾ في روضٍة 
 

أزىارىا أبيى مف الّزىِر  
 

                                                 

. 1/120: العمدة: ينظر ()
الوافي : ينظر ترجمتو. بالقاىرة (ىػ666)عمي بف عدالف بف حّماد أبو الحسف النحوي الموصمي توفي سنة  ()

عمي بف حّماد بف "، وىو فييا 1/379: ، وفيرس المخطوطات المصورة202، رقـ 21/308: بالوفيات
". عدالف

. 97-4/96: قبلئد الجماف ()
.  389: خصوبة القصيدة الجاىمية ومعانييا المتجددة: ينظر ()
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يطربنا ذكرؾ فوؽ الذي 
 

يبمغ منا طرب الخمر  
 

:   ثـ يقوؿ
يا واىب الُجرد العتاِؽ إستمع 

 

شكواي لما خانني صبري  
 

هلل ما بٌت رىينًا بِو 
 

مف شدة الشوِؽ إلى الّصقِر  
 

اضحُؾ مواعيدؾ عندي ببل  
 

شؾ يمارييا وال ُعذِر  
 

فإجمع بِو شممي عمى حالٍة 
 

 ()ترضيؾ بالحمد وبالشكرِ  
 

 فالشاعر يأتي في باب الجد، والجدؿ فيقيـ الخصومة ثـ يشرع إلى االعتذار 
ويستعمؿ الصدؽ، أو يشرع إظيارِه، أو ما يرى الصواب فيو، فاالعتذار محمود بيف 
الغاية منو التأثير في المقابؿ، والشاعر قد يقتصد في الوصؼ، أو التشبيو المدح 
والذـ ولو أف يبالغ فيو، فالشاعر يسرؼ حتى يناسب قولو المحاؿ ويضاىيِو، إذ ال 

. ()يستحسف اإلسراؼ والكذب إاّل في الشعر
 
: املسبجالت والزسبئل الشعزية.4

 يعدُّ ىذا النوع مف األشعار مف قبيؿ الشعر اإلخواني، ومف الممكف عّدُه أحد 
لوف لما يحدث بيف صديقيف "الفنوف الشعرية المتجددة عند شعراء الموصؿ، إذ إنو 

احدىما شاعر، فإذا كاف الصديقاف شاعريف فإف المود،ة والمحبة تتبمور عند كميميا 
ثـ تنطمؽ شعرًا جميبًل، عذبًا في مساجبلت يحرص كؿ منيما عمى أف يتفؽ مع 

. ()"صاحبِو في البحر، والقافية، والروي
 وليذا إّتسـ شعر المساجبلت بالسيولة، وقربُو إلى النثر، ومف تمؾ 

المساجبلت ما نجدىا بيف عيسى بيف الفضؿ بف بشر الموصمي، وبيف أبي البركات 
: المستوفي، إذ قاؿ عيسى الموصمي

 [مف الطويؿ]
                                                 

. 104-6/103: قبلئد الجماف ()
. 90: نقد النثر، المنسوب القدامة بف جعفر: ينظر ()
. 280-279: فنوف الشعر في مجتمع الحمدانييف ()
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وعدتكـ وعدًا ما كنُت مضمرًا 
 

وفاًء بِو إذ لـ أكف قمت عف جدِّ  
 

وكـ مرٍة وعد الكذوب وعدتكـ 
 

 ()فمف بعدىا ال تمزموني بالوْعدِ  
 

:  قاؿ الصاحب أبو البركات فأجبُتوُ 
 [الطويؿ]

ُوقيت الّردى ما رّدىا فيؾ خبرٌة 
 

فيحمُؿ ىزَؿ الوعِد منؾ عمى الجدِّ  
 

كذلؾ ما زالت وعودؾ كميا 
 

عمى سائر العبلت كابية الّزنِد  
 

متى فُيت مضطرًا بوعِد مسوٍؼ 
 

 ()فعجمت عقد الحمؼ مف أوؿ العيد 
 

 نجد أف كمتا المساجمتيف تدور حوؿ العتاب المبرح بينيما عمى نكث الوعد 
والوفاء بو، وكذلؾ ما نجدُه مف مساجبلت إخوانية عند محّمد بف أبي بكر الموصمي 

. ()ألحد أصدقائو
شعًرا ناتًجا عف رغبتيـ في " ونتيجًة لتبمور العبلقات أخذ الشعراء يبتكروف 

إختراع الجديد، وولعيـ بالبحث عف أفكار المعاني، واختراع الصور المستحدثة 
والموضوعات المبتكرة التي لـ ينتبو إلييا أباؤىـ، ولـ يمتفت إلييا أجدادىـ مف 

ومف ىذه األفكار، والمعاني الجديدة المتجسدة في سجاؿ شعري بيف أحمد . ()"قبؿ
 وبيف محيي الديف الكاتب عندما آذاه الفرس ()بف محّمد بف أبي الوفاء الموصمي

: بحافرِه، إذ قاؿ أحمد أبو الوفاء الموصمي
 [الوافر] 

أيا خير َمف ُيرجى نداُه 
 

ومف عـّ البريَّة بالّنواِؿ  
 

ومف إْف ىّز في الُجمى يراعًا 
 

َخَضْعَف لجّدِه ُسمر العوالي  
 

                                                 

. 4/280: قبلئد الجماف ()
. 4/280: قبلئد الجماف ()
. 5/211: المصدر نفسو: ينظر ()
. 338-337: إتجاىات الشعر العربي في القرف الرابع اليجري ()
. 1/304: القبلئد: ينظر. (ىػ630)أحمد بف محّمد ابف الخطاب بف محّمد بف عمي الموصمي، ولد سنة  ()

. 7/60: ، والنجـو الزاىرة132-1/126: فوات الوفيات: ينظر ترجمتو. (ىػ650)وتوفي سنة 
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وفي إف غاَص في بحر المعاني 
 

خجمَف لُحسف منطقِو الآللي  
 

أتيتؾ عائدًا وكفيت حااًل 
 

تعاُد ألجميا في كؿَّ حاِؿ  
 

فبابي منذ خفت عميؾ باؿ 
 

وحالي مف مصابؾ غير حالي  
 

ورحُت وبيت فكري في إشتعاٍؿ 
 

 ()عميؾ ونار قمبي في إشتعاؿِ  
 

:  فأجابو محيي الّديف الكاتب بديياً 
 [الوافر]

أيا ربَّ الببلغة في المعاني 
 

ومرضِّ المكاـر والمعالي  
 

ومولى كؿ إحساٍف وبرِّ 
 

ومطمؽ كؿِّ شكٍر مف عقاِؿ  
 

مف أربى عمى الفصحاء قواًل 
 

وزاد عمي األكاـر في الفعاِؿ  
 

لقد خولتني نعمًا أضاءت 
 

نجوـٌ سعودىا في ليؿ حالي  
 

فمنؾ َعممُت تحبير القوافي 
 

وعنَؾ بقيُت محمود المقاِؿ  
 

   أأحمد مجدؾ حيث أىوى

 ()عمّي عف نظيٍر أو مثاؿِ  
 

 إف الرسالة الشعرية بما فييا مف معاٍف، ودالالت قصد الشاعر أف يضمنيا 
إياىا، والبد مف وجود مرسؿ ومرسؿ إليو ووجود إشارات في المضموف تدؿ عمى أف 
الكبلـ يخص شخصًا مجيواًل، أو غائبًا عف أنظار المتكمـ، وليس حاضرًا في الشعر 

الذي يستميـ عنصر الحوار، وظيور السمات التقميدية عمى الرسالة الشعرية، فقد 
، وىذا ما نراه في شعر محّمد بف أبي بكر ()تتناوؿ الغزؿ، أو الشكوى، أو العتاب

: الموصمي عندما كتب إلى الضياء بف المغربي وكاف مريضًا يعاتبوُ 
 

 [السريع]
لو غاَب مف أصحابنا واحٌد 

 

مف ممِة العمـِ إفتقدناه  
 

                                                 

. 1/313: قبلئد الجماف ()
.  1/313: المصدر نفسو ()
. 13: الرسالة الشعرية في األندلس بيف التجديد والتقميد: ينظر ()
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كذا عيدنا الناس مف قبمنا 
 

والناُس أمثاؿ وأشباه  
 

فقد تألمنا ولـ تسألوا 
 

 ()عف حالنا حسبكـ اهلل 
 

:  فأجاب أبو عبداهلل بف الخباز
 [السريع]

يا مف إذا غاب محياه 
 

غاب سروري يشيُد اهلل  
 

خادمؾ الداعي لـ ينقطع 
 

عنَؾ إلىماٍؿ وحاشاه  
 

وقاؾ ربي َووقانا الذي 
 

 ()نحذرُه فيؾ ونخشاه 
 

 حمت الفتوى في مضموف شعري، وكاف ذلؾ في رسائؿ حممت معنى الفتوى، 
وأىدافيا، وأغراضيا، وكثيًرا ما تكوف في أجواء مرضية ال يقصد منيا أمور قضائية 

، ومف ذلؾ ما كتبو عمي بف عبداهلل أبو القاسـ الموصمي كونيا المعاني ()جدية
: المبتكرة وىي اإلجازة قائبلً 

 [الخفيؼ]
رجٌؿ عمؽ الطبلؽ بشيٍر 

 

قبؿ ما بعد قبمِو رمضاف  
 

:  فأجازه في الحاؿ مف غير توقؼ
 [الخفيؼ]

ـُ الذي فاؽ فضبًل  أييا العال
 

فيو في كّؿ مذىٍب ُبرىاُف  
 

إفتني في الذي أقوؿ فما مثمؾ 
 

مف عّزه جواُب مصاف  
 

رجٌؿ عّمؽ الّطبلؽ بشيٍر 
 

 ()قبؿ ما بعد قبمِو رمضاف 
 

 وكذلؾ لعبت عوامؿ الجو دورًا ميمًا في تكويف الرسالة الشعرية، ومضامينيا 
فقد ساىمت أحداث الطبيعة في خمؽ الرسالة الشعرية، مف خبلؿ وقوفيا عائقًا أماـ "

                                                 

. 5/211: قبلئد الجماف ()
. 5/211: المصدر نفسو ()
 .164: مضموف الرسائؿ الشعرية في الجاىمية واإلسبلـ ()
. 4/34: قبلئد الجماف ()
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تحقيؽ المقاء، أو الموعد، أو حضور الّدعوة، وكاف مف أبرز تمؾ العوائؽ الطبيعية 
سقوط األمطار، ورداءة الجو، وبرد الشتاء، والثموج، والسيوؿ، وما شابييا مف 

، وذلؾ ما نجدُه في ()"العقبات، وكثيًرا ما يمتزج االعتذار بالشكوى مف تمؾ العوارض
رسائؿ العتاب اإلخوانية لدى عمي بف مبلعب الموصمي وقد كتب إليِو بعض 

: أصدقائِو في يـو مطير
 [الكامؿ]

إذا كاف ىذا الغيث جاء لرحمٍة 
 

 نشرُت بو في شماؿ وجنوبِ  

 

فمقد جنى يا صاحبي َجَناُتُو 
 

منع المحبِّ زيارة المحبوِب  
 

:  فأجاب أبو الحسف الموصمي عمى الوزف، والقافية نفسيما
 [الكامؿ]

يا أّييا الَحْبُر الّمبيب وصاحب 
 

الفضؿ الغري ومف أتى بعجيب  
 

لـ يَجف ىّتاف السحاب وما أتى 
 

بإساءٍة يا ممرضي وطبيبي  
 

لكنُو حبس الرقيب ولـ يُكْف 
 

منَع المحبُّ زيارة المحبوِب  
 

ـْ وَزر فالغيث جاء لرحمٍة  فأنِع
 

 ()ما جاء لميجراف والتعذيب 
 

 وىنا يظير الشاعر تغاير نظرُتُو إلى الغيث الذي صار ييمو متدفقًا كما 
يستميـ في تقرير حقيقة ذلؾ الغيث مف المعاني القرآنية، ومكنوناتيا الداللية التي 
تشير إلى أف الغيث حيثما ورد فإنو يدؿ عمى الرحمة، والخصب، والنماء، وزيادة 
الخير، وعمى العكس مف المطر فإنو يدؿ عمى الببلء ولعّؿ ذلؾ متأٍت مف النزعة 

الدينية التي كاف عامة شعراء الموصؿ ينظموف بيا، وتغمب عمييـ حتى في نشاطيـ 
. الشعري، وأعماليـ األدبية مما يولد جوًا دينياً 

 أما المنادمة والجميس فقد كاف ليا األثر في خمؽ الرسائؿ الشعرية التي لـ 
تقتصر عمى األصدقاء فحسب، فأصبحت ترسؿ إلى كبار رجاؿ الطبقة الحاكمة، إذ 

                                                 

. 127: مضموف الرسائؿ الشعرية في الجاىمية واإلسبلـ ()
. 305-3/304: قبلئد الجماف ()
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احتضنت في مضموناتيا صورًا مختمفة لمندامى، والوالئـ، والدعوات، واألنس، "
والطرب، وكانت تمؾ الرسائؿ تصؼ الجو الذي ولد فيو وصفًا شيقًا بما فيِو مف 

، وذلؾ ما كتبُو محّمد بف عمي بف زيد الموصمي إلى أتابؾ نور ()"أحداث ومشاىد
: الديف أرسبلف شاه بف مسعود وىو يداعبُو بالقوؿ، وكاف نديمو وجميَسوُ 

 [الكامؿ]
موالي لـ يخُطْر فديتَؾ 

 

غيُر ذكرَؾ لي بخاطْر  
 

إف كنت يا خير األنا 
 

ـِ نسيتني فالعبُد ذاكْر  ـ
 

أوليتني منَؾ الّندى 
 

والحرُّ لئلحساف شاكْر  
 

ال تسمع قوَؿ األحينؼ 
 

فيو معتؿ الّضمائر  
 

الصدؽ شيٌء عندُه 
 

في الّدىر مف طرؼ النوادِر  
 

يقفوا بذاؾ خبلؿ وا 
 

 ()لدِه أبي الفتح المخامر ـ
 

 ومثمما ذكر البحُث آنفًا أفَّ الرسائؿ الشعرية ال تكوف بيف األصدقاء، واألحّباء 
فحسب، إنما قد تكوف رسمية كأف ترسؿ إلى قائد، أو ممؾ، أو خميفة فيطغى عمييا 

وسبيؿ "االستعطاؼ؛ لكي يحقؽ المرسؿ ىدفُو المنشود كما يقوؿ أبو ىبلؿ العسكري 
ما يكتبِو التابع إلى المتبوع في معنى االستعطاؼ ومسألة النظراء إاّل يكثر مف شكاية 
الحالة، وّرقتيا، واستيبلء الخصاصة عميو، فإف ذلؾ يجمُع إلى اإلبراـ واالضجار بؿ 

 ()"يجب أف يجعؿ الشكاية ممزوجة بالشكر، واالعتراؼ بشموؿ النعمة وتوفير الفائدة
وذلؾ ما نممحُو فيما كتبُو محّمد بف حيدر بف محّمد أبو الطاىر الموصمي إلى بدر 

: الديف لؤلؤ
 

 [المنسرح]
يا مالكًا اصبحت أنامَمُو  

 

تفتُح باَب الرجاء لمراجي  
 

                                                 

. 182: مضموف الرسالة الشعرية في الجاىمية واإلسبلـ ()
. 5/237: قبلئد الجماف ()
. 163: الصناعتيف ()
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وظّمُو ممجٌأ المخوؼ ومنػ 
 

جاٌة لمف ظفَّ أنوُّ ناجي  ـ
 

ما باؿ حظي عادت محاِسَنُو الػ 
 

 ()بيُض كميٍؿ سوادُه داجي ـ
 

 ولـ تقتصر الرسائؿ الشعرية عمى األصدقاء، أو رجاؿ الطبقة العميا فقد كانت 
بيف اإلخوة، وغالبًا ما تجمع ىذِه الرسائؿ الرجاِء، والعتاب، وعواطؼ الرحمة، 

وتصوير نفسية المرسؿ، ومف ذلؾ ما نراه عند محّمد بف عمي الموصمي وما كتبُو 
: إلى أخيِو بعد تياجر كاف بينيما

 [الكامؿ]
قدمُت قبمَؾ وأفتديُت بميجتي 

 

يا ذا الذي مف غير جرـٍ يعتُب  
 

أو لست تعمـ أف عتبؾ ظالمًا 
 

 ()مما جناه النحؿ عندي أعذبُ  
 

 فالشاعر ىنا يمزج بيف إستعطاؼ أخيو، والعتاب الذي يحيطُو الرجاء في أف 
. عتابو لو أحمى مف الرحيؽ الذي يجنيو النحؿ

 
: النصيحة. 5

 ىي إحدى األنواع التي تنضوي تحت الشعر اإلخواني وليا أىمية كبيرة 
ـْ ))وجميمة، إذ أشار القرآف الكريـ في قولو تعالى  ـْ ِرَسااَلِت َربِّي َوَأنَصُح َلُك ُأَبمُِّغُك

ـُ ِمَف الّمِو َما اَل َتْعَمُموفَ  الدعاء لما فيِو الّصبلح والنيي عما يفسد "وىي ،()((َوَأْعَم
والنصح مبدأ إنساني يراد بِو اإلرشاد  والتوجيو، ويتـ بيف اإلخواف . ()"األخبلؽ

بإسداء المشورة المخمصة بالرأي السديد الذي ينبغي مف ورائِو إحتراز األخ مف 
،فالنصيحة ( )اإلساءة والوقوع في الزلؿ، والسير وراء األىواء بما يوىـ أّنو صالح

                                                 

. 6/16: قبلئد الجماف ()
. 6/199: المصدر نفسو ()
(. 68)سورة األعراؼ، اآلية  ()
. 361: التعريفات ()
. 119(: رسالة)اإلخوانيات في العصر العباسي األوؿ،  ()
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ضرورية ونافعة عندما يتقدـ فييا شخص بالنصح ألصدقائِو أو لمناس جميعًا لذلؾ 
 ()البد أف تكوف بعيدة عف الخشونة والتنفيذ في النصح

 أما النصيحة في الشعر ما ىي إاّل حكـ إستخمصيا الشعراء مف تجارب 
 واإلرشاد، ويعرفيا أحد الباحثيف عمى إنيا قصائد اليدؼ ، وتقـو عمى التوجو،حياتيـ

 ومف منطمؽ التجربة ليذا ،منيا توجيو اآلخريف نحو األفضؿ حسب رؤية الشاعر
 .()الشاعر أو مف منطمؽ ديني يدفَعُو إلى تقديـ ما ىو خير وفيو صبلح

وىذا ما نممحو في شعر عمي بف أبي بكر الموصمي، إذ ذكر صاحب القبلئد  
نقمُت مف خطِو، وأجاز لي الرواية عنُو، طمب بعض أمراء الشاـ قميصًا يتبرؾ : قائبلً 

: بو مف ثيابِو فأنفذ لُو قميصًا ومعو ىذه األبيات التي يقدـ فييا النصح ليؤالء قائبلً 
 [السريع]

قميُص عبٍد مذنٍب غافٍؿ 
 

زماَنُو في صفقة خاسَرُه  
 

فإبؾ عمى مف ضؿَّ في غفَمٍة 
 

 ()قد خسر الدُّنيا مع اآلخرة 
 

 فالشاعر يقدِّـ النصح ليؤالء الغافميف الذيف يتبركوف بشيء مف ثيابِو يصفيـ 
بأنيـ كالتجار الذيف خسروا صفقة في البيع فصفقة رضا اهلل، ودخوؿ الجنة ىي التي 

يعنييا الشاعر فيوجو نصيحة ليـ عمى أف يتركوا ىذه الغفمة، وأف ال يتركوا الدنيا 
.  عمى حساب اآلخرة

 والبد منيا اف تراعي حاؿ النتمقي وذلؾ بتجنب النصح الذي يكوف ببل جدوى 
إذا نصحت فإنصح سرًا ال جيرًا، "ويحيطُو التجريح وىذا ماقالو ابف حـز في انؾ

وبتعريض ال تصريح، فإف تعديت ىذِه الوجوه فأنت ظالـ، ال ناصح، وطالب طاعة 
وال حكـ الصداقة، لكف ... ممؾ، وال مؤدي حؽ أمانة، وأخوة وليس ىذا حكـ العقؿ

، وما ينطبؽ عمى ىذا النص نجدُه في ()"حكـ األمير مع رعيتِو، والسّيد مع عبدهِ 

                                                 

. 48: األخبلؽ والسير في مداواة الناس: ينظر ()
. 1/487: القصيدة األندلسية في القرف الثامف: ينظر ()
. 4/33: قبلئد الجماف ()
. 44: األخبلؽ والسّير في مداواة النفوس ()
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 يقّدـ النصيحة لكف بطريقة ()شعر عباس بف بزواف بف طرخاف بف بزواف الموصمي
: ال تمت إلييا بصمة، ذكر صاحب القبلئد، أنشدني ابف بزواف لنفسِو قائبلً 

 [الوافر]
ذر الدُّنيا وال تغتر فييا 

 

بصحبِة صاحٍب ووداِد خؿِّ  
 

وكف فردًا تعش فييا حميدًا 
 

وال تركْف إلى ولٍد وأىِؿ  
 

ففي األوالِد متعبٌة ونقٌص 
 

 ()وعزُّ األىِؿ مقروف بذؿِّ  
 

 إف الشاعر بدأ كبلمُو بعدـ الغرور بمغريات الدنيا وىذا ضرٌب مف الزىد، لكنو 
يشير إلى ترؾ األصحاب، واألخبلء لكنو ييدـ ىذه النصيحة الموجية إلى أف يترؾ 
ف الحياة مع األىؿ ذّؿ، وىذا ظاىر الكبلـ،  اإلنساف أىمو، وعائمتو فيعّدىا نقًصا، وا 
لكنو في عمؽ النص نجد أنَّو ينصح بالتوجو إلى تحصيؿ الدار اآلخرة بترؾ ما في 

. الدنيا مف زينة، وأناس يودىـ
: شعز الفكبهة والدعببة. 6

 أحد أىـ ظواىر شعر اإلخوانيات يقـو عمى الضحؾ، والتسمية ودافعو ىو 
زدياد أبية  تعقد الحياة االجتماعية في زمف الدولة العباسية مع كثرة الترؼ، والغنى، وا 

المموؾ، والسبلطيف، والخمفاء جعؿ الناس يعيشوف في ظؿ الممؾ، وحاشيتِو، 
فيتطرقوف إلى الفكاىة، واإلضحاؾ؛ إلدخاؿ السرور والبيجة إلى قموب الخمفاء، 

ظاىرة فنية اجتماعية عريقة في الوصؼ "واألمراء، والوزراء، وليذا فإف الفكاىة 
. ()"اإلنساني

 ويتخذ شعر الفكاىة في اإلخوانيات وسيمًة لدفع الممؿ، والتسمي الممتع 
لى إظيار المقدرة عمى التندر  دخاؿ السرور إلى نفس الصديؽ مف جية، وا  البريء، وا 

                                                 

عّباس بف بزواف بف طرخاف بف بزواف بف أحمد بف محّمد الموصمي، مف أصحاب أبي القاسـ السمرقندي  ()
قبلئد : ينظر". إسبلـ الصحابة األعبلـ ومف لو ولد منيـ في اإلسبلـ"والدتو خمسيف وتسعمائة، لو كتاب 

. 4/287: الجماف
. 4/288: قبلئد الجماف ()
. 27-15: دراسات فنية في األدب العربي: ينظر ()
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مف جية أخرى، لذلؾ فيي تحتاج إلى ميارة في التعبير، ودقة في التصوير حتى ال 
ف كاف يبدو في مبعثيا ما يشبو اإليبلـ ، عمى الرغـ مف ذلؾ ()تؤذي الصديؽ، وا 

، ومف ىذه الفكاىات ما قالُو عبدالواحد بف ()"تبقى وسيمة لمضحؾ، واإلضحاؾ"
: إبراىيـ الموصمي في ثقيؿ

 [مجزوء الكامؿ]
وثقيِؿ طبٍع مف رزا 

 

ـُ األرض شاكي  ـ نِتِو أدي
 

تقع الزالزؿ إف مشى 
 

َُ الحراِؾ   فاألرض دائمُة
 

وكأنما كرُه البسيػ 
 

 ()ػطة تحتو كرُه المحاكي ـ
 

 فالشاعر يصؼ رجبًل ثقيبًل بأف ثقمُو جعؿ األرض تتألـ، وتميد مف ثقمو 
باسموب إخباري أنو كرة بسيطة، والذي يرى في إستعماؿ األلفاظ العبث مع الذي 
يداعبو تزيد مف قوة فكاىِتِو الشعرية، ويجعميا أكثر قبواًل وشيوعًا؛ فيحقؽ الشاعر 

. ()بنفسو وشعرِه الشيرة، والذيوع عمى سبيؿ اإلضحاؾ وتسمية اآلخريف
 وفي العصر العباسي تجمعت الكنوز، واستفحؿ الغنى، ولـ يكف توزيع الثروة 

عاداًل، لذلؾ فقد اشتد التمايز بيف طبقات الشعب وفئاتو عمى خبلؼ ما كاف عميِو 
األمر في فجر اإلسبلـ وبدايتِو مف تضامف عميؽ بيف الناس فتكونت في العصر 

العباسي طبقات اجتماعية مستندة إلى فروؽ اقتصادية بارزة، بعضيا متموؿ مترؼ  
مجدود، وبعضيا فقير مكدود مجيود، وال نستغرب إذف أف تغدو النكتة البارعة 
والكممة المحكمة البنياف القوي سبلحًا عند بعض األدباء يستعممونُو في الميداف 
االجتماعي، والسياسي؛ لتفتؾ بالخصـو وتخفض مف شأنيـ كما صار التيريج 

، وىذا ما نجده في شعر عبدالباقي بف ()والمعب باأللفاظ وسيمة لمعيش عمى الخمفاء

                                                 

 93: اإلخوانيات في شعر العصر العباسي األوؿ ()
. 218: الفكاىة في األدب أصوليا وأنواعيا ()
. 3/135: قبلئد الجماف ()
. 38(: رسالة)شعر الفكاىة في العصر العباسي، : ينظر ()
. 281: مطالعات في الشعر الممموكي والعثماني ()



   اإلخوانياتاملبحث األول
 

    

113 

 

محّمد بف إسماعيؿ الموصمي ما قالو إلى نصر بف القيسراني عمى سبيؿ المداعبة، 
: واإلحماض

 [مف السريع]
يا أّييا الّصدُر الكبير الَبيا 

 

ومف غدا ِحْمَؼ الِحَجى والنيى  
 

إف كاف ذا التأخير عف موجٍب 
 

بأغيَد مقمتُو كالميا  
 

فالعذر مقبوُؿ بالحاِظِو 
 

 ()إذ كاف رؤيا مثمِو تشتيى 
 

 فالشاعر يداعب صاحبو في مظير األبيات بأنُو كبير إلييا لمداللة عمى 
ف األمور منتيية إليو، ويشبو مقمتو كعيني البقرة الوحشية  الفخامة والضخامة وا 

الواسعة ثـ يصؼ شيوة الرؤيا بأنو ال يرغب في رؤياه ويكتنؼ ىذا النص العتاب 
فيو يداعبو ويحاوؿ أف يثير في وجدانو الرغبة في الضحؾ قميبًل مسميًا إياه عما 

 (أغيد)ينوبُو مف خطوب الحياة، وآالميا، فيبسط لو العذر في أف موجب تأخيرُه ىو 
... يعني مف أمور الوجد، والعشؽ، فعذره إف إعتذر مقبوؿ، وال جناح عميو فيما فعؿ

وقد حاوؿ الشاعر أف يميد الجو لقبوؿ العذر، إذ جعؿ الُمقؿ، واأللحاظ تعتذر ال 
المساف ليكوف العذر أكثر قبواًل، وأسوغ عند المتمقي، وأكثر تأثيرًا وىذِه نكتة إسموبية 

.  قصدىا الشاعر ليحرر ما ابتغاه، وتوسؿ بو
 أو التسمية تبقى ، والفكاىة عمى تعدد إتجاىاتيا سواًء كاف الغرض منيا اليجاء

 ويضحكيـ ووجدت الفكاىة مجااًل ،ضرباً مف ضروب المزاح الذي يحدث أصحابوُ 
رحبًا في أوساط المجتمع العباسي بمكوناتِو المختمفة بعد الثورة المعرفية التي أدت 

 وأصبحت مرموقة تطمب كثيرًا في المجالس والمحافؿ والسيما ، والتطور،إلى التحضر
 أو ، والتسمية واإلضحاؾ،عند الخمفاء والوزراء، إذ جعموىا وسيمة ميمة لمترفيو

، ومف تمؾ الفكاىات التي وجييا محّمد بف أحمد الموصمي ابف ()لترويض األفكار
الحبلدي إلى محيي الديف محّمد بف سعيد الجزري الوزير الذي أمر مشرفِو عمى 

:  طعامًا وكاف أحوؿ فقصر فيِو قائبلً المطبخ ليحمؿ إليوِ 
                                                 

. 3/153: قبلئد الجماف ()
. 187: ثمرات األوراؽ: ينظر ()
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 [الطويؿ]
أيا ماجدًا ُتمفى السماحٌة والِحَجى 

 

وبدٌر الدجى والبأُس ما بيف ثوبيِو  
 

أأشُكو اليؾ الباقبلنّي الئمًا 
 

وقد ُرْحُت محتاجًا إلى بّر كفيَِّو  
 

َيجيُء إلينا بالقميِؿ يظّنُو 
 

كثيرًا وليَس الذَّنُب إال لعينيِو  
 

ومف سوء حظي أف رزقي مقدٌَّر 
 

 .()براحِة شخٍص ينظر الشيء مثميوِ  
:  وقاؿ أيضًا في شخص يدعي معرفة العروض

 [الطويؿ]
وقالوا َغدا نجُؿ الجنيد ُمّصنفًا 

 

 عروضًا وبعُض الناس أفضؿ مف بعضِ  

ّنما  يقطع أعراض البسيط وا 
 

يقطعُو أىؿ البسيطة في الُعْرِض  
 

لقْد ُرميْت بالثمـ والخـر ُدُبُرُه 
 

 ()كما رميت كفاُه بالكّؼ والقبضِ  
 

  
  

                                                 

. 1/323: قبلئد الجماف ()
. 1/323: المصدر نفسو ()
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ذكر)الغزل بالغلمان 
ُ
: والسقاة (امل

الغزل بالغلمان  :  ووًال 
 ونشأتو، إال أف ، وبدايتو األولى، لكؿ باحث رأي حوؿ موضوع الغزؿ بالغمماف

الباحثيف يتفقوف عمى أّف سبب شيوع ظاىرة الغزؿ بالمذكر في العصر العباسي راجع 
 وانفتاحُو عمى ، والراحة التي صاَر عمييا المجتمع العباسي،إلى شيوع حالة الترؼ

العناصر األجنبية في بداية القرف الثاني اليجري الذي يعُد أىـ مرحمة مف االزدىار 
والتطور، وما أفرزتُو ىذه العناصر الدخيمة عمى المجتمع مف مظاىر جديدة في 
الحياة، إذ ازدىرت مجالس الطرب، والغناء، ومجالس الخمرة، وظيور طبقة مف 

 وظيور ، يتفننوف في مظاىرىـ، فضًض عف الجواري وكثرتُيفّ فالسقاة المخنثيف الذي
 الغزؿ ، والتعير في حياتيف تعدُّ كؿ ىذِه الدوافع المحرؾ األساس في ظيور،التبذؿ

 وصادفت ، وبدخوؿ ىؤالء إلى المجتمع العربي في العصر العباسي،بالمذكر وتطوره
فضًض . ()" وعّمر بالقصور الشاىقة والبساتيف الفيحاء،أف شاع الترؼ في الحانة"فيو 

عف أّف جميع الموسيقييف، والمغنيف، والراقصيف، والراقصات انتقموا بفرقيـ مف 
ما مف الرـو وىناؾ أسباب . ()الحجاز إلى الشاـ، ثـ إلى العراؽ، إما مف الفرس، وا 

قمة مركز المرأة، كثرة الجواري : أخرى ساعدت عمى ظيور الغزؿ بالغمماف ىي
النازحات مف بمداف أخرى دفعت الطبقة العباسية العميا ولكثرة الترؼ إلى البحث عف 

. ()متع جديدة مبتكرة
 ويشير احد الباحثيف إلى أف ضعؼ الوازع الديني الذي يحوؿ بيف الطبقة 

، الحاكمة واالنحراؼ،دفع الكثير منيـ عمى االبتعاد عف الخمؽ العربي االصيؿ
فالعرب سابقًا لـ يعرفوا المواط إال بعد مخالطتيـ لألجناس األجنبية فبذلؾ قد تخموا 

. ()عف أخضقيـ مقمديف الدخضء مف ىذه األجناس

                                                 

. 53: إتجاىات الشعر العربي في القرف الثاني اليجري ()
. 85: مف الشاطئ األخر ()
. 250-517: إتجاىات الشعر العربي: ينظر ()
. 257: الشعر العربي في القرف السادس اليجري: ينظر ()
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 وال يريد البحث أف يطيؿ القوؿ بيذا الغزؿ، فالميـ في ذلؾ إّنُو حديث النشأة 
ّنُو لـ يقتصر عمى ىذِه الِحقبة ولـ يقتصر عمى  بالنسبة لمعصر العباسي والسيما، وا 
شعراء الموصؿ، فقد سبقيـ شعراء القرف الثاني اليجري وصواًل إلى العصر الذي 

. ()حكمو البويييوف، والناظر إلى دراسة الدكتور محمود غناوي الزىيري يجد ذلؾ
، ()ومف بعدهِ  العصر السمجوقي، فقد تطرؽ الدكتور عمي جواد الطاىر في دراستو

ًً في زمف استقضؿ الخضفة إلى سقوط بغداد ، وقد ذكر البحث آنًفا ()ووجد أيضًا
البدايات األولى، والتطور التأريخي ليذا الفف الشعري الذي ظير مع بدايات قياـ 
الدولة العباسية، ويعدَّ أبا نواس احد أكثر الشعراء قواًل بالغزؿ بالمذكر، إذ يذىب 

إنُو ىو الذي يتحمؿ وزر إفساد : "بالقوؿ الدكتور شوقي ضيؼ في والبة بف الحباب
أبي نواس بؿ في رأينا ُىو الذي يتحمؿ وزر العصر كمو وما شاع فيو مف ىذا الغزؿ 

ومف ذلؾ غزؿ محّمد بف عمي . ()"المقيت الذي يخنؽ كرامة الشباب، والرجاؿ خنقاً 
:    في غضـ يرتدي رداء أحمر()بف الحسف بف عمي الموصمي

 [الكامؿ]      
وميفيٍؼ كالغصِف قامُتُو 

 

وبخصرِه ما بي مف الّسقـِ  
 

لـ أنَسُو لّما َبدا قمرًا 
 

يختاُؿ في ثوٍب مف العنـِ  
 

وحواسدي حولي وقد بيتوا 
 

مف حسنِو في ذلؾ الّصنـِ  
 

فأجبتيـ والّدمع يسكب مف 
 

جفني في خدي كالّديـِ  
 

لـ يكؼ أّف دمي بوجنتِو 
 

 ()حتى تسربؿ ُكّمُو بدمي 
 

                                                 

. 271-266: األدب في ظؿ بني بوية ()
. 133-2/130، 417-2/415: الشعر العربي في العراؽ وبضد العجـ ()
، ودراسة 266-257: وىذه تمثمت بدراستّي مزىر عبد السوداني، الشعر العراقي في القرف السادس اليجري ()

. 227-224: عبدالكريـ توفيؽ العبود، الشعر العربي في العراؽ مف سقوط السضجقة حتى سقوط بغداد
. 73: تاريخ األدب العربي، العصر العباسي األوؿ ()
. 98-6/97القضئد : ينظر ترجمتو. (ىػ580)محّمد بف عمي الموصمي ولد بالموصؿ سنة  ()
. 101-6/100: المصدر نفسو ()
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فالشاعر كاف جريئًا بالمجاىرة بيذه األوصاؼ، إذ وصؼ خصر الغضـ  
 والمجوف عمى شاكمة مف ، إالَّ انو لـ يتغزؿ بالخضعة،(دمي بوجنتوِ ) وقولو ،وثوبوُ 

سبقوه؛ ألف البيئة الموصمية بيئة تقـو عمى أسس دينية، وأخضقية، واجتماعية تنكر 
 والقائؿ فيو؛ ألنو فاحشة ، وتزدري الداعي إليو،ىذا الضرب مف الغزؿ المستيجف

 وينبذىا السيما الموصمي، وشيوع ىذه ، وحالة شاذة يمفظيا المجتمع،ظاىرة الفحش
ظاىرة الميؿ إلى الغمماف، أدى إلى تطور الغزؿ، إذ أدى كما قدمنا إلى منشأ الغزؿ 

 ومعنى ال الذي ما أريد بو المرأة ،بالمذكر الذي نعني بو ما أريد بو لممذكر لفظاً 
عمى لفظ المذكر، إذ وجدنا ىناؾ شعرًا كثيرًا قد يأتي فيو الضمير العائد عمى 

 ولشيوع ىذه الظاىرة أصبحت ىناؾ طائفة ، لكنو في حقيقتِو يعود إلى المرأة،المذكر
مف الشعراء ليـ غزؿ بالمذكر، فنرى الشاعر يصؼ جماؿ الفتى كما يصؼ جماؿ 

 وميمُو إلييا، كما أصبح ىناؾ طائفة ،الفتاة ويمثؿ لنا شغفو بِو كما يمثؿ شغفِو بالفتاة
 ويتذوقوف ما فيِو مف روعة ، ويستمعوف إليوِ ،مف الناس يصغوف إلى ىذا الشعر

. ()وجماؿ
، متغزاًل في () وذلؾ الذي نممَحُو عند محّمد بف أبي الوفاء بف أحمد الموصمي

: غضـ قصاب قائضً 
 [الوافر]

وأىيُؼ قدُُّه قّد العوالي 
 

ولكّف خّده خّد العوالي  
 

بمديتِو وُمقمِتِو تصّدى 
 

لسفؾ دـّ المواشي والرجاِؿ  
 

تراه قاطمًا ما ظّؿ يغري 
 

 بو األوداج خموًا ال يبالي 
 

فمو رّدت وقد نيمت رضابًا 
 

كشيد شيٍب بالماء الزالِؿ  
 

إلى أعناقيا مف غير ذبٍح 
 

 ()لكّؿ قاـٍ يسعى غير آؿِ  
 

                                                 

 .153: الغزؿ عند العرب: ينظر ()
وتوفي سنة  (ىػ558)محّمد بف أبي الوفاء بف أحمد بف أبي الطاىر أبو عبداهلل النحوي الموصّمي ولد سنة  ()

. 309-5/308: قضئد الجماف: ينظر ترجمتو. (ىػ632)
. 5/309: المصدر نفسو ()
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 نحُس في ىذا النص أفَّ اندفاع الشاعر في الغزؿ بالغضـ ليس مف باب التمذذ 
وما ىو إاّل اتجاه ُيراد بو التقميد أكثر مف كوِنِو سموًكا خمقًيا عمد إليو وليس لمتنفيس 

. ()عف رغبات جنسية يعاني منيا
 متغزاًل وكذلؾ ما نجده في شعر عبدالواحد بف إبراىيـ بف الحسف الموصمي

:  بغضـ
 [البسيط]

وشادٍف بابمّي الطرِؼ لو رشقَت 
 

لحاُظُو قمَب ىاروت َلَما سَحرا  
 

كأّف غانية فّت العبير بيا 
 

في فيِو لّما ترشفت الّمما وَسَحرًا  
 

لما أمّدت بقتمي وجنتاه بدا 
 

خّط العذار عمى خّديِو معتذرًا  
 

عاطيتو في ظضـ الميؿ شمس ضحى 
 

درَّ الثرّيا عمى كاساِتِو نثرا  
 

فقاؿ لي وثنا مف قّدِه ُغصنا 
 

ـَ مبتسمًا مف ثغرِه دررا   وشا
 

كيؼ السبيؿ إلييا أو إلّي بيا 
 

والشمس ما ينبغي أف تدرؾ القمرا  
 

: فقمُت لما رأى فييا محاسنوُ 
 

( )دع ما سمعْت وصّدؽ ما ترى نظرا 
 

  عرؼ ىذا العصر ىذا النمط مف الغزؿ؛ ألنو امتداد لمغزؿ الذي نشأ في 
لـ يكف الغزؿ : " وتؤيد ذلؾ الدكتورة بمقيس الحميدي قائمة،العصر العباسي وتذىب

 فقد وجدت آثارُه في الشعر قبؿ القرف السابع، إذ ،بالمذكر جديدًا في ىذا العصر
 والمجوف أمثاؿ أبي نواس، ووالبة بف الُحباب، ، وانتشر عمى يد شعراء التيتؾ،شاعَ 

 ولـ تختص بيؤالء الشعراء فمـ ،ومطيع بف إياس ثـ استفحمت ىذه العادة السيئة
 ، ويتغزلوف صراحًة بؿ صار حتى القضاة،يكونوا وحدىـ الذيف يجاىروف ببرائيـِ 

حساساتيـ،والعمماء ال يتورعوف عف وصؼ مشاعرىـ . ()" وغراميـ بالغمماف، وا 

                                                 

. 153: الشعر في ظؿ بني عباد: ُينظر ()
. 134-3/133: قضئد الجماف ()
. 178: (أطروحة)، 800 حتى سنة 656إتجاىات الشعر العربي في العراؽ مف سنة  ()
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 ومثؿ ىذا الغزؿ الذي نجدُه عند المؤدبيف، والعمماء كما ورد في شعر محّمد 
 في غضـ إسمُو ()بف يوسؼ بف مكاـر بف منصور بف عبداهلل الموصمي المؤّدب
: حسف حينما قيؿ لو عشقت حسف فأحسف في وصفِو متغزاًل بو

 [الخفيؼ]
 بأبي شادٍف أغفُّ غضيض الػ

 

ّطرِؼ لُدف القواـ ُحمو التثني  ـ
 

عربي األلفاظ مف آؿ خا 
 

قاِف سما حسَنُو مف كؿِّ ُحسِف  ـ
 

بابمّي األلحاظ محجز ىارو 
 

ِت بسحِر الجفوف مف كؿِّ ففِّ  ـ
 

يتجنى عميَّ مف غير جرـٍ 
 

فيو عذب الجنى ومّر التجني  
 

لسُت أنساُه قائًض بحياتي 
 

ىؿ تعشقت قط أحسف مني  
 

قمت دع ما مضى فمست أرى مثػ 
 

 ()لؾ حسنًا يا غاية المتمني ـ
 

إفَّ الحسية التي يتعاطاىا الشاعر في وصفِو الغضـ تنـ عف نمط سايكولوجي يتسـ 
بالشذوذ المفرط بالشعور إتجاه الغضـ الذي أسبغ عميِو صفات إنثوية، ىذا مف جانب، 

ومف أخر فإف ىذا الموف مف الغزؿ يجسد عممية تحوؿ شعوري عاـ ناجـ عف تفتؽ 
مف اإلرىاصات النفسانية المضطربة المتولدة عف شيوع ظواىر شذوذية عديدة في 
الحياة االجتماعية العامة، مما أنعكس عمى كثير مف األجواء النفسية الواقعة في 
منطقة ظضمية، تتشبت بأضعؼ األسباب إلفراغ محموالتيا الشعورية اإلنتكاصية 
الموغمة في تجاوز حدود االغتراب النفسي الذي كابدتُو تمؾ الطائفة مف الشعراء، 

.  األمر الذي دفعيـ إلى الرغبة الوحشية المتأتية مف غرائبية المجتمع
 فيجسد الشاعر صورة الغضـ عمى نحو ما ترتضيو غريزتو مف نسؽ القواـ، 

.     وجماؿ األعيف، وصفاء األديـ
 وبعض شعراء ىذا العصر ممف اختص بيذا الغزؿ ومنيـ بعض شعراء 

الموصؿ يعبروف عف حبيـ، وغزليـ لمغضـ في إطار معنوي ال يختص بالحسية 
                                                 

. كاف يؤدب الصبياف بالموصؿ ثـّ ارتبطو األمير أميف الّديف لؤلؤ بف عبداهلل البدري لتأديب ولده األصغر ()
. 6/112: قضئد الجماف: ترجمتو: ينظر

. 6/114: قضئد الجماف ()
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عاطفة تشبو العذرييف وما فييا مف رضا بعذاب الحب، والرغبة : "فحسب، إنَّما ىو
، ()"في ليجة عفة ال مجوف، وال إفحاش.. في االقامة عميو تمذًذا بو، وحرًصا عميو

: وىذا نجدُه عند احمد بف عبداهلل بف احمد بف عبدالقاىر الموصمي
 [الوافر]

بَدْمٍع في المضحٍة ال ُيَماَرى 
 

إذا ما الَعقُؿ فّكَر فيو َحاَرا  
 

لنا مف وَجِيِو َقَمٌر ُمنيٌر 
 

وِمْف ّخدَّيِو َنِجنِي الُجّمَناَرا  
 

وِمْف أَلَحاِظِو َنَفَحاُت ِسْحٍر 
 

 ()ُيثْيُر ُشواُظيا في القمِب َنارا  
 

 الشاعر في غزلو ىذا كأّنُو يقؼ وقفة الشاعر العذري إزاء المرأة، فيو ىنا 
يعبر عف ىذه العاطفة التي يصؼ فييا الغضـ متغزاًل بو، بعيًدا عف مجوف راضًيا 

بعذاب الحب، وىذا النص تحيطو المعنوية أكثر مف الحسية المفرطة التي يتعاطاىا 
. الشعراء

 وفي ىذا الغزؿ يستدعي الشاعر صورة األنثى بشتى صنوفيا بصرية، أو 
تصوير األوصاؼ الجسدية، والتغني "خيالية، او ينسجيا مف الواقع فيعمد عمى 

 نوع الغزؿ، أىو – معرفة –بالمفاتف، حتى إنَُّو في بعض األحياف يتمبس عمى القارئ 
، وىذا ما نجدُه عند ()"أنثوي اـ غضمي؟ ما لـ تكف ىناؾ قرينة تدؿُّ عمى المراد منو

، مجسًدا صورة األنثى بإضفائيا عمى المذكر، وىنا قاليا () الموصميمحّمداحمد بف 
سمو حسف : في غضـ ُيعرؼ بالُسّكر، وكاف صبًيا مميًحا حيف إختط عذارُه وا 

 
 

 
                                                 

. 274: الشعر في بغداد ()
. 1/163: قضئد الجماف ()
. 53: األدب في ظؿ بني عباد ()
:              ُينظر ترجمتو. أحمد بف محّمد بف أبي الوفاء ابف الخطاب ويمّقب باليَزبر أبو الطيب الموصمي ()

: ، وذيؿ مرآة الزماف5/274: ، وشذرات الذىب108-8/102: ، والوافي بالوفيات1/219: األعضـ
1/96-104 .



  املبحث الثاني الغزل بالغلمان والسقاة
 

    

121 

 

 [مخمع البسيط]
أْلحاُظ َعْيَنْيَؾ فاتناٌت 

 

 ()ُجُفوُنيا الَوْطُؼ فاتراتُ   
 

ِلمُغصِف مْف َقدَِّؾ إنفَتاٌؿ 
 

والّظبي مف ِجْيدَؾ التفاُت  
 

والّثغُر كالِثغِر في امتناٍع 
 

 ()َيحمِيِو ِمْف لحَظَؾ الرَّماةُ  
 

حّياُت ِصدَغيَؾ قاتضٌت 
 

فما لَممُسْوَعيا َحياُة  
 

فّرَؽ بيني َوبْيَف َصَبري 
 

مْنؾ ثنايا ُمفّرقاُت  
 

يا َبدَر تِـّ َلُو عذاٌر 
 

ِبِحِسِنِو تمْت الّصفاُت   
 

ـُ الوشي في َىَواُه  ُمَنَمن
 

 ()يا طالَما نّمْت الوشاةُ   
 

وفي ىذا الغزؿ نحظى بقصص  (حسف) في ىذه األبيات يتغزؿ بغضمو اسمو 
تفصح عف تورط الشعراء في مفردات حسية وعاطفية مفصمة تفصيًض، لكنيا ليست 
بالصورة الفاحشة التي تصور عممية المواط التي تضمنتيا البدايات األولى لظيور 

. ()ىذه الظاىرة الغزلية وىي الغزؿ بغير النساء
 وكذلؾ مف ىذا الغزؿ نجدُه عند عبدالرحيـ بف محّمد بف محّمد بف يونس 

 :()الموصمي
 يا شاِدًنا َنّفرني

 

ُموِّ إذ َنَفْر   َعِف السُّ
 

َفتَرتني إذا َفَتَرْت 
 

َعيَناَؾ َعْف كِؿ الَبَشْر   
 

َىَجْرتني فالنوـُ ُمذ 
 

َىَجْرَتني جفني َىَجْر   
 

َيا َمْف َلُو ُقٌد قضيػ 
 

ػبيَّ َوخْصٌر ُمختَصْر  
 

                                                 

. وىو الكثير الشعر مف الحواجب: جمع أوطؼ: الوطؼ ()
. موضع المخافة مما يمي العدو: الفـ، والثغر الثاني: الثغر األوؿ ()
. 319-1/318: قضئد الجماف ()
. 200-197: اتجاىات الغزؿ في القرف الثاني اليجري: ُينظر ()
: الوافي بالوفيات: ُينظر ترجمتو. عبدالرحيـ بف محّمد بف محّمد بف يونس بف محّمد بف منعة الموصمي ()

، وذيؿ مرآة 374: ، والحوادث الجامعة13/265: ، والبداية والنياية5/72: ، وطبقات السبكي18/391
. 16-3/14: الزماف
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 َسَحْرَت َليمي بالجفا
 

 فما ِلَمْيمي ِمْف َسَحْر   
 

  لما َبدا شِارُبُو 

مع الَعذاريِف َوَطّر   
 

أْيَقنُت أّني في الَيوى 
 

 ()َأْقضِي وال َأقضي َوطْر   
 

 يصؼ الشاعر األلـ الذي ولدُه َىجر ىذا الغضـ لُو، فكأف محبوبتو تركتُو 
مصابًا بحمى السير، والذي يتصفح ىذه االبيات وما يشاكميا في ىذه الظاىرة يجد 

. ()صورة لمجتمع بو عادات، واتجاىات، وأطوار ال يصّدقيا عقؿ سوي
 وكذلؾ وجحد البحث شيوع النصوص التي قيمت في ىذا الضرب مف الغزؿ، 

ىدًفا مف أىدافيـ، فكاف البعض يوردُه في مطالع القصائد "إذ جعمُو شعراء ىذه الحقبة 
، والمتصفح لقصائد ()"عمى عادة األقدميف، والبعض االخر يجعؿ قصائدُه كميا غزالً 

ىذا الغزؿ في القضئد يجد أنو حدث بشكؿ عمني مف غير حرج، ومف ذلؾ قوؿ 
:  القاسـ بف احمد بف زيد الموصمي

 [السريع]
ـْ  وأْسَمَر ألحاُظُو كالسِّيا

 

ُتْصمي ُفؤاَد الحائِر الُمستياـِ  
 

إذا َتَبدى قاؿ ُكؿُّ الَوَرى 
 

ُسبحاف مف صّور َىذا الغضـِ   
 

ُيظمـ إذا قيؿ سنى وَجيِو 
 

كالّصبِح الّطرة مثُؿ الظضـِ   
 

ف تثنى غصُنُو أخجَؿ األغصاَف  وا 
 

 ()حًقا ليُف ذاؾ الُقواـِ  
 

 فالشاعر قد رسـ صورة ىذا الغضـ في مخيمتو، فتغزؿ بجماؿ المظير، 
سنى الوجو، وجماؿ األلحاظ، : والرشاقة، إذ جاء بالكثير مف األوصاؼ الحسية، منيا

. وتثني الغصف، كؿ ىذه األوصاؼ جعمتُو يشبو المرأة الجميمة في عينيِّ الشاعر
 

                                                 

. 2/361: قضئد الجماف ()
. 162: الشعر في البصرة خضؿ القرف الرابع اليجري: ُينظر ()
. 82: شعر الجياد في الحروب الصميبية ()
. 4/374: قضئد الجماف ()
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ا
ًال
: الغزل بالسقاة: ثاني

 كاف لمخمرة أماكف يرتادىا الناس ليشربوا فييا، وغالبًا ما تحفؿ ىذِه األماكف 
واألجواء بالندماء والسقاة، ومما الشؾ فيو أف طبيعة الخمرة، وما تفعمو بصاحبيا 

يؤدي بالشاعر إلى التوجو إلى الساقي، ويبدأ بمضطفتو، ومداعبتو، والتغزؿ بجمالِو، 
واألماكف التي يشربوف فييا الخمرة كانت تيتـ باختيار السقاة الذيف يقدموف الشراب 

. لرواد تمؾ األماكف، فجماليـ يثير انتباه الرواد
 والذي يطالع الموروث الشعري الذي يختص بالسقاة، والسيما الغمماف نجد 

اىتمامًا بوصؼ مفاتف الساقي التي تشمؿ الجماؿ، والرشاقة، والمظير العاـ وتشبيو 
تمؾ األوصاؼ بأشياء مادية محسوسة، وما نجدُه مف الغزؿ بالسقاة يختمؼ اختضفًا 
تامًا عف الغزؿ بالسقاة في العصور السابقة، وىذا ما اشارت إليو بمقيس الحميدي 

إذا يبتعد الفحش والمجوف الذي كاف عند أبي نواس ويقتصر الشاعر في غزلو : قائمة
، وىذا ما نراه عند محّمد بف أبي الوفاء ()"عمى األوصاؼ الجمالية المتعارؼ عمييا

: بف أحمد الموصمي
 [مف الوافر]

وريـ قد سقيُت الراَح حتى 
 

أماِؿ برأسِو فرط العقاِر  
 

فأقسـُ أّنُو البّد مف أف 
 

ُيريني الشيب في وسط الّنيار  
 

ـَ ُقْمُت ىذي  فمما إف تبّس
 

نجوـٌ مف الميؿ بض تماري  
 

لقد بّرت يمينؾ يا حبيبي 
 

 ()بما أبديت مف تمؾ الدراري 
 

 فيصور الشاعر الساقي بصورة تشبييية، إذ إف فرط الخمرة جعمتُو يتغزؿ 
بالساقي ليراه نجـو الميؿ المضيئة عندما يتبسـ ضاحكًا، ويصؼ الخمرة في يدِه كأنيا 

. درّ 

                                                 

. 180: إتجاىات الشعر العربي في العراؽ: ينظر ()
. 5/309: قضئد الجماف ()
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 وكذلؾ مف شعر الغزؿ بالسقاة ما نجدُه عف عبدالواحد بف إبراىيـ الموصمي 
: متغزاًل بالساقي، والخمرة واصفًا إياىما قائضً 

 [الكامؿ]
قـ عاطني خمرًا ُيكاُد شميُميا 

 

ـُ   ُيحيى بو المقبور َوُىْو رمي
 

فكأنيا شمُس الضحى وبروُجيا 
 

أيدي الّندامى والُحباُب ُنُجْوـُ  
 

َيْسعى َبيا رشأ كأف رِضاَبُو 
 

ضرُب زىاُه لؤلؤ منظوـُ  
 

مف كّؿ سيـٍ مف سياـِ لحاظِو 
 

أجؿُّ لمرميِّ بو محتوـُ  
 

دّبت إلى صدري عقارب صدِغِو 
  

ـُ بيّف وىو السميـُ   فأنا السمي
() 

 

 يتغزؿ الشاعر في ىذه االبيات بالساقي؛ نتيجة ليفو نفسِو لممغنيف مف 
الغمماف، ومعاقرتو لمخمرة، جعمتُو يتخمؽ بأخضؽ ويتأدب ببداب ما كاف ليتخمؽ بيا 

لو كاف صاحًيا، فيو في ساعة الُسكر ىذه ال يأبو لممجتمع، وال يحسب ألعمالِو، أو 
نتائجو الشعري أي حساب، وكؿ عاطفتِو تثور في نفسِو، وتأخذ طريقيا إلى 

:  ، وأيضًا ما نجده عند الشاعر نفسو متغزاًل بالساقي لمخمرة قوُلوُ ()الخارج
 [البسيط]

ـْ عاطني مف شموؿ الراح شمس  ضحى  ُق

يراح بدر دجًى ُحمٍو شمائمُو  
 

ُمورّد الخدِّ داجي الفرع فاحُمُو 
 

عؿُّ الروادؼ واىي الخصر ناحُمُو  
 

َيْسَتؿُّ مف بيف جفنيو لسفؾ دمي 
 

 ميندًا فوؽ خّديِو حمائُموُ  
 

ما سحُر ىاُرت إال في لواحظِو 
 

ُسبُي القموب وفي األجفاف بابمُو  
 

تخاؿ نور األقاحي في مقبمِو 
 

والغصُف ما ضمنت فيو غضئمُو  
 

مف المعيف عمى وجٍد بِو ومتى 
  

جّمت لوادِعو لّجت عواذيُو  
 

أعجب بو معرضًا عني بض سبٍب 
  

وفي الخياؿ توافيني رسائمُو  
 

                                                 

. 3/133: قضئد الجماف ()
. 14: تطور الخمريات في الشعر العربي: ُينظر ()
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ما زؿَّ مف لحظِو مف قوس حاجبِو 
  

سيـٌ فأخطأ مكب الصّبر تاِئموُ  
() 

 

 وقد يكوف شعر الغزؿ حقيقة، أو يكوف لغرض التسمية، والترويح عف نفس 
ومف الغريب أف بعض الغزؿ بالغمماف صدر : "الشاعر، ومجاراة األقدميف، إال أنو

. ()"عف أىؿ الفضؿ، والمكانة الدينية، واالجتماعية، ومف عرؼ عنيـ الورع والتقى
وىذا ما ألفاه البحث كما تقدـ عند عبدالواحد الموصمي الذي كاف ال يعرؼ إال بالفقيو 

 .وأبي الفقيو
 ومف أسباب شيوع الغزؿ بالسقاة ىو كثرة مجالس الخمرة، واألنس، واألديرة، 

فميس غريًبا اف وجدنا . ()وأماكف الفحش في المجتمع المتأخر في أماكف مف العراؽ
الكثير مف الصور الغزلية الخمرية التي تذكرنا بخمريات أبي نواس التي تبرز فييا 

، ومف ىذا الغزؿ الخمري بالسقاة نجدُه عند عمي بف إبراىيـ بف ()سمة القصصية
: عمي بف أبي بكر الموصمي

 [البسيط]
هلِل طيُب زماٍف َقْد َفَقدَناُه 

 

بديِر َقْسرى كأّنا ما َعرْفناُه  
 

والكأُس دائرٌة مف كؼِّ ذي ِىيٍؼ 
 

َمْمُموَءٌة بفنوِف السِّحِر َعْيَناُه  
 

ني َبَمداـِ شبَو ريَقِتِو  َيُخصُّ
 

 ()َطْعًما وُيشبُييا في اّلمْوِف ّخداهُ  
 

 فالشاعر ىنا يمجد األياـ الخوالي مجسًدا بذلؾ وصؼ لجماؿ الساقي، ليكوف 
منطمًقا الخيمِتِو وممتقى عواطفِو، ويعمد عمى ذكِر الدير الذي ىو مكاف وجود ىؤالء 

. السقاة الَنَدماء
ويجد بعض الشعراء أفَّ في االجتماع مع الغمماف، والقياف في مجالس الخمرة إنما 

ىي وسيمة لمتخمص مف اليمـو التي تحيط بيـ فيعمدوف إلى وصؼ الخمرة، واليزؿ 

                                                 

. 3/133: قضئد الجماف ()
. 186: إتجاىات الشعر العربي ()
. 397: عصر الدوؿ واإلمارات: ُينظر ()
. 34: تطور الخمريات: ُينظر ()
. 4/94: قضئد الجماف ()
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، ومف ذلؾ نجدُه ()مف أفَّ يردعيـ شيٌء عف دناءات النفوس خمؽ وال يردعيـ ديف
: عف القاسـ بف احمد بف زيد الموصمي

 [الوافر]
َوذي قمٍب حديٍد َلْيَس َيقوى 

 

عمى ىجرانِو القمُب الجميِد  
 

ـَ بكأِسِو فظممُت ساىًيا  وقا
 

َواْل أْدري أَليِّيـ ُوُرْودي  
 

أِلْمَخْمِر الّتي ِفْي الَكأِس أو َما 
 

()بفيِو أو ِلَخْمٍر في الُخُدْودِ  
 

 

  

َسَمت ىذه الحسية عند الشاعر بطمب الخمرة مف ساقيو مف غير أف يتذكر 
الرادع الديني واألخضقي، وىذا الموف يرجع عمى أف كثرة ىذه المجالس تنسييـ ىمـو 

 .()وأكدار الحياة

                                                 

. 3/263: تاريخ األدب العربي في العصر العباسي: ُينظر ()
. 4/371: قضئد الجماف ()
. 216: الشعر العربي في العراؽ مف سقوط السضجقة حتى سقوط بغداد: ُينظر ()
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:  األحاجي واأللغاز
 أغمب القراء، والنقاد والمتكمميف يتفقوف عمى أف الشعر العربي مف بداياتِو 

األولى المعروفة ما فيِو مف إبياـ وغموض وال يحتاج إاّل القميؿ مف التأني التفكير، 
لمعرفة ىذا الشعر، وتحميمو وىناؾ فف شعري جديد واكب ىذه الحقبة، وقد وجد 

البحث قدًرا يسيًرا عند شعراء الموصؿ في قالئد الجماف وأعني بو شعر األحاجي 
واأللغاز وىو قائـ عمى اإلشكاؿ، والغموض الذي يكتنؼ الوصوؿ إلى مفاتحيو، وقد 
ََ ىذا الفف عناية المغوييف واألدباء فذاَع صيتُو حتى ُعّد مف الفنوف المرموقة التي  ناَؿ
ينبغي لمناظـ أف يكتب فييا داللة عمى إمكانية الشاعر، وعبقريتو، وخيالو المتفتح، إذ 
يعدُّ مظيرًا مف مظاىر الرياضة الذىنية، فمما شاع نجاح ىذا الفف أتاح لمشعراء أف 

. ()، وكذلؾ حموؿ ىذه األلغاز()يقبموا عميو وينظموا فيِو، فقد ظيرت في النحو
وتكفي اإلشارة إلى ىذيف المؤلفيف المذيف ُخّصا باألحاجي واأللغاز النحوية بكونيما 

 واألدبي، وتطرؽ الكثير مف عمماء ،أنموذجيف عمى ىذا الضرب مف التأليؼ المغوي
 واألدب ليذا الفف الشعري الذي أصبح ضربًا مف ضروب الرياضة العقمية، إذ ،المغة

إشتقاؽ المغز مف ألغز اليربوع : في األحاجي واأللغاز قالوا: "يشير إليِو النويري قائالً 
ولغز، إذ حفر لنفسِو مستقيمًا، ثـّ أخذ يمنًة ويسره، ليواري بذلؾ ويّعمى عمى طالبِو، 

المعاياة، والعويص، والرمز، والمحاجاة، وآبيات المعاني، : ولمغّز أسماء منيا
والمالحف، والمرسوس، والتأويؿ، والكناية، والتعريض، واإلشارة، والتوجيو، والمعّمى، 
ومعنى الجميع واحد، واختالفيا بحسب اختالؼ وجوه اعتباراتو، فإنؾ إذا اعتبرتو مف 

ذا : سميُتوُ ،  وىو التعبحيث واضعُو كأنو يعايؾ، أي يظير إعياءؾ، معاياه، وا 
ذا إعتبرتُو  عتياص استخراَجُو، سميُتُو عويصًا، وا  اعتبرتُو مف حيث صعوبة فيِمِو، وا 

ذا إعتبرتُو : مف حيث أّنو قد عمؿ عمى وجوه، وأبواب، سميتوُ  ُلغزًا، وفعمؾ َلُو إلغازًا، وا 
                                                 

. 26-15: األحاجي النحوية: ينظر ()
. 32-17: حؿ األلغاز في النحو: ينظر ()
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ذا إعتبرتُو مف : مف حيث أفَّ واضُعُو لـ ُيفصح عنو قمت َرمَز وقدريب فيو اإِلشارة، وا 
ذا إعتبرَتُو مف  حيث أفَّ غيرَؾ حاجاؾ أي إستخرج مقدار عقمؾ، سميُتُو محاجاة، وا 

ذا اعتبرْت مف حيث أف قائمُو : حيث أنَُّو استخرج كثرة معانيو سميتوُ  أبيات المعاني، وا 
ذا اعتبرتُو مف : قد يوىمؾ شيئًا ويريد غيرُه سميتُو لحنًا وسميت فعمؾ المالحف، وا 

ذا إعتبرتُو مف أف معناه يؤوؿ : المرموس، والرمس: حيث إّنُو ستٌر عنؾ فيو القبر، وا 
ذا اعتبرتُو مف حيث إّف صاحبُو لـ : مؤّواًل، وسميت فعمؾَ : إليؾ، سميُتوُ  تأوياًل، وا 

ذا اعتبرتو مف حيث ذو وجو، سميتو: يصّرح بغرضِو سميُتوُ  : تعريضًا وكنايًة، وا 
ذا اعتبرتُو أنُو مغّطى عميؾ سميتو . ()"معّمى: المَوَجُو، وسميت فعمؾ التوجيو، وا 

 أما إبف دريد فيدخؿ األلغاز عمى أنيا مف الّمحف، والّمحف ىو التعريض 
َُ َلُو لحناً : "واإليماء تقوؿ  أو القوؿ الذي يفيمو المقابؿ وال ،أي يقوؿ الشيء" لُحْنُت

مفاطنة أحدىما لآلخر باستخراج فحوى قولُو، وقد : يفيمُو اآلخروف، ومالحنة الرجميف
ىذا كتاٌب ألفناه ليفزع إليِو : "الؼ إبف دريد كتابًا سماُه المالحف قاؿ في مقدمتوِ 

 ويضمر خالؼ ، المكره عمييا، فيعارض بما رسمناه،المجبر المضطر عمى اليميف
، ومف ذلؾ شعر ()" ويتخمص مف جنؼ الغاشـ،ما يظير ليسمـ مف عادية الظالـ

:  يمغز باسـ سمطاف قائالً ()محّمد بف عمي بف الحسف الموصمي
 
 

 [البسيط]
 
 

                                                 

. 162-3/162: نياية األرب في فنوف األدب ()
. 3: المالحف ()
 (ىػ622)محّمد بف عمي بف الحسف بف محّمد بف رضا أبو حامد أبي المكاـر العمراني الموصمي، توفي سنة  ()

. 5/341: القالئد. َلُو كتاب بيجة الناظر في الخياؿ الزائر

يا َمف َعال ُرتبًا في الفضِؿ ساميًة 
 

ومف وجدناُه أكفى الناس في األدِب  
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فالشاعر قد ألغز بإسـ سمطاف في طيات شعره البد لمقارئ أف يحتسب أجزاء 
اإلسـ التي قطعيا الشاعر في مجمؿ األبيات ويضيؼ إلى األجزاء معاني لتعطي 

. المعنى الحقيقي بقولِو خمس بدايتِو يظؿ جزءًا مف أسماء الرمح
 والمالحظ عمى األلغاز أنيا جافة تفتقد لمشاعرية، فيي خالية مف العواطؼ 

 أو السبعة أبيات ، والقصر مف حيث أنيا ال تتجاوز الستة،ويغمب عمييا اإليجاز
ومف تمؾ األلغاز قوؿ محّمد بف عمي بف محّمد :  أو إستفياـ،وغالبًا ما يقّدـ شرط

 [السريع]:                                                  يمغز بإسـ( )الموصمي
لو صحَّ لي مف منيتي زورٌة 

 

تسُخُف منيا عيف واشيو  
 

كنت اسمو مف بعد عكس إذا 
 

صاَر أخير اإلسـ ثانيو  
 

ىذا إسـ مف أىواه لكنني 
 

 ()خوفًا عميو ال أسميو 
 

ويضع اإلسـ في تضاعيؼ األبيات ليتمكف  (لو) فنجد الشاعر إبتدأ لغزه بػ 
المتمقي مف إيجاد الحموؿ المناسبة لكف الشاعر يفصح في آخر بيت عمى اّنُو ال 

. يمكف البوح بإسـ الذي ييواه خوفًا عميو مف الحسد، ووشاية الواشيف بيما
 إف األحاجي واأللغاز شغفت الطبقة العميا، وكانت الغاية منيا التسمية، وقتؿ 

ثباًتا لمقدرة الشعرية عمى النظـ، فتفنف فييا العمماء  الوقت، وترفييًا عف النفس، وا 

                                                 

. الرمح: ذي الشطب ()
. 5/341: قالئد الجماف ()
محّمد بف عمي بف محّمد بف يوسؼ بف ّمميج بف تكيف خاف بف محمود مف مولدي الترؾ، خادـ نور الديف  ()

. 195-6/194: القالئد. (ىػ575)ابف أرسالف شاه ولد بالموصؿ سنة 
. 6/199: المصدر نفسو ()

ما إسـ إذا ما ذكرت خمس بدايتِو 
 

()يظؿُّ أمرًا لحرط الّنصؿ ذي الّشطب 
 

ف ذكرت الذي يبقى يظؿُّ كمف  وا 
 

رَـّ البناء بترب أحسف الترِب  
 

ف عكست المبقى منُو صار كما  وا 
 

تعّمؽ األمُر في ىذا بذا السبِب  
 

ف جمعتيما صارا بال ريٍب  وا 
 

فياًل عظيمًا كريـ األصؿ والّنسِب  
 

غنـ فيو محمدًة  فحقؽ اإلسـ وا 
 

 ()تبقى عمى ِقدـ األزماف والحقب 
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، وىذا ما رصدُه البحث مف روائع األلغاز لدى ()بسبب صمتيـ برجاؿ الطبقة العميا
:  وأنشأ قائالً ،الشاعر محّمد بف عمي الموصمي حينما سألوه أف يضَع إسمًا في لغز

 [البسيط]
يا َمْف تحؿُّ لديِو كؿ مشكمٍة 

 

ومف وجدنا إليِو الفضؿ منسوبًا  
 

ما إسـٌ إذا عكسَت الثمث مختبرًا 
 

فيِو يصيُر مف األصباغ محسوبًا  
 

ف عكسَت الذي يبقى يكف رجاًل  وا 
 

ف يرى طوبًا   يبغي رضا اهلل، وا 
 

فما وضح االسـ ال زالت فتائح ذي 
 

 ()األفضاؿ تأتيؾ ميدّيًا وموىباً  
 

ختيار موفؽ لؤللفاظ، إذ ألغز   إذ أف الشاعر ذو خياؿ واسع، وصفاء ذىف، وا 
في األبيات وىي كممة فارسية تعني زىرة الربيع لكنُو ضمف التقسيـ  (كمبيار)إسـ 

الداخمي ليذه الكممة جعؿ كؿ جزء منيا مقموبًا يدؿ عمى معنى معيف في البيت فعند 
فعند قمبيا تكوف  (بيار)قمب الثمث األوؿ مف الكممة ىي كؿ تكوف ُلؾ أما الباقي 

.  راىب وىي داللة البيت الثالث
:  ممغزًا في المساف() وكذلؾ ما نجدُه عند أحمد بف رستـ بف المبارؾ

 [المتقارب]
وما أَسُد حؿَّ في قّمٍة 

 

ليا شرٌؼ دوف أبوابيا  
 

يخاؼ ويرجي ولكنو 
 

 ()بعكس إال سوِد ألصحابيا 
 

 ولـ تقؼ األلغاز، واألحاجي عند حٍد معيف؛ كونيا نظمت مف أجؿ التسمية 
والميو وقتؿ الوقت فيي ليست تمؾ المتعة التي يسببيا ىذا الفف لممتمقي، أو تمؾ 

التسمية التي أشار إلييا بعض الباحثيف، فضاًل عف أنيا ليست لمتمويو الذي ال يدركو 
السامع ألوؿ وىمة، فقد يصؿ المتمقي إلى نتيجة، وقد ال يصؿ وعمى الرغـ مف ذلؾ 

                                                 

. 85: الشعر العراقي في القرف السادس اليجري: ينظر ()
. 5/341: قالئد الجماف ()
أحمد بف رستـ بف المبارؾ بف الحسف بف الحسيف أبو العباس الموصمي، يعرؼ بالّنعاؿ توفي تقريبًا سنة  ()

. 1/202: المصدر نفسو. بالموصؿ (ىػ620)
. 1/203: المصدر نفسو ()



  املبحث الثالث األحاجي واأللغاز
 

    

131 

 

وليذا السبب كانت األلغاز مقبولة سائغة؛ وذلؾ ألنيا تعممنا شيئًا عف "ال تعّد عقبة 
 فميس اليدؼ مف الشعر الغموض فحسب إنما ُىو نابع مف تجربة ()"طريقة اإلستعارة

ومف تمؾ اإلستعارات في األلغاز قوؿ :  وتجد منفذًا لمتعبير،المبدع حينما تكوف غنية
: ()الشاعر عبدالواحد بف إبراىيـ بف الحسف الموصمي

 [الطويؿ]
وما حيواف إف يغب عنَؾ شخصُو 

 

فإف إسمُو فيما أحاجي تالقيِو  
 

تكمّؿ إنسانًا بتضعيؼ نصِفِو 
 

 ()وتبدي لؾ البيداء تضعيؼ باقيوِ  
 

 قولو () ومف ذلؾ ما نجدُه في شعر أحمد بف محمد بف أبي الوفاء الموصمي
 [الطويؿ]:                                                        يمغز في الشبابة

وناطقٍة خرساء باٍد شحوبيا 
 

وتكنفيا عشٌر عنيفَّ ُتخِبُر  
 

يمذُّ إلى األسماع رجع حديثيا 
 

 ()إذا سدَّ منيا ِمنخٌر جاش منخرُ  
 

 وعمى الرغـ مف أفَّ األلغاز غرض شعري ألجؿ اإليياـ، والغموض إال أف 
بأف يأتي : "بعض النقاد المتأخريف جعؿ األلغاز بابًا مف أبواب البديع، إذ يعرفونو

ًَ ظاىرىا  المتكمـ بعدة ألفاظ مشتركة مف غير ذكر الموصوؼ، ويأتي بعبارات يدؿُّ
أنُو شاَع "وعرؼ إستعماؿ األلغاز في الشعر العربي إاّل . ()"عمى غيرِه وباطنيا عميو

ومف أىـ مزايا الشعراء الذيف نظموا األلغاز أنيـ . ()"شاَع في العصور المتأخرة
اشترطوا فيِو أف ال يكوف معقدًا تعقيدًا يصعب فيمُو، حتى ال يستطاع الوصوؿ إلى "

                                                 

. 162: فف الشعر ()
 أبو 248-19/247: عبدالواحد بف إبراىيـ بف الحسف بف نصر اهلل الموصمي ورد في الوافي بالوفيات ()

. (أبو منصور بف عبدالواحد الحصيف) وفيو 2847 رقـ 3/805: منصور، والتكممة
. 3/133: قالئد الجماف ()
، والنجـو 1/413: ، والسموؾ132-1/226: فوات الوفيات: ينظر ترجمتو. أحمد بف محّمد بف أبي الوفاء ()

. (ىػػ650)، توفي سنة 6/70: الزاىرة
. 1/319: قالئد الجماف ()
.  480: خزانة األدب ()
. 289: أسس النقد األدبي عند العرب ()
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، ومف تمؾ األلغاز التي يمكف الوصوؿ إلى مفاتيحيا لغز أحمد بف ()"المراد فيوُ 
 [الوافر]:                                      رستـ الموصمي ممغزًا في السرواؿ

وصندوٌؽ يروُؽ العيًف ُحْسنًا 
 

بمنظرِه ويعطي الّممس ليَنْو  
 

زكي األصؿ ذي نسٍب منيٍؼ 
 

بعرٍؽ نابت في قعر طينْو  
 

لو رجالف لـ تحممُو حتى 
 

يرى مآلف بالّسمع الثمينة  
 

بقفٍؿ واحٍد سيٍؿ ضعيٍؼ 
 

 ()بعشِر مفاتيح ُعدد مكَينة 
 

فمو  فالشاعر يشير إلى السرواؿ والمعنى ال يحتاج سوى قميؿ مف النباىة 
 ولو قفؿ واحد وىو الذي يشدُه إلى ،رجالف ومآلف بالسمع الثمينة كميا داللة عميوِ 

خصر البِسِو والعشر ىي أصابع الشخص الذي يرتديو، وكذلؾ نجد أف المغز عند 
 ومنو قولو ممغزًا ،أحمد بف عمي بف الحسف الموصمي يستطاع الوصوؿ إلى مفاتيحو

 [الطويؿ]:                                                           بالقبر
ومستودٌع كؿُّ األناـِ ليـ بِو 

 

وثوٌؽ وفيو الُعدُر ضربة الزِب  
 

بما يحويِو حينًا وبرىًة ... 
 

 ()وُيتمفُو فعُؿ العدوِّ الموارب 
 

 وبعد أف أكثر الشعراء مف االستعارات والتشبييات في األلغاز ُعدَّ ىذا الفف 
في باب الوصؼ، إاّل أف الموصوؼ ال يذكر في "مف فنوف البديع، إذ إنيا تدخؿ 

ويتطرؽ إلى ذلؾ الدكتور . ()"القصيدة، ولكف تذكر فييا صفاتو، ثـ ُيسأؿ عنو
 واإلغريقييف ، والسرية عند األوروبييف،بالكناية الخفية: "مصطفى الرافعي فيشبيو
 والعرب فيو أف العرب لـ يعرفوُه إال في القوؿ واإلشارة ،والفرؽ بيف عمؿ الغربييف

 وساعدىـ في ىذا أّف في المغة العربية ،فكانوا يتكمموف في ذلؾ بما يؤخذ عمى الرمز
 ، أو أكثر، كأّنما تقوؿ ما رأيتُو أي ما ضربت رئتو،ألفاظًا تحتمؿ الداللة عمى معنييف

                                                 

. 480: خزانة األدب ()
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، ومف ذلؾ ما نممحُو في شعر القاسـ بف أحمد بف زيد ()"ما َكَمَمْتُو ما جرحتوُ 
: بف محّمد الموصمي، يمغز بالمقص قائالً 

 [الوافر]                                                       
ومعتنقيف مف حسِد التالقي 

 

بيننا كّؿ ما إتّصال إليِو  
 

وال يسعيف إال في افتراٍؽ 
 

 ()وقطع لمذي قدرا عميو 
 

 إذ نجد أف المعتنقيف ليسا ىما فقط طرفا المقص وحسد التالقي فقد يأخذؾ 
المعنى إلى أشياء أخرى قد يصؿ المتمقي إلى تحميميا بياف المعنى الحقيقي          

وقبؿ أف نصدر حكمًا عمى األلغاز وما نستخمصُو منيا إنيا لقيت . الكامف فييا
اىتماـ الكثير مف األدباء، والشعراء، والمغوييف؛ لما أضفتو إلييـ مف عمؽ التفكير 

 وال ننسى أىميتيا، إذ إف األبشييي جعميا إحدى الفنوف ،والوصوؿ إلى حقيقة األشياء
. ()الطريفة

 واأللغاز تخمو مف العاطفة والخياؿ الجامح، ، ونخُمص مما تقدـ أف األحاجي
وتعتمد عمى الذكاء، والفطنة، والقدرة عمى تحميؿ األمور بدافع ممارسة نمط مف 

 أو البوح بأمر ال يراد ألحد فُيمُو، خوفًا مف وقوع الضرر، أو ربما ،الرياضة الذىنية
كاف يتضمف بعض الرسائؿ التي يريد الشاعر إيصاليا إلى متمٍؽ بعينو دوف سواه، 

 والشاعر، أو لضرب مف الترؼ الفكري الذي ال يراد فيو ،حرصًا عمى سالمة المتمقي
نتيجة، وعمى العمـو فيو فف شعري ال يمكف إنكار شيوعُو، لكنُو ال يخمو مف 

 مما يجسد في بعض ، وركة اإلسموب، وطغياف الصناعة المفظية فيو،التكمؼ
 واالضطرابات وقد ، أو معمومة في أحواؿ المعارؾ،األحواؿ كأف يراد بو إيصاؿ خبر

 .يكوف أثر البيئة دافعًا لظيور ىذا الفف، إذ كانت البيئة مضطربة مف جميع النواحي

                                                 

. 3/417: تاريخ آداب العرب ()
. 4/373: قالئد الجماف ()
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: بنيت القصيدة
 تقـو أغمب القصائد في بنائيا عمى موضوع واحد كالمديح، أو الغزؿ، أو 

الفخر، أو الرثاء، وغيرىا مف الموضوعات وفي كؿ ىذه الموضوعات، نجد ترابطًا 
بيف أجزاء القصيدة حتى تبدو كأنيا كممة واحدة أراد الشاعر أف يعّبر عنيا تجسيدًا 
لحالة معينة، ليذا اىتـ النقاد القدامى ببناء القصيدة، وىيكميا العاـ مف خالؿ رسـ 
المحاور التي تدور في فمكيا، وذلؾ ما أشار إليو ابف قتيبة في تمؾ الييكمية وشرح 

معالميا حيفَ جعؿ مف االبتداء بذكر الديار، والبكاء، ومخاطبة الرفيؽ، ووصمُو 
، وىذا بدوره ()بالنسيب ضرورة الزمة لبناء القصيدة قبؿ االنتقاؿ إلى الغرض الرئيس

 ومف إتبعُو ما ىي إال دوافع نفسية ،لـ يفِض إلى إتباع المنيج الذي وضعو ابف قتيبة
 فيو ليس إال تقميدًا فنيًا متبعًا، لكف عمى ،تممي عمى الناظـ السير عمى ىذه الشاكمة

الرغـ مف ذلؾ وجدنا ممف أتاح َلُو شعرُه أف يبتدئ بذكر الديار، والدُمَف، والريح، وىو 
:                                              الشاعر عبدالمحسف بف عبداهلل بف أحمد الموصمي في مدح أبي سعد الموصمي

 [مجزوء الوافر]
ـَ ُسْعدى  َسْؿ األطالؿ ِل

 

َنَوْت عف أرضنا ُبْعدا  
 

ـَ مالْت عف الَعْيِد  وِل
 

وكانت تحفظ الَعْيدا  
 

أصّدت عف مالٍؿ أـ 
 

وشى واٍش بنا َعْمدا  
 

أـ إزوّرت كشيب زا 
 

َر فرعًا كاف مسودًا  
 

حكيِت الّريـ ألحاظًا 
 

وبانات الّموى قّدا  
 

وغصف الباف أعطافًا 
 

ووردًا فانيًا خّدا  
 

وأصبحُت عمى حسنػ 
 

ػؾ مثمي في اليوى فردا  
 

أال هلِل يوـَ البيػ 
 

ػِف كـ مف عاشٍؽ أردى  
 

وكـ مف مدمٍع أجرى 
 

 ()وكـ مشٍف كامٍف أبَدى 
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 نمفي في ىذه األبيات أف الشاعر إبتدأ قصيدتو بذكر أطالؿ الحبيبة التي نأت 
ـّ يتبع ذلؾ بالشكوى، والصدود؛ ليشدَّ مف خالليما أسماع  عف مكانيا، وبارحتو ث
المخاطب، ويجذب إنتباىو؛ ألف القصيدة مدحية تجعؿ المتمقي أكثر تشوقًا إلى 

سماع القصيدة حتى آخرىا غير مفضية إلى ممؿ، ثـ بعد الشكوى يشرع في وصؼ 
المحبوبة مف الفرع األسود، وألحاظ الريـ، وغصف الباف ثَـّ يذكر ألـ الفراؽ قبؿ أف 

. يدخؿ إلى موضوعو األساس وىو المدح
 وفضاًل عف ذلؾ أجرت إحدى الباحثات إحصائية توصمت مف خالليا إلى أّف 

نصرفوا عنُو  نما أخذوا بو في بعض قصائدىـ وا  الشعراء لـ يمتزموا بمنيج ابف قتيبة، وا 
، وىذا يعني أّف البناء الفني يتغاير تبعًا الختالؼ الموقؼ ()في قصائدىـ األخرى

 وما تقتضيو آليات الخطاب، لكف ال يعني بدء الشاعر قصيدتو بغير ،الشعري
 أو الغزلية أّنُو قد نقض بناء تمؾ القصيدة؛ ألف ذلؾ رّبما يدّؿ عمى ،المقدمة الطممية

محاولة اإلفالت مف دائرة وقؼ مقدمات القصائد عمى ذكر األطالؿ والتباكي عمييا، 
مف جية، ومف جية أخرى ال يعني إستيالؿ الشاعر نّصُو الشعري بنمط بنائي 

، وبعبارة أخرى أّف (ةالوحدة الموضوعي)مغاير أّنُو أخّؿ بما تعورؼ عميو عند النقاد بػ 
أنماط التخاطب في النص الشعري ال ينبغي أف تبقى جامدة عمى نسؽ كاف محتومًا 
عمى القدماء بفعؿ تأثير البداوة فييـ، ومف الذيف استخدموا نمطًا بنائيًا مغايرًا لنيج 
القدماء ىو عبدالرحمف بف عمر الموصمي مادحًا نور الديف أرسالف شاه ويينيو 

: بيتاً  (20)بتشريؼ الناصر لديف اهلل بقصيدة قواميا
 [الخفيؼ]

أّييا المالؾ المؤيد نور الْد 
 

يف قّرْت لديَؾ عيف األزماِف  
 

حيث أصبحت لمخميفة ظيرًا 
 

 ()ظاِىر المجِد عالي األركاف 
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: عناصر البناء الفنيت للقصيدة العربيت
: املطلع:  أوًال 

 أحد أبرز مظاىر بناء القصيدة الذي يترنح إزاءُه جانب قصصي فّعاؿ، لذلؾ 
اىتـ النقاد القدامى بمطمع القصيدة اىتماما كبيرًا، إذ عّدوُه أوؿ مرتكزات بناء 

 لما لُو مف أثر في ،القصيدة، إذ إّف أىميتو ال تقؿ عف باقي عناصر ىيكؿ القصيدة
. ()"أوؿ ما يقرع الّسمع، وبو يستدؿ عمى ما عندُه مف أوؿ وىمة"نفس المتمقي؛ ألنُو 

ومف ىذا ُيفيـ أّف لممطمع شروطًا منيا أف يكوف أوؿ ما ينظـ في القصيدة إيذانًا يفتح 
بابيا المغمؽ، ليذا أخذ النقاد المطمع بالعناية فأوجبوا مجموعة مف الشروط ليتـ 

 وأف يكوف بعيدًا عف ،أف يكوف المطمع فخمًا سيالً :  ويكمؿ جماليا منيا،حسنيا
أّوؿ ما "وكذلؾ َعنوا بو؛ ألنو . ()" فإّنُو أوؿ العي ودليؿ الفية،التعقيد في االبتداء

كما أّف فيو حرارة العاطفة . ()"يقرع إذف السامع فينشرح لو صدرُه وتيتز لو نفسو
والناظر إلى مطالع قصائد شعراء الموصؿ باختالؼ موضوعاتيا يجد . ()والشعور

 واستخداـ األلفاظ ،إلى حٍد كبير أّف ىؤالء الشعراء قد ُوفقوا مف حيث وضوح األسموب
 وظيور المعنى ومناسبة المطمع لغرض ،المالئمة لمموضوع الذي يتحدثوف عنوُ 

 وحاالتيـ النفسية كأفَّ المطمع عنواف القصيدة وموضوعيا األساس، ومف ،القصيدة
 في مدح الممؾ الرحيـ ()ذلؾ قوؿ محّمد بف يوسؼ بف مسعود بف بركة الموصمي

بدر الديف لؤلؤ أتابؾ طغرؿ تكيف أبي الفضؿ أمير المؤمنيف في قصيدة مكونة مف 
[ الخفيؼ:          ]بيتًا ومطمعيا غزلي (42)

ال تُممُو في اليوى فإفتضاَحُو 
 

َصْوُنُو فيو والفساُد صالُحُو  
 

ػِج عمى العاشقيف ضاؽ إنفساحُو  ـكّمكـ معشر العواذؿ في نيػ 
 

                                                 

. 218-217: العمدة ()
. 219-218: المصدر نفسو: ينظر ()
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خنتـ المستياـ ظممًا وُجرتـ 
 

وزعمتـُ بأّنكـ ُنّصاُحُو  
 

عذبْت طيبًة مطارحة العشػ 
 

ػِؽ فصعبُّ عمى المحّب إطراُحُو  ـ
 

وقميؿ إلى مواسمِو بالػ 
 

 ()عيِف فيو غُدّوُه ورواُحوُ  ـ
 

 وىذا المطمع مف المطالع التي جّسد الشاعر مف خالليا حّبو الكامف؛ لتوحيد 
الطريؽ إلى أعماؽ الممدوح ويرسـ ارتياًحا نفسًيا قبؿ الولوج إلى المدح؛ ألف الغزؿ 

ف كاف الفخر أكثر دورانًا في ،أقرب إلى النفوس مف غيره، وأشد تأثيرًا في المتمقي  وا 
قصائد الشعر العربي؛ ألف العرب أمة تقدس ماضييا، وتكفُّ لكؿ ما يذكرىا بو كؿ 

التقديس واإلجالؿ، وكذلؾ قاؿ مادحًا الوزير شرؼ الديف أبا البركات المستوفي 
: باربؿ

 [الكامؿ]
لو كاف طيُفؾ زائري يا ىاجري 

 

ما أسبمْت صوب الّدموع محاجري  
 

لكّف غرامي طاؿ فيؾ وأّنُو 
 

لما رأيتَؾ رّب طرٍؼ قاصِر  
 

يا مالكًا ِرّؽ القموِب وباسطًا 
 

 ()فييا ظالمة حاجٍب أو ناظرِ  
 

 في ىذا المطمع أجاد الشاعر في بناء فكرتِو بما يالئـ روح القصيدة وعزميا، 
 وسنرى َمْف ممؾ الممدوح قموب الناس ،فالمحبوب ىنا يممؾ فؤاد الحبيب مثمما رأينا

.  وشمائمِو التي يبرزىا الشاعر في مقتربات حقيقية،لطيب خصالوِ 
 أما التصريع الذي اشترطو النقاد في مطالع القصائد لـ يمتـز بو أغمب شعراء 

الموصؿ في بناء قصائدىـ؛ كونو يشكؿ أداة بارزة إلحداث نبرة موسيقية في النص 
 والمجيديف مف الشعراء ،الشعري وجذب االىتماـ، ويرى قدامة بف جعفر أف الفحوؿ

يتوخوف التصريح في قصائدىـ؛ لمحد الذي يذىبوف معُو إلى تصريع أبيات أخرى في 
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، ومف ذلؾ ()القصيدة بعد البيت األوؿ، وذلؾ يكوف مف اقتدار الشاعر وتمكنو
 [الكامؿ]:                                             قوليـ

ىؿ لممتّيـ مف ىواه عذوُؿ 
 

 ()وشيوُد أدمِعِو عميو عدوؿُ  
 

 وىذه المطالع التي يبدأىا الشاعر فاقدة لمتجربة الشعورية عمى الرغـ مف 
 وىذا بدوره كاف داعية تمسؾ ،الشروع بذكر ديار الحبيبة، والدمف، والغزؿ الرقيؽ

 قد أكثر الشعراء مف ، وقواعد في قصائدىـ المختمفة وكذلؾ،الشاعر بمعايير
االستفيامية في مطمع قصائدىـ، ومف ذلؾ قوؿ عمي بف عثماف بف  (أ)استعماؿ 

:    فروح الموصمي في مدح بدر الديف لؤلؤ
 [الطويؿ]                                   

ـْ أْعيُف الِعْيِف تْمَمُح  أسرُب ميًا أ
 

 ()أـِ الّظبياُت الُمْرجحّناُت ُسّنح 
 

 أستيؿ الشاعر بآلية االستفياـ لفتح مديات النص في تشخيص المرئي الذي 
الـز خياؿ الشاعر لينبجس عف بؤرة ارتكز مجمؿ النص عمييا في تشكيمو الداللي، 

إلى زيادة  (ِعيف-أعيف) وقد أدى التماثؿ النمطي اإليقاعي بيف ،وبناءه الصوري
إرساؿ النص في مداه األوسع؛ ليختمؽ فضاًء تأمميًا رحيبًا ال يوجب السياحة فيو، ثـ 

الذي ينعت بالبحة في شطري النص الشعري وّلد نبرة  (الحاء)أف ما ولده صوت 
 واألسماع مشربًا عذبًا ال ، وكأنيا اختالط أمواه بأمواه ليوفر لمنصوص،مترعة باليدوء

.  والداللية،تمجو بؿ تقبؿ عمى االستمقاء في فساحِو اإليقاعية
: املقدمت:  ااياًال 

 ونظروا ، ثاني أىـ المرتكزات في بناء القصيدة التي أوالىا النقاد أىمية بالغة
 واستمدوا منيا ،إلييا مف خالؿ قصائد ما قبؿ اإلسالـ التي بنوا عمييا أصوليـ

 وأوضح نص يدعـ ذلؾ ىو قوؿ ابف قتيبة الذي ،قواعدىـ، إذ بقوا خاضعيف ليا
أفَّ مقصد القصيد إنما إبتدأ فييا بذكر الديار، والدمف، واآلثار، فبكى، "ذىب فيو إلى 

                                                 

. 51: نقد الشعر: ينظر ()
. 1/320: قالئد الجماف ()
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... وشكا، وخاطب الربع، واستوقؼ الرفيؽ؛ ليجعؿ ذلؾ سببًا لذكر أىميا الضاعنيف
 وألـ الفراؽ، وفرط الصبابة، والشوؽ ليميؿ ،ثـّ وصؿ ذلؾ بالنسيب فشكا شدة الوجد

 ويصرؼ إليو الوجوه، وليستدعي بو إصغاء االسماع إليو؛ ألف التشبيب ،نحوُه القموب
وأشار إلى أف الشاعر الذي يتمكف مف سمؾ األساليب المتعددة . ()"قريٌب مف النفوس

ووضع . ()في بناء القصيدة مف غير أف يغمب منيا عمى اآلخر فيو شاعر مجيد
أّنُو البد أف تتألؼ مف الوقوؼ عمى األطالؿ، : ابف قتيبة شروطًا لممقدمة منيا

وىذا الشرط أكدُه ابف رشيؽ القيرواني، إذ يجد أف الذيف . ()والغزؿ، ووصؼ الرحمة
ييجموف عمى الغرض مكافحة ويتناولونو مصافحة وال يجعموف لكالميـ قسطًا مف 

ف ما ُيفيـ مف قولِو . ()النسيب، ويسمى ما ُيفيـ ىذه القصائد بتراء كالخطبة البتراء وا 
 ومف ىذه ،عف سبب مجيء المقدمة؛ ىو أفَّ األطالؿ وجدت لذكر أىميا الظاعنيف

المقدمات الطممية ما نجدىا عند عبدالرحمف بف عبداهلل الموصمي مادحًا الوزير أبا 
 [الخفيؼ]:                    البركات المستوفي

ـَ بارقًا َحزوى  كّمما َشا
 

شاقو بالبراِؽ رسـُ ومعيْد  
 

بات يستنجد الّدموع عمى رسػ 
 

ػـِ ُمحيٍؿ بالّرقمتيف تأّبد  ـ
 

واقفًا في معالـ طاؿ ماغا 
 

 ()َزؿ فييا لدى المعاطؼ أغيد ـ
 

 مدح الشاعر الوزير ابف المستوفي فجاء بمقدمة طممية يستذكر فييا ديار 
الحبيبة التي أصبحت موحشة في غيابيا وىذه المقدمة لـ تختمؼ عف المقدمات 

. ()الجاىمية، إذ يقؼ الشاعر الجاىمي لوصؼ األطالؿ والمقدمات كيذه ُكثر

                                                 

. 75-1/74: الشعر والشعراء ()
. 76-1/75: المصدر نفسو: ينظر ()
. 213: بناء القصيدة في النقد العربي القديـ: ينظر ()
. 231: العمدة: ينظر ()
. 2/314: قالئد الجماف ()
، 179، 167، 104، 85، 4/37، 381، 303، 90-3/90، 87-3/86، 2/321: قالئد الجماف: ينظر ()

185 ،5/307 ،6/43 .
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 فكاف ىناؾ افتتاح بالمقدمة ، ولـ يقتصر بناء القصيدة عمى االفتتاح بالطمؿ
:  واستدعاء اإلصغاء كما قاؿ ابف رشيؽ القيرواني في أفَّ ،الغزلية الستمالة القموب

ستدعاء ،لمشعراء مذاىب في إفتتاح القصائد بالنسيب لما فيو مف عطؼ القموب"  ٍوا 
ف ذلؾ ،القبوؿ، بحسب ما في الطباع مف حب الغزؿ، والميؿ إلى الميو  والنساء، وا 

، وىذا ما نجدُه عند محّمد بف يوسؼ بف مكاـر الموصمي في ()"استدراج لما بعده
: مقدمة غزلية في مدح تاج الديف أبي المحاسف لؤلؤ

 [الرجز]
بيف أراؾ الُمنحنى وضالِو 

 

ميفيٌؼ كالغصف في إعتدالِو  
 

بدُر دجى إذا بد مقرطقًا 
 

يخجُؿ بدُر التَـّ مف جمالِو  
 

تخاُؿ كثباف الّنقا إذا إنتشى 
 

معتداًل ترتّج في سرباِلِو  
 

حاز جميع الُحْسف فيو كامٌؿ 
 

 ()أعيذُه باهلل مف كمالوِ  
 

 ، اتخذ الشاعر في مقدمتِو الغزلية عناية بالمعاني المألوفة سواء في التشبيب
أو النسيب مع بعض الخصوصية األسموبية المصطنعة السيمة، وذلؾ سببُو كثرة 
التموف البيئي، وىذا ال يعني أف الشعراء إتخذوىا قاعدة في جعؿ المقدمة مف ىذا 

النمط إفتتاحًا لقصيدة ذات غرض آخر يخرج مف أجمِو الغزؿ، كما أف شعراء 
 والمتوسطة قْد راعوا طوؿ تمؾ ،الموصؿ في أشعارىـ المتباينة بيف القصائد الطويمة

 أو قصرىا، فكمما طالت القصيدة طالت ، وقصرىا تبعًا لطوؿ القصيدة،المقدمة
 أو ثمثيا، لكف عمى ،المقدمة حتى تبمغ في بعض األحياف ما يقرب مف ربع القصيدة

الرغـ مف ذلؾ لـ يمتـز كثير مف شعراء الموصؿ بيذا النيج في قصائدىـ عمى 
العكس ممف سبقوىـ، ابتعدوا في نظـ القسـ األكبر مف قصائدىـ عمى تمؾ 

 وكانوا غالبًا ما يدخموف لمغرض مباشرًة مف غير أي تمييد، كما أفَّ ،المقدمات
حضور المقدمة عندىـ ارتبط بمناسبة النظـ، فمثاًل في القصائد التي يتـ نظميا في 

                                                 

. 1/225: العمدة ()
. 6/113: قالئد الجماف ()
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المناسبات الرسمية كتولي عيد، أو اخذ بيعة، أو ذكر، أو وصؼ مآثر الممدوح، 
، ومف ذلؾ قوؿ () وغيرىا، والخمرة،نجدىـ غالبًا ما يقدموف مقدمات متنوعة كالنسيب

محّمد بف يوسؼ بف مسعود الموصمي مادحًا أىؿ البيت ومستخدمًا في ذلؾ مقدمة 
 [الخفيؼ]:                                                         خمرية

خّمني مف حديِث زيٍد وعمُرو 
 

ـُ نحو الُعمِر   وأسع بي يا ندي
 

سقني قيوًة إذا ما تبّدت  وا 
 

في الّدجى خمتيا عموَد الفجِر  
 

بنَت كْرـٍ ما لي إذا بتُّ منيا 
 

صاحيًا فردًا ليمًة مف ُعذِر  
 

فأدر لي مف جامِد الفضة البيػ 
 

 ()ػضاِء مف كأسيا ُمذاَب التبرِ  
 

 ابتدأ الشاعر قصيدتو المدحية بمقدمة خمرية؛ لكي يستنفر طاقات المتمقي 
ظيار حرارة العاطفة مف خالؿ اإلسموب الرقيؽ المرىؼ، فالخمرة ىنا ليس إال  وا 

تمييدًا شعريًا؛ لذكر الممدوح، وكذلؾ لعمؽ التجربة جعمت الشاعر يتعمؽ بحب ذات 
ومف خالؿ اإلحصائية وجدُت أف المقدمات الخمرية ليا حيز كبير عند . أىؿ البيت

مقدمات خمرية في شعرىـ وأغمبيا مدخؿ لقصيدة  (8)شعراء الموصؿ، فقد جاءت 
. المديح
: حسن التخلص:  اللاًال 

 ىو خروج الشاعر مف المقدمة إلى الموضوع الرئيس لمقصيدة مف غير أف 
ألف لطافة الخروج إلى "يشعر المتمقي باالنتقاؿ؛ لشدة االنسجاـ بيف كال المعنييف؛ 

أولى الشعر بأف يسمى تخمصًا ما "وكذلؾ ىو . ()"المدح سبب ارتياح الممدوح
 وأخذ في غيره، ثـ رجع ،تخمص فيو الشاعر مف معنى إلى معنى، ثـّ عاد إلى األّوؿ

                                                 

، 339-337، 320، 317-314، 307، 185، 148-141، 116-115، 97-1/95: قالئد الجماف ()
365 ،367 ،416 ،2/63 ،119 ،120 ،241 ،242 ،303 ،304 ،312 ،315-316 ،318 ،
319 ،4/37 ،96 ،105 ،183 ،239 ،370 ،374 ،5/245 ،321 ،339 ،347 ،6/41 ،114 ،
240 ،242 ،7/156 .

. 6/41: المصدر نفسو ()
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فالتخمص أو حسف التخمص عند النقاد داؿ عمى حذؽ الشاعر، . ()"إلى ما كاف فيو
ىو أف : "أما ابف حجة الحموي فقاؿ فيو. ()"قوة تصرفِو، وقدرتو، وطوؿ باعوِ 

يستطرد المتمكف مف معنى إلى معنى آخر يتعمؽ ببمدوحِو بتخمص سيؿ يختمسُو 
إختالسًا رشيقًا دقيؽ المعنى بحيث ال يشعر السامع باالنتقاؿ مف المعنى األوؿ إال 
وقد وقع في الثاني؛ لشدة الممازجة، وااللتئاـ، واالنسجاـ بينيما، حتى كأنيما ُأفِرغا 

في قالب واحد، وال يشترط أف يتعيف المتخمص فيو بؿ يجري ذلؾ في أي معنى كاف، 
... فإف كاف الشاعر قد يتخمص مف نسيب إلى غزؿ، أو فخر، أو وصؼ، أو روض

ولكف األحسف أف يتخمص الشاعر .. أو معنى مف المعاني يؤدي إلى مدح أو ىجو
، وىذا ما نجده عند محّمد بف محّمد بف عبدالكريـ الموصمي ()"مف الغزؿ إلى المدح

: في مدح أتابؾ أبي الحارث أرسالف شاه مسعود
 [الكامؿ]

لعداَؾ فرط صبابتي وغرامي 
 

وَعداؾ وجدي في اليوى وُىيامي  
 

يا َمْف غدا متفردًا بجمالِو 
 

 ِصْؿ مف غدا متفّردا بسقاـِ  

 

رشأ جموُح الُحسِف طوَع يمينِو 
 

يقتادُه عنفًا بغير زماـِ  
 

 

يرمي وترمي مقمتاُه بأسيـٍ 
 

فسيامُو موصولو بسياـِ  
 

كيؼ التخمص مف لواحظو التي 
 

ُجعمْت مراميو َوُىّف مرامي  
 

ألصاحّبف الّدىر غير مسالـٍ 
 

وأصوَؿ مقتدرًا عمى األعواـِ  
 

أأراِع يا دىري ونور الديّف لي 
 

 ()َمولى وعوٌف إذا سطوُت وحامي 
 

خاتمة لمقدمة طميمة غزلية يشرع بذكر  (لعداؾ فرط صبابتي) يبدأ الشاعر 
صفات المحبوب بأوصاؼ حسية مقترنة بذكرى أياـ الحب ثـ بعد ذلؾ ينتقؿ الشاعر 

كانت ىذه المفظة  (ألصاحبف الّدىر)فبعبارة  (نور الديف أرسالف)إلى مدح األمير 
                                                 

. 238-1/237: العمدة ()
. 181: الجامع الكبير في صناعة المنظـو مف الكالـ المنثور: ينظر ()
. 149: خزانة األدب ()
. 5/347: قالئد الجماف ()
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بداء اإلعجاب  مدخاًل مميدًا لمدح ذلؾ األمير فأخذ الشاعر بذكر خصاؿ األمير وا 
دراكًا منو لمدور الفعاؿ الذي يؤديو االبتداء بالغزؿ السيما عندما يتضمف ذلؾ ،بوِ   وا 

. مدحًا خالصًا غير مشوب بشيء
 كما أفَّ مف شروط االنتقاؿ مف مطمع القصيدة إلى الغرض الرئيس أف يكوف 

وأف يكوف االنتقاؿ عمى وجٍو سيٍؿ " وأجزائيا ،سياًل محافظًا عمى وحدة القصيدة
يختمسو إختالسًا، دقيؽ المعنى، بحيث ال يشعر السامع باالنتقاؿ مف المعنى األوؿ 

ومف روائع حسف التخمص ما نجدُه عند . ()"إال قد وقع الثاني بشدة االلتئاـ بينيما
: إبراىيـ بف عمي بف المحسف الموصمي مادحًا أميف الديف لؤلؤ أرسالف شاه

 [الوافر]
وقد جاَء الّربيُع بكؿِّ ففٍّ 

 

مف األزىار مفقود المثاِؿ  
 

شبيو خالئؽ َعذَبْت بصفٍو 
 

مف المولى الموِفِؽ في الفعاِؿ  
 

أميف الديف مرموؽ السجايا 
 

كريـ الخيـ مف كرـَ الحالؿِ  
() 

 

   وكذلؾ ما نجدُه في حسف التخمص مف قوؿ إبراىيـ بف محّمد الجبناتي مادحًا 
 [الطويؿ]:                                                             نور الديف

ىو الّدىر ال ينفؾ حادُث خطبِو 
 

ـُ   يجوُز عمى الحّر الكريـ ويظم
 

سألجأ مف صرؼ الزماف وريبو 
 

إلى ممؾ يحمي الجور يعَصـُ  
 

ففي ظؿِّ نوَر الدِّيف لي متفيٌأ 
 

 ()منيٌع يقي مف سوء ما أتوىـُ  
 

 وعمى الرغـ مف ذلؾ حافظ كثير مف شعراء الموصؿ في قصائدىـ عمى حسف 
 والدخوؿ في آخر، فإننا نجد أنيـ جاءوا بحالة مف ،التخمص لمخروج مف موضوع

الوحدة الموضوعية التي تشد بيف أجزاء القصيدة وىذا الترابط الذي يكتنؼ قصائدىـ 
. يخرجيا ويبرزىا متماسكة الُبنى

 
                                                 

. 2/221: كشاؼ إصطالحات الفنوف ()
.  1/138: قالئد الجماف ()
. 1/125: المصدر نفسو ()
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: اخلامتت:  ابعاًال 
 إعتنى  النقاد بالخاتمة عناية ال تقؿ عف باقي أجزاء القصيدة مثؿ المطمع، 

والمقدمة، ويجب أف تكوف خاتمة القصيدة ذات صمة قوية بموضوعيا؛ ألنيا تعد 
 وسبمُو أف ،قاعدة القصيدة التي ترتكز عمييا، إذ ىي آخر ما يبقى منيا في األسماع

ذا كاف أوؿ الشعر  يكوف محكمًا ال تمكف الزيادة عميو وال يأتي بعدُه أحسف منُو، وا 
. ()"مفتاحًا لُو، وجب أف يكوف األخر فضاًل لوُ 

فخاتمة الكالـ ..  ومطية النجاح،حسف االفتتاح داعية االنشراح" ومثمما إفَّ 
ف قبحت َقُبَح،  أبقى في الّسمع وألصؽ بالنفس؛ لقرب العيد بيا، فإْف حُسنت حسف وا 

 وفيما يخص الخواتيـ التي طرحيا شعراء ()"واألعماؿ بخواتيميا كما قاؿ رسوؿ اهلل
الموصؿ في أشعارىـ كانت تبعًا لموضوعات شعرىـ المختمفة فإف كانت مدحية 

ف كانت رثائية ختمت بالبكاء، ومف ىذِه الخواتيـ قوؿ إبراىيـ بف  ختمت بالثناء، وا 
 [الكامؿ]:                               قصربا الموصمي متغزالً 

 لما إلتزمتؾ لموداع َصَبغت ِمفْ 
 

 ()خّديؾ دّر الّدمِع أحمر قاني 
 

:                                                     التي مطمعيا
تمقي بميف قوامِؾ الفّتاِف 

 

ودمي تقاُد بثأرِه العيناِف  
 

خالصو ، فيذا البيت خاتمة لقصيدة غزلية عّبر الشاعر مف خاللِو عف حّبو  وا 
 والخاتمة، فجاء يدر الدمع ،لممحبوبة مستذكرًا موقؼ ساعة الوداع بينيما في المطمع

 ومف حرارتِو يحسو كالدـ المتدفؽ مف ،األحمر القاني الذي ىو يشبو لوف الدـ
العينيف، فجاءت الخاتمة مطابقة لبدايتيا مظيرة براعتو الفنية الكامنة في الكشؼ عما 

يجوؿ في خاطرِه مف تباريح اليوى التي أليبت قمبو؛ لكي يستنفر لوف الدـ ليطغى 
عمى طبيعة الدمع عندما يسيؿ عمى خد المحبوبة الذي حاكى توّردُه لوف اإلحمرار 

. خزنًا وترحاً 
                                                 

. 1/239: العمدة ()
. 1/217: المصدر نفسو ()
. 1/112: قالئد الجماف ()
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 أو ، أو يتضمف حكمة، وفي الخاتمة ينبغي أْف يكوف في المفظ تشبيو ُحسف
، ومف ذلؾ قوؿ إبراىيـ بف ()وأف يكوف المفظ مستعذبًا جزاًل متناسباً . ()مثاًل سائراً 

 [الوافر]:                                                عمي بف الحسف الموصمي
فكفى اآلف عف ىجري وعودي 

 

 ()إلى قطع القطيعة والبعادِ  
 

:  ومطمعيا
أمتمفتي بوعٍد في تمادي 

 

وممبستي سوادًا في َسَواِد  
 

 والمرارة التي أصابتو ولوعة ، وحبو، ختـ الشاعر قصيدتِو التي شكا فييا شوقو
الفراؽ متألمًا لفراؽ محبوبتِو التي نأت عنُو، فيو يطمب منيا أف تصؿ القطيعة التي 

 فبقي محافظًا عمى ،التي لـ تنؿ مف وفاء الشاعر (قطع القطيعة)طالت بينيما بقولو 
حّبو ليا فيمجأ الشاعر إلى الشكوى مف المحبوبة إلى المحبوبة بعد أف يئس مف 

 والحزف قد أحرؽ قمبو الذي عبر عنو بإلباس السواد الذي ىو تمثيؿ لجانب ،ندائيا
. الحزف الذي أطاح بو فجعمُو طريح القوى؛ لتمادي المحبوبة في الصد واليجراف
 وبعد أف أظير البحث كؿ عناصر القصيدة ذات المدخؿ غير المباشر نعمؿ 

عمى ذكر إحصائية تبيف فييا الحيز الذي أخذتو مقدمات ىذه القصائد مف مقدمات 
. طممية، وغزلية، وبكائية

 وبما أف البحث بصدد دراسة بناء النص الشعري الذي ىو دراسة المكونات 
 والمباشر وما تحويو مف ،البنائية التي تقـو عمييا القصائد ذات المدخؿ غير المباشر

براز خصائصيا، وسمات تركيبيا، وقد اختمؼ النقاد في طوؿ  مقدمة، وخاتمة، وا 
ومف . ()"إذا بمغت األبيات سبعة فيي قصيدة"القصيدة وقصرىا، فمف آرائيـ أّنُو 

خالؿ الدراسة اإلحصائية لشعراء الموصؿ في قالئد الجماف نجد أف شعرىـ يتألؼ 
: مف

                                                 

. 504-503: كتاب الصناعتيف: ينظر ()
. 360: منياج البمغاء وسراج األدباء: ينظر ()
. 1/138: قالئد الجماف ()
. 288: دراسات بالغية ونقدية ()
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. بيتاً  (3461)قصيدة وعدد أبياتيا  (146)القصائد ويبمغ عددىا  .1
 .بيتاً  (1620)مقطوعة وعدد أبياتيا  (277)القطع عددىا  .2

 .بيتاً  (288)نتفة وعدد أبياتيا  (144)النتؼ وبمغ عددىا  .3

 .()أبيات (8)اليتيـ وعددىا  .4

بيتًا، أما  (5377)ويكوف مجموع أبيات شعراء الموصؿ في قالئد الجماف 
النسب المئوية التي احتمتيا القصائد، والمقطوعات، والنتؼ، فيمكف إجماليا عمى 

: النحو اآلتي بحسب الكثرة
. قياسًا بمجموع أبيات شعرىـ في القالئد (%64.36)نسبة أبيات القصائد  .1
 .قياسًا بمجموع أبيات شعرىـ في القالئد (%30.12)نسبة أبيات القطع  .2

 .قياسًا بمجموع أبيات شعرىـ في القالئد (%5.35)نسبة أبيات النتؼ  .3

 .قياسًا بمجموع أبيات شعرىـ في القالئد (%0.14)نسبة األبيات األيتاـ  .4

: تركيب املقطوعت:  امساًال 
 المقطوعة شكؿ مف اشكاؿ بناء القصيدة العربية، وتعرؼ بالقصيدة ذات 
بقايا "المدخؿ المباشر؛ وسبب ذلؾ أفَّ بعض الباحثيف ينكروف وجودىا فيعدُّونيا 

قصائد مكتممة سقطت مقدماتيا ولـ يبَؽ منيا إالَّ ما ُعني الرواة بنقمِو مف موضوعاتيا 
ألسباب متشعبة، شخصية، أو قبمية، أو دينية، أو لغوية، أو نقدية، أو سياسية، أو 

. ()"ىي قصائد لـ يصؿ إلينا منيا إالَّ رسوميا التقميدية مف افتتاح ورحمة
شغمت المقطوعات حيزًا كبيرًا مف شعر شعراء الموصؿ في قالئد الجماف، فقد 

بيتًا أي ما يشّكؿ نسبة  (1620)مقطوعة، بمغ عدد أبياتيا  (277)نظموا 
. (بيتاً 5377)مف مجموع شعرىـ البالغ  (30.12%)

 وقد خمت مقطعات شعراء الموصؿ مف المقدمات التمييدية، فيـ غالبًا ما 
يباشروف الموضوع األساس الذي قيؿ مف أجمو الشعر مف غير أف يعمدوا إلى ذكر 

المقدمات التي وجدت في القصائد ذات المدخؿ غير المباشر، والسبب أفَّ أغمب ىذه 
                                                 

. 292-280: دراسات نقدية وبالغية: ، وينظر189-1/187العمدة : ُينظر ()
.  9(: بحث)مدخؿ إلى بنية القصيدة العربية قبؿ اإلسالـ،  ()
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المقطوعات قيمت في مناسبة سريعة ال تستوقؼ الشاعر بقصيدة طويمة، ولو أف 
ىؤالء الشعراء أرادوا إكماؿ األبيات ألكمموىا بحسب ما تتطمبُو منيـ، لكف جعموا فييا 

والذي ينظر إلى شعرىـ في القالئد . المعاني المركزة في مجموعة قميمة مف األبيات
يجد أف كثيرًا مف ىؤالء الشعراء غالبًا ما يركف إلى حقيقة يجعميا مفتاحًا لموضوع 
المقطوعة، فيعمؿ عمى مخاطبة الشخص الممدوح، أو المرثي، أو المفتخر بو، 

مستعينًا بالنداء لجذب انتباىو، وتحفيزُه عمى ما يطمح الشاعر تقريرُه مف حقائؽ في 
ىذه المقطوعة التي تعّد وليدة لحظة خاطفة إندفعت مف ذات المبدع، ومف ذلؾ 

:     في مدح أحد أمراء الموصؿ()مقطوعة عمر بف أسعد بف عمار الموصمي
 [الوافر]        

ـُ  أال يا أيُّيا الَمْولى اُليما
 

ـُ   ويا ممكًا أياديِو حسا
 

شاوت مموَؾ أىؿ االرض طّرًا 
 

 ()وُفّت العالميف فما تراـُ  
 

 فالشاعر يكثؼ مف المعاني إلظيار شجاعة الممدوح مف خالؿ إضفاء 
: عنصر القوة، والصالبة، وثـّ بعد ذلؾ يختـ الشاعر المقطوعة بقولوِ 

إذا ضّف الّسحاَب وأنَت فينا 
 

سقانا جوُد كّفَؾ والّسالـُ  
 

ـُ عميَّ منيـ  إذا رضي الكرا
 

 ()فما آسي إذا سخط الّمئاـُ  
 

  
 
 

وىذا النوع مف أشكاؿ القصيدة يباشروف الغرض الرئيس فييا مف غير مقدمة 
، أما باقي المقدمات التمييدية، فيذا جدوؿ إحصائي في عدد مرات ورود ()تمييدية

: المقدمات، وأنواعيا
                                                 

لو معرفة بالتواريخ، مف  (ىػ587)مف ابناء األمراء وبيت الجاه، والوالية، والخدمة لممموؾ والسالطيف، ولد  ()
. 4/247: قالئد الجماف: ينظر. أصحاب الديف

. 4/248: المصدر نفسو ()
. 4/248: المصدر نفسو ()



  املبحث األول بنيت القصيدة
 

    

240 

 

 .مف مجموع نصوص شعرىـ% 8.52مرة  49الغزلية   .1

 .مف مجموع نصوص شعرىـ% 5.21مرة  30الطميمة   .2

 .مف مجموع شعرىـ% 1.21 مرات 7الخمرية  .3

. مف مجموع شعرىـ% 0.69 مرات 4البكائية   .4
 نصًا 90   

، وىي لـ () ومثمما عمـ البحث أف المقطوعة ما قّؿ عف عشرة أو سبعة أبيات
 ()تكف وليدة العصر العباسي فحسب، فقد وجدت مقطعات في العصر اإلسالمي

واألموي وبعدُه، والفرزدؽ ىو السّباؽ األقدـ الذي قّدـ عمى أقرانِو مف الشعراء؛ لكثرة 
ما نظمو منيا كما ذكر الجاحظ في أف الفرزدؽ وقع بينو، وبيف جرير ما وقع مف 

الفرزدؽ أشعر؛ ألّنُو أقواىا أسر كالـ، وأقدرىما عمى : نقائض، فقاؿ أحد الحكماء
كما أف الشاعر يحتاج إلى القطع . ()التطويؿ، وأحسنيما في نظـ القطع كما ترى

كحاجتو إلى الطواؿ، بؿ ىو عند المنازعات، والمحاضرات، والتمثؿ والممح أحوج 
ومف حاجة الشاعر إلى القطع تبعًا لمموقؼ الشعري، وىذا . ()إلييا منُو إلى الطواؿ

ما نجدُه عند ىبة اهلل بف محّمد بف ىبة اهلل الموصمي متقمصًا القناع ليتكمـ عمى 
                                                                                                                                            

، 119، 118، 113، 112، 106، 105، 94، 93، 79، 78، 77، 76، 1/75: قالئد الجماف: ينظر ()
120 ،121 ،132 ،133 ،138 ،139 ،149 ،163 ،164 ،202 ،203 ،277 ،286 ،287 ،312 ،
323 ،314 ،319 ،320 ،322 ،323 ،326 ،336 ،337 ،339 ،343 ،344 ،415 ،425 ،426 ،
435 ،439 ،2/52 ،64 ،190 ،211 ،216 ،242 ،243 ،244 ،264 ،302 ،303 ،309 ،310 ،
315 ،317 ،323 ،324 ،361 ،3/15 ،16 ،17 ،59 ،84 ،85 ،86 ،87 ،88 ،89 ،90 ،92 ،
120 ،121 ،132 ،133 ،134 ،135 ،136 ،153 ،154 ،215 ،271 ،302 ،304 ،305 ،306 ،
360 ،373 ،378 ،4/32 ،33 ،34 ،37 ،78 ،82 ،85 ،94 ،96 ،97 ،102 ،103 ،107 ،
184 ،185 ،188 ،230 ،248 ،335 ،371 ،372 ،373 ،374 ،375 ،377، 5/62 ،211 ،
237 ،266 ،307 ،309 ،310 ،321 ،322 ،340 ،341 ،360 ،361 ،363 ،364 ،365 .

ىناؾ شيٌء ميـ في أفَّ المقطوعة ال تحتكـ لمكـ والقياس، فقد تزيد عمى البيتيف وال تجاوز السبعة أبيات،  ()
. 189-1/187العمدة : ُينظر. ومنيـ مف جعميا عشرة، لكف ابف رشيؽ يجعؿ السبعة أبيات قصيدة

. 87-25(: رسالة)شعر المقطعات في شعر صدر اإلسالـ، : ُينظر ()
. 1/186: العمدة: ينظر ()
. 1/187: العمدة: ينظر ()
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لساف الجامع العتيؽ بالموصؿ مستعينًا بالمنازعات، والتمثيؿ، والممح في أداء 
:         استحضار المقطوعة شعرياً 

 [الطويؿ]                            
شكا جامُع الحدبا العتيُؽ لربِِّو 

 

وقاؿ إليي مف بثأري آخُذ  
 

مف لي مجيٌر مف يدي شّر معشٍر 
 

بميُت بيـ دىري ومف لي ناقُذ  
 

أناٌس ىـ شبو الّشياطيف حيث ما 
 

ني منيـ بَؾ عائُذ   استقموا وا 
 

إذا حّؿ ىذا فيو بالّدىِف عابٌث 
 

ف حّؿ ىذا كاف لمحصِر جاذبُ    ()وا 
 

 فالشاعر استخدـ القطع وقد أنشدىا عمى لساف الجامع فكانت أىيب في 
النفوس، فضاًل عف قابميتو الشعرية الفّذة، وجيدُه في استنطاؽ الطبيعة الجامدة بإفراغ 

شكواه المكظومة لربِو في ىذه المعاني السامية؛ ليدرؾ المخاطب، ولينظر الشاكي 
إليِو بعيف اإلقتدار، وفي محصمتِو ىذه اتخذ الشاعر لساف حاؿ الجماد؛ لفؾ النزاع 

. ولبث شكواه إيحاًء ورمزاً 
الشعر "وأكثر األشكاؿ الشعرية لمقصيدة العربية تماسًكا ىي المقطوعة؛ ألفَّ 

، ودليؿ ىذا االنسجاـ، والتماسؾ في المقطوعة نجده ()"كّمُو إنّما كاف رجًزا أو قطًعا
: عند عمر بف أسعد بف عّمار الموصمي ذاكًرا أحد مواقؼ الحماسة

 [الوافر]
َفُأْرعَدِت الفرائُص ِمْنُو َخْوًفا 

 

وآذَف ِمْنُو ظْيري بانفَصاـِ  
 

ُأالـُ عمى ميابِة ليِث بْيِد  
 

ُعداُه بالعضِب الُحَساـِ  
 

ـَ بأًسا  َمميٌؾ ُيكسُب الضرغا
 

قداًما عمى الَجيِش المَّياـِ   وا 
 

َمميٌؾ شأُنُو َقْمُع األعادي 
 

 ()َوَبْذُؿ نًدى كُمنَيّؿ الُغماـِ  
 

                                                 

. 7/154: قالئد الجماف ()
. 1/189: العمدة ()
. 4/248: قالئد الجماف ()
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إفَّ استعماؿ الشاعر لممقطوعة في وصؼ ىذِه المحظة؛ ألنيا أسرع وأكثر 
طواعية؛ وألنيا في ىذا النص وليدة االنفعاؿ اآلني الذي بعثتو مواقؼ الحماسة سيما 

، والفتؾ بيـ . ()ذكر سوح الحرب، والمواجيات الحادة مع الخصـو
وغالًبا ما يتجو الشعراء في النظـ عمى المقطوعة؛ لسيولة إنشادىا، وذىب 

احد الباحثيف إلى أفَّ لممقطوعة ارتباط بالغرض الشعري، وىذا ما شكؿ رأي يقوؿ قد 
، ()"إحساًسا نابًعا تمميو لحظة حادة مف لحظات الحب تستغرقيا أبيات محددة"تكوف 

وىذا ما يبوح بو نص محّمد بف عمي بف الحسف واصًفا لحظات الحب بمحظة، فقاؿ 
: غزالً 

 [الرجز]
وَغاَدَة شّبْيُتيا في ُحسِنيا 

 

بالقمِر الّزاىر في ُجنِح الدُّجى  
 

ُقمُت ليا يا ُمنيَة الَقْمِب إلى 
 

َأْوَرثت الَجْسـَ سقاًما وَضنى  
 

ِصمِي ُمحًبا ذائًبا ُفؤاُدُه 
 

 ()أذابُو الَيْجُر وأفناُه الَجَوى 
 

نظـ الشاعر مقطوعتو الغزلية بأبيات محددة مكثفة المعاني عّبر بيا عف حبِو 
لمحبوبتِو التي أليبت وأضرمت في أحشائِو السقـ، وىذه األبيات جعميا سيمًة؛ ألنيا 

. ()تكوف أكثر قبواًل لدى السامعيف
 

                                                 

. 8(: بحث)مدخؿ إلى بنية القصيدة العربية قبؿ اإلسالـ، : ُينظر ()
. 193(: رسالة)اتجاىات شعر الغزؿ في العراؽ في العصر الوسيط،  ()
. 5/240: قالئد الجماف ()
. 75: أبحاث في الشعر العربي: ُينظر ()
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: الشيب واحلكمة
: الشيب:   ووًال 

 أحد األنواع الشعرية الميمة في الشعر العربي، فيي ليست جديدة عن العصر 
العباسي، ويكون الشاعر في مرحمة الشيب رازحًا تحت وطأة صراع مرير ويكون أشّد 

حزنًا لما يفعمو المشيب، وىو عزوف الغواني وصدودىن من بعد إقبال وما يمقاه 
منين من سخرية، واستيزاء، وىذا يجعل الشاعر يقف موقف الدفاع عن ذلك 

، ()"الشيب كل عيب"، وقيل ()الليف اللقيل الذي حّل برأسِو، وفرق أحبتِو عنوُ 
 وىي المرادفة لمشيب، ،، وتصل مرحمة الشيخوخة()"الشيب غمام قطره الغموم"وقيل 

نو ،كائنًا لعيفًا يعيش مع ماليِو أكلر مما يعيش في حالره"إذ يصبح اإلنسان   وا 
ويكون تألير الشيب في الشاعر . ()" وشبابوِ ،يعيش ذكرياتو التي صنعيا في طفولتوِ 

ألنو يمتاز عمى غيرِه من البشر بالذكاء، "أشد ما ىو عميو من اإلنسان االعتيادي؛ 
وفي دور . ()"والحساسية الشديدة، واإلنفعال المنظم، والقدرة عمى التقويم والتعبير

الشيخوخة بالنسبة إلى ىيكمُو الجلماني مكان زىرة الّصبا التي كانت تعطر األرجاء 
 ويميل مع كّل ،وتسّر الناظر، فعود شرخ الشباب الباسق الذي كان ييّز عطفُو طرباً 

ريٍح عجبًا بشجرة دور الكيولة اللخمة الوارفة الِظالل العظيمة األفياء يقوم لُو مقام 
، فالشيخ الشائب يبدأ ()" وقوس الّدىر عودىا،ىذا كمو من جسمِو شجرة شاخت

 وما يحيط بو من وقائع وما ينشأ من عالقات بينُو بين من ،بالشعور بمرارة اليأس
 فيشرع ،حولِو، باطل األباطيل وعبث البد أن تمحوىا يد الفناء المتربصة باإلنسان

                                                 

. 54-53: قلية الزمن في الشعر العربي، الشباب والمشيب: ينظر ()
. 336: اليواقيت في بعض المواقيت في مدح الشيء وذموُ  ()
. 337: المصدر نفسو ()
. 348: األسس النفسية لمنمو من الطفولة إلى الشيخوخة ()
. 67: األدب والمجتمع ()
. 121(: رسالة معربة عن الفرنسية)ممتقى الُعمر،  ()
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، ومن ذلك ما نجدُه عند عيسى بن الفلل ()الشعراء إلى التربص، والعداء، والخوف
:  وما رماه بو الزمن من شيب، متحسرًا عمى شبابو()بن بشر الموصمي

 [المتقارب]
عمى اليّم أنفقت شرخ الشباب 

 

وفي النائبات رماني الزماُن  
 

وفي كّل يوٍم حماي يباُح 
 

ومالي يصاب ونفسي تياُن  
 

فيا رُب قد طال وقُع األذى 
 

 ()أمالي من صروف دىري أمان 
 

 والكرب ورماُه ، إذ يقف الشاعر متحسرًا عمى شبابِو الذي أىدرُه في اليموم
فيؤدي الحقيقة؛ ألن روعان الشباب قد تركو فمم يبَق إال المشيب الذي حطَّ برأسِو 

 وتحريكيا لمقتلى ، فيدفع التألير في النفوس،وصروف الزمان قد دىورت أحوالو
 والمحاكاة، فالشاعر ال يكتب الحوادث ،الكالم بمحل القبول بما فيِو من حسن الييئة

نما ، فال تيمو الوقائع، وأحاسيسو الدقيقة،إنما يعبر عن مشاعرِه الصادقة  والقوانين، وا 
نفعاالتوِ ، وخياالتوِ ، ومشاعره،ييمُو ذات نفسوِ  .  () وا 

 نجد بعض الشعراء يرحب بالشيب الذي إعتمى رأسُو وبعليم يعّدُه نذير 
 والبكاء ،أحسن أنماط شعر المرالي" والبكاء عميو يعّد ، وسوء، وفقد الشباب،شؤم

الشيب "والشعراء غالبًا ما يطمبون التعزية عمى فقدان شبابيم؛ ألن . ()"عمى الشباب
 ونياية الشباب فقد يسبق اليرم بكلير من ،وحدُه ال يكفي أن يكون عنفوان الكبر

                                                 

. 67: فمسفة الشيب والشعر العربي: ينظر ()
. بإربل (ىـ622)بالموصل وتوفي سنة  (ىـ531)عيسى بن الفلل بن بشر بن عيسى بن مواىب ولد سنة  ()

. 4/279: قالئد الجمان: ينظر ترجمتو
. 4/280: المصدر نفسو ()
. 24: أصول النقد األدبي: ينظر ()
. 3/46: العقد الفريد ()
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، وىذا ما نممَحُو ()" والشباب، وصاحبُو في عنفوان العمر، ويأكل سواد الرأس،األعوام
:  في الشيب، إذ قال()في شعر القاسم بن أحمد بن زيد الموصمي

 [المتقارب]
وطارق شيٍب أتى تالدًا 

 

فجار عمى األسوِد التالِد  
 

فنغص عيشتي تال فييما 
 

إلى أن رلى رحمة حاسدي  
 

ولما شكوُت الذي حّل بي 
 

من الشاكيين إلى عائدي  
 

فالَم وعنفني لمَّ قال 
 

وفي قولِو الحّق لمناقِد  
 

 أتشكو وأنت الذي قد جمعتـ

 

 ()ـت لرائر في منزٍل واحدٍ  م
 

 وأفسد ، فقد أبكاُه الذي حّل مكان السواد، فيو يرى الشيب شرًا ما بعدُه شر
 ولم يقتصر عند ىذا الحد بل إنَّ الشيب دليل الموت ، وحياتو، عيشتو،بيذا الفعل

حين عّبَر عنو بقولو طارق الشيب أي قرب الموت، فالشاعر لم يرحب بالنازل 
 واإلعراض ، وىو الشيب وعندما تسمل الشيب إلى شعرِه جعمو ُيقابل بالّصد،الجديد

 وفي البيت اللالث صمت الشاعر؛ ليطمق حسرة عمى عدم رجعة ذلك ،من اآلخرين
 ورمزه سواد الشعر والشيب ، ويشبو الشاعر قول عذالِو إّنُو جمع بين الشباب،الشباب

 وذكر األسود؛ ألنو رونق ، كالذي جمع اللرتين في بيت واحد،ورمزه بياض الشعر
. () وبيجتو،الشباب ونلارتو

 فكلرة الخطوب إحدى أىم دواعي ظيور الشيب؛ وذلك ألن األشياء التي 
 وىذه األشياء فطرت النفوس عمى إستمذاذىا، والتألم منيا ،يعرفيا اإلنسان ويتألر ليا

                                                 

. 149: الحياة والموت في الشعر العباسي في القرنين اللاني واللالث اليجريين ()
بالموصل من أبناء النقباء  (ىـ590)أبي جعفر العموي الموصمي ولد سنة ... القاسم بن أحمد بن زيد ()

. 4/368: قالئد الجمان: ينظر ترجمتو. األشراف
. 4/371: قالئد الجمان ()
. 248-247: أسرار البالغة: ينظر ()
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والمذة في كال الحالين ىما من األلم كالذكريات لمعيود الحميدة المنصرمة التي توجد 
نصراميا،النفوس بتخيميا، وذكرىا، وتتألم من تقلييا  .() وا 

نغمسوا فييا ،ويذىب أحد الباحلين إلى أنَّ شيوع الممذات التي تيالكوا عمييا   وا 
 وذلك ما () واليمع حين ودعوا شبابيم، وذلك بدورِه أفلى بيم إلى الجزع،إلى آذانيم

: نمحظو عند القاسم بن احمد الموصمي قائالً 
 [الخفيف]

لم يشب مفرقي  لطول زماِن العـمر 
 

لكن لصرف دىٍر  عنيد  
 

شيبتني الخطوب فأعجب ألن صار 
 

 ()بيالًا ألر الخطوب الّسودِ  
 

 فصروف الزمان قد عصفت بالشاعر فأوصمتو إلى نتيجة ىي الشيب، ويعمل 
الشاعر أن طول الزمان لم يكن وحده السبب، فخطوب الدنيا ىي التي أحاطتو فيذه 

اليموم السود قمبت شبابُو األسود النقي إلى شيب، فالشاعر يبكي بواقع شعوري نفسي 
. ()"فقدان أىم وسيمة من الوسائل التي تساعدُه عمى تحقيق رغباتوِ "وذلك سببُو 

: احلكمة:  ثايثًال 
ان الحكمة بكل ماتتلمنو من االصابة في القول ماىي اال خبرة، وتجربة عن  

التأمل، والمعاناة، ومحورىا الحياة، والموت، وىي أن يتأمل الشاعر بما يحيط بو من 
. ()حياة الناس، وقلاياىم المختمفة

الكالم الذي " والحكمة ىي العمل في الحياة عمى نحو اإلشارة إلى الموت فيي 
يستوعب آراء الحياة، والموت، وىي نتيجة التجربة، واالختبار، والتأمالت ويكون 

، من خالل الجمع بين ىذه المعاني ()"مقصدىا التوجيو نحو األىداف المستقيمة

                                                 

. 21: منياج البمغاء وسراج األدباء: ينظر ()
. 31: مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي األول: ينظر ()
. 4/372: قالئد الجمان ()
. 250(: أطروحة)الحكمة في الشعر العباسي حتى نياية القرن الرابع اليجري،  ()
. 38: األصول الفنية لمشعر الجاىمي: ينظر ()
. 105: صدر اإلسالم، سمسمة الموسوع في األدب العربي ()
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، وىذا ما نجده عند ()النابعة من الوعي، والتجربة، والنظرة إلى الحياة بمنظور تأممي
:  عبدالمحسن بن عبداا الموصمي قائالً 

 
 

 [الخفيف]
مدُة الورِد مدٌة ليس تبقى 

 

فاغتنميا فعن قميٍل تفوُت  
 

طرح ما يكوُن من فلِل عيٍش  وا 
 

متنع بالكفاف يكفيك قوُت   وا 
 

نتيز فرصة التواصل في الّدنـ  وا 
 

 ()ـيا فكل عما قميل يموتُ  م
 

 الشاعر في ىذه األبيات يوجو كالمُو لآلخرين بأن الحياة كمدة حياة الورد 
القصيرة، فعمييم أن يغتنموىا، وذلك باالبتعاد عن ممذات الدنيا والحرص عمييا مع 

القناعة التي ىي أبرز أساليب الحكمة يقدميا الشاعر بالعيش، وبالقوت فيقرن 
الشاعر قصر حياة اإلنسان بمدة حياة الورد وذبوليا فيي سرعان ما تموت وىذه 

طالق  الحكمة نابعة من تجربة طويمة دفعت الشاعر إلى التأمل في الحياة، وا 
لمرة من لمار التأمل الفكري في كلِّ شيء يدور حول اإلنسان سواًء "الحكمة؛ ألنيا 

. ()"في المالي أم في الحالر أم في المستقبل
 فاإلنسان الذي يمتمك اإلحساس المرىف إزاء األشياء، وينظر إلى أسبار 
لمرة "أعماقيا يمكن أن يخرج منيا بنتيجة مرلية، فنجد أّن الحكمة تكون عندُه 

تجارب كليرة، وشعور صادق بآلار الحياة، وحقائقيا، وأسرارىا، وىي لذلك خميقة 
تبعث في نفوس القّراء نحو ىذا الشعور الصادق، وأن تحمميم عمى التفكير العميق، 

. ()"والتأمل في شؤون الدنيا

                                                 

. 281: شعر اليزليين في العصر الجاىمي واإلسالمي: ينظر ()
. 3/85: قالئد الجمان ()
. 407: خصوبة القصيدة الجاىمية ومعانييا المتجددة ()
. 299: أصول النقد األدبي ()
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 فتكون لمشاعر تجربة مع الشعر، وىذه التجربة بحّد ذاتيا حكمة، ففي ىذه 
أن يحتفظ بتجاربِو، ومالحظاتِو "الحالة يكون الشاعر غير قادر بحكم طبيعة تكوينو 

وأفكاره، وخياالتو لنفسو، لكنُو عمى العكس واقع تحت رغبة ممحة في نقميا إلى َمن 
: ، وذلك ما نممحُو عند عبدالمنعم بن عبداا أبي البركات الموصمي قائالً ()"حولوُ 

 
 [السريع]

صغيٌر ما تجيمُو عندما 
 

تسأل عنُو بين جمع كبير  
 

ال تحتقر فائدًة لم تكن 
 

عند أن تأخذىا من صغير  
 

فالعمم ملل القطر في لطفِو 
 

 ()لمت ينمو فيو بحٌر غزير 
 

 فالشاعر يقدم حكمة جمية في طمب العمم فيشبو العمم كالقطر الذي ينمو 
ليصبح كالبحر الواسع الغزير، فيصبح العمم عند صاحبو كغزارة البحر، وكذلك قولو 

 [السريع]:        في الحكمة لطمب العمم، وتحصيمو
وقول الفتى ال عمم لي بالذي 

 

سألتني من جممة الفلِل  
 

وما عمى العالِم في قول ال 
 

أعمم من قوٍم وال عذِل  
 

والجاىل األنف من قول ال 
 

مخالٌف لمشرِع والعقِل  
 

قد قال عني إبن أبي طالب 
 

بن عّباس أولَو النقِل   وا 
 

إنيما لم يأنفيا من قوليما 
 

 ()فكيف يأبى قوليا ملمي 
 

 فالشاعر يقدم عمى االبتعاد عن القول بقمة المعرفة مشيرًا إلى أبرز عمماء 
بن عباس  ؛ ألنيما ال يأنفا (رلي اا عنيما)األمة من أسالفنا عمي بن أبي طالب وا 

.  القول بالعمم

                                                 

. 203: األدب وفنونو ()
. 3/121: قالئد الجمان ()
. 3/120: المصدر نفسو ()
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ّن ما نجدُه في شعر الحكمة عند شعراء الموصل إن الشاعر ال يخاطب   وا 
من "نفسو أو شخصًا محددًا فحسب، إنما ينقل تجربتو الحكمية إلى كل الناس؛ ألن 

خصائص إسموب الحكمة التجرد لممولوع، واإلعتكاف عميو، إذ الشاعر ال يخاطب 
؛ ألن الشاعر يعرف أن الشعر ما ىو إال تبميغ التجربة ()"أحدًا بعينِو بل كل أحد
، وذلك ما نجدُه عند عبدالمنعم بن عبداا أبي البركات ()اإلنسانية، وتوصيميا

:       الموصمي قائالً 
 [الخفيف]        

ليَس لمعمِم غايٌة يقف الطالـ 
 

ـُب عند التحصيل يومًا عمييا  
 

طالُب العمِم كمما إزداد عممًا 
 

ألبستُو العموم شوقًا إلييا  
 

شرَفْت نفس عالٍم تطمُب الِعمـ 
 

 ()ـَم لتحوي عمم الرجاِل لدييا م
 

 ليذا تقدم الشعراء إلى المتمقي بأسموب مباشر يقدمون إليو الحكمة عما خبروه 
من الحياة بعد إدراكيم أنيم راحمون من ىذه الدنيا، فمم يبَق ليم إال عمميم الذي 

يتمسكون بو من عاديات الّدىر التي ستمحق باألجيال التي تمييم، وىذه الحكم نابعة 
من تجارب الحياة، وغالبًا ما تكون صادقة؛ ألن الذي يقول الحكمة ليس عندُه غاية 
كسبية، أو دنيوية يروم الوصول إلييا من خالل تقديم النصح بالحكمة لمتقويم والسير 
عمى الطريق الصحيح الذي يوصل صاحبُو إلى بر األمان، والعمم يوصل صاحبو 

إلى أعمى المراتب، فالعمم غاية مرجوة في كل زمان، ومكان مشوق العمم إلى 
صاحبُو، فالعمم كالمباس الذي يستر صاحبُو من أمور الدنيا، والعمم اإلحاطة باألمور 

التي تجمع عندىا فلاًل عن أن صاحب العمم ىو المنبع الصافي الذي تنيل منو 
. األجيال

 وقد ألر اإلسالم في ذلك، إذ حّول الحكمة، والملل نحو الدين جاعاًل من 
القرآن الكريم محجتو يغرفان من معينِو، وييتديان ببالغتِو، ولم يكن ألرُه في األفكار، 

                                                 

. 137: نظرات جديدة في الفن الشعري ()
. 11: الشعر كيف نفيمُو ونتذوقوُ : ينظر ()
. 3/120: قالئد الجمان ()
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والمعاني اإلسالمية الجديدة التي وقَف عندىا شعراء الحكمة، والزىد، والتقوى، والجنة 
والنار، والقلاء والقدر، والرزق، وفي كل القيم الخمقية الرفيعة التي نادى بإشاعتيا 

بين أبناء المجتمع اإلنساني، كاألمر بالمعروف، والنيي عن المنكر، والعفة، 
والقناعة، وصمة الرحم، وذم الكذب، والغيبة، وما إلييا وقد تعدى إلى الصياغة في 

إنما ىي ... يمكن القول أن كل ما كسبتُو العربية من علات"األلفاظ، والتراكيب، إذ 
، وذلك ما نجدُه في شعر محّمد بن أبي الوفاء ()"من فيض القرآن ومعيَنُو الغزير

: الموصمي القبيصي قائالً 
 [المتقارب]

أطعَت الغوايَة فيما ملى 
 

فعاَص الغواية فيما بقى  
 

وكن في التقى أبدًا راغبًا 
 

فما يفوز سوى المتقي  
 

وخالط أولي الخير ستسعد بيم 
 

 ()فميس الّسعيُد كمن شقي 
 

 فالشاعر يقدم ويذكر ما فعمُو في سابق حياتِو ناصحًا نفسو مقدمًا إلييا 
الحكمة بترك العصيان المتبقي في سالف حياتِو، ويطمب التقرب، والعمل في التقوى؛ 
ألن المتقي ىو الذي يحصل، ويظفر بما يريد لم يقّدم الشاعر حكمتو بمرافقة أولي 
الخير والصالح؛ ألنيم يبعدون البؤس عن الناس، وعمى ىذه الشاكمة نجد ذلك عند 

: عبدالكريم بن منصور الموصمي الباوشناوي قائالً 
 [السريع]

عاِص ىوى نفسَك يا عاصي 
 

دُن من الخيرات يا قاصي   وا 
 

وال تعقمنَّ من ذكر مولى الورى 
 

 ()وليكن الذكر بإخالصِ  
 

 وبيذا فإن النقد األدبي لم يقيد القراء في الغالب في قوالب معينة ولم يفرض 
عمييم أن يبدعوا غرلًا دون سواه، بل كانت حرية التعبير عما يجيش بداخمِو؛ ألن 
الشعر شعور ذاتي لمتعبير عن معاناة شخصية وتجربة خاصة، إذ البد من توفر 

                                                 

. 5/310: تاريخ األدب العربي العصر اإلسالمي ()
. 5/310: قالئد الجمان ()
. 1/451: تاريخ أربل: ، وينظر3/62: قالئد الجمان ()
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عنصر الصدق الفني في اإلبداع الشعري وعندما تفرض عمى الشاعر أن يوجو شعره 
وجية ال تتفق وشعورُه يفقد التعبير عندىا حريتو في اإلفصاح عن التجربة الشعرية 

وذلك ما نجدُه عند عبدالواحد بن إبراىيم .()وبذلك يفقد النص األدبي قوتُو في التألير
 :بن الحسن الموصمي مقّدمًا حكمة ممزوجة بالشكوى من أصحاب السوء قائالً 

 [الرمل]
أنت ما دمَت غنيًا موسرًا 

 

لك كل الناس خلُّ وحبيُب  
 

ذا يداجيك وىذا ُوُدُه 
 

لك مبذوٌل وذا منك قريُب  
 

فإن إحتجت إلييم مرًة 
 

 ()ُقمَِّبْت عنك وجوُه وقموبُ  
 

 الشاعر ىنا يتقدم عمى وجو العموم بحكمة فحواىا أنك ما دمت غنيًا كل 
الناس تتودد إليك؛ ألن المصمحة تقتلي ذلك لكن عندما تسوء بك األحوال كّل 
ينسى أنُو كان يتودد إليك، وينسى أنَُّو كان قريبًا منك فمو طمبت منيم شيئًا تقمب 

عنك الوجوه واستعمل الشاعر تقمب الوجو كناية عن الصدود الذي ُيقابل بيا ممن 
. كانوا يودونوُ 

 
 
 
 

: الصرب
حبس "وىو . ()"ألنُو حبس النفس عن الجزع" أحد ظواىر شعر الحكمة؛ 

، وىو حبس النفس اليوى لئال تنقاد إلى ()"النفس عمى ما يقتليو العقل والشرع

                                                 

. 101: الحكمة في الشعر العباسي حتى نياية القرن الرابع اليجري: ينظر ()
. 3/136: قالئد الجمان ()
(. صبر)المسان مادة  ()
. 346: معجم ألفاظ القرآن الكريم ()
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، ومن ذلك ما نممحو عند عبدالواحد بن إبراىيم الموصمي متوجيًا ()قبائح الممذات
:     إلى اآلخرين بالحكمة لالبتعاد عن الجزع والممذات قائالً 

 [الوافر]              
إذا ُودُّ تمّرض بين قوٍم 

 

وأحوج أن يداوي كالعميِل  
 

وصار الوْصُل بينيم سبياًل 
 

إلى ىجٍر وىجراٍن طويٍل  
 

فذاك القرب أقرب منُو نفعًا 
 

 ()مقاطعًة عمى وجٍو جميلِ  
 

 فالشاعر يشير إلى عدم الوقوع في الخطيئة، ويعمل نفسو بالصبر إزاء ىجران 
من ىجروه فقربيم نافع، وأحسن، بداًل من ترك ىذا الوجو الرائع، وأيلًا نجد أن 

، وىذا ما نمفيو عند علمان بن نصر اا ()"ترك الشكوى من ألم لغير اا"الصبر ىو 
:  الموصمي الذي كان الصبر، والشكوى قد عصفا بو قائالً 

 [المتقارب]    
متى يسمُح الدىر لي بالوصاِل 

 

ونرجع لّذات نكد الميالي  
 

حدا باألحبة حادي الفراق 
 

وشّط المزار فكيف إحتيالي  
 

إذا جن ليمي بذكر إسمِو 
 

أعمُل قمبي بطيف الخياِل  
 

سألُت إليًا قلى بالفراِق 
 

 ()يمّن عمينا بطيب الوصالِ  
 

 فالشاعر يتوجو إلى محبوبتو بأسموب الحكمة الذي أحاط النص ممزوجًا 
بالشكوى فيو يشكو ألم الفراق إلى اا ال إلى محبوبتو ويعد ىذا مكمنًا من مكامن 

الصبر عمى الجزع من المنأى الذي قيرُه فجعمو يتسامى بالتوجو بو إلى اا مقصورًا 
. عمى محاسن التي طرز اسميا في أوائل أبيات قطعتو الشعرية

 ومن روائع ما نجده عن الصبر كأحد منطمقات شعر الحكمة عند عبداا بن 
: الحسن الموصمي قائالً 

                                                 

. 24: تيذيب األخالق: ينظر ()
 .3/136: قالئد الجمان ()
. 75: التعريفات ()
. 3/215: قالئد الجمان ()
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 [الكامل]
ما كان تركي لّمُو وعناَقُو 

 

عند المقاء تجنبًا ومالال  
 

لكنني أعظمتُو لما بدا 
 

 ()وتركت ذاك لقدرِه إجالال 
 

 الشاعر في ىذه االبيات جاء بالصبر الذي تسامى بو، وأنَف أن يترامى في 
أحلان المحبوب؛ لنيل الممذات اآلنية، والجسمانية، والظفر برلا اا من غير أن 

. يتجو إلى محبوبتِو، وىذا الصبر كامٌن في أحشائوِ 

                                                 

. 2/211: قالئد الجمان ()
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:  والشكوى،الشوق، واحلنني
:  واحلنني،الشوق:  ووًال 

 يعدُّ الشوؽ والحنيف أكثر المعاني القريبة مف ذات اإلنساف، فاإلنساف بطبيعتو 
الفطرية اجتماعي بوجود إنساف قريب منو يمأل عميو الوحدة، وينشر في حياتو 

البيجة، والفرح، والسرور، فعندما يبتعد عنُو يشعر بالوحدة فيتولد عندُه ما يعرؼ 
بالحنيف، أو الشوؽ، أو الغربة، وىناؾ أسباب تدفع المرء إلى االبتعاد عف األحباء 

واألخالء كأف تكوف رحمة طمب رزؽ، أو طمب عمـ، أو ىجرة قسرية، فيضطر 
. اإلنساف إلى ترؾ أىمِو، وأوطانِو، وما إلى ذلؾ مف األمور األخرى المترتبة إزاءىا

لكف ، فميس ىناؾ فرؽ بينيما فيما توقاف النفس ونوزعيا الى الشيء والمعنى واحد
مؤلفات األقدميف تضع فرقًا بيف شعر الشوؽ، وشعر الحنيف، إذ نجد أحد عمماء 

القرف الرابع اليجري، وىو أبو منصور محّمد بف سيؿ المرزباف ألؼ موسوعة كتاب 
الحنيف )، وكذلؾ كتاب ( )(الشوؽ والفراؽ)وفيو كتاب  (المنتيى في الكماؿ)سّماىا 

لوف مف "؛ ألنو ()، وشعر الحنيف ليس جديدًا في الشعر العربي( )(إلى األوطاف
. ()"الحب، وشوؽ إلى الماضي

 والحنيف نزعة إنسانية عريقة عرفتيا الشعوب، وذاقت طعميا مواكب 
فاإلنساف الذي تعّود رؤية .. اإلنسانية، وىي تحمؿ غصصيا، وتكتوي بمييب شوقيا

والؼ الحالة المصاحبة لُو، وتنَسـ أريج الدار التي عرؼ منيا أياـ الصبا وعاَش في 
ثنايا دروبيا لحظات الطفولة، والصحبة أال تغادر مخيمة التاريخ الحافؿ ذكره بكؿ 
تمؾ األياـ، وال تبعد عف ذىنِو ىواجسيا المقترنة بالصفاء، والسعادة التصاليا بأسباب 

، فالحنيف ليس مقصورًا عمى الموصمييف، فيو قديـ منذ العصر ()النشأة األولى

                                                 

. مقدمة كتاب الحنيف إلى األوطاف ()
  12:الحنيف إلى األوطاف ()
. 9: مقدمة الحنيف إلى األوطاف: ينظر ()
. 93: الحنيف عند العرب ()
. 89: محاوالت في دراسة اجتماع األدب ()
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، فقد يكوف ناتجًا عف إغتراب فردي، وقد تخمع القبمية فردًا، أو تنفيو، أو ()الجاىمي
، وىذا ما نمفيو في شعر إبراىيـ بف ()تضطر الظروؼ االقتصادية أفرادًا عمى الرحيؿ

:    يحّف إلى صحبِو متشوقًا إلى لقائيـ()محّمد بف الحسف الموصمي
 [الطويؿ]          

كتبُت وفي قمبي مف الوجِد لوعٌة 
 

وعندي شجوٌف مف فراِؽ الحبائِب  
 

لوال رجائي أف نعيش ونمتقي 
 

لما كنُت مف وجدي إليكـ بكاتِب  
 

سالـ إليكـ ما حنت إليكـ 
 

 ()مشتاؽ بمقدـِ غائبِ ... وما 
 

 فالشاعر يصور الموعة التي كمنت في قمبِو مف فراؽ األحبة، والشوؽ إلييـ؛ 
ـَ بيا، وقضى حقبة مف حياتِو فييا وخمد "ألف الشاعر يحف إلى تمؾ  الديار التي أقا

ذكريات مف الحب، والوداد بيف جنباتيا، حينما يتذكرىا، أو يمر بآثارىا، فيتذكر أيامُو 
. ()"الحموة، وأحبابُو، وأىمُو، والمكاف الذي أقاـ فيو، ويبكي عميو فيبكي أصحابوُ 

أما في عصر صدر اإلسالـ كاف حنيف جيش الفتوحات إلى ديارىـ، وأىميـ في 
الجزيرة، وفي العصر العباسي رحؿ الناس عف الجزيرة، واستقروا في بمدانيـ الجديدة 

نشأ ىناؾ جيؿ جديد يرى أّف ىذه البالد بالده، "فبيذا خّؼ الحنيف إلى الجزيرة وبذلؾ 
لكف عمى الرغـ مف ذلؾ بقي الشوؽ يسيـ إسيامًا حادًا في .()"ويعرؼ فييا موطنو

إبراز المناخ المحّمؿ بالحنيف، والمشحوف بمواـز الغربة، ليميمو بصورة الوقوؼ 
، وذلؾ ما نجده في شعر عبدالرحمف ()الحزينة ويوحي لُو باألشياء القريبة مف نفسو

                                                 

شعر الحنيف في العصر الجاىمي، كتاب الحنيف إلى األوطاف في األدب العربي حتى نياية العصر : ينظر ()
. األموي

. 16: الحنيف والغربة في الشعر العراقي الحديث: ينظر ()
تصؿ بأبي الفضؿ لؤلؤ وأدب  (ىػ589)إبراىيـ بف الحسف بف جري الموصمي ولد سنة  () بالموصؿ عمؿ وا 

. 1/137: قالئد الجماف: ينظر ترجمتوُ . أوالده
. 1/139: قالئد الجماف ()
. 44: الحنيف إلى الوطف في األدب العربي حتى نياية العصر األموي ()
. 16: الغربة والحنيف في الشعر العربي الحديث ()
. 10: وحدة الموضوع في القصيدة الجاىمية: ينظر ()
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قاصدًا حمب قد ىزه الشوؽ إلى  (بدير حافر)بف محمود الموصمي قائاًل لّما مرَّ 
 [الطويؿ].                     ()"الموصؿ؛ ألف اإلنساف أحؽ بالحنيف إلى أوطانوِ 

يقوُؿ زميمي حيف جّد بنا الُسرى 
 

وعايَف في فيض دمع المحاجِر  
 

أشوقًا إلى األوطاف وىي قريبٌة 
 

إليؾ فما ألفاؾ عنيا بصابِر  
 

فقمت لُو مياًل وكف لي عاذرًا 
 

 ()فأيف ربى الحدباء مف دير حافرِ  
 

 فالشاعر يشير، ويخاطب رفيؽ دربِو مفصحًا عف شوقِو إلى الموصؿ، وأفَّ 
دموعُو قد بانت في محاجر عينيِو، وأف وليُو بوطنو جعمو يفقد صبره، إذ إنو يحّس 
بقربو منو عمى الرغـ مف أف صاحبو يعذلُو بأف المسافة بعيدة، وىـ يسيروف بمنطقة 

. (دير حافر)قريبة مف حمب المحروسة وىي منطقة 
 والشوؽ مالـز لمذات البشرية، وذلؾ ما نممحُو عند عبدالمحسف بف عبداهلل 

 [الطويؿ]:                             الطوسي الموصمي متشوقًا إلى الحجاز قائالً 
أشاقَؾ برٌؽ بالحجاِز لموُع 

 

ففاضت عمى الخديف ِمنَؾ دموُع  
 

وىييات ليَس الّدمع في الربِع مقفرًا 
 

 ()بشاٍؼ إذ لـ يجِر فيِو نجيعُ  
 

  
أما الحنيف إلى أياـ الشباب، والصبا، فيو لوف مف ألواف الحنيف إلى الماضي، 

؛ ألف الشباب ىو ()إذ يحف الشاعر فيو إلى أياـ الشباب، وزماف الميو، والنشاط
باف صفو العيش، ووقت التمكف مف األغراض، وزمف الطرب، " باكورة الحياة وا 

والغزؿ، وفيو استقامة القوى الطبيعية، وجرييا عمى أحسف حالة، وأتـ انتظاـ، 
قتضاء الجوارح لمحركات، والنشاط عمى التماـ وفيو  والتصرؼ في مالذ النفس، وا 

؛ ألف بعد الشباب يأتي طارؽ ()"َتْقوى خياالت اليوى ، وتنبسط الروح وتنبعث اليمـ

                                                 

 9: الحنيف إلى األوطاف ()
. 303-2/302: قالئد الجماف ()
. 3/86: المصدر نفسو ()
. 93: الحنيف عند العرب: ينظر ()
. 50: التذكرة الفخرية ()
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الشيب الذي ُينقص القوة، ويزيد الوىف، ولـ يتجاوز شعراء الموصؿ عف شاكمة مف 
سبقيـ في الحنيف إلى أياـ الصبا، وذلؾ ما نمفيو مف روائع شعر الحنيف إلى الصبا 

: عند إبراىيـ بف عمي الموصمي قائالً 
 [الوافر]

أيا زمف الصبا وّليَت عّنا 
 

وما أبقيَت مف أمٍر بديِع  
 

سمبَت اإلنس مف طرٍؼ وقمٍب 
 

... وحمو العيش مف 
 

وقد كنَت األنيس لكِؿ شيٍء 
 

 ()فقد أذىبَت أبية الجميع 
 

 فالشاعر مصاب باإلحباط إزاء الزمف الذي جرفو فجعؿ أياـ الصبا، والشباب 
تنأى عنو، إذ يربط الشاعر جماؿ الحياة، وبدائعيا بأياـ القوة، والجماؿ، والظيور 

وىي مرحمة الشباب فبذىاب زمف الصبا ُأِخَذْت األشياء األنيسة مف عيوف أصحابيا 
وقموبيـ ، فالشاعر في أياـ صباه ال يكترث لألشياء ِإنَّما ىي كميا أنيسة لُو فبذىاب 

. تمؾ األياـ الجميمة يخاطب الشاعر أيامُو األولى بأنو بذىابيا ذىبت نشوة الناس
فالشوؽ والحنيف ليسا محض تعبير بالكممات عف الفرقة، والموعة المتكمفة مف  

مجموعة صور مرتبة، وليس ىي محبوبات كما ىو متصّور، فالصدؽ فييا يكمف 
، وما نجده مف روائع الشوؽ عند عبدالمحسف بف ()"عمى القدرة عمى تصوير الحنيف"

عبداهلل الموصمي يصؼ طبيعة العيش المرتبطة بوصؿ الحبيب لُو فيو ال يقصد 
: المحبوبة، إنما ىو كشؼ عف شوقِو الكامف في جوارحوِ 

 
 [مف الخفيؼ]

عيشنا طّيٌب ولكف بعَد الػ 
 

ّدار عنكـ ال عيش فيو يطيُب  (ـ)
 

أنتـ جنتي إذا أعطؿ الخط 
 

 ()ُب وأنتـ بكؿِّل داٍء طبيبُ  (ـ)
 

                                                 

. 1/138: قالئد الجماف ()
. 146: الشعر وطوابعو عمى مر العصور ()
. 3/85: قالئد الجماف ()
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 ولـ يتوقؼ الحنيف، والشوؽ عند الوطف، والحبيبة فكاف ىناؾ الحنيف إلى 
األىؿ، واألحّبة وىو مرتبط بالحنيف إلى الوطف فنتيجة لمجموعة مف الظروؼ تحيط 
باإلنساف تجعؿ الفرد يبتعد عف أىمِو، وأصحابِو، ويكوف الحنيف إلى األىؿ مف ميزات 

لى مولدىا : العاقؿ كما قيؿ مف عالمة الرشد أف تكوف النفس إلى أوطانيا مشتاقة، وا 
، وذلؾ ما نراُه عند عبدالمحسف بف عبداهلل الموصمي يتشوؽ إلى ولدِه أبي ()"تواقة

: أحمد عند انتقالِو إلى المدرسة
 [الطويؿ]

لقد ممكتني مف فراقَؾ وحشٌة 
 

ـُ   يكاد ليا نوٌر الغزالِة ُيظم
 

تنكر في عيني ليا كّؿ ما أرى 
 

ـُ   ويجيؿ قمبي كّؿ ما كاف يعم
 

فال كانت الدنيا وال أنت حاضٌر 
 

ياؾ َمْطعـُ    ()وال ساغ لي إاّل وا 
 

 فصدؽ العاطفة عند الشاعر أتاحت لو أف يعمد إلى استعماؿ المتناقضات 
. أتاحت أف ال يشعر الشاعر بمذة الطعاـ مف فراؽ إبنوِ  (نور، وظالـ)

 والذي يقرأ تراجـ الشعراء الموصمييف يجد أنيـ كانوا يكثروف مف اليجرة بيف 
البمداف، إذ نجد قدًرا يسيرًا مف شعر الشوؽ، والحنيف لكف إذا قيَس عدد الشعراء بكثرة 

حساسيـ بالحنيف فالبد أف يولد كّمًا ىائاًل مف ىذا الشعر، لكننا عمى  ىجرتيـ، وا 
الرغـ ذلؾ لـ نفمح بالوصوؿ إلى الشعر المراد، فقد ضنت عمينا المصادر بنقؿ شعر 

. ()"الحنيف مف أبرز صفات العربي"ىؤالء الشعراء لكف عمى الرغـ مف ذلؾ يبقى 
والشوؽ والحنيف يسرياف في عروقِو، والشعراء يغرموف ببمدىـ كما يغرموف بالمرأة، بؿ 

ىو أصدؽ فقد يجد الشاعر طريقًا، أو منقمبًا يبتعد فيو عف محبوبتو لكنو لف يجد 
أرضًا تغنيو عف بيئتِو، فيو دائـ الميج بوطنِو في غربتِو فغالبًا ما يذكر مراتع صباه، 

، ()ومجالس أنسِو، ومغاني ليوه، وسموتو، وفيما بيف ىذيف يذكر أىمُو، وعشيرتوُ 
                                                 

. 303: المحاسف والمساوئ ()
. 3/85: قالئد الجماف ()
. 15: الحنيف والغربة في الشعر العربي الحديث ()
. 48: الوطف في األدب العربي: ينظر ()



  ادلبحث اخلامس الشوق واحلنني والشكوى
 

    

150 

 

فالعراقي اتسـ شعر الحنيف عندُه بأنو فردي كونُو مياجًرا متنقاًل فمنيـ مف يذكر 
، ومنيـ عبدالمحسف بف ()"ما شخص مف آثار الديار"الذكريات، واألطالؿ التي ىي 

 [الطويؿ]:                                                 أبي الفضؿ الموصمي
 بعدُت فال عيُش يسرُّ وال حشا

 

تقرَّ وال مرأى يروؽ لناظري  
 

وخمفتني فردًا أنيسي وحدي 
 

إذا ما دجا ليمي وفكري مسامري  
 

بأف كنَت أوحشت الديار وأىميا 
 

لقد آنست أرجاء تمؾ المشاعر  
 

ف كنتـ غيبتـ عف نواظري  وا 
 

فإنكـ الحالؿ وسط الضمائِر  
 

وأوحشتـ األوطاف فيي عواطُؿ 
 

 ()عفا رسميا دمعي المتحادر 
 

 إف الوحدة قد قتمت نفس الشاعر، وجعمت ظممة الميؿ تطبؽ عميو، فيخاطب 
األىؿ والوطف فعمى الرغـ مف ُبعدىـ عف مرأى عينو فإف ليـ في نفسو المكانة 

الكامنة في األحشاء فأوحشوا وطنو الذي ىو فيِو فيذكر رسمو فتنيمر دموعو            
. عمى خديو

: الشكوى:  ثانثًال 
 في الشعر العربي، فقد وجدت منذ العصر () لَيْس الشكوى غرضًا جديداً 

حاجة نفسية ممحة في كثير مف األوقات، : "الجاىمي، إذ يعرفيا أحد الباحثيف بأنيا
فعف طريقيا يخفؼ المرء مف أثقاؿ ىمومِو، ودفيف آالمِو، بما يطمقو مف صيحات 

 .()"التشكي، وصرخات التظمـ
والشكوى بوصفيا أحد األغراض الشعرية لـ تكف بارزًة كبقية األغراض  

األخرى، وىناؾ مف يعمؿ قمة انتشار شعر الشكوى وشيوَعُو في العصر الجاىمي ُىو 
أف نفسية الشاعر ترى في ىذا الشعر نوعًا مف الذؿ، واالنتقاص الذي يمحؽ 

                                                 

. 1/231: العمدة ()
.  وينظر ما بعدىا3/89: قالئد الجماف ()
. 2/142: الشعر العربي في العراؽ وبالد العجـ في العصر السمجوقي: ينظر ()
. 728-716: 2، ـ4ع: ، وينظر139: 13ع:الشكوى في الشعر الجاىمي ()
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، فضاًل عف ذلؾ تبقى الشكوى إحدى الوسائؿ التي يعبر بيا اإلنساف عف ()بالنفس
تزداد كمما تقدـ اإلنساف في ميداف التحضر، األمر الذي يجعؿ "ىمومِو مف معاناة 

حساسِو بمشالكتِو أعمؽ، وأشد وصارت في العصر العباسي . ()"متطمباتو أكثر، وا 
أكثر عمقًا، إذ طرأت عمى أغمب ألسنة الشعراء وليجوا فييا، وسبب ذلؾ تعقيد 

ويرجعيا أحد الباحثيف إلى أالعيب السياسة، وفساد البنية . ()ظروؼ الحياة
ولـ تستقـ الشكوى غرضًا  شعرًيا أوؿ األمر في الشعر العباسي  إال . ()االجتماعية

فضاًل عف سوء . ()الحًقا في زمف متأخر منو والسيما الحقبة الثانية مف ذلؾ العصر
األوضاع في شتى اتجاىاتيا السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، فيو في الكثير 

ذا  مف جوانبِو إنعكاس لمجانب السمبي في الحياة، وضعؼ األثر الديني في النفوس، وا 
نظرنا إلى تمؾ الحيوات، لـ نجد ما يسّرنا فحياة الدولة العباسية إتسمت منذ زمف 

، وذلؾ ما نممَحُو في شعر عمي بف مالعب ()البوييييف بالفساد واإلضطراب
:  الموصمي يشكو إلى القاضي تاج الديف جعفر الكفرغري

 [الكامؿ]                                     
يا حاكـ الحكاـ حالي في الورى 

 

حاؿ البعير الجائع الضمآِف  
 

يجتر مف خمٍص ويحسُب أّنُو 
 

 ()بِطٌف وتمؾ مظنة الشبعافِ  
 

 فالشاعر يشكو إلى القاضي الجوع الذي يجتر مف الجوع نفسو حتى يحسب 
وىذه ىي ظنوف الَشبِع  (كناية عف الشبع)الشبعاف أف بطف الفقير ممتمئة، وقولو بطف 

الذي ال يحّس بجوِع اآلخريف، فقد شبو الشاعر حالُو بحاؿ البعير اليالؾ مف شدة 
الجوع، والعطش الذي أنيكتو، وىذا بدورِه ينـ عف حجـ المكابدة، واأللـ الذي يعتمؿ 

                                                 

. 141: 13المرجع نفسو، ع: ينظر ()
. 33: الشكوى والسخرية ()
. 409: الشعر العربي في العراؽ وبالد العجـ ()
. 275: دراسات نقدية في األدب العربي: ينظر ()
. 91: الشعراء الُكّتاب في القرف الثالث اليجري ()
. 65: تجديد ذكر أبي العالء ()
. 3/304: قالئد الجماف ()
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في نفس الشاعر بسبب تردي وضعو المعيشي الذي لـ يعد حتى الحيواف قادرًا عمى 
إحتمالِو، مجسدًا حاؿ الجوع، والحرماف المفضييف إلى البؤس، وكذلؾ مشخصًا ما 

يقاسيو المجتمع مف القير االجتماعي الناجـ عف شدة العوز، وتفاقـ الفاقة مما يدعو 
. الشاعر إلى استغالؿ المحظة الشعرية معبرًا بيا عف ذلؾ

إفَّ استقامة الحاؿ االقتصادية " وال تختمؼ الحياة االقتصادية عف السياسية، إذ 
، وىذا ساعد عمى ضعؼ ()"في بمد مف البمداف موقوفة عمى األمف، والسمـ، والعمـ

سمطاف الديف في نفوس الناس، إذ أفسد حب الجاه، والماؿ طبيعة تمؾ النفوس، وكدر 
، ()مزاجيا، والحرص عمى الثراء، فمـ يعرؼ مف الديف إاّل إسمُو ومراسمُو الظاىرة

وىذا بدوره أفضى لمشعراء التشكي إلى مف ُىَو أعمى مف السالطيف المييمنيف عمى 
الماؿ، والسمطة، وىذا ما نمفيو في الشكوى إلى اهلل عند محّمد بف عمي الموصمي 

:   شاكياً 
 [البسيط]                                                                            

يا رّب قْد أخذ البموى مآخذىا 
 

فّي ولـ يبَؽ لي صبٌر وال جمُد  
 

فميس لي ممجأ إال إليؾ وال 
 

 ()ركف ألوذ بو اآلؾ يا َصَمدُ  
 

 ومف مشاىد الشكوى التي تركيا ضعؼ الديف في نفوس األصحاب فإنقطعوا 
عف أصحابيـ ما نجدُه عنَد الشاعر إبراىيـ بف عمر بف عبداهلل الموصمي يشكو 

 [الكامؿ]:                      أصدقاءُه مخاطبًا إياىـ بعد أف تخمو عنُو قائالً 
وأندُب عمى َمف فقد القريِف تأّسفًا 

 

وى باألدمِع   ّّ وأسفُح عمى سفح الّؿ
 

وأقرُّ السالـَ عمى المقاـ وذب جوى 
 

إف كاف حقًا في اليوى ما تدعي  
 

أسروا الفؤاد مع الّرقاد وادعوا 
 

إذ وّدعوا نار األسى في أضمعي  
 

قوـٌ أقاموا بالفراؽ قيامتي 
 

فمتى لخيرىـ معيـ في مرجعي  
 

 ()فمعميـ أف يرحموا توجعي وأرفض معاتبتي وبث صبابتي 
                                                 

. 66: تجديد ذكرى أبي العالء ()
. 68: المصدر نفسو ()
. 5/340: قالئد الجماف ()
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فنًا مف فنوف الشعر الوجداني العميؽ، وىي بعد ذلؾ " وبيذا تكوف الشكوى 
لوف مف ألواف الشعر المتجددة؛ التساع نطاقيا بيف الشعراء نتيجة لمحياة االجتماعية 

ومف نتائج ىذه الحياة القاسية، والتعبير الوجداني إزاءىا ما نمفيو مف . ()"القاسية
روائع شعر الشكوى عند محّمد بف أحمد بف خميس الموصمي حينما تعرضت 

: محبوبتِو إلسود فيقوؿ شاكياً 
 [السريع]                                              

عشت زمانًا عيشتي عيشتي 
 

ما طرؽ البيُف لنا بينا  
 

قالت تسميت إحتقارًا بنا 
 

قمت تسميت تسمينا  
 

ال تنكري سموتنا ىذِه 
 

رمت تالقًا تالقينا  
 

الجأؾ الّدىر إلى أسوٍد 
 

()يصرؼ عف عشاقِؾ العينا 
 

 

 

                                                                                                                                            

. 1/105: قالئد الجماف ()
. 258: فنوف الشعر في مجتمع الحمدانييف ()
. 5/282: قالئد الجماف ()
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: الشعر التعليمي:  أوًال 
 أحد أىم األغراض التي طرأت عمى الشعر في حقبة الحقة، ودافعو أن كثرة 

العموم وتفرعيا في العصر العباسي أتاحت لمشعراء أن ينظموا عمى ىذا المنوال؛ ألن 
ستساغة لدى المتمقي،الشعر أكثر شيوعاً   فأصبحت العموم المختمفة تدرس عن ، وا 

طريق الشعر؛ وذلك لسيولتو، وينماز ىذا الشعر بإنعدام العاطفة، والخيال، وطول 
النفس الشعري، ويعد الشعر التعميمي من األغراض المستحدثة في العصر العباسي 

ويرى بعض الدارسين أّن أبان بن . عمى الرغم من أنو لم يكن فيو مجال لإلبداع
كميمة )ىو أّول من نظم فيو، فقد قام بجعل كتاب  (ىـ200ت)عبدالحميد الالحقي 

ذي األصل اليندي الذي يعود لمفيمسوف اليندي بيدبا، والذي كان عبداهلل بن  (ودمنة
قد نقمُو إلى العربية شعرًا في نحو خمسة اآلف بيت  (ىـ143ىـ أو 142ت)المقفع 

وبعضيم يعّد أرجوزة ذات األمثال ألبي العتاىية في ىذا االتجاه، . ()من المزدوج
، وقد قمدىم إبن المعتز حين ()وكذلك عمي بن الجيم حين نظم مزدوجة في التأريخ

نظم قصيدة ذات صبغة تأريخية تقع في أربعمائة وثمانية عشر بيتًا، يسرد فييا حياة 
والنظم مستمر في ىذا الفن، لما وجَد آذانًا . ()الخميفة المعتضد، وأحداث عصره

صاغية تستمع َلُو، وتحفظ َعنُو فأخذ الكثير من عمماء التاريخ، واألدب، والمغة، 
والرياضيات، والتفسير، وعموم الدين المختمفة ينظمون عمى ىذه الشاكمة مما يتيح 

. لطمبة العمم اإلقبال عميو
 وكان أحد رواة () وىذا الشعر نجدُه عند عمر بن بدر بن سعيد الموصمي

الحديث ودرس في مدرسة عز الّدين إيبك التي أنشأىا ألصحاب أبي حنيفة، إذ قال 
: في طمب اإلجازة 

                                                 

. 241: طبقات الشعراء ()
. 249: العصر العباسي األول: ينظر ()
. 407: في األدب العباسي، الرؤية والفن: ينظر ()
: تاريخ إربل: ينظر ترجمتوُ . عمر بن بدر بن سعيد بن محّمد الموصمي تولى التدريس بمدرسة الممك العادل ()

، التكممة، البن 926-2/925: ، الطبقات السنية288-22/287: ، سير أعالم النبالء1/237-238
. 96: الصابوني
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 [الوافر]
أجْزُت لمدركي َعصري ليرووا 

 

سماعي المناول والمحازه  
 

وتصنيفي ما أرويو طّرًا 
 

عمى الشرط المراعي في اإلجازة  
 

وىذا خطو عمر بن بدٍر 
 

 ()وحمَدَل ثّم صمى حيث جازه 
 

 إن ما يالحظ في ىذا الشعر خموُه من العاطفة، والشعر بدون عاطفة ال يعّد 
شعرًا، فالغرض فيو ىو جذب المتمقي لحفظو األشياء المراد حفظيا، كما أنو غالبًا ما 

. يميل إلى المغة السيمة الشعبية الدارجة
من الممكن أن يتطور ىذا الفن : " ويقول أحد الباحثين أّن الشعر التعميمي

الشعري إلى نوع من الشعر الممحمي ففيو نفس غير يسير منو لكن ما يؤسف لو أّنُو 
تطور في إتجاه أخر ال ينتمي في كثير أو قميل إلى الفن األدبي وذلك عندما راح 

في ىذا الطراز وتكون ... المشتغمون بفروع العمم المختمفة ينظمون المادة العممية
. ()"بمثابة متون يحفظيا اآلخذون في تحصيل ىذه العموم

:  ومن ذلك قول عبدالكريم بن منصور الموصمي الباشناوي
 [مخمع البسيط]

عقيدُة المالكّي نوٌر 
 

فُدْم عمى درسيا بجدِّ  
 

عمد عمى ماليا ُيضاىي  وا 
 

وعن سواُه أخي فعدِّ  
 

مْخَرجًة من كتاب رّبي 
 

وُسّنة المصطفى الُمؤدِّي  
 

عن رّبو ما إليو أوحى 
 

ببذِل وْسٍع وفرط جيِد  
 

فرٌض عمى الخمِق قفوا ىذا 
 

 مع إمتثال من غير ردِّ  
 

فإعقد عميِو وارفْض سواه 
 

من قول جيٍم أو قوِل َجْعِد  
 

أو قول من جاءنا بقوِل 
 

 ()ممّوه في الّظالل ُيردي 
 

                                                 

. 4/230: قالئد الجمان ()
. 408: في األدب العباسي الرؤية والفن ()
. 3/61: قالئد الجمان ()
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 وبيذا عدَّ ىذا الشعر مظيرًا من مظاىر التطور الفكري الذي كان في حاضرة 
الثقافة في المجتمع العباسي، فضاًل عن اإلقبال عمى التعمم، والرغبة الشديدة في 

، واآلخذ بعموم شتى، وذلك ما نمفيو في شعر عبدالكريم بن ()طمب العمم والمعرفة
 يحضُّ عمى طمب العمم والمعرفة، واإلقبال عمى سنن أبي ()منصور الموصمي

:   عبدالرحمن النسائي قائالً 
 [الكامل]                                              

سنن النسائي واجٌب أن ُتسمعا 
 

إذ كان جامعيا إمامًا مقنعًا  
 

فييا أحاديث النبي وصَحِبِو 
 

فجزاُه ربي الخير فيما أودعا  
 

اهلل أسأل أن يتم سماعيا 
 

فيو المجيُب بمطفِو عبدًا دعا  
 

يا طالبي سُنن النبي أال أبشروا 
 

وخذوا بيا تكفوا وعبدًا مفزعا  
 

إّن المجامَع في العموم كثيرٌة 
 

والمجمُع اآلثاُر خير مجمعا  
 

مفيمة المولى األجّل تحصمت 
 

 ()أشياء يبعُد مثميا أن تجمعا 
 

م  ّّ  أما محّمد بن أبي الوفاء الموصمي المعروف بابن الحالوي يوجو كيفية تعّل
 [الوافر]:                                                                العروض

أريناُه الطويَل وقد أرانا 
 

بسيطًا شكَل دائرة المذاِل  
 

تقطعو بأسباب خفاٍف 
 

 ()عمى األسماِع وىو من الثقالِ  
 

  
 
 

                                                 

. 69: األدب العربي في العصر العباسي: ينظر ()
عبدالكريم بن منصور بن أبي بكر بن عمي بن إبراىيم بن جابر أبو محّمد الباوشناوي الموصمي ولد سنة  ()

، 451-1/447: تاريخ أربل: ينظر ترجمتو. ببغداد، من حّفاظ القرآن (ىـ651)وتوفي سنة  (ىـ583)
. 3: ، المتنبو5/208: ، وشذرات الذىب14: والتكممة

. 3/63: قالئد الجمان ()
. 3/323: المصدر نفسو ()



  املبحث السادس أغراض أخرى
 

    

157 

 

: وقولوُ 
قالوا غدا إبن جنيٍد منفردًا  

 

ما مثمُو في العروض من أحِد  
 

وقصدنا منك فّك دابره 
 

 ()وىو بسيٌط يفُك بالوتدِ  
 

: اخلمريثت:  ثايثًال 
 ما ُىَو معروف أنَّ الخمريات غرض شعري عرفُو الجاىميون وكانوا غالبًا ما 

، إذ إنَّ معاني شعر الخمرة ()"عرضًا ببيت أو أبيات عبر قصائدىم عامة"يتناولنُو 
، وقد ()التي أَلَم بيا الجاىميون في وصفيم لمتأثير الخمرة كانت معاني بسيطة ساذجة

تناول شعراء الموصل ىذا الشعر فمنيم من جعميا مقدمة لقصيدتِو المدحية، ومنيم 
من أفضى بيا من أجميا أي تكون مستقمة عمى شكل مقطعات وعمى ىذا الغرار 

أشاروا إلى قدميا، وعتقيا وتأثيرىا عمى شاربييا، ووصفوا لونيا وتطرقوا إلى الساقي، 
والنديم، وجعموا من الخمرة وسيمة لمترويح عن النفس، ونسيان اليموم، وكذلك إختمفوا 
في ذكر أوقات شربيا، ووصفوا مجالسيم، وأدواتيم الناتجة عن ىذا الذي سبُبُو تطور 

الحياة في جانبيا المادي الذي وصل ذروتو في العصر العباسي، وذلك عمى يد 
مجموعة من مجددي شعراء القرن الثاني اليجري، وىا ىو عمي بن أبي منصور 

 فيو يصف الموصمي يرجح قدم الخمرة منذ األزل، ويرجعيا إلى عصر سيدنا آدم
حرارتيا في فم شاربييا كأنيا شعمة من نار؛ ألنو عرفيا عمى مر السنين وما نجدُه 

:       أروع ما قيل في عتق الخمرة
 [الطويل]                                                                    

أِدْرىا كؤوسًا يا نديمي وداره 
 

عِط من قبل حاٍل داره   وخذ وا 
 

مًا  ال تسقنييا في صغار محرِّ
 

فإنى أرى تحميميا في كباره  
 

وال تطِف نيرانًا ليا بمياىيا 
 

حذرُه وخف حّر ناره   إتق اهلل وا 
 

                                                 

. 1/323: قالئد الجمان ()
. 14: فن الشعر الخمري وتطورُه عند العرب ()
. 21: المصدر نفسو ()
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معتقُة من رحل آدَم في الحيا 
 

وعذراُء بكرًا كالطال في بكاره  
 

ليا حبٌب كادُّرِر في الكأس لم يزل 
 

عمى رأسيا في نظمِو ونثارِه  
 

وىقانيا في يمينِو 
 

 ()ترى ليبًا أو شغمة في يساره 
 

  فالشاعر يرجع الخمرة إلى القدم ومن شدة قدميا، وحرارتيا ال يطفييا البرد 
نيا قديمة، قد وجد يده كالعذراء الشابة البكر كالطال، ثم يذكر، ويصف أدوات  وا 
ن سنى حرارتيا يفوح ثورانًا من يسار شاربيا؛ ألنو يتناوليا  الخمرة منيا الكأس، وا 

.  بيمينو وىذا من شدة شغفو بيا
 والخمريات ليست فنًا ادبيًا جديدًا عمى الشعر العربي كما مر ذكره آنفًا 

والعصر العباسي بخاصة، فقد ُوَجدْت في العصر الجاىمي، ويعدُّ األعشى أكثر من 
، وال ننسى أنيا تطورت تطورًا ليس لو مثيل عمى يد زعيم ()برع في وصف الخمرة

لكن عمى الرغم من ذلك بقي النظم بالخمريات سائدًا في . ()الخمرة أبي نواس
العصور التي تمت ىؤالء الشعراء، فيذا عبدالواحد بن إبراىيم الموصمي يصف 

: الساقي وخمرتو التي تطرب الميت قائالً 
 [الكامل]

ُقْم عاطني خمرًا يكاُد شميُميا 
 

يحيى بو المقبور وىو رميُم  
 

فكأنَّ شمس الضحى بروجيا 
 

أيدي الندامى والحباُب نجوُم  
 

يسعى بيا رشأ كأنَّ رضاَبو 
 

ضرُب زىاُه لؤلؤ منظوُم  
 

 في كلِّ سيٍم من سيام لحاِظوِ 
 

 ()أجّل المرمّي بو محتوم 
 

 فالشاعر إلى جانب وصف رائحة الخمرة التي يصفيا ليقرنيا بالحياة يذكر 
الساقي ويتغزل بو من خالل تشبييات خالبة فيشبيو البعيد المحسوس بالقريب 
المحسوس فيشبو أيدي الندماء الذين يحممون كأسيا بالبروج التي تحاكي شمس 

                                                 

. 13/271: قالئد الجمان ()
.  وما بعدىا34: تطور الخمريات في الشعر العربي: ينظر ()
. 78-33: أبو نؤاس زعيم شعراء الخمرة: ينظر ()
. 3/133: قالئد الجمان ()
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الضحى إالَّ انو قمب التشبيو، والحباب ىو ما تناثر من الخمرة عند فورانيا، وكذلك 
رضابو كالؤلؤ المنتظم، أما القاسم بن أحمد بن زيد الموصمي فيراىا حمراء مشعشة 
كالنار الموضوعة في الموقد فيخبر بإسموب قصصي عن النشوة التي تتركيا في 

. أنفس شاربييا وما تتركو في األحشاء من لييب، وحبور ال يخبوان
 أما وقت شرب الخمرة فقد اختمفوا فيو فمنيم من يختار الميل وقتًا لشربيا 

ومنيم من يفضل الصباح، ومن الذين فضموىا في الصباح محّمد بن نصر اهلل 
: الموصمي الذي جاء ُجلُّ شعرُه في الخمريات

 [الكامل]
باكر بيا قبل الصباح نديمي 

 

بنَت الكروم وأّم كّل كريم  
 

صفراء في حمل الكؤوس مزاجيا 
 

 ()من قبل كون الشمس من تسنيم 
 

:   وقولو أيضاً 
 [الخفيف]

يا نديمي قد أقبل الّصبح في الّشرِق 
 

وولت حنادُس الظمماُء  
 

فإلِق ثوَب الوقار عني وَدْعني  
 

 ()من مالم يزيُد في إغرائي 
 

 فالشاعر يفضل وقت الصباح في شربِو الخمرة بعيدًا عن ُدجى الميل المظمم 
ومالم الخمرة، ونشوتيا، وما تتركو من أثر جمي تزيد من إغرائيا لمشاعر لتدفع عنُو 

. ىموم الميل الدامس، فيجيء الصبح الذي طرد أشباح الظالم
تخامر العقول وقالوا ألنيا تخمر في " غالبًا ما يذكر الشعراء الخمرة؛ ألنيا 

، ()"إناء، أي تغطي، وىي مؤنثة، ويقال ليا القيوة؛ ألنيا تُقِيي عن الطعام والشراب
: وذلك ما نراه في شعر محّمد بن نصر اهلل الموصمي ذاكرًا القيوة

 [السريع]
قْد أسفَر الصبُح لنا عن نقاٍب 

 

وزفت الكأُس ورّق الّشراب  
 

                                                 

. 5/359: قالئد الجمان ()
. 5/361: المصدر نفسو ()
. 4/86: نياية األرب ()
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فقم بنا نشرُب من قيوٍة 
 

تممُع بالشرب كممِع الّسراِب  
 

 من قبل أن تمفظ شمس الضحى
 

 ()من أعين النرجس درَّ الّسحاب 
 

 فالخمرة يعبر عنيا بالقيوة التي تفضي بصاحبيا إلى صيرورة بحسب األشياء 
. ُسراب فيي كأعين النرجس وىي كالسحابة المدرارة

إذ عصر فإسم ما " وفضاًل عن وصفيم لمخمرة فإنيم تطرقوا إلى أسمائيا ومنُو 
السالف وأصمُو من السمف وىو المتقدم في كلِّ : يسيل من قبل أن تطأه الرجل

 [مجزوء الرمل]:                                ، ومن ذلك ما نجده قولو()"شيء
إسقني َقْد أسفر الّصبـ 

 

 (())ـُح سالف الخندريس 
 

 وقد أشار الشاعر إلى اسم أخر وىو الُكَمْيت وسميت بذلك ألنيا تضرب إلى 
 [الرمل]:                                                   ، ومنيا قولوُ ()السواد

باكر الشرب الكرام 
 

فإسقني طاب المدام  
 

من كميِت خسروي 
 

 ()قبل أن يدنو الحمام 
 

 ويبدو أّن إعجاب أصحاب الخمريات نابع من إعجابيم بأسالفيم الذين 
سبقوىم، إذ يعدوىم قدوة في كل شيء، والسيما الجديدة المبتكرة، وحاول بعض 

المتأخرين في المكانة التي بمغيا الخمرة عند السالف، حتى كانت تروى قصصًا 
طراح  شعرية فييا، وحكًما، ومواعَظ تتصل بالخمرة، وتحض عمى الخالعة، وا 

 [الخفيف]:                                ، وىذا ما أبداه محّمد الموصمي()الوقار
فالِق ثوب الوقار عني ودعني 

 

من مالٍم يزيُد في إغرائي  
 

ـرق بين الخضراء والغبراِء   واسقنييا حتى تراني ال أفـ
                                                 

. 5/360: قالئد الجمان ()
. 4/86: المصدر نفسو ()
. إسم من أسماء الخمرة القديمة: الخندريس ()
. 5/365: قالئد الجمان ()
. 4/78: المصدر نفسو ()
. 5/362: المصدر نفسو ()
. 76-72: الديارات: ينظر ()
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من مداٍم أيدي المزاج عمييا 
 

سخٌط دّر كأنجم الجوزاِء  
 

فيي شمٌس لكن بغير مغيب 
 

 ()ولييب لكن بغير إنطفاء 
 

 وفي حديثنا عن أسماء الخمرة، ووصفيا وجدُت عند ىذا الشاعر أّنُو إستعمل 
ن  في شعره ما يعرف بالقصص الخمري والتي بدأت عند األعشى وأبي نواس، وا 
الشاعر يفعل مع الساقي ما ال يراه إال المييمن مع الساقي وىي طريقة أبي نواس 

 ، وىنا نجد الشاعر الموصمي يحاور أصحاب الحانة ()التي يختم بيا قّصو الخمري
: ومنيم القس الذي ىو إبن المعبد قائالً 

 [مجزوء الخفيف]
ٍإسقني يا أبَن معبٍد 

 

ِد   من شراٍب مورِّ
 

قيوٌة تذكر المسيـ 
 

ـح بشيرًا بأحمِد  م
 

 من يدي شادن جي
 

رِد   الّطرف بظلِّ المجِّ
 

 فجيوش الظالم مثـ
 

ـَل طريٍد مشرِد  
 

والعصافير ظممن 
 

بين مغٍن ومنشِد  
 

صطْحاب األوتار بيـ  وا 
 

ـن مثنى ومفرِد  م
 

ويد الميو والتيتك 
 

جرت بمقودي  
 

فإعِص فييا قول الِعدا 
 

ومالم المفّند  
 

صطحبيا وغنني   وا 
 

فمقد طاَب مشيدي  
 

غين قّري عين إسعدي 
 

 ()طمع البدر فأسجدي 
 

 فالشاعر بأسموب قصصي يسرد أحداث خمريتو، وفي ىذا تدخل الديارات في 
األدب العربي عن طريق الشعر خاصة بأبيات في تضاعيف القصيدة أو قصائد 

مستقمة فينا جاءت في تضاعيف القصيدة الخمرية، إذ يذكر الشعراء أياميم وليالييم 

                                                 

. 5/361: قالئد الجمان ()
. 235-231: تطور الخمريات: ينظر ()
. 5/365: قالئد الجمان ()
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السعيدة التي قضوىا، ويتمنون المقاء في الدير الفالني، وقد تنشأ مودة وصداقة بين 
. ()المجان، وأصحاب الديارات

: الشعر الصويف:  ثللثًال 
 في سالف حديثنا عن الخمريات نجد أنَّ ىناك صمة وثيقة بين الخمرة والشعر 

الصوفي، إذ إّنيا تعدُّ منياًل صافيًا يستعممو الصوفية في ذكر حب الذات اإلليية، 
فالقصائد الخمرية من الخارج ىي خمرية بحتة مراد منيا إشباع لذة الشارب كما يراىا 
البعض، لكنيا في حقيقتيا وصول اإلنسان مرحمة يجد نفسو نشوانًا في ذكر الطاعة 

اإلليية فيشرع في النظم عمى ىذا المنوال فكانت خمريات الصوفية تختمف عن 
خمريات أبي نواس واألعشى ومن عاصرىم إاّل بالتأويل، وىذا ما ذىب إليو الغزالي 

إنَّ الصوفي إذا : قائالً " إحياء عموم الدين"في كتاب " في باب الوجد والسماع"
إستغرق في ذكر اهلل حتى ُفني قمبو عن كّل شيء إال عن ذكر اهلل الحاضر فيو 

واعتمادىم شعر الحب، والخمر . ()كانت حالو حال اإلناء الذي يتمون بمون ما فيو
سواء حين يتمثمون بِو لنقل أحواليم، ومواجيدىم فينسجون عمى أساليبو، ومعانيو وقد 

، وىذا ()أدخموا إلى معانيو الصحو، والسكر، والغيرة، والمناجاة، والوصل، والمسامرة
:    من شعره الصوفي قائالً ()ما نجدُه عند أحمد بن رستم الموصمي

 [البسيط]         
أال بيا يا أصيحابي إذا أخذْت 

 

مني فرّووا بيا روحي وجثماني  
 

حتى أقوُل عمى صحوي بيا شعفًا 
 

 ()أماتني كأُسيا والدنُّ أحياني 
 

                                                 

. 46: الديارات: ينظر ()
. 2/229: إحياء عموم الدين ()
. 260: الشعر الصوفي حتى أفول مدرسة بغداد وظيور الغزالي ()
أحمد بن رستم بن المبارك أبو العباس الموصمي كان يكتب عمى الحيطان تشبيًا بعمي بن أبي بكر السائح  ()

. (ىـ620ت)
. 1/203: قالئد الجمان ()
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 والذي يقرأ ىذه األبيات يممح أنَّ ىذا شعر خمري لشاعر قد عصفت بو 
الخمرة وتركت آثار السكر عميو، إال أن الصوفية درجوا عمى السكر والصحو فييما 
لداللة األلفاظ، والمعاني لكن كل ىذه األلفاظ ما ىي إال رموز يضفيا الشعراء إلى 

. السكر في حب ذات اإللو
: الوصف:  ااعثًال 

 أحد أىم فنون الشعر العربي التي تأثرت بالتطورات التي طرأت عمى الحياة، 
فبرز بثوب جديد بعد ما كان قائمًا عمى األشكال التقميدية، ففي العصر العباسي 

وبظيور مجموعة من األسباب أتاحت ليذا الفن الرقي عمى الرغم من أنو ليس بجديد 
في الشعر العربي، فقد عرفُو القدامى منذ الجاىمية، فوصفوا الصحراء، والناقة، 

وبعد . ()والخيل، والظواىر الطبيعية المحيطة بيم، وغالبًا ما كانوا دقيقي المالحظة
، واستقل في قصائد ()ذلك تطور عمى نحٍو ممحوظ منذ القرن الثاني اليجري

، وىذا ما نجدُه من شعر ()ومقطوعات بعد أن كان يرد في تضاعيف القصيدة
الوصف في مقطعات قصيرة لمحّمد بن الحسن بن عبدالقاىر الموصمي الشيرزوري 

: يصف مجمرة الطّيب
 [الطويل]

وُمْوَدَعِة كتمان سرٍّ وَشت بو 
 

وأّدْتُو ما بين الّندامى مفّصاًل  
 

تَوّىمتيا عند الحفاظ جميمًة 
 

فألفيتيا عند اإلذاعِة أَجَمال  
 

 ًّ تُنمُّ بما فييا إذا كان ساكنًا
 

فؤادًا ليا ناٌر وتكتُم إْن خال  
 

تزيُل برّياىا اليموَم كأنيا 
 

 ()َسُمُو ُمحبٍّ لم يكن في اليوى سال 
 

                                                 

. 337: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: ينظر ()
. 2/460: العمدة: ينظر ()
. 260: الشعراء الُكّتاب في العراق: ينظر ()
. 4/24: قالئد الجمان ()
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يصف الشاعر مجمرة الطيب مضيفًا إلى أوصافيا أوصافًا تنطبق عمى  
الكائن الحي كأّنُو يتغزل بشيٍء جميل فيي تحافظ عمى خّميا فيصف إن ليا فؤادًا 

. مستعرًا ميتاجًا تسكنو ناٌر شعواء
 وبعد أن حدث التطور الحضاري بشتى جوانبو والذي عّم الحياة في العصر 

 وما أضفاه ىذا التطور من ألوان زاىية دفع الكثير من الشعراء االبتعاد عن ،العباسي
 ويقترب من مظاىر التطور، ،حياة الصحراء فيو كائن ينأى عن كل مظير قديم

وليذا فإن الموضوعات التي عالجيا الشاعر العباسي قد اختمفت اختالفًا كبيرًا عن 
نَّ ما نمحظُو عمى الرغم . ()الموضوعات التي عالجيا الشاعر الجاىمي واألموي وا 

من قمة شعر الوصف لدى شعراء الموصل إال أنيم أجادوا في ذلك، إذ صار أظير 
فذكروا في شعرىم األزىار، والرياض، . ..إجادة الوصف: "ميزة في ذلك العصر ىي

والجداول، والغدران، واألنيار، والبرك، والمنازل، والقصور، والمطر، والثمج، والخيل، 
ومن ذلك قول ، () والشتاء، والربيع،والسيوف، والجيوش، األساطيل، وأيام الصيف

:   عمر بن محّمد بن عمي أبو حفص الموصمي يصف الشقائق
 [البسيط]        

ىذي الشقائُق قد أبدْت محاسَنيا 
 

إلى الُعيون ُعيوِن ُكمُّيا دَعُج  
 

إذا توّقَد ما بيَن الّرياض ُضحًى 
 

يخاُلُو َمن رآُه أّنُو ُسُرُج  
 

َدٍة  كأّنُو فوَق ساٍق من ُزُمرَّ
 

 ()َمَداِىٌن من عقيٍق َسبجُ  
 

ن ، ويبتغي إظيار محاسنيا الجميمة، يصف الشاعر الشقائق كأنيا عيون  وا 
 أو الجدة في الفكرة فقد زخرت ىذه الشقائق ،كان وصف الشقائق بعيًدا عن االبتكار

 بالعيون الجميمة في وقت الضحى ثم أنيا كالسرج ثم ابالتشبييات المطيفة كتشبييو
 وىذا المنظر الخالب الذي تمثمُو الشقائق ،يشبييا بالزمردة التي تعتمي تاجيا السامي

                                                 

. 222: فن الوصف وتطورُه في الشعر العربي: ينظر ()
. 222-210: النثر الفني في القرن الرابع اليجري: ينظر ()
. 4/184: قالئد الجمان ()
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 وىي ، فيعتقد الذي يشاىدُه كأَنُو ُسُرج،يبرز عن باقي األزىار في وقت الضحى
.  كالزمردة التي يحيطيا العقيق عندما تحيطيا بقية األزىار

 فضاًل عن وصفيم الورد ال ننسى أنيم وصفوا النير كأحد جماليات الطبيعة  
 ومن ذلك قول القاسم بن أحمد بن زيد بن محّمد أبو جعفر ،الذي ُىو سر حياتيا

: الحسيني الموصمي يصف نيرًا ممقيًا عمى ضفافِو أجمل الصور
 [الطويل]

ونيٍر كظيِر السَّيف إن ولعْت بِو 
 

يُد الّريح أضحى ذلك القضب ُمبَردا  
 

ن قابمتُو الشمس َعِنَد ُغروبيا  وا 
 

أرتَك ُلجين الماء ُألبَس عسجدا  
 

وَروِض إذا ما صّوحت َزَىراُتُو 
 

كساىا إنسكاُب المزَن وشيًا ُمجّددا  
 

رى  ّّ وُيْودُع درُّ الغيثِي في عنبِر الّث
 

بيِع َزبْرَجَدا   ()فيظيرُه فْصُل الرَّ
 

 وأضفت عميو طابع الجمال، ، فالشاعر يصف نيراً وىبتُو الطبيعة منظرًا خالباً 
 وجعمُو مدعاة لإلبداع فبدأ الشاعر ،والحركة، والحياة، مما حّرك أخيمة الشعراء

بتطريز الموصوف بجممة تشبييات غاية في الروعة، فيو عندُه كالسيف الذي تداعبو 
يد الريح مستعماًل االستعارة؛ لبيان جمال الموصوف، وىو في الحركة ثم يترك في 
البيت الثاني صورة ذىبية تجمت في مشيد حركي بصري زاخر، إذ تعابث أشعة 

الشمس قطراتو عندما تالمس قطرات ماء النير تبدأ ىذه القطيرات باالنعكاس مما 
يعطييا صورة كصورة الذىب في الممعان، أما الروض الذي يكتنف جانبي النير فقد 

 ومضيفًا ،وصفو وصفًا رقيقًا بييجًا متيحًا لممزن أن يكسو ىذه الزىور فتغدو متجددة
في البيت الرابع صفة األمانة عمى النير في أنو يودع قطرات مائِو في فسحات 

 والمتمقي بإسموب ،التراب فتبرز إزاء ذلك ورود الربيع اليافعة التي ييفو إلييا المشاىد
تصوري بارع، كما أنَّ من سمات الوصف في الشعر القديم ىو الميل إلى طابع 

، وىذا ما نجدُه في شعر عبداهلل بن () التي تفضي بدورىا إلى القصصية،الواقعية

                                                 

. 4/372: قالئد الجمان ()
. 312-208: الطبيعة في الشعر الجاىمي: ينظر ()
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:                                                           واصفًا الثريا()إبراىيم بن عمي الموصمي
 [الخفيف]

كْم قطعُت الّظالَم من فوِق بْكٍر 
 

عيطموَس تفمي نواصي البيِد  
 

والثريا تموُح في الّشرِق كالَكأ 
 

 ()ِس وطورًا في الغرب كالُعنقود 
 

 أفضى الشاعر في ىذين البيتين إلى وصف ظيور الثريا في الصحراء لتطرد 
 وما تحممُو من ضوء بدت كالكأس ،أشباح الظالم عن ىذه الصحراء من شدة بريقيا

 تعطيو سمة الظيور،وكذلك ، وىي كالعنقود المتأللئ الذي تكتنفُو ألوان مغايرة،الالمع
:  نممح عند الشاعر نفسو وصفًا آخر وىو وصف طموع البدر عمى الماء

 [البسيط]                      
كأنَّ ماَء الفراِت العذب حين جرى 

 

والبدُر من فوقِو في الميل ممدوُد  
 

فيروزٌج ذائٌب في األرِض ُمنبسٌط 
 

 ()فيو ِمَن الّذىِب اإلبريز عامودُ  
 

 في ىذين البيتين يستعمل الشاعر إسموبًا رفيعًا في النظم من خالل خيالِو 
سموبِو القصصي الذي جمع القريب المرئي المحسوس وىو البدر بالقريب  الخصب وا 
المرئي الممموس وىو الماء فيصف ذلك البدر كأّنُو مستمٍق عمى الماء في شاعرية 
نعكاس ضوءُه كعامود من الذىب الخالص الذي  الميل أفضت الصورة بذلك البدر وا 

.   ويداعب األرض المنبسطة التي ضمت في حناياىا ذلك الماء،يناغي
: الفخر:  ثامثًال 

 من أغراض الشعر العربي التي ُعني بِو شعراء الموصل عمى نحٍو يسيٍر 
والمعموم أن الفخر غرض شعري عرف منذ عصر ما قبل اإلسالم، فكان الشاعر من 

 وأبرز ركيزة يستند عمييا ىو ، ويتغنى بيا،مخاللِو يشيد بفضائل قوِمِو ومكارمو
 والخصال النبيمة ، والتمدح بمكارم األخالق،التطاول عمى الناس بتعديد مناقبيم"

                                                 

عبداهلل بن إبراىيم بن عمي بن إبراىيم بن يوسف أبو بكر الموصمي، نساج ضعيف العين، أسمر، ال يقرأ وال  ()
. 2/223: القالئد: ينظر. يكتب، يقول شعرًا في التشبيات

. 2/223: قالئد الجمان ()
. 2/223: المصدر نفسو ()
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ومن خالل ما نستنتجُو . ()"والتباىي بالمناقب الحسنة في شخصو، وذاتو، أو ذويو
أنَّ "من ذلك نجد أّن الفخر ىو رديف المدح، وىذا ما قالو إبن رشيق القيرواني في 

االفتخار ُىَو المدح نفسو إال أنَّ الشاعر يخص بِو نفسو، أو قومُو، وكل حسن في 
، ومن ذلك ما نجدُه ()"المدح حسن في االفتخار، وكل ما قبح فيو قبح في االفتخار

عند عمر بن محّمد بن عمي أبو حفص الموصمي المعروف بابن الشحنة يفخر 
بالقائد صالح الدين يوسف بن أيوب ذاكرًا أمجاَدُه، وذودُه عن الوطن من طمع 

: الطامعين قائالً 
 [الطويل]

أقوُل لساٍر بقطٌع البيَد ُكّمما 
 

طوى سممقًا في سيره جاء ُسممُق  
 

ينازُع عن تعريسِو الُصبُح ُعصبٌة 
 

آماَل ُطالُىنَّ النُّعاُس الُمرّنُق  
 

َرويدَك ُمغنًى لمّندى فيو مسمٌع 
 

لمعدا فيو مشرُق ... وُدْوَنكَ  
 

بحيُث صّفيات الوعود عتيدٌة 
 

ىناك إبكاٌر المواعيد ُفّرُق  
 

وناَد صالح الدين والَمِمك الذي 
 

بِو يمنُح اهلُل العباَد ويرزُق  
 

وغنِّ بذكراه المطايا فإّنيا 
 

إذا سمعْت ذكراُه تخدي وتعنُق  
 

أيا ممكًا لوال نداُه وفضُمُو 
 

 ()َلما ُعممت أفواُىنا كيف تنِطقُ  
 

 وسمات منيا الشجاعة، والقوة، ، فالشاعر يفخر بالقائد؛ لما يحممُو من فضائل
والشرف، والمروءة، واإلخالص، وتكبيد األعداء الخسائر الفادحة، وليس الفخر ىو 
 ،المديح فحسب، فقد عّدُه أحد الباحثين بابًا واحدًا مع الحماسة لما بينيما من تراتب

تصال وثيق أفضت إلى أن تكوَن الحماسة الفخر نفسو؛ ألن الحماسة ليست شيئًا  وا 
. () ووصف فرسِو وسالحوِ ، وذكر وقائعو،سوى فخر الفارس ببطوالتو

                                                 

. 11: التعريفات ()
. 2/137: العمدة ()
. 180-4/179: قالئد الجمان ()
. 13: شعر الفخر والحماسة: ينظر ()
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 وعمى الرغم من كثرة المفاخر في شعر الجاىمية وصدر اإلسالم لكثرة 
وسيمة "الحروب ذلك أفضى بدوره إلى ىذا النمط الشعري الذي كل ما يحممُو ىو 

لمدفاع عن النفس كالسيف، وىو في اآلن ذاتو، وسيمة من وسائل الدعاية التي تمجد 
فضائل الفروسية، فالشعر تعبير عن البيئة، إذا كانت البيئة حربية كان الشعُر شعرًا 

، ومثال ذلك ما نجدُه في شعر عمر بن محّمد بن عمي الموصمي مفتخرًا ()"فخرياً 
: بحماسة نور الدين أرسالن شاه بن مسعود بن مودود وشجاعتو

 [الكامل]
تتمو وقائَعُو الصوارُم والقَنا 

 

غّب الوغى معمولة وُمحّطما  
 

فمو أّن زنكيًا رآُه لقاَل َمن 
 

طرَب شبيُيك َمن ُيقاُل لو إبُن ما  
 

هلِل ُمنجبٌة غذتُو فإّنيا 
 

كانت أبّر المنجبات وأكرما  
 

في كّل أرٍض قد أقاَم لنصرِه 
 

ُعرسًا وَمن ُرزء األعادي مأتما  
 

تمك النواحي من نصيبين إغتدْت 
 

عبرى وأمَّ الّبشر ثُكمى أيِّما  
 

والجُو أكمُف والجناُب لَحربِو 
 

َمْحٌل وضوُء صباحيا قد أظمما  
 

وأرى القباب المستيمة أصبحت 
 

وليا تعضُّ بنانيا والمعصما  
 

وافيتيا فرات بناظر ُزْغبيا 
 

نارًا مضَرمًة وبحرًا خضرما  
  

ما رزُء ُعُموريِة بأشد ِمْن 
 

ُرزء أصابْت من يديَك وأعظما  
 

جمحت بفضل لجاميا وتذلمت 
 

لما رأتَك لطرِف بأسَك ُممجمًا  
 

يا وقعٌة حبطت عداك فغمغمْت 
 

 ()َمن كان منيم منجدًا أو متيما 
 

 

                                                 

. 70: فن الفخر وتطورهُ  ()
. 4/186: قالئد الجمان ()
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: اإليقاع
إال كالـ موسيقي تنفعؿ لموسيقاه النفوس " يتفؽ النقاد عمى أف الشعر ما ىو 

، فاإليقاع ىو الذي يميز الكالـ الشعري، وبناءُه إلى جانب ()"وتتأثر بيا القموب
داللة األلفاظ، وعمى المبدع أف يعمؿ جاىدًا بتأٍف في خمؽ عمؿ فني يشدُّ إليو آذاف 

ولإليقاع أثر في تجسيد الواقع الشعري، فيو ضروري . ()المتمقي ويشحذ ذىنو
لمشعر؛ ألنو صوتو، وصورتُو الدقيقة يمثالف المعيار األساس لمشعر؛ وألنُو ضرب 
مف ضروب البناء الشعري، ولُو األثر الفاعؿ في خمؽ أشكاؿ موسيقية ذات طبيعة 
مميزة في تنغيماتيا؛ لذلؾ كانت الغنائية صفة لشعرنا العربي وبيذا بات اإليقاع بكؿ 
ما يستوعبو مف نبرات صائتة، أو ميموسة ظاًل لخياؿ الشاعر الموصمي الخصب 
لذلؾ بقيت معايير النظـ التي حددىا عبدالقاىر الجرجاني قيمة حقيقية واساسية 

وتكمف أىمية اإليقاع في خمؽ األفكار النابعة مف اإلحساس؛ ألف العمؿ . ()لمنص
، فاإليقاع بذاتو يحمؿ جزءًا ()األدبي ىو سمسمة مف األصوات ينبعث عنيا المعنى

اإليقاع الخارجي : وفيرًا مف األفكار، والمعاني الشعرية، ولإليقاع الشعري نمطاف
الذي يتمثؿ بالوزف والقافية، وفيما يظيرانو عمى النص مف فاعمية تنتقي مكامف 

اإلثارة لدى المتمقي، وتفعؿ مديات الصورة التي تتأجج بِو، أما اإليقاع الداخمي فيو 
: الذي يبرز األداء النغمي الكامف في النص مف خالؿ أنساقو المتعددة التي منيا

 . التكرار، والجناس، والتدوير، والتصريع
 وقبؿ أف ندخؿ إلى تقسيمات أنماط اإليقاع البد مف اإلشارة إلى أثرِه في 

تكويف النص الشعري؛ ألنُو يعّد السمة التي تميزُه عف النص النثري كما مر سابقًا، 
 والداللي لو؛ ألف الصوت بدوف داللة جمالية ،وذلؾ مف خالؿ الترابط اإليحائي

تجعؿ منُو سياقًا خاليًا مف األىمية التي خرج مف أجميا، فاألثر اإليقاعي كما يجده 

                                                 

. 17: موسيقى الشعر ()
. 15: المصدر نفسو: ينظر ()
. 28: دالئؿ اإلعجاز: ينظر ()
. 205: نظرية األدب: ينظر ()
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وسيمة جمالية تجعؿ الكممات مؤثرة في المتمقي مف جية أف بعضيا صار "رتشاردز 
، فيو ليس عنصرًا إيحائيًا فحسب، إنما ()"مؤثرًا في بعضيا ااخر تأثيرًا أدائيًا فنياً 

نما تكوف رداءة  ىو مف مكمالت الصورة؛ لذلؾ ربط الدارسوف الصورة الفنية بالنغـ، وا 
وبيذا فإفَّ اإليقاع الخصب المتفتح يخمؽ الصورة مف خالؿ . ()الصورة برداءة النغـ

إتحاد الصور بالموسيقي ويقود إلى تجاوز المحظة الواعية إلى فضاء منفتح عمى "
وبيذا االتحاد المترابط ليذه . ()لحظات غير واعية لكنيا ذات قيمة معنوية ونفسية

األنساؽ الموسيقية تجعؿ اإليقاع أكثر تأثيرًا في المتمقي، وىذا بدورِه ينمي المغة مف 
خالؿ إحداث فجوة حادة في طبيعتيا، وخمؽ مساحة توتر عميؽ بيف مكوناتيا القائمة 

. ()"في وجودىا العادي خارج الشعر ووجودىا داخموُ 
: الوزن. أ

قوٌؿ موزوُف مقفى يدؿُّ : " أوؿ مف عّرؼ الشعر ىو قدامة بف جعفر عمى أّنوُ 
أعظـ أركاف حد الشعر وأوالىا بو "، فقولو موزوف داللة عمى أف الوزف ()"عمى معنى
، فالوزف أظير ما يميز الشعر عف بقية األجناس األدبية لما يحممو مف ()"خصوصية

 .()مف نغمة موسيقية
 أو أجزاء القصيدة تأثر بالتطورات التي طرأت ، واإليقاع بوصفو أحد عناصر

عمى البنية الفنية لمشعر العربي، فموسيقى الشعر العربي تأثرت منذ العصر األموي 
 والتطورات التي أخذت تنأى عف طابع البداوة الذي وسمت بو ،بتمؾ التحوالت

القصيدة العربية نحو طابع الحضارة الذي تشربت بو حتى أشرفنا عمى بداية العصر 
 والطرب، مما كاف لو األثر ، والرقص فضاًل عف مجالس الميو،العباسي ظير الغناء

                                                 

. 17: مبادئ النقد األدبي ()
. 9: الشعر والنغـ: ينظر ()
. 307: رماد الشعر ()
. 89: في الشعرية ()
. 64: نقد الشعر ()
. 1/134: العمدة ()
. 1/385: البياف والتبييف: ينظر ()
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عصرًا عربيًا لـ تتعانؽ فيو فنوف " وتطورىا، إذ إف ،الواضح عمى موسيقى الشعر
 والغناء عمى نحو ما تعانقت في العصر العباسي، حتى كانت ، والرقص،الشعر

وكاف لذلؾ أصداء عميقة في موسيقى ... تقاس إيقاعاتيا جميعًا بمقاييس العروض
.  ()" وقوافييا، وأوزانيا، وأبعد أثرًا في إيقاعاتيا، وىي أعظـ خطرًا فييا،الشعراء

 وعندما نتفحص كتاب قالئد الجماف، نجد أفَّ لشعراء الموصؿ فيو نصيبًا وافرًا 
في استعماؿ أغمب األوزاف، فمـ يبَؽ وزف إال ونظموا عميو إال القميؿ، وكذلؾ نصيبيـ 
مف المحاوالت التجديدية في موسيقى الشعر؛ وذلؾ في ميميـ إلى األوزاف الرشيقة 
المجزوءة في نظميـ عمى غرار مف سبقوىـ مف شعراء القرنيف الثاني، والثالث 

اليجرييف، ومف جاء بعدىـ فضاًل عف ذلؾ نظميـ عمى البحور الطواؿ التي ينظـ 
بيا أغمب الشعراء في شتى أغراضيـ، وبيذا أصبحت القصيدة تستمد قواىا مف 
البحر الشعري الذي يضفي عمييا طابعًا نغميًا ينقؿ مف خاللِو عواطؼ الشاعر 

وعمى ىذا األساس دعا بعض النقاد القدامى الشعراء إلى اختيار الوزف . وتجربتوِ 
  .()المالئـ عند النظـ

 كما أّف ىناؾ مف يرى أفَّ عمى الشاعر أف ينظر في الصمة بيف المعنى 
 تختمؼ باختالؼ المعاني واألغراض، كما – حسب رأييـ –والوزف؛ ألف البحور 

أسيبوا في الحديث عف صالحية بعض البحور ألغراض معينة في محاولة لمربط 
. ()" والوزف الذي تنظـ عميو،بيف موضوع القصيدة

                                                 

. 37: فصوؿ في الشعر ونقده ()
يرى إبف طباطبا العموي أّف الشاعر بعد أف يختار المعنى الذي يقوؿ فيو عميو إختيار الوزف الذي سمس لو  ()

إذا أردت أف تعمؿ شعرًا فأحضر المعاني التي تريد نظميا "القوؿ عميو، وكذلؾ يقوؿ أبو ىالؿ العسكري 
، 8-7: عيار الشعر: ينظر". فكرؾ، وأخطرىا عمى قمبؾ، وأطمب ليا وزنًا يتأتى فيو إيرادىا وقافية يحتمميا

. 157: وكتاب الصناعتيف
وىذا ما أكد عميو القرطاجني في أف لكؿ وزف صفات خاصة بو، كما رأى أف األغراض يجب أف تحاكي ما  ()

= ، وربط بعض المحدثيف بيف269-266: منياج البمغاء: ينظر. ما يناسبيا مف األوزاف ويخيميا لمنفوس
، كما أطاؿ الدكتور 324-322: أصوؿ النقد األدبي: ينظر. المجذوب البحر والغرض منيـ أحمد الشايب=

عبداهلل المجذوب في حديثِو عف مميزات البحور وصالحيتيا لبعض المعاني واألغراض، حتى نجد إفتقادِه 
لمموضوعية مف خالؿ حكـ ذوقو الشخصي لبعض األوزاف مثؿ قولِو عف المنسرح فيو لوف جنسي، وىذا 
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 ومثمما وجد ممف ربط بيف البحر، والغرض، وجد ممف أنكر ىذا الرأي مف 
الدارسيف، فقد أجمعوا عمى أفَّ القدماء لـ يتخذوا لكؿ غرٍض وزنًا معينًا، والراجح عند 

النقاد، والدارسيف أّنُو ليس ثمة عالقة تربط بيف الغرض الشعري والوزف، إذ الميؿ 
نحو البحور الطويمة في أغراض محددة في بعض القصائد ال يعني ربطًا دائمًا 

وميؿ الشعراء إلى البحور الكثيرة المقطع واضح في الرثاء، والمديح، . ()بينيما
والفخر، وغيرىا، ولعّؿ ىذا متأٍت مف أفَّ ىذه األغراض تحتاج إلى مجاؿ يتطمب 

. ()طوؿ النفس في اإلنشاد
  والبحث يميؿ إلى الرأي الثاني؛ ألف ليس لمغرض إرتباط بالبحر الشعري

والدليؿ عمى ذلؾ ما نجدُه عند شعراء الموصؿ فمثاًل المديح ُنِظـَ عمى مختمؼ 
، والوافر، ()، والبسيط()، والمجتث()، الرمؿ()، والكامؿ()البحور كالطويؿ

. ()والخفيؼ
 وبعد أخذ أحد األغراض ومقارنتو بالبحر الشعري تـ إثبات عدـ صحة الرأي 

القائؿ بالربط بيف الغرض، والبحر وسيتناوؿ البحث نسبة شيوع األوزاف عند شعراء 
الموصؿ مع التطرؽ إلى بعض سماتيا إبتداًء بالبحر الطويؿ، وقد سمي بيذه 

                                                                                                                                            

، 246، 192، 127-125، 1/84: المرشد: ينظر. بدوره دفع بعض النقاد إلى التشكيؾ لبعض نتائجو
. 19-18: موسيقى الشعر العربي: ينظر. 423، 368، 362، 332، 312، 259

إننا ال نؤمف بما ذىب إليو بعض المعاصريف مف محاولة الربط بيف "يقوؿ في ذلؾ الدكتور شوقي ضيؼ  ()
موضوع القصيدة والوزف الذي تنظـ فيو، فحقائؽ شعرنا تنقض ذلؾ نقضًا تامًا، إذ القصيدة تشتمؿ عمى 

موضوعات عدة، ولـ يحاوؿ الشعراء أف يخصصوا الموضوعات بأوزاف ليا، ال تنظـ إال فييا، فكؿ موضوع 
النقد : ، وينظر152: في النقد األدبي. نظـ في أوزاف مختمفة وكؿ وزف نظمت فيو موضوعات مختمفة

. 177: موسيقى الشعر: ، وينظر442-441: األدبي الحديث
. 189: المصدر نفسو: ينظر ()
. 6/19، 3/11، 88-3/87: قالئد الجماف: ينظر ()
. 39-6/37، 5/347، 5/322، 3/374: المصدر نفسو: ينظر ()
. 3/303: المصدر نفسو: ينظر ()
. 5/122: المصدر نفسو: ينظر ()
. 5/321: المصدر نفسو: ينظر ()
. 6/33، 338-5/337: المصدر نفسو: ينظر ()
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أطوؿ الشعر، فميس في الشعر ما يبمغ عدد حروَفُو ثمانية وأربعيف "التسمية؛ ألنُو 
نصًا موزعة بيف  (115)، إذ ُعدَّ المتصدر األوؿ عندىـ فقد ورد في ()"حرفًا غيرهُ 

جاَء ما "قصيدة، ومقطوعة، ونتفة فيذا معروؼ عنُو ما سبؽ ىؤالء الشعراء فقد 
، لما تكمف فيو مف حاالت التدفؽ ()"يقارب ثمث الشعر العربي القديـ مف ىذا الوزف

الشعوري المترنح في أحضاف اإليقاع، فيو أكثر تكيفًا، وأصمح البحور معالجة 
واستعماؿ شعراء الموصؿ ليذا الوزف لما . ()لمموضوعات الجدية كالمدح، والرثاء

يعطيِو مف فسحة واسعة لممارسة التعبير الشعري، ومف ذلؾ قوؿ إبراىيـ بف أبي 
:  النجـ الموصمي

 [الطويؿ]
أيا ممكًا كّؿ المموِؾ مشارىا 

 

إليِو وفي دفع األذى مستشارىا  
 

ورّب أياٍد ال يطاوُؿ طوليا 
 

 ()ولكف طواؿ الطوِؿ منيا إحتقارىا 
 

 فإستعماؿ الشاعر لمبحر الطويؿ أتاح لُو الفسحة الشعرية التي يمكف أف يبث 
 ولينمي اإليقاع الكامف ،فييا شعورُه إتجاه الشخص الممدوح نظرًا لما يقتضيو الموقؼ

. فيو
نصًا، موزعة بيف  (91) أما البحر الكامؿ فقد حّؿ بالمرتبة الثانية فورد  في 

 ونتفة، وىو مف البحور الصافية، إذ يصمح ألكثر الموضوعات؛ ، ومقطوعة،قصيدة
، وكذلؾ إّنُو مف () ولما فيِو مف لوف خاص مف الموسيقى،ألنو أكثر البحور حركة

النوع الجيير الواضح الذي ييجـ عمى السامع مع المعنى، والعواطؼ، والصور حتى "
، ومنو قوؿ عبدالعزيز بف عبدالرحمف ()"ال يمكف فصمو عنيا بحاٍؿ مف األحواؿ

: الموصمي
                                                 

. 22: الكافي في العروض والقوافي ()
. 69: موسيقى الشعر ()
. 391: مفيـو الشعر ()
. 1/147: قالئد الجماف ()
. 1/246: المرشد إلى فيـ أشعار العرب وصناعتيا: ينظر ()
. 1/246: المرشد إلى فيـ أشعار العرب وصناعتيا ()



  املبحث األول اإليقاع أمناطه وداللته
 

    

174 

 

 [الكامؿ]
أنا إف عجبُت لمف أضاع موّدتي 

 

فمف المضّيع وفعمُو أنا أعجُب  
 

ما في البرية كمُيـ مف واحٍد 
 

 ()ُيرجى وال في الناِس شخٌص ُيصَحبُ  
 

 نجد أف الشاعر أظير العواطؼ الحزينة المتألمة مف الشكوى مف األصحاب 
 فإتخذ البحر الكامؿ ليستوعب ، والنسياف،الذيف أضاعوا مودتو ليـ فيقابموَنُو بالصد
. مرات وىو صوت شفوي (4)ىذه ااىات وأكثر مف صوت الباء فجاء 

وىو بحر شديد "نصًا  (74) وحّؿ البسيط بالمرتبة الثالثة، فورد عندىـ في 
، ومف ذلؾ قوؿ ()"الصالحية لمتعبير عف معاني العنؼ والتعبير عف معاني الرقة

:  أبي النجـ الموصمي
 [البسيط]

قؿ لي عداَؾ غرامي أيُّيا الباُف 
 

أباَف أْىُؿ الغضا لمعيف أـ بانوا  
 

وجيزة بالنقا ما ُخنُت عيدىـ 
 

 ()وال ىـ لعيودي في اليوى خانوا 
 

 ففي ىذيف البيتيف جمع الشاعر بيف معنييف مف خالؿ تفعيالت البسيط، وىما 
العنؼ الذي يوجيو لمحبيب برميو بالخيانة، والرقة ىي ما تركُو الحبيب مف آثار 
سابقة فأعطى ىذا البحر نمطًا إيقاعيًا كامنًا جعؿ المبدع والمتمقي يستأنساف بو، 

. فضال عف كثرة استخدامو لصوت النوف وىو صوت خيشومي
نصًا وىو أحد  (57) أما البحر الخفيؼ فقد حّؿ بالمرتبة الرابعة فورد في 

، ومثالو قوؿ عبداهلل بف ()البحور المركبة مف مجموعة بحور إحدىا جمبت مف الرجز
 [الخفيؼ]:       بف محّمد بف إبراىيـ الموصمي

قمُت لمّدىِر ما الذي ُيصمُح العا 
 

ـَ إف حّؿ حادث يعتريو  (ـ) َل
 

 ()باِؿ أعني مؤيد الّديف فيو (ـ)قاؿ سعُد السعوِد في فمِؾ اإلقػ 
 

                                                 

. 3/16: قالئد الجماف ()
. 1/423: المرشد إلى فيـ أشعار العرب ()
. 1/149: قالئد الجماف ()
. 141: عروض الشعر العربي: ينظر ()
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نصًا،  (45) أما البحر الوافر فقد جاء بالمرتبة الخامسة فورد عميو في شعرىـ 
، ومثالو قوؿ ()سمي بذلؾ لوفور أجزائوِ : وقد سمي وافرًا لتوافر حركاتو، وقيؿ

:عبدالرحمف بف محمود بف بختيار الموصمي في مدح أحد القضاة يينيو بعيد النحر
 [الوافر]           

محٌب ليَس يثنيِو المالـُ 
 

ـُ   وقمب باَت يغريِو الغرا
 

ودمٌع فوَؽ خدِّ ليس يرقا 
 

ـُ   وجفٌف ذو سياٍد ال ينا
 

فبيف الجفِف والنوـِ إفتراٌؽ 
 

 ()وبيف الّدمِع والخدِّ إلتئاـُ  
 

 والتقطيع وُىو مف ، وسمّي سريعًا لسرعتو في الذوؽ، ثـ جاء السريع بعدهُ 
( 40)، وقد ورد عميو في شعرىـ () ويسبب إضطرابًا في الموسيقى،البحور الممزوجة

: نصًا، ومثالو قوؿ القاسـ بف أحمد بف زيد الموصمي
 [السريع]

خّوَفْتُو سكناُه قمبي لما 
 

أودعَتُو مف جراؼ كاِر  
 

فقاؿ إبراىيـ إسمي َوىْؿ 
 

 ()يحفؿ إبراىيـ بالّنارِ  
 

( 21) ثـّ توالت بعدُه البحور الشعرية األخرى بالترتيب، فورد عمى المتقارب 
نصًا،  (12)نصًا، ومجزوء الرمؿ  (14)نصًا، والرمؿ  (17) ومجزوء الكامؿ ،نصاً 

نصوص، ومخّمع البسيط ومجزوء الرجز  (8)نصوص، والرجز  (10)والمنسرح 
نصوص، ومجزوء الوافر  (4)نصوص لكؿ واحٍد منيا، والمديد  (6)والمجتث 

. لكؿ منيما (نص واحد)واليزج والمقتضب  (نصاف)
 وقد تقّدـ أّف شعراء الموصؿ كاف ليـ مف المحاوالت التجديدية المتمثمة بالنظـ 
عمى المجزوءات، فمثاؿ تمؾ المجزوءات ىو مجزوء الرجز الذي كاَف نظـ فيو 

                                                                                                                                            

. 2/190: قالئد الجماف ()
. 74: في العروض والقافية: ينظر ()
. 2/303: قالئد الجماف ()
. 90: ، وموسيقى الشعر97: في العروض والقافية: ينظر ()
. 4/372: قالئد الجماف ()
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 ، والسقي مف اابار،يستخدمونو في الحداء ومفارقة األقراف"الشعراء ما قبؿ اإلسالـ 
ومف الذيف نظموا عمى ىذِه المجزوءات عبدالمحسف بف . ()"وكؿ ما يتصؿ بالحركة

: عبداهلل الموصمي مشيرًا إلى حركة الضعف قائالً 
 [مجزوء الرجز]

يا سائَؽ األضعاِف أيػ 
 

ػف سارِت األضعاُف  
 

رفقًا ففي آثاركـ 
 

  ُُ مدلو حيراُف
 

ُينشدىـ قمبي وُىـ 
 

 ()في وسطو سكافُ  
 

 ففي ىذه األبيات نجد أّف في ىذا البحر إستعمؿ الشاعر حركة األضعاف، 
 والنظـ عمى ىذا البحر قوؿ عمي بف يونس بف سالـ ،وكذلؾ مثاؿ ما قالوُه في الحداء

 [مجزوء الرجز]:        الموصمي، إذ قاؿ
يا بدَر تـّ ُمشرٍؽ 

 

مف فوِؽ غصِف ناظِر  
 

أذيَت روحي بالجفا 
 

فقد جرْت مف ناظري  
 

رفقًا بصٍب ُمدنٍؼ 
 

في الحبِّ غير صادِر  
 

وباَت مف دموعِو 
 

 ()في لجِّ بحٍر زاخرِ  
 

، فنظـ فيِو ()"الذي لـ يعرفُو الجاىميوف" وكذلؾ نظميـ عمى مخمع البسيط 
شعراء كثر مف شعراء الموصؿ منيـ محّمد بف سميماف أبو عبداهلل الموصمي، إذ 

 [مخمع البسيط]:           قاؿ
كاَف وما في العذاِر نبٌت 

 

مواصاًل دائـٌ الوداِد  
 

فمذ بدا الشعر في المحيا إز 
 

داَد في التيو والتمادي  ـ
 

قمبت ّخديو وما ُأريعت 
 

 ()وال إكتست حمة السوادِ  
 

                                                 

. 33: فصوؿ في الشعر ونقده ()
. 3/86: قالئد الجماف ()
. 4/103: المصدر نفسو ()
. 196: ، وموسيقى الشعر425: الشعراء الُكّتاب ()
. 6/46: قالئد الجماف ()
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 ولو حاولنا الموازنة بيف اإلحصائية التي قمُت بيا في نسبة شيوع البحور 
الشعرية عند شعراء الموصؿ وبيف اإلحصائية التي أجراىا الدكتور إبراىيـ أنيس 

: ()والتي بّيف فييا نسبة شيوع األوزاف عمى المروي في الجميرة والمفضميات
النسبة البحر 
% 34الطويؿ 
% 19الكامؿ 
% 17البسيط 
% 12الوافر 
% 5الخفيؼ 
% 5المتقارب 
% 5الرمؿ 
% 4السريع 
% 1المنسرح 

 
 

 أما اإلحصائية التي أجريتيا عمى شعراء الموصؿ في القالئد فتتمثؿ عمى 
: النحو ااتي

النسبة المئوية عدد األبيات البحر  
 22.633 1217الطويؿ 
 22.484 1209الكامؿ 
 10.954 589البسيط 
 10.284 553الخفيؼ 
 10.176 364السريع 

                                                 

. 210: موسيقى الشعر: ينظر ()
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 6.583 354الوافر 
 3.998 215مجزوء الكامؿ 

 2.659 143المتقارب 
 2.343 126الرجز 

 2.213 119مجزوء الرجز 
 1.729 93الرمؿ 

 1.339 72المجتث 
 1.134 61مخمع البسيط 

 0.836 45المديد 
 0.781 42المنسرح 

 0.409 22مجزوء الخفيؼ 
 0.371 20مجزوء الوافر 

% 100 بيًتا 5377المجموع 
 وفي النياية نصؿ إلى نتائج ىي تمظير التجديد اإليقاعي لدى شعراء 

الموصؿ بنظميـ عمى أوزاف لـ ينظـ عمييا األقدموف، كالمجزوءات، وشيوع النظـ 
عمى البحور ذات اإليقاع الطويؿ، والنفس الممتد، ونيوض إيقاع البحور القصيرة 
بالتعبير عف األغراض التي كانت لدى القدماء تمـز بحورًا طويمة مما يفند الرأي 
القائؿ بوجود الصمة بيف الغرض الشعري، والوزف العروضي، ولذلؾ تغاير البنى 

اإليقاعية في المتف الشعري الموصمي عمى نحو يجيض اإلدعاء القائؿ بسيادة نمط 
. التقميد وموت نسؽ التجديد في ذلؾ المتف

: القافية. ب
 تقرر لدى النقاد القدامى والمحدثيف أفَّ الشعر يتكّوف مف وزف وقافية، فقوليـ 
قافية؛ ألنيا شريكة الوزف، وىي التي تحدد ماىية الشعر كما يقوؿ ابف رشيؽ 

القافية شريكة الوزف في االختصاص بالشعر، وال يسمى شعرًا حتى يكوف : "القيرواني
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مجموعة أصوات في آخر "أما الدكتور صفاء خموصي فيعّدىا . ()"َلُو وزف، وقافية
الشطر، أو البيت، وىي كالفاصمة الموسيقية يتوقع السامع تكرارىا في فترات 

ليا وظيفة خاصة "، وليست القافية ىي نيايات األبيات فحسب، إّنما ()منتظمة
، وليا وظيفة داللية إلى جانب ()"بالتطريب، كإعادة أو ما يشابو اإلعادة لألصوات

الوظيفة اإليقاعية بوصفيا عنصرًا مكماًل لممعنى، إذ تمثؿ ىيكاًل متماسكًا في أجزاء 
 تقـو القافية عمى ستة حروؼ ()النص الشعري فوجودىا عمى كؿ البنى، والمستويات

، وتقسـ عمى ()"الروي، والوصؿ، والخروج، والردؼ، والتأسيس، والدخيؿ"ىي 
:                                               فالقافية المطمقة مثاليا في قوؿ أحمد بف عمي بف أبي المكاـر الموصمي:  ()قسميف

 [الطويؿ]
ّني ألولى َمف تفيأ ظّمكـُ  وا 

 

 وأحرى مف إستصنعتمْو مدى الّدىر 
 

ألنشر ديواف المدائح فيكـ 
 

()وال طَي بعد النشر إال في الحشر 
 

 

 وفي ىذه األنماط القافوية في الصيغ بيف األبنية في نياية األبيات تؤدي دورًا 
ميمًا في خمؽ الروابط اإليقاعية التي تشّد نبر النص، وتوقد جذوتو، وتجسيد المديات 
الحقيقية لإليقاع، وصداه داخؿ النص عمى نحو يفضي إلى توحيد البنية اإليقاعية 
لمنص، وثبات مدى تواتراتيا، أما القافية المقيدة فمثاليا في قوؿ محّمد بف عمي بف 

 [الوافر]:                                            يوسؼ الموصمي
رأى جفنيِو قد َفَتف البرايا 

 

بسحرىما وأعيت سحر بابْؿ  
 

 ()فأبطؿ سحرىا باطؿْ  فأرسؿ مرسؿ الصدغيف منُو 
 

                                                 

. 1/151: العمدة ()
. 273: ، وموسيقى الشعر215: فف التقطيع الشعري والقافية ()
. 208: نظرية األدب ()
. 207: الشعرية العربية: ينظر ()
. 114-113: ميزاف الذىب في صناعة شعر العرب ()
: ينظر. وىي التي تكوف محركة الروي، والقافية المقيدة، وىي التي تكوف مسكنة الروي: القافية المطمقة ()

. 198: ، ومعجـ مصطمحات العروض والقوافي228: موسيقى الشعر
. 1/337: قالئد الجماف ()
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؛ ألف مفيـو الجناس يقـو (باطؿ، بابؿ)  فيذا الجناس الذي لـ يعيدُه القدماء 
عمى محددات صوتية معينة إال أف مف المحدثيف َمف عّد التناظر الصرفي في 

الصيغ نوعًا مف المجانسة التي يتمفصؿ فييا نسؽ إيقاعي نتيجة ذلؾ التناظر لذا 
يمكف القوؿ أف ىذا مف جنس القوافي المجانسة، أو ىو مف قبيؿ لزـو ما ال يمـز كما 

حدث في التجربة اإليقاعية عند أبي العالء المعري وىذا النمط التفقوي ذو فاعمية 
. إيقاعية تسيـ في فتح أبواب الصورة، وتؤسس لمديتيا ومقترباتيا

:  أما مف حيث الروي، فقد قسميا النقاد عمى ثالثة أقساـ ىي
:  القوافي الذلل. 1

:  وىي التي ُتعدُّ األكثر شيوعًا في الشعر العربي باختالؼ نسبة شيوعيا وىي
الباء، والتاء، والعيف، والياء التي تأتي بعدىا ألؼ اإلطالؽ، والراء، والميـ، والنوف، 

. والسيف، والكاؼ، والفاء، والحاء
:  القوافي النفر. 2

وىي قميمة الشيوع في الشعر العربي وىي الصاد، والضاد، والطاء، والياء 
. األصمية، والواو

: القوافي الحوش. 3
الثاء، والخاء، والذاؿ، :  وىي التي تكوف نادرة المجيء في الشعر العربي وىي

. ()والشيف، والغيف، والظاء
 وعندما يتفحص البحث القصائد المختمفة األغراض في قالئد الجماف، يجد أف 
الشعراء قد مالوا إلى استعماؿ القوافي الذلؿ، وابتعدوا في قوافييـ عف األصوات 

 لسيولتيا ةالحمقية التي تجيد، ومالوا بشكؿ ممحوظ إلى األصوات الشفوية، واألسناني
وىذا ال يعني أّنيـ أقاموا قوافييـ عمى . في النطؽ، وىذا ما سنبينو الحقًا في الجدوؿ

ىذه الشاكمة، فنجد عند بعضيـ حوشًا، ونفرًا، فأتاح الموصميوف لشعرىـ أف يأخذ في 

                                                                                                                                            

. 6/197: المصدر نفسو ()
. 63-1/44: المرشد إلى فيـ أشعار العرب: ينظر ()
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كّؿ صوب وجيو في القوافي، فالذلؿ كانت المتصدر األوؿ في شعرىـ ومثاليا في 
:   قوؿ سميماف بف داود بف نخمة الموصمي

 [الطويؿ]                           
ألمَت صبا نجٍد بنا فنما الوجُد 

 

تخبرنا ما قاَلُو الباُف والّرنُد  
 

أتت سحرًا والميؿ ُمرٍخ ستورُه 
 

()عف الّصبح والجوزاء فّض ليا َعْقدُ  
 

 

:  أما القوافي النفر فمثاليا قوؿ محّمد بف العباس أبو عبداهلل الموصمي
 [الرجز]

أشاقؾ البرُؽ بتيماء ومض 
 

أـ إستباؾ الّسرُب صبحًا إذا عرْض  
 

ال تبعّثَف الطرَؼ إثر غادر 
 

 ()فُربَّ رأـٍ سَيُمُو أخطأ الغرض 
 

 أما القوافي النادرة، والحوش مثاليا قوؿ ىبة اهلل بف محّمد بف ىبة اهلل 
 [الطويؿ]:                   الموصمي

شكا جامع الحدباء العتيؽ لرّبِو 
 

وقاؿ إليي َمْف بثأري آخُذ  
 

ومف لي مجيٌر مف يدي شّر معشِر 
 

  ُُ  ()بميُت بيـ دىري ومف لي ناقُذ
 

 ذكر البحث سابقًا أف القوافي ثالثة أنواع لكف المحدثيف يجدوف نوعًا آخر كما 
وجدتو عند شعراء الموصؿ ما يعرؼ بالقوافي المشتركة، وىي أف يأتي بالمفظة نفسيا 
في مجموعة أبيات وبيذا قاؿ مصطفى صادؽ الرافعي بأف مف الكالـ ألفاظًا تشترؾ 
في معاٍف كثيرة ىي في الداللة عمى كؿ تمؾ المعاني المختمفة، وقد اختمؼ أىؿ المغة 

؛ "ال خالؼ في االشتراؾ عمى خالؼ األصؿ"في سبب ذلؾ، لكنيـ اتفقوا عمى أّنُو 
ألف األلفاظ المشتركة سماعية، إاّل ما ُأستخرج منيا بالقياس، كالخاؿ مصدر خاؿ  
مثاًل، فال يمكف رّدىا إلى لغة واحدة، وال إلى لغات مختمفة مف لغات العرب، لذىاب 

لقد تناوؿ المتأخروف القوافي المشتركة وأكثروا منيا، واستعمموىا قافية . ()أصوليا
                                                 

. 6/101، 6/33، 4/372، 5/62: ، وينظر عمى سبيؿ المثاؿ2/63: قالئد الجماف ()
. 3/86، 3/16، 2/242، 2/52، 1/115: ، وينظر6/43: المصدر نفسو ()
. 305-3، 94-1/93: ، وينظر7/153: قالئد الجماف ()
. 3/379: تاريخ آداب العرب ()
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لشعرىـ عمى طريقة الجناس التاـ عمى الرغـ مف قمة ىكذا قصائد، إذ لـ تبمغ مبمغ 
الكثرة، وىذا الشعر الذي يقفى بكممة واحدة الشَؾ أّنُو شعٌر متكمؼ، ومعانيو قسرية 
تبدو مفروضة عمى النص، فضاًل عف كونيا جامدة، ويرى الرافعي أّنُو بعد ذلؾ لغٌو 
يحسبونُو ليوًا، وَعناء يحسبونُو غناء، وصناعُو مف الباطؿ يروف فييا صياغة لتحمية 

، ومثاليا في قوؿ عبدالرحمف بف ()العاطؿ، إنما الفرؽ بيف ذلؾ فرؽ بيف األضداد
: عبدالمحسف الموصمي

 [مجزوء الكامؿ]
ماالَح ناظر مقمتيػ 

 

ػِو لناظر  إالَّ وشاَمو  ـ
 

لمصبِح يشبو الظال 
 

ـ إذا بدا خدًا وشامو  ـ
 

فاقُت محاسنو الحسا 
 

َف عراقو فينا وشامو  ـ
 

يا ليَتُو مثمي يُقو 
 

 ()ُؿ لمف إليِو بنا وشامو ـ
 

ىي الشامة عمى : يقصد بيا شاـ البرؽ، والثانية: األولى (وشامو) فمفظة 
مف : وشى: يقصد بيا الشاـ البالد المعروفة بيذا االسـ، والرابعة: الخد، والثالثة
أكفؼ، نجد أف المفظة نفسيا في كؿ بيت لكنيا أعطت في كؿ قافية : الوشاية، ومو
والجدوؿ يبيف شيوع القافية، ونسبتيا . معنى محدداً 

النسبة المئوية عدد االبيات القافية 
% 20.401 1097الراء 
% 12.944 696الالـ 
% 11.009 592الميـ 
% 10.061 541الباء 
% 9.205 495الياء 
% 7.959 428الداؿ 
% 6.657 358النوف 
% 5.728 308القاؼ 
                                                 

. 3/381: المصدر نفسو ()
. 3/306، 3/305: ، وينظر عمى سبيؿ المثاؿ2/309: قالئد الجماف ()
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% 3.254 175األلؼ 
% 2.566 138الفاء 
% 2.101 113العيف 
% 1.413 76اليمزة 
% 1.041 56السيف 
% 1.041 56الضاد 
% 0.985 53الياء 
% 0.967 52الحاء 
% 0.911 49التاء 
% 0.669 36الكاؼ 
% 0.353 19الثاء 
% 0.297 16الجيـ 
% 0.185 10الزاي 
% 0.167 9الذاؿ 
% 0.074 4الصاد 

 %100  بيت5377المجموع 
       

  
 
 

  
  

  
 

 وما نمحظُو مف التقسيمات التي وضعيا العروضيوف ، وبعد معرفة اإلحصائية
لمقافية ساَر عمييا شعراء الموصؿ مف حيث شيوعيا إلى ثالثة أقساـ وىي الذلؿ، 

( 3)وقد وردت الزاي " ز، ص، ض، ط، ىػ، )وىي كثيرة بأغمبية، والقوافي النفر 
مرات، والطاء لـ تأِت إطالقًا، أما الياء فقد وردت  (8)، والضاد (مرة)مرات، والصاد 

النسبة المئوية عدد األبيات حركة الروي 
 35.912 1931الكسرة 
 30.444 1637الضمة 
 28.026 1507الفتحة 
 5.616 302السكوف 
% 100 بيًتا 5377المجموع 
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مرة، أما القوافي الحوش التي مر ذكرىا سابقًا فقد جاءت بنسبة قميمة جدًا تكاد  (58)
والخاء لـ يذكر  (مرة واحدة)، فالثاء وردت (ث، خ، ذ، ش، ظ، غ): تكوف نادرة ىي

ليا وجود في الجدوؿ، أما الذاؿ فقد وردت مرتيف، والشيف لـ ترد وال مرة، والظاء 
. وردت مرة واحدة، والغيف لـ ترد إطالقاً 

 وبيذا الخصوص أجرى الدكتور إبراىيـ أنيس إحصائية في نسبة شيوع 
حروؼ الروي في الشعر التقميدي، وتوّصؿ إلى نتيجة أّف ىناؾ حروؼ روي قميمة 

، وحروؼ نادرة في مجيئيا روي الذاؿ، الشيوع وىي الصاد، والضاد، والتاء، والثاء
 .()والغيف، والخاء، والشيف، والزاي، والظاء، والواو

  واإلحصائية التي أجراىا البحث مقاربة لإلحصائية التي أجراىا الدكتور 
إبراىيـ أنيس، وىذه الحروؼ المستعممة في الروي داللة عمى حرص الشعراء عمى 

 أو القصيدة، ، وخّموىا مف الحروؼ المتنافرة في أصواتيا في البيت،تآلؼ الحروؼ
 وبيذا يتحقؽ اإليقاع الذي ، فتبدو أنغاـ البيت متآلفة،فتناسب األنغاـ الموسيقية بيسر

ىو أبرز العناصر الميمة التي تمّيز الشعر، والمعمـو أّف المغة العربية لغة واسعة 
 ، أو قافية محددة، أو البحث عف بنية،في النظـ (الشاعر)المداخؿ ال تجيد المبدع 

ومنيا كثير مف الكممات التي تنتيي بحرؼ واحد ومف خالؿ إستقراء النصوص 
 ، وجدت أّف األفضمية كانت لمقوافي الذلؿ  كالراء والباء،الشعرية المختمفة األغراض

وليس غريبًا أف يحتؿ الراء المرتبة األولى مف القوافي عمى . () والداؿ، والميـ،والالـ
الرغـ مما فيو مف صفة الشدة، والتكرار، والطرؽ التي تتناسب مع القوة، وتبعث عمى 

. ()الشجاعة، والنشاط
حتمت الالـ المرتب  الثانية؛ لسيولة مخارجيا، وكثرة أصوليا في الكالـ حتى ة وا 

ويمييا في ذلؾ الميـ، والباء، ولعؿ ىذه  ،()عّدىا بعض الباحثيف مف أحمى القوافي

                                                 

. 248: موسيقى الشعر ()
. الجدوؿ السابؽ: ينظر ()
. 45: األصوات المغوية ()
. 66: ، األصوات المغوية142: الموسيقى والغناء: ينظر ()
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ف لـ تكف  عمة الشعراء وميميـ عمى أف تكوف قصائدىـ الطواؿ عمى القوافي الذلؿ، وا 
ىناؾ حالة خاصة، إذ وجد البحث قصائد ِطوااًل عمى القوافي المتوسطة الشيوع مثؿ 

. ()القاؼ، والعيف، والفاء، والنوف، والحاء، والياء، والسيف، والكاؼ
 والذي يمكف استنتاجو مف ىذا كمو، ومما يترؾ إنطباعًا ثانًيا األمر في اختيار 

الشاعر لمقافية نابع مف القدرة الفنية لو ىذا مف جية، وطبيعة الصوت واستجابتو لو 
مف جية أخرى، وما ذىب إليو الباحثوف إلى أف حروؼ الروي تتفاوت في درجة 

، والفاء أصعب منُو، والجيـ حرؼ استعماليا، ويسرىا، فمثاًل القاؼ حرؼ متحاـٍ عنو
عسير، والحاء دوف الجيـ في العسر، والسيف قميمة األصوؿ في المعاجـ، وعّدت 

نصوص  (8)الضاد، والطاء، والياء األصمية مف القوافي النفر، وىذا سبب مجيء 
، ()عمى الضاد، ولـ يأِت شيء عمى الطاء، أما اليمزة فإنيا قريبة مف القوافي الذلؿ

. نصوص مف مجموع النصوص الشعرية (9)لذلؾ ورد عمى روّييا 
 

: اإليقاع الداخلي:  ااياًا 
 ىو الركف الثاني الذي تتـ الموسيقى بنمطييا مف خالؿ القدرة التي يظيرىا 

 أو ، أو تيبط تقسو،الشاعر في إقامة بناء إيقاعي يتكوف مف إيحاءات نفسية تعمو
 أو تتحد لتكوف في مجموعيا لحنًا منسقًا أقرب ما يكوف إلى اإلطار ،ترؽ تنفصؿ
، وبيذا تعتمد ىذه الموسيقى عمى اإلحساس الكامف الذي تولدُه الكممات ()السمفوني

وأصواتيا، وتراكيبيا فمف خالؿ ىذه التراكيب تتولد موسيقى خفية بمساىمة مع 
الموسيقى الخارجية في التعبير عف تجارب الشاعر الخاصة التي يرـو مف ورائيا 

ظيار قدرتو في نقؿ تمؾ التجارب، وذلؾ ألّف الموسيقى الداخمية  التأثير في متمقيو، وا 
، وليذا فإفَّ الموسيقى الداخمية تتغير مف بيت ()اإليحاء في القصيدةإحدى أىـ منابع 

                                                 

. 3/303، 135-3/134، (القاؼ) 3/90: قالئد الجماف ()
. (النوف) 306-3/305: المصدر نفسو ()
. 10: التجديد الموسيقي في الشعر العربي، دراسة تأصيمية تطبيقية بيف القديـ والجديد: ينظر ()
. 97: في النقد األدبي: ينظر ()
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إلى آخر في القصيدة الواحدة بتغير األفكار، والمعاني التي تكمف فيما يعرض 
لممبدع، وقدرتو الفنية، واإليحائية في إنتقاء الكممات ذات الجرس الموحي الذي يمكف 
عف طريقِو نقؿ األحاسيس الخفية التي تحمميا األصوات بحيث يمكف أف تكوف ليا 
القدرة في خمؽ التأثير في المتمقي، وذلؾ مف خالؿ عدـ استثمار الترجيعات النغمية 
لألصوات؛ ألننا بحاجة ماسة إلى المعنى والنغـ؛ لتحويؿ األصوات المغوية إلى وقائع 

إفَّ الموسيقى الداخمية ىي موسيقى النفس : ، ومف ىذا المنطمؽ يمكف أف نقوؿ()فنية
، وقد رصد البحث الوسائؿ التي يتحقؽ بيا نسؽ ()التي تترنُح في أسبار القصيدة

: اإليقاع الداخمي، ووجد أنو يتحقؽ مف خالؿ
: التكرار: أأوًا 

عادتيا في سياؽ التعبير، بحيث تشكؿ نغمًا موسيقيًا   ىو تناوب األلفاظ، وا 
، وليذا ُعني الشعراء كثيرًا بأنواع التكرار مف ()يتقصدُه الناظـ في شعرِه، أو نثرهِ 

األصوات واأللفاظ لما َلُو مف األثر في تقوية النغـ، وربط األلفاظ بعضيا ببعض 
، عمى أف ال يكوف متكمفًا، وتكوف إنسيابيتو تمقائية بحيث يمكف خمؽ ()داخؿ القصيدة

فكرة فنية فاعمة وتكرار الحروؼ أحد أنساؽ التكرار ومثالو قوؿ عمي بف مالعب بف 
:    عموي الموصمي

 [الوافر]                                                     
وأسمر ما َلُو في الُحْسِف ثاني 

 

 ()ال يثني المحاسف عنُو ثاني 
 

 مف خاللِو () كرر الشاعر صوت النوف ست مرات، وىو مف األصوات الذلقية
خاللِو استطاع الشاعر أف يجسد إنبعاث نغمي ذي موسيقى واضحة تعطي نغمًا 

متكررًا ضمف فسحة موسيقية متقاربة تتيح نوعًا مف الذبذبة التي تضفي عمى النص 
                                                 

. 208: نظرية األدب: ينظر ()
. 225: الشعر العربي الحديث في لبناف: ينظر ()
. 42: بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديـ والمعاصر ()
. 242: جرس األلفاظ وداللتيا في البحث البالغي والنقدي: ينظر ()
. 3/306: قالئد الجماف ()
. 30: موسيقى الشعر ()
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جمالية فنية، وعمى ىذه الشاكمة ما رصد البحث عند يعقوب بف محّمد الموصمي في 
:      تكرار األصوات في قولو

 [الطويؿ]                                            
ذا ما إشتَكْت أفراُسنا َدَلَج السُّرى  وا 

 

عتساؼ الفدافد   ()وطي الفيافي وا 
 

 فالشاعر ىنا مزج التكرار في صوتيف ىما صوت السيف الذي تكرر ثالث 
مرات وىو صوت صفيري ميموس رخو، إذ إف تكرار صوت صفيره جعمُو يسمو في 
نبرِه الصوتي ليعطي دالالت إيقاعية تكمف، وتسري في عمؽ البيت لمتأثير في نفس 

مرات الذي ىو  (6)المتمقي والتعبير عف التجربة الشعرية وكذلؾ تكرار صوت الفاء 
صوت ىوائي يوّلد بإندفاعِو اليادئ نوعًا مف الجرس الداخمي الذي يرجع الصدى 

. الخافت الذي يبرز نمط إيقاع األصوات األخرى
 
 
: تكرار الكلمة. 2

 وىذا التكرار يمثؿ إحداث تعانؽ موسيقي، ونغمي في النص مف خالؿ آليات 
النص التي تولد الداللة بإعتبار التكرار أحد مقومات النغـ الداخمي التي تعّد مف 

 ألّنُو تفنف في طرؽ ترديد ()األنماط البديعية التي ليا نغمة في موسيقى القصيدة؛ 
 تسترعي ااذاف ألفاظو وتسترعي ىاألصوات في الكالـ وليذا يكوف لو نغـ وموسيؽ

، ومف ()القموب والعقوؿ وما فيو فيو ميارة في نظـ الكممات وبراعة ترتيبيا وتنسيقيا
: روائع تكرار الكممة ما نجدُه عند عبداهلل بف أحمد الموصمي

 [الطويؿ]
ّني لما بموُت األنا  وا 

 

ـ طّمقُت كّؿ أناٍس بتاتا  ـ
 

                                                 

. 8/104: قالئد الجماف ()
. 30: موسيقى الشعر: ينظر ()
. 45-44: المصدر نفسو: ينظر ()
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فمف جاء جاَء ومف راَح راَح 
 

 ()ومف عاش عاش ومف مات ماتا 
 

وىي إسـ شرط لمعاقؿ إتخذىا الشاعر لمتعبير عف  (مف) فالشاعر كرر كممة 
حالة الشكوى، والحزف التي إنتابتو، إذ إفَّ ليذا إيقاًعا صوتًيا في المساحة المفظية، 
وكذلؾ استخدامو لمتكرار الفعمي بقولو راح، وجاء، وعاش، ومات، مف خالؿ الجمع 
بينيـ بداللة التكرار والتضاد بيف شقي البيت الذي نسج التدفؽ الموسيقي المتناثر 

. المشتغؿ عمى مديات التكرار والتضاد
 وتكرار الكممة ىذا قد يضفي طابع التكمؼ مف خالؿ االلتزاـ بمفظة واحدة في 
ال "صدر الشطر األوؿ، أو في قافية األبيات عمى سبيؿ التجنيس وىذا االلتزاـ 

موجب لو في الكالـ إال عاطفة غير سامية، وىي حب الظيور بالقدرة عمى المغة، 
والتمكف مف تطويعيا فيما صعب أو الف، وقد إلتـز ُأناس الجناس في الكالـ الطويؿ، 
بتكرير لفظ واحد مف المشترؾ ذي المعاني المتعددة، فخرج بيذا االلتزاـ المضاعؼ 
عف حقيقة األدب، التي مف أىـ مزاياىا التعبير عف النفس الميتاجة بالمثير تعبيرًا 

، وىذا ما ()"يحمؿ السامع عمى المشاركة الوجدانية لمقائؿ مما وقعت الشركة فيو
  : نجده عف يحيى بف محّمد بف عمر الموصمي مادحاً 

 [الكامؿ]    
مولى فدى روَح النبي بنفسِو 

 

وَحَمى َحَماُه وغيرُه لـ َيْفِدِه  
 

مولى رمى كتؼ الرسوؿ فنكس األ 
 

صناـ إرغامًا ليـ ولنّدِه  
 

مولى أباَد المشركيف ولـ َيَزْؿ 
 

في طاعة الرحمف باذؿ جيدِه  
 

مولى لو اايات في عزماتِو 
 

ما تختفي في حمِّو أو عقدِه  
 

مولى يبيف ببغضو ووالئِو 
 

 ()لممؤمنيف شقا إمرئ مف سعده 
 

برازىا، لكف   فيذا التكرار في صدر البيت ىو بياف توكيد صفات الممدوح وا 
القارئ يحّسيا تنحاز بشيء مف التكمؼ الذي إكتنفيا عمى الرغـ مف ذلؾ أضاؼ 

                                                 

. 217-2/216: قالئد الجماف ()
. 210: التكرار بيف المثير والتأثير ()
. 8/47: قالئد الجماف ()
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 والنغـ المستمر الذي ينمي الطالوة ،التكرار إلى موسيقى األبيات شيئًا مف الجمالية
. التي تبرز المعنى وترفد الصورة بكؿ وسائؿ تشكيميا

: اجملااسة:  ااياًا 
 ىي أحد االيات التي تشتغؿ عمى تفعيؿ نسؽ اإليقاع الداخمي، وقد عّدُه 

 وكاف ،، إذ أسس َلُو أبو تماـ(البديع)القدماء ضربًا مف ضروب ما يسمى عندىـ بػ 
قاعدة في النقد "وفي العصور التي تمتو أصبح الجناس . ()َلُو فيو مذىب خاص

األدبي بعد أف لقي مف اليجـو ما لقي عمى أيدي أعداء أبي تماـ، وقد أصبح غاية 
تشابو المفظيف "وقد عّرفو الدارسوف بأّنُو . ()"لذاتِو دوف ما يحدث تكمفُو مف قبح

وشعراء الموصؿ كغيرىـ مف الشعراء شاَع عندىـ . ()"واختالفيما في المعنى
استعماؿ الجناس، والناظر في كتاب قالئد الجماف يجد قصائد كثيرة تحتوي في 

أبياتيا عمى جناس ومثاؿ ذلؾ قوؿ محّمد بف المبارؾ بف يحيى الموصمي في مدح 
:                         بدر الديف لؤلؤ

 [البسيط]                                    
ال درَّ درُّ الغواني كـ حشا تركوا 

 

ـُ   مقروحًة حشوىا في جورىـِ أل
 

صحوَت يا صاح مف سكر الشباب لنا 
 

غضًا وال مّسنا اإلمالؽ والعدـُ  
 

ممُؾ سما في سماء المجد مرتديًا 
 

 ()ثوبًا لُو العدُؿ سمؾ الحجا َعَدـَ  
 

حشا ) فالشاعر أكثر مف الجناس في ىذه األبيات، والتي تمييا، إذ جانس بيف 
، فحشا ىو الجوؼ وحشوىا ممؤىا وكذلؾ صحوت ويا صاح، فاألولى (وحشوىا

بمعنى الصحو والثانية بمعنى صاحب أو خميؿ، وكذلؾ جانس بيف سما وسماء، 
وكؿ ىذا الجناس أعطى . فاألولى بمعنى العمو واالرتفاع والرقي، والثانية ىي السماء

النص رونقًا موسيقيًا داخميًا مف خالؿ ما أضفاه عمى موسيقاه مف وقع نغمي عمى 
                                                 

. 282: القيـ الفنية المستحدثة في الشعر العباسي: ينظر ()
. 473: الشعر العربي في العراؽ وبالد العجـ ()
. 451: البالغة والتطبيؽ ()
. 6/102: قالئد الجماف ()



  املبحث األول اإليقاع أمناطه وداللته
 

    

190 

 

 وبياف لصفة الممدوح وحصرىا ، وما يتركو مف نغـ في األلفاظ،أسماع المتمقي
والناظر إلى بقية أبيات القصيدة يجد جناسًا كثيرًا منو . بشخصو ال يحيد إلى آخر

.  (ِنَعـ وَنَعـ)و  (أسعد وسعود)و  (الحرمة والحـر)و  (َقَدـ وقِدـَ )و  (ليث وليت)
 والجناس ليس بجديد في الشعر العربي بعامة والموصمي بخاصة، فإذا أردنا 

، ()، والخامس() والجناس فيو لمقروف السابقة، فالرابع،أف نتتبع حركة الشعر
، وصواًل إلى السابع وما يمثمُو شعراء القالئد وباألحرى شعراء الموصؿ ()والسادس

نحسارُه، فنجد  بوصفيـ أحد مجاميع شعراء ىذا القرف نرصد شيوع ىذا الفف، وا 
قصيدة، أو مقطعة كثر فييا الجناس، وأخرى قّؿ، وأما ىذه الظاىرة نتمسؾ بتفسير 
واحد ىو ما ذىب إليو الدكتور محمود غناوي الزىيري بردِّ شيوع الجناس إلى سيطرة 

، ()"البوييييف عمى المجتمع العربي، وذوقيـ الفني الذي يكمؼ بالزخرفة كمفًا شديداً 
لكف عمى الرغـ مف ىذا فإف البحث بصدد أىميتُو، وأثرُه في جمالية اإليقاع، وىذا ما 

نجدُه عند ُكثر مف شعراء الموصؿ، منيـ محّمد بف حيدر بف محّمد الموصمي ما 
:    كتبو إلى الممؾ الرحيـ بدر الديف لؤلؤ

 [مجزوء الكامؿ]    
إفتح دواتؾ بالسحو 

 

ِد ووّقع الدنيا عطايا  ـ
 

كـ في يراِعؾ لمنفو 
 

 ()ِس مف التمني والمنايا ـ
 

، فالتمني ىو طمب (التمني والمنايا)  ففي البيت الثاني جانس الشاعر بيف 
الشيء بغية الحصوؿ عميو، والمنايا ىي الموت، فضاًل عف ىذا الجناس الذي جاء 
مع داللة التدوير الذي يمدُّ النغمة الشعرية بكؿ مكامف اإليقاع الداخمي، فالمفظتاف 
متجانستاف في المفظ، مختمفتاف في المعنى، وىذا التوافؽ، واالختالؼ أتاح ليما أف 

                                                 

. 293-292: األدب في ظؿ بني بوية: ينظر ()
. 437: الشعر العربي وبالد العجـ: ينظر ()
. 329: الشعر العراقي في القرف السادس اليجري: ينظر ()
. 299: األدب في ظؿ بني وبية ()
. 6/16: قالئد الجماف ()
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يقاعيًا بارزًا مع فخامة األسموب الخطابي المؤثر عمى  يعطيا لمبيت مظيرًا جماليًا، وا 
. شخص الممدوح

 وجوىر الجناس قائـ عمى االشتراؾ المفظي، وليذا يعدُّ لونًا مف ألواف التكرار 
، ومثالو في قوؿ ()فيو كالتكرار في الفائدة الذي يستعمؿ في تقوية جرس األلفاظ

: عبدالباقي محّمد بف عمي بف إسماعيؿ الموصمي
 [السريع]

يا عالـ الباطف والظاىر 
 

إغفر لغازي الممؾ الظاىر  
 

وأسكْنُو في روٍض وفي جّنٍة 
 

 ()مع النبي المصطفى الطاىر 
 

:   وكذلؾ قوؿ عمي بف مالعب بف عموي بف البميخ األسحؿ
 

 [البسيط]
شعٌر البميُغ ولو أصحُت ذا أدب 

 

لكنُت أنثُر ما فيو عمى فيِو  
 

بيوُت كبيوت الخاِف قد ُنظمت 
 

 ()مالو كنٌؼ إال قوافيوِ  
 

:  ومثمما ىو معروؼ إفَّ لمجناس أنواعًا ولكننا سنتطرؽ إلى نوعيف
: اجلناس التام

 ىو أف تتفؽ األلفاظ في أربعة أمور، ىي أنواع الحروؼ، وأعدادىا، وىيئاتيا، 
، ومثاؿ ىذا الجناس قوؿ عمي بف مالعب بف عموي الموصمي في مكاتبة ()وترتيبيا

: إلى القاضي بياء الديف شّداد يشكو فييا قاضي حمب وبواَبوُ 
 [السريع]

زرَت بياَء الّديف في منزٍؿ و 
 

قد أصبَح المجُد َلُو مالكا  
 

 ()لو لـ يكف رضوانيا مالكا كأّنُو في حسنِو جّنٌة 
 

                                                 

. 270: جرس األلفاظ داللتيا في البحث البالغي والنقدي: ينظر ()
. 3/153: قالئد الجماف ()
. 3/305: قالئد الجماف ()
. 3/305: المصدر نفسوُ  ()
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فقد ترؾ مساحة إيقاعية متالزمة تركيا  ( مالكا–مالكا ) إذ جانس الشاعر بيف 
: عمى النص ليفعؿ موسيقاه وليزيد مف رونقِو، وكذلؾ قوُلوُ 

 [الوافر]
وأسمر ماَلُو في الحسف ثاني 

 

ال ينثني المحاسَف عنُو ثاني  
 

فوجنَتُو ترّد الحزف عرسًا 
 

يمحف ال بالمثالث والمثاني  
 

يكاد الميُت ينشر أف تغنى 
 

 ()إماـ البغش بالسّبع المثاني 
 

مع إنيما إتفقًا لفظًا، لكنيما إختالفا في  ( المثاني–المثاني ) فجانس الشاعر 
المعنى، فاألولى ىي أوتار العود، أما المثاني الثانية فيي سورة الفاتحة سميت بالسبع 

وبيذا أفضى الجناس إلى موسيقى متناسقة . المثاني؛ ألنيا مكونة مف سبع آيات
خمقيا التآلؼ الصوتي الذي افضى بو ذلؾ التشكيؿ المتوازف لنسؽ بنية المفردة عمى 

 داللتو عمى نحو ال يربؾ ، وترسيخنحو يولد فييا بؤرة فاعمة تعمؿ عمى إنماء اإليقاع
فأكثر ابف مالعب مف الجناس الذي يرفد الموسيقى . األذف وال يبعثر الشعور المتدفؽ

:  الداخمية ومف ذلؾ قولو في ابف عثماف المصري
 [الطويؿ]

رأيتؾ يا إبف عثماف 
 

وعينَؾ قد غدت عينا  
 

فقمُت اهلُل يأجُرُه 
 

 ()ويترَؾ عيَنُو عينا 
 

في البيتيف وىو مظير إسموبي مف خالؿ المجانسة بيف  (عينا) فجانس بيف 
الصوامت الذي يفضي إلى نوٍع مف الموسيقى اليادئة، كاف قد عزز بيا الشاعر 

. فيذه المديات الموسيقية المتذبذبة أعطت داللة جمية لممعنى. مكانة المخاطب
:  اجلناس غري التام

                                                                                                                                            

. 3/305: المصدر نفسوُ  ()
. 3/306: المصدر نفسو ()
. 3/306: قالئد الجماف ()
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إختالؼ : وىو عمى أربعة أنواع: أما النوع ااخر مف التجانس فيو غير التاـ
المفظيف في الييئة ويسمى جناسًا محرفًا، واختالؼ المفظيف في أعداد الحروؼ 

ويسمى جناسًا ناقصا، واختالؼ المفظيف في أنواع الحروؼ، واختالؼ المفظيف في 
 فمثاؿ الجناس الناقص قوؿ عمي بف عبداهلل ،()ترتيب الحروؼ ويسمى جناَس قمب

: بف عمر الموصمي
 [الكامؿ]

مرَضْت فأعتدت بو ُفعداىا 
 

شتكت بيا التباريحا   ()فشكْت وا 
 

 في ىذا البيت تعاقب فيو جناٌس تمو ااخر، فاألوؿ جانس بيف إعتدت وعداىا 
شتكت، مف خالؿ الجناس الناقص الذي يظير إيقاعًا داخميًا متدفقًا يشدُّ  وشكت وا 
األذىاف مف خالؿ مزجِو بيف التجربة اانية، والشكوى فتولد عنيا نغمات إيقاعية 

جمعيا ىذا التجانس، وكذلؾ يجد البحث الجناس الناقص قد شكؿ حضورًا مكثفًا عند 
 [البسيط]:                               يونس بف سالـ المجؿِّ الموصمي
 إف زوحموا إزدحموا أو قوتموا قتموا

 

روا  َُ  أو طوعنوا ُطعنوا أو كوثِروا َكَث

 

أو باَىُموا بَيموا أو اجتدوا بذلوا 
 

 ()أو شوِرفوا أشرفوا أو فوخروا فخروا 
 

 ففي البيتيف نجد أف الجناس قد استشرى في كؿ لفظة فييا، وىذا دليؿ عمى 
قدرة الشاعر عمى توظيؼ البؤر اإليقاعية؛ لترصيف المعنى، والولوج إلى المتمقي 
نفسو مف خالؿ ىذا الجناس الذي ساعد عمى ترسيخ المعنى وتنمية الموسيقى 

الداخمية المتقاربة التي أضفاىا ىذا الجناس ليفضي إلى ىدوء نسبي تكتنفو موسيقى 
. داخمية منسجمة

 أما الجناس الذي تختمؼ أنواع حروفو الذي استعممو القاسـ بف احمد 
الموصمي الذي أدى إلى  خمؽ فضاٍء إيقاعي إمتزجت أنغامُو بأنفاس الشاعر 

 [الوافر]:                             الحزينة؛ ليعبر عف حالتو الشعورية المتأزمة
                                                 

. 453-451: البالغة والتطبيؽ ()
. 4/102: قالئد الجماف ()
. 375-4/374: قالئد الجماف ()
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أال ليَت المعاطؼ في عواطؼ 
 

وليت َقواَمُو االلفي ألؼ  
 

ويا ليت الحبيَب درى نحولي 
 

فيرحـ ُمرنقًا وجدًا يحالؼ  
 

يطيعني الغراـ وعنو صبري 
 

َعِصي ولـ يزؿ أبدًا يخالؼ  
 

، ()(ألفي وألؼ)و  (معاطؼ وعواطؼ) فالشاعر جانس في ىذِه األبيات بيف 
فيذا الترتيب المتجانس قد حقؽ إيقاعًا داخميًا مف خالؿ معاناتو  (يحالؼ ويخالؼ)و 

المتكرسة إزاء ىجر المحبوبة لو، والتعبير عف التجربة النفسية، واالنفعاؿ فولد ىذا 
الجناس نمطًا مف االنسجاـ الصوتي المترّشح عف تمؾ المعاناة التي أحدثيا ىجر 

. الحبيب
 ولـ يتوقؼ الشعراء عند ىذا الحد، فاستعمموا مف الجناس غير التاـ، والسيما 

وىو أف "النوع الذي يعتمد عمى اختالؼ أنواع الحروؼ، ومنو الجناس المصارع 
يجمع بيف كممتيف ال تفاوت بينيما إال بحرؼ واحد مف الحروؼ البعيدة في المخرج 

، ومثمُو قوؿ إبراىيـ بف عبدالكريـ ()"أو المتقاربة فيو مف غير زيادة في العدد
: الموصمي

أعرضْت يوـَ أعرضْت بالقمِب 
 

 ()ضاع بيف األعراِض واإلعراضِ  
 

  :رد األعجثز على الصدور: لثللثًا 
وىو مف أنماط اإليقاع الداخمي الذي يمكف عّدُه مف باب التكرار وىو رد 
األعجاز عمى الصدور وىو أحد الفنوف البالغية التي أعطت لمموسيقى الداخمية 

نمطًا خاصًا مف الجماؿ الداخمي ليا؛ لما يعطيو لمنص، وسبب تقسيـ الشعر العربي 
إلى صدر وعجز ىو أف ما ينماز بو مف طوؿ إذا ما قورنت بأبيات شعرية مف لغات 

جعؿ أحد المفظيف "، فقد استعمؿ شعراء الموصؿ ىذه الموسيقى مف خالؿ ()أخرى
في آخر البيت وااخر في صدر ... المكرريف أو المتجانسيف أو الممحقيف بيما

                                                 

. 4/102: المصدر نفسو ()
.  132: فف الجناس ()
. 1/115: قالئد الجماف ()
. 101: موسيقى الشعر العربي: ينظر ()
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، ومثالو قوؿ محّمد بف ()"المصراع األوؿ، أو حشوه، أو آخرُه، أو صدر الثاني
يوسؼ بف مسعود الموصمي يمدح بدر الديف لؤلؤ وقد أنشأىا في الجوسؽ المعمور 

 [الخفيؼ]:                                                        ببستانو
عذبْت طيبة مطارحة العشػ 

 

ؽ فصعُب عمى المحّب إطراحُو  ـ
 

ربة المبسـِ الذي راحو األر 
 

 ()واح في أف تريحيا راَحوُ  ـ
 

وكذلؾ البيت الثاني قولو  (مطارحة)عمى قولِو  (إطراَحوُ ) ففي البيتيف رّد قوَلُو 
وىذا الرد يعطي مظيرًا تنغيميًا باىرًا أزاح ما قد يحدث  (راحة األرواح)عمى  (راحوُ )

. مف رتابة، مع تنمية اإليقاع الكامف، وزيادة إحداثو، وما يتركو مف أثر
 كما أّف الموسيقى التي تكمف في ىذا النمط مف خالؿ ما يقـو بِو المبدع بأف 

، والذي يقرأ آراء القائميف بِو  يتوصؿ ()يأتي بالقافية، أو كممة منيا في صدر البيت
إلى أف حصيمة ىذا النمط يكوف في حصر جزء مف البيت بجزء آخر فيو ليس مجرد 

يكسب البيت "رد جزء مف العجز عمى جزء مف الصدر، إنما أىميتو تكمف في أّنُو 
، ومثالو ما ()"الذي يكوف فيِو أبية، ويكسوُه رونقًا، وديباجة، ويزيدُه مائية وطالوة

نجدُه عند محّمد بف يوسؼ بف بركة الموصمي متغزاًل بالخمرة، ونحس أثر رّد العجر 
: عمى الصدر وما أضفاُه مف رونِؽ في قولوِ 

 [الطويؿ]
فتاٌة ليا في مذَىِب الحّب حاكـٌ 

 

 ()تقتؿ الورى لواحظيا فتوى 
 

أخذت تنمي اإليقاع الداخمي لمبيت  (فتاة)عمى  (فتوى)  فمف خالؿ رد قولو 
فيتبادر إلى ذىف المتمقي أف الفتاة، والحب، والمواحظ، والفتوى قد تمكنت مف رسـ 

. خط إيقاعي متصاعد يبير المتمقي

                                                 

. 2/543: اإليضاح في عمـو البالغة ()
. 6/36: قالئد الجماف ()
. 181: الكافي في العروض والقوافي: ينظر ()
. 2/3: العمدة ()
. 6/41: قالئد الجماف ()
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تحسيف الصورة، " كما يجد أحد الباحثيف أف أىميتو تكمف في كونو يعمؿ عمى 
ووضوح المعنى لما يكسبو إياىا مف الموسيقى المفظية حتى تميؿ إلييا النفوس 

:، ومثالو في ذلؾ قوؿ ىبة اهلل بف محّمد الموصمي ييجو حماتو()"وتألفيا القموب
 [الوافر]            

رجائي مف الحماٍة بياض وجٍو 
 

 ()وىؿ وجٌو يبّيض بالحماةِ  
 

فالموسيقى المفظية لكمييما قد أحاطت  (الحماة)عمى قولِو  (بالحماة) فقد رّد 
يقاعيًا حاشدًا ال يمبث أف يييمف عمى أذف المتمقي، وعقمو  بالبيت فأكسبتو دفقًا، وا 

ليقودىما إلى مديات التوتر المرتجاة عبر عممية مونتاجية بارعة منفتحة غير منكفئة، 
ف كاف رد األعجاز عمى الصدور يوحي بانغالؽ البيت عمى اعتبار تناظر أولو،  وا 

. وأخره، وورودىما عمى نسؽ واحد
 

: التدأير: رااباًا 
 وىو أحد أىـ أنماط اإليقاع الداخمي، والذي ىو مزية إيقاعية ينماز بيا الشعر 

تماـ وزف الشطر األوؿ بجزء : "العربي متوساًل بيا خمؽ تنغيـ داخمي لمنص ومعناه
يستدعي وزف البيت بعض حروؼ الكممة "، وذلؾ مف خالؿ أف ()"مف الشطر الثاني

، إذ نمفي شيوع ظاىرة التدوير ()"مف آخر الشطر األوؿ داخمو في وزف الشطر الثاني
في المتف الشعري الموصمي في القالئد عمى نحٍو واضٍح وىذا الشيوع حتمًا لو 

األسباب الفنية الداعية إليو ومما نجدُه مف ذلؾ قوؿ محّمد بف نصر اهلل الموصمي 
: في خمرية

 [الرمؿ]
فالّربى قّبميا والّزىػ 

 

ـُ  ـ ػِر وحّياىا الغما
 

                                                 

. 307-306: التصوير البياني ()
. 7/154: قالئد الجماف ()
. 1/30: الطراز المتضمف ألسرار البالغة ()
. 184: الشعر والنغـ دراسة في موسيقى الشعر ()
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وجيوش الصبح قْد أقػ 
 

َبْمَف إذ ولى الظالـُ  ـ
 

خمسة في ستٍة والػ 
 

ػقوـُ عف ذاؾ نياـُ  ـ
() 

 

 فالشاعر أجاد في استعماؿ نسؽ آلية التدوير في طوؿ النفس ومواصمة النغـ 
مف جية، وما يضفيو مف خمؽ شعور موٍح باستمرار تأثير الخمرة عمى وعي الشارب، 

فجاء بالتدوير ثـ بعد ذلؾ يتجمى ىذا التأثير بعد أف يغزو الصحو حالة الوعي 
المشوش الذي أحاط بو، والتدوير أعطى ليذا النص نغمًا موسيقيًا متراصًا دوف أف 

. يظير عميِو أي ضعؼ
 وكذلؾ نجد عبدالمحسف بف عبداهلل بف أحمد الموصمي قد استعمؿ التدوير 

: لمتعبير عف الشكوى التي أرىقتو
 
 
 

 [الخفيؼ]
َعيُشنا طّيب ولكّف بعد الػ 

 

ػّدار عنكـ ال عيَش فيو يطيُب  ـ
 

أنتـ ُجّنتي إذ أعظؿ الخط 
 

 ()ػُب وأنتـُ بكؿِّ داٍء طبيبُ  ـ
 

 لجأ الشاعر إلى التدوير لمتعبير عف استمرارية الشكوى واأللـ بنفس نغمي 
غير منقطع مف خالؿ ااىات التي جمعيا التدوير بالنبرة الموسيقية بيف شطري 

. البيت
 فالتدوير بدورِه يضفي عمى الشطريف استمرار تدفؽ الموسيقى داخؿ البيت 

دوف انقطاع، فيو ليس ضرورة يمجأ إلييا الشاعر، إنما ىو إجتراح إيقاعي لكسر 
الرتابة الوزنية دوف إخالؿ بو، فضاًل عف الرغبة في إقامة مقتريات إيقاعية لشّد 

وشائج شطري البيت أو عمى األقؿ وصؿ الكممة التي تربط الشطريف والبيت المدّور 

                                                 

. 5/362: قالئد الجماف ()
. 3/85: المصدر نفسو ()
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، وذلؾ ما نجدُه عند عمي بف يوسؼ بف محّمد ()لو تأثير عف باقي أبيات القصيدة
: الموصمي في قولو

 [الخفيؼ]
ما صفا لي ِمْف َبْعُد بعِدكـ الَعيػ 

 

  ػُش فَمْف لي َيُردَّ ما لْف ُيعادا  ـ
َبرََّح الشوُؽ بي إليكـ وَصَبري 

 

 ()قّؿ عنكـ لكف غرامي زادا 
 

فيذا التناسؽ الموسيقي الذي أحدثو التدوير أتاح االستمرارية لمبيت مف خالؿ 
موسيقاه، إذ إّف الموقؼ االنفعالي لمشوؽ عمؿ عمى كسر الرتابة الوزنية دوف انقطاع 
لفظي أو موسيقي، فالبيت المدور نحّسُو أكثر تأثيرًا عف البيت الذي يميو، فيو مف 

. ()مكونات اإليقاع المتحرؾ بإسيامو في إسباغ المرونة والغنائية
 
 
:  التصريع: خااساًا 

 أكثر األنماط فاعمية في إبراز الموسيقى الداخمية فيو أحد مقومات اإليقاع 
الداخمي؛ لما لُو مف أثر كامف في موسيقى النص، وما يتركُو مف أثر صوتي متالـز 

عبارة عف "بيف طرفي البيت، استعممو شعراء الموصؿ في شتى أغراضيـ؛ ألنو 
، فيو ليس ()"استواء آخر جزء مف صدر البيت وعجزِه في الوزف، والروي، واإلعراب

فقط عنصرًا مف عناصر اإليقاع الداخمي، إنما ىو دليؿ عمى قوة الطبع وكثرة 
، فقد استعممو عبدالمحسف بف عبداهلل الموصمي في إحداث مساحة تعبيرية ()المادة

                                                 

. 78: العروض الواضح: ينظر ()
. 4/76: قالئد الجماف ()
. 91: قضايا الشعر المعاصر: ينظر ()
. 5/271: أنوار الربيع في أنواع البديع ()
. 1/174: العمدة ()
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واسعة متواشجة مع ما أحدثو مف جسور إيقاعية عالية لمتدليؿ عمى محموالت النص 
 ( ):المتجمية في لباس شعوري متأجٍج، قائالً 

 [السريع]
ـُ سروُر القمِب والخاطر  أنت

 

 ()وأنتـ النزىة لمناظرِ  
 

:  وقولوُ 
تبدى بيف زمـز والمقاـِ 

 

لنا بدُر حكى بدَر التماـِ  
 

وتشيُر سيَؼ لحظَؾ في مقاـِ 
 

 ()نييا فيِو عف سّؿ الحساـِ  
 

المقاـ )وكذلؾ قولو  (الخاطر لمناظر) حيث صّرع البيت األوؿ في قولِو 
فقد إستوى كؿٌّ منيا في الوزف، والروي، واإلعراب، وىذا ( مقاـ وحساـ)و (والتماـ

بدورِه أفضى إلى موسيقى داخمية، وأداٍء نغمي مف خالؿ استخدامو اإليحاء لكوف 
، وكذلؾ ()اإليحاء عنصرًا مف عناصر اإليقاع، أو مف الموسيقى، والوزف، والحركة

مف أنماط التصريع الذي يسمو باإليقاع الداخمي ما نجدُه في قوؿ عبداهلل بف أحمد 
 [الكامؿ]:                                                        الموصمي

ـُ  َصْبري وُحزني راحٌؿ ومقي
 

 ()والّدمُع مف بعِد الحميـِ حميـُ  
 

وىذا التصريح ناتج عف إنفعاؿ  (مقيـ وحميـ) فقد ورد التصريع في قولِو 
شعوري في روح الشاعر المتألمة وموسيقى داخمية كامنة مترنحة إزاءه نسؽ مف وقع 

 .األلفاظ عمى أسماع المتمقي

                                                 

. 1/174: المصدر نفسوُ  ()
. 3/87: قالئد الجماف ()
. 3/88: المصدر نفسوُ  ()
. 97: النقد الجمالي وأثرُه في النقد العربي ()
. 2/216: قالئد الجماف ()
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: انصورة انشعريت
 حظيت الصكرة بكصفيا إحدل مقكمات العمؿ األدبي باىتماـ الباحثيف 

القدامى كالمحدثيف فحاكلكا التكصؿ إلى تعريؼ كاؼو يمكف أف يحيط بيا، كأكؿ مف 
إنما الأعر صناعة كضرب مف الٌنسج كلنسه مف : "أأارى إلييا ىك اللاحظ بقكلوً 

كيعٌد ىذا التعريؼ أقدـ التعاريؼ عند النقاد القدامى، كلاء بعدهي قدامة . ()"التصكير
المعاني لمٌأعر بمنزلة المادة المكضكعة كالأعر فييا : "بف لعفر مقتفيان أثرهي قاائن أفٌ 

كالصكرة كما يكلد في كؿ صناعة مف أٌنوي البيٌد فييا مف أيء مكضكع يقبؿ تأثير 
ثـ يبرز عبدالقاىر اللرلاني . ()"الصٌكر فييا مثؿ الخأب لمنلارة، كالفضة لمصياغة

ٌف "باحثان في إيلاد تعريؼو كاؼو بقكلًو  إف سبيؿ الكئـ سبيؿ التصكير كالصياغة، كا 
سبيؿ المعنى الذم يعٌبر عنوي سبيؿ الأيء الذم يقع التصكير كالصكغ فيو كالفضة، 
كالذىب ييصاغ منيما خاتـ، أك سكار، فمما أٌف محاالن إذا أنتى أردتى النظر في صكغ 
الخاتـ، كفي لكدة العمؿ، كرداءتو أف تنظر لتمؾ الصكرة، أك الذىب الذم كقع فيًو 
العمؿ، كتمؾ الصنعة، ككذلؾ محاؿ إذا أردت أف تعرؼ مكاف الفضؿ، كالمزية في 
الكئـ، أك تنظر في ملرد معناه ككما لك فضمنا خاتمان عمى خاتـ بأف تككف فضة 
ىذا ألكد مف فضتًو أنفس، لـ يكف ذلؾ تفضيئن مف حيث ىيك أعر ككئـ، كىذا 

أٌف المعاني ىي الصكر "أما حاـز القرطالني فيأير إلييا عمى . ()"قاطع فأعرفوي 
الحاصمة في األذىاف عف األأياء المكلكدة في األعياف، فكؿ أيء لو كلكد خارج 
الذىف، فإٌنوي إذا أدرؾ حصمت لو صكرة في الذىف تطابؽ ما أدرؾ منوي، فإذا عٌبر 

عف تمؾ الصكرة الذىنية الحاصمة في اإلدراؾ أقاـ المفظ المعٌبر بًو ىياة تمؾ الصكرة 
. ()"الذىنية في إفياـ السامعيف كأذىانيـ

                                                 

. 3/132: الحيكاف ()
. 65: نقد الأعر ()
. 266-255: دالاؿ األعلاز ()
. 19-18: منياج البمغاء كسراج األدباء ()
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تأكيؿ لغكم يككنيا خياؿ األديب مف " كالصكرة كما يلدىا المحدثكف 
، لذلؾ تعٌد أىـ ما يعطي ركنقان ()"معطيات متعددة يقؼ العالـ المحسكس في مقدمتيا

لمعمؿ األدبي، كميادينو مف إظيار مقدرة الأاعر، كتمكنو مف الصنعة كالطريقة التي 
الأعر "، فيي فف أصيؿ نأأ مع نأكء الأعر؛ ألف ()يقٌدـ مف خئليا تلربتو كفكرتو

، فتكأؼ عف المعنى الكامف ما كراء ()"قااـ عمى الصكرة منذ أف كلد حتى اليـك
األأكاؿ الظاىرة لمكممات بطريقة سريعة غير متكقعة فأىميتيا تبرز في ككنيا 

الطريقة التي تفرض بيا عمينا نكعان مف االنتباه لممعنى الذم تفرضو، كفي الطريقة "
فالصكرة ليست ألفاظان مرتبة . ()"التي تلعمنا نتفاعؿ مع ذلؾ المعنى كنتأثر بو

فحسب، إنما ىي إظيار لمكانة المبدع، كقدرتو مف خئؿ استخدامو لخيالًو، كأفكارًه 
، كمحاكلة إلثارة ()في التعبير عف أفكار لديدة، ككسيمة لنقؿ التلربة النفسية

. ()المأاعر في المتمقي
كنستخمص مما تقدـ أٌف الصكرة ىي القكة الكامنة، في النص الأعرم بمساندة 
الخياؿ تستنيض، كتصٌكر خكالج النفس البأرية، كتزيد المعاني كضكحان مف خئؿ 
كسااؿ متعددة مف التأبيو، االستعارة، كالكناية، كالملاز التي ىي لزء يسير مف 

الصكرة، فضئن عف كسااؿ أخرل، كعناصر أخرل متمثمة بالخياؿ، كالعاطفة، 
كأعراء المكصؿ كغيرىـ مف الأعراء ألادكا، كأكثركا مف . كالتلربة الأعرية كغيرىا

. ىذه الكسااؿ كالعناصر التي تضفي عمى الصكرة طابعان لماليان تألفو نفس المتمقي
 
 

: انصورة انتشبيهيت. 1
                                                 

. 30: الصكرة في الأعر العربي حتى أكاخر القرف الثاني اليلرم ()
. 297: لغة الحب في أعر المتنبي: ينظر ()
.  230: فف الأعر ()
. 398: المصدر نفسو ()
. 343: النقد األدبي الحديث: ينظر ()
. 343: الصكرة الفنية في التراث النقدم كالبئغي عند العرب ()
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 نمط مف أنماط الصكرة، كأحد القكل العقمية الفااضة باألأياء في رسـ صكر 
التلربة النفسية مف خئؿ لعؿ النص ينبض بالحياة، كينطؽ باللماؿ بمساعدة 

عمى مأاركة "ترنيمة البحث عف المقاربات المتنافرة التي يكلدىا التأبيو، كالذم يقـك 
كتقـك عممية مقاربة الأيء لمأيء مف لياتًو المتعددة، ال . ()"أمر ألمر في معنى

مف لميعيا، كتككف الصفة أكثر تركيزان في المأبو بًو، كىذا ما أأار إليو إبف طباطبا 
البٌد أف يككف المأبو بو أعمى حاالن مف المأبو لتحصيؿ المبالغة : "العمكم بقكلوً 

أكثر أعراء المكصؿ مف الصكرة . ()"ىناؾ كتختمؼ تمؾ األكصاؼ اللامعة
:                                                      التأبييية المفضية إلى فضاء كاسع، كمنيا ما نلدهي عند أحمد بف عبداهلل المكصمي

 [السريع]
ألقىٍت قناعى الحياًة ميذ رأىفىٍت 

 

مٌيا الحياء بئ حرًج   كأسى حي
 

أنيارىا بالغناًء مفصحةه 
 

غرااب الٌمحف مف يد الٌدعج  
 

خريرىا زيريىا كيتبعيوي 
 

 ()مف مكليا البَّـم كىي في ىرجً  
 

فأنظر إلى ملمسو قٍد إلتمعٍت 
 

 ()فيو تحيا العقكًؿ كالميجً  
 

ستنطاؽ لساف   يتكئ الأاعر في خمؽ ىذه الصكرة عمى عناصر التأخيص، كا 
حاؿ الطبيعة عمى نحك يفٌعؿ مديات التصكير، كيؤلج أبعادهي اللمالية مثيران ككامنو 

التي  (األرض بالمرأة)لدل المتمقي مف خئؿ خمؽ مسارب إنزياحية تلمت في تأبيو 
ألقت في الربيع قناع الحزف الذم ألبسيا إياىا قنكط الأتاء، فكأنما صارت منتأية 
مف أرب الخمر، فصارت أنيارىا تغني، كىذا حاصؿ عف طريؽ تقانة إستعارية 
متقنة تنيض بالصكرة نيضة كاعية تأير إلى كلكج عكالـ مف الصكر المترعة 

بالحركة، كالنأاط الذم يدٌب في عركقيا بإرتياح، دكنما أف يكرثيا غير االنتأاء 
الغامر، كالسعادة المبيلة، مع ما خمقت بنية التصكير تمؾ مف مساحة إحتضنت 

                                                 

. 238: التمخيص في عمـك البئغة ()
. 1/266: الطراز المتضمف ألسرار البئغة كعمـك حقااؽ اإلعلاز ()
مف أكتار العكد : الزير كالبـ ()
. 1/165: قئاد اللماف ()
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الداللة التي قصدىا الأاعر بدؼء، أك عرفاف، كىي صكرة يمتزج فييا ما ىك بصرم 
 (رأفت كأس)لقطة بصرية ك (ألقت قناع)بما ىيك سمعي، كبما ىيك ذكقي أيضان، فػ 

قصاىا)لقطة ذكقية، ك لقطة  (الخرير)ك (األكتار)ك (األلحاف)ك (غناء األنيار كا 
لقطة بصرية، كىنا نلد الأاعر قد بدأ بالمقطة  (..أنظر)سمعية منسقة ببراعة، ك

البصرية، كانتيى بيا مما يدؿ عمى إف النظر ىك أكثر الحكاس تأثيران، أك تأثران، كقد 
ألرل الأاعر رسـ صكره كمزج لقطاتيا بحرفية مكنتالية عالية أكمت صكرة منسابة 

مترابطة تتكىج بإطارىا المرصع بصكت مف صفتو التفأي، كاالنتأار، كقد كلدت 
بنية التحكؿ مف لقطة بصرية كأخرل ذكقية كثالثة سمعية، كرابعة بصرية فضاء 

. متنكع اإلمتداد
 كما أفَّم عمؽ خياؿ الأاعر كقدرتو عمى خمؽ فضاءات الصكرة كمدياتيا مف 
عنصران "خئؿ ما يكصمو لممتمقي عبر إذكاء لماليات الصكرة التي تعطي تمؾ التقنية 

، كنلد ركااع ىذه الصكر في قكؿ عمر ()"فنيان قكيان مف عناصر اللماؿ في التعبير
 [الكافر]:               بف أسعد بف عٌمار المكصمي مادحان أحد األمراء

أال أييا المكلى اليماـ 
 

 (أياديو حساـ)كيا ممكان  
 

أأكت ممكؾ أىؿ األرًض طرٌا 
 

ـي    ()كفتَّم العالميف فما ترا
 

 ككذلؾ مف ركااع الصكرة التأبييية قكؿ ألاع بف عمي المكصمي في صئح 
 [الطكيؿ]:                                                 الديف األيكبي

أرىيٍبتى أٍىؿي الٌظمـً حتى كأٌنما 
 

عمييـ رقيبه منؾى حيثي أقامكا  
 

  طاعةن ()كأٌنؾ في الممًؾ إبف داكدى 
 

ـي    ()كفي العزـً ذك القرنيف ليسى يرا
 

 ففي ىذيف البيتيف تتسامؽ الصكرة التأبييية متأكمة في عناصر ذات دالالت 
التي  (كأفَّم )مكحية معنكية أك حسية مرتبطة بكلداف النص، كمبدعة مف خئؿ األداة 

                                                 

. 40: عمـ البياف ()
. 4/248: قئاد اللماف ()
(. عمييما السئـ)ابف داكد، كيعني النبي سميماف بف داكد  ()
. 2/118: قئاد اللماف ()
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، إنما قدرتيا عمى تأكيؿ صكر ()ىي ليست ملرد مقارنة، أك تقريب لمكصؼ
تتضمف أعكران أعمؽ، كأقدر عمى حمؿ االنفعاؿ النفسي، كالكلداني فمف خئليا يتـ 

يصاليا إلى المتمقي مف خئؿ تأبيو القااد صئح الديف  الربط بيف الصكر، كا 
                (عمييما السئـ)بالرقيب عمى أىؿ الظمـ، كيأبيو بابف النبي سميماف 

في الطاعة المطمقة هلل تعالى، كيأبيو بالعـز بذم القرنيف المعركؼ بقكة عزمو 
فإضفاء ىذه التأبييات عمى أخص صئح الديف سما بو إلى الرقي لعزمًو، كقدرتو 

. عمى الصعاب
 ككثيران ما يسعى الأاعر في رسـ تأبيياتًو إلى تحقيؽ الصكرة البميغة مف 

بطاؿ "خئؿ تكحيدهي ليكيتيف متباينتيف  عف طريؽ اإللحاح عمى نقطة االلتقاء بينيما كا 
 بيف المأبو كالمأبو بو، كنلد الصكرة المعبرة في قكؿ محٌمد بف ()"مسافة التبايف

 [الكافر]:                                  أبي الكفاء العدكم المكصمي
فأقسـي إنو البيدُّ مف أٍف 

 

سطى النياًر ()ييريني الأيبى    في كى
 

 فمما تبٌسـ قمتي ىىذم
 

نلكـه في النياًر بئ تمارم 
() 

 

الأاعر ىنا ينفرد برؤية خاصة لألأياء، فيك يؤنس إلى مأاركة األأياء في 
مف خئؿ تأبيو التبسـ بالنلـك في  (قمت ىذه نلـك في الٌنيار)إنفعالًو في قكلًو 

النيار كىذا محاؿ؛ ألف النلـك ال تيرل إال في الميؿ، فينا تكظيؼ الأاعر ال يخرج 
عف مقدرتًو اإلبداعية في تحكيؿ الملرد إلى المحسكس، أك العكس كلمعيا في نقطة 

.  إرتكازية كاحدة تمتحـ مع ملرل المعنى، كال يحيداف عنوي 
كقد أخذت الصكرة الأعرية عندما تعددت مصادرىا إلى الدرلة التي نمحظ 

اىتماـ لذرم باألبعاد اليندسية "فييا عدـ التناسؽ بيف مستكياتيا، فقد كاف لمأاعر 
لمكلكد، كالمعطيات الحسية، كليست المادية فحسب، بؿ الملردة، إذ كاف الأاعر 

                                                 

.  76(: بحث)المستكل الداللي، لألداة في التأبيو،: ينظر ()
. 171(: دراسات في األدب العربي الحديث)حركية اإلبداع  ()
ـى المحقؽ كالصكاب أف يقكؿ () (. ييريني النلـ: )ربما كىىى
. 5/309: قئاد اللماف ()
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يملأ في حالة الملردات إلى منحيا أبعادان حسية تبرزىا بحٌدة كسطكع، كتلعميا ىكذا 
: ، كمنو قكؿ إبراىيـ بف نصر بف عسكر()"مكضكعات لإلدراؾ الحسي

 [المنسرح]
يخطيرى في يىممىؽو ككلنتيًو 

 

مىرى قاف في خالص الٌسرىؽً   أحى
() 

 

كأٌنوي في إحمراره قمره 
 

ٌمةو مف الأفؽً    ()يرفيؿي في حي
 

 فالأاعر يعمد في تأبيو إلى إلتماس البعد البصرم كالبعد المكني في تنكيع 
الصكرة باختئؼ أكؿ القباء عف أكؿ الكلنة فيأبو إحمرار الكلنة بالقمر فيأبو 

. المممكس بالمحسكس
:  انصورة اإلستعاريت. 2

أف يككف لفظ الكضع المغكم " عٌرفيا اللرلاني عف كعي نقدم متفتح  عمى 
معركفان، تدٌؿ الأكاىد عمى أٌنوي إختص بو حيف كضع لىوي، ثـٌ يستعممو الأاعر أك غير 

. ()"الأاعر، في غير ذلؾ األصؿ، كينقموي إليًو نقئن غير الـز فيككف ىناؾ كالعارية
أما السكاكي فقد حاكؿ لاىدان بتعريفو أف يصؿ االستعارة بالتأبيو مف خئؿ الربط 

أف تذكر أحد طرفي التأبيو كتريد بو األخر مدعيان "بينيما عمى أف االستعارة ىي 
دخكؿ المأبو في لنس المأبو بو داالن عمى ذلؾ بإتيانؾ لممأبو ما يخص المأبو 

تلاكز المغة المعيارية إلى المغة الداللية، "كتدكر االستعارة في مليايا عمى . ()"بو
كىك يتـ عف طريؽ االلتفات لخمؽ كممة تفقد معناىا عمى مستكلن لغكم أكؿ لتكسبو 

. ()"عمى مستكل آخر، كتؤدم بيذا داللة ثانية ال يتيسر أداؤىا عمى المستكل األكؿ
أما خصااصيا، كأىميتيا فتتمثؿ في قدرة الأاعر عمى اإليحاء، كالتأثير في المتمقي 

                                                 

. 28: لدلية الخفاء كالتلمي، دراسة بنيكية في الأعر ()
. المأقؽ مف الحرير: القباء، السرؽ: اليممؽ ()
. 1/77: قئاد اللماف ()
. 10: أسرار البئغة ()
. 359: معلـ المصطمحات البئغية: ، كينظر599: مفتاح العمـك ()
. 359: نظرية البنااية في النقد األدبي ()



  املبحث الثاني الصورة الشعريت
 

    

207 

 

لذلؾ يمكف عٌدىا إحدل أىـ الكسااؿ التي يعبٌر مف خئليا الأاعر عف أفكارًه، 
نفعاالًتًو فضئن عف أٌنيا تعطي حافزان عمى تنأيط الخياؿ، كىذا بدكرًه يفضي إلى  كا 
عدـ إحساس القارئ بالتقارب بيف المأبو كالمأبو بو، فتأتي مألكفة عمى مستكل 
المفظة الكاحدة، لذا فإٌف ما يتحقؽ في االستعارة مف تداخؿ في الداللة ال يحدث 

. ()التداخؿ نفسو في التأبيو
 ليذا فقد أيقف الأعراء أف االستعارة أداة فنية تكأؼ عف اللكانب التي يريد 

الأاعر إيصاليا إلى المتمقي، فيي أصعب مف التأبيو ككنيا قادرة عمى تصكير 
اإلحساس كالكأؼ عف غايتيا، كمفضية بما يلكؿ في نفس الأاعر، كىذا ما نلدهي 

 [السريع]:                                       عند يعقكب بف ألاع المكصمي
صركؼ ىذا الٌدىرى قد صٌكبٍت 

 

 ()سياميا نحكم فمـ ألزع 
 

 يسعى الأاعر في االستعارة إلى نقؿ الملردات إلى مستكل محسكس في إفَّم 
لصركؼ الٌدىر سيامان قاتمة، إذ استعار لفظة سياـ بدال مف الضيؽ، كاليـ، كالحسرة 

مف غير ذكر المأبو عيف الدىر؛ ألنوي  (سياميا نحكم)كالأككل، فذكر المأبو بو 
فمف . ليس لمٌدىر عيف؛ ألف السياـ لـ تصٍب ظاىر لسمو إنما أصابت قمبو فأدمتوي 

إختملت صكرة معبرة كلدتيا االستعارة التي فييا مكامف اإلثارة، كيكمف لماؿ "خئؿ 
، إذ إنيا المأبو إلى ( )"(ىك ىك)االستعارة مف التأبيو بلعؿ المأبو كالمأبو بو 

صكرة المأبو بو، فئ نكاد نممح معالـ التأبيو فييا؛ ألنيا تكحد بينيما تكحيدان تامان 
كالصكرة اإلستعارية إحدل . ()فتعطي الخياؿ بعدان أكثر؛ ألنيا تيدؼ إلى المبالغة

كسااؿ الأاعر المكصمي الميمة في التعبير عف أفكارًه، كانفعاالتو المختمفة مف 
خئؿ قدرتو، كابتكاره في بث الحياة، كالحركة في أعرًه، كىذا ما نلده عند إبراىيـ 

                                                 

. 247:  الصكرة الفنية في التراث النقدم كالبئغي عند العرب: ينظر ()
. 8/91: قئاد اللماف ()
. 61-60: دالاؿ اإلعلاز: ينظر ()
. 1/297: العمدة: ينظر ()
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:                                         بف عبدالكريـ بف أبي السعادات المكصمي، مادحان أبا المكاـر لؤلؤ بف عبداهلل البدرم
 [الخفيؼ]

فمتى أكمىضٍت صكارموي 
 

سٌحت نليعان مف ذلؾ اإليماًض  
 

أسخط الماؿ في رضا الملًد 
 

 ()كالملد عف المرء أسخط الماؿ راضي 
 

، فالماؿ صار (رضا الملد)ك  (أسخط الماؿ) تحققت االستعارة في قكلو 
غاضبان كالملد راضيان، كمعمـك أٌف ىذا مف صفات اآلدمييف، غير أف الأاعر استعارهي 

ليصؼ بًو الماؿ، كالملد، كتتضمف ىذه البنية اإلستعارية في ثناياىا بنية تضادية 
، كاإليماض لمعيف استعارهي لمسيؼ فذلؾ اإليماض تركت (رضا× سخط )تتلمى في 

، أما البيت الثاني فإٌنوي استخدـ  نليع الدـ مف أعداء الممدكح إزاء حركة الصاـر
، فالرضى غالبان ما يككف لمأيء (الماؿ راضي)السخط لمماؿ، كالماؿ لامد، كقكلو 

، ككذلؾ مف ركااع ()الذم فيو حياة، كلـ تكف ىذه الصكرة تقميدية مألكفة لامدة
:                                           الصكرة اإلستعارية التي رسميا الأاعر إبراىيـ بف قصربا إبف عبداهلل المكصمي

 [الخفيؼ]
يسبحي الكرد في الخدكًد بآس 

 

في بياضو يزىك عمى القرطاًس  
 

ما يرل مف تكقد الخدِّ كاللٌمر 
 

 ()فذاؾى المييب مف أنفاسي 
 

 إف الفضاء الأعكرم الذم تأكمو االستعارة إطاران لمصكرة الكمية التي ىبط 
الأاعر برسؿ إبداعوي مف سمكات خيالو ليلسدىا في لداكؿ رقراقة دفاقة عذبة 

تمظيرت باأللفاظ التي أتكئ الأاعر عمييا؛ لينيض بإسمكب تعبيرم لميؿ يربك 
                                                 

. 1/116: قئاد اللماف ()
ىذا ما ذىب إليو الدكتكر عز الٌديف إسماعيؿ في أف الصكرة الأعرية القديمة صكرة حرفية لامدة كلـ تكمف  ()

كال يمكف لنا أف نأخذ ىذا الرأم أك نميؿ . فييا أم خاصية عضكية أك حركية، إنما كانت عناصر لامدة
إليو، أك نحمموي محمؿ اللد؛ ألننا نلد أف ىذا الحكـ سبؽ عمى الصكرة غير نابع مف دارسة تحميمية عميقة 

فيؿ يلكز أف . لمأعر العربي القديـ، كما نممحوي مف قكليًو ىك البحث عف أكاىد قميمة تخدـ كلية نظره
: األدب كفنكنوي : ينظر. نقكؿ كنتلاىؿ النتاج الأعرم عمى مدل ماات السنيف معبران في ذلؾ عمى القئاؿ

119-120 .
. 1/111: قئاد اللماف ()
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لماالن كمما إزدادت مسافات االنزياح بيف ما أسسو مف مقتربات تمؾ الصكرة عمى 
نحك يفسح لمتأكيؿ الذم يليض فلالة المباأراتية، بالقياـ بدكرًه مما تعمؽ لدل 

ىكذا رسـ .. المتمقي فاعمية التصكير، كالقدرة عمى اختئؽ فلكات إيحااية باىرة
الأاعر صكرتو، كتكسؿ إلييا بتقانة االستعارة، إذ إف مف صفة الكرد اإلحمرار، إال 

إنو طٌعمو بكرد اآلس الذم يككف زاىي البياض، كمعمـك أفَّم اإلحمرار إذا امتزج 
بالبياض يحدث المكف الكردم، فالخدكد المقصكدة بالكصؼ خدكد متكردة مترفة 

منٌعمة، كلـ يمسيا لييب أظؼ الحياة، كال خالطتيا كدكرة العيش، كىذا يدؿ عمى 
نأكء نمط التماعي مترؼ منعـ يستدعي أف يكرث النمط المنكفئ المنكسر بيف اآله 
كالحسرة لما بيف النمطيف مف بكف يصؿ حد التناقض كتكمف الصكرة اإلستعارية فيو 

 (تكقد الخد كاللمر)ك  (يسبح الكرد)بقكلًو 
: انصورة انكنائيت. 3

 إحدل كسااؿ أنماط الصكرة، كمنبع مف منابعيا، بؿ ىك رافد ميـ ليا؛ ألنو 
يخمؽ، كيعمؽ ساحة اإلنزياح، فمف خئليا يأرع المبدع في تككيف صكرة إيحااية 

مفضية إلى أيء مف الغمكض الذم يحيط بيا مف ذكر أيء المراد بو أيء أخر 
أف يريد المتكمـ إثبات معنى مف المعاني، فئ يذكرهي بالمفظ المكضكع لىوي "مف خئؿ 

في المغة، كلكف يليء إلى معنى ىك تاليو، كردفو في الكلكد، فيكمئ بًو إليًو، 
كلذلؾ فإفَّم الصكرة الكنااية ال تحدد عند الداللة المباأرة . ()"كيلعموي دليئن عميو

لأللفاظ، إٌنما يتعدل ذلؾ إلى اإليحاء كالتأكيؿ، فضئن عف ذلؾ فإف التصكير بأسمكب 
الكناية يتيح لمصكرة بعدان لماليان مف خئؿ اإلثارة المتكلدة مف اإليحاء؛ ألف المفظ 

، كنلد الصكرة الكنااية ()فييا يطمؽ، كيراد بو الـز معناه مع لكاز إرادة المعنى ذاتو
: عند عبدالكاحد بف إبراىيـ بف الحسف المكصمي

 [البسيط]
 (أمسى ضيحى)عاطيتو في ظئـ الٌميؿ 

 

درُّ الثريا عمى كاساتًو نثرا  
 

                                                 

. 52: دالاؿ اإلعلاز ()
. 271(:أطركحة)النقد البئغي عند العرب إلى نياية القرف السابع اليلرم، : ينظر ()
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فقاؿ لي كثنا ًمف قٌدًه غصنان 
 

ـى مبتسمان عف ثغرًه دررا  كأا
() 

 

 إف النص يتكئ في ملممو عمى عناصر تعبيرية قادرة عمى تفعيؿ كؿ بؤر 
اإلثارة فيو مف خئؿ المقطة االستيئلية التي قيٌدـ بيا النص القاامة عمى أساس 

فكيؼ  (أمس الضحى)يقابمو  (فظئـ الميؿ)المفارقة المنتلة لكؿ أبعاد االنزياح 
في الميؿ، كىما زمناف متضاداف، إال أف انفتاح أيية الخياؿ  (أمس الضحى)تأرؽ 

مف كسااؿ تحقيؽ : لدل الأاعر حداه إلى استعماؿ تقانة اسمكبية يمكف القكؿ إنيا
، إذ كنَّمى الأاعر (الكناية)الغمكض الفني المرلك في النص، كىك ما يعرؼ بػ 

عف حالة أعكرية متأللة فتية مثمما ىي الأمس زمف الضحى، قد  (أمس الضحى)
تمثميا عناصر تأع أنكثةن، حقيقةن، أك ملازان، كالخمرة، إذ تيرل عناصر تمؾ الصكرة 
البصرية عبر رسـ صكرة حسية مفصحة عف محمكالت داللية زخر بيا النص، إذ 

الذم تبعثر، كىي حركة نابضة  (در الثريا)أبو الأاعر حبيبيات الخمرة كىي تصٌكر 
فصاح، لذلؾ  بالحيكية، تكٌلد فضاءن يعجُّ بالمأاىد التي تمج فضاء المتمقي بإسفار كا 

فالمبنى الكنااي الذم أنأأ الأاعر نٌصوي عمى تداعياتو الداللية كاإليحااية ىك ما أطٌر 
الصكرة بخيط ذىبي مف اإلثارة يأد تكؽ مستقبؿ النص إلى إستكناه صكره، كمدياتو، 
كقد يستميـ الأاعر الصكرة الكنااية ليعبر كيكحي إلى ما تعلز عف حممًو كالتعبير 

عنو بيذًه الصكرة التي يبكح بيا نص عمي بف أبي منصكر بف أبي عبداهلل 
:               قاائن ()المكصمي

 [الطكيؿ]
ًة الكىغىى  ٍكمى ٍكؿي عمى الأُّلعاف في حى يىلي

 

فىيىسقيييـ كأسان مف المكت عٍمقمان  
 

ـى كالقنا  ٍنوي الٌصكارى اٌل فىًسٍؿ عى كا 
 

كىادى الميطٌيما   لييخبرى عىنوي اللى
 

                                                 

. 3/133: قئاد اللماف ()
عمي بف أبي منصكر المكصمي، كاف أاعران ذكيان، ثاقب الحس، يقطع الأعرة مف لحيتًو كيقطعيا              ()

-4/36: قئاد اللماف: ينظر. بالمكصؿ (ىػ607ىػ أك 606)أربع قطع كيعقد بيا األكعية، تكفي ما بيف 
37 .
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قىٍد ألقٍت الحربي العكافي ًلرىانىيا  كى
 

 ()كألبىسىًت األبطاًؿ بالٌدـً ًعندىا 
 

 فالأاعر قد أأبع ىذا النص بالصكرة الكنااية فقكلو يلكؿ عمى الألعاف 
كناية عف القكة، كالعـز كقكلو يسقييـ كأسان مف المكت كناية عف اليزيمة النكراء التي 

ألحقيا بيـ، كفي البيت الثاني إحتكت عمى صفة الألاعة، أما قكلو ألقت الحرب 
العكاف كناية عف السمـ كىذًه الصكرة بكؿ ما تحكيًو مف إسمكب، أك كسيمة ميمة 

.  ()الستكناه المأاعر كاألحاسيس، بما ليا مف خاصية تكثيؼ المكقؼ، كتمكينوي 
 ككذلؾ مف ركااع الصكرة الكنااية نلدىا عند عبدالرحمف بف محٌمد بف محٌمد 

 [الكامؿ]:                                        قاائن ()بف عمر المكصمي
كبكى الٌسحاب عمى الرياض فىزيخرفىٍت 

 

لبكاايا كتىبىسَّمـ الٌنكاري  
 

كتفٌرلٍت كىٍلنىاتي كردى أقيقًو 
 

صفٌر مف خدًر القطاؼ بياري    ()كا 
 

  
 

حظيت ىذًه الصكرة الكنااية بإكتناؼ رمزم؛ ألف الرمز أساس اإليحاء كمنبع 
فينا تصكير ككناية . ()مف منابعًو، كىك ضد التقرير المباأر لمعكاطؼ، كاألفكار

كيرل بعض . لمدمكع الممتزلة بالحياء أصبحت خدكد المحبكبة صفراء كمكف البيار
النقاد أفَّم الصكرة بكؿ ما تكمف فييا مف تأبيو، كاستعارة، ككناية ما ىي إال طريقة 
لمالية تضعيا الكممات، كتنسليا المعاني إلحتكاء حدث معيف، فيي ليست حمى 
. ()زاافة بؿ إٌنيا لكىر فف الأعر الذم تكسبوي الحياة، كالحركة، كتبعدهي عف اللمكد

                                                 

. 4/38: قئاد اللماف ()
  21(: بحث)األثر األلنبي في المحسنات البديعية، : ينظر ()
، 264-18/262الكافي بالكفيات : ينظر ترلمتو. (ىػ626)كتكفي  (ىػ549)عبدالرحمف بف محٌمد كلد  ()

. 552-10/550، فكات الكفيات 216-1/215: كفيات األعياف
. 2/327قئاد اللماف  ()
. 304: الرمز كالرمزية في الأعر المعاصر: ينظر ()
. 356: نظرية البنااية في النقد األدبي: ينظر ()
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 ()كىذا اللكىر كاللمالية يمٌكح بًو نص عبداهلل بف عيسى بف الحسيف المكصمي
 [الكامؿ]:                                                       قاائن 

ٍسًنًو  اري عيقيٍكؿي الكاصفيف لحي تيحى
 

كيكبيري عند الكٍصًؼ قىٍدران فكـٍ ييصىؼي  
()

 

 فالأاعر يترنـ في إختيار مفردات بناء صكرتو بقكلو تحار عقكؿ كىي كناية 
كىي كناية عف العلز الذم أصاب  (قدران فمـ ييصؼ)عف األنبيار، كاللماؿ، كقكلوي 

ترصيف العئقة بيف "الكاصفيف، كىذا ناتج عف لماليا، كىنا حاكؿ الأاعر 
المكلكدات التي تككف النص، كتنأر فيًو مضامينًو، كذلؾ مف خئؿ أأكاؿ مف 
التعبير تتألؼ فيو رؤل الأعراء العأاؽ، كأفكارىـ، كمأاعرىـ مع ما يثير النفس 

. ()"كيخمب البصر
 كغالبان ما يقـك الأعراء بنقؿ الصكرة الكنااية عمى أكؿ تلربة يحيطيا اإليحاء 

كي ال تككف مدعاة لمممؿ، كالسأـ، كاإلنفعاؿ الخفي الذم كٌلدهي الكىف، كالعلز كىذا 
: يبكح بو نص عبدالرحمف بف عمر بف الحسف المكصمي

 
 [الطكيؿ]

رىأىٍت غيصيني بعد الٌنضارًة ذاكيان 
 

 ()كماء أىبابي غاضى عف كؿِّ ميكًردً  
 

كناية عف  (ماء أباب غاض)ك (بعد النضارة ذاكيان ) فالصكرة ىنا تتمثؿ بقكلو 
الأيب، فيذه الصكرة ال تثير ذىف المتمقي فحسب، بؿ تثير صكران ليا صمة بكؿ 

اإلحساسات الممكنة التي يتككف منيا نسيج اإلدراؾ اإلنساني ذاتو، كىنا يفضي إلى 
، كخبرة لديدة . ()أنيا تلعمنا نرل األأياء في ضكءو لديدو

                                                 

عبداهلل بف عيسى بف الحسيف بف أبي طالب بف محٌمد باركخ أبي الييلاء بف أبي منصكر المكصمي كلد  ()
. بالمكصؿ، كاف كالده أميران عند أتابؾ نكر الٌديف أرسئف أاه بف مسعكد، ذك طبع في الأعر سميـ (ىػ594)

. 241-240: قئاد اللماف: ينظر ترلمتو
. 2/243: قئاد اللماف ()
  333(: أطركحة)المئمح الرمزية في الغزؿ إلى نياية العصر األمكم،  ()
. 2/264: قئاد اللماف ()
. 310-309: الصكرة الفنية في التراث النقدم كالبئغي عند العرب: ينظر ()
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: مصادر تشكيم انصورة
: اخليال. 1

؛ ككنوي الدافع الرايس القااـ عمى () يعٌد الخياؿ أحد أىـ كسااؿ تأكيؿ الصكرة
تككيف صكر ذىنية ألأياء غابٍت عف متناكؿ الحس، كال تنحصر فاعمية ىذه القدرة "

في ملرد االستعارة اآللية لمدركات حسية ترتبط بزماف، أك مكاف بعينو، بؿ تمتد 
فاعميتيا إلى ما ىيكى أبعد، كأرحب مف ذلؾ، فتعيد تأكيؿ المدركات، كتبنى منيا عالمان 

متميزان في ٌلدتًو كتركيبًو، كتلمع بيف األأياء المتنافرة، كالعناصر المتباعدة في 
كأأار اليًو . ()"عئقات فريدة تذيب التنافر، كالتباعد، كتخمؽ االنسلاـ، كالكحدة

القكة التي بكساطتيا تستطيع صكرة معينة، أك إحساس معيف أف : "ككلكدج بالقكؿ إٌنوي 
يييمف عمى عدة صكر، أك أحاسيس في القصيدة فتحقؽ الكحدة فيما بينيا بطريقة 

فاألحرل بالمبدع أف يكسب المتمقي مف خئؿ تصكيرهي لمعاطفة مف . ()"أأبو بالصير
الفرؽ بيف معاللة المناظر الطبيعية بقكة " إظيار قخئؿ الخياؿ؛ ألف مف خصااص

حيف يتناكؿ الخياؿ "، إذ إفَّم الفاعمية لمصكر تكمف ()"الخياؿ، كمعاللتيا بغيرهً 
الخئؽ األأياء، بما ىي رمكز مباأرة، مدركة تستثير حقئن مف اإلنفعاالت 

كاالستلابات، كالدالالت، فيي كضع ثقافي خاص لو طبيعة محددة تقريبان، ثَّـم ييزُّ 
األأياء، كيفتعميا، ينفض عنيا حقميا الخاص المدرؾ، كيعمدىا في ضكء ليد ال 

ـٌ يقذفيا في لسد القصيدة . ()"تعرفو العيف، ث
 كمثمما لمخياؿ خصااص، فإٌف لىوي كظااؼ ىي القدرة الكامنة في اكتأاؼ 

العئقات بيف األأياء المتباعدة فيذًه العئقة بيف األأياء التي تمثؿ رابطان خفيان 
كما تفضي إليو الصكرة مف ىذا الكأؼ عف تمؾ . يمتقطيا الخياؿ أرط في التصكير

                                                 

. 336: الصكرة البئغية عند عبدالقاىر اللرلاني: ينظر ()
. 17: الصكرة الفنية في التراث النقدم كالبئغي عند العرب ()
. 159-158: دراسات بئغية كنقدية ()
. 61: النقد األدبي ()
. 45: لدلية الخفاء كالتلمي، دراسة بنيكية في الأعر ()
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العئقة ال يمتقطيا إال الأاعر بحٌسو المرىؼ، كقكة تركيزًه، كسعة بصيرتًو النافذة إلى 
كىذا . ()مف حكلوً األأياء مف خئؿ الغكص في أعماقيا؛ ليلعميا حية تتحرؾ 

الخياؿ الذم عيرؼ عند النقاد بالخياؿ االبتكارم، كىك الخياؿ الذم يؤلؼ صكران 
لديدة عناصرىا مككنة مف تلارب الأاعر ال يقدـ صكرة لكاقع خارلي كما ىك في 
حدكدًه المادية؛ إٌنما ىك يلمع قراءآتًو، كمف تلاربًو الحياتية عناصر تتداخؿ لتكٌكف 
نسيج ىذه الصكر اللديدة المبتكرة التي ال تراىا عند غيرًه مف األدباء، بؿ نحف ال 

، كىذا ما نلده عند ()"نراىا في كثير مف إنتالو األدبي الذم يكتبو في فترات مختمفة
:                                          عبداهلل بف إبراىيـ بف عمي المكصمي محققان خياالن إبتكاريان إيحاايان في طمكع البدر

 [البسيط]
كأفَّم ماءى الفراًت العىٍذبى حيف لرل 

 

كالبدري مف فكقًو في الٌميؿ ممدكدي  
 

فيركزىجه ذاابه في األرض منبسطه 
 

 ()فيو مف الٌذىب اإلبريز عامكدي  
 

ف   يؤسس الأاعر لمأيد مفعـ بالحركة، مترع بالنأاط، مأيد ىادئ أليؼ، كا 
بيا أاخصان، كىنا تتفعؿ  (لرل)كاف ما فيًو مف محكر الحركة التي ينيض الفعؿ 

كؿ بؤر الخياؿ حيف تمتقط مخيمة الأاعر ىذًه المقطة التي يبدك فييا القمر متسربئن 
قد ذاب كانتأر عمى نحك منبسط خالطوي ذىب خالص يأكؿ   (فيركزج)ممتدان كأٌنوي 

بداع الخياؿ ىنا يتلمى بيذا النسؽ التصكيرم .. إمتدادان عامكديان عمى صفحة الماء كا 
الدقيؽ الذم تكسؿ إليًو الأاعر بخيالًو، كما تييأ لىوي مف نسغ ذلؾ الخياؿ ليبتكر 

مأيدان غاية في الثراء، كالخصكبة، ألمؿ ما قدموي الخياؿ ىنا مف الحأد الصكرم 
المتراكـ عند تخـك النص إنزياحان، كبؤران لمالية تفعؿ مديات التأثير في النص إلى 

.  حدو كبير
فيك ذلؾ الخياؿ  (الميؤلىؼى ) ىذا بالنسبة لمخياؿ االبتكارم، أما الخياؿ التأليفي 

يقـك عمى إثارة خارلية تبعث في نفس الفناف صكران أخرل تأابو الصكرة "الذم 
                                                 

. 1/57: النقد األدبي: ، كينظر1/57: مقدمة ابف خمدكف: ينظر ()
. 29: في النقد األدبي، دراسة كتطبيؽ ()
. 2/223: قئاد اللماف ()
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، كىذا الخياؿ نلدهي عند محٌمد بف ()"الخارلية المثيرة مف ناحية الطابع النفسي
 [الطكيؿ]:                                الحسف بف عبدالقاىر المكصمي في قكلو

كيىٍيكىل إعتناؽى الٌسميرٌم أللمًو 
 

كيطربيوي بافي الحمى كيىأيٍكقيوي  
 

كيقمؽ كلدان كٌمما عىٌف عارضه 
 

ًكقيوي   تذٌكرهي ثغر الحبيب بري
 

كتغريًو إٍف ىٌبت مف الغكر نفحةه 
 

 ()كأٌف بيا حادم الغراـ يىسيكقيوي  
 

 كمف ىذا الخياؿ قكؿ يكسؼ بف المظفر بف احمد المكصمي المعركؼ بابف 
 [الخفيؼ]:                                                 اللراش كاصفان الخمرة

ًصٍؼ لي الميداـ قمتي تأمؿ : قاؿ
 

كأسيا تٌمؽ كٌؿ كصؼو كسيـً  
 

 كىي في لكف نار مكسى كفي الفعػ

 

 ()ػؿ كنار الخميؿ إبراىيـ 
 

 لقد اتاحت بنية التناص، بينو كبيف النص القرآني في تككيف صكرة أسيمت 
 (ضئؿ كىئؾ)كنار إبراىيـ  (ىداية كسئـ)األضداد في تفعيميا، كىي نار مكسى 

كلرىا إلى فضاء التأكيؿ المتسربؿ مف بيف اصابع المقطة التي اضفى عمييا الأاعر 
. بخيالو بتقانة مكنتالية عبر مقتربات التناص سمة تأثيرية فاعمة في ساحة الممتقي

الخياؿ الذم ال ييعنى بكصؼ األأياء "ككذلؾ الخياؿ التفسيرم، كىك ذلؾ 
 ()"الخارلية، إنما يحاكؿ تفسيرىا، كىك أكثر صكر الخياؿ إنتأاران في أعرنا العربي
 ()كمف ىذا ما نلده عند العٌباس بف عبدالمطمب أبك المحاسف إبف زبئؽ المكصمي

 [الطكيؿ]:                                                   قاائن 
مىعيكا  تنادل ببيًف مف تيحبُّ كأىزى

 

رحيئن فماذا أنت يا قمبي صانعي  
 

                                                 

. 29(: دراسة كتطبيؽ)في النقد األدبي  ()
. 6/19:قئاد اللماف ()
. 8/295:المصدر نفسو ()
. 30(: دراسة كتطبيؽ)في النقد األدبي  ()
الكافي : ينظر ترلمتوي . مف أىؿ المكصؿ كأبناايا العدكؿ أصمو مف تمعفر مف أبرع أىؿ زمانًو ذكاء، كفطنة ()

، 107-80: إبف زبئؽ تكفي في حدكد الستيف كستمااة، كالتذكرة الفخرية: ، كفيو368-29/362: بالكفيات
، كعيكف 262: ، كالعبرة(إبف دبئؽ)، كفيو 523-1/513: ، كذيؿ مرآة الزماف348: كالحكادث اللامعة

. 286-20/279: التكاريخ
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سًف الٌتصٌبر قادره  أأنتى عمى حى
 

لمبيف لازعي  (أنت)غداةو الٌنكل أـ  
 

كلستى بصبرو منؾى يا قمبي راليان 
 

 ()ككيؼ كفي بيقياؾ ما أنا طامعي  
 

: انتجربت انشعريت. 2
 إٌف حياة اإلنساف عبارة عف سمسمة تلارب متراكمة، كىي بدكرىا تزيد حياتو، 

كنفسيتو بانطباعات خاصة، يبرزىا القكؿ، أك الفعؿ كبعد ذلؾ يظير تأثيرىا عميو 
إيلابان، أك سمبان، كالأاعر ليسى بمعزؿ عف بياتو في التفاعؿ مع أحداث عصرًه الذم 
يكاكبو بؿ قد يككف أكثر الناس حسان مرىفان، كىذا معمـك عف الأعراء، فغالبان ما تلد 
أٌف الأاعر ينقؿ أحاسيسوي، كعاطفتو نقئن صادقان بعيدان عف المراكغة كالمخادعة التي 

تكلد تكمؼ العاطفة، فما عمى األديب إال الصدؽ في أعرًه، كنثرًه، إذ إٌف التلربة 
الصكرة الكاممة النفسية، أك الككنية التي يصٌكرىا الأاعر حيف يفكر : "الأعرية ىي

حساسًو، كفييا يرلع الأاعر إلى  في أمر مف األمكر تفكيران ينـٌ عف عميؽ أعكرًه، كا 
خئص فني ال إلى ملرد ميارتو في صياغة القكؿ؛ ليبعث الحقااؽ أك  إقناع ذاتي، كا 

، كىذا ما نلدهي عند عمي بف أحمد ()"يلارم أعكر اآلخريف ليناؿ رضاىـ
: ()المكصمي

 [المتقارب]
 لكاده إذا ما األكٌؼ إنقىبىٍضفى 

 

كأخمؼى نكء الندل الساكبي  
 

كبحره عمى كرًة الكارديف 
 

ليـ ليسى ينقصو أاربي  
 

أمكالم أأكك إليؾ الٌزماف 
 

فقد مٌسني بردهي الناصبي  
 

رماني مف قٌرًه قارسه 
 

كمف ريح بمٌتوي حاصبي  
 

كلاءى بثمجو غدا مفرؽ الٌثرل 
 

كىك مف لكنًو أاابي  
 

                                                 

. 8/316: قئاد اللماف ()
.  373: النقد األدبي الحديث ()
عمي بف أحمد بف محٌمد بف عبدالكريـ بف زيف الديف أبك الحسف الكاتب المكصمي، كىك مف أسرة آؿ األثير  ()

. 3/358: قئاد اللماف: ينظر. (ىػ623)كتكفي  (ىػ560)في المكصؿ، كلد سنة 
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أظؿُّ نيارم ذا رعدةو 
 

 ()كمف مسوي نافضه صالبي  
 

 ع إف الأاعر، كمف خئؿ فاعمية نبض التلربة الأعرية التي مر بيا استطا
أف يلسد تمؾ التلربة عمى نحك عبر بو عف كؿ ابعاد تمؾ التلربة الكلدانية 

كااللتماعية، كما تلمى فييا مف قيـ إنسانية نبيمة، كالمأيد الذم يقدمو الأاعر عبر 
ىذه التلربة مأيد ينـ عف قيـ عربية النلار، أصيمة األركمة ال يمكف أف يدفع دافع 
مف يحمميا إلى التخمي عنيا ميما قست عميو ظركؼ الحياة، كمسو أظفيا القاسي، 

كال يخمك ىذا المأيد الأعرم مف بث أكلاع الأككل، كآالـ الفاقة، لتدىكر القيـ 
اإلنسانية التي لـ تعد تنصؼ المركءة، كال عادت تكترث باإلنساف، كىذا كمو خئصة 

. تلربة خاصة عاأيا الأاعر، ككابد لكعتيا
لكؿ تلربة أعرية عناصر مختمفة مف فكرية، " كعمى غرار ما سبؽ نممس أفَّم 

كخيالية، كعاطفية، كىذه العناصر في ذاتيا كؿ عنصر عمى حدة التي يتألؼ منيا 
، إذ إٌف الأاعر كخيالوي كعاطفتوي ()"االأعر، إذ إنيا، كالحالة ىذه نثرية في طبيعتيو

ليس حصران أف يتفؽ مع اآلخريف كذلؾ ما نلدهي مف االحتراـ في تلربة إبراىيـ بف 
 [الكامؿ]:                              قصربا الأعرية الغزلية

يا أيُّيا الرأأ الذم للمالًو 
 

خضعٍت بغير إرادتي أركاني  
 

سقيان لدارؾ في الفؤاًد بعبرتي 
 

كعمى الغكير بكابؿو ىٌتاًف  
 

أنسيتني بمذيذ ذكرؾى كٌمما 
 

قد كاف قبؿ ىكاؾ في إنساًف  
 

أنا ذلؾ الٌصب الذم لك مٌر بي 
 

صأحي الفؤاد لعادى كالسكراًف  
 

كت كيرؽي الحماـ بأدكىا  عني رى
 

 ()كتحدثت بيكام في األغصافً  
 

 (سقيان ) في ىذه التلربة الأعرية استعمؿ الأاعر اآلسى، كالدعاء لمدار بالسقيا 
كلكف ىنا ال يككف ذلؾ السقي باليتاف، كالكابؿ بؿ بالعبر التي إنثالت ما في الأاعر 

لكي تقص حكايتو  (الحماـ)في حسرة، ككذلؾ استعماؿ الرمز، إذ استعار الحيكاف 
                                                 

. 3/359: قئاد اللماف ()
. 384: النقد األدبي الحديث ()
. 1/112: قئاد اللماف ()
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عمى المأل نيابةن عنو، كالمعركؼ عف ىذا النكع مف الحماـ بأدكه الحزيف داامان، فإفَّم 
ما يمح عمى كلداف الأاعر ىك عمؽ تلربتو، أك مقدار ما تحمموي مف آماؿ كآالـ، إذ 

عبر عف فضاء ألمًو باستعارة أأياء تنكب عنوي في الكاقع لمتعبير عف ذلؾ األلـ 
الممتزج باألمؿ، كىك يتعمؿ بأيسر األسباب التي ييمني نفسيا بيا؛ لكي يبقى عمى 

إف كاقع التلربة الأعرية لدل الأاعر كاقع يتنفس بصعكبة؛ مما .. ىامش الذكرل
دفع الأاعر إلى تحقيؽ االستعاضة بغير ذاتو لحمؿ إرىاصات تلربتًو كتداعياتيا ، 
لعؿ ىذا متأتو مف عكامؿ ذاتية أكالن متعمقة بالبناء النفسي لمأاعر، كخارلية أساسيا 
التزمت االلتماعي، كاالضطياد الطبقي، كالمزاج العاـ السااد آنذاؾ الذم لـ يكف إال 

ملمكعة مف النكبات التي منيت بيا األمة، لذلؾ فالتلربة ىنا عبارة عف مأاعر 
متراكمة مؤلمة البكح، كالتطبيؽ، فما إف سمح األمر بذلؾ حتى أبيح لمتلربة الأعرية 
أف تحقؽ حضكرىا الفاعؿ الذم أٌد كؿ ألزاء الصكرة بطريقة فييا الكثير مف تفعيؿ 

. البؤر الصكرية المتخمة بالمثيرات
 كفيما يدكر الحديث حكؿ الصدؽ في التلربة الأعرية أأار أحد النقاد 

أف يككف الأاعر قد عانى التلربة بنفسًو حتى "المحدثيف إلى أٌنوي ليسى بالضركرة 
يصفيا، بؿ يكفي أف يككف قد الحظيا، كعىرؼ بفكرة عناصرىا، كآمف بيا، كدٌبت في 

، فإذا كاف كثير مف أعراء المكصؿ ينقمكف تلربتيـ الغزلية، أك ()"نفسو حٌمياىا
 ينقؿ تلربتو في ()المدحية نلد أٌف الأاعر إبراىيـ بف المظٌفر بف إبراىيـ المكصمي

: رثاء األمير مكدكد إبف المراؽ كيعزم إخكتو
 [الخفيؼ]                       

طاؿ يكمي كطاؿ بي التسييدي 
 

أكدل الفتى مكدكدي : منذ قالكا 
 

عترتني كساكس أيبتني  كا 
 

لك درل بعضيا لأابى الكليدي  
 

                                                 

. 385: النقد األدبي الحديث ()
التسمسؿ : ، كالتكممة157-1/155: تاريخ إربؿ: ينظر ترلمتو. إبراىيـ بف المظفر المعركؼ بابف البرني ()

، 5/89: ، كالعبر1/111: ، كلساف الميزاف5/99: ، كأذرات الذىب6/147: ، كالكافي بالكفيات2010
. 1/92: ، كقئاد اللماف100، 13: كالمنبو
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راعىنا بالفراؽ كىك كالكدكدي 
 

رتعى لانبيو تربه كدكدي   كا 
 

كفقدنا لفقدًه لٌذةى العيش 
 

بكري مٌنا فقيدي   فصبره الصَّم
 

غاابه غابى مالوي مف إيابو 
 

 ()خابى فيو الرلاء ليس يعكدي  
 

 نحسُّ صكتى الأاعر خافتان يخمك مف العاطفة التي تغني التلربة الأعرية فما 
ىي إال ملاممة أعرية إلرضاء نفكس أقارب األمير، كيطغى عمييا صكت المتكمـ 
مف التاء كالياء كنا المتكمـ، فيذه تلربة أعرية مصطنعة؛ ألف التلربة الأعرية كما 

الكئـ الذم تذعف "يلسد مضامينيا ابف سينا في القكؿ المخٌيؿ بقكلو إٌف المخٌيؿ ذلؾ 
لو النفس، فتبسط عف أمكر، كتنقبض عف أمكرو مف غير رٌكية كفكرو كاختيار، 

، ()"كباللممة تنفعؿ لو إنفعاالن نفسيان أكاف المعقكؿ مصدقان بو أك غير مصدؽ
كالأعر قرينة التخييؿ، فيمكف أف  فالتصديؽ حسبما يراه ابف سينا مقترف بالخطابة،

نممح التخييؿ المقترف بالأعر عند عبدالرحمف بف عمر بف الحسف أبك محٌمد 
:، معبران عف تلربتًو الأعرية في الأيب الذم عئ رأسًو فنأل أحبابو عنوي ()المكصمي
 [الطكيؿ]         

رأٍت غيصيني بعدى الٌنضارة ذاكيان 
 

كماءى أبابي غاضى عف كؿِّ مكرًد  
 

فنٌفرىا ما كافى مف لكف لٌمتي 
 

فصٌدت كقالٍت أبيضي بعد أسكًد  
 

ىتديتي فأعرضٍت  فقمت ضئالن كا 
 

كقالٍت إال يا ليتى لـ تؾي تيتدم  
 

ألـ تدًر أٌف الأيب ذنبيؾى عندنا 
 

فقمتي ليا ال تعلمي كتأٌيدم  
 

بيلرؾى أضرٍمًت الغضا في حيأاأتي 
 

فيذا أراري الناًر مف غير مكقدً  
() 

 

 إٌف ما لاء بو الأيب مف تلربة أعكرية أفضت بالأاعر إلى اإلحساس 
بالأككل، كاليأس، كالصدكد الذم أضرمتو محبكبتو فيًو، كذلؾ لنأم التخييؿ أكثر مما 

                                                 

. 1/94: قئاد اللماف ()
. 161: فف الأعر ()
عبدالرحمف بف عمر بف الحسف بف نصر بف سعد بف عبداهلل بف باز، أبك محٌمد المكصمي، يكتب القصص  ()

. 2/264: قئاد اللماف: ينظر ترلمتو. (ىػ610)باأللر، كيعمؿ أأعاران يمدح بيا الناس، تكفي بالمكصؿ 
. 2/264: قئاد اللماف ()



  املبحث الثاني الصورة الشعريت
 

    

220 

 

ىك معتاد فإف كاف ابف سينا قد أتاح لنفسو الرضى في ىذا التخييؿ، فإف أرسطك 
إف عمى الأاعر أف يمتـز في تخيئتًو، كمحاكاتو األأياء التي : "سبقوي في ذلؾ قاائن 

. ()"لرت العادة باستعماليا في التأبيو
 كبناءن عمى ما تتيحوي التلربة الأعرية لمنص مف طكؿ نفس، دفعت أرسطك أف 

لادة القصص "فأأار إلى ذلؾ قاائن إٌف  (القصص الأعرم)يسبغ عمييا طابع 
الأعرم، كالبمكغ بو إلى غاية التماـ إنما يككف متى بمغ الأاعر مف كصؼ الأيء، 

أك القضية الكاقعة التي يصفيا مبمغان ييرم السامعيف لو كأنوي محسكس، كمنظكر 
 أاكيان، كمعاتبان أحد ()، فيذا الأاعر عبداهلل بف عيسى بف الحسيف المكصمي()"إليو

:  صحبًو، كمعبران بتلربة أعكرية رااعة إزاء ىذه القطيعة قاائن 
 [الطكيؿ]          

 كلٌما تيادل أف ترل كتبؾى التي
 

أسرُّ بيا ما دمتي في أاسع البيعًد  
 

ـٍ تديـ  مًمنا بأٌف البيفى يينسى كلى عى
 

ٍت عند الكادع مف الٌكدِّ   رى أركطى لى
 

كتبنا عىسى تحنكا عمينا بمثمًو 
 

كتابان ييبكي ًضٍمنيًو أعيف الٌصٍمد  
 

كالبَّمد مف بطء الٌسحاب عف الٌربى 
 

 ()مكافاة مستسقى لو رٌبما يلدم 
 

 ككذلؾ نلد التلربة الأعرية الفياضة في قكؿ عبدالمحسف بف عبداهلل 
:                                     المكصمي

 [البسيط]                          
كاهلل مالي أنيسه بعدى فرقتكيـ 

 

إال البكاءي كقرعي الٌسف مف ندمي  
 

كال ذكرتي ليالينا التي سمفٍت 
 

 ()إال لرت أدمعي ممزكلة بدـً  
 

                                                 

. 222: فف الأعر ()
. 229: المصدر نفسو ()
عبدالرحمف بف عبداهلل بف رأيد أبك محٌمد بف أبي الغريب التميمي المعركؼ بالصقيؿ المكصمي كلد  ()

. 2/311: قئاد اللماف: ينظر ترلمتو. ، كتكفي بالمكصؿ(ىػ562)
. 2/243: قئاد اللماف ()
. 3/92: المصدر نفسو ()
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 إف التلربة القاسية التي ينكء بيا الأاعر حممتو إلى أف يرسميا رسمان سيميان 
بارعان استطاع مف خئليا أف يضفي مئمح الحيكية كالفاعمية التي تثير مكامف 

المتمقي عمى نحك يضمف االستلابة التي تربك عمى حدكد االنفعاؿ، إنيا مكابدة      
. فكؽ المكابدة

: انعاطفت.3
 إحدل أىـ عناصر تأكيؿ الصكرة ناتلة عف ملمكعة مف االنفعاالت 

الكلدانية بدافع الحب، أك الكريه، كيتأثر بيا إيلابان، أك سمبان تبعان لنكع االنفعاؿ، 
فعاطفة الفرح ناتلة عف لقاء صديؽ، أك لقاء حبيبة، كأفاء مريض، أما عاطفة 

الحزف فيي مترتبة عمى الفراؽ، كالكحأة ككؿ ما يحممو البعد مف نتااج، ليذا فإف 
إنفعاؿ أديد ينزع بصاحبًو إلى ميؿ نحك أمرو مف األمكر ممؾى عميو نكافذ "العاطفة 

، فيي تعطي النص الأعرم ()"حكاسًو فئ يستطيع االنفئت منو كال التخمي عنوي 
االستمرار كالديمكمة، فبدكنيا الأعر ما ىك إال كممات لامدة، كىي سر بقااًو، 

كاستمراره؛ ألف العاطفة الصادقة اللياأة النابعة مف األعماؽ ىي التي تدفع بالأاعر 
تلربتو الأعرية التي تتأبع فييا نفسوي بمكضكع، أك : "إلى قكؿ الأعر لذلؾ ىي

فتظير غراازه في حالة . ()"مأاىدة يتأثر بيا تأثران قكيان يدفعوي إلى إفراغ ما في نفسو
 .()نأاط كاليمع، كالخكؼ، كالرعب، كالغضب، كالفرح، كالحزف، كاالأمازاز، كالعلب

 فالعاطفة بكصفيا أحد عناصر تككيف الصكرة دفعت النقاد إلى أف يعٌدكىا 
فمك أفَّم أاعريف تساكيا في المكىبة الطبيعية "ميزاف المفاضمة كالحكـ عمى الأعراء 

كىذا العنصر . ()"لكاف أقدرىما عمى اإلقناع أأدىما إحساسان بالعكاطؼ التي يصفيا
الكامؿ في أعماؽ النص يمكف أف يظير إذا كانت عكاطؼ الأاعر، كأحاسيسوي 

صادقة؛ كذلؾ مف خئؿ استعمالو األدكات التعبيرية التي ترفد عمموي الأعرم؛ ليبقى 

                                                 

. 13: دراسات في النقد األدبي ()
. 1/31: مف بئغة النظـ العربي ()
. 88: في النقد األدبي: ينظر ()
. 17: فف الأعر ()
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أثرهي األدبي مترسخان عمى مدل العصكر الئحقة، فتنساب عاطفة الأاعر إلى 
القمكب، كتدخميا مف غير استاذاف، كىذا دليؿ عمى ثباتيا، كقكتيا فيبقى تأثير 

القصيدة في النفس، فالعاطفة ىي إحساس رااع مف نكع خاص عٌبر عنوي الأاعر 
كأعراء المكصؿ . ()بصياغة لمالية ذات مضمكف رمزم يحيط النص ليحفظ إثارتو

مف : مف تكمؼ قكؿ الأعر، كمنيـ: عمى كثرتيـ العددية انقسمكا إلى قسميف منيـ
كاف أعره عمى السٌلية فحاكؿ بعضيـ التعبير عف مأاعرًه، كالذم يستقرم قئاد 

اللماف يلد أٌنوي يحكم أنكاع المأاعر كاألحاسيس الصادقة، فبعضيـ بدأىا بالمكحة 
الٌطمىمية؛ ألنيا غالبان ما تذكر بعاطفة مأحكنة باألحاسيس المرىفة التي تلذب نفس 

مما يطبؽ الأكؿ الفني لمطممية أف يحتمموي ىك أف ينسؽ "المتمقي، كتثيرىا؛ كذلؾ ألف 
، كمثاؿ ذلؾ ما ()"أك تفاصيمو تنسيقان عاطفيان إلى حدو بعيد (طمؿ)لزياات المكاف 

:        ()نلده في قكؿ محمد بف غازم بف عمي بف أبي بكر المكصمي الفقاعي
 [البسيط]                             

قفا قميئن بربًع الٌداًر مف أضـً 
 

كٌيما أبثي إلى ذات المُّما ألمي  
 

قد رٌؽ لي حاسدم مما بميتي بو 
 

كعاذلي قد رثى لٌما رأل سقمي  
 

كيؼ الخئصي مف البمكل كقد تمفت 
 

كحي كقد صار خصمي في اليكل حىكمي   ري
 

يا نازليف بأرًض الخيًؼ عبدكـ 
 

مف بىٍعًد بيعدكيـ عيناهي لـ تنـً  
 

ـي أكقان ككلدان كٌمما صدحٍت  ييي
 

مىـً ... باللا  كرقاءه عمى عى
 

ما ىبٌت الريح يكمان مف دياركـ 
 

مىـً    ()إاٌل ذكرتي ليالينا بذم سى
 

                                                 

. 55: النص األدبي تحميموي كبناؤهي مدخؿ إلرااي: ينظر ()
. 203-202: مقاالت في الأعر اللاىمي ()
. (ىػ559)محٌمد بف غازم بف عمي بف محٌمد بف أبي سعد، أبك بكر المكصمي المعركؼ بالفقاعي، كلد  ()

محمد بف "، نقميا عف القئاد 266-3/265: ، كاللكاىر المضياة4/306: الكافي بالكفيات: ينظر ترلتموي 
. 2159، كالطبقات السنية، رقـ 551، رقـ 35(:630-621السنكات )، كتاريخ اإلسئـ "عمي بف غازم

. 6/128: قئاد اللماف ()
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 فيذا النص يليش بالعاطفة التي تكلد االنتحاب، فرسـ الأاعر مف خئؿ 
لكحة الطمؿ صكرة معبرة عف حزنًو لمغادرة محبكبتًو الديار، معبران عف ملالدتو، 

كمعاناتو النفسية، كصدؽ عاطفتو النابعة مف كلدانًو لاعئن الطمؿ كسيمة الستذكار 
أيامًو، كأدة أكقًو، كحنينو إلى ذلؾ الطمؿ؛ لينقؿ التلربة إلى المتمقي بكؿ ما تحكيًو 

الصكرة الأعرية تحفز "مف اآلـ أحٌس بيا الأاعر، فينقميا بصدؽ العاطفة التي تلعؿ 
، كليمنحيا القكة، كالخمكد المذيف يبقيانيا مترسخة في ()"دماغ المتمقي دكف أف تليدهي 

. حنايا القمب
 إف فيض العاطفة يككف صادقان كليسى مترتبان عمى فراؽ الحبيبة فحسب أك 

رثاء األعزاء مف الناس لدل الأاعر، فقد مدح أعراء المكصؿ عددان مف الخمفاء، 
كالعاطفة : كالكالة، كالقادة، بعيدان عف السعي كراء الماؿ، بؿ بدافع العاطفة التي تأٌدهي 

إفَّم المدح كثيران ما ينصرؼ إلى الفضااؿ "الصادقة، كالكفاء، كالحب، كغيرىا، إذ 
نفسيا بمناسبة ما فعؿ الممدكح، ككذلؾ يتلو الذـ إلى الرذااؿ بمناسبة ما إقترؼ 

ف ىذه المدااح، كاألىالي ترد متصمة في القصيدة الكاحدة بفنكف أخرل  الميلك، كا 
، كما في قكؿ عمي بف مئعب بف عمكٌم ()"رااعة كالنسيب، كالحكمة، كالكصؼ

: المكصمي مادحان القاضي عكف الديف أبا العباس أحمد بف محٌمد بف منعة اإلربمي
 [الرمؿ]

خففكا عف كاىمي ثقؿ اليكل 
 

ـي مثمي   مثمكـ مىف في اليكل يرحى
 

أك ما يكفي عزاءن أنني 
 

نازحي األكطاًف عف لارو كأىًؿ  
 

قد عىدمتي القيربى كالكصؿ معان 
 

كعطا أمؿ مف قاضو ألؿِّ  
 

ىك عكفي الٌديًف مكلىن ما لوي 
 

في لميع النَّماًس مف أبوو كأكًؿ  
 

طكدي عمـو ما لوي مف مرتقىن 
 

بحري لكدو فيضوي في كؿِّ سيبًؿ  
 

أٌييا المكلى الذم إنعامىوي 
 

كنداهي كالحيا في كٌؿ مىٍحؿً  
() 

 

                                                 

.  194: مقاالت في الأعر اللاىمي ()
. 182: أصكؿ النقد األدبي ()
. 3/304: قئاد اللماف ()
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 مدح الأاعر القاضي عكف الٌديف االربمي معبران عف كالاًو، كحبًو الكامف لوي، 
مف خئؿ العاطفة المأحكنة الصادقة التي تكتنفيا المأاعر اللياأة لامعان بيف 

النسيب، كاآلسى، كالبعد عف األكطاف، كمتصئن فييا ما ذكرهي عف الممدكح، كصفاتو 
فيك طكد العمـ، كبحر اللكد، كقد لعمت العاطفة تمؾ الصكر تتداعى في ذىف 

. ()الأاعر تداعيا مركزهي التأثير الكلداني كىذا ما ييسمى بتيار العاطفة
 
 
 
 

: ككذلؾ نحسُّ قكة العاطفة في قكؿ العباس بف عبدالمطمب المكصمي
 [الطكيؿ]

تنادل ببٍيف مىٍف تحبُّ كأٍزمىعكا 
 

 رىٍحيئن فماذا أنتى يا قمبي صانعي  
 

أأنت عمى حيسًف الٌتصبر قادره 
 

ـٍ أنتى لمبيًف لازىعي   غداة البيًف أ
 

كلستي بصبرو منؾى يا قمبي رالينا 
 

()ككيؼى كفي بقياؾ ما أىنا طاًمعي  
 

  

فالأاعر قد تأللٍت في نفسًو ركح المعاناة، كحرارة التلربة العاطفية، كىذا 
. ()خير دليؿ عمى التكامؿ النفسي، كالكلداني لديو

                                                 

. 36(: رسالة)الصكرة األدبية في الأعر األمكم، : ينظر ()
. 8/316: قئاد اللماف ()
. 369: التلديد في أعر الميلر: يينظر ()
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: اللغة:  أوًال 
 ىي وسيمة الشاعر، ومادتو التي يعبر بيا عف حاجاتِو، ويصوغ بيا أفكارِه بما 

يناسب الغرض المراد التعبير عنُو، وذلؾ مف خالؿ إنتقاء المفظة األكثر تأثيرًا في 
المتمقي، فالشاعر بامتالكو ىذه األداة يصبُح مجيدًا في توظيفيا في بناء نّصو 

ينتقي التراكيب "الشعري، فعمؿ الشاعر كعمؿ النّساج، أو البّناء ما عميو إال أّف 
الصحيحة فيرّصيا رّصًا كما يفعمُو البّناء في القالب أو النّساج في المنواؿ حتى يتسع 

. ()"القالب حصوؿ التراكيب الوافية بمقصود الكالـ، ويقع عمى الصورة الصحيحة
كما أّف إختيار ىذه التراكيب المعبرة عف فكرة الشاعر ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحالتِو 

األدب فف أداتُو التعبيرية ىي "النفسية، فمممديح ألفاظو، ولميجاء ألفاظو، وليذا فإفَّ 
الباب الرئيس لمدخوؿ، والتمعف في الشعر، وىي الطريؽ الميـ "كما إّنيا . ()"المغة

كتشاؼ قدرتو عمى التطور، والنمو ال يحطـ المغة "، فالشاعر بدورِه ()"لدراستِو، وا 
والمغة أداة يمتمكيا الجميع ويستخدميا بكالميـ الدارج، . ()"العادية إال ليعيد بناءىا

لكنيا في الشعر تختمؼ، فإف الشاعر عند استخدامو ليا تكسب مف الخصوصية 
والسمو؛ لينأئ بيا عف عموميتيا، ويضفي عمييا إحساَسُو المرىؼ ويحوليا إلى 

صوت شخصي، بموىبتو التي تظير ما في النظـ، فكانت وما تزاؿ موضع اىتماـ 
النقاد القدامى، والمحدثيف؛ ألنيا بؤرة الشعر، وجوىرُه الكامف المتدفؽ، وىذِه الحقيقة 
يعمميا شعراء الموصؿ في استخداميـ لمغة السميمة البعيدة عف الحوشي، والغريب، 

. والمتنافر مف األلفاظ
 والمغة العربية بوصفيا احدى لغات العالـ تطورت بمرور العصور السالفة، 

وتأثرت بالظروؼ، واألحداث التي عّمت الحياة العربية مف تطور حضاري في 
العصر العباسي، فكاف مف الطبيعي أف يتأثر الشاعر الموصمي بتمؾ التطورات 

                                                 

. 1/571: مقدمة ابف خمدوف ()
. 217: النصوص األدبية، دراسة وتحميؿ ()
. 25: المغة الشعرية في الخطاب النقدي العربي ()
. 6: بنية المغة الشعرية ()
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السياسية والفكرية، فنتيجة ىذا ىو وجود عناصر غير عربية في كياف المجتمع 
لكف البحث بصدد . العباسي الذي أفضى بدورِه إلى اإلنحالؿ السياسي، والقنوط

إظيار المغة ليؤالء الشعراء، والمتتبع ألشعارىـ في القالئد يميز لغتيـ الشعرية، 
الجانب التقميدي الذي إلتزموه في بعض أغراضيـ كالمديح، : وجوانبيا المتعددة منيا

وغيرىا، فكانت األلفاظ متناوبة بيف الموروث، والعصري الذي شغَؿ قسمًا ال .. والرثاء
. بأس بِو مف أشعار الموصمييف

 ومف الذيف استخدموا األلفاظ الموروثة في قصائدىـ ىو عمي بف مالعب بف 
 [المنسرح]:                                                       عموّي الموصمي

رفقًا بيا يا أيُّيا الّسائُؽ 
 

قْد سميَت ال عاقيا عائُؽ  
 

وقؼ عمى الوادي َوِرَد ماءِه 
 

فإّنُو مف أدمعي دافُؽ  
 

وناِد بالّنادي الذي دوَنُو 
 

 ()ىؿ يجمُع المعشوَؽ والعاشؽُ  
 

 فالشاعر قد استخدـ في قصيدتِو ألفاظًا مف المعجـ المغوي الموروث، منيا 
عائؽ، وسائؽ، والوادي، والنادي؛ ليستيؿ بيا قصيدتو وىذا إتِّباع إسموب القدماء في 

ثبات قدرتيـ  اختيار األلفاظ التقميدية، وىذا مف باب المحاولة إلظيار ثقافتيـ، وا 
المغوية فكأنيـ يعيشوف بيئة مف سبقيـ، وكذلؾ يبرز عمي بف مسمـ بف كامؿ 

 مظيرًا براعتِو في اختيار األلفاظ البدوية، وكأّنُو أحد شعراء البادية التي ()الموصمي
 [الكامؿ]:           عاش فييا طورًا طويالً 

ُعْج بالَقُموص عمى الَمحؿِّ الماِحِؿ 
 

وَسِؿ الطُُّموِؿ عف الخميط الّراحِؿ  
 

واستوقؼ األطالَؿ رّبَة وقفٍة 
 

جادت عمى الّصب الكئيَب بنائِؿ  
 

سكْب دموَعَؾ في عراٍص أقفرْت  وا 
 

وَعَفْت معالُميا كجسمي الّناحِؿ  
 

واستبَدَلْت مف كؿِّ ريـٍ آنٍس 
 

 ()حاَؿ ببخِر نافٍر وبعاطؿِ  
 

                                                 

. 3/304: قالئد الجماف ()
عمي بف مسمـ بف كامؿ أبو الحسف الموصمي العدؿ، قرأ شيئًا مف العمـ قاؿ شعرًا كثيرًا، أدركت آخر أيامو،  ()

. 3/381: قالئد الجماف: ينظر ترجمتوُ . وىو شيخ بالموصؿ
. 3/381: قالئد الجماف ()
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كالقموص، واألطالؿ، والقفر، وعفت ) فالشاعر ىنا استخدـ ألفاظًا بدوية 
وىذا دليؿ عمى عطاء الشاعر، وبياف أىمية الموروث  (معالميا، وريـ، وعاطؿ

والعمؿ بو مف غير إفراغ ذلؾ التراث وتجريدُه مف مفيومِو الحقيقي؛ ألنو حمقة 
. ()"متواصمة مف الخمؽ، واإلبداع داخؿ الحضارة السائدة

 ولمبحث أف يبيف أثر التراث في شعر شعراء الموصؿ في القالئد واستخداـ 
األلفاظ، والرموز التراثية التي ليا فائدة التوجيو، والتربية وليذا فأف عمؿ شعراء 
الموصؿ واتكائيـ عمى التراث ال يعّد نقصًا، أو عيبًا، وذلؾ عف طريؽ توظيؼ 
ال "التراث توظيفًا ينسجـ مع تجربتو الشعرية، فمذلؾ أبدى أحد الباحثيف رأيو في أف 
عيب في أف يستوعب األديب ثقافة أمتو، ويتمثميا، ثـ يطبعيا بطابعِو الخاص، 

، وىذا ما نجدُه عند مجموعة مف ()"واإلفادة مف تجارب السابقيف، وموضوعاتيـ
: شعراء الموصؿ ومنيـ عبدالرحمف بف عبداهلل الموصمي مادحًا بدر الديف لؤلؤ
 [الكامؿ]

حييت مف دمٍف ومف عرصاِت 
 

باألبرقيف محيمَة اآلياِت  
 

  وسقى معالمؾ الحيا وغدت َبعْر 

صِتَؾ الّرياُح عميمًة الّنفحاِت  ـ
 

فمكـْ قضيُت بؾ الّمبانَة الىيًا 
 

 ()بأوانٍس مثؿ الّدمى خفراتِ  
 

 فنجد الشاعر ىنا قد استوعب التراث المغوي وأفاد مف تجارب مف سبقوه وعمى 
الرغـ مف تأثر عدد مف الشعراء بالموروث، وىذا ال يعني موت المغة وجمودىا؛ ألنيا 
مادة األدب التي يكتشؼ بقيمتيا التعبيرية تجارب الحياة ونقميا إلى الناس، وتعريتيا 

ولمنقاد مذاىب شتى في تفسير سيولة المغة . ()مف قبؿ الشاعر إلكتشاؼ أجزائيا
إتسعت ممالؾ العرب، وكثرت "الشعرية، فيبدأ بذلؾ الجرجاني معماًل ذلؾ في قولُو 

الحواضر، ونزعت البوادي إلى القرى، وفشا التأدب والتظرؼ، واختاَر الناس مف 
                                                 

. 11: التراث والتجديد: ينظر ()
. 230: مف قضايا النقد والبالغة ()
. 2/315: قالئد الجماف ()
. 399: نظرية البنائية في النقد األدبي: ينظر ()
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الكالـ أليَنُو، وأسيمُو، وعمدوا إلى كؿِّ شيء ذي أسماء كثيرة اختاروا أحسنيا سمعًا، 
، وىذا ما نجدُه عند يوسؼ بف إبراىيـ بف نصر بف ()"وألطفيا مف القمب موقعاً 

: عسكر الموصمي منتقيًا أحمى األلفاظ وأسمسيا
 [الكامؿ]

يا َمْف أعاَر قواَمُو ُغْصَف الّنقا 
 

َىَيفًا ودوَف جبينِو األقماُر  
 

كيَؼ استبحَت القتَؿ وُىَو محّرـُ 
 

أنَسيت ما صدعت بو األخباُر  
 

فأجابني في حكـ أرباِب اليوى 
 

 ()قتُؿ المحبِّ عمّي الحبيِب ُجبارُ  
 

قيَؿ إذا ِعقَد الحُبى وسميدٌع 
 

إف شبَّ لمحرب العواف شراُر  
 

إذا تناولُو الكماة بمأزٍؽ 
 

 ()فطواؿ أعماِر الكماِة ِقصارُ  
 

 فالشاعر في لغتو الشعرية يستخدـ ألفاظًا ال ينفرد بو عف غيرِه مف الشعراء، 
حساسو تمكف أف يستقى مف األلفاظ الكثيرة ما  لكف الشاعر مف خالؿ موىبتِو، وا 

يناسب المعنى التي قيمت فيو، فينسجيا بطريقتِو، وقد وجد النقاد العرب أفَّ طبيعة 
األلفاظ التي الّبد لمشاعر أف يتخيرىا؛ لينجح في التعبير عف غرِضِو زاخرة بالمعاني 

الجزؿ منيا "التي يريد الشاعر النظـ فييا، وىذا ما أشار إليِو ابف األثير في أف 
يستعمؿ في وصؼ مواقؼ الحرب، وفي قوارع التيديد، والتخويؼ وأشباه ذلؾ، أما 
الرقيؽ منيا فإّنُو يستعمؿ في وصؼ األشواؽ، وذكر أياـ البعاد، وفي استجالب 

ومف األلفاظ التي تستعمؿ في وصؼ الحروب . ()"المودات، ومالينات االستعطاؼ
والخوؼ قوؿ إبراىيـ بف أبي النجـ الموصمي مظيرًا شجاعة أمير المؤمنيف 
المستنصر باهلل بحضرة الوزير مؤيد الّديف محّمد بف محّمد الخائف المجوسي 

: العمقمي
 

                                                 

. 18: الوساطة بيف المتنبي وخصوموُ  ()
. ُجباُر أىدر ()
. 140-8/139: قالئد الجماف ()
. 1/198: المثؿ السائر في أدب الكاتب والشاعر ()
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 [الكامؿ]
ذا الوغى إحَتّدْت وكؿَّ َحديُدىا  وا 

 

حّتى تشّبَو فاصٌؿ بَكَياـِ  
 

وبقسِطِؿ الّنقع المثاِر كأنَُّو 
 

ليٌؿ تطّمع أو طمْوع غماـِ  
 

وكأّنما لبَسْت بو شمُس الّضحى 
 

ثوبيف ثوَب ُدَجى وثوَب قتاـِ  
 

والخيُؿ تعُثُر بالّطمى وتقّسَمْت 
 

قسمًا لقّساـِ وسيـَ سياـِ  
 

وترى الّدماَء عمى الّثرى فكأّنما 
 

 ()ُعمْت بِو الّرىناء كأس ُمداـِ  
 

 وكذلؾ نجد ألفاظ وصؼ الحروب، وقوارع التيديد عند عبدالرحمف بف عبداهلل 
: بف رشيد الموصمي

 [الكامؿ]
َمُنعْت ِحمى البيِت الحراـِ ُسيُوفكـُ 

 

ـُ   وحماكـ في اهلل ليس ُيرا
 

ىذا حسامؾ مثؿ عزمؾ مَرَىؼ 
 

ـُ   تفرى الخطوَب بِو وىّف ِجَسا
 

فتكًا أميَر المؤمنيف بو عمى 
 

ـُ   أعداِئَكـ وِلباُسَؾ اإلقدا
 

ذا الحروُب توقّدت أنفاُسيا  وا 
 

ـُ   وَعال بيا بيف الكماة ضرا
 

والخيُؿ تعثُر بالّصوارـَ والقنا 
 

ـُ   وليا بأعمى الخافقيف ِقَتا
 

يسعى بكؿِّ ُمدّجٍج ُيقنى الوغى 
 

 ()َفْحؿ البوارؽ والصفوؼ قياـُ  
 

 فالشاعر ىنا قد جاء بألفاظ الحرب وكانت آنذاؾ لمحروب صدى، كذلؾ فإفَّ 
تتأثر بكؿ الظواىر االجتماعية تأثيرًا كبيرًا، فيي بدوية في المجتمع البدوي "األلفاظ 

غير المتحضر، لذلؾ نجدىا فيِو محدودو األلفاظ، والتراكيب، والخياؿ، ليست مرنة ال 
، والقنا، والبوارؽ، ومدجج. ()"تتسع بكثير مف فنوف القوؿ . فجاء بالصواـر

                                                 

. 1/141: قالئد الجماف ()
. 2/316: المصدر نفسو ()
. 129: المدخؿ إلى عمـ المغة ()
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 أما األلفاظ الرقيقة فإنيا تستعمؿ في ذكر الشوؽ إلى الحبيب بسبب كثرة 
بعادِه فيشرع الشاعر في ذكر مالينات االستعطاؼ، كما نجُد عند عبدالكريـ بف 

 [الطويؿ]:                                              محّمد بف عمواف الموصمي
وأضمُر في نفسي إذا ما لقيُتُيـ 

 

أبثُّ الذي ألقاُه مف ألـِ الَوجِد  
 

فتبُرُد أنفاسي ويخفُؽ ساكني 
 

 ()وأذَىُؿ حتى ال أعيُد وال أبدي 
 

 ففي ىذيف البيتيف سمؾ الشاعر طريؽ الشكوى المبطنة بالغزؿ فيؤدي ذلؾ 
بطريقة تختمؼ عف الشعر قواًل، فالشاعر تحرى األنيؽ الحسف والجميؿ المناسب مف 

. ()األلفاظ
 وكذلؾ ما نجدُه عند عبدالمحسف بف عبداهلل الموصمي منتقيًا أسمس األلفاظ 

 [البسيط]:         في وصؼ األشواؽ
شوقي إليُكـ يفوُؽ الَحْصُر والعددا 

 

ال أستطيُع أبثُّ الَوْجَد والَكَمدا  
 

وجفَف عيني غضيٌض منُذ فاُرقُكـ 
 

آليُت أف ال أرى مف بعدكـ أَحدا  
 

هلل أياُمنا والداُر جامعٌة 
 

ونحُف فييا َنْقضي عيشًة َرغدا  
 

ما كنُت أحسب أف الّدىر يبعدني 
 

 ()عنكـ فال كتبًا منكـ وال صددا 
 

بتعادىا عف التعقيد ىو تطور الحياة في   كما أفَّ مف أسباب سيولة المغة، وا 
العصر العباسي، وتأثر المجتمع كاف لو سمة تحوؿ الناس مف البداوة إلى التمسؾ 
بأسباب الحضارة مف ترؼ وعيش، وعمى الرغـ مف الكدورة التي أصابت المجتمع 

ف ألفاظ المحدثيف منذ عيد بشار، وما . لكف النتاج الشعري بشكؿ عاـ بقي كما ىو وا 
، ()بعدُه إلى وقتنا الحاضر ىذا كالمنتقمة إلى ألفاظ أقرب، وكالـ أرؽ، ومعاٍف أبدع

: وىنا نجد قوؿ عبداهلل بف يوسؼ بف محّمد الموصمي واصفًا القصيؿ وقد عاله الندى
 [الكامؿ]

                                                 

. 60-3/59: قالئد الجماف ()
. 11-10: لغة الشعر بيف جيميف: ينظر ()
. 3/92: قالئد الجماف ()
.  16: أخبار أبي تماـ: ينظر ()
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ُد بكرًة  أنظُر إلى ُقُضِب الزُّمرَّ
 

ولما عميِو مف الّندى تتحّيُر  
 

فكأّنُو دمٌع يكفكَفُو الحيا 
 

 ()فيجوُؿ في االماِؽ ال يتحدَّرُ  
 

 ففي ىذيف البيتيف أماـ ألفاظ رقيقة عذبة موحية بالتعبير العميؽ عف مكامف 
الجماؿ الذي آثرُه ذلؾ المنظر مف إعتالء الندى وريقات القصيؿ فيشبيو بعيني 

جميمة قد أغرورقت عيناىا بالدمع، لكف الحياء ينثر، ويكفكؼ ذلؾ الدمع؛ ليترعو عف 
األفؽ النازؿ فيشبو سطح الورقة بوجو المحبوبة، وىو مشاركة الحبيبة الشعور عف 

. طريؽ التعبير بيذه المفردات األكثر تأثيرًا في المتمقي
 وفضاًل عف تأثر المغة الشعرية بالموروث في ىذه الحقبة كذلؾ اتسمت بػ 

السيولة في األلفاظ والمعاني التي لـ تكف سوى خالصة التجاه معروؼ في القرنيف "
قة، والسيولة أو مدرسة الرقة، والسيولة ، ()"السادس، والسابع، ُعرَؼ باتجاه الرِّ

والبحث يؤيد ىذه النظرة إلى المغة الشعرية آنذاؾ، والدليؿ نجده كثير مف شعراء 
: الموصؿ، ومنيـ عبداهلل بف عيسى بف ميراف الموصمي

 [الكامؿ]
َريُّ ثغٍر ما َبَدا إالَّ أرا 

 

نا الَبْدَر يْحِمُمُو قضيٌب ماِئُؿ  
 

ُطبَعْت ُسُيوُؼ لحاِظِو مْف َنرِجٍس 
 

 ()َوَليا ِبَنْفَسُج عارَضْيِو َحَمائؿُ  
 

 وصؼ الشاعر معاناتِو لمحبوبتو بألفاظ سمسمة جزلة قريبة إلى نفس المتمقي، 
فضاًل عف وضوح معناىا، فتجعمو آذاًنا صاغية متميًفا لسماع المزيد عف تمؾ التجربة 

. الغزلية
 واستعمؿ الشاعر عمي بف سالـ بف إسماعيؿ الموصمي أسيؿ األلفاظ وأرقيا، 

: قائالً 
 

 [الطويؿ]
                                                 

 .2/238: قالئد الجماف ()
 .190: دراسات في الشعر في عصر األيوبييف ()

 .2/243: قالئد الجماف ()
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أرى كؿَّ ُمشتاٍؽ إذا أْدَرَؾ الُمنى 
 

وشاىَد َمْف ييواُه قّؿ بو الَوجْد  
 

َفَسَممُت ِمْف بعٍد عميَؾ صبابًة 
 

وفرُط الجوى باٍد وما ضّرنا الُبعُد  
 

ّني ألستجني الُعال أف تُقوَؿ لي  وا 
 

 ( )!أما لَؾ ِمف ربِّ الُعال والندى َعيدُ  
 

 إفَّ الشاعر في ىذا النص قد اجاد في استعماؿ المفظ الجزؿ الرقيؽ، وساعدُه 
ثقاًل معرفًيا يضمف لو الرصانة "في ذلؾ حضورُه الثقافي الذي أضفى عمى النص 

. ()"التي تجعمُو بمنأى عف الركاكة في تقديـ المادة الثقافية يتميز بيا تجاه متمٍؽ واعٍ 
 وىذه السيولة المفرطة في كثير مف الشعر جعمتو يقترب مف لغة الحياة 

اليومية، وغالًبا ما تفصح المغة الغزلية عف سيولة، ووضوح المعنى لكف ليس 
بالسيولة التي يغمب عمييا إسموب النثر، فتحكي في كثير مف األحياف ما يدور 

ف مف الذيف اقتربوا في نظميـ ()ويجري عمى ألسنة الناس في حياتيـ المألوفة ، وا 
عف لغة الحياة اليومية ىو محّمد بف أبي الوفاء بف احمد بف أبي طاىر الموصمي 

: قولو
 باهلِل َتَرَفّقوا بصبِّ عاني

 

 فالصَّبُّ َغرْيب 
 

 قْد ذاب فؤادُه مف اليجرافِ 
 

 والَيجُر ُمذيب 
 

 تنَيُؿ دموعُو مف األجفافِ 
 

 والّدمُع ُمريب 
 

َقْد جّؿ غرامُو عف الكتماِف 
 

 ()فالّصبر َعجيب 
 

 استعمؿ الشاعر الدوبيت المردؼ في نظـ نصو فجاء بألفاظ مستعممة في 
الحياة اليومية وألفاظ الدوبيت ما ىي إالَّ مواىب وقدرات شعرية ترتد أف تيـو في 

فمـ يكف الشاعر ىنا قد . ()آفاؽ الشعر فتضيؼ جديًدا إلى الموروث؛ ليرسخ ويتجدد
. اخترع ألفاًظا جديدة

                                                 

 .4/82: قالئد الجماف ()

 .9(: رسالة)شعر ابف سيؿ االشبيمي، دراسة فنية،  ()

 .357: التيارات االجنبية في الشعر العربية منذ العصر العباسي حتى نياية القرف الثالث اليجري: ُينظر ()

 .5/310: قالئد الجماف ()

 .56: مف قضايا التراث العربي: ُينظر ()
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: اإلسلوب :  ثانثًال 
 أما اإلسموب فيو مرتبط بالمغة؛ ألنُو مف خالليا يمكف الكشؼ َعنُو، وكذلؾ 

مف خالؿ الصياغة، والتراكيب يمكف لمشاعر أف يخاطب المتمقي، والتأثير فيو مف 
خالؿ إسموبِو، ولتعريفو مسميات كثيرة لكف مفيومُو إستقر عند تعريؼ الشايب والذي 

طريقة إختبار األلفاظ، وتأليفيا لمتعبير عف المعاني قصد اإليضاح : "يعرفو بأّنوُ 
فمكؿ شاعر إسموبو الخاص في التعبير، ومف باب ربط المغة باإلسموب . ()"والتأثير

المغة ىي األداة "كما ذكر البحث نجد قوؿ الدكتور نعمة العزاوي وافيًا في أف 
األساسية التي بيا يصوغ األديب روائعُو، ويبدع آثارُه فيكشؼ عف أفكارِه، وأحاسيسِو، 
ويتخذ لنفسو إسموبًا يحمؿ طابَعُو متأتيًا مف إختيارِه لأللفاظ، والتراكيب وتنظيميا في 

، وكذلؾ فإف اإلسموب قائـ عمىٍ ٍإستنفار ()"شكؿ بناء أدبي متالئـ لفكرِه، ومعبر َعْنوُ 
طاقات المغة، وتفضيؿ بعضيا عمى بعض في مجاؿ محدود لمحظة محدودة مف 

، والبد ليذه المفاىيـ حوؿ اإلسموب مف إستشعار نممَحُو في نص ()لحظات إستعمالوِ 
: لعبدالواحد بف إبراىيـ بف الحسف الموصمي

 [الوافر]
 ... وما َمتكّثُر الّنظر

 

ولكف ال نظيَر لُو بمعنى  
 

لُو وجياف ىذا غيُر ىذا 
 

ومف ىذا فوائُد ذاؾ ُتجَنى  
 

ُيخبِر عف أموٍر غائباٍت 
 

متى ظيرت إلينا غاَب عّنا  
 

ويركبُو مف الحشرات شيٌء 
 

 ()سعى فيما َعناُه وما تعّنى 
 

  ففي ىذا األبيات كانت األلفاظ منسقة ومرتبة لكف إسموب الشاعر يكتنفُو 
. الغموض، فيو يحاوؿ الكشؼ عّما إعتمؿ في فكرِه، وذىنِو بطريقة رمزية

                                                 

. 8: اإلسموب ()
. 5: النقد المغوي ()
. 13: إسموب طو حسيف: ينظر ()
. 3/132: قالئد الجماف ()
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اإلسموب االنشائي، ومف خاللِو يستدعي مطموبًا :  وأساليب التعبير كثيرة منيا
، وىو يشتمؿ عمى مجموعة مف الصيغ ()غير حاصؿ في اعتقاد المتكمـ وقت طمبوِ 

االستفياـ، والنداء، واألمر، والنيي، والتمني، وىذا اإلسموب ىو األكثر شيوعًا : وىي
في الشعر عامة والموصمي خاصة؛ والسبب ىو كثرة الموضوعات التي يعالجيا 

. والتي تقـو عمى مشاركة المتمقي في الجواب والشواىد الشعرية ليذا النوع كثيرة
: األمر

وىو األسموب الذي يخرج عف المعنى الحقيقي وىو طمب حصوؿ الفعؿ عمى 
لكف في ىذه الشواىد يخرج األمر في بعض األحياف إلى . ()وجو االستعالء

اإللتماس، ومف ذلؾ قوؿ عمي بف الحسف بف عمي الموصمي األواني في مدح 
: السمطاف األشرؼ مظفر الّديف موسى

 [البسيط]
سْؿ َعْنُو وقعَة دمياَط التي َبَيَرْت 

 

  وْصَؼ العباد فياهلل لمَعَجُب  
والشرُؾ قد مأل األقطاَر ليس ليـ 

 

ـْ ِسوى محِو ىذا الّديف مف أربِ   ُى
() 

 

 نجد أفَّ الشاعر ىنا يمتمس مف المتمقي بياف شجاعة السمطاف، وبذلؾ اختفى 
األمر في معناُه الحقيقي الذي غالبًا ما يصدر عف شخص عمت منزلتو إلى مف ىو 
دوَنُو في المنزلة ومف باب أف الشاعر كيؼ يوجو األمر إلى السمطاف فمف األحرص 

أف يمتمس ذلؾ في حضرة السمطاف وال يستعمي في إسموبِو؛ ليجعؿ المتمقي يحّس 
. بتساوي المنزلة بينو وبيف الشاعر

:  وكذلؾ عمى ىذه الشاكمة نجد قوؿ عمي بف المعافى الموصمي راثيا أباهُ 
 [الرمؿ]

خؿِّ ذكراَؾ لَمف لمعيِد َوافى 
 

ذكر الَحْبَر الُمُسَمى بالمعافى   ()وا 
 

                                                 

. 76: جواىر البالغة: ينظر ()
. 77: المصدر نفسو: ينظر ()
. 4/85: قالئد الجماف ()
.  4/78: قالئد الجماف ()
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إّف لصيغة األمر ىنا مسحة تأثير في ساحة المتمقي، فالشاعر ال يصدر 
. األمر إليو، إنما يعمؿ عمى استمالتِو لمشاركتِو الحزف المطبؽ عمى ىواجِسوِ 

:  النداء
طمب إقباؿ المدعو عمى الداعي "أحد أساليب الطمب اإلنشائية، ويرتكز عمى 

، لمتفاعؿ مع المخاطب، وشّد أسماعو، ومف ذلؾ قوؿ ()"بأحد حروؼ مخصوصة
 [الرمؿ]:                                     عبدالمحسف بف عبداهلل الموصمي
يا ىالاًل لو تجّمى في ُضحًى 

 

أخَجَؿ الشمس فّولْت قيقرا  
 

يا َخّمي الباؿ قمبي ُممَتٍؿ 
 

 ()منَؾ والعيُف تعاني الّسيرا 
 

 (اليالؿ) في ىذيف البيتيف ورد إسموبا نداء األوؿ لنداء البعيد، فقد جاء بنداء 
وىو البعيد المرئي لما يحممو مف صفة الجماؿ والنأي، أما النداء الثاني ىو توجيو 

دعوة تنبيو مف أجؿ شد إصغائِو، واألخذ وسماع ما  (المخاطب)لممتمقي أو القارئ 
ظيارًا ألفكارِه بيدؼ تحريؾ ذىف المتمقي وتنشيطو()يريدُه المتكمـ .  وا 
: اوستفهثم

 ومف األساليب التي تكمف في صيغ اإلسموب اإلنشائي، وىذا اإلسموب ذو 
طمب "فاعمية في أسبار المتمقي؛ كونو يعمؿ عمى إشراكو في العممية الشعرية وىو 

، ومف ذلؾ ما نجدُه عند عمي بف يوسؼ بف ()"العمـ بشيء لـ يكف معمومًا مف قبؿ
: الحجاج الموصمي

 
 [الخفيؼ]

أترى العاشقوَف قبمي القوا 
 

في الَيوى ما لقْيُت إال ُكَبادا  
 

                                                 

.  2/333: عروس األفراح في شرح تمخيص المفتاح ()
. 3/90: المصدر نفسوُ  ()
. 2-4/1: النحو الوافي: ينظر ()
. 55: جواىر البالغة ()
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ـْ بزفيٍر  أـ َتَفرّدُت دوَنُي
 

 ()دبَّ في أْضُمعي وشّب اتقادا 
 

فالشاعر ىنا جاء بإسموب االستفياـ عف طريؽ أداتو اليمزة، وتفيد طمب  
ويذكر غالبًا مع ىمزة التصور معادؿ مع "التصّور؛ ألف الذي يأتي بعدىا مستند إليو 

فالشاعر يريد المزيد مف تصور . ()"وتسمى متصمة ويجوز حذؼ المعادؿ (أـ)لفظة 
الصفات التي عاناىا العشاؽ ممف سبقوه أـ إف حاَلُو في العشؽ بخاصة بطريقة 

. تتمكف مف الغور في أعماؽ المتمقي  الذي يبقى متشوقًا إلى النياية
: النهي

ومف األساليب اإلنشائية، الذي َلُو األثر في بنية النص الشعري مف جية 
الناىية تستعمؿ لنفي األمر في القوؿ ال  (ال)والمتمقي مف جية أخرى، وأداتُو ىي 

: ، والفرؽ بيف األمر، والنيي ىو ما يصورُه ابف السراج في قولوِ ()تفعؿ ويسمى النيي
ـْ فقد أردت منو " إذا قمت قـ إّنما تأمرُه بأف يكوف منو القياـ، فإذا أنييت فقمت ال تق

وغالبًا ما . ()"نفي ذلؾ، فكما األمر يراد بو اإليجاب فكذلؾ النيي يراد بو النفي
يقتصر إسموب النيي عند الشعراء عمى التوجيو، والنصح كما نجدُه عند القاسـ بف 

:   أحمد بف زيد الموصمي
 [مجزوء الكامؿ]     

ال َتعَجُبّف لساقٍط 
 

إْف ناؿ منزلة رفيعْة  
 

أعمى الكواكب منزاًل 
 

 ()ُزحٌؿ ورتبُتُو وضيعةْ  
 

 فالشاعر ىنا يوجو المخاطب باستخدامو صيغة األمر بأسموب النيي بأف ال 
يتعجب مف ذلؾ اإلنساف مف خالؿ اإليحاء الظاىر باالبتعاد عف المظاىر الخّداعة 

                                                 

. 4/76: قالئد الجماف ()
. 56: جواىر البالغة ()
. 306: المفصؿ في عمـ العربية: ينظر ()
. 2/157: األصوؿ في النحو ()
. 4/371: قالئد الجماف ()
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فقد يكوف اإلنساف ذا منزلة عند الناس لكنو وضيع مف باب التشبيو بكوكب زحؿ، 
: ومف إسموب النيي ما نجدُه عند محّمد بف الحسف بف عبدالقاىر الموصمي

 [البسيط]
ال تقمقف إذا نالتؾ نائبٌة 

 

صبر لمكروٍه وما أبدى لؾ القدُر   وا 
 

فال تكف جزعًا مما أصبَت بِو 
 

 ()َفُربَّ عسٍر أتى مف بعدِه ُيسرِ  
 

 
: األسثلنب الطلبنة غري اإلاشثئنة

أحد أىـ األساليب التي حظيت باىتماـ البالغييف قدماء :  التقديـ والتأخير
باب كثير الفوائد َجـ المحاسف : "ومحدثيف؛ لما لو مف أىمية، إذ قاؿ عنو الجرجاني

، احد اساليب المغة العربية ويكمف جوىرُه في تقديـ المسند عمى ()"واسع التصرؼ
ف السياؽ في  المسند إليو؛ إلفادة غرض بالغي قد ال يمكف الحصوؿ في تأخير، وا 
الجممة تفرض تقديمو، وقد يكوف قصد المتكمـ ازالة شبيو، وىذا بدوره يخالج السامع 

قوؿ  (المسند عمى المسند عميو)، ومف ىذا التقديـ ()فيؤكد الخبر في ذىنِو بالتقديـ
: محّمد بف حيدر بف محّمد بف زيد الموصمي

 [مجزوء الكامؿ]
ِِ المجِد األثيػ  في حَمبِة

 

ـُ ُقرًبا وُبْعًدا  ػِؿ وفيي
() 

 

أفضى  وىذا بدوره  (وفييـ قرًبا)عمى المبتدأ  (في حمبةِ ) فينا قّدـ الشاعر الخبر 
إلى جمالية تكثؼ المعنى الداللي، واإليقاعي لمبيت وتثري نفسية الممدوح وتبعث 

. الرضى وتصنع جًوا مفعًما بالحماسة في نفسو
نتيجة النفعاؿ الشاعر وحرصِو عمى موسيقى " وكذلؾ يكوف ىذا األسموب 

، وفي ىذا ()"شعرِه، وقافيتو أو محاولتِو الخروج عمى القيود التي تفرضيا قواعد النحو
                                                 

. 6/22: قالئد الجماف ()
 .82: دالئؿ االعجاز ()

 .94: التقديـ والتأخير في القرآف الكريـ: ُينظر ()

 .6/17: قالئد الجماف ()
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ىذا األسموب يمكف إيجاد ثغرة يعّبر الشاعر بيا، وىذا ما نجده في قوؿ عمي بف 
: احمد بف محّمد بف عبدالكريـ الموصمي مادًحا أتابؾ نور الّديف أرسالف شاه
 [المتقارب]

بو الدولُة اكتسبْت رونًقا 
 

 ()وعاد بِو ُنْوُرىا الغائبُ  
 

، وىذا ناتج عف انفعالو بالخروج مف (اكتسبت)عمى  (بو الدولة)فالشاعر قدـ 
. قواعد النحو وإلضفاء سمة الرفعة، واألبية، عمى شخص الممدوح

: اخلرب
 احد أىـ األساليب التي ينظـ بيا الشعراء وقد يكوف صادًقا أو كاذًبا تكمف 

فائدتو وجوىرُه في اطالع المخاطب؛ لكونِو غير عالـ بو، أو بإشعار المخاطب بأفَّ 
، وفيو الشعراء يخاطبوف متمقييـ الخالي الذىف مف ىذا ()السامع عالـ بيذا الخبر

: الخبر ما نجده عند سمماف بف داود بف غازي الموصمي قائالً 
 [الخفيؼ]

أنا ضيُؼ الكراـ جئُت ألقرى 
 

فاقرني مف َلُدْنَؾ موالي ُحْسنا  
 

ال تكمني إلى سَواؾ ُفكؿُّ 
 

إف تعاَط اإلحساَف يتبعُو َمّنا  
 

أنا سمماف والذي بعَث اهلل 
 

 (())سمماُف منا: نبًيا يقوؿ 
 

 ففي ىذا النص يخير الشاعر عّما يجوؿ بداخمِو حيف يصؼ ذىابُو إلى احد 
حسانُو في أف يقريو مما أعطاه اهلل دوف أف  االمراء وكاف قد قصُده ممتمًسا كرمُو وا 

 وىو يتبع ذلؾ الكـر المّنة الممحقة لو ثـ قرف اسمو باسـ احد صحابة رسوؿ اهلل

                                                                                                                                            

 .57: بحوث لغوية ()

 .3/360: قالئد الجماف ()

 . 106: البالغة والتطبيؽ: ُينظر ()

: المستدرؾ عمى الصحيحيف: ُينظر(. سمماُف منا أىؿ البيت: )أشار الشاعر إلى الحديث النبوي الشريؼ ()
3/691. 

 .2/52: قالئد الجماف ()
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؛ لكي يكسب تمؾ الضيافة، (سمماف منا):  الذي قاؿ عنو الرسوؿسمماف الفارسي
: وكذلؾ نجد الخبر عند عمي بف أبي غالب بف احمد الموصمي قائال

 [الطويؿ]
سرى طيفيا ِخمًسا وقْد َغّوَر الّنسُر 

 

وقْد غابِت الجوزاِء وابتسـ الفجُر  
 

فحيا ُمحّبا باَت مف لوعة اليوى 
 

ُيقمقُو ذكٌر ويقمقُو فْكُر  
 

وأني اىتدي والميُؿ ُممٍؽ جَرانُو 
 

وقد حاؿ فيما بيننا أليمُو القفُر  
 

ُيزوِّر لي أفَّ الحبيُب َيُزورني 
 

وىييات أفَّ الوصَؿ مف طيفيا ىجُر  
 

أتسمُح لي بالوصؿ والّرمُؿ دونيا 
 

()أال إفَّ ىذا الُعْرؼ مف وصميا نكرُ  
 

 الشاعر في ىذا النص يخبر بأسموبو عف شكواُه مف صدود المحبوبة، واأللـ، 
والموعة قد أطبقا عميو، فيحس المتمقي بأفَّ اسموبُو ىذا أسموب خبري قصصي، في 

كؿ وحداتِو الفنية؛ لذلؾ حرص الشاعر عمى االختالؽ الذاتي المتمثؿ بيذا األسموب؛ 
. ()ليؤدي النص ميمتو، ويعبر عف وجية نظره التي يستشعرىا

: العرض أالتحضنض
، وىو أشدُّ () مف أساليب الطمب أوليما يكوف طمب برفؽ، وثانييما طمب بشدة

توكيًدا مف سابقِو، والفرؽ بينيما أفَّ في األوؿ تعرض عميو الشيء؛ لينظر فيو، وفي 
، وىذا ما نجده في أسموب العرض في ()األولى لَؾ أْف تفعؿ فال يفوتنؾ: الثاني تقوؿ

: قوؿ محّمد بف حيدر بف محّمد بف زيد الموصمي مينًئا بدر الّديف لؤلؤ بعيد الفطر
 
 

 [المتقارب]

                                                 

 .3/371: قالئد الجماف ()

 .47: لمحات مف الشعر القصصي في األدب العربي: ُينظر ()

 .152: اإلتقاف في عمـو القرآف: ُينظر ()

 .383-382: الجنى الداني في حروؼ المعاني: ُينظر ()
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أال لَع اهلُل راجي سواَؾ 
 

 ()وطرُؼ بصيرتُو أرَمدُ  
 

 فالشاعر استعمؿ األداة أال في أسموبو الطمبي، فيو يعرض الطمب بااللتماس 
، إذ إفَّ بصيرة المتمقي رمداء؛ ألنيا رجت غير ىذا !بأف يمعف اهلل مف يرجو غير ذلؾ

: الممؾ، وكذلؾ قولو مستعماًل ىذا األسموب
 [البسيط]

لوال لواعُج اشواٍؽ ُتجاذُبني 
 

 ()َيْوًما إليكـ لما أصبحُت ُمكتئًبا 
 

 أجاد الشاعر في استعماؿ أسموب العرض في أف لوال الشوؽ الذي يحيطو لما 
لواعج الشوؽ، واالكتئاب، أما التحضيض : اكتئب إزاء فراؽ مف تركتو يعاني األمريف

: فنجدُه في قوؿ عبداهلل بف عيسى بف الحسيف الموصمي
 [الطويؿ]

َـّ ِلَتوِدْيعي َفقد أْوشَؾ النَّوى  َىُم
 

 ()وَأرَخْت ُدُموًعا كالُجماِف الُمَبَددِ  
 

 فالشاعر في ىذا البيت يحضُّ محبوبتِو عمى لقاء؛ ألف موعْد الفراؽ قد اقترب 
. قبؿ أف ترخي دموعو وتنساب كالجماف المتأللئ المبدد المنتشر

: الشرط
تعميؽ فعؿ إلى " وىو احد األساليب الذي يستعممو الشعراء في نظميـ وىو 

تعميؽ حصوؿ مضموف جممة ىي جممة جواب الشرط "، وىو أيًضا ()"فعؿ آخْر 
، وشعراء الموصؿ كغيرىـ ()"بحصوؿ مضموف جممو أخرى ىي جممة الشرط

استعمموا ىذا األسموب، وأكثروا مف النظـ عميو، ومف ذلؾ قوؿ محّمد بف الحسف بف 
: عبدالقاىر الموصمي

 [الطويؿ]

                                                 

 .6/15: قالئد الجماف ()

 .6/18: المصدر نفسو ()

 .2/242: المصدر نفسو ()

 .73: التعريفات ()

 .115: نحو المعاني ()
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لو كَاف لي في َسَموِة الُحبِّ َمْذَىٌب 
 

 ()َسَمْوُت َوَلِكف َسّد عني َطِريَقوُ  
 

 الشاعر ىنا افصح عف ىمومِو، ولوعتَو مف ألـ، وسموة اليوى، التي أكدىا 
التي قرف فييا سموتو بفعميا بالطريؽ  (لو)بوجود إسموب الشرط الذي مثمتُو االداة 

. التي قطعتو اباف ذلؾ اليجراف مجسًدا بذلؾ شرط الوصاؿ
وهناك أساليب أخرى غير التي ذكرها البحث ليست من األساليب اإلنشائية  

: وهي
: األسلوب احلكمي

 وىو أسموب ناتج عف محصمة تجارب الحياة الطويمة التي أفضت بو عنُو 
ومف خالؿ استخالص العبر، وصوغيا بأسموب لفظي يحمؿ معو فنية اإلبداع؛ 

، وىذا اإلسموب موجود عند، كثير مف شعراء الموصؿ، ويكمف ()ليتحقؽ لو الخمود
في توصيؿ الحقائؽ، والكشؼ عنيا لممتمقي مف خالؿ أنماط ىذا اإلسموب التي 

يغرسيا في النصيحة، أو اإلرشاد لكف ىذا اإلسموب يختمؼ عف بقية األنواع فيو في 
الغالب خاٍؿ مف اإليحاء والخياؿ، والدليؿ عمى ذلؾ نجدُه عند إبراىيـ بف نصر بف 

:     عسكر الموصمي
 [السريع] 

 َمْف يَتَمّف الُعْمَر فَميَتِخذ  
 

صبرًا عمى فقد أحّباِئِو  
 

فَمف يعّمر َيَر في نفسِو 
 

 ()ما يتمناه ألعدائوِ  
 

 ىنا يقرر الشاعر مكامف الحقيقة في اإلبطاء، والتريث بإسموب الحكمي وعدـ 
التسرع في االبتعاد عف أحباِئِو، أو اتخاذ أصدقائِو ليجني النفع، والفائدة، مف غير أي 

: ضرر، ومف اإلسموب الحكمي ما نممحُو عند إبراىيـ بف عبدالكريـ الموصمي
 [المتقارب]

إذا أضحكتَؾ صرُوُؼ الّزماِف 
 

فقد ضِحَكْت منَؾ لو تَفَطُف  
 

                                                 

 .6/20: قالئد الجماف ()

. 112: الفف واألدب: ينظر ()
. 1/78: قالئد الجماف ()
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فال يغّرّنَؾ ليُف الَعُدّو 
 

()فإّف بمقدارِه َيخشفُ  
 

 

 فالشاعر في ىذيف البيتيف ينصح بإسموبِو الحكمي عمى عدـ االستيانة 
باألشياء السيمة فال تغر المظاىر وعدـ التسرع بالحكـ عمى األشياء لذلؾ فإنو يظير 

. فكرتو؛ ليوصميا لممتمقي بطريقة منطقية تعميمية دوف نفور
:  األسلوب احلواري

ويتميز ىذا اإلسموب في أنو يعتمد عمى طرائؽ التفكير، والتصوير، والكشؼ 
عف مكامف التأثير باعتماد طاقة وتعطيؿ أخرى في لحظات اإلبداع وكذلؾ يمتاز 

ىذا اإلسموب بالخاصية الفردية المتميزة مف خالؿ إيجاد طريؽ ينفذ إلى قمب المتمقي 
الفكرة في ىذا اإلسموب تكوف أوضح تصويرًا وأقدر عمى بمورة "أو المخاطب؛ ألف 

، وىذا اإلسموب نجدُه عند عبداهلل بف محّمد بف إبراىيـ الموصمي ()"الموقؼ
:  واستخدمو الشاعر في المدح بقولوِ 

 [الخفيؼ]      
ُقْمُت لمّدىر ما الذي ُيصِمُح العا 

 

ـَ إفَّ حؿَّ حادٌث يعتريِو  (ـ) َل
 

قاؿ ُسْعُد السُّعود في فمؾ اإلقػ 
 

 ()ػباؿ أعني مؤيد الدِّيف فيوِ  (ـ)
 

 فالشاعر يستخدـ الحوار مع الّدىِر الذي ال يختص بزماف ومكاف معينيف 
خالصو وُحّبو لُو  طريقًا لموصوؿ إلى قمب األمير مؤّيد الّديف وليناؿ عطاءه ونوالو وا 

ّنُو ال يتحدث مع الّدىر؛ ألّنو دىر بؿ إفَّ ىذا األداء نابع عف طريقتو الكاتب  وا 
 .()الخاصة في رؤية األشياء

                                                 

.  1/118: قالئد الجماف ()
.  136: اتجاىات الشعر األندلسي إلى نياية القرف الثالث اليجري ()
. 2/190: قالئد الجماف ()
. 25: األدب وفنونوُ : ُينظر ()
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: ثبت املصادر واملراجع
القرآن الكريم 

o يونس أحمد السامرائي، دار الكتب لمطباعة والنشر، . أبحاث في الشعر العربي، د
. 1989جامعة الموصؿ، 

o  ،1961أبو نؤاس زعيـ شعراء الخمرة، جورج غريب، دار األندلس،  بيروت. 

o نافع محّمد خمؼ، . اتجاىات الشعر األندلسي إلى نياية القرف الثالث اليجري، د
 .1990، دار الشؤوف الثقافية، بغداد، 1ط

o 1محّمد مصطفى ىدارة، ط. اتجاىات الشعر العربي في القرف الثاني اليجري، د ،
 .1988دار العمـو العربية، بيوت، 

o  ،اتجاىات الشعر العربي في القرف الرابع اليجري، نبيؿ خميؿ أبو حاتـ، دار الثقافة
 .1985قطر، الدوحة، 

o دار 1يوسؼ حسيف بّكار، ط. اتجاىات الغزؿ في القرف الثاني اليجري، د ،
 .1971المعارؼ، مصر، 

o  دار ومكتبة (ىػ911)اإلتقاف في عمـو القرآف، جالؿ الّديف عبدالرحمف السيوطي ،
 .ت.ط، د.اليالؿ، د

o  (ىػ538ت)األحاجي النحوية، جار اهلل أبو القاسـ محمود بف عمر الزمخشري ،
 .1979دار صادر، بيروت، لبناف، 

o  إحياء عمـو الديف، محّمد بف محّمد بف محّمد بف أحمد أبو حامد الغزالي
 .ىػ1302، المطبعة الزىرية، القاىرة، (ىػ505ت)

o  إبراىيـ : ، تحقيؽ(ىػ350ت)أخبار أبي تماـ، أبو بكر محّمد بف يحيى الصولي
 .1961الدسوقي البسطامي، دار المعارؼ، مصر، 

o  أبو محّمد بف عمي بف أحمد إبف ، األخالؽ والشعر في مداواة الناس، إبف حـز
 (.ت.د)، مكتبة الشرؽ الجديد، بغداد، (ىػ456)سعيد 

o دار إحياء التراث، 16أدب الدنيا والديف، عمي بف محّمد أبو الحسف الماوردي، ط ،
 .1979بيروت، لبناف، 
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o المؤسسة الجامعية، 1أدب العرب في عصر الجاىمية، حسيف الحاج حسف، ط ،
1984. 

o ناظـ رشيد، الجميورية العراقية، مديرية دار .األدب العربي في العصر العباسي، د
. 1989الكتب لمطباعة والنشر، الموصؿ، 

o ناظـ رشيد، وزارة التعميـ العالي والبحث . األدب العربي في العصر الوسيط، د
 .1992العممي، جامعة الموصؿ، 

o محّمد غناوي الزىيري، مطبعة األمانة، القاىرة، . األدب في ظؿ بني بويو، د
1949. 

o المكتبة االندلسية، مطبعة 1محّمد مجيد السعيد، ط.األدب في ظؿ بف عباد، د ،
 .1973النعماف، النجؼ األشرؼ، 

o  ،1976األدب المقارف، محّمد غنيمي ىالؿ، دار الفكر، بيروت، لبناف. 

o دار النشر المصري، 1األدب وفنونُو، دراسة ونقد، عّز الّديف إسماعيؿ، ط ،
 ،1958، ودار الفكر العربي، مطبعة أحمد عمي، 2، ط.1955

o  ،األدب والمجتمع، محّمد كماؿ الّديف عمي يوسؼ، مقدمة ودراسة يحيى حقي
 .1962مطابع الدار القومية لمطباعة والنشر، القاىرة، 

o 1992، دار الفكر العربي، بيروت، 1أروع ما قيؿ في الرثاء، يحيى الشامي، ط. 

o ريتر، مطبعة وزارة . ىػ: أسرار البالغة، عبدالقادر بف عبدالرحمف الجرجاني، تحقيؽ
 .1954المعارؼ، أستانبوؿ، 

o 2فؤاد البيي الّسيد، ط. األسس النفسية لمنمو في الطفولة إلى الشيخوخة، د ،
معدّلة، دار الفكر العربي لمطباعة والنشر، مطبعة دار التأليؼ المالية، مصر، 

1968. 

o مطبعة لجنة البياف العربي، 3أحمد بدوي، ط. أسس النقد األدبي عند العرب، د ،
 .1979، 1963مصر، 

o 1976، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، 7أحمد الشايب، ط. اإلسموب، د. 
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o  ٍإسموب طو حسيف، في ضوء الدرس المغوي الحديث، البدراوي زىراف، مكتبة
 .ت.الدراسات األدبية، دار المعارؼ، مصر، د

o األصوؿ في النحو، أبو بكر محّمد بف الفضؿ الّسراج البغدادي، تحقيؽ :
 .1987، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2عبدالحسيف الفتمي، ط

o  أصوؿ النظاـ االجتماعي في اإلسالـ، الطاىر محّمد بف عاشور، الشركة
 .1963ط، .االندلسية، تونس، د

o ممتـز بالطبع والنشر مكتبة النيضة 4أصوؿ النقد األدبي، أحمد الشايب، ط ،
 .1964، 1953المصري، 

o (ت.د)مورس الديؾ، مصر، . االضطرابات الجنسية عند الرجؿ والمرأة، د. 

o 1980، دار العمـ لممالييف، بيروت، لبناف، 5األعالـ، خير الّديف الزركمي، ط. 

o  ،1953األغاني، أبو الفرج األصفياني، دار الكتب، القاىرة، مصر. 

o  ،1980إمارة الموصؿ في العيد السمجوقي، رشيد الجميمي، بغداد. 

o شاكر : أنوار الربيع في أنواع البديع، عمي صدر الّديف بف معصـو المدني، حققو
 .1968، مطبعة النعماف، النجؼ األشرؼ، 1ىادي شكر، ط

o 4عبدالمنعـ الخفاجي، ط. د: اإليضاح في عمـو البالغة، الخطيب القزويني، شرح ،
 .1975دار الكتب المبناني، 

o 1987، دار الفكر لمنشر، عماف، األردف، 1أحمد مطموب، ط. بحوث لغوية، د. 

o  البداية والنياية في التأريخ، إسماعيؿ بف بكر بف كثير القرشي الدمشقي
 . 1932، مطبعة السعادة، القاىرة، (774/1372)

o مديرية دار الكتب، . أحمد مطموب و كامؿ حسف البصير، ط. البالغة والتطبيؽ، د
 .1982الموصؿ، 

o مرشد الزبيدي، دار . بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديـ والمعاصر، د
 .1994الشؤوف الثقافية العامة، بغداد، 

o دار األندلس 2يوسؼ حسيف بكار، ط. بناء القصيدة في النقد العربي القديـ، د ،
 .1983لمطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، 
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o محّمد الولي ومحّمد العمري، دار : بنية المغة الشعرية، جاف كوىيف، ترجمة
 .1986توبقاؿ،

o  عبدالسالـ : ، تحقيؽ(ىػ255)البياف والتبييف، أبو عثماف عمرو بف بحر الجاحظ
 .1960، مطبعة لجنة التأليؼ والنشر، 2محّمد ىاروف، ط

o المكتبة التجارية الكبرى، 1تاريخ آداب العرب، مصطفى صادؽ الرافعي، ط ،
 .1940مصر، 

o  ،(ت.د)تاريخ األدب العربي، حنا فاخوري، المطبعة البولصية، بيروت، لبناف. 

o دار المعارؼ، 1تاريخ األدب العربي، العصر اإلسالمي، شوقي ضيؼ، ط ،
 .1963مصر، 

o  ،تاريخ األدب العربي العصر الجاىمي، شوقي ضيؼ، دار المعارؼ، القاىرة
 .1960مصر، 

o القاىرة، 2شوقي ضيؼ، ط. تاريخ األدب العربي، عصر الدويالت واإلمارات، د ،
1980. 

o دار 4شوقي ضيؼ، ط. تاريخ األدب العربي، العصر العباسي األوؿ، د ،
 .1972المعارؼ، مصر، 

o عبدالقادر : التاريخ الباىر في الدولة األتابكية في الموصؿ، ابف األثير، تحقيؽ
 .1963أحمد طميحات، مطبعة دار الكتب الحديثة، القاىرة، 

o  ،1958تاريخ التمدف اإلسالمي، جرجي زيداف، طبعة مصر. 

o  تاريخ الخمفاء، جالؿ الّديف عبدالرحمف بف أبي بكر السيوطي
محّمد محيي الديف عبدالحميد، مطبعة القاىرة، : ، تحقيؽ(ـ1505/ىػ911ت)

1964. 

o  مطبعة (ـ1243/ىػ642ت)تاريخ دولة آؿ سمجوؽ، الفتح بيف عمي البنداري ،
 .ـ1900شركة طبع الكتب العربية، مطبعة الموسوعات، القاىرة، 

o 1957حسيف أميف، طبعة بغداد، . تاريخ العراؽ في العصر السمجوقي، د. 
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o  تاريخ مختصر الدوؿ، أبو الفرج غريغورس أىروف الممطي المعروؼ إبف العبري
 .1958، بيروت، 2، المطبعة الكاثوليكية، ط(ـ1286/ىػ685ت)

o 1923، طبعة مصر، 1تاريخ الموصؿ، القس سميماف الصايغ، ج. 

o 1963، دار المعارؼ، مصر، 6طو حسيف، ط. تجديد ذكرى أبي العالء، د. 

o أنس داود، المؤسسة المصرية لمتأليؼ والنشر، ودار . التجديد في أدب الميجر، د
 .1986الكتاب العربي لمطابعة والنشر، 

o  التجديد الموسيقي في الشعر العربي، دراسة تأصيمية تطبيقية بيف القديـ والجديد
 .(ت.د)رجاء عيد، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، . لموسيقى الشعر العربي، د

o  نوري حمودي . د: ، تحقيؽ(ىػ692ت)التذكرة الفخرية، بياء الّديف المنشئ األربمي
 .1984حاتـ الضامف، مطبعة المجمع العممي العراقي، . القيسي و د

o 1978، مكتبة األنجمو المصرية، 3التراث والتجديد، حسف حنفي، ط. 

o 1التصوؼ اإلسالمي في األدب واألخالؽ، زكي مبارؾ، مطبعة الرسالة، ط ،
 .1938القاىرة، 

o مكتبة الشباب، المنيرة، مصر، 2حنفي محمد شرؼ، ط. التصوير البياني، د ،
1973. 

o  ،تطور الخمريات في الشعر العربي في الجاىمية إلى أبي نؤاس، جميؿ سعد
 .1945مطبعة االعتماد، القاىرة، مصر، 

o 4تطور الغزؿ بيف الجاىمية واإلسالـ مف إمرئ القيس إلى إبف أبي ربيعة، ط ،
 .(ت.د)شكري فيصؿ، دار العمـ لممالييف ، بيروت، 

o  محّمد الديباجي، مطبعة : ، حققو(ىػ286)التعازي والمراثي، محّمد بف يزيد المبرد
 .1976زيد بف ثابت، دمشؽ، 

o  الدار التونسية، 1، ط(ىػ618ت)التعريفات، أبو الحسف عمي بف محّمد الجرجاني ،
 .1986، ودار الشؤوف الثقافية، بغداد، 1971تونس، 

o دار الشؤوف 1التقديـ والتأخير في القرآف الكريـ، حميد احمد عيسى العامري، ط ،
 .1996الثقافية العامة، بغداد، 
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o 1986، 2التكرار بيف المثير والتأثير، عّز الّديف عمي السّيد، ط. 

o  ُو عبدالرحمف : التمخيص في عمـو البالغة، الخطيب القزويني، طبُعُو وشرحَح
 .1932البرقوقي، دار الكتب، بيروت، لبناف، 

o  ،تمخيص مجمع اآلداب، كماؿ الّديف بف الفضؿ عبدالرزاؽ المعروؼ بإبف الفوطي
مصطفى جواد، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، . د: ، وتحقيؽ3-1، قسـ 4ج

 .1962مطبوعات مديرية إحياء التراث، المطبعة الياشمية، دمشؽ، 

o  تيذيب األخالؽ وتطيير األعالؽ، إبف مسكويو، أبو عمي أحمد بف محّمد إبف
، ومطبعة 1959، مكتبة ومطبعة محّمد عمي صبيح وأوالدُه، (ىػ421ت)يعقوب 

قسطنطيف زيريؽ، : ، تحقيؽ3، وط1961منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 
 .1966مطبعة سميـ، بيروت، 

o مجاىد مصطفى بيجت، . التيار اإلسالمي في شعر العصر العباسي األوؿ، د
، وزارة األوقاؼ والشؤوف الدينية، سمسمة الكتب الحديثة، الجميورية العراقية، 1ط

1982. 

o  التيارات االجنبية في الشعر العربي منذ العصر العباسي حتى نياية القرف الثالث
 .1973اليجري، عثماف موافي، مؤسسة الثقافة الجامعية، االسكندرية، مصر، 

o مطبعة لجنة التأليؼ والترجمة والنشر، 1ثقافة الناقد األدبي، محّمد النوييي، ط ،
 .1949مصر، 

o محّمد أبو الفضؿ إبراىيـ، مطبعة السنة : ثمرات األوراؽ، إبف حجة الحموي، تحقيؽ
 .1971المحّمدية، القاىرة، 

o  الجامع الكبير في صناعة المنظـو مف الكالـ المنثور، أبو الحسف عّز الّديف إبف
مصطفى جواد وجميؿ سعيد، مطبعة المجمع العممي، : ، تحقيؽ(ىػ630ت)األثير 
 .1956بغداد، 

o  مطبعة 2، حنا فاخوري، ط(األدب القديـ)الجامع مف تاريخ األدب العربي ،
 .الشريعة
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o دار العمـ 1كماؿ أبو ديب، ط. جدلية الخفاء والتجمي، دراسة بنيوية في الشعر، د ،
 .1979لممالييف، بيروت، 

o ماىر ميدي . جرس األلفاظ وداللتيا في البحث البالغي والنقدي عند العرب، د
 .1980، دار الرشيد لمنشر، وزارة الثقافة واإلعالـ، 1ىالؿ، ط

o  محّمد أبو الفضؿ : ، تحقيؽ(ىػ395ت)جميرة األمثاؿ، أبو ىالؿ العسكري
 .1964، المؤسسة العربية الحديثة لمطبع والنشر والتوزيع، 1قطافش، ط

o طو محسف، : الجنى الداني في حروؼ المعاني، حسف بف قاسـ المرادي، تحقيؽ
 .1996مؤسسة دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصؿ، 

o دار الكتب 3جواىر البالغة في المعاني والبياف والبديع، السيد أحمد الياشمي، ط ،
 .2006العممية، طبعة جديدة، بيروت، 

o 1948أحمد عبدالستار الجواري، مصر، . الحب العذري نشأتو وتطورُه، د. 

o  ،1958حديث األربعاء، طو حسيف، مطبعة المعارؼ، مصر. 

o دار العودة، 2حركية اإلبداع دراسة في األدب العربي الحديث، خالدة سعيد، ط ،
 .1982بيروت، 

o  نشرُه وحققُو وعمؽ عميوِه (ىػ761ت)حؿ األلغاز في النحو، إبف ىشاـ األنصاري ، :
 .1967جعفر مرتضى العاممي، 

o  الحنيف إلى األوطاف، محّمد بف سيؿ بف المرزباني الكرخي البغدادي مف عمماء
 .1987، عالـ الكتب، بيروت، 1جميؿ العطية، ط: القرف الرابع اليجري، تحقيؽ

o  الحنيف إلى األوطاف في الشعر العربي حتى نياية العصر األموي، محّمد إبراىيـ
 .، دار النيضة، مصر1حور، ط

o دار العمـ لممالييف، بيروت، لبناف، 2الحنيف عند العرب، رابح لطفي جمعة، ط ،
1981. 

o معيد 1ماىر حسف فيمي، ط. الحنيف والغربة في الشعر العراقي الحديث، د ،
 .1970البحوث والدراسات العربية، القاىرة، 
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o  ىػ723ت)الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في الماء السابعة، ابف الفوطي-
 (.ت.د)مصطفى جواد، بغداد، : ، تحقيؽ(ـ1323

o  1، ط(ىػ738)خزانة األدب وغاية األرب، أبو بكر عمي بف حجة الحموي ،
 .1987ىػ، شرح عصاـ شعيتو، دار ومكتبة اليالؿ، بيروت، 1403

o  خصوبة القصيدة الجاىمية ومعانييا المتجددة، محّمد صادؽ حسف عبداهلل، دار
 .(ت.د)الفكر العربي، 

o 1980أحمد مطموب، دار الحرية، بغداد، . دراسات بالغية ونقدية، د. 

o  ،دراسات فنية في األدب العربي، عبدالكريـ اليافعي، مطبعة الجامعة السورية
 .دمشؽ

o محّمد كامؿ حسيف، مطبعة دار . دراسات في الشعر في عصر األيوبييف، د
 .1957الكتاب العربي، القاىرة، مصر، 

o دار المعارؼ، بغداد، 1رشيد عبدالرحمف العبيدي، ط. دراسات في النقد األدبي، د ،
1969. 

o محمود عبداهلل الجادر، دار الحكمة، الموصؿ، . دراسات نقدية في األدب العربي، د
1990. 

o  (ىػ474-ىػ471ت)دالئؿ اإلعجاز، أبو بكر عبدالقاىر بف عبدالرحمف الجرجاني ،
 .1978، 1961محّمد رضا رشيد، مكتبة القاىرة ومكتبة دار المعرفة، : تعميؽ

o 1968خاشع المعاضيدي، بغداد، . دولة بني عقيؿ في الموصؿ، د. 

o  ،1970الدولة الحمدانية في الموصؿ، فيصؿ السامر، بغداد. 

o كوركيس عواد، مطبعة المعارؼ، بغداد، : الديارات، أبو الحسف الشابشتي، تحقيؽ
1966. 

o  نعماف محّمد أميف، . د: ، تحقيؽ(ىػ244ت)ديواف الحطيئة بشرح إبف الّسّكيت
 .1958، مطبعة البابي الحمبي وأوالده، مصر، 1ط

o  ،(ت.د)، (ط.د)ديواف المعاني، أبو ىالؿ العسكري، مكتبة المقدسي. 
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o  ىػ555ت)ذيؿ تاريخ دمشؽ، أبو يعمى حمزة بف اسد التميمي ابف القالنسي-
 . 1908، طبعة بيروت، (ـ1160

o  ،ذيؿ مرآة الزماف، قطب الّديف موسى اليونيني، طبعة المعارؼ العثمانية، اليند
 .ـ1954-ىػ1274حيدر آباد، 

o  ،رثاء األبناء في الشعر العربي، مخيبر صالح موسى، مكتبة المنار، األردف
 .(ت.د)

o المجمع الثقافي الوطني، 1رثاء غير اإلنساف، عبداهلل عبدالرحيـ السوداني، ط ،
 .1999اإلمارات العربية المتحدة، 

o  الرثاء في العصر الجاىمي وصدر اإلسالـ، بشرى محّمد عمي الخطيب، مطبعة
 .1977اإلدارة المحمية، 

o  الرسائؿ الشعرية في األندلس بيف التجديد والتقميد، عبدالمنعـ عزيز النصر، مطبعة
 .2010 لسنة 62المواؿ، دار الكتب والوثائؽ، بغداد، 

o  رماد الشعر، دراسة في البنية الموضوعية والفنية لمشعر الوجداني الحديث في
 .1998عبدالكريـ راضي جعفر، دار الشؤوف الثقافية، بغداد، . العراؽ، د

o دار المعارؼ، 1محّمد فتوح أحمد، ط. الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، د ،
 .1978مصر، 

o  روح المعاني في تفسير القرآف الكريـ والسبع المثاني، أبو الثناء شياب الّديف
 (.ت.د)، إدارة الطباعة المنيرية، القاىرة، (ىػ1854ت)األلوسي 

o  الروضتيف في أخبار الدولتيف، شياب الديف بف عبدالرحمف المقدسي المعروؼ أبو
محّمد حممي أحمد، القسـ األوؿ والثاني، مطبعة وادي النيؿ، : شامة، تحقيؽ

 .ىػ1288-ىػ1287

o  السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ، أبو العباس تقي الّديف أحمد بف عمي
مصطفى زيادة، دار الكتب المصري، القاىرة، : ، تحقيؽ(1442/ىػ845ت)

1934. 
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o  شذرات الذىب في أخبار مف ذىب،المؤرخ الفقيو األديب أبي الفالح عبدالحي ابف
ىػ، ودار الكتب 1351،  ُعنيت بنشرهِه مكتبة المقدسي، (ىػ1089ت)العماد الحنبمي 

 .1998العممية، بيروت، لبناف، 

o  شعر الجياد في الحروب الصميبية، محّمد بف عمي اليرفي، دار النصر لمطباعة
 .ت.اإلسالمية، مصر، د

o وكالة 1عبدالرشيد عبد العزيز سالـ، ط. شعر الرثاء العربي واستنياض اليمـ، د ،
 .1982المطبوعات، عبداهلل حرمي، الكويت، 

o  شعر الرثاء في صدر اإلسالـ، مصطفى عبدالشافي الشورى، الشركة العالمية
 .لمنشر، لونجماف

o  ،الشعر الصوفي حتى أفوؿ مدرسة بغداد وظيور الغزالي، عدناف حسيف العوادي
 .(ت.د)دار الشؤوف الثقافية العامة، وزارة اإلعالـ والثقافة، 

o  ،الشعر العراقي أىدافو وخصائصو في القرف التاسع عشر، يوسؼ عّز الّديف
 .1975مطبعة الزىراء، بغداد، 

o  الشعر العراقي في القرف السادس اليجري، مزىر عبد السوداني، منشورات وزارة
 1980.الثقافة واإلعالـ، الجميورية العراقية، دار الرشيد، بغداد

o دار النيضة، 4الشعر العربي بيف التطور والجمود، محّمد عبدالعزيز الكفراوي، ط ،
 .1969مصر، 

o  الشعر العربي في العراؽ مف سقوط السالجقة إلى سقوط بغداد، عبدالكريـ توفيؽ
 .1976العبود، الجميورية العراقية، وزارة اإلعالـ، 

o  الشعر في البصرة خالؿ القرف الرابع اليجري، نيمة محّمد حسف، مطبعة دار
 .1991الحكمة، جامعة البصرة، 

o  الشعر في بغداد حتى نياية القرف الثالث اليجري، دراسة في الحياة األدبي في
العصر العباسي، أحمد عبدالستار الجواري، مطبعة دار الكشاؼ، بيروت، لبناف، 

1956 . 
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o  ،الشعر في ظؿ بني عباد، محّمد مجيد السعيد، مطبعة النعماف، النجؼ األشرؼ
1972. 

o  الشعر في العراؽ وبالد العجـ في العصر السمجوقي أواسط القرف الخامس– 
، دار الرائد العربي، بيروت، 2عمي جواد الطاىر، ط. أواسط القرف السادس، د

1985. 

o إبراىيـ الشوش، منشورات . د: الشعر كيؼ نفيمُو ونتذوقُو، إليزابيث دور، ترجمة
مكتبة منيمنة، نشر باإلشتراؾ مع مؤسسة فرانكميف المساىمة لمطباعة والنشر، 

 .1961بيروت، ونيويورؾ، مطبعة عيناتي الجديدة، 

o 2مفيد قميحة، ط: الشعر والشعراء، عبداهلل بف مسمـ إبف قتيبة الدينوري، تحقيؽ ،
 .1985بيروت، 

o دار المعارؼ، 2شوقي ضيؼ، ط. الشعر وطوابعُو الشعبية عمى مر العصور، د ،
 .1984مصر، 

o رجاء محّمد عيد، دار الثقافة لمطباعة . الشعر والنغـ دراسة في موسيقى الشعر، د
 .1975والنشر، القاىرة، 

o  ،الشعراء الُكّتاب في العراؽ، حسيف صبيح العاّلؽ، مؤسسة األعممي، بيروت
 .1975ومكتبة التربية، بغداد، 

o نشاد الشعر، د  .1969عمي الجندي، دار المعارؼ، مصر، . الشعراء وا 

o محّمد الولي 1مبارؾ حنوف، ط: الشعرية العربية، جماؿ الديف إبف الشيخ، ترجمة ،
 .1996محّمد أوراغ، دار توبقاؿ لمنشر، المغرب، 

o  الشكوى والسخرية، أحمد جاسـ محّمد، منشورات مركز دار الخميج العربي عف
 .1977مجموعة مقدمة إلى الندوة العممية، جامعة البصرة، الكتاب الثاني، 

o  ،(ت.د)صدر اإلسالـ، تاريخ ونماذج تحميمية، جورج غريب، دار الثقافة، بيروت. 

o دار 1أحمد عمي دىماف، ط. الصورة البالغية عند عبدالقاىر الجرجاني، د ،
 .1986طالس، دمشؽ، 
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o  الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب، جابر أحمد عصفور، دار
 .1974التنوير لمطباعة والنشر، ودار الثقافة، 

o 2عمي البطؿ، ط. الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرف الثاني اليجري، د ،
 .1981دار األندلس لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

o  ،ىػ1314طبقات الشافعية، عبدالوىاب السبكي، طبعة مصر. 

o عبدالستار أحمد فراج، مطبعة دار المعارؼ، : طبقات الشعراء، إبف معتز، تحقيؽ
 .1956القاىرة، 

o  ُو محمود محّمد شاكر، : طبقات فحوؿ الشعراء، إبف ساّلـ الجمحي، قرأُه وشرحَح
 .1960مطبعة المدني، القاىرة، 

o نوري حمودي القيسي، دار اإلرشاد، بيروت، . الطبيعة في الشعر الجاىمي، د
1995. 

o سيد عبدالعزيز سالـ، طبعة مصر، . طرابمس الشاـ في العصر اإلسالمي، د
1967. 

o  الطراز المتضمف ألسرار البالغة وعمـو حقائؽ اإلعجاز، يحيى بف حمزة بف عمي
، أشرفت جماعة عمى مراجعتو وضبطو وتدقيقو، دار (ىػ749ت)بف إبراىيـ العموي 

 .ت.الكتب العممية، بيروت، د

o صالح الّديف : طوؽ الحمامة في األلفة واأُلاّلؼ، إبف حـز األندلسي، تحقيؽ
 .1986القاسمي، دار الشؤوف الثقافية، بغدادف 

o دار 1درويش الجندي، ط. ظاىرة التكسب وأثرىا في الشعر العربي ونقده، د ،
 .1969نيضة مطابع مصر لمطبع والنشر، القاىرة، 

o مطبعة العاني، 1جعفر حسيف خصباؾ، ط. العراؽ في عيد المغوؿ اإللخانييف، د ،
 .1968ساعدت جامعة بغداد طبعو، 

o  عروس األفراح في شرح تمخيص المفتاح، بياء الّديف السبكي، ضمف شروح
 .ت.التمخيص، مطبعة البابي الحمبي، بيروت، لبناف، ب
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o دار المسيرة 1إبراىيـ محمود خميؿ، ط. د: عروض الشعر العربي، تحميؿ وتطبيؽ ،
 .2007لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، 

o 1981، دار مكتبة الحياة، بيروت، 15العروض الواضح، ممدوح حقيؽ، ط. 

o  العسجد المسبوؾ والجوىر المحبوؾ في طبقات الخمفاء والمموؾ، إسماعيؿ بف
شاكر محمود عبدالمنعـ، : ، تحقيؽ(ىػ803ت)عباس أبو الحسف األشرؼ الغساني 

دار التراث اإلسالمي والنشر والتوزيع، بيروت، لبناف، ودار البياف، بغداد، 
 .ـ1975-ىػ1395

o 1960شوقي ضيؼ، دار المعارؼ، مصر، . العصر الجاىمي، د. 

o  ُأحمد أميف : العقد الفريد، أحمد بف محّمد بف عبد ربو األندلسي، شرحُو وطبعَحو
 .1956وأحمد الزيف ابارىيـ األبياري، مطبعة جدة لمتأليؼ والترجمة والنشر، 

o دار العمـو العربية، بيروت، لبناف، 1محّمد مصطفى ىدارة، ط. عمـ البياف، د ،
1979. 

o آي سارجنت، ترجمة باحثة الجرمود، دار الشؤوف . عمـ نفسؾ عمـ النفس، تأليؼ د
 .1986الثقافية العامة، سمسمة الموسوعة الصغيرة، بغداد، 

o 1971عماد الديف خميؿ، طبعة الدار العممية، بيروت، . عماد الّديف زنكي، د. 

o   محّمد محيي الديف عبدالحميد، : ، تحقيؽ(ىػ456ت)العمدة، إبف رشيؽ القيرواني
 .1972، دار الجيؿ، بيروت، 4ط

o  ،ىػ1351عنواف األريب، محّمد النيفر، المطبعة التونسية. 

o طو . محّمد زغموؿ سالـ و د. د: عيار الشعر، بف طباطبا العموي، تحقيؽ
 .1956الحاجري، المكتبة التجارية الكبرى، القاىرة، 

o  ،عيوف األنباء في طبقات األطباء، أحمد بف القاسـ المعروؼ بإبف أبي أصيبعة
 .ـ1882-1299طبعة مصر، 

o 2005ف دار النشر األردف، 1الغزؿ العذري، يحيى الجبوري، ط. 

o 1947، القاىرة، 2الغزؿ عف العرب، حساف أبو رحاب، ط. 

o 1961، مصر، 2الغزؿ في العصر الجاىمي، أحمد الحوفي، ط. 
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o 1971، 1981شوقي ضيؼ، دار المعارؼ، مصر، . فصوؿ في الشعر ونقده، د. 

o  فمسفة العمر، رسالة حكمية أدبية تتضمف أربعة أعمار إبتداًء بالطفولية ثـ الشبيبة
صالح حميد حماد، مطبعة مدرسة : ثـ الكوىمة والشيخوخة، معربة عف األفرنسية

 .1908والدة عباس األوؿ، القاىرة، 

o 1987، بغداد، 6صفاء خموجي، ط. فف التقطيع الشعري والقافية، د. 

o 1959إحساف عباس، دار بيروت لمطباعة والنشر، بيروت، . فف الشعر، د. 

o  ُعبدالرحمف بدوي، مكتبة النيضة : فف الشعر، أرسطو طاليس، حققو وشرح ترجمتو
 .1973، 1953المصرية، القاىرة، 

o  ،1981فف الشعر الخمري وتطورُه عند العرب، إيميا حاوي، بيروت، لبناف. 

o  ،(ت.د)فف الغزؿ، سامي الّدىاف، سمسمة دار المعارؼ، مصر. 

o  ،فف الفخر وتطورُه في األدب العربي، إيميا حاوي، دار الشرؽ الجديد، بيروت
1960. 

o دار 1فف المديح، سامي الّدىاف، سمسمة فنوف األدب العربي، الفف الغنائي، ط ،
 .المعارؼ، بمصر

o  ،(ت.د)فف اليجاء وتطورُه عند العرب، إيميا حاوي، دار الثقافة، بيروت، لبناف. 

o المكتب التجاري لمطباعة والنشر، بيروت، 2الفف واألدب، ميشاؿ عاصي، ط ،
1970. 

o دار الكتاب المصري، 2فف الوصؼ وتطورُه في الشعر العربي، إيميا حاوي، ط ،
 .1980القاىرة، 

o دار البحوث العممية لمنشر والتوزيع، الكويت، 1أحمد مطموب، ط. فنوف بالغية، د ،
1975. 

o  ،فنوف الشعر في مجتمع الحمدانييف، مصطفى الشكعة، مكتبة األنجمو المصرية
1963. 

o  ،في األدب العباسي الرؤية والفف، عّز الّديف إسماعيؿ، دار النيضة العربية
 .(ت.د)بيروت، لبناف، 
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o دار النيضة العربية، 1في الشعر اإلسالمي واألموي، عبدالقادر العطا، ط ،
 .1979بيروت، 

o  ،1987في الشعرية، كماؿ أبو ديب، مؤسسة األبحاث العربية، بيروت. 

o دار الرائد ودار المناىؿ، طبعة ميذبة 3يوسؼ ّكيار، ط. في العروض والقافية، د ،
 .2006وفريدة، بيروت، 

o 1962ط، .شوقي ضيؼ دار المعارؼ، مصر، د. في النقد األدبي، د. 

o كماؿ نشأت، مطبعة النعماف، النجؼ . في النقد األدبي، دراسة وتحقيؽ، د
 .1970األشرؼ، 

o 1980حسيف نّصار، دار المعارفف القاىرة، . القافية في العروض واألدب، د. 

o 1996، تطواف، 1القصيدة األندلسية في القرف الثامف، عبدالحميد اليرامة، ط. 

o 1981، دار العمـ لممالييف، بيروت، 6قضايا الشعر المعاصر، نازؾ المالئكة، ط. 

o فاطمة محجوب، دار . قضية الزمف في الشعر العربي، الشباب والمشيب، د
 .1980المعارؼ، القاىرة، طبع بمطابع دار المعارؼ، 

o  قالئد الجماف في فرائد شعراء ىذا الزماف المشيور بعقود الجماف، كماؿ الّديف أبو
كامؿ سمماف : ، تحقيؽ(ىػ654ت)البركات المعروؼ بإبف الشّعار الموصمّي 

 .2005، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف، 1الجبوري، ط

o توفيؽ الفيؿ، مطبوعات . القيـ الفنية المستحدثة، مف بشار إلى إبف المعتز، د
 .(ت.د)جامعة الكويت، الكويت، 

o حميد حسيف : الكافي في العروض والقوافي، إبف الخطيب التبريزي، تحقيؽ
 .1982الخالصي، مطبعة شفيؽ، بغداد، 

o  الكامؿ في التاريخ، أبو الحسف عّز الّديف بف عمي بف أبي الكـر بف محّمد الجزري
، 1966، طبعة بيروت، (ـ1233/ىػ630ت)الشيباني المعروؼ بإبف األثير 

1978. 

o محّمد عمي البجاوي ومحّمد أبو : كتاب الصناعتيف، أبو ىالؿ العسكري، تحقيؽ
 .1971الفضؿ إبراىيـ، مطبعة البابي الحمبي، مصر، 
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o لطفي عبدالبديع، مصر، : كشاؼ اصطالحات الفنوف، محّمد عمي التيانوي، تحقيؽ
 .ـ1982/ىػ1382

o  ،كشؼ الظنوف عف أسامي الكتب والفنوف، مصطفى بف عبداهلل، حاجي خميفة
 .، ومكتبة المثنى، بغداد، المجمد الثاني1943طبعة أستانبوؿ، 

o 1971أوليخ ىارماف، القاىرة، : كنز الدرر وجامع الغرر، الداواداري، تحقيؽ. 

o أبو العالء المعري، شرح وتحقيؽ ، إبراىيـ األبياري، قرئ عمى : لزـو ما ال يمـز
 .1959الدكتور طو حسيف، مطبعة وزارة التربية والتعميـ، 

o  لساف العرب، أبو الفضؿ جماؿ الديف محّمد بف مكـر األنصاري الخزرجي
، 1955/ىػ1374، طبع ونشر بمكتبة الفكر ومكتبة الحياة، بيروت، (ىػ711ت)

 .1961وطبعة دار صادر، بيروت، 

o دار الفكر لمنشر 1لغة الحب في شعر المتنبي، عبدالفتاح صالح نافع، ط ،
 .1983والتوزيع، عماف، 

o المؤسسة العربية لمدراسات 1إبراىيـ السامرائي، ط. لغة الشعر بيف جيميف، د ،
 .1980والنشر، بيروت، 

o  المغة الشعرية في الخطاب النقدي العربي، تالـز التراث والمعاصرة، محمد رضا
 .1993مبارؾ، وزارة الثقافة واإلعالـ، 

o نوري حمودي القيسي، . لمحات مف الشعر القصصي في األدب العربي، د
 .1980، دار الحرية لمطباعة والنشر، بغداد، (71)موسوعة صغيرة رقـ 

o مصطفى بدوي، . د: رتشاردز، ترجمة وتقديـ. آي. مبادئ النقد األدبي، آي
 .1963المؤسسة العربية لمتأليؼ والنشر، 

o  المثؿ السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الديف نصر اهلل المعروؼ بإبف
، مكتبة النيضة، مصر، 1بدوي طبانة، ط. أحمد الحوفي و د: األثير، تحقيؽ

 .1963، 1959القاىرة، 

o  المجتمع العراقي في شعر القرف الرابع اليجري، عبدالمطيؼ الراوي، نشر مكتبة
 .(ت.د)النيضة، 
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o  محّمد أبو الفضؿ : ، تحقيؽ(ىػ320)المحاسف والمساوئ، إبراىيـ بف محمد البييقي
 .1960ت، ودار صادر، بيروت، .إبراىيـ، دار نيضة مصر، القاىرة، د

o دار الشؤوف 1نوري حمودي القيسي، ط. محاوالت في دراسة اجتماع األدب، د ،
 .1987الثقافية العامة، وزارة الثقافة واإلعالـ، 

o  (ـ1332/ىػ732ت)المختصر في أخبار البشر، عماد الّديف إسماعيؿ بف محّمد 
 .ج3ىػ، 1325المطبعة الحسينية، القاىرة، 

o ـ1935/ىػ1354زكي مبارؾ، . المدائح النبوية في األدب العربي، د. 

o مطبعة 1المدخؿ إلى عمـ المغة ومناىج البحث المغوي، رمضاف عبدالتواب، ط ،
 .1982المدني، مصر، 

o  ،مرآة الزماف في تاريخ األعياف، سبط إبف الجوزي شمس الديف أبي المظفر يوسؼ
 .1951، مطبعة اليند، 8ج

o عناد غزواف إسماعيؿ، مطبعة الزىراء، بغداد، . المرثاة الغزلية في الشعر العربي، د
1974. 

o ممتـز 1المرشد إلى فيـ أشعار العرب وصناعتيا، عبداهلل الطيب المجذوب، ط ،
 .1970، 1955بالطبع والنشر شركة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالدُه، 

o  المستطرؼ في كؿ فف مستطرؼ، شياب الديف محّمد بف أحمد األيشبيي
 .1986، مطبعة أوفست، ودار الندى، (ىػ850ت)

o  مضموف الرسائؿ الشعرية في الجاىمية واإلسالـ، عدناف عبدالنبي البمداوي، مطبعة
 .1983األديب البغدادية، 

o بكري شيخ أميف، منشورات دار . مطالعات في الشعر الممموكي والعثماني، د
 .1980، 3اآلفاؽ الجديدة، ط

o  ،1982معالـ األدب العاممي، عبدالمجيد الحر، بيروت. 

o مرجميوث، طبعة مصر: معجـ األدباء، أبو عبداهلل ياقوت الحموي، تحقيؽ. 

o  ،ىػ1361معجـ األطباء، عيسى بؾ أحمد، طبعة مصر. 
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o  دار (ـ1229/ىػ626ت)معجـ البمداف، شياب الّديف ياقوت بف عبداهلل الردمي ،
 . أجزاء5، 1957، 55صادر، بيروت، 

o مطبعة جامعة 1رشيد العبيدي، ط. معجـ مصطمحات العروض والقوافي، د ،
 .1986بغداد، 

o  ُدار . محّمد فؤاد عبدالباقي، ط: المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ، وضعو
 .1945الشعب بالقاىرة، 

o  ،معجـ المؤلفيف، عمر رضا كحالة، مطبعة الترقي، دمشؽ، سوريا
 .ـ1959/ىػ1378

o  أبو يعقوب بف يوسؼ بف أبي بكر بف محّمد السكاكي ، ، (ىػ626ت)مفتاح العمـو
 .1982أكـر عثماف يوسؼ، دار الرسالة، بغداد، : تحقيؽ

o  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، جماؿ الّديف محّمد سالـ المعروؼ بإبف واصؿ
جماؿ الديف الشياؿ، القاىرة، . د: ، تحقيؽ3، 2، 1، ج(ـ1297/ىػ697ت)

محّمد حسيف ربيع، مطبعة دار الكتب . د: ، تحقيؽ4، ج1960، 1957، 1953
 .1972المصرية، 

o ت.ط، د.المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ، جواد عمي، د. 

o  ،المفصؿ في عمـ العربية، أبو القاسـ محمود بف عمر الزمخشري، دار الجيؿ
 .(ت.د)بيروت، لبناف، 

o جابر عصفور، المركز العربي لمثقافة . مفيـو الشعر، دراسة في التراث النقدي، د
 ،  .1982والعمـو

o 1985، دار الحقائؽ، بيروت، 4مقاالت في الشعر الجاىمي، يوسؼ اليوسؼ، ط. 

o دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبناف، 4مقدمة إبف خمدوف، إبف خمدوف، ط ،
 .(ت.د)

o حسيف عطواف، دار الجيؿ، . مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي األوؿ، د
 .1987، لبناف، 1ط

o 1968، دار المعارؼ، مصر، 2المالحف، إبف دريد، ط. 



 ثبت املصادر واملراجع
 

    

281 

 

o عالـ الكتب، بيروت، 2مف بالغة النظـ العربي، عبدالعزيز عبدالمعطي عرفة، ط ،
1984. 

o 1983طو حسيف، طبعة دار المعارؼ، مصر، . مف تاريخ األدب العربي، د. 

o  المنتظـ في أخبار المموؾ واألمـ، أبو الفرج عبدالرحمف بف عمي بف الجوزي
، مطبعة دار المعارؼ العثمانية، حيدر آباد، اليند، (ـ1201/ىػ597ت)

 .ـ1939/ىػ1358

o  ،كتابات طو (طو حسيف في جديدهِه الذي لـ ينشر سابقاً )مف الشاطئ األخر ،
، 1عبدالرشيد صادؽ حمودي، ط: حسيف الفرنسية جمعيا وترجميا وعمؽ عمييا

 .  1990شركة المطبوعات، بيروت، 

o مف قضايا التراث العربي، دراسة نصية نقدية تحميمية مقارنة الشعر والشاعر، د .
 .ت.فتحي احمد عامر، منشأة المعارؼ، االسكندرية، مصر، د

o  ،1979مف قضايا النقد والبالغة، توفيؽ الفيؿ، مكتبة الشرؽ. 

o سعيد : منية األدباء في تاريخ الموصؿ الحدباء، ياسيف بف خير اهلل العمري، تحقيؽ
 .1955الديوه جي، طبعة الموصؿ، 

o فؤاد عبدالمعطي الصّياد، . مؤرخ المغوؿ الكبير رشيد الّديف فضؿ اهلل اليمذاني، د
 .ـ1967/ىػ1386دار الكتاب العربي لمطباعة والنشر، القاىرة، . ط

o  موسوعة أعالـ الموصؿ، بساـ إدريس الجمبي، مراجعة الدكتور ىاشـ يحيى
المالح، وحده الحدباء لمطباعة والنشر، كمية الحدباء الجامعة، المجمد األوؿ، 

2004. 

o 1968، دار المعرفة، القاىرة، 1شكري محّمد عّياد، ط. موسيقى الشعر العربي، د. 

o 1972، مكتبة األنجمو المصرية، 4موسيقى الشعر، إبراىيـ أنيس، ط. 

o  ،الموصؿ في العيد األتابيكي، سعيد الديوه جي، طبعة بغداد، مطبعة شفيؽ
1958. 

o ت.ميزاف الذىب في صناعة شعر العرب، السيد أحمد الياشمي، بغداد، د. 
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o زكي مبارؾ، المكتبة المصرية، صيدا، . النثر الفني في القرف الرابع اليجري، د
 .بيروت

o أحمد عبدالستار الجواري، مطبعة المجمع العممي العراقي، بغداد، . نحو المعاني، د
1987. 

o 1974، دار المعارؼ، مصر، 3النحو الوافي، عباس حسيف، ط. 

o الجامعة 1إبراىيـ خميؿ، ط. النص األدبي تحميمو وبناؤُه مدخؿ إجرائي، د ،
 .1995األردنية، كمية اآلداب، 

o  ،النصوص األدبية، دراسة وتحميؿ، أصدرُه قسـ المغة العربية، بكمية اإلنسانيات
 .جامعة قطر، دار قطري بف فجاءة

o 3محيي الديف صبحي، ط: نظرية األدب، تأليؼ رينيو ويميؾ أوستف، ترجمة ،
 .1972المجمس األعمى لرعاية الفنوف واآلداب والعمـو االجتماعية، دمشؽ، 

o 1974، مطبعة الكويت، 2نظرات جديدة في الفف الشعري، إبراىيـ العريض، ط. 

o صالح فضؿ، مكتبة األنجمو المصرية، مطبعة . نظرية البنائية في النقد األدبي، د
 .1987ط، .األمانة، د

o 1972، القاىرة، 4النقد األدبي، أحمد أميف، ط. 

o  ،النقد األدبي الحديث، محّمد غنيمي ىالؿ، دار الثقافة، ودار العودة، بيروت
 .1973لبناف، 

o  ،1952النقد الجمالي وأثرُه في النقد العربي، روز غريب، بيروت. 

o  دار الفكر 2، محمد عبدالمنعـ خفاجي، ط(ىػ337ت)نقد الشعر، قدامة بف جعفر ،
 .1954العربي، القاىرة، 

o  عبدالحميد العبادي، القاىرة، (ىػ337ت )نقد النثر المنسوب لقدامة بف جعفر ،
1939. 

o  نياية اإلرب في فنوف األدب، شياب الديف أحمد بف عبدالوىاب النويري، دار
 .1995الكتب المصرية العامة لمتأليؼ والطباعة والنشر، 
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o عباس بيومي عجالف، مؤسسة الشباب . اليجاء الجاىمي صورُه وأساليبُو الفنية، د
 .1985الجامعة، 

o  اليجاء عند إبف الرومي، عبدالحميد محمد جيدة، منشورات المكتب العالمي
 .1974لمطباعة، 

o محّمد محّمد حسيف، مكتبة اآلداب بالجماميز، . اليجاء واليجاؤوف في الجاىمية، د
 . 1947القاىرة، مصر، 

o محّمد محّمد حسيف، مكتبة اآلداب، . اليجاء واليجاؤوف في صدر اإلسالـ، د
 .1948بالجماميز، القاىرة، مصر، 

o  ىدية العارفيف في أسماء المؤلفيف والمصنفيف، إسماعيؿ باشا البغدادي، منشورات
 .(ت.د)المكتبة اإلسالمية، طيراف، المجمد الثاني، 

o نوري حمودي القيسي، مؤسسة دار . وحدة الموضوع في القصيدة الجاىمية، د
 .1974الكتاب لمطباعة والنشر، جامعة الموصؿ، الموصؿ، 

o  (ىػ392ت)الوساطة بيف المتنبي وخصومُو، أبو الحسف عمي بف العزيز الجرجاني ،
 .1951محّمد أبو الفضؿ إبراىيـ وعمي محّمد البجاوي، : ، تحقيؽ2ط

o 1962دار القمـ، القاىرة، . الوطف في األدب العربي، إبراىيـ األبياري، ط. 

o  مطبعة (ىػ681-608)وفيات األعياف، أبو العّباس أحمد بف محّمد بف خمكاف ،
 .(ت.د)، ودار صادر، بيروت، لبناف، 1949-1948السعادة، القاىرة، 

o  اليواقيت في بعض المواقيت في مدح الشيء وذمو، ألبي منصور عبدالممؾ بف
، وزارة الثقافة 1محّمد جاسـ الحديثي، ط: ، تحقيؽ(ىػ429ت)محّمد الثعالبي 

واإلعالـ، دار الشؤوف الثقافية العامة، طبع عمى مطابع دار الحرية، بغداد، 
1990. 

: الرسائل واألطاريح
o  ىػ، بمقيس الحميميدي، 800-656إتجاىات الشعر العربي في العراؽ مف

 .1983أطروحة دكتوراه، كمية اآلداب، جامعة بغداد، 
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o  اتجاىات شعر الغزؿ في العراؽ في العصر الوسيط، طالب حميد مخمؼ
 .1995العيساوي، رسالة ماجستير، كمية التربية، ابف رشد، جامعة بغداد، 

o  اتجاىات شعر المديح في العصر األموي دراسة تحميمية فنية، تغريد عدناف
. 2002محمود، أطروحة دكتوراه، كمية التربية، ابف رشد، جامعة بغداد، 

o  اتجاىات شعر اليجاء في العراؽ مف أواسط القرف الخامس حتى نياية الدولة
العباسية، صالح أحمد رشيد، أطروحة دكتوراه، كمية اآلداب، الجامعة 

 .2001المستنصرية، 

o  اإلخوانيات في شعر العصر العباسي األوؿ، رمضاف صالح الجبوري، رسالة
 .1989ماجسيتر، كمية التربية، جامعة بغداد، 

o  إمارة الموصؿ في عيد بدر الديف لؤلؤ وخميفتو الممؾ الصالح، سوادي عبد
 .1968محّمد، رسالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة بغداد، 

o  الحكمة في الشعر العباسي حتى نياية القرف الرابع اليجري، مظفر عبدالستار
 .غانـ، أطروحة دكتوراه، كمية اآلداب، جامعة بغداد

o  الحياة والموت في الشعر العباسي في القرنيف الثاني والثالث اليجرييف، ىاشـ
 .1984فاضؿ محمود عيسى، كمية اآلداب، جامعة بغداد، 

o  الرثاء في شعر العصر العباسي األوؿ، مظفر عبدالستار غانـ، رسالة
 .ماجستير، كمية اآلداب، جامعة البصرة

o  شعر ابف سيؿ األشبيمي، دراسة فنية، سناء ساجت، رسالة ماجستير، كمية
 .2000التربية، الجامعة المستنصرية، 

o  ،شعر الفخر والحماسة في العصر اإلسالمي، محمود عمي سميـ الحمداني
 .1986رسالة ماجستير، كمية اآلداب، الجامعة المستنصرية، 

o  سميمة جاسـ محّمد، رسالة 247-132شعر الفكاىة في العصر العباسي ،
 .1996ماجستير، كمية اآلداب، جامعة بغداد، 

o  شعر المقطعات في عصر صدر اإلسالـ، ميا ميدي الحيالي، رسالة
 .2009ماجستير، كمية اآلداب، الجامعة اإلسالمية، 
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o  الصورة األدبية في الشعر األموي، محّمد حسيف عمي الصغير، رسالة
 .1975ماجستير، كمية اآلداب، جامعة بغداد، 

o  الصورة المجازية، في شعر المتنبي، جميؿ فالح رشيد، أطروحة دكتوراه، كمية
 .اآلداب، جامعة بغداد

o  ،فف الرسائؿ في األندلس، فادي رشيد نحاؿ، أطروحة دكتوراه، كمية اآلداب
 .1990جامعة بغداد، 

o  المالمح الرمزية في الغزؿ إلى نياية العصر األموي، حسف جبار، أطروحة
 .1992دكتوراه، كمية اآلداب، جامعة بغداد، 

o  النقد البالغي عند العرب إلى نياية القرف السابع اليجري، عبداليادي خضير
 .1989نيشاف، أطروحة دكتوراه، كمية اآلداب، جامعة بغداد، 

: البحوث واجملالت
o  عقود الجماف في فرائد شعراء ىذا "ابف الشعار الموصمي، مؤرخ الشعراء وكتابو

، بحث لمدكتور سامي الصقار، السعودية، جامعة الرياض، مجمة "الزماف
 .1979األدب، 

o  حوؿ األثر األجنبي في المحسنات البديعية، ضياء خضير، مجمة عّماف
 .1998، 36الثقافية، العدد 

o  ،الحياة العممية في مصر والشاـ، محّمد حممي أحمد، المجمة التأريخية المصرية
 .1957المجمد السابع، 

o  الشعر العربي الحديث في لبناف، بحث في شعراء لبناف الجدد، مرحمة ما بيف
منيؼ موسى، دار الشؤوف الثقافية وزارة الثقافة . الحربيف العالميتيف، د

 .1986، 2واإلعالـ، ط

o  الشكوى في الشعر الجاىمي، قحطاف رشيد التميمي، مجمة كمية اآلداب، جامعة
 .، المجمد الثاني4، العدد1970، 13بغداد، العدد

o دار الفيصؿ 67الشيب في الشعر العربي، نيمة حمصي، مجمة الفيصؿ، ع ،
 .67، 1982الثقافية، 
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اخلامتة 
 الحمُد هلِل ربِّ العالمين الذي أمدني بالقوة والثبات عمى إتمام ىذا البحث، 

.  والصالة والسالم عمى خيِر من نطقت األلسن بإسمو وعمى آلِو وصحبِو أجمعين
 وبعد ىذِه الرحمة في رحاب العمم والمعرفة التي أدعي أّنيا قد تمت عمى أكمل 

وجو متمثمة بشعر شعراء الموصل في كتاب قالئد الجمان إلبن الشّعار الموصمي 
: والتي إنتيت بمجموعة من النتائج التي أحاطتيا الدراسة وىي (ىـ654)المتوفي 

 إنَّ شعراء الموصل عمى كثرتيم العددية ومادتيم الشعرية لم يتركوا غرضًا 
شعريًا إال ونظموا فيو فقالوا في المديح، واليجاء، والرثاء، والغزل، واإلخوانيات، 

واألحاجي واأللغاز، والشكوى، والشيب، والحكمة، وأغراض أخرى كانت قميمة في 
نتاجيم الشعري متمثمة بالشعر الخمري، والشعر التعميمي، والصوفي، وشعر 

. الوصف، والفخر
o  وأعدُّ ىؤالء الشعراء نقطة إرتكاز ميمة وحقيقية ففي زمنيم منيت األمة بالنكبات

المتتالية لكنيم حفظوا الكثير منو في ثنايا شعرىم أحداثًا مفصمة تحكي الكثير 
 .من األمور التي غاب ذكرىا

o  أما التجربة الشعرية عندىم فقد كانت في إتجاىين أحدىما ىو اتجاه الصنعة
والتكمف وغالبًا ما يكون في التجربة المدحية التي تكون تزلفًا لسمطان أو أمير 
أو احد رجال الدولة، إذ تقوم ىنا عمى المجامالت والمبالغة والتيويل من شأن 

بعض ممدوحييم ممن ال يستحقوا المدح، أما اآلخر فيو ذلك االتجاه الذي 
يكون عمى السجية وتكتنفو روح الصدق الفني وغالبًا ما يكون في الغزل الذي 
يصور التجارب الوجدانية الصادقة أو اليجاء عندما يتجو فيو الشاعر فيصب 
جاَم غضبو عمى الميجو تصل التجربة جذوتيا، وكذلك الرثاء المكمل باألسى 

وغالبًا ما يكون معبرًا عن صدق التجربة، فضاًل عن شعر اإلخوانيات الذي ىو 
 .منبع الصدق الكامن فيو
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o  ومن ناحية األلفاظ والتراكيب فانعكست ألفاظيم في أشعارىم في شتى األغراض
إذ تحمل طابع الجزالة والسالسة وأكثر األساليب التي شاعت في شعرىم أسموبا 

 .النيي واألمر

o  ومن ناحية الصورة الشعرية فقد أجادوا في القول في جميع أنماطيا فضاًل عن
عناصر تشكيميا من عاطفة وخيال وتجربة شعرية وغالبًا ما يقرنون المرأة 

بالطبيعة أو الخمرة أو ضبيات الصحراء ليعّبروا بيا عما يجول في عواطفيم 
وأفكارىم وتكمن جمالية الصورة عندىم حينما يقرنون األشياء المجردة باألشياء 
المحسوسة والمتخيمة بالممموسة لئال يفقد النص الشعري قيمتو الجمالية المؤثرة 

 .في المتمقي

o  ومن خالل اإلحصائية وجدُت أنيم نظموا عمى أغمب األوزان الشعرية في
البحور الطويمة والمجزوءات التي أكثروا من النظم عمييا والتي لم يعرفيا شعراء 
الجاىمية، وصدر اإلسالم واستخدموا القوافي الذلل أكثر من غيرىا وكان حرف 

 . وكذلك كثرة التدويرمالراء أكثر الحروف استعمااًل في قوافيو

o  أما مقدمات قصائدىم فغالبًا ما كانت غزلية لتجذب أسماع المتمقي وتكثر في
والتي  (المقطوعات)المدح وأكثروا النظم في القصائد ذات المدخل المباشر 
. بيناىا بإحصائية كشفت عن ذلك وسبب استخداميم ليا



  

Abstract 
        This research  is  about mosulian poets in the book of (QALAAD ALJOMAN) 

to IBN Alshaar almosuli (D.654 AH) which is of as resource has compiled from 

cover to cover alot of ports whome Ibn Alshaar gathered their poetry by oral 

vovel,volume and various translation books ,and mosulian poets as one of the groups 

that collection by him in poetry and prose in UdifferentU kinds of arts .But  the luck of 

prose in their product .I have not had the opportunity to join prose beside poetry and 

the study is practical and analrtical to assuses and arts .the most important stage is to 

determine who  was his nickname mosulian according to birth and up bringing  

wheather he born or grew up there. Also the research depends on mentioning 

beographies of these poets who available to translate as well as selection  of texts 

according to theoretical criteria ,as well as working according to quality and quantity 

criterian not according to the quantity of each  poet ,that research tackles poetry quest 

regardless of how many verses. 

The sources adopted by the research are numerous, distributing between 

ancient and modern, but ancient sources topped the list of sources, this book has not 

been studied by the applied study; being made recently by kamel Salman  AL-Jubouri 

and made it two at the University of Mosul by Naif al-Dulaimi, Nuri Hammoudi AL- 

Qaisi  and it has been investigated by  AL- Jubouri and  distributed to the libraries  in 

2007, this book includes many of the lesser-known poets who were not known  and 

they   did not have Doawinhms; because most of them scholars and polite.                   

       The ReSearch includes the introduction,  two sections,  and conclusion, indexes 

of  sources,I have  devoted the introduction to talk about the city of Mosul, in a 

summary , political life and cultural life,  and IBN AL-shaar Almosuli  , his life , his 

travels , vacations , his works and his death.                                                    

      The first section: it has allocated to the objective study, and based on two 

chapters, Ihave tackled  in the first chapter The principal traditional purposes ,which, 

(praise, spinning,  bad critisim, and Lamentations), and Chapter II dealt with the 

secondary renewable purposes, a (Alojoaniat, spinning  with palmothaker and sokaat, 

gray hair wisdom,  the complaint longing, riddles, puzzles, and other purposes). 



  

      section II: it appropriated for the technical study and it, has included two chapters  

the first chapter in two sections: the first rhythm patterns and its implications and the 

implications of the then underneath the music of State, represented by rhythm and 

rhyme, and the Interior, represented by repation, recycling and alliteration, and  it’s  

permit, and its impact in the development of rhythm, and the second poetic image 

types of the AL tashbeehea and kinaaya and AL Asteaaria(metaphor), and  the 

elements of it’s composstion which represented by  imagination, passion, and poetic 

experience poetry.                                                       

        The second chapter: it has held in two sections also the first: the structure of the 

poem, and the second is the  language and style,Ihave detected  in the first the  

elements of a  the poem from the beginning and the introduction , good disposal , 

Conclusion and structure of the setenza, the second expresses  of the most important 

methods utilized by these poets and disclosure of poetic language and the clarity and 

ambiguity and the impact of the heritage. 

As I pointed out to AL Qalaad to to number of the volume and the page 

number so as not to mingle with the recipient that the loss of two parts of it confused 

the sequence of the parts. 

       lastly , I showed the most prominent findings which got by  the research in all of 

this and after this research proceeds effort strenuous efforts made to study those poets 

who were not known to one to show the filed  of existence and this stems from my 

love and admiration  for  Arabic literature in general, and for two reasons:my love for 

abbassy literacture  privalely ,and it also accurate my name and my features as well 

as it is the most important point and changing in our arabic literacture .if I have 

committed some mistakes thus perfection is exculsively adivine attribute 
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