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٥٧٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

  �سم�هللا�الرحمن�الرحيم

   )أ(

:  

��ضواء�       �عل��م ��سلط �لم و �مغمو �شعراء �املظلمة قتھ �أر �و�� �خ �التا �جنبات نب�ن ر و ر

ِ                  ر غم�ما�حققوه�من�مجد ما��م، ���وش�رة�  �وما�عرف�ع��م�من�بالغة����النظم�وعبقر�ة�زأ

�م،�وذلك�إما�لضياع��بداع؛مل�مة���� ة�ما�بلغنا�م��ا�ع���مدار�رأشعا �خر�أو�لند �أو�.رالتا

�تآ�ل��عض�ا�أو�سقط�ال���الكتب�نبطوع���أقل�تقدير�صعو�ة��ملام�بمتفرق�م�من�ب�ن�

�من�ب�ن�وع���الرغم�من�ذلك�فل .�خر�عض�ا� ����أن�نلم�شع��م�املتفر ق�م�علينا�حقو ق

غبة� اسة�والتحليل�ونمكنھ�للقراءة�و�طالع�عليھ� رصفحات�املصادر�املختلفة�و��ي��ا�للد ر

�ف�و�ّ                           �و�ذا�القدر�م�ما�صغر�أو�قل.وأدب�عليھ�ترا��م�من�علم�يينطو����ستفادة�بما�

��نظار� �ولفت �عل��م �بالتعرف ���إل��م،كفيل ��وتص�يف�م �والفكر�ة ��دبية  ال���امل�انة

�م� ة�ما�بلغنا�من�شعره�ر�ستحقو��ا�أو�ت�ناسب�مع�أقدا روما��انت�قلة�نتاج�الشاعر�أو�ند
 

                                                  
َ

�العناية�بھ�وتقديره�حق� َ                               ن حائلة�دو ه  �وقديما��ان�الشاعر��عرف�ب�ن�العامة�وا��اصة�.رقد
 

                                           
َ

� �من �الشعر؛بب�ت �فيما �شاع �أم���:بي��م�ح�ن �الب�ت �!!شعره��ذا �ش�رتھ��فإن �تكن لم

� �من �الشعر�فبقصيدة �إن.قصائده     ِ                    بب�ت� من �أقو �كفيلة� ل�وال ��بيات �من �قليال عددا
  

                         
َ َ

� اسة �شاعر، أي الشاعر،ربد �تبقى�عليھ؛�وا��كم �فإ��ا �غ���ا �دو �توافرت �إن ن�لك��ا

� �الوحيد �لناالذيال���ان �ع�� �أبقاه �ل��كم �خ �أو�.صاح��ا رالتا �بطر�ق ��س�م �وإال�فإننا

�بقائ �بآخر��� �نكرة �مج�ولة،ھ ه �قد ر�مغيبا
              
ً �غيب�الف��َ �مثلما �ال��اب �من �أكداس   �تحت

                               َ ُ

�!!صاحبھ ��بداع �حق ��� �بھ �والرضا �قبولھ �أمر�ال�يجو �آن�يالفكرز�وذلك ��� ِ                 �واملبدع�ن
  .واحد

�من�خالل�)��ا��ص�بن�يز�د�بن�مسلمة�محمد(َ                             �فقد�ت�سر����التعرف�ع���شعر�و�عد،      

�ب �الذخائر��� �مجلة ��شرتھ �ما �املحققة �النصوص �جنباتھ�الذي املجلد(اب �ب�ن �يضم

�مجلة�و�� ،)م٢٠٠٣/�ـ�١٤٢٤-�١٤٢٣السنة�الرا�عة�عشر،�الثالث�عشر�والرا�ع�:عددين

� �و�شر�املخطوطات ��ثار�وال��اث �بجمع ��ع�� �محكمة فصلية
 

                                                 
َ

�جمع�والذي .والوثائق �تو��
 

          
َ

� �سعد �بن �إبرا�يم ��ستاذ �وتحقيق�ا �ا��ص�� �يز�د �شعره، فأ��ب�� قيل؛ا��أشعار�بن



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٥٨٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �ع�دين �ب�ن ���صھ ��� �و�و�يجمع �السيما �النظم ��� �ومذ�بھ �أسلو�ھ اق�� �كب��ين؛رو

  �ال�سبيأموفشاعرنا�

  

  )ب(

�ال�شأة، عبا��� �العباسية �بوادر�ال��ضة �شعره �ال���وتظ�ر��� �تطو ��� �النقاد ر�تلمس�ا

ة،صيح��فالبا���فشعره�العر�ية؛�و�و�مع�ذلك�يحتفظ�بديباجتھ�.العبا���الشعر� �رالعبا

� �بك،ّ    السَ     جيد �املأخذ،�قر�ب �ْ  عُ   ���غراض،�متنوع �وال��غفل �بالفكرة �وفضال�.�سلوب��
 

      
َ

� �الثالثمائة �تتجاو �الباقية ه �فأشعا �ذلك زعن ب�تا،ر
 

     
َ

�من� �القرب �لنا �ي�يح َ                                �و�و�قدر�طيب

�تؤ�لھ�ل��كم�عليھ�وتص�يفھ�ال���خصائصھ�وسماتھ�واس�يضاحصاح��ا�والتعرف�عليھ�

اس��ا�وتحليل� .عصرهب�ن�شعراء� ه�ود رولقد��ان�ذلك��لھ�مدعاة�لتأمل�أشعا �مقاصد�ار

�بالقدر� �وفنو��ا �مضامي��ا �عن ����ت�سر�الذيو�بانة �بأن�ـ�السِ     ج�د،��عد �أيقنت �وقد يما

� �جدير�باملطالعة �وقدشاعرنا اسة، �روالد �كث���من �لھ �بوفرة�ش�د �وال��اعةالنقاد ��النظم

�أقرفيھ �كما �باّ          ، ن �آخر �ا�ولش�رةو�لھ �لفصاحة ��بة�هللا�الشاف��  .ماوغ��� والصو���ابن

وانطالقا
 
       
ً

 � �ذلك �من �فقد �يقع �أن �البحث �طبيعة �وثاقتضت �مقدمة �فصو�� ففي�. لالثة

�ا��ص���بن�يز�د�ا �إ��ا�ي��شعرشرت�إ��املقدمة�أ �ملو�بتھ،�ومن�ثم�اختيار يوتقدير ي

�موض �ل�ذه�نلھ�لي�و وعا
 

         
ً

اسة �ا�خط������معا��ة��كما�أظ�رت�من�خاللاملتواضعة، رالد

� �البحث،�ذا ��� �ا �بدو �أس�مت �فنية �منا�� �من �بھ �استعنت �والتحليل�البحثر�وما

  .�و���تندرج����غال��ا�ضمن�املن���الت�ام��والنقد،

� �وقدل�و الفصلو�� �عنوان؛ �لھ �ا��ص��،�نظرا: �وضعت �يز�د �بن �محمد �حياة ��� ت

�وختمتھ�شأتھ،�وأخالقھ�وثقافتھ،تناولت�فيھ�با��ديث�املوجز��سبھ�وأسرتھ،�وحياتھ�و�

�ا اء�النقاد����يبا��ديث�عن�ديوانھ�الشعر ةرملجموع،�وأ إ���جملة�من� رشاعر�تھ،�و�شا

� �إل��ا �توصلت �ال�� �الشعر�ة ا�ات �املصادر��دبية�ر�ستد �لكث���من �مطالع�� �خالل من

�خية�وثيقة�الصلة�باملوضوع،�م��ا�ما�قطعت�ب�س�تھ�إليھ�وم��ا�مالم �القطع�أستطع روالتا

  .بھ

اسة�فنونھ�: الثا�ي والفصل �نظرا�لطبيعة�قسم�نمتھ�ّ     �وقسالشعر�ة،رخصصتھ�لد
 

             
ً

اسة: لو���القسم��و. فنونھواتجا�ات�البحث� قة�ھفنون رعرضت�لد  عندو�الشعر�ة�املطر
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   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� ، �والغز ��النقائض، �الشعراء �والفخر،�والرثاء،لعامة �والعتاب، ، �والش�و ى�واملديح،

�الق. وا��كمة �الثا�يو�� �الوصفية: سم �فنونھ �ملا�تناولت ��نا �ع��ا �ا��ديث �أفردت �وقد ،

� �أجاد�الشاعر�حصر��ا�وقد�وتجديد،رتلمستھ�ف��ا�من�تطو ن�من�واقع�شعره����ثالثة�فنو

� �ف��ا، �:و��النظم �عن �وا��ديث ل�ا،�وصف�النجوم �وفرسان�زمنا �ا��يل، �ان � صف ر�و و

صف�ا��مامة�ال���فقدت�أليف�اّ    الس   .وباق،�و

  )ج(

� قفت �شعر الثالث الفصلوو سة �ونقدية هرلدا �فنية اسة س�رد �بالد �فيھ �وتناولت ر،

�اشتمل �بما �واملوسيقي �الف��، �والبناء �و�ساليب، ��لفاظ ن�توالتحليل �و �من ز�عليھ

� �و�ف�اروإيقاع،وقافية �الفنية، ة �الصو �ر�ثم �والتجر�ة ��والشعر�ة،، للبحث�وضعت

�ما�توصرت�موجزة�أشخاتمة دف� نتائج،لت�إليھ�من�ز�ف��ا�إ���أبر بف�رست�املصادر� �اروأ

ا�لھ� ي�ب��بقي����ء� .واملوضوعاتواملراجع� ة�إليھ�أال�و�و�أن��ذا�البحث��ان�مقد �شا
 
ر                                           ر
ً
  

جة�أستاذ�مساعد، نحيتھ�آثرت�ت�لكن���رأن�يدخل�ضمن�البحوث�ال���تقدمت���ا�لنيل�د

� �حكغ��ه،وقدمت �أن ��عد
 

          
َّ

افقت �و �املوقرة �العلمية �ال��نة �ي�ومتھ �لم �ألنھ شر�����عليھ؛

�من�مجلة�علمية�آنذاك؛ �عمائة�صفحة،�و�ا��و��عود�للنو �� ر�لك�����مھ�الذي�تجاو ر ز

    ،��عد��عديلھ�وت�سيقھ�وتقليل�عدد�صفحاتھجديد

اس���لشعر�ابن�يز�د����ال�لمة��خ��ة�،�ذا     عم�أن�د ر�وال�أ �بل��لمات،ال���ال�ت�بع�ا�ز

�سأل�هللا�الع���و. �يحتمل�ا��طأ�كما�يحتمل�الصواب���فيما�أحسب�خطوة�ع���طر�ق

�والعمل�فإنھ�ا��طل،�و�حفظنا�من�الزللالعظيم�أن�يجن�نا� قنا��خالص����القو ل�و�ر ز

   .�عم�املو���و�عم�النص��

  ردكتو

  محمد�عبد�الرحيم�النجار

  م٢٠١٦يونيھ�
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   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ط:  

) ا(  

�مسألة�ا��الفة�شوكة��شاك���ا��      �منذ�إعالن�للم�تز �فمن�العرب�من�.دول��منمو�و

�طعم�ذلك�النظام�ا��ديد� �وم��م�.والسلطة�اس�نھ�بنو�أمية����ا��كم�الذيئلم��ستمر

� �هاستمرأمن �أنفس�م �عليھ �تطو �وكمد �دخن �وفداحة�و��ى�ع�� �الصمت ة �بمرا ر��غص                           َ

  .الواقع

�الس      �بحقوق�م �مطالبة �القوم �ثائرة �تثو ��انت �وا���ن �ا���ن �رو��ن �املغتصبة؛ياسية

� �والعلماء ��الفق�اء تھ �ثو ��� �يرفق ��ان �من ����والشعراء،رفم��م ��سلك ��ان �من �وم��م

�أنصار� �مع �املس�� �والصدام �العنف �طر�ق �ذلك �وا��وارج��مو��ن؛س�يل ��الز���ي�ن

�والشيعة، �ابن ��شعث،�واتباع �ونحو �امل�لب �بن �الشيعة�.ذلك�و�ز�د ات �ثو ر�و�انت

�َ                 وا��وارج�أشد��ذه ات�وأثقل�ا �أثرا����نفوس�وا�اوأقر�الثو
 

              
َ

�كما�أ��ا�لم�تنقطع�.�مو��ن

ات� �تمكن�بنو�أمية�من�القضاء�عل��ا�واحدة�تلو�ال��رطوال�مدة�حكم�م�كغ���ا�من�الثو

  .ىخر�

      � ؛أما �نالعباسيو ��س����م �محتفظ�ن �ا��قبة ��ذه �ظلوا �ألنفس�م�ال���فقد سمو�ا ر�

� �ومن�.ومناصرتھقوف�إ���جانب��مام�ع���بن�أ�ى�طالب��الوو�� ؛ل�عد�وفات�الرسو

� �ا��الفة �توليھ �ح�ن وه �آز �فقد �أبناء�،)�ـ٤٠- ٣٥(رثم �للعلو��ن �مناصر��م �واصلوا �ثم

�لكن�.ع��م�وإن�ظلوا�محتفظ�ن�باستقالل�م��مو��ن،عموم��م�من��عده����وقوف�م�ضد�

� ��� �الطمع �ترمقعدفكرة ��انت �السلطة �إ�� �والوصو �ل�ا��الفة �نفوس�م �ظلت�اود وإن
 

        
َ

�ح�ن �ح�� �لب���الذي�ا�����ففي! مكبوتة �يز �لم �أنھ �آخر�ن �عن �عدى �بن �ال�يثم اه ل�ر و

��سمع�طالب             َ                                         �اشم�بيعة�سر� ودعوة�باطنة�منذ�قتل�ا��س�ن�بن�ع���بن�أ�ى� ل،�ولم�نز

ج�الرايات�السود�من�خ وال�ملك�ب���أمية�ح���وبخر   )١(.�ذلكحدثزراسان�و

      �� ��ذه �بدأت �ولقد �طر�ق�ا �تأخذ �املكبوتة �بفرقة�ا��فيطماع �مست��ة �الظ�و ر���

� �الشيعية �ال��الك�سانية �حو �(ل�ت�ونت �بن �أبو�،)ا��نفيةمحمد �ابنھ �استوطن �فقد

عامة��ذه�الفرقة�الذي �اشم، ث�عنھ� ز�و �ونزل�ا�الشام،�بلدة�ا��ميمية�ببلقاء�وإمام��ا،ر

                                                           
 . الھیئة العامة لقصور الثقافة،٤٧٧، ٤٧٥/ ٤: العقد الفرید البن عبد ربھ -)١(
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ِ 

� �العباس �بن �هللا �عبد �بن �ع�� �ماوأسرتھ،معھ �محمد��وسرعان �ابنھ �ب�ن �الصلة �توثقت

أى�فيھ�أبو��اشم�خ���خلف�لھ�ع����اشم،و��ن�أ�ى� �فلما�حضرتھ�الوفاة�ھ،تجماعر�و

� �من �باإلمامة �صر�حة �وصية �لھ �أو��� �لل��رة �و�سع�ن �ثمان �وجد�.�عدهسنة �و�ذلك

�النظر،��عيد�الرأي�و�ان�حصيف�ا��الفة،رك��ة��س�ند�إل��ا����إثبات�حقھ����) محمد(

ا�إ���تنظيم�الدعوة�العباسية�سرا�من�مقره����ا��ميمية�متخذا�من�ال�وفة�دار�َ        فعمد�تو
                                                                             
َ َ ً ًَ

ال�شيع�ومستقره�م�دا�ل�ا�ومركزا�
   

                               
ً َ َ)١(  

�واتخذوا�      ��مو�ة �الدولة �ع�� ��م �ثو �تنظيم �من �البداية �منذ �العباسيو �تمكن روقد ن

� �حر��م ��� �سبال��سل�و��ا لذلك
 

                           
ً

�قاد��م�ابتغاء�تحقيقضد�م، ��وتوا�� �ح���امل�مة،��ذه

� ��مر�إ�� �أ�ى(بلغ �)ا��راسا�ي�مسلم �الرجال �د�اة �من �يوغر�وأكفأ�م؛�و�ان �فانطلق

� �ا��كم �ضد �و�ث���النفوس �والظلم�الذي ي�مورالصدو �ا��سف �الناس ��سوم �بات

�وقد�اتخذوا�من��عض�ا���ام��مو��ن��الوليد�بن�يز�د�.�ـ١٣٠والعدوان�مع�بداية�سنة�

مثال�لتأييد�دعو��م�وال���نة�ع���فساد�ا��كم�) �ـ١٢٦-١٢٥(بن�عبد�امللك�
 

                                          
َ

�وأنھ�،ي�مو

�وقد�انت���ا��ال�باالنقضاض�عليھ�وقتلھ�سنة�.و�سالميةلم��عد�الصا���لألمة�العر�ية�

  )٢(�ـ�١٢٦

�العباسي      �حرص �وولقد �مع �حر��م �طوال �دعو��م �سر�ة �ع�� ��انوا��مو��ن؛ن �فقد

ن�أ��م�ل�سوا�طالب� �وأن�الذى��عن��م��و�إماطة��ذى�الناجم�عن�ا��كم�الفة،خويظ�ر

�ي�مو �م �جو �من �الناس احة ر�وإ �ك���وعسف�م،ر �ثم �آذانا�مؤ�دو�م،�ومن جدوا �و
 

             و
ً

 

� ��ل ��� �ل�م �آخر�م�ان،مصغية ��� �أنفس�م �ع�� ��مو�و �انقسم �وقد �ع�د�م،ن�السيما

��عض�م� �و نوأخذوا�يحا ان�بن�محمد�(�وقد�تم�ذلك����ع�د�آخر�خلفا��م�البعض،ر ومر

ان� ات�ع���دولتھ�من��ل�عليھ،�حيث�اضطرب��مر�)٣()�ـ١٣٢- ١٢٧وبن�مر ر�وت�اثرت�الثو

ة�العباسية�أقوا�م�أثرا�و�سللت�الصفوف�إليھ�من�خراسان�أو�بالد�جانب، ر�و�انت�الثو

س، �رفا �دو ف �ا��ا ��السيل �عليھ ن�فانص�ت �ح��ر �ً          �وادة �عليھ ��انت�.وكره�و��ت �ثم

                                                           
   .المعارف طبعة دار بعدھا، وما ١٠شوقي ضیف / د:األول العباسيالعصر  -)١(
 ومروج الذھب ،٩ / ١٠ والنھایة البن كثیر والبدایة ،٢٩١/٥ریخ البن األثیر  الكامل فى التا:ینظر - ) ٢(

   .٢٢٩، ٢٢٨ /٣٦ للمسعودي
  .یلیھا وما ٢٠٨ عبد اللطیف الشافيعبد / د:األموي في العصر اإلسالميلم االع - )٣(
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��� �الساحقة ��ز�متھ �)ابَّ    الز(�معركة �العراق �(�شمال ��خرة �إ���،)�ـ١٣٢جمادى ه ر�وفرا

�مصر، ��نالك �مقتلھ �العامذي ���ثم �نفس �من �)٤(�ا���ة �مقاليد�وملا �العباسيو نتو��

أى�أبو�جعفرَ                                     ا��كم�انتقل�مقر�ا��الفة�من�الشام�إ��� �أن�يتخذ�من� رالعراق،�و راملنصو

�الفتية �ا��ديدة �لدولتھ �حاضرة ��أقال�� �غداد �أنقاض �ع�� �يديھ�وع��. �مو��نام�ا

��غد �قاطبةأصبحت �العر�ية �املدن �أ�م �من �اد �والقصو �املساجد �عشرات ���ا �وابت�� ر،

�مختلف�الفخمة، �من �وغ���م �والتجار�والصناع �والشعراء �للعلماء �قبلة �أصبحت �كما

�ا�إال�ح�ن�أ�ش�ت�مدينة�والديانات،ا���سيات� شر���دجلة����) سامراء(ؤ�ولم�يخب�ضو

���ا��عد�.�ـ�٢٢١وتقع�ب�ن��غداد�وتكر�ت�سنة�املعتصم؛ع�د� ن�وقد�ظل�ا��لفاء�يقيمو

� �سنة �ح�� �بإسراع��ـ،٢٧٦ع�د�املعتصم �آذن �مما ��غداد �إ�� �أخر �مرة �ع��ا �تحولوا ى�ثم

  .إل��اا��راب�

      � �ا��كم �العبا���أما �آفاق �بأطنابھ �يضرب �قو�ا �بدأ �فقد
 

                                
ً

ض �لنفسھ�.ر� �اتخذ �وقد

�الذي ���رالفاالطا�ع� ��م�لشئو �نظم�حكم�م�وإدا ن�أخذ�يلو �وإن�بقوا�متأثر�ن�البالد؛رن

ع�ي�موبالنظام� ����ر ث�ا��الفة�السيما�وقد�أخذ�خلفاؤ�م�يلقو �بھ����توا و�املعمو ن رل

�حق� ���إل��الناس�أ��م�أصاب �ا��كم �� ضھ(ف�م �أ ��� �هللا �أحاطوا�)١(!)رسلطان �ثم �ومن

�والت �التفخيم �من �كب��ة ���الة �الناس�أنفس�م �خنوع ��� ��ثر �أسوأ �ل�ا ��ان قد�س

� �لظلم�م �ثراء�وفساد�م،وخضوع�م �من �فيھ �يرفلو �باتوا �قد �ما �ذلك �ع�� �أعان ن�وقد

  .م��مفاحش�و�عيم�مقيم��اد�يقتصر�ع���الطبقات�العليا�

�و�عد�عصره�العصر�)�ـ١٩٣- ١٧٠(ولقد�بلغت�الدولة�العباسية�أوج�ا����ع�د�الرشيد�      

س�والفخامة،تھ�الدولة����ع�ده�من����ة��ملا�بلغ؛الذ��� و�و�انت�أيامھ��شبھ�بأيام�العر
 

                               
َ

ة��نا�ألنھ�ذلك�الع�د�  )٢(كما�يقال �ش�د�مولد�شاعرنا�الذيرونخص�ع�د�الرشيد�باإلشا

� �مسلمة �بن �يز�د �بن �والذي ا��ص�� ي�مومحمد �سنة ��ان �مولده �أن . )٣(�ـ�١٧٥ير��

�و��� �العصر�املتم���عصر�ابنھ �أخيھ�) نأموامل(�ذلك �خلع ��عد �ا��الفة �لھ �خلصت الذي

�و�ان�.�ـ�٢٠١من�والية�الع�د�سنة�)القاسم(�ثم�عزلھ�ألخيھ��ـ،١٩٨والقضاء�عليھ�سنة�

                                                           
  .٢١٤ :نفسھلمصدر ا -  )٤(
  .٣٣١/ ٦ :الطبري تاریخ :راجع  -)١(
   .بعدھا وما ٣٦ :األول العباسي العصر  -)٢(
  .١٤٤ إبراھیم بن سعد )الحصني بن یزید محمد( مقال :الذخائر مجلة  -)٣(
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ِ 

� �الدولة �عصو �� �أ �من �كذلك �املأمو رع�د ز ات�.العباسيةن �ثو �عصره ��� �حدثت ر�ولقد

�من�ق�ر�ا�جميعا�ع���يد�قواده� كث��ة�تمكن�املأمو
 

                                             ن
ً

�الذي�واله�س�ن،ا���طا�ر�بن�:أمثال 

َ         �ثم�و���.�ـ٢١٣ت�) ط��ة(�ابنھ�:والي��ا�وتبعھ����الف�ن،�ـ�ليق����ع���٢٠٥خراسان�سنة�

� �من� فأسس) عبد�هللا�بن�طا�ر(ناملأمو ن���خراسان�الدولة�الطا�ر�ة�ال���ظلت�نحو�قر

  .الزمان

� �خدمات �العباسية �للدولة �هللا �عبد �أدى �جليلة،ولقد �املأمو �واله �رب��) الرقة(ن�فلقد

�كما�واله�حكم�مصر�)١(.باألمانوضيق�عليھ�ا��ناق�ح���طالبھ�) بن�ش�ث�العقي�� نصر(

حة���ا�من��ندلس�عن�.�ـ٢١١للقضاء�ع���الفتنة�املشتعلة���ا�سنة� د�ا��موع�النا ز�و ر

�ة �ر�سكند �إقر�طش �جز�رة �إ�� �العودة �إ�� غم�م �) كر�ت(ر�وأ �سنة �.�ـ٢١٢فاستوطنو�ا

،�بن�هللاوأ��ق�ال�ز�مة��عبيد� ة�إ���ّ              �ثم�عاود�الكرجديد،�وأعاد��من�إ���البالد�من�يالسر

  .�غداد

�تالقيھ�من�       دياد�ما �مع�ا �ومنع��ا �قو��ا ��� �العباسية ��ستمر�ا��الفة �تكد �لم �أنھ زع��

ات�وف�ن�وقالقل�يقع�أغل��ا�ب�ن��شقاء�و�قر�اء�من� ضات�داخلية�وثو رمعا �ومن�ج�ة،ر

�وغ���م�من�العناصر�العر�ية�الثائرة�ع���ا��كم�ج�ة�ثانية�مما�يث��ه� �.العبا���نالعلو�و

� ��ونة �ب�ن �حدود�ا �ع�� ة �املتكر �الب��نطي�ن ات �غز ���دأ �فلم �ا��ارج ��� رأما �.ىو�خرو

� �وال��كية سية �العناصر�الفا �بتداخل �ف��ا �ا��كم �شئو �اضطراب �ذلك �إ�� رأضف �ال��ن

� �ا��كم مام � �ع�� �وقبضت �السلطة �إ�� �ضعف�ا،ف��ز�سر�ت �ع�� �نذير�شؤم �ذلك �و�ان

���ا�واضمحالل�   .ذاتي��اوعر

�الرا�ع� �القر �منتصف �قبيل �املوحدة ��سالمية �ا��الفة �عقد �بانفراط �إيذانا ��ان نكما
 

                                                                        
ً

�يال��ر ��نا �مبع��ة �وأقاليم �صغ��ة �دو�الت �و�ناك،�إ�� �وال ��الدولة�تتجا�س؛�ت�نازع

�الفا �ثم �و�خشيدية �والطولونية �حلب ��� �مصر�ا��مدانية ��� �والدولة�والشام،طمية

س�والعراق�ونحو� �ح�التتار�سنة�.ذلكرالبو��ية����فا �معلنة��ـ،٦٥٦ر�إ���أن�عصفت���ا�

�خ� �ة�عرف�ا�التا �ام��اطو ال�أك���وأقو ربذلك�ز ر دحا�من�الزمن�العر�ي،ىو �وشغلت�منھ�
 

                        ر
ً

 

ن�و�عض� �خمسة�من�القر واستغر   .نقرق

                                                           
   .ذلك وما یلي ٧/١٧١ :الطبري  -)١(
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ِ 

  

*** ***  
  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول

  

   حياةنظرات يف

  حممد بن يزيد احلصىن
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  :م وأ - )أ(

ان�بن�ا��كم�بن�أ�ى�محمد�بن��و�محمد�بن�يز�د�بن�      ومسلمة�بن�عبد�امللك�بن�مر

ق���العاص�بن�أمية�بن�عبد�شمس�بن�عبد�مناف�بن�
 

    
ُ

�، املسل��ي،��مو
        
َ �أبو ا��ص��،،�ْ

�إ�� )١(.�صبع �ين�سب �شاعرنا �أن �لنا �ي�ب�ن ��نا �ب���من �أسرة ��� �عر�قة، �عر�ية �أسرة

دحا�من�الزمان،�ونراه� أمية،�ال���حكمت�الدولة��سالمية�
 

                                                   ر
ً

�هللا�يلتقي  سو ل�مع� ��� ر

�)أمية�العاص�بن�أ�ى(��� طَ                     ،�ومع�عثمان�بن�عفان�)مناف عبد(جده� �مع�يلتقي،�كما

  ).امللك عبد(خلفاء�ب���أمية����

�املصادر�امل     ��� �شاعرنا �ي�سب �أن �والغالب �إ�� مسلمة (جدهختلفة
        
َ ْ �امللكَ �عبد ؛�)�بن

�لھ: فيقال �و�قال �مسلمة، �بن �يز�د �بن �املسل��: محمد ��سبة�ل�ذا �و�و�ا��د، ف، و�املعر

كما��غلب�عليھ�،)٢(.�ـ١٢٢جده��د�ى،�و�ان�من�خيار�ب���عبد�امللك�وفرسا��م�تو���عام�

 ا��ص��(: أيضا�لقب
 

       ِ
ْ

����ذكره�من�)٣٩٣ت(���،�و�و�اللقب�الذي�أك���ابن�وكيع�التن�س)ِ

�الشاعر)املنصف( :كتابھ �إ�� ة �جده�. ر�لإلشا �بناه ���صن ��سبة �عليھ �غلب �اللقب و�ذا

مسلمة(
        
َ ْ أس�الع�ن�والرقة�بناه�مسلمة��حصن:ي�قال�عنھ�ياقوت�ا��مو). َ َ                                         ر �با��ز�رة�ب�ن�  

                                                           
   .   ٢٨٣ /  ٥٦           وتاریخ دمشق  .    ٢٩٩   :       الشعراء         وطبقات  ،   ٢١٨  /  ٥   :        بالوفیات         والوافي   ،   ٤١٩   :       الشعراء         معجم - ) ١ (
     .                                  ینظر ترجمته فى سیر أعالم النبالء-  ) ٢ (
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ِ 

�قد� �مسلمة ��ان �فيھ �مصنع �من �أ�لھ �وشرب �ا��كم، �بن ان �مر �بن �امللك �عبد وبن

  .)٣(أص��ھ

�و      �أنھ �لنا �ي�ب�ن �الشاعر، �أسرة ����ي�ت���النظر�إ�� �شأن �ذات �عر�قة �عر�ية �أسرة �إ��

�خ� ،�ل�س�فقط�من�ج�ة��و��ا�أسرة�حاكمة،�بل�كذلك����جوان��ا���سانية�العر�يرالتا

� ��ان�من�أجمل�الناس�وأ��ع�م،�)مسلمة�بن�محمد(لو�جتماعية�املختلفة،�فجده��و

ان�يوم�التقى   �مع�عبد�هللا�بن�ع��،�و�ان�صديقا�لعبد�هللا�فأمنھ،�و��ق�بھوش�د�مع�مر
                                                  َ ً

 .

ان�فقاتل�ح��� أى�فعل�أ�ل�خراسان����أ�ل�الشام�حميت�نفسھ،�ثم���ق�بمر وفلما� ر

يز�د�: �أمثال)هللا�بن�عبد�مسلمة(�إ���غ��ه�من�عقب�)٤(وأشار�ابن�حزم�. �ـ١٣٢قتل�سنة�

� �مسلمة �بن �وإبرا�يم �مسلمة، ���الذيبن �يوم ��قتل �بن� .فطرسر�أ�ى �شرحبيل �وكذلك

�بن� ان �مر ���ن ��� �فماتا �بحران، ��مام �وإبرا�يم ��و �مسموما �ق��� �الذي ومسلمة   
                                                                     َ ً

ومن�عقبھ�أيضا. محمد
 
             
ً

إ��اق�بن�مسلمة،�وإبان�بن�مسلمة،�لكن�لم�تكشف�املصادر�: 

  )١(.�يتعلق���ما،�كما�لم�تكشف�عن����ء�يتعلق�بأبناء�عمومتھء���عن�

    �� �أغلب ��ان �وملا �إ�� �جدهس�تھ ف �مسلمة(و�املعر �عبد �)امللك�بن ��سليط�وجب�فقد

الضوء�عليھ�قليال،�و�و�يأ�ي����ال��ت�ب�الثا�ي��عد�
 

                                                
ً

،�لكنھ�)�بن�مسلمةمحمد(��د�ى�جده

�خ �التا ��� �ومعرفة �ش�رة �. رأك���منھ ��ان �ذكرا�مسلمةلقد �عشر�ولدا �خمسة �من �واحدا
   

                             
ً ً ً

ان �الثالث�وواب�ت�ن��م�عدد�أبناء�عبد�امللك�بن�مر �٢٦(ي�ا��ليفة��مو �ان�و. )�ـ٨٦/�ـ

�ھ�عنھ�من�مسلمة �ھ�ابن�عبد� ر�من�أجمل�الناس�فيما�ير �ان�صاحب�عقل�و )٢( ،أخبارو

أى،�ولھ�صالت�وثيقة�مع�خلفاء�الب�ت� ا�يرو ��صم��واملر ��افة؛�يقو ل�أو��مو ولم�: " ي

ان� أيا،�وال�أذ�ى�عقال،�وّ  دّ   أس ابنويكن�لعبد�امللك�بن�مر �
  

                    ر
ً ً

ال�أ��ع�قلبا،�وال�أسمح�نفسا،� 
  

                           
ً ً

وال�أس���كفا�من�
                 
ً أيھ؛��ومن�أقوال�مسلمة�الدالة�ع���ك���عقلھ)٣( " مسلمةَ جاحة� ر�و ر

                                                           
  .، طبعة دار الفكر، بیروت٢/٢٦٥:  معجم البلدان– )٣(
  .٥٥/٢٨٩:  وأشار إلى ذلك ابن هبة اهللا الشافعي في تاریخ دمشق.١٠٤، ١٠٣:   جمهرة أنساب العرب -)٤(
  . ١٠٤/ ١٠٣:   جمهرة أنساب العرب -)١(
  . ٧٥، ٧٤ /٢: العقد الفرید:   راجع- )٢(
  .١٦، ١٣ / ٢:   العقد الفرید -)٣(
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   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�قرأت�كتابا�قط�ألحد�إال�عرفت�عقلھ�منھ�ما(: قولھ
 

                                    
ً

رغم�من�ذلك�فإنھ�لم�ع���ال�و)٤().

والد�عبد�امللك�فلقد�تو���ا��الفة�من�أ!! ،�و�م�ك���)امللك عبد(�ستخلف�كأخوتھ�ألبيھ�

�ع �أ ان �مر ربن �. )و�شام /�و�ز�د/�وسليمان/الوليد(: و �يكن �أوالده�)مسلمة(ولم �ضمن

� �–املستخلف�ن �أشرت �أم–�كما �ابن ��ان �أنھ �ذلك �ال� " ٍ  ةَ                         �وعلة �بنو�أمية ��انت وقد

�اد�بن�يح��. ال�تص���ل�م�العرب: وقالوا. �ستخلف�ب����ماء حدثنا�جبلة�بن�عبد�: زقال�

؛�فسبق�سليمان�مسلمة،�فقال�)ولداه(�سابق�عبد�امللك�ب�ن�سليمان�ومسلمة�:امللك�قال

  :عبد�امللك

ـــألم�أ��كم�أن�تحملوا���ن ــــــــ ــ ــ ـــع���خيـلكم�يوم�ال    اءكــم��ــ ـــر�ان�فـتــ كــ   رد

�املران،��ذا�ابن�ح ـــــيوما��ستو ــ ــــو�ذا�ابن�أخ       َ   رةـ ــ �ظ�ر�ا�م�شركــ ـر
              ى 
َ    

ـــــــــوتقـص     ھ�طوـــعضـداه�و�قصر�سوتضعف� جــ ــــرر� ــــــــ ـــ ــــــاله�فال�يتحــــــــ ــــــ   ركـــ

ــــوأدركت ـــ ــــــــــھ�خـــ ـــاالتـھ�فنـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ�أال�إن�ع    ـزعنـھ��ـ �السـ ّ     ق ر ـــوء�البـد�يــــــــــــ  كـ   رد

�: �فقالالش�با�يد�امللك�ع���مصقلة�بن��ب��ة�ثم�أقبل�عب �من�يقو لأتدر ال�: �قال�ذا؟ى

. الطا�ييا�أم���املؤمن�ن،�ما��كذا�قال�حاتم�: قال�مسلمة. َ                 يقولھ�أخوك�الش��: قال. ىأدر

  :�فقال�مسلمة،�قال�حاتم!حاتم؟وماذا�قال�: قال�عبد�امللك

ـــوما�أنكحـونا�طا�ع راـــــــلكن�خطبنا�م�بأسيافنا�قســو        ـ�ن�بنا��م�ـــــــــ
 
  
ً

  

اد�ا�فـينا�الس   فـما�
ّ                   ز َ
ــــباء�م  ذلة�ـ

 
    

َ
��وال��لفت�خ     

 
           

َ
ـــ ��ا�وال�طبخت�قــ

 
              

ً
ــــــــــ اــ د

 
  ر
ً
   

ــــولـكن�خلطـنا�ا�بخ ـــ �    ـ����سائنا����ـ زفجاءت���م�بيضا�وجو��م�
 

                        
ً

ـــ راــ
 
  
ً

  

�فيـنا�من�ابن�س�ية�� َ                             ى و�ائـن�تر ـــع��م�شــــــــــل�يطـ�إذا�لقي��بطا       اـ ـز
 
   ر
ً
   

ـــو�أخ ايات�الطـعـان�بكـفـھ��ـــــــ ذ�
  

                        ر
َ َ

�ا�حمـ      د�ا�بيضا�و�صد ر��فيو
 

                         ر
ً

ــــ  ــ ـــــ ــ راـ
 
  
ً

  

ـــأغ ـــَ          ـ ���اللــئـــــــــــــَ         ـر�إذا�غــــــــــ أيتـھ���ـــــ ـــإذا�س    رام� ـــ ــ �ليــ ـــىر ل�الد���قمرا�بــــ
 

              
ً

ـــ اــ ـد
 
   ر
ً
   

  :مللك��املست��فقال�عبد�ا

                                                           
  . ٢٥١ / ٢: لعقد الفرید  ا -)٤(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٥٩٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�� ووما�شر�الثالثة�أم�عمر   
                       ُّ َ

  ��بصاحبك�الذي�ال�تصبحينا       

��صم��     ن�أن�ذلك��انت�بنو�أمية�ال�تبا�ع�لب���أم�ات��والد،�ف�ان�ا" : ليقو ولناس�ير

ال�ملك�م�ع���يد�ابن�أم�ولد،�ال ن�أن�ز وس��انة���م،�ولم�يكن�لذلك،�ولكن�ملا��انوا�ير و

�ظن�الناس�أنھ�الذى�يذ�ب�ملك�ب���أمية�ع���يديھ،�و�انت�أمھ�ب�ت�)صالناق(فلما�و���

ان�بن�محمد،� ثب�م�انھ�مر ،�فلم�يلبث�إال�سبعة�أش�ر�ح���مات،�و ويزدجر�بن�كسر و ى

اية�عليھ� �وا��ق�أن�مسألة�عدم�استخالفھ��ذه�لم�ت�تقص�)١(.“ووأمھ�كرديھ،�ف�انت�الر

�أو�ب�ن�أخوت �ب���أمية ��� �ش�ئا�سواء ه من�قد
 

                                        ر
ً

�وا��كم؛�ف�ان�  �السلطة ��� �املستخلف�ن ھ

 )٢( .العراق )لمةْ  سَ  م(�ابن�امل�لب�جمع�إ���)يز�د(�يوليھ�قيادة�ا���ش،�وملا�قتل�)يز�د(أخوه�

� �أخيھ �عند �م��لتھ ��شام(أما �عبد �ذلك،�)امللك�بن �من �بأقل �تكن �فلم �ا��الفة �و�� �ملا

�ھ �ابن�عبد� ريقو �حاجة�����ل�يوم�يقض��ا�و�ان�مسلمة�بن�عبد�امللك�لھ�ع����شام: " ل

�مادح�ب����اشم�)ز�د�بن�الكميت(�عن�الشاعر�عفيو�ان�من�ذلك�أنھ�.. لھ،�وال�يرده�ف��ا

�عنھ� �وعفى �سنة، �عشر�ن �ففر�منھ ��شام �طلبھ �قد �و�ان �أمية، �بب�� ��عرض ��ان وقد

  )١( .مسلمةً              اس��ضاء�ألخيھ�

 فإذا�تحدثنا�عن�جده��ك���    
                         ِ
ان�امللك�بن�عبد(ّ أيت)ومر ��ذا�الفضل�ي�سرب�إليھ�من�ر�

��عد� ��مو�ة، �للدولة �الثا�ي �أو�املؤسس ��سالمية �الدولة �بموحد �يلقب ��ان �فقد آبائھ؛

� �مؤسس�ا �باألمو��ن�.)٢( ل�ومعاو�ة �مرت �ال�� ��وقات �أحرج ��� �ا��الفة �تو�� َ                                                   �ولقد

�عنھ�أنھ��شأ��شأة�علمية،�وتتلمذ�ع���كبار�ا. )�ـ٨٦ -�ـ�٦٥(وأعصف�ا� ل��ابة�نو�قولو

�سعيد� �وأ�ى �ا��طاب �عمر�بن �بن �هللا �عبد �مثل �ا��ديث، �ع��م و �و �املدينة، �أ�ل ىمن ر

،�وأ�ى��ر�رة ى�عن�أم�املؤمن�ن�. ىا��در �موالة�عا�شة،�كما�)بر�رة(و،�)سلمة أم(وكما�ر

ى�عن�أبيھ�وعن�معاو�ة�بن�أ�ى�سفيان،�و�ان�يك���من�مجالسة�العلماء�والصا���ن . ور

�م �جماعة �عنھ ى �ر ،�ووقد �والز�ر �بن�الز���، ة �وعر �بن�معدان، �م��م�خالد ين�التا�ع�ن و

                                                           
  .١٣١ / ٦:  العقد الفرید- )١(
  .٤/٤٤٢:  العقد الفرید– )٢(
  .٢/١٣٨:  المصدر نفسه– )١(
 .١٥٠:  العالم اإلسالمي– )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٥٩١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �حيوه �بن جاء �و ث، �ا��ا �بن روعمر ر �املدينة� )٣( .وغ���مو �فق�اء �من �امللك �عبد ��ان بل

� �أنھ �الزناد �أ�ى �عن ��عمش ى �ير �عة" :قالواملعدودين، �أ �املدينة �فق�اء �بن�: ر�ان سعيد

� ةاملس�ب، �ذؤ�ب ،ووعر �بن � ،وقبيصة �امللك انوعبد �مر �بحمامة�)٤(.“وبن �يلقبونھ �و�انوا

جاحة� ة�علمھ،�و متھ�لھ،�و�خبار�متواترة�ع���فقھ�عبد�امللك�وغزا رامل��د�ملال ر �)٥( .عقلھز

وكفا�شاعرنا�شرفا�أنھ�
 

                     
ً

�هللا�يلتقي سو ل�����سبھ�مع� ،�وعثمان�بن�)مناف عبد(���جده� ر

  .َ                              عفان����جده�أ�ى�العاص�بن�أمية

  

*** ***  

  

  

  :وم  - )ب(

����ذه��جواء�السياسية�و�جتماعية�والثقافية،�و���ظالل��ذه�املؤثرات��شأ�شاعرنا�    

�خية�عن�لكننا�.. املسل��محمد�بن�يز�د� رنقف�عاجز�ن�أمام�صمت�املصادر��دبية�والتا

�وحياتھ �بمولده �يتصل �عما �مصادر�أدبية�. �فصاح �من �أيدينا �ب�ن ��ع���فيما �لم إذ

�خية�ع� �خ�مولده،�وإن��ان��عض�الباحث�ن��عتقد�أن�ابن�يزروتا �د�ولد�ر��ما�يحدد�لنا�تا

�محمد�بن�يز�د�لعبد�هللا�بن�طا�ر)١(ى�ذلك�فيما�يرعلةو. �ـ���١٧٥حدود�عام� : ل�أن�قو

�علمت( �ا��داثة �وغرة �الشباب �نز �عل��ا �حمل�� �خطيئة �عليك �أخطأت َ                                                          ق �أن��  .()٢(�

                                                           
: ، والبدایة والنهایة البن كثیر٣/٩٩: ، ومروج الذهب للمسعودي٥/٢٢٣: طبقات ابن سعد:  ینظر– )٣(

٩/٦٢. 
 .٦٢/ ٩: ن كثیر البدایة والنهایة الب– )٤(
 . ١١٦:  العالم اإلسالمي– )٥(
  .  ١٤٤ / ١٤، ١٣العددان :  مجلة الذخائر -)١(
  . ٣٥٠ / ١ :للتنوخي ة الفرج بعد الشد -)٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٥٩٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

��ان����حدود�املائت�ن،�فإذا��ان�الشاعر�)��س�نا�ابن�طا�ر(ومناقضتھ�لعبد�هللا�وأبيھ�

�شابا�غرا�فلعل�مولده����حدود�تلك�السنة� حي�ئذ�لم�يز
   

ل                                                    
ً َ ً

  .�أشرت�إل��اال��ِ 

�الزمن�املشار�إليھ�ي��امن�مع�خالفة�الرشيد�       �١٧٠(و�ذا ،�وإذا�علمنا�أن�)�ـ ١٩٣/ �ـ

�كذلك؛�َ                                                      عصر�الرشيد��عد�العصر�الذ����ل��الفة�العباسية،�ثم�يتلوه ن�عصر�ابنھ�املأمو

��ع�ن� �حسنة �وثقافية �واقتصادية �اجتماعية فا �ظر �صادفت �و�شأتھ �مولده �أن �لنا تب�ن
 

                                                                         و
ً

 

�املشاعر�وت�شط� ك�وتر ع���ن���املو�بة�وتوافر�أسباب�العلم�واملعرفة،�فت�سع�املدا
ق                                                                          ر
ّ  

  .مل�ات�ا��يال

�غ       �كذلك �ا��اصة؛�ف�� �شاعرنا �حياة أما
 
                                  
ُ

�املصادر �ع��ا �تكشف �لم �كشفت�فل �مثلما

� ��عنو ��انوا �وكتابھ ��دب �ونقاد خ�ن �املؤ �أن �ذلك، �و�عليل �بوضوح، �أجداده نعن َّ                                                                    ر   

جال�السلطة،�ف�انت�ّ                 بالشعراء�أو�الكت راب�ممن�ل�م�صلة�من�قر�ب�أو��عيد�با��لفاء�و

�الدولة جال �بكبار� �الصلة �بقدر��ذه �م �وأخبا �حيا��م �ع�� ��ضواء ر�سلط �غفل�. ر وملا

صد�حي �خ�عن� رالتا اتھ�و�شأتھ،�فقد�جاز��ذا�ا��كم�ع����ل�من�لھ�صلة�قر�بة�بھ،�من�ر

ج�أو� �خ�قد�منحووولد�أو�ز َ                         ر �ذلك،�وإن��ان�التا �عليھ�فلم��غفل�قصيدة�و�ضعة�أبيات�َّ  ن 

قيقة�صادقة�قلما��ع��� من�شعره�ير�ى���ا�ولده�الذي�مات�صغ��ا،�وقد�ضم��ا�عواطف�
 

ر   
                                                                           

َ
 َ ً

ثاء��بناء�خاصة   .ر��ا����

محمد�: نص�ع���من�دخل�من�ولده��ندلس،�فقال) ابن�حزم(طر�ف��نا�أن�ومن�ال     

�ان�. بن�أحمد�بن�محمد�بن�عبد�هللا�بن�حامد�بن�مو����بن�العباس�بن�محمد�ا��ص��

العباس؛�ال��عرف�سواه،�ولعل�لھ�أبناء�: ولم��عقب،�فمن�ولده.. مولده�بمصر�ومولد�أبيھ

َ                                �و�و�است�باط�جيد�لكنھ����حاجة�)١(.بكر،�وأبو��صبعآخر�ن،�فلھ�أك���من�كنية�ف�و�أبو� َ

  !دليلإ���

� �الطيب(و�� �فيقو) نفح �للشاعر، ��انت �سوداء �ة �جا �عن �املؤلف ليحدثنا عابدة�: " ر

� �الوليد �بن �حب�ب �ولد �أم ا�ياملدينة �واملر ف �من�)نبدحو(و�املعر �سوداء �ة �جا ��انت ر،

ى�عن�مالك�بن�أ �غ���أ��ا�تر وقيق�املدينة�حالكة�اللو ن والذي�و���ا�. �س�إمام�دار�ال��رةر

                                                           
 .٦٣/٢٨٣:  تاریخ مدینة دمشق البن هبة اهللا الشافعي– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٥٩٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ان،�)نلدحو( �مر �بن �امللك �عبد �بن �مسلمة �بن �يز�د �بن ��و�محمد �ا��� �إ�� حلتھ � و��� ر

  )٢(".فقدم���ا��ندلس�وقد�أ��ب��علم�ا�وف�م�ا�واتخذ�ا�للفراش�

فا�����وإن��ان�يكشف�لنا�جانبا�م�ما�فيما�يتصل�بمن�ل�م�صالت��شاعرنا�من�قر�ب�     
 

                                                                         
ً

� �يز�د�أو��عيد؛ �بن �محمد ��ع�شھ ��ان �الذي �الثقا�� �املستو ��عكس �كذلك ىفمضمونھ

�العلم� �من �بلغت �سوداء �ة �جا �يمتلك �الذي �ا��د �إ�� �م��لھ، �عليھ �و�شتمل را��ص��،

�بن� �مالك �عن ى �وتر �بل �النظار، ����ب ا ووالفقھ�قد
 
                                            ر
ً
�يز�د�!أ�س  �نبصر�سماحة�ابن �ثم

�ا�����. دلسُ                                             و�و�����ا�عن�طيب�خاطر�إ���من�يقدم���ا�إ����ن �مثال�–لوال�يقو
 

     
ً

. �إنھ�باع�ا-

ء�أمامنا�لت���ء�لنا�جانبا�من� �ذه��ل�ا�معطيات��ستطيع�أن��ست�بط�ا�من�ا�����املقر
 

                                                                             و
ً

 

  .��صية�الشاعر

     � اه�املقر �ة�السوداء����أك���من�مصدر�تأكيدا�ل�����الذي�ر د�ذكر��ذه�ا��ا يولقد�و و
 

ر                                                                             ر
ً

  

�ولد( التلمسا�ي �مع��فيما�م���؛�ف)�ـ�٩٨٦سنة �لنا�خ��ه ى �ير �نفسھ �ا��ص�� �يز�د وابن

�طا�ر�فيقو �بن �هللا �العسكر���ذه�: " لعبد �فيھ �ي�� �إنھ �قيل �الذي �اليوم ��ان �إذا لح��

��ئة�تنظر����ع���مرقب�من� �ة�السوداء� رالنوا���أغلقت�باب�حص��،�وأقمت��ذه�ا��ا ر

�فيھ�العسكر�قبل�أن�الذي�املوضع��عرف��وأمر��ا�أن�. شرف�ا��صن فلما�.. يفجأ�ىل�ي��

�ة�العسكر�يقصد� رأت�ا��ا   )٣(.. " �نزلت�فعرفت��حص��ر

�ة�      ����خ���)نلدحو(روال��شك����أنھ�و�ب��ذه�ا��ا ��عد��ذه�الواقعة�ياملقرر�املذ�و

وع���ما�يبدو،�فقد��انت�وحد�ا�تقوم�ع���خدمة�. �وقعت�لھ�مع�عبد�هللا�بن�طا�رال��

�ابن�فرخان�شاه،�وقد�قا ة�شاعرنا����حصنھلشاعرنا�يقو جدت�خدمتھ��ل�ا�: " رم�بز�ا وو

�ة�سوداء�خفيفة�ا��ركة�يدل��شاط�ا�ع���اعتياد�ا�الطراق� �ع���جا ر تدو َ                                                               ر   “.)١(  

�املسلطة�      ��ضواء �عن �نأيھ �عوامل �من �عامال ��ان ��شأتھ �موطن �أن �كذلك وأحسب
 

                                                                
ً

فلقد�. لطةحينذاك�ع���كبار�الشعراء����عصره�ممن�ل�م�صلة�وثيقة�برجال�ا��كم�والس

                                                           
  . ١٤٠ / ١٣٩ / ٣:   نفح الطیب للمقري التلمساني -)٢(
  . ٣٤٣ / ١:   الفرج بعد الشدة -)٣(
  . ٣٣٩ / ١:  الفرج بعد الشدة- )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٥٩٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� ��� �شاعرنا �)حصن(�شأ �إال ه ��غاد �ولم �مسلمة، ملامار�جده
 
    
ً

. )٢(� �منقطعا ��ان �وكأنھ
 

                  
ً

–�

� �أو�بأخر ة ىبصو ��جتماعية- ر �ا��ياة �الثقافية-�عن �ا��ياة �عن ��انت�- ل�وال�أقو �ال��

�ما��انت�تلك�العزلة�س�با�مباشرا�إل�مال� تزخر���ا��غداد�أو�املدن�العباسية�الكب��ة،�و
  

                                                                                ر
ً ً

 

ف��شأتھ�بصفة�عامةرالتا   .و�خ���ياتھ�ا��اصة�وظر

ولو�دققنا�النظر�مليا����جغرافية�امل�ان؛�أع���ذلك�    
 

                                                
ً

�القا�ع�قرب�ديار�مضر�)ا��صن(

جال�الدولة� �خ��ان����خدمة�ا��لفاء�وكبار� ر���بالد�الشام،�آخذين����ا��سبان�أن�التا ر

�أن �لنا �لتب�ن �م��م؛ �مقر�ة �ع�� ��م �ومن �الكث���الغالب، ������ �أس�مت �امل�ان �جغرافية

�خ���ياتھ،�وسقوط�الكث���من�شعره ����إغفال�التا ر�خر   .ى

     � �ا��مو(ليقو �): يياقوت �مسلمة �)با��ز�رة(حصن �)ع�ن رأس(�ب�ن �بناه�)َ      الرقة(�و

ان�مسلمة( ����قصة�عبد�هللا�بن�طا�ر�)ا��كمبن�و�بن�عبد�امللك�بن�مر ر،�و�و�املذ�و

اع�����ب�نھ�و��ن�البليخ،يالقصر ر�ميل�ونصف،�وشرب�أ�لھ�من�مصنع�فيھ�طولھ�مائتا�ذ

ة اعا�معقود�با���ا رعرض�مثلھ�وعمقھ�نحو�عشر�ن�ذ ر
 

                                             
ً

و�ان�مسلمة�قد�أص��ھ�واملاء�. 

�عام�م� �بقية �أ�لھ �فيكفي �يمأله �ح�� �مرة �سنة ��ل ���ر�مفرد ��� �البليخ �من �فيھ ييجر

�ال��ر��س ��ذا �خت�ناو�سقي �ع�� �البليخ �من �وفو�تھ �مسلمة �و��ن��حصن �أميال مسة

�والناظر�)٣(. ُّ                                                             حصن�مسلمة�وحران��سعة�فرا���و�و�ع���طر�ق�القاصد�للرقة�من�حران

� �موقع �البالد�ا�يرا�)ا��ز�رة(إ�� �من �مجموعة �و�� �والفرات، �دجلة ���ر �ب�ن ي�واقعة

�م��ا �الشما�� �القسم ��س�� �ال��ر�ن، �ب�ن �بما ��عرف �وا��نو�ي�)ا��ز�رة(: الواسعة

�والفاص)العراق( ،� �بي��ما �الفرات)تكر�ت(ل �ع�� ��يت �و�نبار�أو �دجلة و���ق�.. �ع��

اء�الضفت�ن�����عض�املواضع   .را��ز�رة��عض�البالد�و

بالد�خصبة�جدا�مثل�بالد�العراق: وا��ز�رة
                             
ً املوصل�ع�����ر�دجلة�من�: ومن�أش�ر�مد��ا. َ

�يعة،�وكذلك مدينة�مستو�ة�رأس�ع�ن،�و���: رج�ة�الغرب،�وسنجار����وسط�ال��ية�بديار�

ض����ديار�مضر،�ومن�مد��ا�ع���الفرات� �ولقد��ان�ا��صن�الذي��شأ�بھ�)١().َ      الرقة(ر�

                                                           
 .١٤٥:  مجلة الذخائر– )٢(
  . ٢٦٥ / ٢:  معجم البلدان-  )٣(
 .٢/٤٥جورجى زیدان، :  تاریخ التمدن اإلسالمي– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٥٩٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�املدي�ت�ن ��ات�ن �ب�ن �يقع �ا��مو: شاعرتا �أشار�ياقوت �كما �والرقة، �ع�ن يأس �ثم�. ر ومن

�الك�� �املدن ��سكن �أن �عن �عزلتھ �بھ �املصا���ىنأت �وتح�شد �الناس �ف��ا �ت��احم �ال��

قھ�إال�ملاماوتتوالد�� ��ن�حصنھ�ال�ي�اد�يفا خبار،�وقد�ظل�
 

ر                                           ر
ً

  .  

�ف��ا�شاعرتا�حصنھ�فيجدو��ا�قليلة�جدا�ع����ل�     �تلك�املرات�ال���فار و�م�يحصو
 

ق                                                                        ن
ً

  

كما�،� )٢( ذلك،�ولم�يذكر�لھ�سفر�غ���)دمشق(،�ومرة�قصد�)مصر(حال؛�فمرة�قصد�ف��ا�

�با��ز�رة�أيضا،�)ع�ن رأس( �عض�عالقات�صداقة�مع�والة�ديار�مضر�وموقع�الھ��انت�
 

                
ً

  .وسيأ�ي�لذلك�حديث�آخر����حينھ

�ـ،�ع����٢١١ـ�أو��٢١٠سنة�)طا�ر���بن�عبد(فأما�سفره�إ���مصر�فقد��ان����والية�     

وقد�وال.  )٣( اختالف
 
      
َّ

�ـ�فأمات�ما��شب�ف��ا�من�ف�ن�وقالقل��٢٠٥خراسان�عام�)ناملأمو(ه�

�ت�الق�سية�ضد�ا��الفة�العباسية،�وملا�تفاقمت�� �وتضا ��عد�فتنة��م�ن�واملأمو رمو ن ر

�تناصر�املأمو �والثانية، �تناصر��م�ن، ��و��، ��ندلس�. نواليمنية؛ �من �جموع ونزلت

�أن�يو���ع���مصر� �ة��عد�أن�طرد�م�أم���م�ا��كم؛�فرأى�املأمو ن�سكند �هللا�بن�عبد(ر

�. �ح���يقمع�ما�دار�ف��ا�من�ف�ن�وقالقل�كعادتھ�بھ)طا�ر �يع��و لفدخل�ا�عبد�هللا���� ر

� �٢١١سنة �بن �هللا �عبيد �من �وتمكن �أكره�يالسر�ـ �كما �نصا��ا، �إ�� ��مو ر�وأعاد

� �إقر�طش �جز�رة �إ�� �����اب �ع�� �سنة�)كر�ت(�ندلسي�ن �واستوطنو�ا �ف��لو�ا

�عل��ا�٢١٢ �استخلف �أن ��عد �السنة �نفس �من جب � ��� ��غداد �طا�ر�إ�� �ابن �عاد �ثم ر�ـ،

�ع���إمر��اع�����بن� ة�ابن�يز�د�ملصر�حادثة�)٤(.نيز�د�ا��لودى؛�فأقره�املأمو �ا ر�وسبقت� ز

ة�وقعت�لھ�مع� عبد�هللا�بن�طا�ر،�سيأ�ي�ذكر�ا����حي��ا�من�البحث،�وقد��م��رمش�و

� ة�استجابة �الز�ا ��ذه ��لرجاءت �� �ع�� �يز�د ��م���البن �ابن�املع��. ردعوة ولھ�: " ليقو

                                                           
 .١٤٥:  مجلة الذخائر– )٢(
هر ابن ، وفي جمهرة خطب العرب، وصیة طا١/٢٣٦: ، ووفیات األعیان٣٥٥: معجم الشعراء:  ینظر– )٣(

 .وما بعدها٣/١١٢. هـــ٢٠٦ّ                                           لما واله المأمون الرقة ومصر وما بینهما سنة ) عبد اهللا(الحسین البنه 
  .٤١شوقي ضیف/ د:  العصر العباسي األول- )٤(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٥٩٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

َ                                                      بن�طا�ر�فقد�عفا�عنھ�واختصھ�بنفسھ�وقر�ھ،�واستدعاه�إ���خ���طر�ف�مع�عبد�هللا�

  )١("مصر؛��عد�أن��ان�قد���اه�وفخر�عليھ

�لھ�     �قال �املع���حيث �ابن �إليھ �ذ�ب �ما �يؤكد �ما ��غا�ي �صاحب اه �ر �ا�����الذي وو��

فأنا�أتج�ز�: �فقال،إن��شطت�لنا�فأ��ق�بنا�وإال�فأقم�بم�انك: " �م���عبد�هللا�بن�طا�ر

حل��م���إ���. أ��ق�باألم��و قھ�ح��� �مع�عبد�هللا�ال�يفا رففعل�ف��ق�بنا�بمصر�ولم�يز ر ل

� �ببلده �وأقام �فودعھ �ان��ت�)٢("ّ                          العراق �ما �طو�ال�فسرعان �تدم �ملصر�لم تھ �ا � �أن ر�ع�� ز

�ـ،�فعاد�ابن�يز�د�إ���حصنھ،�وقصد�ابن�طا�ر�٢١٢برحيل�عبد�هللا�بن�طا�ر�ع��ا�سنة�

  .إ����غداد

�أما     �إ�� �)دمشق(�سفره �خالفة ��� �)املتو�ل(�ف�ان �تو�� ��ح�ن �بن�ا��سن(خراج�ا

�)٣()و�ب ��عض �غامض ة �الز�ا ��ذه �!الغموضر�وس�ب �إ�� �قصد �ي�و �)ا��سن(ن�إال�أن

�الشعراء �من �كغ��ه �. ليمدحھ �وأخوه �و�ب �بن �ا��سن ��ان �كبار�)سليمان(فلقد �من

�ا���ن �ذلك ��� �و�عيان �خل�ان. الكتاب �ابن �و�و�"  )٤(:ليقو �للمأمو ��اتبا �سليمان ن�ان
 

                             
ً

سائل ة�للم�تدى�با��ثم�للمعتمد�ع���هللا،�ولھ�ديوان� ا ���الو �ع�عشرة�سنة�و رابن�أ ر زر .. و

���ديوان�الرسائل،�و�ان� وأما�ا��سن�بن�و�ب�ف�ان�يكتب�ملحمد�بن�عبد�امللك�الز�ات�و

�أيضا سائل � �ديوان �ولھ �فصيحا �م��سال �بليغا، شاعرا
   

ر
  

                                            
ً ً ً

 
ً ً

��و�و.  �و�ان �من�)سليمان(أخوه

�.. ". أعيان�عصر�م �ـ�حسن�الشعر�الق��وا�ي يا��صرلو�ان�ا��سن�بن�و�ب�ـ�كما�يقو

ول��سن�ديوان�شعر�أحصاه�ابن�النديم����مائة� )٥(.. "والبالغة،�جيد�اللسان،�حلو�البيان

قة �ا��ص��-رو �يز�د �ابن �ديوان �ا���م �حيث �من ب �يقا �عن�-ر�و�و�بذلك �قال �ب�نما

�و� �بن �سليمان �شاعر �إنھ �صاح�� )٦( .ّ    مقلٌ            ب �من �تجعل �بواعث ��ل�ا �قبلة�و�ذه ا

                                                           
  . م١٩٥٦َ                              عبد الستار فراج، دار المعارف : ، تحقیق٢٩٩:  طبقات الشعراء البن المعتز - )١(
  . ٥٦/٢٨٣:  وینظر تاریخ دمشق،١٢٥، ١٢٤ / ١٢:  األغاني - )٢(
 .٥٦/٢٨٣: تاریخ دمشق: ، كما یراجع١/٣٣٩: الفرج بعد الشدة: ، ویراجع١٤٥:  مجلة الذخائر– )٣(
  . ٢١٦/ ١:   وفیات األعیان- )٤(
  . طبعة دار الفكر العربي٦٢٦/ ٢:  زهر اآلداب - )٥(

  .م ١٩٧٨ / ھــ١٣٩٨، دار المعرفة، بیروت ١/٢٣٦:  الفھرست البن الندیم-  )٦(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٥٩٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �بي��م �ومن �االقاصدين، �ا��ص�� �يز�د �ا��سن�والذيبن �ليمدح ار�دمشق � �أنھ ز�تر��                                 ّ

�آل�و�ب�آنذاك�قبلة�املادح�ن�من�الشعراء�والكتاب �ابن�. لو�حظى�بقر�ھ،�و�ان�م�� ليقو

من�أعيان�الشعراء�مثل� خلق�كث�� )وا��سن سليمان(وقد�مدح��ذين��خو�ن�: " خل�ان

� �طبق��ما ��� �ومن �والبح�� �الطا�ي، �تمام �قال�ا�)١("يأ�ى �ال�� �ا��مسة �فاألبيات �ثم �ومن

��علل� �كما �الظا�رة، ��ذه �تفسر�لنا �و�ب �بن �ا��سن �مديح ��� �ا��ص�� �يز�د �بن محمد

�ابن�يز�د�����ذه��بيات ة�ا��ص���لدمشق����تلك��ونة،�يقو ل�ا ر   )٢(:ز

م�معمـود�مساك��ا���حيث�امل   بآل�و�ب�وشمل�املجد�مجتمع   ر�ا

�ح���حل�ا�حسن��� َ                         ى �انت�عوار   فأصبحت�ول�ا�من�جـوده�خلع   

�جزء�و���فيما�)٣(..�بيات �من�قصيدة�طو�لة�قيلت����مدح�ا��سن�بن�و�ب�فقد�ىأر
 

                                             
ُ

ّ                                أغل��ا�وسقط�مع�الساقط�من�شعره َ ف�ل�ذ�ب�ا��ص���ليمدح�ا��سن�متكسبا��شعره�. ُ
 

                                        
ً

� �ـ �ذلك ��� �باملديح �ت��ق �ش��ة �حي�ئذ �التكسب �وطيدة�،العصرٍ                                           و�ان �عالقة �ثمة �أن �أم

�املصادر� �!واملراجع؟نجمعت�بي��ما،�ولم�تكشف�لنا�ع��ا�بطو حة�حو ل�أسئلة�تبقى�مطر و

ة�محمد�بن�يز�د�ا��ص���لدمشق ر�ا تھ  .ز �ا روإ���جانب� �أنھ� ز و نمصر�ودمشق�فإ��م�ير و

� �ديار�مضر، �والة �بھ�بالقرو��جالس �أ�سوا �وأ��م �ع�ن، أس � �من �. رب �بن�عثمان(وم��م

�فأما�)٤().شاه�بن�فرخان�ع����(: ،�وكذلك)املعتصم(،�وقد�ول��ا����خالفة�)يالغنوال�يثم�

� ��عثمان �املعاتبة�يالغنوعالقتھ ��ستوجب �ال�� �الصداقة �حد �بلغت �أ��ا �الوا�� َ                                                      �فمن

فيما�بي��ما�أحيانا،�ف
 

                     
ً

�عة�أبيات����العتاب َّ                                اب،�خص���ا�عثمان�بن�ال�يثم�ع���رن�يز�د�لھ�أ

�ف��ا   )٥(:لتركھ�عيادتھ����مرضھ،�يقو

فــيا�أبا�القاسم�ق ــــرا ـــ ـــ ـــ       ــــ ـــ ــ ــت�من�الذنب�عظيماـ
 
                  
ً

  

ــــجف                                        ــ ــ ـــل�س��  ���جرم����ـوة�من�غـــ ـــ ـــــــ ــ   تقيماــــــذا�مســـ
                                                           

  .٢١٦/ ١  وفیات األعیان - )١(
  . ٣٦٠، ٢٥٩/ ٢: ، واألبیات فى مختصر تاریخ دمشق١٥٧:   مجلة الذخائر- )٢(
 . ٢٨٣/ ٥٦:  البیتان مذكوران بتاریخ دمشق مع اختالف طفیف في الروایة - )٣(
 .٢/٧٠: ، والعقد الفرید١١/١٢: ، واألغاني١/٣٣٩:  الفرج بعد الشدة– )٤(
  .١٧٠:   مجلة الذخائر - )٥(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٥٩٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ت����تـر��ال�وال   ك�العـيادات�حكــيما    ر�شاو

�ديار�       �والية �تو�� �م�� �فال��علم �شاه �فرخان �بن �ع���� �عن �ال��علم�)١(مضر،أما �كما

�سلط�ضوءا�خافتا�ع���تلك�العالقة�) التنو���( َ     لكن�. حدود�عالقتھ�بابن�يز�د�ا��ص��
  

                               
ً ً

ى�خ���ابن�يز�د�مع�عبد�هللا�بن�طا�ر�ع���لسان� نقال�) ��بن�فرخان�شاه�ع���( وح�ن�ير
 

    
ً

عن�محمد�بن�يز�د�ا��ص��،�ومع���ذلك�قرب�صلتھ�بھ�إ���حد�أن�يقص�عليھ�خ��ا�مثل�
                                                                            
ً ّ

ات�أيضا؛�فابن�فرخان�شاه��ش���إ���إحدى� ذلك،�و���ا�����ما�يفيد�أ��ما�قد�تبادال�الز�ا
 

                                                                                 ر
ً

 

�فيقو �مسلمة ���صن اتھ ل�ا ر �خفيفة�: " ز �سوداء �ة �جا �ع�� �تدو ��ل�ا �خدمتھ جدت رو ر و

�وقد�وصف�ابن�فرخان�شاه�أخالق�ابن�)٢(.“��ركة�يدل��شاط�ا�ع���اعتياد�ا�الطراق�ا

�مما�يدل�ع���سابق�معرفة�بھ�)٣(.يز�د�ا��ص���بأ��ا�تنم�عن�طيب�املعشر�وكمال��دب

  .ومعا�شتھ�لھ�معا�شة�حقيقية�صادقة

يقينا تز�دناع���أن�مثل��ذه��خبار�    
 
     
ً

���حصن�جده��أن�ابن�يز�د�لم��س�سلم�لعزلتھ�

مسلمة،�وأنھ��ان�ي��ح�أسوار�عزلتھ�ب�ن�الفينة�والفينة،�سواء�داخل�حدود�جز�رتھ�حيث�

�مصر�أو� �إ�� �سفره ��� ��و�ا��ال �كما �ا��ز�رة �حدود �أو�خارج ال��ا، �ديار�مضر�و ويقصد

�خ�مولده�فقد�خفيوكما�  .دمشق �خ�وفاتھ،�فلم�تكشف�خفير�ع���املحقق�ن�تا ر�كذلك�تا

ومن�ثم�فال��علم��ل�عاش�ابن�يز�د�ا��ص���. �وقعت�بأيد��مال��ختلفة�عنھ�املصادر�امل

ف�أن�ا��سن�بن�!ذلك؟�عد�لقائھ�با��سن�بن�و�ب�مدة�طو�لة�أم�أنھ�مات��عد� و�واملعر

�خ�وفاة�ا��سن� .)٤().�ـ�٢٤٧ـ،�٢٣٢(و�ب�مات����ختام�خالفة�املتو�ل� رلكن�ال��عرف�تا

�تر �خل�ان �ابن �أغفل �وقد �الدقة، �وجھ �ألخيھ�ع�� �ترجمتھ غم � �الس�ب، �ل�ذا رجمتھ

َ                                                         وقد�أف���ابن�خل�ان�عن�سر�إغفالھ�ل��جمة�ا��سن�بن�و�ب�ع���. )و�ب�بن�سليمان(

�فقال �الرسائل؛ �بديوان �الكب��ة ظيفتھ �و �و�مراء، �با��لفاء �صلتھ ثيق �و وش�رتھ ولم�: " و

                                                           
  .١٤٥:  مجلة الذخائر– )١(
  . ٣٣٩/ ١:   الفرج بعد الشدة - )٢(
  . ٣٣٩/ ١:   الفرج بعد الشدة - )٣(
: وتاریخ دمشق البن عساكر. هـ١٤٠٧ طبعة بیروت ٤/٢٥٥:  تهذیب تاریخ دمشق البن بدران– )٤(

١٣/٤٠٣. 



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٥٩٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�خ�وفاتھ�ح���أفرد�لھ�ترجمة �مبناه�ع���وقد�تقدم����خطبة��ذا�الكتاب�أن.. رأظفر�بتا

�خ�وفاة�ابن�يز�د�ا��ص���وقد�)٥(" الوفيات ما�بلغ�من�الش�رة�بلغ�ر�وأحسب�أن�ا���ل�بتا

غم�ذلك�فإن�. يھ�كث���من�النقاد�بأنھ�من�املك��ين�واملحسن�ن�فقد�ش�د�لھ���الشعر�و رو

 .التقر�ب�ـ�ع���وجھ��٢٤٥عض�الباحث�ن��عتقد�أن�وفاة�محمد�بن�يز�د��انت��عد�سنة�

)١(  

 ******  

  :أ و -  )ج(

إن�ما�بلغتا�من�شعر�محمد�بن�يز�د�بن�مسلمة�ا��ص���يكشف�عن���صية�عر�ية�    

� �ما �يدل �كذلك �كرام��ا، �أو��ش�ن �يض���ا �مما �وتأنف ���ا �ع���بقيو�ع����عر �شعره �من

ه�بنفسھ�وقومھ،�وطموحھ�إ���املعا��،�وميلھ�ل��ود�والكرم�وحب� ز��اعتھ�وأنفتھ،�واع��ا

  .خر�ن�والوفاء�ل�م�

الده�من�قبل      �ذكره�-وو�ان�موقفھ�من��م���عبد�هللا�بن�طا�ر�و ر�و�و�موقف�مش�و

َّ                 كث���من�الكتاب� خ�نٌ �دليال�ع���ما�يتم���بھ�ا��ص���من���اعة�وإقدام�وجرأة�)٢( رواملؤ
 

                                                   
ً

) نملأموا(وم�انتھ�لدى�) طا�ر�بن�ا��س�ن(ٍ                                           ���مجا��ة�املواقف،�إذ�لم�يأبھ�حي�ئذ�بم��لة�

،�وقد�خلف�والده�سلطة�وجا�ا�)عبد�هللا( ،�كما�لم�يأبھ�بم��لة�ابنھادتھو�و�من�أك���ق
   

                           
ً َ َ

�تھ،�و�و�. نعند�املأمو ءتھ�أن�ير���لفخر�أ�����ع���عر وولقد�أبت�أنفتھ�العر�ية�ومر و

�: " القائل �القصيدة �بلغت�� �ملا �ا��ليفة��ع��(وكنت �والده �و�قتل �بقومھ �هللا �فخر�عبد

جل�من�ال��م�)�م�ن :العر�ي   .“ر�امتعضت�للعر�ية�وأنفت�أن�يفخر�عل��ا�

�ة�نصر�بن�ش�ث�)طا�ر�هللا�بن�عبد(وملا�قصد��م���      �ح�ن�العقي��ر�ديار�مضر�ملحا �ـ

���� �يز�د �ابن �صمد تھ، �إدا �ضمن �يقع �مسلمة �حصن �و�ان �ـ �مصر�والشام �املأمو رواله ن
 

                                                                       
َّ

                                                           
  . ٢١٦/ ١:   وفیات األعیان - )٥(
  . ١٤٥:  مجلة الذخائر– )١(
الفرج بعد الشدة للتوخي، واألغاني ألبي الفرج األصبهاني، وتاریخ مدینة دمشق البن هبة اهللا : ینظر- )٢(

 .الشافعي، وطبقات الشعراء البن المعتز



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٠٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ا��طر� �بقدوم �تيقنھ �مع �يفر�منھ، �ولم غم�حصنھ �باالعتذار� �إليھ ��سبق �لم �كما رإليھ،

�بالندم ه�بالذنب�من�جراء�قسوتھ����الرد�ع���ابن�طا�ر�وال�أقو لشعو َ                                                             ر  ولك���تأملت�: "  

�ا��داثة �وغرة �الشباب �نز �عل��ا �حمل�� �خطيئة �أخطأت �أ�ى �وعلمت ، ق أمر َ                                                             ي �و�ان�)١(.."   

ھ�ودعوتھ�إياه�أن��من�عبد�هللا�بن�طا�ر�مدعاة�لكسب�اح��امھ�والعفو�عنالبطو��موقفھ�

حلتھ�إ���مصر،�كما�أشرت�سلفا ي��بھ����
 

                                    ر
ً

ومما�يدل�ع���اتصافھ�با��رأة�وال��اعة�.  

  )٢(:قولھ����مقام�آخر

ـــوعل ـــ ـــأن��م تـمــ ــ ـــ ــ ـــر�ليـ ـــ إال�ا��س       س�دواءه�ـ
 

       
َّ

ـــ ــ �والت�حــ َ       ر  و ـــ ُ ـــ ــ   ِ         �ن�تجاسرـ

  ل�العضب�ا��سام�البـاتربحمائ    فخرجت�أقدم�صاح���متو��ا���

�كما� ٌ                                                                           و�ان�لشاعرنا�نفس�طموحة�متطلعة�إ���املجد،�وقد�دلنا�ع���ذلك�فخره�بنفسھ�ـ

  )٣(:سيأ�ي�ـ�ومنھ�قولھ

ن�بھ�التلف     نف����مو�لة�باملجد�تطلبھ��   و�ومطلب�املجد�مقر

  )٤(:ومن��ذا�القبيل�قولھ

،�ود� جـد     أسمو�إ����مل��ق����فيلفت���� ـــرعثو ـــر�م����خـ   رفـ

ـــال�ا��ـ   من�العلو�وال����عنھ�منصرف    �فيـما�أحاولھ���عد�يـــــــ�سظ�ـ

�نفس�      �عن �كذلك �تب�ن �املعا�� �تحقيق �نحو �املتطلعة �النفسية �الصفات ��ذه ٍ                                                                   ومثل
�ابن�يز�د   )٥(:لمتفائلة�قو�ة،�ال�تأبھ�بالصعاب،�يقو

�ضاقت�عليك�عراصھ�   وال�سدت�السبل��فلم�تضق�الدنيا�    لوإن�م��

                                                           
  . ١٢٦، ١٢٥ / ١٢:   األغاني- )١(
  .  ١٥٥:   مجلة الذخائر- )٢(
  . ١٥٩:   مجلة الذخائر- )٣(
  . ١٥٩:   مجلة الذخائر- )٤(
 . ١٥٩:   مجلة الذخائر - )٥(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٠١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

  وملا��انت�نفسھ�نفسا�أبية�كر�مة،�وجدناه�ي��فع�عن�ال��اء�ال������الذي�ال�يتوافق�    
                                                                            َ ً

� �الثعال�� اه�أبو�منصو رومبادئھ؛����ا�����الذي�ر �٣٥٠(و �أن�محمدا�بن�عبد�)�ـ٤٢٩/ �ـ
 

                 
ً

�يأ�ى�املسل�� و�ان. املسل��امللك�بن�صا���ال�اش����ان�يطلب�م�اجاة�محمد�بن�يز�د�

جال����دولتھ،�و�ان�إذا�فخر����قصيدة� �نقض�عليھ�: للك�و�قوذ ال�أ�ا���
 

                                           ٍ          ر
ً

  )١( .ٌ     محمد 

�م�وثھ����حصن�مسلمة�من�اختالطھ�بالناس�وتواصلھ�مع�م،�السيما�      لولم�يحل�طو

و�ان�شاعرنا�مضيافا�كر�ما،�وكالم�ع�����بن�فرخان�شاه�عنھ
  

                                                     
ً ً

�فيما�م����ـ�بر�ان�ع���-

�يقو �إذ �خد: " لذلك؛ جدت �يدل�وو �ا��ركة �خفيفة �سوداء �ة �جا �ع�� �تدو ��ل�ا رمتھ ر

غدة�فقد�قيل�. “َّ                            �شاط�ا�ع���اعتياد�ا�الطراق� رو�ان�عونھ����ذلك�أنھ��ان�يحيا�حياة�

�وكأ��ا�بقية�من�م��اثھ�عن�آبائھ�وأجداده��مو��ن،�)٢( .حصنھإنھ�يمتلك�ضيعة�بجانب�

�)٣( .��اھ�قد�برع�����ل�ما�يتعلق�و�ان�من�مظا�ر��ذا�ال��اء�عنايتھ�با��يل�ح���قيل�إن

�ا��ا صف�ا�وا��ديث�عن� رو���شعره�ما�يدل�ع���شغفھ�با��يل�و ،�كقصيدتھ�ال���قال�ا�و

�ان�ا��يل�وذكر�مرات��ا   .ر���وصف�

     � ف�املختلفة�:ثقافتھأما ر�فمن�الب�ن�أنھ�سلك�الطر�ق�املعتاد�حي�ئذ����تحصيل�املعا                                                                 ٍ

�املجتم ��� �العليا �الطبقات �وأخذ�ألبناء �القرآن ��علم �كما �والكتابة، �القراءة ��علم �فقد ع،

�و�خبار ��دب �علم �من �ومن�)٤(.بطرف �القوم جاالت �و ��مراء �أبناء �مثل �ذلك ��� ر�مثلھ

� �ولقد �لف�م،   لف
              َ َ

� �ف�م��ان �وأحفاد�م؛ �أبنا��م �بتعليم �العناية �أمية �ب�� �خلفاء ديدن

ان�ـ�ا��د��ك���للشاعر� �أن�عبد�امللك�بن�مر ويح�و ـ�خلف�خمسة�عشر�ولدا،�من�بي��م�ن
  

                              
ً َ

ا��د�الذي�ي�سب�شاعرنا�إليھ،��ان�حر�صا�ع���تر�ية�أوالده�) مسلمة�بن�عبد�امللك�( 
                                                        
ً َ

�الصا���ن �العلماء �من �عدد �إ�� �ب��بي��م �ع�د �وأنھ �خالصة، �إسالمية �ثم�)٥(.تر�ية �ومن

وا����غال �مسلمة(َ        أن�جده�) الشع��(و�قص�علينا�. �سواءَ                         ��م����العلم�و�دب�ع���حدزبر

                                                           
 .، طبعة دار المعارف، القاهرة١/١٥:  ثمار القلوب– )١(
 .١/٣٤٩:  الفرج بعد الشدة– )٢(
 .١٤٤:  مجلة الذخائر– )٣(
  .١٤٥:  مجلة الذخائر - )٤(
  . ٦٦ / ٩: البدایة والنهایة البن كثیر:  ینظر - )٥(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٠٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �عبد �الشعر)امللكبن �حو �امللك �عبد �بن �الوليد �أخاه �يجادل �شاجر�: " لفيقو.. ل��ان

�أ��ما� �الليل ����طو �والنا�غة �الق�س ����شعر�امر �ومسلمة�أخوه �عبد�امللك �بن لالوليد ئ

�الوليدأشعر؟ �مسلمة: �فقال �وقال �أشعر، �: النا�غة �فرض�نا �الق�س، �امر �بالشع��ؤبل

  :شده�الوليدفأحضراه؛�فأ�

ــــــــ���ل�ــــــــــــ�لي ـــٍ           م�يا�أمـيمـ ــ ــ ـــة�ناصــ ـــ   واكـبــــــيھ�بطـئ�الكـــــــٍ        ل�أقاســــــــ��ولـي    ب��ـ

�ح���قلت�ل�س�بمنقض����   ول�س�الذي�ير���الـنجوم�بآيب    لتطاو

�الق�س)مسلمة(وأ�شده� �امر ئ�قو   :ل

���سدولھ��� روليل�كموج�البحر�أ ــــــــَ                 لـى�بأنواع�ال�ـمع    ٍ                               ــ ـــوم�ليبــ   ت��ـ

ــــت�لھ�ملا�تمـــــــفقـل ــ ـــطى�بجـ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ه����ـ دف�أ��ـ    زـو ـــروأ ـــ ــ ا�وناء�ب�لـ�لــ ا
 
              ز
ً
   

طر�افطرب�الوليد�    
 
    
ً

اه��إ�! القضية�بانت�:الشع���فقال�!!  يا��صرو�آخر�ا�����الذي�ر

�باألدب�الثقا�� الو��فمثل��ذا�ا�����وغ��ه�يؤكد�ذلك� )١( .لشع��ا����كتابھ�عن�الق��وا�ي

والشعر�ع���وجھ�ا��صوص،�وحب�العلم�والرغبة�القو�ة����تحصيلھ�وأن�ألجداده�حسا�
                                                                           
ً َ

نقديا�عاليا
  
           
ً ً

ثوه�حفيد�م�محمد�بن�يز�د�املسل��..  �ب�أ��م�و ر ال�   .  َ                                         ر

وثات�الثقافية�     منھ�شاعرا�متم��ا�استطاع�أن��جعلت�ال��رثم�إن�شعره�ناطق�بتلك�املو
  

                           
ً ً

�الشعر�ونقدتھ فة����عصر�نبغ�فيھ�فحو �لھ���صية�معر لي�و ون فرأيناه�يحافظ�ع���.. ّ                                                      

��ا�الشعراء�ع���اختالف� بي��م،�و�و����الوقت�فيما�رعمود�الشعر�العر�ي�وأصولھ�ال���توا

�فن�الشع ة�العباسية�فيما�يتصل�بتطو رذاتھ�لم�يتخلف�عن��خذ�بأسباب�ا��ضا ر����ر

ه�ونحو�ذلك انھ�وصو رلفظھ�ومعناه،�ش�لھ�ومضمونھ،�بل�وأو ��خذ�بأسباب�زجاوتقد�و. ز

�ف��ا �نحو�التجديد �وامليل �بموضوعاتھ �العناية �إ�� �بوصف�.. رالتطو �خاصا �ولعا �لھ ف��
  

                      ى
ً ً

 

� �الفلك، ات �القمر�ومسا �ومناز �وذكر�أسما��ا رالنجوم �ل �ا��يل�كما �بوصف �ولعھ بان

صف�ال فيع،�ونحو�ذلك�مما�سوف�يت������وومشا�د�السباق،�و رط���ع���نحو�إ�سا�ي�                                                    ٍ
اسة�شعره�بمش�ئة�هللا   .رد

                                                           
  .٢/٧٤٨:  زهر اآلداب للحصري– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٠٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

َ                                                             �إليھ��نا�أن�الرجل�قد�استفاد�إ���حد�كب���بما�بلغھ�ذلك�العصر�ن�ت���يمكن�أن�وما     

 من�ثقافات،�أخذت�ت�سال�عليھ�من��ل�حدب�وصوب
                                          ٍ
ة�،َ ة�عن�طر�ق�ال��جمات،�وتا ر�تا ر

ف�واملزاوجة، �غ���اربطر�ق�التعا . ق�وقد��انت�قراءاتھ����علم�الفلك�والنجوم�ت�اد�تفو

�والعامة،� �ب�ن�ا��اصة �اش��ر�بھ �ح�� �شعره ��� �ا��انب ��ذا �عن �ا��ديث �أك���من ولقد

�بالنجوم،�و�ان��شغل�" �ا��ليفة�العبا����استمع�إليھ�)ناملأمو(ن�أ :وحدثوا فا و�ان�عا
 

                             ر
ً

 

�علم�النجوم�كث��ا
 
                 
ً

�ابن�قت�بة�.."  يالدلكما�يقو �املسل���فأد�شھ�معرفة�ابن�يز�د�،)١( رينو

�القمر جل�كأنھ�صعد�الفلك�ف�لم�ما�: " فقال�ألتباعھ.. لللفلك�ونجومھ�ومناز ر�ذا�شعر�

�الكتابة�)٢( " !!فيھ �عصر�ك���فيھ ��� �ل�ا، ستھ �ومما �با��يل �معرفتھ �ذلك �إ�� ر�أضف

سة�معا،�وقد�والتأليف����علم�ا��يوان�فثقف�ما�ثقف�ف��ا�بطر�ق�القراءة�واملما
 

            ر
ً

�بقي 

تھ����الوصف،�ودقتھ����معرفة� �ان�ا��يل�تب�ن�عن�قد رمن�شعره�قصيدة����وصف� ر

اةلأسما��ا�وأوصاف�ا،�و �ع��ا�أحد�الر وقد�القت��ستحسان����حي��ا،�يقو لم��علم�: " ل

�وذكر�ا� �وصفا��ا، �بأسما��ا �ا��لبة �خيل �وصف �و�سالم �ا��ا�لية ��� �العرب �من أحدا
 

                                                                        
ً

ددنا�املقولة�الذا�عة ،)٣(" �غ���محمد�بن�يز�د�بن�مسلمة�ع���مرات��ا الشاعر�ابن�: روإذا�

�!بي�تھ ��ذه، �ب�ئة�فإن حقا،
  

         
ً َ

�منھ �العصر��و �و�خاصة �من�. ل�الشاعر، �خلفاؤه ��ان إذ

ة�من�حول�م،�فبان�أثر�ا�وض�ئا�)٤(طبقة�العلماء� �الذين�أس�موا����إضاءة�شعلة�ا��ضا
 

                                                              ر
ً

 

  .ذا�الزمان���أبناء��ذا�العصر�ونتاج��

*** ***  

  :دام اى وآراء اد   - )د(

     � �وصف �ا�يلقد � ( زاملر �٣٨٤ت �شاعر�) �ـ �بأنھ �مسلمة �بن �يز�د �بن �املع���محمد وابن

�ابن��بة�)٥(.محسن�مك�� ن�باإلحسان����الشعر�والش�رة�فيھ؛�يقو ل�ولقد�ش�د�لھ�آخر و

                                                           
  .١/٧٨: لحیوان الكبرى حیاة ا– )١(
  .ولم أتمكن من الوصول إلى المصدر األصلي الذي نقل عنه المؤلف. ١٤٧:  مجلة الذخائر-  )٢(
  . ١٤٨:   مجلة الذخائر -)٣(
  . ١٩/ ٢: جورجى زیدان:   تاریخ آداب اللغة العربیة -)٤(
  . ٢٩٩: ، وطبقات ابن المعتز٣٥٥: معجم الشعراء  - )٥(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٠٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ا��ص���الشاعر�و�و�-د�ى�محمد�بن�مسلمةّ            �يقصد�جده��–ومن�ولده�:" هللا�الشاف��

�مش�و �شاعر�محسن �مسلمة �بن �محمد �بن �يز�د �بن �موضع�)٦(".رمحمد ��� �عنھ ٍ                  ل �و�قو  

�املسل���ا��ص���أبو��صبغ�من�ولد�مسلمة�بن�عبد�امللك�:" آخر يمحمد�بن�يز�د��مو

� �شاعر�محسن �ا��كم، �بن ان �مر ٌ                            و بن �قا)١(".  �ح�ن �بالفصاحة ن �آخر �نقاد صفھ ر�و و نوه�و

� �يقو ���ا، �والشغف �النجوم �وصف ��� �العلو �طباطبا لبابن �شاعرا�: " الصو��ي ال�أعلم
 

             
ً

�شبھ�بھ�
 

        
َ

منة�فأحسن�إال�محمد�بن�أحمد� ) املسل��يقصد�(  زوتبعھ����وصف�النجوم�و�

ف�بابن�طباطبا�فإنھ�مجيد����ذلك،�و�و�أك���بد�عا�واملسل���أف���منھ� �املعر العلو
 

و                                                                           ي
ً

  

.")٢(  

     � ��ذا �ولعل ��� �أخر ة �بصو ى ىا�����ير ر �طباطبا�) ��دباءم��م(و �ابن �عن �ا��ديث ��

�عبد�هللا�بن�املع���عنھ؛� �حيث�أشار�مؤلفھ�إ���قو لالعلو نھ��ان�ل��ا�بذكر�أ�ى�ا��سن�إى
 

                           
ً

�ما�أش��ھ����أوصافھ�إال�محمد�بن�يز�د�بن�مسلمة�بن� لمقدما�لھ�ع���سائر�أ�لھ�و�قو
 

                                                                            
ً

��شعرا�من�عبد�امللك،�إال�أن�أبا�ا��سن�أك�
 

          
ً

  )٣( ".املسل��

�)املنصف(�فقد�أك���من��س�ش�اد��شعره����كتابھ�)٣٩٣ ت(أما�ابن�وكيع�التن�س���      

إ���املفاضلة�ب�ن�أقوال�املتن�������عض��حيان�����بانة�عن�سرقات�املتن��،�وقد�عمد�

   أو�غ��ه�وأقوال�ابن�يز�د�ا��ص��،�مشيدا��شعر�ابن�يز�د�ومقدما�إياه
                                                               ّ ً ً

�ع���شعر�غ��ه�من�

�املتن�� لالشعراء،�فمن�ذلك�ما�قالھ�ابن�وكيع��عليقا�ع���قو
 

                                                       
ً

:  

ف�د�ركم�� ـــــھ����الكـ�فإن     وأعندكم�من�صر ــــ ـــ ـــ ـــرام�متـــــــ ــــــــ ــ   ـ�مـ

�ابن�أ�ى�ف�ن   :لوقو

  إن�الزمان�ع����خوان�م��م        أودى�الزمان�بإخوا�ي�ومزق�م�

�ا��   :ص��لثم�ذكر�قو

                                                           
  .٥٥/٢٨٩:  دمشق تاریخ مدینة - )٦(
 .٥٦/٢٨٣:  المصدر نفسه- )١(
  . ١٤٧:   مجلة الذخائر- )٢(
  .  م١٩٩٣/  هـ ١٤١٣، دار الكتب العلمیة، بیروت ٩٧/ ٥أمجد شمس الدین، :   معجم األدباء- )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٠٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

لت�ف��م�لر�ب�الد�ر�م��ما� ما�
 

                            ز
ً

  إن�الزمان�ع����حرار�م��م          

�ابن�وكيع�����عليقھ�ع���ما�م���      د�أ��از�:!و��ت�ا��ص���أم����بيات�: " ليقو ر�ألنھ�

هالكالم�ع��� ���من�)و�حرار(. رصد ���كالما�- �ا��ص���قصد�ي-،�ف�و�)�خوان(ر�أ �أ
 

          ر
ً

 

و�عليلھ�ذلك�) أم����بيات�: ( ت�بأنھ��فانظر�إ���وصفھ�الب)١(.“ليھ�م��ما�وأو���بما�سبق�إ

�يز�د� �شعر�ابن ��� �الصنعة �فنية �لك �يرصد �تراه ه، �صدو �ع�� �أ��از�الكالم د � ربأنھ ر

�نظمھ ��� �والذوقية �الفنية اتھ �قد �يوظف �وأنھ �الستخدام�. را��ص��، �ترجيحھ �تأمل ثم

����ب�ت�ابن�أ�ى�ف�ن،�تراه�)�خوان( ����ب�ت�ا��ص���وتفضيلھ�ع���لفظ)�حرار(لفظ�

بذلك�يضع�يديھ�ع���دقة�اختيار�ا��ص���أللفاظھ�وحسن�توظيفھ�ل�ا،�وكأنھ�ي����ثو�ا�
 

                                                                            
ً

قش�با����ب�النظار
 

                 
ً

�ا��ص��.    )٢(:لو���موضع�آخر��علق�ابن�وكيع�ع���قو

  ُ                  �غرض�تنحوه�أو��دفكأن��     ة�فَّ                       فـي��ل�يوم�ل�ا�نبل�مفو

  بأنھ�قد�و���الصنع
                 َّ َ

  .�ش�ادة�منھ�بتم���شاعر�تھ،�ونضوج�مو�بتھ)٣( .حق�اة�

�فمن�الوا���أنھ��ان�كب��ا�إ���ا��د�الذي�جعل�كال�من�يديوانھ�الشعرأما�      
  

                                                  
ً ً

�ا�ي �زاملر

�بأنھ �املع���يصفانھ �سابقا:وابن �مر�بنا �نحو�ما �ع�� �شاعر�مك��،
                                     
ً �النديم�. َ �ابن �جاء ثم

قة ئةما(فوصف�لنا�ديوان�ابن�يز�د�ب�ونھ�يبلغ� أن�الديوان�: ،�وتفس���ذلك!ال�غ��)٤()رو

،�وذلك�ما�دفع�أبا� يأصابتھ�لعنة�الفقد�والضياع�كغ��ه�مما�فقد�من�تراث�العرب�الشعر

�بن�العالء�إ���القو لعمر ما�انت���إليكم�مما�قالت�العرب�إال�أقلھ،�ولو�جاءكم�وافرا�: " و
 

                                                       
ً

  )٥(.“كث��� وشعر ��اءكم�علم

�املصادر�املختلفة،�فإذا�ما�جئنا�ل��د       نيث�عن�شعره�املوجود�بالفعل�واملتناثر����بطو

�ولم �عليھ، �الوقوف �من ا �مش�و �ديوانھ �جامع �تمكن   و�و�القدر�الذي
ّ                                                         ر ً
�ومتفرقھ،�  �شعثھ

�يبلغ �ـ �ا��قيل �سعد �بن �إبرا�يم ��ستاذ �إليھ �انت�� �ملا �طبقا �ـ وجدناه
 

                                                              
ً

�وثالث�ن�: "  ثمان
                                                           

  .محمد رضوان الدایة، دار قتیبة/ ، د ٣٨٧:   المنصف- )١(
 .١٥٩:  مجلة الذخائر- )٢(
 .٤٣٢:  المنصف– )٣(
 .م١٩٧٨، دار المعرفة، بیروت ١/٢٢٢:  الفهرست– )٤(
 .، مطبعة المدني بجدة١/٢٥:  طبقات فحول الشعراء البن سالم– )٥(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٠٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�وثال عة�ب�نھ�نقافية،�مجموع�أبيا��ا�سبع�وثالثو �ع�قواف�متنا زثمائة،�وعشرة�أبيات����أ ر

�محمد(و��ن�سميھ�ومعاصره� �والعشرة�أبيات��خ��ة�املشار�)١(.. " )ي�موى�بن�يز�د�ال�شر

���� اج�ا �إد �دو �إل��ا ة �لإلشا �أعرض �وسوف �حال، �أى �ع�� �إليھ �ب�سب��ا �يقطع �لم رإل��ا نر

اسة ��ذه�الد رمضمو   .ن

     � ��س�� �َّ          وملا �ذل�� �يز�د�مراجعة �بن �ملحمد �الشعر�املجموعة �ألبيات �العددي ك��حصاء

�الذي� �فالعدد ��بيات، �لعدد ��جمالية �ال�سبة ��� �اختالفا ��نالك �وجدت �مسلمة بن
 

                                                                     
ً

أشرت�إليھ�سلفا�
 

               
ً

�ب�تا،��و�ما�ذكره��ستاذ�إبرا�يم�بن�سعد�ا��قيل�ب�ن�يدي�ما�)٣٣٧(
 

                                                         
ً

العدد�يز�د�قليال�ح���يبلغ�ثالثمائة�َّ                          والذي�تب�ن�����عد�ذلك�أن�. قدمھ�من�شعر�الشاعر
 

                                 
ً

�الشعر�استدركتھ� �ب�ت�آخر�من �كذلك �العدد ��ذا �إ�� �و�ضاف �الشعر، �من �ب�تا �ع�ن   وأ
ٌ                                                                         ر ً
 

�كتاب� ��� �صراحة �إليھ �م�سو�ا جدتھ �و �ا��ص��، �يز�د �بن �أشعار�محمد �جامع ع��
 

                                                                    و
ً

 

�إجما��� �في�و �شعر�املتن��، �عن �حديثھ �سياق ��� �املؤلف �ذكره �وكيع، �البن ناملنصف

ب�تا) ٣٤١(ٍ            لعدد�حي�ئذ�ا
 
    
ً

جدتھ�ي�سب�صراحة�إ���محمد�.  وأما�الب�ت�الذي�استدركتھ،�و

� �يز�د �وكيعاملسل��بن �ابن �يقو �معناه، �يظ�ر�من �كما �املديح �باب �من �ف�و قال�: ل،

  )٢(:ا��ص��

ض�يفدي�ا   فـدتك�نفـ����و�فـدي���أعاديـ�ا�� �ظ�ر�� ر��بل��ل�من�فو   ق

�� ��سراف ��غمة �الب�ت �من �شعر�و�ت�� ��� فة �معر �ظا�رة �و�� �فيھ �واملبالغة �املع�� و�

  .املديح����ذلك�العصر�ع����ل�حال

�لك��ة�      �البحث �ل�ذا �إعدادي �أثناء �عل��ا �وقعت ا�ات ��ستد �من �أخر �جملة رو�ناك ى

�لكن� �البحث، �بموضوع �وثيقة �عالقة �ل�ا �ال�� �خية �والتا �املصادر��دبية �إ�� رجو�� ر

� �القطع �من �أتمكن �لم �لألسف ايات �الر �أن �ذلك �وعلة �إليھ، ���ا�ال��وب�سب��ا �سيقت

دت����كتاب�العقد�الفر�د� ر�بيات�ال�تقطع�ب�سب��ا�إ���شاعرنا،�و�بيات�ع����ل�حال�و

                                                           
                                                                 ومحمد بن یزید البشرى من ولـد بـشر بـن مـروان، فهـو یلتقـي مـع شـاعرنا فـى   .    ١٥١  ،    ١٥٠  :               مجلة الذخائر-  ) ١ (

  :                       معجــم الــشعراء للمرزبــانى  :     ینظــر  .           وأدرك قتلــه                                          ، وكــان محمــد بــن یزیــد البــشرى قــد مــدح المتوكــل  )     مــروان (    جــده 

٤٤٥     .     
  . ٣٢٩/ ١:  المنصف -)٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �إ�� �م�سو�ة �ھ � �عبد �( رالبن �يز�د �بن �يم���) محمد �أو�تخصيص �تحديد �دو ن�كذا،

: ،��ل�يقصد�بھ)بن�يز�د�محمد�( امل�سوب�إليھ؛�إذ�ال��علم�ع���وجھ�التحديد�من��و�

،�كما��و�املسل��محمد�بن�يز�د� ��مو ي،�شاعرنا،�أم�يقصد�بھ�محمد�بن�يز�د�ال�شر ى

( �جمع�ا��ستاذ�إبرا�يم�بن�سعد�ا��قيل،�أم�يقصد�بھ�ال��ا��ال�����بيات�العشرة�

ن��سؤال�يحتاج�إ���تحقيق�ل�س��نا�موط!ذلك؟أم�يقصد�بھ�غ���).. َ                    محمد�بن�يز�د�امل��د�

�.�أسوقھ��نالذيُ                                                  أما��بيات�ال���أشرت�إل��ا�فقد�جاءت�ع����ذا�النحو�. ا��وض�فيھ

�محمد�بن�يز�د �ھ،�يقو لقال�ابن�عبد�   )١(:ر

ــــوأفض ــــم�هللا�للمـــل�قســـــ ــــرء�عقــ ـــول�س�م   لھ�����ـــ ــ ـــن�ا��ــ ـــ��ات����ء�يقـ ــ �ھـــ   را

ـــَ        مل�الرحـإذا�أك ـــمن�للمـ ــ ــــرء�عقــــ ـــ ـــفـق    لھ�����ـــ ــ ـــلت�أخـــــــد�كـمـ ـــ ـــالقـ ـــ ـــھ�ومـــ ـــ ـــ �ـھـــــ   رآ

�علمھ�وتج     �ع�ش�الف���بالعقل����الناس�إنھ��� ـــــــــىع���العقل�يجر �ھـ   را

ـــوم ــــن��ان�غــ ـــ البا��عـــ
 

       
ً

ـــ ـــ ـــجـقل�ونـــ ـــ   البھـــــــ���أمر�املع�شة�غَ          فذو�ا��د�     ٍ       دة����ــــــ

ا�علي      َ                             ز�ن�الف������الناس���ة�عقل��ـــــف وإن��ان�محصو
 
                 ر
ً
  ھ�م�اسبھـــ 

ـــوش ـــوإن�ك    لھ����ــلة�عقـــــــ�ن�الف������الناس�قـــ ــ ــ ـــت�أعـــرمـ ـــاسـبـــــــھ�ومنـــراقــــــ   ھـ

�ابنو. انو�بيات�تحدثنا�عن�فضيلة�العقل�وقيمتھ������س �ھ�ل�قو أيضا َ        ر �عبد�
 
    
ً

�ليقو،�

  )٢(: محمد�بن�يز�د

يال�أفــيا�عل
 

     
ً

ــــ ــ ـــديك�مـ ــــن�ألـ ــــم�العــــ ـــ ــــ    لـ�����ـــــــــــ ـــة��ــ ـــ ـــ ـــل����إ���اللــــ ـــ ـــ   لـــــــــيــــاء�سبــقـ

ـــإن�يحل�دونك�ا���اب�فما�يحـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ�ـ      ــ ـــــَ               �بك�الض���والعجب�ع��ـ ـــو�ــ   لـــ

     � �ع���ما�ي�بادر�من�معنا�ماقيال�والب�تان�����عتذار�إ���عليل،�أو�أ��ما  . ل���فن�الغز

� �يز�د �شعر�ابن ���مع �أخر �محاولة �ثمة �أن �عليھ �التن�يھ �ي�ب�� �ما�ا��ص��،ىومما �تلت

� �مجلة �قام�شرتھ �إبرا�يمالذخائر، �جمعھ���ا �ما �أخرج �حيث ،� �الشعر�����صا�� �من

                                                           
  . ، وینسب هذا الشعر فى نهایة األرب البن درید٢٥٢/ ٢:  العقد الفرید- )١(
  .  ٤٥١/ ٢: العقد الفرید - )٢(
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

عم�فيھ� )٣(ديوان �متجا�ال�محاولة�–ز،�وقد�
 

               
ً

ٌ                  لم�يتصد�أحد���مع�" �أنھ�-�ا��قيلمإبرا�ي

�بلغ� �وقد �املصادر، ��� �شعره �من �تفر �ما ���مع �محاولة �أو �و�ذه �عصرنا، ��� قديوانھ ّ                                                                          ل

� �أبياتھ �و�شرت�. )٤(" ب�ت) ٣٣٤(مجموع �سبقتھ �ال�� �املحاولة �ع�� �يطلع �لم �أنھ وا��ق

م،�أو�لم�يت�بھ�إل��ا،�وا��اصل�أنھ�اعتمد����جمع�ما�جمعھ�٢٠٠٣ائر�سنة�بمجلة�الذخ

من�أشعار�ا��ص���ع���نفس�املصادر�ال���اعتمد�عل��ا�إبرا�يم�ا��قيل،�غ���أنھ�خالفھ�

� �القصائد ��� �وترتي��ا ��بيات �وضع �،واملقطوعات�� ��عض �نقل ��� �خالفھ �ال�لمات،�كما

عم�أن�ما��شرتھ�الذخائر�أد وقد��كب��،�ّ    �حدوترتي��ا�إ��ونقل�ا��سبة��بيات�ق����زلكن���أ

اسة�عل��ا�مع�مراجعة�ما��شر����الديوان��عد� وفيما�ي��� .ذلكراعتمدت����إعداد��ذه�الد

� �يز�د �بن �لشعر�محمد �موجزا �حصرا أقدم
  

 
                                   

ً ً
ِ
�املسل��ّ �إليھ، �ب�س�تھ �قطع �ملا��والذي طبقا

 
        

ً

  :�ستاذ�إبرا�يم�بن�سعد�ا��قيلانت���إليھ�

  :ا  : أو

١ = � �ب�تا)٥٣(لالرائية����الغز
 
     
ً

.  

ب�تا) ٥٠(الالمية����مناقضة�عبد�هللا�بن�طا�ر� = ٢
 
    
ً

.  

ب�تا) ٤٩(الدالية����وصف�النجوم� = ٣
 
    
ً

.  

�ان�ا��يل� = ٤ ب�تا) ٤٥(رامليمية����وصف�
 
    
ً

.  

ب�تا) ٣٩(العي�ية����وصف�النجوم� = ٥
 
    
ً

.  

ثاء�ابنھ�= ٦ ب�تا) ٣٢(رامليمية����
 
    
ً

.  

ب�تا) ١٥(مليمية����وصف�حمامة�ا= ٧
 
    
ً

.  

 م      :تا:  

  .���مديح�ا��سن�بن�و�ب�خمسة�أبيات= ١

  .���مناقضة�طا�ر�بن�ا��س�ن�خمسة�أبيات= ٢

  .���وصف�النجوم�خمسة�أبيات= ٣

�الناس�خمسة�أبيات= ٤   .ى���ش�و

                                                           
 .، هیئة أبو ظبي للثقافة والتراث الطبعة األولى٢٠١٠ نشر بدار الكتب الوطنیة سنة – )٣(
  . ١١إبراهیم صالح، :  دیوان الحصني، محمد بن یزید المسلمي– )٤(
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                                    ّ َ ْ
ِ 

ثاء�ابنھ�ستة�أبيات= ٥   .ر���

�عة�أبيات= ٦   .ر���عتاب�ابن�ال�يثم�أ

       :تا:  

ن�ب�تا=  ثمانية�وعشر
 

                 و
ً

�عدد��بيات�تبعا�ل�ذا��حصاء�وإجما��. �ما�ب�ن�الب�ت�والب�ت�ن، 
 

                           
ً

�ب�تا)٣٤١(
 
     
ً

.  

  

*** ***  

  

  

  

  الفصل الثاني
  

  :دراسة وحتليل.. احملتوي
  

  

  :ان او: ا اول -

- ل- اء- اا -ى- اب- اا -ا - 

ا. 

- اما  :ا  ن: 

- ا و/ن ار و /ت أ  و .  

  

  

  

  

  



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦١٠
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                                    ّ َ ْ
ِ 

  

  

  

  

  

  

  :اان 

�ذلك�الغرض�العام�      ه،��عمد�الشاعر�إليھ�لينظم�فيھ�الذيييقصد�بالفن�الشعر �رأف�ا

�فيقال �إليھ؛ �القصيدة �وت�سب �مشاعره، �و���ص ه، �صو �و�جسم �معانيھ، : رو��سق

�والناظر .ونحو�ذلك.. �أو�وصفية،�أو�مديح�أو���اءحماسية،�أو�غزلية،قصيدة� ن�إ���فنو

�ال��� �وال���� �ال�شوء �وسنة �التطو �يد �مس��ا �كيف �يتلمس �العصر�العبا���؛ ر  الشعر���                                                                             ّ ُ  ُ

ادت�العناية�الثقافة،�السيما�وقد�ا�سعت�موجات�آنذاك،����ا��ياة����ءّ        مست��ل� ز�و

�افة�الشعو�مما�أدى�إ��وال��جمة،بالتدو�ن� �وخصو�ة�الفكر،�و ر�نضوج�العقو ر كما�. ل

� �وا�سعت �ا��ياة، �الشاعر�إ�� �نظرة ��جتماعية�ا�تماماتھاختلفت �عالقتھ �و�عددت ،

�ھ�الفكر�ة   .روتجا

ة�ع����ل����ء�����ذا�العصر�     و�ان�. النا���والنابض�با��ياةوروا�عكس�ذلك�بالضر

،�فاندثرت�ا��ياة،�منا���للشعر�نص�ب�كب�������ذا�التغ���ا��اصل�����ل ّ       �وجدت�نفنو

، �وإن�بقيت�كالسيكية�نفنو �أخر ت�فنو ى�أوجد��ا�مظا�ر�ا��ياة�ا��ديدة،�كما�تطو ن ر

وثة���ش�ل�ا�وأصول�ا�الفنية� �ولقد�انطلق�ابن�يز�د�ا��ص������ذلك�الطر�ق�الذي�.راملو

نّ         عبده�لھ� ف�عل��ا��ال. .و�خر �الشعر�ة�املتعا �تلك�الفنو رف��اه�يطر ن �وال�س�ب،�،وصفق

�املوضوعات� �من �ونحو�ذلك �وا��كمة، �والعتاب، ، �والش�و �والفخر، �والرثاء، ىواملديح،

� �:�نا�لكن�السؤال�الق�س،ئال���اعتاد�الشعراء�طرق�ا�والنظم�ف��ا�منذ�امر ل�كيف�تناو

�ذه�املوضوعات�و�ل�أضاف�إل��ا�من�فكره�وثقافتھ،�و�انت�ف��ا�سمات���ص�تھ،�أم�

  ي��حھ؟�اث�ال�ظل����ن��ذا�ال�



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦١١
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   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ال���      �املوضوعات ��� �الكالسي�ي ��تجاه �يمثل �الفنو �من �ا��انب �ذلك �أن نوا��ق

�ا��ص�� �يز�د �ابن �ع���. طرق�ا �التعرف �لنا �نحو�ي�يح �ع�� �مستقال �لھ �أعرض وسوف
 

                                               
ً

�الشعر �نظم ��� ��بداعية اتھ �. رقد �آثار�التطو �تبدو�فيھ �فنونھ �آخر�من �جانب �يبقى رثم

�أك� �ا��داثة �وس�ن �معطيات �فيھ �تتحقق �كما �سواه، �والظوا�ر�املظا�ر�ا��ياتية��من

�لك��ا����الواقع�الوصف،،�و������غالب��مر�تتدرج����مجمل�ا�تحت�فن�ا��ديدةالفنية�

�النحو ��ذا �ع�� �شعره ��� �وتأ�ي �مستحدثة، �الوصف �من �:نفنو �ومناز �النجوم ل�وصف

� �ان � �وصف �الط��ا��يل،رالقمر، صف �. و�و �ذلك �تمثل �فقدت�وقد �حمامة �وصف ��

احت�تبكيھ   .رأن�س�ا�و

�النجوم،�فا��ديث�عن�ا��دة،�ل�ست�جديدة��ل�-����حقيقة��مر–و�ذه�املوضوعات�

صف�الط�� ،�و ووسباق�ا��يو د�ذكره�منذ�القدم�و����ل�: ل لكن�ا��ديث�. .زمانرمما�توا

�وشموال �أك���سعة �جعل�ا �ما ��سباب �العصر�من �ذلك ��� �صادف ��شياء ��ذه عن
 
                                                               
ً

�

� وخصوصية�عن�ذي�قبل؛�تبعا
 

                        
ً

،�الثقا������ال��جمة�السيما����ع�د�لال�ساع �بل�ناملأمو

� �والفلك �النجوم �علم �عن �ا��ديث �وشاع �وا��يوان،ك���التأليف �حو ل�وك���ا��ديث

�ومثل��ذه�املستحدثات�العلمية�وغ���ا�أضفت�.الكالماملعتقدات�و�شوء��ديان�وعلم�

ح�املوضوعية ��ف�ار�والبحث����جزئيا��ا�وع���خيال�الشاعر�ر ل�وا��دة�والعمق����تناو

����و�قناع�و�فادةوخصائص�ا�ومسميا��ا�ع���وجھ�دقيق،�فجمع�الشاعر�ب�ن��متاع�

�واحد ��ذه� . آن �مثل �عن �القدماء �حديث �ب�ن ��سو �ال�يجعلنا �الذي ��و�الفار يوذلك ق

�بظوا�ر�ال�و �اتصاال�وثيقا �تتصل �ال�� �الشعر�ة املوضوعات
  

                                                  
ً ً

� �وحقائق �الوجود،ن ل�وتناو

ما�ي�وم�ا�ي�وثقا���ال�يمكن�ل�ا،املحدث�ن� � ز�ف�ناك�فار   .إغفالھق

�ال���عرف�ا�:ذلكنخلص�من�      ن�أن�ابن�يز�د�ا��ص���نظم�����افة�املوضوعات�والفنو

�الوص �بفن �يتصل �فيما �وطرافة ا �أك���تطو ��ان �وأنھ الشعر�العر�ي،
 
                                                          ر
ً
�وسف  �يت���، وف

�يأ�ي����مقدمة�فنونھ�الشعر�ة�بوجھ�عام،�و�و�ف�وومن�ثم�. اسةرذلك�من�واقع��ذه�الد

يتخلل�الكث���من�أغراضھ�و�أ�ي�كذلك�مستقال�����عض��حيان
 

                                                    
ً

.  

�القسم�      ��شمل �قسم�ن، �إ�� �تص�يف�ا ��عد �الفنو ��ذه اسة �د �أقسم �أن أيت � نولقد ر ر

� ��النقائض:م��ال�و �الشاعر؛ �طرق�ا �ال�� فة �املعر و�الفنو ، ،ن �واملديح،��ولوالغز الرثاء،



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦١٢
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                                    ّ َ ْ
ِ 

،�والفخر،�والعتاب �و�شمل�القسم�الثا�ي�تلك��غراض�ال���تندرج�.ذلكونحو�.. ىوالش�و

�وتبدو�من� �وا��داثة، �التطو �ألوان �من �لونا �تمثل �لك��ا �الوصف �غرض �تحت رظا�را
  

                                                                       
ً ً

� �والتجديد؛ �التغي�� �نحو �وطموحاتھ �العصر ح �ر �وال�واكب،��وصفوخالل�ا �النجوم

ل� �منا �عن �زوا��ديث �ومسميا��ا، صفا صف�وو �و �امل�سابق�ن، �ومراتب �ا��يل، �ان و� ر

فيق�ا اسة�مستقلة�.. رالط���أو�حمامة�فقدت� اسة��ذا�القسم�من�شعره�د روقد�آثرت�د ر

�التفاق�ا�جميعا����الغرض�العام�و�و�الوصف،�واملن���ا��اص� عن�با����غراض��خر
 

                                                                       ى
ً

 

�   .�أشرت�من�قبل�كمااملوضوعات،����دوالتجديرو�و�التطلع�نحو�التطو

  

 ولاا:ون اا .  

�و���تأ�ي����شعر�ابن�يز�د�ا��ص���ف��ا،�تلك�ال���أك���الشعراء�من�النظم�:��اوأع���    

� ��ذا �الفخر،�:النحوع�� �العتاب، ، �الش�و �املديح، �الرثاء، ، �الغز �النقائض، ى�شعر ل

اعي. ا��كمة   .لقلة�والك��ةمن�حيث�ا�����ذا�ال��ت�ب�عدد��بيات�تروقد�

)١ (- ا :  

   لقدر�البا���من�شعر�ابن�يز�د�ا��ص���ين���عن�أنھ�ل�س�شاعرا���اء�وأنھ�ممن�إن�ا    
                                                                       ً ّ ً

�الثعال���املجال،ترفعوا�عن�ا��وض�����ذا� اه�أبو�منصو ر�و�دلنا�ع���ذلك�ا�����الذي�ر و

�ذكر�؛)�ـ٤٢٩/ ٣٥٠( �امللك" �حيث �عبد �بن �محمدا أن
 

                    
ً

�ال�اش �صا�� �يطلب��بن ��ان ��

ان،�و�ان�املسل���) محمد�بن�يز�د�املسل��( م�اجاة ومن�ولد�مسلمة�بن�عبد�امللك�بن�مر

جال����دولتھ �ال�أ�ا��� يأ�ى�ذلك�و�قو
 

ر                                  ل
ً

و�ان�إذا�فخر����قصيدتھ�نقض�عليھ�محمد�.   

"!!)١(.  

     � اه �ر �ي��ف) الثعال��(ووا�����الذي ��ان �وأنھ ���اء �يكن �لم �شاعرنا �فقط�أن �عال�يث�ت

غم�تحرش�الشعراء�بھاملضمار،عن�ا��وض����ذلك� لكنھ�يث�ت�ايضا�أمرا�آخر�لعلھ�. ر�
  

                             
ً ً

بديال�أال�و�و�أن�شاعرنا��ان��ستعيض�عن�ال��اء�بالنقض�و�ر����بھ��نا؛أك���أ�مية�
 
    
ً

.�

                                                           
 .، دار المعارف، القاهرة١٥/ ١:  ثمار القلوب في المضاف والمنسوب– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦١٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�الف���لشعر�ال��اء؛�بل�يمثل�أيضا��مرومثل�ذلك� �ال�يمثل�فقط�لونا�من�ألوان�التطو
  

                                                                ر
ً ً

 

ت����ا�للشعر�
 

             
ً

ه،�و�عود�باإلساءة�إ���عالياو� الشاعر�ر�بھ�عن�ا��وض�فيما�ينقص�من�قد

����أن�يتد�ى�بخلقھ�وفنھ�السيما�فييالذ ����ما�يتصل�بال��اء�ال������الذي�شاعر�

�ما�بقي�من���ا�ي، شعر��نا�فإن�ما�خلفھ�ابن�يز�د�من�نوم. العبا���العصر� ى�أو�باألحر

� �ب�ن �شعر�النقائض�أيدينا؛شعره �باب ��� �ب�ن��يدخل �العصر��مو ��� �ذاع�ص�تھ يالذي

�أمثال جال � �فيھ �واش��ر �والدي�ية، �السياسية �مذا���م �الختالف جر�ر،�: رالشعراء

دق   .،�و�خطلزوالفر

ا   ة :  

ف������مف�وم�ا�العام�فن�تركي��،�ال�تقتصر�ع���الفخر�وحده،�وال�ع���: أما�النقائض     

ج�م��ما�معاال��اء�فحسب،�بل����مز�
 
           
ً

وقد�تبدأ�مع�ذلك�بمقدمات�غزلية،�ع���نحو�ما�. 

وث �املو �ن���ا ��� �العر�ية �القصائد �جم�رة �وأشد�ا�رتبدأ �����ة ��ذه �أبر �أن �بيد ز،

� �بناء ��� وضوحا
 

              
ً

�،)ال��اء(��و�النقائض �اللغو �بمعناه ��نا �ال��اء �ال�يف�م �أن ي�شر�طة

فرد�فيقذف�بھ�اللسان�حمما�ال�سيط،�أي�من�حيث��و�ذم�مباشر�يج�ش�بھ�وجدان�ال
 

                         
ً

عفو�ة�ينقص�ا��ح�شاد�و�عداد،�بل��و�ال��اء�وقد�أض���ال�يمثل�ذاتھ�بقدر�ما�يمثل�

�يقتحم� �من �بإحساس �وأدواتھ �وسائلھ �اصطناع ��� �و�تف�ن �والسيا���، �القب�� انتمائھ

�بديل    .)١(زمعركة�فنية�ل�س�ف��ا�عن�الفو

ة�ال��اء�مع���اية�      عصر�الراشدين�عندما�توقدت�ن��ان�العص�يات�وولقد�اشتعلت�جز

�و �ق�س �ب�ن �حي�ئذ �ال��اع �دب �فقد �جديد، �من �ب����القبلية �إ�� �الثانية �وانضمت غلب،

� ��و�� �آخر�ب�ن �نزاع ��شب �ب�نما �ق�س(أمية �) قبيلة �ب�ن�تميم،و��� �ال��اع �دب �كما

�ع���إز�اء�ن��ان�العص�ية�والقحطاني�ن،العدناني�ن� ب�ن�القبائل�من�ن�وقد�عمل��مو�و

؛�خدمة�ألغراض�م�-�وم��م�الشعراء-ج�ة�و�فراد   .السياسيةى�من�ج�ة�أخر

و���ظل��ذه�العص�يات�املختلفة�وا��صومات�ال��صية�الناشبة�انتقل�فن�ال��اء�     

تھ�ال�سيطة�ال����ان�عل��ا����العصر�ا��ا����فأصبح�فنا�مكتمل� �؛�من�صو نقلة�ك��
 

ر                                                                            ى
ً

  

                                                           
 .م١٩٩١/ ١، بتصرف یسیر، دار المعارف، ط١٠٢فتوح أحمد، ص. د:  الشعر األموي– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦١٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ه�دالئل�الصنعة�وال�تخفى�فيھ�مظا�ر�التخصص�،��ستجمع�لھ�،�ال��عالن���و�داة� زو

فھ�عن�أ�ساب�القبائل� اتھ�الفنية،�و��ل�معا رالشاعر�و�ح�شد،�و�ستع�ن�عليھ�ب�ل�م�ا ر

� �العصر��مو ��� �ال��اء �قصائد �اعتبار��عض �ليصبح �ح�� �وأيام�ا، �ا �وأخبا يالعر�ية ر

�وخصوم �القبائل ��ذه ب ���ر �خية �التا �الوثائق وبمثابة �القديمة�ر �وصراعا��ا ا��ا

�الشعراء� )٢(.وا��ديثة �ي�بادل�ا �ال�� �نماذجھ �من �وفرة ��� �ال��اء �فن �أصبح �فقد �ثم ومن

  .فيما�بي��م�لينقض��ل�م��م�معا�ي��خر�و�حرص�ع����نتصار�عليھ�

�ففي�      �الشعر�العر�ي؛ �ع�� �جديدة �ل�ست �غ���املعقدة �ال�سيطة ��ا �صو ��� روالنقائض

� �فيتواكب�العصر�ا��ا��� �القبائل �ب�ن �الصراع ��شتد �ح�ن �مصغرة؛ �نماذج �ل�ا ىنر

ج� رالصراع�الكالمي�مع�الصراع�القتا���ومن�أمثلة�ذلك�الصراع�الدائر�ب�ن��وس�وا��ز

� احة��سالمقبل �بن�ر �هللا �وعبد �ثابت �بن �شعر�حسان ��� �الصراع �لذلك �نماذج و�ونجد

�وغ���م �ا��طيم �بن �فجر�  .وق�س غ �بز �التلقائية� م�سالوو�عد �طا�ع �ال��اء �يفقد لم

� ��� ��خذ �مع �لقائلھ�عتبار�حساسيةوالعفو�ة �و�غضھ �منھ �البواعث�. ��سالم لكن

راء�املؤمن�ن�وشعراء�الداعية�إليھ�قد�اختلفت�ح�ن�انقلب�الصراع�وتبدل�فصار�ب�ن�شع

����إطار�دي���أو�عقائدي�جال�افر�ن،�و �غالبا الختالف�البواعث�ال���أصبحت�تدو
 

                                                           ر
ً

ديد،� 

� �والصو �و�ف�ار، �املعا�ي �ثم �من �بن�الفنية،راختلفت �شعر�كعب ��� �لذلك �أمثلة ى�ونر

  .بدر�وضرار�بن�ا��طاب،����يوم�مالك،

��عقد�فن�النقائضم��ءومع�     ومن�مظا�ر�ذلك�التعقيد�أنھ�صار�فنا�. )١(ي�العصر��مو
                                    
ً ّ

�العص ��ذا �أحداث �لك��ة �معينھ �ينضب �وال �أسبابھ �تنقطع �ال منظما
 

                                                       
ً

�أوار� ر�واحتدام

�وع�اظ�مسرحا�إلذاعة��ذه�النقائض�ال���والكناسة،�و�انت�أسواق�املر�د�فيھ،الصراع�
 

                                    
ً

�وإ��اك� �لل�و�وال�سلية �طلبا ��ان �حيث �ي�بعونھ �الناس �من �واسع �جم�و �ل�ا أصبح
 

                                                                      ر
ً

 

�العصر .را��م�و �ذلك ��� �مظا�ره �أبر �من �مظ�را ��عد �لل�و�ال�ا��د �يراد زو�ونھ
 

                                                            
كما�. )٢(ً

�الشعرا �أصبح �يح��فونھ اح��افا،ء
 

        
ً

� �جر�ر، �عن �عرف دق�مثلما �و�خطلزوالفر فبدا�. ،

                                                           
 .١٠٢ص :  الشعر األموي– )٢(
 .١٦٢شوقي ضیف، ص. د: الشعر األموي التطور والتجدید في – )١(
 .١٨٤/ ١٦٤ص :  المصدر نفسه– )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

تھ�وكمال�ن��ھ�لد��م؛�و�دا�وكأنھ�مناظرات�أدبية�بمعنا�ا�ٌ         وكأنھ�فن و�جديد�قد�بلغ�ذر

  .الدقيق

ه�     رع���أننا�ال�يمكن�أن��غفل����فن�النقائض�عامل�ن�اثن�ن�ل�ما�شأن�كب������تزكية�أوا

العامل�القب���،�و�و��ساس�: عث�الداعية�إليھ�ع����ل�حال؛�و�مابالرغم�من�ك��ة�البوا

� ���ضت �الف��،�عليھالذي �والعامل ، �عصو �من �سبقھ �وما �العصر��مو ��� ر�النقائض ي

اتھ�الفنية�و�راعاتھ����إفحام�خصومھ� ة��ل�شاعر�ع���إبراز�م�ا رو�تمثل����قد لك�برد�وذر

��� �يتمثل �كما انھ، �وأو �وقوافيھ ه �وصو زمعانيھ �صاحبھ�ر �من �ال��ر�ة �ع�� تھ ر�مقد

� ة �صو ��� �بتصو�ره �ةروتحق��ه �والنفسية،�ر�اركتو �ا��سية �عيو�ھ �تجسيم ��� �تبالغ

  .)٣(ف�س�ث���بذلك�منا�ع�التفكھ����وجدان�ا��ما���

اجعنا�مع���ال�لمة����فإذا     إفساد�ما�أبرمت�من�عقد�: تب�ن�أ��ا��ع��) النقض (:اللغةر�

�ال��اح. أو�بناء �ال: و�� �و�و�ضد �والع�د، �وا��بل �البناء �نقض �نقضھ��برام،نقض،

نقضا،ينقضھ�
 

     
ً

وناقضھ����ال���ء�مناقضة�ونقاضا.. �وانتقض�وتناقض
 
                              
ً

واملناقضة� .خالفھ: 

�القو �: ل�� �ي�ناقض �بما �يت�لم �.معناهأن ��� �:الشعر�والنقيضة �ينقض �وكذلك�.بھ�ما

�الشعر ��� �: املناقضة ، ��و �قالھ �الشاعر��خر�ما �ع���:والنقيضةلينقض �يجمع ��سم،

�فيقال �: النقائض، �جر�ر دقنقائض �مع� .)١(زوالفر �يتالءم �لل�لمة �اللغو �املع�� يو�ذا

�املعا�ي� �نقض �يتو�� �قصيدتھ �صاحبھ �ع�� �يرد �فالشاعر�الذي �و�د�ي، �الف�� معنا�ا

ة،�ح���ال� ة�صو �و�يقاعات�ال���ب���عل��ا�قصيدتھ�و�دم�ا�مع���مع��،�وصو روالصو ر ر

��سل ����ءم �الذي ��ذا �.بناه�من ��د�ي، �معنا�ا ��� �فالنقيضة �ثم �:�ع���ومن �يقو ل�أن

شاعرشعرا�فينقضھ�عليھ�
 

                     
ً

�وغالبا�ما�يتفقان����.املجيبة�كما�تطلق�ع���القصيدة�غ��ه،
 

                     
ً

ن�والقافية�والغرض�العام    .)٢(زالو

�حدة�     �خفت �و�شأتھ �ا��ص�� �يز�د �بن �محمد �مولد �ش�د �الذي �العصر�العبا��� و��

�ح����اد�يتال���،�إال�بقايا�قليلة�تمثلت����نقائض�القبليةل��اء�املنبعث�عن�العص�يات�ا

                                                           
 .١٠٨ص :  الشعر األموي– )٣(
 ).نقض: (، ومختار الصحاح٢٤٢٢/ ٧: اللسان:  ینظر– )١(
 .١٠٣/ ١٠٢:  الشعر األموي– )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�قن�� �)ابن �الوليد(، �بن �نقائض). مسلم ��� �تمثلت �: (كما �سعيد�ا��زا��دعبل �وأ�ي ،

مي �الفخر�با���س�). واملخز �جعل �العباسية، �ا��ياة �شمل �واسع �تطو �إ�� �ذلك رومرجع

�ما��عرف�بالشعو�يةيحل�محل�الفخر�القب��،�مما�دف وما�بقي�من�أسراب��ذا�. رع�ظ�و

�نجد�عند�بكر�بن�النطاح�ا��نفي،�وأ�ي�نواس�مثلماالفخر�عند��عض�القبائل�وموال��ا�

ا� الذي��ان�يفخر�بمواليھ�القحطاني�ن�افتخا
 
                                        ر
ً
ا،  حا

 
    ر
ً
�خبت����انت�الدولة�ل�م�باملرصاد�ح� 

  .)٣(شعلتھ،�ومن�ثم�خبت�شعلة�النقائض�كذلك

     �� �دفومن �اتج�ت �العصر،�ةنا ��ذا ف �ظر �يالئم �آخر�جديدا �اتجا�ا �لتأخذ و�ال��اء
  

                                                    
ً ً

� لالسيما�ما�يتصل�م��ا�بجانب�التكسب�بالشعر�والعطاءات�واختالف�أطماع�الشعراء�حو

اء زرذلك�بل�وتصادم�م�أحيانا����املال�والقيان�والنفوذ�لدى�ا��لفاء�و�مراء�والو
 

                                                                          
ً

ومن�.. 

�العام�����ذا�العصر�ان�ال��اء�ال�������و�ال" ثم� ����الكث���"نلو ن،�وقد�مال��ذا�اللو

�الفاحش�وال��اء� ات�ونحو�ذلك�مما��ان�س�با�املقذع،لالغالب�منھ�إ���القو �وذكر�العو
 

                                   ر
ً

 

�الكث��ين�   .م��مر���نفو

�أع���ما�اتصف�      ينخلص�من�ذلك��لھ�إ���أن�ابن�يز�د�لھ�من��سبھ�العر�ي�م��اث�قو

�من�عص�ية�� ���م،��س�م�نبھ��مو�و �الدم����ووعر ى��شر���ا�نفسھ،�وجرت�م��ا�مجر

ق؛�وج���م��ا�ابن�يز�د�تلك�ا��مية�العر�ية�الثائرة�وال���ال�تقبل�الضيم،�وال�تص��� والعر

��وان �الكث���. ع�� ��� �النقائض �معمعة �خوضھ �ع�� �ا��قيقي �الباعث ��و �ذلك و�ان

ه�باعثا���صيا�� الغالب،�ول�س��ناك�ما�يمكن�اعتبا
  

                                              ر
ً ً

  .�ذا��شعره� 

ه����      د�ا ه�من�ال��اء�وا �خ�فن�النقائض�وتطو روما�قدمتھ�من�حديث�موجز�عن�تا ز رر

اسة� �الد �حاجة �بجانب ائھ، �و �من �قصدت �لھ، �الداعية �البواعث �لك��ة رالعصر��مو ر ي

�الدوا���الداعية�إ���فن�النقائض��العص�يات�السياسية،�واملذ�بية،�إليھ، ز�تحديد�أبر

�وغ�أو�القبلية �تلمسنا�. ��ذلك، �يز�د �ابن �عند �شعر�النقائض �من �تبقى �فيما �ف�شنا فإذا

�ذلك ����مثلة �نقائضھثمة�اختالف اء �و �من �يقف �حد�ر�الباعث�الذي ��� �و�و�أمر�جديد

اسة�البواعث��بنقائضھ�ال���ب�ن�ألذاتھ�يتص ريدينا�،�و�مثل�إضافة�جديدة�ملا�يتصل�بد

بواعث�تتعلق���ذا�الفن،�السيما�وقد�الداعية�لفن�النقائض�بخالف�ما�أشرت�إليھ�من�
                                                           

 .٣٥٩شوقي ضیف ص . د:  العصر العباسي األول– )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

، كما�اندثر��ذا�الفن�أو��اد�النقراض�بواعثھاندثرت��ذه�البواعث����العصر�العبا���،�

�–ى�من�شعره�فيھ��أع���ما�تبق-فا��ديد�الطر�ف�الذي�يتعلق��شعر�ابن�يز�د����ال��اء

�غاأ: أحد�ما: أمران �ترتبط ��انت �معا�ي �ألداء �النقائض �فن �آثر�توظيف �بمف�وم�نھ لبا
 

           
ً

ال��اء،�وذلك�يمثل�سلو�ا�فنيا�وأدبيا�جديرا�باملالحظة�والتقدير
    

                                                          
ً ً ً ً

.  

�النقاد:والثا�ي     �عليھ ف ��عا �ما �بھ �خالف �و�عض�ر�أنھ �النقائض �ببواعث �يتصل �فيما

�من�عص�يتھ�ا��ز�ية،�ج يوان��ا�الفنية،�فالعادة�أن�يناقض�الشاعر�مدعوما�بباعث�قو
 

                                                                           
ً

با�للتفلبلية،�أو�طقأو�ال
 

       
ً

�ونحو� ركھ�وال�سلية�إمتاعا�ل��م�و
 

                                
ً

�ثم�نراه�يمزج�مزجا�ب�ن�ذلك،
 

                       
ً

�الشاعر��خر�فخ �فيبادل �الفخر�وال��اء، �و��اء �بفخر، را
 

               
ً

�ي�بادر�إ���ا�أو��كذب��اء،

وا��ال�عند�. رالنقائض����مختلف�العصو�ذ�ان�عند�مطالعة�نماذج�كث��ة�من�شعر�

�نحو �ع�� �الشأن ��ذا ��� �يختلف �ا��ص�� �يز�د �الصفحات�ابن �عنھ �ستكشف �م��وظ

  .التالية�بمش�ئة�هللا

ا  ا  ا :   

�من�شع     �بقي �كال�ما �بھ �يخص �ا��ص�� �ديوان ��� �أو�النقائض ر�ال��اء
 

                                              
ً

�طا�ر�بن�:من

�خمسة�أبيات�ال� لا��س�ن،�وابنھ�عبد�هللا�بن�طا�ر،�وأبياتھ�ال���قال�ا����الرد�ع����و

ا�القدر�املحدود�تبعا�لعدد��بيات�ال���قال�ا�طا�ر�بن�ا��س�ن�و���غ��،�وقد�جاءت���ذ
 

                                                             
ً

�عة� �م��ما�في���قصيدة�طو�لة�تبلغ�ا��مس�ن�الثا�ي�أما�أبياتھ����الرد�ع���.أبياترتبلغ�أ

ب�تا
 
    
ً

�أ��ا�وعلة ���ء،�و���ع���ما�يبدو�وصلت�إلينا��املة�لم��سقط�م��ا�. ى�ذلك�فيما�أر

����الرد�ع���طا�ر�ال���ق-أك���ش�رة�من�أخ��ا ف�لم��وترتبط�بموقف-ال�ا ����معر و�تا ر

�تحفظھ�ذاك �خ،�سيأ�ي�رلتز اسةالتفصيلرة�التا   .ر�فيھ����حينھ�من�الد

�فخر�     �ع�� �الرد �ومفاده �التقر�ب؛ �وجھ �ع�� �واحد �النقيضت�ن �موضوع �فإن ��نا ومن

ا��ليفة�����،�وسفك�دم���فيما�يتصل�بأصل�ما�هللا،�وابنھ�عبد�س�ن،ا��طا�ر�بن�

�نقد� �ذلك �و�شمل ، �املأمو �ل��ليفة ��يمن اع �الذ �ا��س�ن �بن �طا�ر �بيد نالعر�ي ر

�ودحض مزاعم�ما، �لنقد�ا�والرد�عل��ا�بما�ل�����ما�وتناو �ما�واحدة�تلو��خر ىأف�ا ر

��ذا؟لكن، .يالئم�ا �ا��س�ن �طا�ر�بن �يز�د�! �من �ابن �جعل �ح�� �قال�ا �ال�� ��بيات وما

تھ�للرد� �)!عبد�هللا�بن�طا�ر(ما�يخص�ابنھ��ونفس�السؤال��سألھ�في!��ا؟علري�ت����قيثا



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�قبل� �وخفاياه �النقض ��ذا �بواعث �ت�� �كيما �سطو �من �ي�� �فيما �ذلك �ع�� روا��واب

استھ�وتحليلھ�وا��كم�عليھ �فإن�ابن�خل�ان�يذكر�:ا��س�نأما�طا�ر�بن� .را��وض����د

  .)١(لھ�أك���من��عر�ف

��و       �مرة �عنھ �أبو�الطي: ليقو �بن �ق �ر �بن �مصعب �بن �ا��س�ن �طا�ر�بن �ما�ان،زب

ة�مع�خ���طا�ر�بن� د���ذه�الصو رو�ذا�التعر�ف��و�الشا�ع�فيما�يبدو،�فقد�و �ا��س�ن،ر

�بالعو: (وقصة�قتلھ��م�ن����كتاب رالشعو د� .)٢()�ـ٧٦٤ت�(،�للصفدي) ر �يو رومرة�أخر ى

�فيقو لابن�خل�ان��سمية�أخر �ق�بن�أسعد�: ى ذكر�لھ�أيضا�كما�يرادو�ھ،بن�زر
 
           
ً

أسعد�: 

�ق�:عنھ�وقيل�.زادانبن� و�لقب�بذي�اليمين�ن،��بالوالء،�ا��زا��ز�مصعب�بن�ط��ة�بن�ر

�ق�مو���أ�ي�محمد�ط��ة�بن�عبيد�هللا�زف�و�وقومھ�خ �بالوالء،�فلقد��ان�جد�م�ر زاعيو ن

� �الط��ات �بط��ة ف �خلف�املعر �وا���ا��دا��وبن �وا��ود�املفرط�و�ان �بالكرم ر�املش�و

�اد�ساجست �سع�(و�ان�مولد�طا�ر�بن�ا��س�ن�سنة� ). �ـ٢٦٢ت�(زان�من�قبل�مسلم�بن�

� �)ومائةنوخمسو فاتھ����ش�ر�جمادى��خرة�سنة�سبع�ومائت�ن�بمدينة�مر و�و   ).�ـ٢٠٧(و

�ول      نو�ذكر�ابن�خل�ان�أن�طا�را��ان�من�أك���أعوان�املأمو
 

                                                    
ً

�بخراسان� وقد�س��ه�من�مر

�) ناملأمو(��ان�امل ة�ال���وقعت�) �م�ن (ة�أخيھر��ا�ملحا �بي��ما،رببغداد�إبان�الفتنة�املش�و

�بيعة� د��م�ن�ع���ذلك�بأن�س�أخيھ،نوقد�خلع�املأمو َّ                       ر �و ��ج�شا�بقيادة� 
 

              
ً

ي�يح���ع���أ�(

�تھ،�فقتل�)ما�انبن�ع�����بن� ت�) ع��(ر�لدفع�طا�ر�ومحا ر���املعركة�الطاحنة�ال���دا

� �سنة �بالر �١٩٥يبي��ما �خالف �ع�� ��ـ، �خ،�� ����رالتا �واستو�� ��غداد �طا�ر�إ�� �تقدم �ثم

�ا،�ثم�قام�بمحاصرة��غداد�و�م�ن���ا و�س���لھ�القضاء�. زطر�قھ�ع���البالد�ال���اجتا

�من� �ع�خلو نعليھ�يوم��حد�لست�أو�أ   ).�ـ١٩٨(�ثمان�و�سع�ن�ومائةةصفر�سنر

  وقيل�إن�طا�را�س�     
                َّ ً

��ستأذنھ� ھ�بقميص�إذا�ظفر�بھ؛�فبعث�ل���أمر��م�ن�ن��إ���املأمو

�! رغ���مقو �فعلم �ع�� �قتلھ،�فعمل �ير�د �ب�ن�أنھ ضعھ �و �خراسان أسھ�إ�� � �وحمل وذلك ر

�املأمو �ملنا��تھ�! نيدي �يرعاه �املأمو �ف�ان �ا��الفة، �ع�� �للمأمو �حي�ئذ نوعقد ن

�واملغرب�. وخدمتھ �والشام �الفراتية �ا��ز�رة �و�الد �املوصل �تلك �مل��لتھ �املأمو �واله نولقد

                                                           
 .٢٣٥/ ١:  وفیات األعیان– )١(
 .هـ١٤٠٩/ ١دار عمان، األردن، ط.  وما بعدها١٥٢ /١م: عور بالعور الش– )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �ومائة �و�سع�ن �ثمان �)�ـ١٩٨(سنة ،� �سنة �خراسان �واله ��ـ،٢٠٦ثم �ـ،��٢٠٥وقيل

�فإنھ�) طا�ر�بن�ا��س�ن(�وع���الرغم�من�م��لة�.عل��اواستخلف�ابنھ�ط��ة� نعند�املأمو

فلقد�ح�ى�! لبالرغم�من�تحملھ�إثم�قتلھ����املقام��و)�م�ن(لم�ي�ناس�لھ�فعلتھ�بأخيھ�

�املأمو �بن �العباس �بن ن �و�ار ��� �خھ،ن �حاجة�: �قالرتا ��� �املأمو �ع�� �طا�ر�يوما ندخل
 

                                 
ً

�و��ى �فقضا�ا �عيناه قت �اغر �طا�ربالدموع،ور�ح�� �تبك: �فقال �لم �أم���املؤمن�ن �ال�،يا

��ما�ي؟ �و�لغت �الدنيا �لك �دانت �وقد �عي�يك، �هللا �وال�عن�: فقال! أب�ى �ذل �ال�عن أب�ي

���ن. نحز �من �نفس �ال�تخل �طا�ر�لذلك! ٌ                      ولكن �ٌ                فاغتم �ا��ادم، ���س�ن �وقال و�ان�،

�خلواتھ ��� �املأمو آ�ي،�ني��ب � �عندما �ب�ائھ �موجب �عن �أم���املؤمن�ن ��سأل �أن �د ر�أ ر

�م   .روأعطاه�مائة�ألف�د

قال�لھ�حس�ن�ا��ادم�يا�أم��� ،�طيب�ا��اطرخلواتھ،�و�و����عض�) ناملأمو(فلما��ان�     

! غم���ب�اؤك: قال! ما�لك�ول�ذا�؟و�لك،�: فقال! �لم�بكيت�ملا�دخل�عليك�طا�ر؟:املؤمن�ن

أسك�أخذتھ فقال�يا�سيدي�وم���أبحت�لك�سرا؟! رفقال��و�أمر�إن�خرج�من�
 

                              
ً

إ�ي�: قال! 

� �أ�� �محمدا ذكرت
                 
ً �) �م�ن(ُ �الذلة �من �نالھ �طا�ر(وما �أيدي �ع�� �مقتلھ �يوم ) يقصد

� �ما �م�� �طا�را �يفوت �ولن �الع��ة، فخنقت��
 

                                      
ً

� !يكره �أخ���ا��س�ن طا�را(فلما
 
     
ً

�سمعھ�بم)  ا

أى�ما�ير�بھ�أن� �اه�وأمره�إن� رركب�طا�ر�إ���أحمد�بن�أ�ي�خالد�وطلب�لھ�خادما��ان� ر
                                                                                
ً ٌ

�! �سمھ �الوالية �طا�ر�من �تمكن �املأموفلما �طاعة �قلقا�نخلع �فقلق �ذلك �املأمو �و�لغ ،
 

                           ن
ً

 

شديدا،
 

      
ً

�ثم�جاءت�كتب�ال��يد�ثا�ي�يوم�أنھ�أصابتھ�عقيب�ما�خلع�ح���فوجد����فراشھ�

ميتا،
 

     
ً

�إن ��امخ�وقيل ��� �سمھ �. ّ                    �ا��ادم �ع�� �ط��ة �ابنھ �املأمو �استخلف �خراسان،نثم

�طا�ر �بن �هللا �عبد �ألخيھ ���ا �خليفة �جعلھ �قيل�. وقيل �اليمين�ن، �بذي و�ان�طا�ر�يلقب

� �فقده �ما�ان �بن �ع�� �مع �وقعتھ ��� ���صا �ضرب ألنھ
 

                                           
ً

ه�نصف�ن، �ب�سا �الضر�ة ر�و�انت

� .)١()�ھ�لتا�يديك�يم�ن�ح�ن�تضر (:الشعراءفقال�فيھ��عض� ). ذا�اليمين�ن(نفلقبھ�املأمو

�)٢()�ـ٧٦٤/ �ـ٦٩٦(ولقد�ذكر�الصفدي� ل�أن�طا�را�بن�ا��س�ن��ان�بفرد�ع�ن،�وفيھ�يقو
 

                                            
ً

  :عمر�بن��طنابة

                                                           
 .١٩٦/ ٢: ، وینظر العقد الفرید البن عبد ربه٢٣٧/ ٢٣٥/ ١:  الوفیات– )١(
 .١٥٤/ ١:  الشعور بالعور– )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ائدة   زيا�ذا�اليمين�ن�وع�ن�واحدة�����نقصان�ع�ن�و�م�ن�

�و�ان �بالعو �جر�ر�البج�� �بن �إسماعيل ���اه �روقد �من �امتحانا �يمدحھ �قبل �من
 

                         
ً

ر�طا�

  :فقال

ـــرأيت �إال��عـــــــ ـــىك�ال�تر ـــ ــــــــ ـــ ـــوعين  �ن�����ـــــ ــ ـــك�ال�تــ �إال�قليـــــــ ـــىر ـــ ـــــــــــ ـــــــــــ   الـــــ

ـــفإنك�إذ�أص�ت�بف ــ �كفيال  رد�ع�ن�����ـ   ىفخذ�من�عينك��خر

  يالـبظ�ر�الغيب�تلتمس�السب  ُ                           فقد�أيقنت�أنك�عن�قر�ب�����

    � �وصلتھ �ا��س�ن �طا�ر�بن �يخص �ما ،ذلك �ال���نباملأمو �العر�ي، �ا��ليفة �وخ���قتلھ

من� )هللاعبد�(�انت�مبعث�فخره�و�عاليھ�بأصلھ������،�كما��انت�مبعث�فخر�البنھ�

�ما��عده �لنا �و�ت�� �الفخر�والز�و، ��ذا �دوافع �لنا �ل�س�ب�ن �ف��ا �القو �أو��ت �وقد ل،

ات�ما��ا �التعرف�ع���تفاصيل��ذا�رتضمنھ�من�أف�ار�وإشا �ا����،نن�لنا�أن��عرف�ا�دو

  .بھوا��ديث�عن�طا�ر�والتعر�ف�

     � �أو�سنة�٢٢٨فقد�تو���سنة�) �هللاعبد(ابنھ�أما �وقد�خلف�والده����م��لتھ�.�ـ�٢٣٠ـ

،عند� ��ان�كث����عتماد�ناملأمو �حسن��لتفات�إليھ�عليھ،ن�وذكر�ابن�خل�ان�أن�املأمو

عاية��� و�ان�واليا�ع���. ق�والده،�وما�أسلفھ�من�الطاعات����خدمتھرلذاتھ�و
 

               
ً

�.رالدينو

� �بالء حسنا،وأب��
 

     
ً

� ،�بأمر�من �ا��رناملأمو �بابك ة �ثو �إخماد َّ                       ر ���  � �ونصر�بن�وا��وارج،مي،

� � .)٣(ش�ث �الشام �و�� �أنھ �كذلك �خل�ان �ذكر�ابن �مدة،ولقد �وفيھ�مدة،�والديار�املصر�ة

��عض�الشعراء�و�و�بمصر   :)١(ليقو

�أناس�إن�مصر��عيدة������وما��عدت�مصر�وف��ا�ابن�طا�ري قو
                                                     ل  
ً ٌ    

ارولقد�أشرت�فيما�سلف�إ���أن�محمدا�بن�يز�د�     �مصر����والية�عبد�هللا�بن�زا��ص���

� �من�ـ،�٢١١او��ـ، ٢١٠طا�ر�سنة �بدعوة �تم �قد �ذلك �حصنھ��وأن ��� ه ا � ر��م���ح�ن ز

ده�و�انت�لھ�قصة�مع��م���عبد�هللا�بن�طا. بالشام �عليھ،ر�ر،�و���من�آثار�نقده�لھ�و

                                                           
 .٢٦١، ٢٦٠/ ١:  وفیات األعیان– )٣(
 .٢٦٢/ ١:  المصدر نفسه– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ٌ                   ��ل�من�طا�ر�وابنھ�نال�الكن�الالفت�للنظر��نا��و�تلك�الش�رة�ال���. سنذكر�ا����حي��ا

��ا�م��وظاعبد�هللا،�وتم�����صي��ما�تم
  
          
ً ً

�ھ��القت�إ��اب�ال، �ع���–ركث��ين،�فابن�عبد�

عدت��متھ�طا�ر��و�نفسھ،وممن�شرفت�: " ل��شيد����صية�طا�ر،�فيقو-س�يل�املثال

�ان���اعا�أديبا: " وقال�عنھ�ابن�خل�ان  )٢("بن�ا��س�ن�ا��رسا�ي
  
               
ً ً

أما�عبد�هللا�بن�. )٣("

�عنھ�ابن� �ان�أديبا�ظر�فا�جيد�الغناء،��سب�إليھ�صاحب�� " :خل�انلطا�ر�فيقو
  

                                           
ً ً

غا�ي�

� �وأحسن �كث��ة أصواتا
 

                   
ً

� �ظر�فةف��ا، سائل �و �شعر�مليح �ولھ �الصنعة �أ�ل وذكر�.. رونقل�ا

  .)٤(نماذج�من�شعره

*** ***  

 أو    :ا  ت طأ  

�و���ال���دفعت�محمد�بن�يز�د�ا��ص���ا��س�ن،وفيما�ي����عرض�ألبيات�طا�ر�بن�    

�طا�ر�بن�ا��س�ن�مفتخرا� .عليھإ���نقده�والرد� يقو
 

                          ل
ً

 )٥(:  

ـــُ                                          غض�ت�ع���الدنيا،�فأ��بت�ما�حوت������وأعتب ــ ـــاملتدى�ـــــــــ�ا�م���بإحـتـ ــ   الفــ

ـــقت ـــ ـــ ـــأمي(ُ   ت�ـــــــــلـ ــــ ـــر�املؤمنيـــــ ــــــــــــ ـــ�وإنم)نـ ــــ ـــ ـــــت�عنـبقي ا������ـــــــــ ــــده�ل��ـــً      اء��عــــــــ   الئفـــــــــــــــ

ــــــوأصب ـــُ              حت����دار�مقيـــ ما�كمـــــــــــ
 

     
ً

ــــ ــ ــ ـــا�تـ ـــ ����ـــ ــــــ�ا�من�ملـ�فيكأ�ي   ىر   وائفـوك�الطـ

ـــــــوق ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــد�بقــــــ ـــ أسـ ـــي�فتـريت����أم� ــ ــــــــــ ـــ ـــف كة�����ـــ ـــ ــــــــــــا�لرشــإمــ   الفـــد�أو�لرأي�مخــ

ت�ثائرة�ابن�يز�د�ا��ص���بيات�ال���قال�ا�طا�ر�بن�ا��س�ن،�ذه�����     ملناقض��ا�ر�وأثا

،�ولھ�ما�لھ�من�جاه�وسطوة�����ولم��عبأ�بم�انة�طا�ر�وم��لتھبلغتھ،ح�ن� ن�عند�املأمو

� � .ا���نذلك �لنا �يجو �ال �مناسبة ��بيات �ل�ذه ����إغفال�ا،زلكن �الصفدي �ذكر�ا

                                                           
 .١٩٦/ ٢:  العقد الفرید– )٢(
 .٢٣٦/ ١: یات األعیان وف– )٣(
 .٢٦٢، ٢٦١/ ١:  المصدر نفسه– )٤(
 .، واألبیات قد وردت في مصادر أخرى بروایات مختلفة بعض االختالف١٩٧/ ٢:  العقد الفرید- )٥(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�عليھ�؛)١(كتابھ د�أمر�املأمو �كتابا�ملا�و ي�أن�طا�ر�بن�ا��س�ن�كتب�إ���املأمو نحيث�ير رن
 

                                                                      و
ً

 

�العر ��بيات�ب�سليم ��ذه �آخره ��� �وقال �الشام �يص���إ�� �وأن �سعيد �أ�ي �بن �ع�� �إ�� اق

ايا��اذكر��ا،ال��� ى�أنھ�ملا�بلغ�كتاب�طا�ر�بن�. و�وإن�اختلفت��عض��ختالف����ر وو�ر

�فيھ�بحضرتھ �فوقع �س�ل �بن �الفضل �إ�� �دفعھ �املأمو �إ�� �" :نا��س�ن �إ�سان،�يا نصف

فلما�وصل�". والسالم.. ُ                       برمن،�ول�ن�أبرمت�ألحكمن،�ول�ن�فعلت�ألعلنألفوهللا�ل�ن��ممت�

�طا�ر،ا��واب�إ��� �الل��ة �فكتب�الشديدة،�و�و���ذه ���ل �ع�� ك�طا�ر�نفسھ ر�استد

��عتذر�عما�بدر� يا�أم���املؤمن�ن�إنما�أنا��األمة�السوداء�إن�أحسن�إل��ا�" :منھنإ���املأمو

  ".الموالس.. ُ                                             سرت؛�وإن�أ���ء�إل��ا�دمدمت؛�وإن�عفي�ع��ا�طغت

�غضب�     ة �ثو ��� �منھ �خرجت �ا��س�ن �طا�ر�بن �قال�ا �ال�� ��بيات �أن �الوا�� رفمن

�عن�العراق�وأمر�بتصي��ه�إ���الشام،�فبدر�منھ�ما�بدر�مما�أثار� نوانفعال�ح�ن�عزلھ�املأمو

،�ونكأ����نفسھ�جرحا�داميا،�ال�قبل�لطا�ر�بھ�إذا�انفجرن�املأموةحفيظعليھ�
  

                                                   
ً ً

و�ذا�ما�! 

�طا�ر�بن ��واندفع �فوات �قبل �الصدع أب �و ��عتذار�السر�ع �إ�� �أثار� .ر�ا��س�ن ولقد

  �وخلف�أصداء�كث��ة����ا��ياة�ا��ميع،ثائرة�) �م�ن(مقتل�ا��ليفة�العبا����
                            ً ّ

�.العباسية

�غ���عر�ية،�فالشاعر�كما��ان�ذلك�ا��دث�موضع�فخر��عض�الشعراء�ممن�ل�م� لأصو

�ا�� �خزاعة-زا��دعبل �- �مو�� �م�تجرأ ����ذات �بقائھ ��� �الفرس �بفضل �وفخر�عليھ رة

�لھ�كث��ا�من�العقبات�وم��ا�قتل�م�ألخيھ�واالسلطة�وأ��م��يئوا�لھ�ا��الفة�وذلل
 

                                      
ً

) �م�ن(

عھ�ا��كم�والسلطة �دعبل. زالذي��ان�ينا   :)١(ليقو

�خ ـــنأ�سوم���املأمو ــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــطة�جا�ـ أس� ل������أوـــ أى�باألمس� رما� ـــمح(ر ـــ ــ ـــــ ـــمـــــــــ  !)دـ

ت
 
 
ُ

ـــو���ع���� ــــــــ ـــام�ا��الئف�مثلـــــ ـــ ـــتو���ا��ب ما������ــــ ــ وس�القـ ـــــــــــؤال�ع���ر ـــ ــــــ   رددـ

ـــونح ـــــــ ــــــــ ـــ ـــل����أكنـــــ ـــاف��ل�مـــــ ـــــمنـ ـــ ــــــــح���ن ع������ــــــ ـــذلل�شــ ـــ ـــا�ـ ـــ ا�لقـــ
 

   
ً

ـــم�يصــــــــــــ ــــــ   عدــــــ

                                                           
ٕ                                      أرضیتها، وارضائه للدنیا كان بالمفاسد : وقصد بأعتبتها في البیت األول. ١٥٦/ ١:  الشعور بالعور– )١(

 .والمتالف
، ٢/١٩٦: إبراهیم األمیوني، طبع دار الكتب العلمة، وینظر العقد الفرید: ، تحقیق٧٢ص: ان دعبل دیو– )١(

 .٢/١٣٢: واألغاني



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ــــإن�ال ـــ�مست��اــــــــــــــ ـ
 
    
َ
ــــــــــــ ـــد�طَّ  �ـــــ ــــــــ ـــعِ          عابك�عن�لِ               ا������فاكفف�لــــــــُ    ال��ــــــــــ ــ ـــ ــ ـــاب��ســ ــ   ودــ

ـــ�ف،ال�تحس�ن�ج����كحلم�أ�ي ــــــمـ ـلِ  ح ا�����ـ
 
 
ْ

ـــ ــ ـــ ـــل�ج�م�املشايخ�مثــ ـــل��مـ ـــ ــ ــــــــــ ـــ   ردـــــ

ــــإ�ي�من�الق ــ ـــــــــــ ـــم������قتلت�أخـــوم�الذين�سيوف�ـــــــ ـــ ــ ــ ـــــــــاك�وشرفتــ ـــــــــك�بمـ ـــــــ   قعدــ

ـــش �خمولـ ــــلادوا�بذكرك��عد�طو ــ   !واس�نقذوك�من�ا��ضيض��و�د ھ����ـ

،لل��ة�قاسية�وأبيات�دعبل�شديدة�ا     د����ديوان� لاملدلو ،�ملا دعبل�أنورو سمع� نملأمو

�الشعر ����الدنيا�أصفق�وج�ا�من�دعبل�وال�أ��ت،�كيف��س�نقذ�ي��و�: "،�قال�ذا �ما
                                                           
ً ُ

�ا�غذيت،�فأنا�خليفة،�وقومھ�من�ا��ضيض��و�د،�وأنا� ��ت،�و�د ر���حضن�ا��الفة� ر
                                              
ّ

� �خليفة �وأخو �خليفة، �ص. )٢("وابن �ا�سع �ذلك غم �ذكر�رو �فلقد �لثقل�ا، �املأمو ندر

�لھ:املسعودي ���ائھ ��� ��عاقبھ �لم �ولذلك ��شعر�دعبل ��ان����ب وذكر� .)٣(ن�أن�املأمو

�قال�ملن�و" :�غا�يصاحب� َ                 ن أن�املأمو جل�بدعبل،����  مي،��ذا� ر�و�و�أبو�سعيد�املخز و

  . )٤(!"فخر�علينا�فافخر�عليھ�كما�فخر�علينا،�فأما�قتلھ�بال���ة�فال

*** ***  

  

  د ا  طا:  

�محمد�بن�يز�د�ا��ص������الرد�ع���أبيات�طا�ر�السالفة�الذكر�   :)١(ليقو

اضَ    ت�تع ر�ع���الدنيا�فال�كنت�
                       
ــــُ ــ يا������ـ

 
        

ً
ــــــــــتفال�أعتب   ـــدى�املتــــــــــــــــــ�إال�بإحْ             ـ ـــ ــ ــ ـــــ   الفــــــ

�يا�فَ               �أنت�أو�ما�أنتْ    فمن   
 
     
َ

ـــــــقع�ْ  ق
 
  
َ
ـــإذا�أنت�من   ر�����ـــقْ  رــــ ـــ ــــــــ ــ ــ ــ

 
                    
ّ

ـــا�لــــــ لـــــــــــــــم��عـــــــ
 
 
ّ

ـــق�ب�ان ـــ   )٢(فـــ

                                                           
 .دار الكتاب العربي: ، طبعة٦٥ دیوان دعبل، شرح حسن محمد، ص– )٢(
 .٤م٤:  مروج الذهب– )٣(
 .، طبعة دار الثقافة، بیروت٢٠/١٣٢:  األغاني– )٤(
 .١٦٠ص: ، مجلة الذخائر١٩٧/ ٢العقد الفرید، : مد بن یزید الحصني فيینظر أبیات مح- )١(
یطلع من األرض فیظهر أبیض، وهو رديء والجید : الفقع: (یقول أبو حنیفة. ضرب من أردأ الكمأ: الفقع- )٢(

فقع فقع بقرقر، وأذل من : ویقال للرجل الذلیل. أرض مرتفعة إلى جانب وهدة: ، والقرقر)ما حفر عنه واستخرج



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــفنحن�بأيدين   ــ ـــ ـــــــــــ ــــا��ــ ــــا�دمـــرقنـــــــــ ــــ  ــــاءنا������ـــــــــ ــ ــ ���ادي�املوت�عنكثـ ـــلو ــــــــ   )٣(حفاد�ال��ــ

ـــ�ما�تج���عليُ  مـستعل ــــك�وما�جــ ــــ ــــخر�بقتـــــــــفال�تف يداك،     نت����ـ ـــل�ا��ــــــــــ   الئفــ

ـــوق ـــ ـــــ ـــ ــــأم�د�بقيت����ــ ــــــــ ـــــــك�فتـــ ــكةرأســ
 
    
ٌ

ــــــــسن         ـــخرج�ا�منــ ـــــھ�ـــــــ اعَ  ربأسمــــ ــــــــر�   فـــــــــــــــ

لقد�مرت�بنا��بيات�ال���قال�ا�طا�ر�ابن�ا��س�ن�فخرا�بقضائھ�ع���ا��ليفة�العبا����    
 

                                                                              
ً

�): (�م�ن( �ع�� �الشاعر�ساعة�)...الدنياغض�ت م �ال �الذي �ا��و�النف��� �لنا �و�� ز�وقد

� �والواقع�أن�اس��الك�طا�ر�ألبياتھ�يكشف�.�بياتلنظمھ،�وش�ل�لھ�الباعث��ص���لقو

�ت �ذلك �عن �مام ��غض(الكشف �ع�� �الغض.) .الدنيات ة �ثو �ح�ن�رإ��ا �تملكتھ �ال�� ب

�اس�شعر�نقصان�س ،�ملا�بلغھ�خطاب�املأمو نطوتھ�واضمحالل�سلطتھ����ح�ومة�املأمو ن

� �العراق �عن �بتخليھ �إ�� �حال�.الشاموالتوجھ ��سمع �الذي �كزئ����سد �أبياتھ �و�انت

ه�با��طر   .رشعو

��و�م     �بالغضب �الشعو ��ان �روإذا �وقت �النفسية �ظاللھ �يلو �لنا�النظم،نا �تب�ن �وقد

�ل�شتعل�س �فيھ �ونفخت ، �الشعو ��ذا �ن��ان �أذكت �أخر �عوامل �فإن �الشعو ��ذا ر�ب ىر

�غض �املأمو �من�ن�يجتھ�أن�غضب �و�ان ناشتعاال،  
                                       ً

�امل �الرسالة �شديدا�ح�ن�طالع با
  

                            
ً ً

يلة�ذ

� ة،باألبيات �راملذ�و �ما �إليھ �صر�حا�وكتب ���ديدا �و��دده ��عنفھ كتب
  
                             
ً ً

�متناسيا� �مكشوفا
  

                
ً ً

� �. لھ) طا�ر(خدمات ة �ثو تھ �وأثا �شاعرنا �اغض�ت �كذلك رو�� �فيما�عاتية،ر �أثر�ا �و��

� �الرد ��� �أبيات �من �سطوعليھ،��لھ �من �ي�� �فيما �ل�ا �العوامل�،ر��عرض ���ذه �وأع��

ة�ظا�رة�منذ�مطلع� راملشاعر�الشعو�ية�البغيضة�ال���دبت�حميا�ا����الكيان�العر�ي�بصو

� � العصر،�ذا �الفخر�املتعا��، ��غمة اء �و �من �تقف �املشاعر�املكبوتة �رو�ذه روالشعو

�امل��بص�ن���مفرس�ع���العرب����قيام�دول�بفضل�الال�اذب، ،�بل�وحماي��ا�من�أعدا��ا

� �وإخماد �وفت��ا��ا، ا��ا �سابقة�رثو ة �حضا �لھ �ج�س �ب�ن �واملفاضلة �تقلق�ا �تز �لم ر�ال�� ل

غة� تھ�البا زوج�س�صاعد�بحضا وقد�مرت�بنا��بيات�ال���قال�ا�دعبل�. ساميةوعقيدتھ�الر

�حذر�منھ�وال�وجل �دو نا��زا��،�و�اشف���ا�ا��ليفة�املـأمو   :ن
                                                                                                                                        

: ، والقاموس المحیط للفیروز آبادي١/٢٨٤: راجع مجمع األمثال للمیداني. بقرقر، ألن الدواب تنجله بأرجلها

٩٦٦/ ١. 
 .١١/٩٥: جماعة النحل، اللسان: الثول- )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــإ�ي�من�القوم�الذين�� ــ ـ
 

      
ُ

ـــــــــُ   ��ُ  م ــ ــــــــ������قتُ  مـ ــ ـــــــــلوا�أخـ ــــــــــقعدرفوك�ــــــــــاك�وشــ   !بمــ

�خم لفعوا�محلك��عد�طو ـــر   !�و�داس�نقذوك�من�ا��ضيض�ولھ�����وــ

�لطا�ر�بن�ا��س�ن��س�شعر�امتالء�نفسھ�بالفخر�      �وإعالنھ�والز�و،لومنذ�الب�ت��و

ه�وقسوتھ�ومع�ذلك�فإنھ���ا،أنھ�ال�يبا���بالدنيا�وال��عبأ� ضا�ا�ببطشھ�وغر ر�وأنھ�قد�أ ور

� �الدنيا ��� �أ �إنھ ريقو ضا�ا؟،)أعتب��ا(ل �أ �كيف �باملتار�ولكن ضا�ا �أ �ر�إنھ ،�)امل�الك(لف

�واملفاسد، �ال�� تك��ا،�وا��رائم �مجا�رة�را �يجا�ر���ا اح � �ال�� �ا��ر�مة �تلك أس�ا � ر�وع�� ر

� �قتل �و�� �أال �أم���. (.�م�ن�غيضة �نفسھ�،...!)املؤمن�نُ           قتلت �إ�� �الفعل �ي�سب �ف��اه

� �دو �كيف�آثر�التعب���عن�وجل،�أو�حذرنصراحة �وانظر�إليھ �صاحب�القرار�فيھ، �وكأنھ

�أن��ستعمل�لفظا�آخر�أو�وصفا�مرادفا�يحل�محلھ،�) املؤمن�نأم���: (فة�بقولھا��لي دو
   

                                               ن
ً ً ً

 

�الفجيعة�ال���جن��ا�وا��ة؛والغاية�من�ذلك� �ومن�ثم�يداه،ل�ف�و�لم�يرد�فقط�بيان��و

ولو�! أنھ�يرفع�من�شأنھ�و�زكيھ�عند�ب���قومھ-��عتقد�صاحبنا�–��امة�ا��دث�الذي�

� �أو��:قالأنھ �ا��ليفة �خل�قتلت �الذي �الوقع �نفس �لھ ��ان �ملا م���أو�نحو�ذلك
 
                                          
ّ

���� فھ

  .ففي�التعب���بأم���املؤمن�ن�إ�انة�مست��ة�للعرب�واملسلم�ن�بوجھ�عام. النفوس�العر�ية

    � �الشعو �باالمتالءرو�ذا �مشاعر�امللوك �و�تقمص �كب��ا �انتفاخا �ي�تفخ �والز�و�جعلھ
  

                                                    
ً ً

–�

� �م��م �من–ول�س �الشديد �وقر�ھ ��سطوتھ �ينص�وكأنھ �لم �ملك �ا��الفة �ّ                         �كر��� �!�عدب

� �تراه��ش�و�ش�و ه�بالش�و ىح������شعو ى   :امللوكر

������كأ�ي�ف��ا�من�مل ىوأصبحت����دار�مقيما�كما�تر
                                                  
ً ـــُ   وك�الطوائفـ

     � �ال���) طا�ر(زو�تجاو �والوعيد �ال��ديد �معا�ي �تحمل �ال�� �بإيماءاتھ �املنطقية ا��دود

�صرا �أعل��ا �أن �منذ �اطالقا يطلق�ا
 

                              
ً

� �أم���املؤمن�ن (مدو�ةحة ��عده� (،)ُ                  قتلت �عناء ً                 بقيت ُ

�)ل��الئف �الب�ت ��� �كب��ا تفاعا �ا �تزداد �ال��ديدية �الن��ة �و�ذه ،
  

                                                    ر
ً ً

�ما��خ��  �أق��� �فتبلغ

جل�يخاطب�مل�ا�من�امللوك�أو�خليفة�من�ا��لفاء �من� يمكن�أن�يتصو
 

ر                                                            ر
ً

ٍ وقد�بقيت����: (  

أس�فتكة �وكأنھ�بذلك�يخ���ش�ئا�من�فتك)...رأم�
 

                            
ً

�نمت���وص�م�فأمثالھ للمستقبل،ھ�

� �غر�بة ض �أ ٍ            ر �� �خدمة�ع��م،  ض �� ��� �و�فساد �والقتل �ا��يانة �نفوس�م ر�واعتادت

ت�ا��م� رلنفسھ�وقومھ،�ف�م�بلغوا�ما�بلغوه����املجتمع�العبا����بقوة�بطش�م�وقسو��م�وا



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �ما �ا��رائم �تأباهمن �.املؤمنة�النفوس �ديد��م جميعا،�وذلك
 

      
ً

�ع �يحدثك �كيف ن��تأمل

ضا�ا�نال،�ال���نال�م��ا�ما�-ل����الب�ت��و- الدنيا   ).حوتُ           فأ��بت�ما�: (باملتالفر�وأ

�الذي�عزلھ�عن�العراق�وسلم�ا�–�بجانب�ذلك�–والب�ت��خ���      ن���ديد�صر�ح�للمأمو

�غ��ه ��انوا�. إ�� �بل �العباسية، �الدولة ��� ��مر�والن�� �والة �من �مباشر�لغ��ه و�و���ديد

�أنفس �نيحسبو �آنذاك ��مر�والن�� �أ��اب ��م �بطر�قة�!�م ه �طا�ر�أف�ا �ساق �ولقد ر،

� �وال ��سلوب �بجمال �ف��ا ��ع�� �ال �زخرفتھ،مباشرة �من ��عنيھ ه��بقدر�ما ر�سط���أف�ا

�ذلك�ف�و����مقام��أث���ولقد��ان�املقام�حقيقة�يقت���شديدة�التوتبليغ�ا�وا��ة�قو�ة

�و�ذ �وانفعال، �هغضب سالة � �مضمنة ��إ�ر��بيات �يضيق �وقد �والزمان ا��الن�املأمو

� ��� �والزخرفة �والز�نة �التف�ن �عن �الوا����سلوبوالنفس ��سلوب �إ�� �عمد �ثم �ومن

  .واملباشر����غالب��مر�ل��ا����ذه�املقامات

ُ               غض�ت،�أ��بت،�: (�تأمل�ألفاظھتمثيل؛يجد�ا�تمثل���صھ�أتم��إ���ألفاظھ�والناظر      ُ

أ���،�فتكةُ                ،�املتالف،�قتلت،أعتب��ا ر�بقيت�عناء،�أم�                             ً ���صية�طا�ر�بن�ا��س�ن�ف�ذه).. ُ

تھساعةا��قيقية�ال���ال�تبدو�إال� و�ذه��لفاظ�إن��انت��ع���عن���ص�. ر�غضبھ�وثو

� �بدقة ة �مختا �ف�� �ي�ف�و�وعناية؛رقائلھ �القو�ة �الدالالت �ذات �ال�لمات �من �املؤثرة؛�تقي

�صيغا،)ُ     قتلت/ ُ     غض�ت: (أمثال �يختار�م��ا �كما
 
                    
ً

�أمثال �كذلك�)ُ      أ��بت/ أعت�ت: (��عي��ا، ،

�من�ألوان�املبالغة�ليالئم�ا��و�النف����ا��انق�املنفعل،�والغرض� نيحرص�ع���إضفاء�لو

: العام�����بيات�و�و�الفخر؛�وتمثل�ذلك����إيثار�صيغ�ا��مع�����عض��حيان�أمثال

�� .)١()خالئف/ متالف( �الدالالت �ذات �لأللفاظ ه �اختيا ��ان �ت�نكب�ركذلك �ال�� يحائية

� �لتدو �واملباشرة �الصراحة �ئبالقاررطر�ق �الذ�نية �من �فلك �ف���املجردة،��� �ثم �ومن

وقعا����النفس�من�سوا�ا؛�أمثال���تأمل�وإطالة�نظر،�ومثل�ا�أشد�تحتاج�إ���كث
 

                             
ً

ُ      بقيت�: (

�يمثل���ديدا�لھ�ع���الدواموكأنھ)! العناء (إ��) البقاء(فانظر�كيف�جمع�) ً     عناء
 

                          
ً

.  

�يأ�ي�امتدادا�لقولھ����مطلع�      و�ذا�القو
 

                                     ل
ً

؛�وأنھ�سوف�يبقى�)ُ                  قتلت�أم���املؤمن�ن (:الب�ت 

عيد�ملن�بقي�م��م�ع���قيد�ا��ياة وعناء�خالدا�لغ��ه�من�ا��الئف،�و���الكالم���ديد�و
                                                                              
ً ً .

                                                           
خلفاء، من أجل : ویقال. كریمة، كرائم: جمع خلیفة، جاءوا به على األصل، وهو التأنیث، مثل:  الخالئف– )١(

 .٩/١٨: المهالك، اللسان: والمتالف. ١/١٧٨: یقع إال على مذكر، مختار الصحاحأن ال 



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� أ���أ (:قولھوكذلك � �) رم �مثال �يقل �لم ��سر�ة�) رأ���(إذ �يو�� ��نا ��م �لفظ فإضافة

��ا����آن�واحد�وكأ��ا����موضع�مك�ن�ال�يطلع�عليھ�التعب��ير�د�الفكرة�ال��� ر�ع��ا�وخطو

�الرأس. أحد �. أصل�ا: وأم �ثم �ومن �)أم(فلفظ �لفظ �إ�� �دالالت�أخر لم�) أسالر(ى�أضاف

وال���آثر�ا�ع���غ���ا�و���من�أشد�ال�لمات��عب��ا�) فتكة (:كذلك�قولھ. تكن�توجد�إال�بھ
 

                                                
ً

�فالفتك �القتل، �ع: عن �غرةالقتل ��م. )٢(�� �ما �أيضا   والفتك
                 ّ ً

� �إليھ�ر�مو�من �ودعت

�وموضوع�)طا�ر(و�ذه�املعا�ي�مالئمة�ملقام� . )٣(�القتل�أو�ا��رح�مجا�رة:وقيلالنفس،�

��انبياتھ،أ �ملا �أك���مالءمة ��انت �و��كما �امل�الك �من �نفسھ ��� �ل��لفاء��يضمره حقاد

  .العرب�ع���أي�حال

�ج     �فقد �يز�د �ابن �أبيات �طا�ر�ال���أما �أبيات �تخالف ��نا �و�� �ا��طاب، �بصيغة اءت

� �ضم���) �نا (أسلوبال��مت �املت�لم،أو ��غمة �ف��ا ت �تماما�الذاتية،ز�و�ر �مالئم �و�و
 

                
ً

� �ثم�النفسية )طا�ر(لطبيعة �تنحو�نحو�الفخر�والز�و�والتعا��، �ال�� ه �ألف�ا ر�ومناسب

���ا��طاب�مما�ي�ناسب�كذلك��لضما��ص�� يز�د�ابن�استخدامكما�أن�. الوعيد�وال��ديد

�ومن�ثم�يتوجھ�با��طاب�إ���والت��يح�م�مة�الرد�والتفنيد�يتو���ف�و�املناقضة،ومن���

�والفكر� �الرأي �و�بادلھ �النقيضة ��عض�كذلك. وا���ةصاحب �استخدام �ع�� �حرص

�الدائر�وا��دل�واتخذ�م��ا�أداة�طيعة�ليوظف�ا����م�مة�النقد�ا��س�ن،ألفاظ�طا�ر�بن�

�قولھ�وم�ا،بي��م �يز�د: (�ا �ابن �قال �الدنيا: (�يخاطبھفأعتب��ا، �ع�� �باب�)عت�ت �ف�و�من

� �يف�مھ �الذي �باألسلوب �.و�س�سيغھمخاطبتھ �تھ�فلسفة�و�� �محا �وا��دل ر�ا��رب

�.�سالحھ �بالدعاء �كالمھ �ث�� � (:عليھ�ثم اضيافال�كنت
 

    ر
ً

�إال�بإحدى�: (�وقولھ)  َ                   فال�أعت�ت

�ع)املتالف دا � �يتضمن �والدعاء ،
 

                    ر
ً

�املطلع  �طا�ر��� �ب�ت �عند�. �� �الب�ت �مع�� ��ان ولقد

�فأ����:طا�ر �الدنيا �أغضب �مل�أنھ �واس��ضا�ا �أعت��ا �ثم �حوت، �ما �ا �من�قدمھا �إل��ا

�نفس�.اختالف �ذلك ��� �مستخدما �وال�دم ��ف�ار�بالنقض ��ذه �تناو �يز�د �ابن �وكالم
 

                                                               ل
ً

 

� �وأساليبھ،ألفاظھ ة �تا �الدعاء �أو�توظيف ة ر�تا اضياَ       فال�كنت (:ىأخرر �
 

     ر
ً

 (� ،�)ُ         فال�أعت�ت(،

                                                           
 . ٢٠٥/ ١:  مختار الصحاح– )٢(
 .١٠/٤٧٢:  اللسان– )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �باب ��و�من ��نا �الدعاء �ال��ومواستخدام �والتنكيل �ا��صم �عليھ�بھ،�ع�� �دعاء �ألنھ

  .�ال����ستحق�ا�عليھاللعنةف�و�بمثابة�استمطار�. ول�س�العكس

     � �يز�د �ابن �نقيضة ��� ��س��الل �ب�ت �يمثل �إليھ �أشرت �الذي ف�و�إذن�. ا��ص��و�ذا

�و�نالك�وجھ�آخر�الستخدامھ�.�و�� منذ�الو�لةل�من�ا��صم�بداية�قو�ة��س��دف�الني

� �طا�ر�وكالمھ �ابن �كالم �ب�ن �الر�ط �طا�ر،�أال�و�و�محاولة �وأساليب �فيتخذ��و،ألفاظ

� �جدلھ �م��ا �ليبدأ �انطالق �نقطة �واساليبھ �الفاظھ �و�س��اللمن �يز�د�ونقضھ �ابن �عند

� �وال��ر�ة �بال��كم �الالذعت�ن،يو�� �يناقض �شعو �بنفسھ�ر�و�و �و�عاليھ �طا�ر فخر

� �مباالتھ �وعدم �يم���.بالدنياو�طشھ ��و�أك���ما ��نا �وت��يم �بالذات �الشعو ��ان ر�وملا

� �طا�ر�بن �ا��س�ن،كالم �بما �يز�د �ابن �قابلھ �من�يدحضھ�فقد �وال��و�ن �و�و�تحق��ه ،

�.شأنھ ��و �نمضمو�وذلك �أسلوب�الثا�ي،�الب�ت �املرة ��ذه �يز�د �ابن �استخدم �وقد

�املتضمن�مع���الت��ب�وال��كم��ستف�ام �عن�معانيھ�والكشف�عن�لإلفصاحي�املجاز

ه، ت�ن؛�أخذ��نا،�و�ستف�ام�!)؟أو�ما�أنت�! فمن�أنت؟ (:النحو�ع����ذا�رأف�ا : ��و��رصو

�ستف�امية،�و�ستخدام�) ما(�استخدم�ف��ا�:ىو�خر �ستف�امية،) من(استخدم�ف��ا�

الثا�ي�أك�����كما�و��ر�ة�م
 

                          
ً

�إذ�أنزلھ�م��لة�ماال��عقل وملا��ان��ستف�ام�يتطلب�. لن��و

جوابا،عادة�
 

      
ً

ألسلوب��ستف�ام�الثا�ي�ليقوم�مقام��ذا��فقد�جاء�بأسلوب�النداء�التا���

�ال�ي�تظر� يا��واب�ظا�را�وإال�فإن��ستف�ام�املجاز
 

                                            
ً

جوابا
 
     
ً

�وع���)!يا�فقع�قرقر: (�فقال!

� �ي�و �:املع��نذلك �فقع ��ل!قرقر�أنت �فائدة �ما �)يا(كن �فائد��ا �ال���يص�:�ناالنداء،

ل لل���ءوالتصو�ر� � (:عنھ واملسؤ ة�و�ستخفاف�؟،) أنتما ر�و�و����يص�يو���با��قا

�الب�ئة�و�ست��ان، �الشاعر�من �استحضر�ا �ال�� ة �الصو �تلك �من �مستفاد ��لھ ر�وذلك

ة�يضرب���ا�املثل�عند فة�مش�و ة�معر رالعر�ية�املحيطة�بھ�بل�و���صو و : �العرب؛�فيقالر

�ل�ا�وال�: �،�والفقع)١()ّ                  أذل�من�فقع�بقرقرة( �و�شبھ�أغصان،لالكمأة�البيضاء،�ال���ال�أصو

                                                           
  .٢٨٤/ ١:  مجمع األمثال– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

جل�ا: �فيقالبالفقع،الرجل�الذليل� ،�ألنھ�ال�يمتنع�)٢(ر�و�فقع�قرقر؛�ألن�الدواب�تنجلھ�بأ

جلاجتناه،ع���من�   .)٣(ر�أو�ألنھ�يوطأ�باأل

    � �تلك �نقل �قد �بذلك �شاعرنا �نو��و �بطر�ق �اخ��ل�ا �ال�� �ح����ستف�اماملعا�ي �إ��

�وإ �و�و�أك���إمتاعا �مؤثر، �تصو�ر �بأسلوب الوجود،
 

                                             ي
ً

�أو�  �التقر�ر ��سلوب �من يقناعا
 

                           
ً

�و�و��عد �ُ                املباشر؛ �منذ �يطالعنا �الذي �وال��كم �ال��ر�ة �بطا�ع �محتفظا �ال�يزال
 

                                                      
ً

�.املطلع

���� ف�و�. ر�ة�ابن�يز�د�عما�سواه�لعلھ�يم���شاعالنقيضت�ن،�ب�ن��سلوبقوذلك��لھ�فار

� �لتدعم �العر�ية ��مثال ��عض �و�ضمنھ �وأساليبھ �ألفاظھ �في�تقي �بأسلو�ھ �فكرتھ،�ع��

� �ذ�نية �معا�ي �ألداء ا�عا � �فنيا �توظيفا و�وظف�ا
   

                                          ر
ً ً ً

�ذا�مجردة،  ��ان �ما ��مثال �آثر�من �وقد

�أشد�إقناعا� �لي�و طا�ع�تصو�ر
 

ن                            ي
ً

وتأث��ا  
 
       
ً

.  

�من�الب�تثم��عد�ذلك�نجد�ما�قدمتھ�يخ     �الشطر�الثا�ي. لص�الشطر��و إذا�: (ب�نما

ا�لم��َّ    �منَ    أنت
 
      
ُ

عل
 
  
َّ

�أع���أنھ�يذكر�طا�ر�بفضل�العرب�أ�لھ،يرجع�فيھ�الفضل�إ���) ق�ب�انف

�فضل .عليھ �طا�ر��ل �عن �ينفي ��لھ �فالب�ت �ذلك �ش�ئا�.وع�� �ي�و �أن �و�نكر�عليھ �بل
 

                           ن
ً

 

�ش�ئا�تاف�ا�ال�قيمة�لھ�ع ���طالق،�إال�أن�ي�و
  

                                      ن
ً ً

�أن�انتماءه�)فقع�قرقر (  ر،�ومع�ذلك�يقر

� ���ا �يتعاظم �ال�� �امل�انة �تلك �لھ �جعل ��مر�ف��م �ألو�� �وخدمتھ �و�قصد�.عل��مللعرب

اعھ�) طا�ر(فلقد��ان�) ناملأمو(���الب�ت�) بال�انف( �وإذا��انت�.املطيع�وخادمھ��يمن،رذ

�الشعو�ي�البغيض؛�فالشطر�الثا�ي �الذي�نحن�بصدده�رأبيات�طا�ر�تفيض�بذلك�الشعو

� �الشعو�ية ��ذه �ع�� �صر�ح � .ملزاعم�ا ودحضرد �ل�ذهولقد �ب�ن�ان �البد�عة ��املقابلة

و�ع���بھ�) اّ   من(و�و��ع���بھ�طا�ر،�) أنت (:و��املع���الضمائر�صدى�كب������تقر�ر�ذلك�

�.العرب �ضم���مفرد �ب�ن �مقابلة ��ع���جمع،�وضم���مخاطب،�والظا�ر�أ��ا �الباطن �لكن

�فما�قيمة�الفرد�من�غ���أمھ�ي�ت���إل��ا�و�ش�ل�جزءا�من�ذلك؛أك���من�
 

                                                     
ً

�إنھ�!مجموع�ا؟

  .نكرة�مج�ولة�ال�قيمة�لھ

    � �قتلھ �قضية � لألم�نوتبقى �فخره �مناط �وه،أل��ا �أم���املؤمن�ن (زو �ابن�،.).ُ                  قتلت ى�ونر

�املس تھ�الفنية����تناو ليز�د�ينقض�ا��س�ولة�و�سر�تب�ن�عن�براعتھ����النقد،�وقد ائل�ر

                                                           
 .١/٢٨٤:  المصدر نفسه– )٢(
 .٩٦٦/ ١:  القاموس المحیط– )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �املعقدة،ا��دلية ��� �البالغة �أن ��يجاز�لعلمھ �إ�� �ميال �يميل �ذلك �و�و�مع
 

                                                  
ً

��يجاز،

و�قصد�قصدا�مباشرا�إ���استجالء�ا��قائق؛�و���
  

                                          
ً ً

ده�.��ا�إيالم�للمعني�ن�استجال��ا ر�و�ان�

،�و�ع���ذلك�أنھ�سلب�الفعل�)فنحن�بأيدينا��رقنا�دماءنا: (م�ن�بقولھ�ع���قضية�قتل�

  .�فال�قيمة�إذن�لفخرهفاعلھ،�وأملح�من�طرف�خفي�إ���ا�ر،ط يمن�يد

جل�مثل�محمد�بن�      �خية�ال���ال�تخفى�ع��� رو�و�����ذا�الشطر�يذكره�با��قيقة�التا ر

� �ي�ت���إ���أسرة �الذي �يز�د، ����ا��كم �شأن �ا��قيقة�والسياسية،ذات �خية�و�ذه �رالتا

أشرت�إل��ا�سلفا����
 

                   
ً

،عالقتھ��عن�طا�ر�بن�ا��س�ن�وا��ديث �ولقد�أوجز�ا�ابن�نباملأمو

ه�إ���طا�ر�بقتل�محمد��م�ن�:ومفاد�ا ب�ت،يز�د����شطر� �وإ�عا ز�أنھ�لوال�موافقة�املأمو ن

� �العزة �أخذتھ �!باإلثمملا �إ�� �حقيقة �ي�سب ��كذا،. .ناملأمو�فا��رم �ابن �قال  :يز�د�كما

�أداة�لتنفيذ��وما�طا�ر�ابن�ا!سوانا ي،�ال�بأيد)فنحن�بأيدينا��رقنا�دماءنا( ى��س�ن�سو

لطيفا؛ً                                                           ا��ر�مة،�وابن�يز�د�لم�يقل�ذلك�صراحة،�لكنھ�أومأ�إليھ�إيماء�
 

      
ً

��عو�ال�ع���ذ�اء�
 

                
ً

عيھ�بما�يقال،�و�ر�ا�من�املساءلة�أمام� املخاطب�و
 

                                            و
ً

�لو  ب�تلميحا�أبلغ�. �علم�بھناملأمو و
 

               ر
ً

 

�تصر�ح �! ٍ         من �فقد �الشطر��و ��� �التلميح �استخدم �قد �يز�د �ابن ��ان �إ���لوإذا عمد

�الشطر� �التصو�ر��� �ل��يداستخدام �من�الثا�ي ��سلوب �ذلك �يمكنھ �كما ��مر�وضوحا،
 

                                   
ً

�حذر�أو� أيھ�����ذه�املسألة�دو نإبداء� ���ادي�املوت�عند�ال��احف: (ل�يقووجل،ر   .)١()لكثو

اد�ابن�يز�د�      سم�ا�الشاعر�لنا�قوام�ا�ال�ش�يھ�التمثي��،�فا��اجة�ال���أ ة�ال��� روالصو ر ر

�� �بلغت �ال�� �ا��ال �بيان ��� �تتمثل ��نا �ع��ا �والتناحر�ع���بالعربفصاح ��قتتال �إ��

كر����العرش،�بل�يص���ا��ال�إ���ما��و�أسوأ�من�ذلك�؛�إذ�يقتل��خ�أخاه،�و�سفك�

�أعقبتش�ت����العصر�العبا����،�ودمھ�بأيد�أ��مية،����فتنة�من�أعظم�الف�ن�ال����

�مد �ع�� �السيما �وخيمة، ا آثا
 
                        ر
ً
�بن�  �و�رثمة ،� �ا��س�ن �طا�ر�بن �حاصر�ا �ال�� ��غداد ينة

أع�ن�نحو�خمسة�عشر�ش�را�يرميا��ا��باملجانيق�فأك��وا�ف��ا�الفساد�حرقا�و�دما�
   

                                                                         
ً ً ً

،�وقد�

�املنكرات �واق��فت ��موال �ف��بت �ذائل �وظل ،� ��ائل ��و �إ�� �ف��ا �ا��ياة .. لأفضت

��وادة،�واملس اجد�قد�عطلت�والصالة�قد�نواشتعلت�الن��ان�تأخذ�ا�من��ل�جانب�دو

                                                           
ال واحد لشيء من هذا من لفظه، وكذلك الخشرم، وتثولت جماعة النحل، یقال لها الثول والدبر و:  الثول– )١(

 ،٨/٢٣٨: والعین. ١/١٢٥٨: سوالقامو. ١١/٩٥: اللسان. الذكر من النحل: والثول. اجتمعت والتفت: النحل



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

مرا،�و�سقط�محال��ا�محلة�إثر�ً             ��غداد�ب�اء�)ا��ر���(�و�ب�ي�الشعراء�من�أمثال�.أ�ملت
                             
ً ّ

محلة����يد�ا��يوش�املحاصرة،�وال�يجد��م�ن�أخ��ا�مفرا�من��س�سالم،�ف�سلم�نفسھ�
  

                                                                        
ً ً

� �سنة �املحرم �من �بق�ن ���مس �طر�قھ ��� �و�قتل ��مر�خال١٩٨ألعدائھ، �و�صبح صا��ـ،
 

   
ً

،   .�من��عده)١(نللمأمو

والواقع�أن��ذه�الفتنة��ش�ت�ظا�را�ب�ن�أخو�ن�اقتتال�ع���كر����ا��الفة�لك��ا�باطنا�    
  

                                                                              
ً ً

�كب��ين �حز��ن �ب�ن �عر�ية�: �ش�ت �أمھ ��انت �إذ �يناصر��م�ن، ��ان �الذي �العر�ي ا��زب

� �و�� �املنصو(�اشمية، �جعفر�بن �ب�ت ر�يدة �يناصر�امل)ز �و�ان ��� �الفا �وا��زب ،�ر، نأمو

� ��س�� سية �فا �املأمو �أم رو�انت �ات)مراجل(ن �ثم �ومن �نتج�، �شعو�ية �صبغة �الصراع خذ

�الذي�ع��ا� ����ع�د�املأمو نما�نتج�من�انطالق�أيدي�الفرس����ا��كم�والسلطة�السيما

�ل�م�فضال�عليھ�ان� ير
               ى 
ً  .  

تھ     �صو ��� �إل��ا ��ملاح اد �وأ ��ذه�املداخالت �يز�د �بن �محمد ك �أد �فقد رإذن، ر فنحن�(: ر

�دماءنا ��رقنا �دماء�)بأيدينا �سفك �ع�� �املأمو �وموافقة �الفر�ق�ن �تقاتل ��ش���إ�� �إنھ ن،

��م�ن �. أخيھ �النحل ���ماعة ��نا �يز�د �اختيار�ابن �إلبراز�قوة�) لثو(ولكن �موفقا �ان
 

                    
ً

ا��ركة�ال���ت�تج�عن�تزاحم�جماعات�النحل�املتطايرة�و���تدافع��شدة،�فيقتل��عض�ا�

�عضا
 
    
ً

ان�ابن�يز�د����الب�ت�عن��ذه�القضية�و�و�يرد�ع���فخر�طا�ر��عمل�ل�س�ولقد�أب. 

� �حز�ن، غاضب،�ف�و�ص�يعھ؛من ��� �أس�موا �ممن �العرب �ع�� �مجر�ات�ينحو�بالالئمة

أس�م�املأمو ن�حداث�وع��� كما�تبدو���ر�تھ�من��ذا��مر�و�و�يحدثنا�عن�جماعة�. ر

� ��� �ال��لكة �نحو �واملندفع �املتصارع �املوت (:قولھالنحل �)��ادى �طر�ق �سال�ا ،
 

             
ً

�املجاز،

ُ                                                          �أن�ي��ادى�الناس��شياء�املحببة�إ���النفوس،�واملوت�ل�س�م��ا�واملعتاد ��دى،فاملوت�ال�

�حال ��ل �! ع�� ����لكن �ودقتھ ��د�ي �تذوقھ �مبلغ ��عكس �اللفظة �ل�ذه �يز�د اختيار�ابن

�ألفاظھ � .انتقاء �بال��ر) ��ادى(فاللفظ �إيحائھ �فضال�عن �نا،
 

                         
ً

�ممن� �وال��كم �املر�رة، �ة

��مر�ف�و�أس�موا ��ذا �ف�ال���� �نفسھ؛ �ا��دث �تجاه �ونوايا�م �مشاعر�الفر�ق�ن �عكس

فر�ق��ان�حسن�النية�مع�من�يخدمھ�ير�د�أن���دي�إليھ�ا��الفة�ع���طبق�من�ذ�ب،�

                                                           
 .٣٩شوقي ضیف، ص . د:  العصر العباسي األول– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

فضال�عن���ادي�النصائح�ال���ان��ت�با��ميع�إ���
 

                                            
ً

�مسدود،�جعل�الفر�ق�ن�يصطدم�طر�ق

��عض�م�ب   !والدماريبعض؛�ليك�شف�ا��ميع�أ��م���ادوا�املوت�وا��ز

وقد�: (�املتمثالن����قولھطا�ر،أما�الب�تان�الرا�ع�وا��امس�ف�ما�نقض�لوعيد�و��ديد�    

�فتكة أ��� � �أم ��� بقيت
 

                    ر
ٌ

 (،� عيدا �و �ب��ديد ���ديدا �يز�د �ابن �يبادلھ �و�نا
  

                                          و
ً ً

: ل�يقوبوعيد؛ 

ة�إ���)ما�تج��: (ھعب���بقول،�والت)ستعلم�ما�تج���عليك�وما�جنت�يداك( ر،�وما�جنت،�إشا

�لكنھ�مع�ذلك�ي�اد�يلمح�إ���أمر�ن�العموم،جرائم�طا�ر����املا����واملستقبل�ع���وجھ�

�ج: (ل�و م�م�ن؛ �) نتما �قتلھ �تج��(�و.�م�نيقصد �من�) ما �نفسھ ��� �يضمره �ما �ع��

�طا�ر�بقولھ �ع��ا �كشف �فتكة: (ضغائن أ��� � �أم ��� �بقيت وقد
 

                        ر
ٌ

م�ثم).   �الصا �الن�� ر��ان

�والواقع�أن�ذلك�ل�س�أسلو�ا�من�،)!فال�تفخر�بقتل�ا��الئف(�عد��ذا�ال��ديد�والوعيد�
 

                              
ً

�مشوب�بمذاق�خاص�ومحمل�بمضام�ن� عادة؛أساليب�الن���ال����عرف�ا� يإنھ�ن���مجاز

�مفاد�ا ��و�: فكر�ة �بل �يجدر�الفخر�بھ، �أمر�ال �عن �ي��اه �ف�و�كذلك �والوعيد، ال��ديد

�والعارمدعاة�ل   .�مر���حقيقة�! ي��ز

�وتوظيف�ألفاظ�لفاظ،باألثم�يأ�ي�الب�ت��خ���ليؤكد�لنا�أسلوب�ابن�يز�د����التالعب�    

�للرد ��وا��صم �الب�ت ��� �صنع �كما �طا�ر�ولكن�. ل�عل��ا �كالم �صياغة ��عيد ف�و��نا

ة�ت�تقده�و���ر� �طا�ر����ب�تھ��خ��منھ؛ربصو أ: (ل�يقو ،�)����فتكةروقد�بقيت����أم�

�ابن� أسك�فتكة، (:يز�دلو�قو وقد�بقيت����أم�
 

                        ر
ٌ

،��و�نفس�الكالم�مع�اختالف�طفيف����) 

� �املت�لم �ب�ن �واملخاطب،�سلوب �لعلة �إال ه �يكر �لم �ا��دل�تفتض��ار�لكنھ ة ور�ضر

�منھ �للنيل �أداة �ا��صم �سالح �واتخاذ �الساخر�. وا��صام، �التوظيف �ذلك �ال��غفل ثم

. وكأنھ�يقصد�إ���إ��اكنا�كما�يصنع�شعراء�النقائض�من�قبلھوامل��كم�ألسلوب�طا�ر،�

� �للنيل �وأساليبھ �ا��صم �ألفاظ �توظيف �حدود �عند �ال�يقف �يز�د �ابن �أن �بل�منھ؛ع��

�ثأر� سالة � �يحمل �الل��ة �شديد س �و�و�د �معھ �كالمھ �ختام ��� سا �د �لتلقينھ �ا ر يتجاو ر ر
 

ٍ                                                                      ز    
ً

 

�يقو �ا��س�ن �طا�ر�ابن �إ�� � لوانتقام �شطره ��� �يز�د �بأسمر� (:خ���ابن �منھ سنخرج�ا

�الدم�. )١()راعف ��سيل �الذي �الطعن �سر�ع �القو �الرمح ��نا �باألسمر�الراعف يو�و��ع��

                                                           
. ٩/١٢٤اللسان . ن األنفالدم الذي یخرج م: إذا تقدم وسبق، والرعاف:  رعف الرجل أو الفرس– )١(

. ٢/١٢٤: العین. المتقدم: طرف األرنبة، والراعف: أنف الجبل ویجمع على رواعف، والراعف: والراعف



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ابن�منظومنھ؛ ر�يقو اعف،�الرماح،�صفة�غالبة�إما�لتقدم�ا�للطعن�وإما�لسيالن�: ل والر

خذ�و���الشطر�كناية�عن�القتل�و�نتقام�و�. )١(الدم�م��ا،�والرعف�كذلك�سرعة�الطعن

�يز�د�.بالثأر �بابن �وكأ�ي �يداه، �جنتھ �با��طر�بما �طا�ر�م�ددة �حياة �أن ��لھ �ذلك �ومفاد

�يد� �ع�� �مسموما �يقتل �مص���طا�ر�أن ��ان �فلقد �املستقبل؛ �يضمره �ما �يقرأ ا��ص��
 

                                                                       
ً

،�وقد�سبق�أن�أشرت�إ���ذلك�من�قبل ُ                                                        ن خادمھ�ح�ن�خلع�طاعة�املأمو  .  

�وكأنھ��بيات؛ غالبا��ص���بضم���ا��مع������و�حديث�ابن�يز�د�والالفت�للنظر��نا    

� �ألفاظھ �تأمل �أمة؛ �بلسان ،�)�سنخرج�ا/�دماءنا/��رقنا/�بأيدينا/َّ    منا (:وأساليبھيتحدث

�كما�أنھ�ال�يحدثنا�بضم���ا��مع�،قومھ��ا�ال�يراد�ف�ذه��لھ�لغة�ا��ماعة،�وا��ماعة��نا�

) �نا(��م����نفسھ�ضم���،�والز�و�الفردي،�فالرجل�لم�يتال�����ع���س�يل�الفخر�

�غ���ا �وال��� ��بيات ��ذه �� .� ��مة �بلسان �يحدثنا �أنھ �إذن ����العر�ية،وا��ال �إنھ
 

        
ّ

ر�

�ة�أمام�خصم�أ������صل،�كما�شاعر�تھ�للدفاع�عن�الع ٍ                            و ر   .بنامر� 

�ا��دل�     ��� �وتمرسھ �يز�د �ابن ة �قد �لنا �تأكدت �وقد ��بيات ��ذه اسة �د �من رونخلص ر

��الواملناقضة، �ل�ست �أيدنا �ب�ن �ال�� �ونقائضھ �-سيما �أر �وليدة�مرتجلة، –ىفيما �وال

اسة،�ونلمح�ف��ا�أثر�ال��وي�والتم�ل�كما� رال��ظة،����الكث���الغالب،�بل����نتاج�تأمل�ود

� �ونصاعة �ا���ة �وقوة �بل �والتجو�د، �الصنعة ح �ر �ف��ا �فإن�ال���ان،وتبدو �ثم �ومن

�العق���مناقضتھ�أشبھ�باملناظرات�العلمية�أو�� ردبية�ال���شاعت�����ذا�العصر�للتطو

  .والثقا��

�باملز�د�     �وتو�� ه �أف�ا �عن �تب�ن �بحيث �ألفاظھ �انتقاء ��نا �بأسلو�ھ �مظا�ر�عنايتھ رومن

� �لفظ �استخدامھ �ذلك �ومن ، �السطو �ب�ن �قولھ)�انف(رمن ��� ��علق�: (، �لم �منا �أنت َّ                     إذا

اد�املن�ع���طا�ر�بما�قدمھ�إليھ�) ب�انف ّ                                    ر فلقد�أ العرب�من�الفضل�و�حسان�وا��فظ� 

� �الرعاية �معا�ي �من �وغ���ذلك �لفظوالرحمة،والعناية ��� �ادة �و �املعا�ي ��ذه : ز�فوجد

                                                                                                                                        

: الرمح، والرواعف: واألسمر. ٦٧/ ٢والفائق في غریب الحدیث، . ١/٢٣١: المصباح المنیر: وینظر كذلك

 .١/٥٢٥، و٩/١٢٣الرماح، 
  .٩/١٢٣ اللسان – )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

) فنحن�بأيدينا��رقنا�دماءنا: (،����قولھ)ق�ر: (�وقل�مثل�ذلك����اختيار�لفظ .)٢()�انف(

�� �من �بدل ��راق ��� �وال�اء اق، �أ �بمع�� �و�راق �الفعل، �فداحة �ع�� �يقالرللتدليل : مزة،

اق�املاء�ير�قھ�و�راقھ���ر�قھ،�بفتح�ال�اء��راقة� وقد��ان�من�املمكن�أن��ستخدم�. )١(رأ

�مثال �لتأدية�املع��؛�كأن�يقو ألفاظا�أخر
ل  ى

 
                                    
ً   

ً
�أو��ستخدم�ال�لمة�أجر�نا،أسلنا�دماءنا،�أو�: 

��ا��ص�ية� قنا: (ر��صو بدال�من�) رأ
 

       
ً

ف��ا�من���ذه�ال�لمة�ملا�اس�شعره�آثر،�لكنھ�)�رقنا(

ضوحھقوة����أداء�املع��� �أمثال.وو ه�استخدام�ألفاظا�أخر ى�وقس�ع���ذلك�إيثا
 

                                            ر
ً

�/لثو: ( 

اعف/�ال��احف/��ادى ه�ودقة�)ر�أسمر�   .ص�يعھر،�و�ل�ا�تب�ن�عن�حسن�اختيا

�أيضا     �املظا�ر��سلو�ية ��ذه ومن
 
                           
ً

�ل�ا:  �استخدامھ �وحسن �ا��صم �أللفاظ . توظيفھ

: ،�أو��عض��ساليب،�كقولھ)ا��الئف(�و،)املتالف: (ا�رفمثال�استخدامھ�ألفاظ�ابن�ط

أسك�فتكة( وقد�بقيت����أم�
 

                       ر
ٌ

و�و�بذلك�يتخذ�من�كالمھ���زة���دالھ�والنيل�منھ�ول�س�. ) 

��زا�منھ�ألن�يأ�ي�بمثل�ا
 

                       
ً

.  

ه،�     �وأف�ا �ملوضوعھ �املالئمة �الداللة �ذات �العر�ية ��مثال ��عض �توظيف روم��ا

�كما�ع���بتلو�ن��سلوب�).بقرقرة فقع من ُّ    أذل: (ثل�العر�يواملتجا�سة�مع�خصمھ،��امل

خرفتھ��استخدام� ة،�واملقابلة��والتصو�ر�الف��،�وقوامھ��نا�ال�ش�يھ�واملجاز،زو ر�ستعا

��ح ��عض �كقولھ�� �تج��: (يان �جنت/ ما ��جواء�). ما ��عض �إضفاء �يفتھ �لم كذلك

هستخفاف��كمشاعر�ال��كم�وال��ر�ة�و�للنقيضة؛املناسبة� ة�زبا��صم،�وإبرا ر����صو

ح�الوطن�وا��ماعة،�. م��كة وولقد�بادلھ�فخرا�بفخر،�لكن�فخره��ان�قوميا��ع���عن�ر
  

                                                                     
ً ً

� عيدا�كما .باألنارب�نما�فخر�طا�ر�فردي�ينطلق�من�الشعو �بادلھ���ديدا�و
  

                    و
ً ً

وت�ش��ا 
 
       
ً

�بالثأر�

  العر�ي،و�نتقام�للدم�

                                                           
وكنف الرجل حضنه، یعني . أكناف: الكنفة، ناحیة الشيء، وناحیتا كل شيء كنفاه، والجمع: ف كن– )٢(

ضمه إلیه وجعله في : كنفه: وقال ابن األعرابي. حفظه وأعانه: ً                                        العضدین والصدر، وكنفه یكنفه كنفا وأكنفه

كنفت : ال الجوهريق. وأكنفت الرجل إذا أعنته فهو مكنف. وفالن یعیش في كنف فالن أي في ظله. عیاله

: ومختار الصحاح. ٣١١، ٣٠٨/ ٩: اللسان: انظر. جناحاه: الرجل أكنفه أي حطته وضممته، وكنفا الطائر

١/٢٤٢ . 
  .٣٦٧، ٣٦٥/ ١٠:  اللسان– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�لغ     ��� �بي��ما �اختالفا �الحظنا كذلك
 

                              
ً

� �التخاطب،ة ��ستخدم ضم���املت�لم�) طا�ر(�ب�نما

� �الشعو �ت��م �يناسب �بالذات،رالذي �بضم���ا��ماعة �يحدثنا �يز�د �ابن �كما�–ى�نر

�سلفا أشرت
 
         
ً

-� �ا��س�ن �طا�ر�ابن �ملناقضة �دفعتھ �والغاية�ال�� �ي�ناسب �مما  وابنھ�وذلك

ح�ا��ماعية����املشاعر�الوطنية�والقوو�ذه �عده،من�) عبد�هللا( مية�ال���أحيت����و�الر

ُ                                �بجانب�ما�ذكرت�ع���الن���املتبع�يز�د،�ولقد�حافظ�ابن�.نقيضتھل�نفسھ�الباعث�لقو

ن�ف�و� ن�والقافية،�فالقافية�ف��ما����الفاء،�أما�الو ز���نظم�النقائض،��االتفاق����الو ز

� �ا��دل ��� �يجود �و�و�مما �و�بحر�الطو�ل �نفس، �طو �تتطلب �ال�� ����لواملناظرة فاضة

نا�ت��أ�من�أيو�بيات�كما�ر�  .سلوب�وغ���ذلك�واس��سال�����ف�ار،�والتف�ن�����ا�ياملع

�الذي�شاع����ال��اء�ال���������العصر�ّ    الس �العبا���لباب�الالذع�أو��فحاش����القو

�ما��ان�ذلك�ألن�الباعث�ع���نقيضة�ابن�يز�د�لم�يكن���صيا�بل� ؛� وغ��ه�من�العصو
 

ر                                                                          ر
ً

  

� �قوميا �الباعث �ان
 

                 
ً

�� �حقيقة ��� طنيا و
 

                و
ً

�إ��  �أقرب �نقيضتھ �جاءت ��نا �من �املناظرة�مر،

�دبية�فكرا�وأسلو�ا
  
                  
ً ً

.  

 م      :ط  ا  ة.  

    � �بآبائھ �فخره ��� �أبيھ �من �صولة �طا�ر�أشد �بن �هللا �عبد �وأجداده،�ان ر�والفخر�بأمو

� �ذكر�م��ا �ا�يىأخر �لألم��:زاملر �أبيھ �الق. )١(�قتل �أبر �من ��ب�زو�� �فخر���ا �ال�� ضايا

ة�إ���أن�الفخر��نا�م��ما،وابنھ،�وقد�ش�لت�الباعث�ا��قيقي����فخر��ل� ر�وسبقت�إشا

�يكن�من �لم ��م�ن � بقتل �املرء �ال�يؤاخذ �الذي �من�عليھ،قبيل�الفخر�ال����� ُ            �أو��عد

� �فخرا ��ان �لكنھ �بصنع�ا، �يز�و�املرء �ال�� �البطولية ��عمال قبيل
 

                                                         
ً

مغرضا،
 

      
ً

�منھ� �تفوح

��السيما�وقد�جاء�ذلك����معرض�الفخر�باآلباء�و�جداد،�و��البغيضة،ائحة�الشعو�ية�ر

�ا ث��رائحة�تزكم��نوف�العر�ية�وت وذلك�الذي�أثار�شاعرنا���وض��ذه�التجر�ة� .زاشم��ا

�مع�ابنھ�الذي�بدا�وكأنھ�أشد�حماسة�وعنفا�من�أبيھ����نقيضتھ� مرة�مع�طا�ر�وأخر
 

                                                                          ى
ً

 

                                                           
  .٣٥٥ص:  معجم الشعراء– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�في �ل�ا ��عرض �سوف �سطوال�� �من �ي�� �ثالثا�. رما �تبلغ �بصدد�ا �نحن �ال�� والقصيدة
 

                                   
ً

�ف��ا�ابن�طا�ر� لوعشر�ن�ب�تا�يقو
 

                               
ً)٢(:  

ـــم ـ
 
    
ُ

ـــ ـــدمـ ـــُ     ن��غــــ ــــــــ ـــوصضاء�مــ ـــــ ـــ ������ــ ـــوملو ــ ــ ــــ ــــــديـ ـــتب�ممـــــــــم�العـــ ـــلـ ــــــ   لوـ

ـــوم
 
   
َ

ـــ ــــــــــدين�البيــ ــــــعـــــــض����تــــــــ ـــ ــــــ ـــ������وغٍ  بــــ ــ ـــر�ــ ـــ�البيُ  مـــ ـــــ ــ   لوـــــــــض�ممطــ

ـــــــــ�الوجووأخ ــ ــــ�ـ ــــ مى��������ـــــــ�ن�حيــــــــــ ــــــــرث� ــــ ــ ــــواه�فـ ـــــــ ـــ ـــو�مــــــــــــــــ�ـ ــ ــــدخــــ ـــ   لوـ

�ع ـــيأقصر ــ ــــمـ ـــــ ـــ ـــطما�ـــــــ ـــــــ ــــــــ������ففِ                حت�لــــــــــھـ ــــ ـــراغ�عنـــــــ ــ ـــ   لوـــــغــــــــــك�مشــــــ

ـــ ـــ ــــســـــ ـــ�عـائ��،ـ ـــ ـــ ـــمــــــــ ــــــــــــ ـــ�سن�ــ ـــــــــق      ائل��ـــــــ ــــ ـــــــــــــد�يـــ ـــُ       رد�ا��ـــــــــ   لئو��مس�ــــ

ـــأن ـــ ـــ ـــا�مــ ـــ ـــــــــــ ن��ـ
 
   
ُ

ـــــــــع ـــــــــرف��ســـــــــ ـــــــــ ـــس بتھ�����ــــ ــ ــــــ ـــلــــــــ ـــي�الفــــ ـــ  غر�البــــــ
 

      ّ
ُ

ـــ ــ ـــ ـــ�اليـــ ـــ   لــ

ــــس ـــْ     ل���ـــــــــــــ ـــ ــ ـــَ     ك�نجـم�تن�يــ ـــ ــ ــ ـــد��ـ ـــمشم������ـ ـــــــ ـــــــــرفيـــ ـ
 

          
ّ

ـــٌ     ات�م ــــاقيــــــــــــصـ ـــــــــ   لــــــــــ

ــــ�ل�ع   ــ ــ ـــٍ     ضب�مــ ـــ ـــ ـــٌ      شرب�عــــــ ـــــــــــ لقا������ــ
 

         
ً

ـــوغ ــ ــــــــــ ـــّ     د�مفــــــــــــــــــُ        رار�ا��ـــ ـــ ـــ ــ ـــــ ــــــ ـــ   )١(لوــلـــ

                                                           
: اللسان. رجل مملول، وملیل به ملیلة، والملة والمالل عرق الحمى: مملول. ١٩٨/ ٢: العقد الفرید-  )٢(

مختار . نصر، وكل ممدود ممطول: مطل الحدیدة ضربها ومدها لتطول وبابه: والممطول. ١١/٦٢٠

ٌ                    كل ما دخله عیب فهو : ومدخول. ١١/٦٢٤: اللسان. التسویف والمدافعة بالعدة: والمطل. ٢٦١/م١: الصحاح

المهزول، والداخل في : لمدخولوا. العیب الداخل في الحسب: والدخل بفتح الخاء وسكونها. ٌ               مدخول وفیه دخل

ٌ                                                                                             جوفه الهزال، بعیر مدخول، وفیه دخل بین من الهزال، ورجل مخول إذا كان في عقله دخل أو في حسبه،  ّ

: قوله: وتفسیر الكلمات في األبیات التالیة؛ تأتي على هذا النحو. ١١/٢٤: اللسان. ورجل مدخول الحسب

اللهج بالشيء الولوع به، وقد لهج به من باب : لهجت بهو. أقصر عنه كف ونزع مع القدرة علیه: أقصري

سلف الرجل، آباؤه المتقدمون، : سلفي: وقوله. ١/٢٥٣: مختار الصحاح. طرب، إذا أغرى به فثابر علیه

العزیز الجامع لكل : والبهلول. ٌ                            شرف، وفالن غرة قومه أي سیدهم: ّ        رجل أغر: والجمع أسالف وسالف، والغر

سیوف منسوبة إلى : مشرفیات، المشرفیة: وقوله. ٤/٥٥: العین: وینظر. ١١/٧٣: اللسان. خیر، والحیي الكریم

مشارفي ألن الجمع ال : ٌ                   سیف مشرفي، وال یقال: مشارف، وهي قریة من أرض العرب تدنو من الریف، یقال

ً       ثقاال، ً                                    الصقل، الجالء، صقل الشيء یصقله صقال و: مصاقیل: وقوله. ١/١٤١: ینسب إلیه، مختار الصحاح

ومصاقیل . ١١/٣٠٠: اللسان. الصقال، وهو صاقل، والجمع صقلة: جاله، واالسم: قهو مصقول وصقیل

 .مبالغة في الشحذ والجالء: ً     أیضا



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــج) ٌ     مصعب( ــ ـــ ـــّ      دي�نقـ ــــ ـــيب�ب��������ـــــ ـــاشـــــــ ــ ـــــــم،�و�مـ ــــــــ   لوـــــــــــــــُ      ر�مجبــ

ــــوحس( ـــ ُ     ر أس�دع) ُ   �نـــــــ ـــــــــ  ـــ ـــو��ــ ــ ـــ ـــ�عم������ـــــ ـــده�وا��ــــــــــــــ ــــــ ـــ ـــق�مـــــ ــــقبــ ـــ ــــــــ ـــ   لوــ

ــــن�ال�كــــــــــــم) وأ�ي( ــ ــ ـــــ ـــفـــــــــــــــ ــــــــــــاء�لــــ ــــــــــــمن��سھ�����ـــــــ ــــــــامي�مجـــــــ   !ده�قولوا؟ــ

أيھ�ص راحب�الرأي�الذي�حصلت������ ـــلقلُ                                ــ ـــــ ــ ـــ�املُ   ومـــ ـــ ــــــــــــحــ ـــ   لــاصيـــــــــــ

ـــح ــ ـــ ـــبالم�ــــــ�ـــــــــَّ     ل�منــــــــ رذـــ
 

  
ُّ

ــــ�شا ــ ـرفا������ـ
 

          
ً

ـــدون ـــ ــــــــ ـــ ــــھ�عـــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــٌّ      ز�وتبــــــ ـــــ ــــجيـــــــ   ُ  لـــــ

ـــــــــتفص ــــح��بنــــــ ـــ ـــُ      اء�عنـــــــــــ ـــ ـــــسأھ�إذا�����ـــــــ ــــــــ ــــت��نبــكـ ـــــــ ـــ   لوـــــــ�ــاء�مجـــــــ

ـــس    ـــــ ـــم�ا��بار�يوم�غـْ     ل���ـــــــــــ ـــ ــ ــــــ�����حادــــ ـــ ـــولھ�ا��ـــــــــــ ـــــ ـــ ـــــــــ ـــ ـ
 
       
ُ

ـــيـُ       د��بابْ  ر   )١(لــ

ـــإذا�ع    ـــــ ـــ ـــ ــــــــــــرقھلت�ــــ ـــ�يَ                   مفـ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــــنوط   ه���ُ  دــــــــــ ـــٌ    ض�مـــــــــــ�أبي�اـــــ ــــصقـ ـــ   )٢(لوــ

                                                                                                                                        
: اللسان. ذلیق: السیف القاطع، وسیف عضب، قاطع، وصف بالمصدر، ولسان عضب: العضب:  وقوله- )١(

وقد . ً                                         ، أشبعه، وكل لون خالط لونا آخر فقد أشربهأشرب اللون: یقال: مشرب: وقوله. ١/٦٠٩) عضب(

العلق، الدم : اإلشراب، خلط لون بلون، كأن أحد اللونین سقى اللون اآلخر، وقوله. ٌ                      اشراب، ورجل مشرب حمرة

ضرب نصاله على غرار : المثال الذي یضرب علیه النصال لتصلح، یقال: والغرار. علقة: الغلیظ، والقطعة منه

ً                                              حد السیف یحد حدة، أي صار حادا وحدیدا، ویقال: والحد. واحد ً مفلول، : وقوله. سیوف حداد، وألسنة حداد: ّ

ّ              مهزوم، والفل: ما ندر من الشيء، كسحالة الذهب، وبرادة الحدید، وشرار النار، ومفلول الكسر، ومعنى البیت : َ

. طبیعة وخلقة: مجبول: وقوله. لهنا متعلق بالبیت السابق علیه، وهو یأتي تكملة للفخر بشجاعتهم في القتا

: االستواء، والكفي: بالكسر والمد مجازاة، والتكافؤ: وكفاء). طاهر بن الحسین(یشیر إلى والده ) أبي: (وقوله

قال أبو . یباریه ویفاخره ویطاوله: عااله، یسامي: ساماه: یسامي: وقوله. بالمد، النظیر وكذا الكفء، والكفؤ

 . دونه، أي یحیط به العز والتبجیل: وقوله. ١/٢٩٧: اللسان. ، وهي مفاعلة من السموالمفاخرة: المساماة: عمر
األجرد من الخیل والدواب كلها، القصیر الشعر حتى یقال إنه األجرد القوائم، وفرس أجرد قصیر :  الجرد– )١(

الذي یسبق الخیل : دواألجر. الشعر، وقد جرد وانجرد كذلك غیره من الدواب، وذلك من عالمات العتق والكرم

وهو جمع ال واحد له، واألبابیل جماعة في . ً        أي فرقا: ، واألبابیل١١٧، ٢/١١٦: اللسان. وینجرد عنها لسرعته

وهذه المعاني كله تدور في فلك الفخر بأبیه وبطوالته الحربیة . تفرقة واحدها إبیل، وهذا یجيء في معنى التكثیر

 في هذا البیت صوهو یق. سیة ومساندة المأمون في حربه للخرجین علیهالتي أسهمت في توطید الخالفة العبا

ً            قائدا لجیش ) طاهر(واألبیات التي تلیه قصة الجیشین الذین اقتتال لمصلحة األمین والمأمون، وكان أبوه 

 .المأمون، وهو یصور مصرع األمین بأیدي والده



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ــــأبط   ــ ـــن�املخـــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــ ــــــــــلوع��لكــ ـــ ــــواليــــــــــــــــوح    لھ��ـــــ ـــ ــــھ�املـــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــقاو�ــــــ ـــ   )٣(لـــ

ـــفث   ـــ ــ �والـــ ــــ�مصُ  ب��ـــــــــىو ـــ ــــــ ـــ ـــــــ ــ ـــغ  ھ����ُ   رعـــ ــــ ــــــال�مــــــــ ـــــنھ�مــ لكــــ
 

  
ُ

  )٤(لوــــــــــــھ�غ

ـــــــــــق ـــاد�جيــ ـــ ــــــ شا�نحـ
 

     
ً

ـــ ـــــــــــــــــــ ـــضاق�عنھ�العرض�والطـــھ�����و�بابلـــــــ   لوـ

ـــو�     ـــبـ ـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــوا���أنفــ ــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــســـــــــ ــــــــــــــــــــــال�م   ـــم�����ــ �ـــــ ـــــــ�وال�مٌ  لـــزعا ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ــــــ   )١(يلــ

ـــم     ــــــــــ ــــجتـلك�تـــ ـــ ــــــــ ـــــاح�صــــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــون تھ�����ــولـــــ ـــه�الداـــــــــــــ ـــد�ـ ـــ ـــــ ـــــــــــ ــــ ـــر�مبــــــ ــ ـــ   )٢(لذوـ

ــن
 
  
ُ

ـــزع ـــ ـــ ــــــــــــــ ـــ ــــــــ ــــنھ�تمـــــت�مـــــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــو�  ھ����ُ  مـائــــــ ــــــــــ ـــ ــــــو�مــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــر�وب�ومأمـــــــ ـــ   لوـ

ــــوت                            ـــــــــــ ـــــــــــه��سُ  رـــــ ــــــــ ـــــ ـــ ــــــ���إليــــــ ــــــــ ــــبھ�ـــــــ ـــجنــٌ      ودم�ي  ھ����ــــ ـــــــــيــ ــــــــــ ــ ـــ ـــ ـــــــــــ ـــلــھ�مطـــ   لوــــــــــ

*** *** ***  

  :)٣(طا ا   اد  ة 

                                                                                                                                        
ق، سمي بالمصدر، وكل ما علق بالشيء فهو نوط، والنوط ما عل. ً                          ناط الشيء ینوطه نوطا علقه:  نوطها– )٢(

 .واألبیض المصقول كنایة عن السیف
. ّ                                                                   شد بطانة، والبطان الحزام الذي یلي البطن، والبطان حزام الرحل والقتب: بطنه یبطنه وأبطنه:  أبطن– )٣(

والكلكل . ي بطنهواستبطن الشيء دخل ف. ً                                                     أبطنه، جعله من خواصه، وبطن الثوب تبطینا جعل له بطانة: ویقال

. ١١/٥٩٧، ٧/٢١٢: باطن الزور، اللسان: الصدر من كل شيء، وقیل هو ما بین الترقوتین، وقیل: والكلكال

والمعنى هنا أنه قتل الخلیفة فجعل صدره بطانته، وفي الكالم كنایة عن القتل واالستلقاء على األرض بحیث 

األمین الذي خلعه أخوه : ویقصد بالمخلوع هنا. ه في الفخرً                                                یلقاها بوجه، إمعانا في الذل والهوان، ومبالغة من

 . المأمون وأعطى اإلذن بقتله
قتله : المنیة واغتاله: ً                                                                غول، غاله الشيء غوال، واغتاله أهلكه، وأخذه من حیث لم یدر، والغول:  غال– )٤(

ع األمین وذهاب والبیت یحدثنا عن مصر. ٥٠٩، ١/٥٠٧: غیلة، وكل ما أهلك اإلنسان فهو غول، اللسان

 .ملكه
والحدیث في هذا البیت . أمیل: الجبناء، مفردها: والمیل. الذین ال رماح معهم، مفردها، معزال:  المعازیل– )١(

 .والسابق علیه عن والده طاهر بن الحسین وقیادته الجیش الذي اغتال األمین
عنه وعن ذهاب ملكه، وتصویر مصرعه األمین، واألبیات الثالثة األخیرة تتحدث :  یقصد بالملك هنا– )٢(

بصورة أخرى تختلف عن الصور السابقة، وتكرار الحدیث هنا عن مصرع األمین وذهاب ملكه یؤكد نیته 

 .الخبیثة التي تختفي وراء فخره بآبائه وأجداده



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــــــــال�يرع ـــ ــــك�القـــــ ـــ ـــَ    ل�مــــــــك ُ       يل����ــُ        ال�والقــــــــــــــ ـــ ـــــلـــا�بــ ـــمــَ      غت�تحـــ   ُ   يلــ

ــــــــما�� ����حيــــ ــــىو ـــ ـــث�أعـــــــ �غ رفھ�����ــــــ ـــ��ك�مـــى��و ـــ ـــ ـــــــ   لوـــــوصــ

ـــــــن����عـــأي ــــــــ ــــــــــ ـــ ـــــــــــإ���بدل�ـــ ـــــــــــ ــــــديـــأبدل�����ـ ــ ـــ ـــل�منــ ــــك�مقبـــــــــــ   لوـــــــــ

ــــــدمت�العإن�ع     ـــأنا�فيدل�منك�وإذ������ــ   )٤(لد�ر�معذوـــك�الـ

ــــــــــــيـــلــحم ـــ���كــــــــ ـــــ ـــ ـــــــــــ ـــــــلت�محمـــا�حمــل�مـــكٍ           ــــة�����ـــــــــّ      ل�الئمـــــــــــ ــ   لوـ

ــــــرامي�فيــفحك���ما�ش�ت�واحتك��������واح ــــك�تحــ ـــليـ ـــ   لـــ

جـــوال ــــــرذي�أ ـــ ـــــــــو�النـــــــــــ ـــــل���عنـــما�لق جاة�بھ�����ـــ ــــك�تحــ   لـو�ـــ

ـــما�ل ـــــ ـــ ـــ �منــ ـــــيدار �منـــوضفرة�����ــــــــــــك�مقـــــــ ــــــيم�� ـــك�مأ�ــــــــ   لوـ

ـــأيخ ــــ ـــــــــــ �العــــــــــ ـــنو �العـــال�يخ  ة�����ــ�د�ذو�ثقــ ـــ�ــنو لـــد�مسـ   وؤ

ـــــوأخ ــــــــ ـــحب وــ ــ ـــ ـــيـ
 
   
ّ

ــــــــعِ       ك����ت ـــ ــــــمطل  ٍ       ب�����ــ ـــ ـــــــــــــــٌ    ق�مــــ را�ومغــ
 

      
ً

ــــــ ــــــ   للوــــ

ــــــما�ف ــ ـــ ـــ ــــــبل�ف   ٌ            ك�مشتغل����ـــرا���عنــــ   لغوـــــــــــك�مشـرا���بـــ

ــــــ���بن ـــ ـــ م����ســات�الــــــــ ـــور ـــوج  كن����ـ ـــ�ا�للشـــــــ�ـ ـــمس�إ�ليــ ــ   لـــ

ـــدت�يـــو�     ــــــــ ـــــــــوم�الـ ـــ   )١(لبوـــــــطاء�عطـــــــــادة�عيـــــــــــــــغ  ا�����ــوداع�لنـــــ

ــــحاس     را�أو�ذات�مقنـــــــ
 

             
ً

ـــــ ــ ـــــ ـــذات�ت  ة�����ــعـ ــــ ـــ ـــاج�فيــ ــــھ�إ�ليــــــــ   )٢(لـــــــــــــ

                                                                                                                                        
 ، وقد وردت منها أبیات في العقد الفرید باختالف یسیر١٦٠، ص ١٣/١٤العددان :  مجلة الذخائر– )٣(

٢/٧٠. 
ّ                                           اللوم، عذله یعذله عذال، وعذله فاعتذل وتعذل:  العذل– )٤(  .١١/٤٣٧: اللسان. المه فقبل منه وأعتبه: ً
العیط : والعیطاء. ١/٢٠٣: مختار الصحاح. ّ                                                   الغید بفتحتین النعومة، وامرأة غداء، وغادة أي ناعمة:  غادة– )١(

. طویلة العنق في اعتدال، وناقة عیطاء: عیطاءطویلة العنق، ال: طول العنق، ورجل أعیط وامرأة عیطاء

جمیلة فتیة ممتلئة طویلة : عطبل، جاریة عطبل وعطبول، عطبلة وعیطبول: والعطبول. ٧/٣٥٧: اللسان

: والعطبول. والعطبل والعطبول بالضم من الظباء والنساء، الطویلة العنق. الطویلة: العنق، وقیل العیطبول

 .١١/٤٥٦: اللسان. الحسنة التامة



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــ�ا�بھ�انصرفــُّ        أي�عطفي     ـــ ــ ــــــــــــُ        أرج�بامل   ت����ـ ــ ــ ــــــــــعلـــك�مـــسـ ـــ   )٣(لوــــــ

ـــاطى�شـــتتع    ــــ ــــــــجـــــــّ     د�معـــــ ــ   )٤(لاق�ا��صر�محلوــــــــونط  ر�ا�����ــ

ــــــبأدالي ـــ ــــــــ ـــــل�لــــــ ـــ ــــا�فتــ�ـــــ ـــــــــــ ـــَّ  بـــح ٌ        ل������ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــذا�تــــــ ــــــــــــلك��داليــــــ ــــــ   لــ

ــــــف����دمـــفبن ــ ـــ ـــــــــانيــــــــــــــــومث  ج�مشط��ا�����ــ ـــ ـــ�ا�املـ ــــ ــــــــراســـــــــــ ــــــــــــــ   )١(يلــ

ــــسب ـــقت�بالــــ ـــفل  �ا�����ـلتــــقــع�مـــدمـــ ــــ ـــ ـــ ـــ�ا�بالـــ ــــــ ــ ـــ ـــ   لـــــــتفصيع�ـــــــمدــ

مت�بال��ر�عن�كثب����� ٍ                      ر و ــــــف     ــــــُ        دف�ن�الـــــ ـــ ــــــ ــــــداء�مقتــــ   لوـــــــــــ

ــــظت�بالســـالح ـــــــام�الصــفحس   حر�عابثة�����ــ ـــغ���مـــــــــــــ ـــــ ـــ   للوـ

ـــــشم ـــ ــــــوجن    ــع�����تمـلنا�إذا�ذاك�مجــ ــ ـــ ـــاح�البــ ـــ ــــن�مشــيـــــ   ل�وــ

ــــم�ولــث ـــت��ي�تــــ ـــــــــودعــــــ ـــــــ ـــ ـــلـــكح    نا�����ــــ ــ ـــ ـــ�ا�بالدمــ ــــع�مغســـــــ   لوـــ

                                                                                                                                        
. وامرأة حاسر، بغیر هاء، إذا حسرت عنها ثیابها. یقال رجل حاسر، ال عمامة على رأسه: ً        حاسرا– )٢(

امرأة حاسر حسرت عنها درعها، وكل مكشوف الرأس : یقول ابن سیده. والمعنى كشفت ثیابها أو غطاء رأسها

: وقال الجوهري). ً              النعال حواسراوقام بناتي ب: (ٌ                         حسر وحواسر، قال أبو ذؤیب: والذراعین حاسر، والجمع

ما تتقنع به المرأة من ثوب، تغطي رأسها : ، والقناع والمقنعة١٨٨/ م٤: اللسان. االنكشاف: االنحسار

ُ                                    وال فرق عند الثقاة من أهل اللغة بین : المقتعة ما تقنع به المرأة رأسها، قال األزهري: وقال اللیث. ومحاسنها

 .٣٠١، ٨/٣٠٠: اللسان. لحاف والملحفةالقناع والمقنعة، وهو مثل ال
: األرج واألریج: أرج. عطفا الرجل جانباه من لدن رأسه إلى وركیه، وكذا عطفا كل شيء جانباه:  عطفیها– )٣(

: ً                                                  العلیلة، المرأة المطیبة طیبا بعد طیب، وهو من قوله: معلول. أرج الطیب أي فاح: توهج ریح الطیب، تقول

 .أي المطیب مرة بعد أخرى. معللوال تبعدیني من جناك ال
اإلعطاء، المناولة، والتعاطي التناول والجرأة على الشيء، من عطا الشيء یعطوه إذا أخذه :  تتعاطى– )٤(

المعجر ثوب تعتجر به المرأة أصغر من الرداء وأكبر من المقنعة، : معجرها. ١٥/٧٠: اللسان. وتناوله

ٌ                                                     والعجار، ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها ثم تجلبب :  والمعجرٌ                                     والمعجر والمعاجر، ضرب من ثیاب الیمن،

. ّ                                                                         المعاجر، ومنه أخذ االعتجار، وهو لي الثوب على الرأس من غیر إدارة تحت الحنك: فوقه بجلبابها، والجمع

 .٤/٥٤٣: اللسان
بشعرها المتثني والمعنى اختالط مشطتها . ١/٨٨: مختار الصحاح.  دمج الشيء في غیره واستحكم فیه– )١(

 .والمرسل، وفي الكالم كنایة عن طول شعرها وكثافته



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ــــــــــــد�ر�طـا���الــال�تخ ــ ـــــــفأذاه�عن   ائره�����ـ ــــــــــــ ـــك�معـ ـــــــــقــــ ـــــــــــ ـــــــــ ـــ   لوـ

ـــ�ــأي ـــ ـــادي�ب�ســــــــــا�البـــــــــ ـــد�قلت�تحـــــــــــــما�ملا�ق   بتھ�����ــ ــــــــ   )٢(صيلـــــ

ـــــق ـــ ـــــــــ���ج�ــــــُ    ت�عـــد�تأولـــــ ـــولن    ة����ـــ ـــــا����ذاك�تـــــــ ــــــــ ــــــــــأو�ـــــــ ـــــــــــ ـــ   )٣(لـــــــ

ــــإن�دلي ــ ـــالك�يـــــ ـــك����ا��ــب    ـدا����ــــــــوم�غــــــــــ ــ ـــ ــــــــــ ــ ـــيـ ـــن�تظلـ ــــــــ   )٤(يلـــ

ـــــل�املخــاتـــق ــــ ـــلوع�مقتـــــــــ ـــ ـــــــ ����ـ ــــــــــــــودم�الق لو ــــ ـــ   )٥(لوــــــاتل�مطلـــــــــــــــــ

ـــق �الـــد�يخـــ ـــــــــرمـنو ـــرمـان�الــــوسن    ح�عاملھ����ـــــــ ــ ـــ   لقوـــــــح�مصــ

ــــــو�ن   ــــــــ ـــ ــــــال�الـــ ـــ ـــ ـــــــــوتر�طــ ـــالبھ����ـــــــــــ ـــدمـــ�ع   ـ ــــــــــا��ســـ ـــلو�املـــ ـــ ـــ ــ   )١(ثاكيلـ

ـــمض   ــ ـــمـ را�حقــ
 

     
ً

دا�ومنــــــــــ
 

      
ً

ـــ ـــمغمد����ا�� صلھ����ــ ــ ـــ ـــ ـــــــ ــ   )٢(لفن�مسلوـ

ـــس  ــــ ــ ـــ ـــار�أو�حــــــ ـــ ــــــ ـــــــــ
 
        
َ

ـــمتــــ�فَّ   ـل ــــيكببال���بع�����ــــــ ــ ــ ــــ ــــا�الفــ�ــــــــو�لــ ـــ ـــــــــــ   )٣(يلــــــ

                                                           
فخره ) َ                 لما قد قلت تحصیل: ( الخطاب في هذا البیت وما بعده یقصد به عبد اهللا بن طاهر، ویعني بقوله– )٢(

 .١/٥٩مختار الصحاح . بنسبه وسفك أبیه دم الخلیفة العربي، وتحصیل الكالم رده إلى محصوله
والمراد . وأوله وتأوله فسره. وثالثیه آل یؤول أي رجع وعاد. ً                                 التاویل، تفعیل من أول یؤول تأویال: ت تأول– )٣(

: والتأویل. بالتأویل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه األصلي إلى ما یحتاج إلى دلیل لواله ما ترك ظاهر اللفظ

 . ١١/٣٣ اللسان. تفسیر الكالم الذي تختلف معانیه وال یصح إال ببیان غیر لفظه
 .ً                                                            الشطر األول من البیت مختل الوزن والمعنى فیه غیر واضح تماما– )٤(
. ١٦٦/ ١: مختار الصحاح. أهدره: طل دمه فهو مطلول، وأطل دمه وطله اهللا تعالى، وأطله:  مطلول– )٥(

خلیفة العربي ال: ، ویقصد بالمخلوع١١/٤٠٥: اللسان. هدر الدم، وقیل هو أن ال یثأر به أو تقبل دیته: والطل

 .األمین
الذي قتل له قتیل فلم یدرك بدمه، وصاحب الوتر الطالب : الثأر، وتره تیرة وترأ وترة، والموتور:  الوتر– )١(

 .والمثاكل جمع ثكلى، وهي التي فقدت ولیدها. السلوى النسیان: وتسلو. بالثأر
والنصل حدیدة السهم والرمح، وهي . إذا خرجت نصالها.. نصل السهم والسیف والسكین والرمح:  منصل– )٢(

غمد السیف : والجفن. ١١/٦٦٢: اللسان. حدیدة السیف مالم یكن لها مقبض، والنصل السهم العریض الطویل

 .تأكید لقوله مسلول في وصف السیف: ال مغمد جفنه: وقوله. غشاؤه ولبسته: وغمد الشيء
بالتي یكبو لها الفیل؛ كنایة عن عظم الجرم : ٍ        ب وقولهیكبو كبوة، إذا عثر وكبا لوجهه سقط فهو كا:  كبا– )٣(

 .الذي ارتكبه في حق الخلیفة العربي



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــــال�ين  ــ ـــ ــــھ�مــجيــ ــــــــــ ــــذا�بــــــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــن ــــھ�����ــ ـــ ــ ـــ�ـ ـــ ـــر�بـ ــــــــوشنج�وال�النــــــ   )٤(يلــــــ

ـــــــــوم ـــــ�القتُ  نيدــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــــــب ٌ               ــل�مر��ن�����ــ ـــ ـــــدمــ ـــاء�القــــــــ ـــوم�مقــــــــ ـــ ــــتـ   لوـ

ـــــخــ ــــبأ���املـ ـــ ـــــــــــ ـــاعـــ�ا�طوـ ـــ ـــــــــــ ــــــــن����بــ للوع�طلت�يدا�����لم�يكـ
 

                                                                  
ً)٥(  

ـــو�ن ــــــــــماه�ال���كــــعـــــــ ـــفــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــرت�����فعـــــــ ـــ ــــلت�تـ ـــلك��فــــــ   لــــاعيـــــــــــ

ـــو�   ــــــــــ ـــ ـــٍ       راع�غيـ ـــــــــــر�ذي�شفـــــــ ــــــ ــــــــــــٍ        ق�����جــ ــــالت�ا��يـــــ ـــــــ   لـــــل��بابيـــ

ـــيا�بن�بي    ــ ـــت�النــ ـــوقـ�يارـ ـــد�ا�����مـــــــ ـــ ــــــــــــا���ــــــ ــــــاذيھ�ســــ   )٦(لــــراو�ــ

ـــــأي�م      ــ ـــجــ ـــ ــــد�لك��عـــــ ــــــرفــــــــــــــ ـــأي�ج ھ����ـــــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ
 

               
ّ

ــــــ ــــ�لك���َّ  دـــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــ ؟ـــــــــ   )١(للو

ْ     من�     ْ            من�أبوه�وم) حس�ن(َ ـــا�ــْ        ن�����طــَ ــ ــ ـــر؟�غـ ـــ ـــالتــ ـــ�م�غـ ـــــــــــ   )٢(!لوــــــ

�(َّ  نـــَ  م ــــرز ـــ ــــــــ ـــ ــــ�عإذ�) قـــــ ـــــــــــ ـــٌ                 �سب����ا��لق�مج�ـــدوه������ــ ـــ ـــ ــ ــ   !لوــ

�ال�ينـــــــــــــتلك�دع ـــاس��ا������لك�آبـــــــــــــــىو ــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــ اذياء�ـــــ ـــرأ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ   !لــــ

ــــــأس ـــــرة�ل�ســــــ ــــــــــت�مبـــــــ ـــــــــــ ـــــــة�����غيـاركـ ـــ ر�ا�الشــــ
 

       
ّ

ــــــــــــ   !ُ  لـــــم�ال��اليـ

                                                           
بفتح الشین وسكون النون والجیم، بلیدة نزهة خصیبة في وادي شجر من نواحي هراة بینهما :  بوشنج– )٤(

الباء وسكون الواو بضم : بوشنج) هـ٧٧٠(وفي المصباح المنیر للمقري. ١/٥٠٨: معجم البلدان. عشرة فراسخ

، ١/٦٥. ثم شین معجمة مفتوحة ونون وجیم بلدة من خراسان بقرب هراة وأصلها بوشنك ثم عربت إلى الجیم

 . طبعة المكتبة العلمیة، بیروت
المأمون، فهو الذي أوعز إلى طاهر بقتله حین أرسل إلیه یسأله في شأنه فیما لو :  یقصد بأخي المخلوع– )٥(

 .ً                                                                          لیه المأمون قمیصا غیر مقور ففهم طاهر ما یعنیه ذلك فأقدم على فعلته المشینةقدر علیه فأرسل إ
 .تذكیر بأصله المجوسي، وبیت النار الذي یتعبدون فیه:  قوله یا بن بیت النار– )٦(
واختیاره كلمة بهلول . ٤/٥٥: والعین. ١١/٧٣: اللسان. العزیز الجامع لكل خیر، والحیي الكریم:  البهلول– )١(

هذه بقصد منه، فلقد استخدمها عبد اهللا بن طاهر في فخره بآبائه، ومن هنا آثر الرد علیه بنفس ألفاظه لیكون 

 .ً                                       النقض أوقع في النفس، وأشد سخریة وتهكما
: والغول المنیة، واغتاله. غول، غاله الشيء غوال واغتاله، أهلكه وأخذه من حیث لم یدر:  غالتهم غول– )٢(

ً                وغالت فالنا غول . غاله یغوله إذا اغتاله، وكل ما أهلك اإلنسان فهو غول: یقال. ابن السكیتقتله غیلة، قال 

 .١١/٥١٠: اللسان. أي هلكة، والغول كل شيء ذهب بالعقل، والغول الدواهي



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ــــــما�ج    ـــ ����عـــــ ــــماء�مجكم�����ـود�أثلتــــــــىر ــــــــــ ــ ــــو�مدخــد�ف�ــــ   )٣(لوــ

ـــق   ــــــــــ ـــدحت�فيــ ـــــــــــ ـــــــــــــھ�أسـ ـــعافلھ������وأــ ـــــــــاليـ ـــ ــــــــــھ�مجــــ ــــا�يـــــــــ ــــــــ ــ   )٤(!لـــ

ــــــــــر�القـــــّ      إن�خي   ــــــــ �أصـ ـــتصـــح�ن� دقھ�����ـلو ـــ ـــ��قطكـــ ـــاو�ــ   )٥(لـ

ـــْ         ن�ع���منـــك ــ ـــ ــ ــ ــــاج�معـــ�ـ ـــــة�����ال��غــرفــــــــ ــــــــــــرنك��بـــــــــــ ـــــــــــ ـــاطيـــــ   لـــ

ـــّ       إن�لإلص ــــ ـــــــــــغاء�منـــ ــــ ــــحــ اردــــــــــــــ
 
 
ً

ـــھ�للـــــــــــــفي       �أ�ــــ�ــــــــ ــــــــــــياو   او�لـــــــ

ـــر�ب�الد�ــول ــــــــ ــ ـــٍ           رض�����بالـر�من�عـ ـــــردى�عـ ـــ ــــــــ ـــ ـــــٌّ      ل�وتنــــ ــ ـــ   )١(�يلـــــــــ

ـــ�عس ـــف�الصعـ ــ ائض�ا������ول�ــ ــــــربة� ــ ـــ ـــ   لـف�تدليــــــــــــــــا�بالعســــ

ن��ا�بقصيدة�عبد�هللا�      ر�ذه�قصيدة�محمد�بن�يز�د�ا��ص���سق��ا��املة�ل�س�ل�مقا

�ب�تا،�ب�ا��مس�نوالمية�ابن�يز�د�تبلغ�. بن�طا�ر�ال���ذكر��ا�من�قبل
 

         
ً

نما�تبلغ�قصيدة�ابن�

�من�حيث�الكم قطا�ر�ثالثة�وعشر�ن�ب�تا،�ومن�ثم�يت���أوال�الفار   
                                                         ً ً

وقبل�ا��وض���� .

��دب� �كتب ��ا �تر �قر�ب �من ���ا �تتعلق �لقصة �بداية ��عرض �يز�د �ابن �نقيضة اسة ود ر

�كما�تو���حقيقة�العالقة�ب�ن�ابن�يز�د�و�م���قول�ا،�تفسر�لنا�الباعث�ع���وال��اجم،

                                                           
وأثلة كل . ١/٣: أثالت، مختار الصحاح: األثل شجر، وهو نوع من الطرفاء، الواحدة أثلة، والجمع:  أثل– )٣(

. ٩/ ١١: اللسان. تأصل، وكل شيء قدیم مؤصل أثیل، ومؤثل ومتأثل: ً                             أصله، وأثل یأثل أثوال وتأثلشيء

. ً                                                                                الدخل، العیب والغش والفساد، ودخل أمره دخال فسد داخله، ونخلة مدخولة أي عفنة الجوف: ومدخول

تتخذون : "  ومنه قوله تعالى)!لترى الفتیان كالنخل وما یدریك ما الدخ: (العیب والریبة، ومن كالمهم: والدخل

ً                                       یعنى دغال، وخدیعة، ومكرا، وكل ما دخله : قال الفراء). ً                                             أیمانكم دخال بینكم أن تكون أمة هي أربى من أمة ً

ٌ                                                              ورجل مدخول إذا كان في عقله دخل أو في حسبه، ورجل مدخول الحسب. ٌ                       عیب فهو مدخول وفیه دخل ٌ ٌ .

إذ أنه یشكك في مجدهم المزعوم، ونسبهم الفاسد المغبون، وهو والمعنى في البیت واضح . ٢٤١/ ١١: اللسان

 . بذلك یرد علیه فخره بحسبه ونسبه
. ً                                وقدح في عرض أخیه یقدح قدحا عابه. ٢١٩/ ١: مختار الصحاح. قدح في نسبه طعن:  قدحت– )٤(

ً                                                                    ، والمعنى أنه یرى نسبه معیبا، مطعونا في أسافله أما أعالیه وهم أجدا٢/٥٥٧: اللسان ده فهم مجاهیل ال یأبه ً

 .بهم أحد
 .تضطرب وتتصادم الختالفها:  تصطك األقاویل– )٥(
 .العلل، الشرب الثاني، والنهل أول الشرب: ٌّ                                        صروفه وأحداثه، والردى الموت والهالك، وعل:  ریب الدهر– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

��شرح�ذلك��ثر�الذي�ترتب�ع�����اء�ابن�يز�د�عبد�هللا ى�بن�طا�ر،�ثم�من�ج�ة�أخر

�دقيقة� �خلفية �نتصو �أن �يمكننا ��لھ �ذلك �واقع �ومن �نفسھ، ��ثر��� ��ذا قع رلألم���و و

� �ابن �قادة� .يز�دلنقيضة �أحد �ا��راسا�ي �الفضل �ابن �العباس �عن ��غا�ي �صاحب ى ور

أديباه،�و�ان�طا�ر�ابن�ا��س�ن،�وابنھ�عبد�هللا�من��عد
 
     
ً

�عاقال�
 

      
ً

فاضال؛
 

     
ً

ملا�قال�عبد�: �قال

� �املخلوعهللا �و�فخر�بقتل�م �وأ�لھ �بمآثر�أبيھ �يفخر���ا �ال�� �طا�ر�قصيدتھ ) �م�ن( بن

� ضھ�محمد�بن�يز�د��مو يعا جال�من�ولد�مسلمة�بن�عبد�هللا�فأفرط����ا��ص��ر �و�ان�
 

                                        ر
ً

 

�ا��د����قبح�الرد،�وتوسط�ب�ن�القوم�و�� زالسب�وتجاو �ى����التوسط�ّ                                                   رن�ب����اشم�فأ

  :فيھوالتعصب،�ف�ان�مما�قال�

ـــالنت�ـيا�بن�بي ـــــار�مـــوقــ ـــ�م       د�اـــــــــ ــ ـــ ـــ���اــــــ ــ ـــ ـــ ـــ�ساذيھـــ ـــــــ   راو�لــــــــــ

ْ                             من�حس�ن،�من�أبوك،�ومن����� ْ ــــمص  ْ ـــــــــ�غٌ    عب،ــ ـــ   !لكم�غوــالتــ

ـــ�س ـــ ـــ ـــ���وأب خر�مؤ�شب��ــــــــــفــٌ        ب����الــــ ــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ اذيــــ روات�أ ـــــــٌ           ـــ ــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــــ   لــ

ـــــق ـــ ـــاتـ ــ ـــ ــــــخلــــــــــل�املـ ــــــــوع�مقـــ ����ــــتـ ـــودم�امل  لو ــــقتــ ـــ ــــــــ ـــ �مطلـــــ ـــــــلو   )١(لوـــــــــ

د�إليھ�تدب���أمر�الشام�علم�)عبد�هللا(�فلما�و���.طو�لةو���قصيدة�     �ا��ص��ر�مصر�و

�حرمھ،� زأنھ�ال�يفلت�منھ�إن��رب�وال�ينجو�من�يده�حيث�حل�فث�ت����موضعھ�وأحر                                                                        ّ

�ود �أموالھ �عليھ،�ووترك �وجلس �حصنھ �باب �وفتح �موضعھ، ��� �يملكھ ��ان �ما �و�ل ابھ

فنا�بلده�وكنا�ع���أن�ن.بھمن�عبد�هللا�بن�طا�ر�أن�يوقع�ونحن�نتوقع� صبحھ�ر�فلما�شا

�فقال� �الليل ��� �هللا �عبد �ال�بت: ��دعا�ي �عندك �معدا �فرسك �وليكن �الليلة �عندي
                                      
ً  يرد،ّ

كب�الشمس،�فلما��ان����ال��ر�أمر�غلمانھ�وأ��ابھ�أال�يرحلوا�ح���تطلع�.ففعلت ر�و

�خواص�غلمانھ �من �وخمسة �ال��ر�وأنا �.معھ �� �بابھ�) ا��ص��(�فصار�ح���صبح فرأى

� �ونز �عليھ �وسلم �مس��سال�فقصده �جالسا آه �و لمفتوحا    
ً                                             ر ً ً
�عنده،  �أجلسك�:لھ�وقال �ما

�وحملك�ع���أن�فتحت�بابك�ولم�تتحصن�من��ذ�ا���ش�املقبل�ولم�ت�نح�عن��ا�نا،

                                                           
رجل : صیدة، یقالروایة أخرى للبیت الذي سبق ذكره ضمن أبیات الق: مؤتشب:  قوله في البیت السابق– )١(

ٌ                                                                   مأشوب الحسب، غیر محض، وهو مؤتشب أي مخلوط غیر صریح في نسبه، اللسان ویقصد بقاتل . ١/٢١٤: ٍ

 ).األمین(طاهر ابن الحسین، والمخلوع هنا هو : المخلوع



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ع��؛�ُ                   إن�ما�قلت�لم�يذ�ب�: فقال !عنك؟عبد�هللا�بن�طا�ر�مع�ما�نفسھ�عليك�وما�بلغھ�

�وعلمت�أ�ي�أخطأت�خطيئة�حمل���عل��ا�نذق�الشباب�وغرة�ا��داثة� يولك���تأملت�أمر

�أملك؛وأ�ي�إن��ر�ت�منھ�لم�أفتھ،�فباعدت�البنات�وا��رم�واس�سلمت�بنف����و�ل�ما�

�فإ�ي�أثق�بأن�الرجل�إذا�قتل���.أسوة�و���بمن�م����فينا،فإنا�أ�ل�ب�ت�قد�أسرع�القتل�

ب�وال�يوجب�جرمي�إليھ�ولوأخذ�ما���شفي�غيظھ� �ذلك�إ���ا��رم�وال�لھ�ف��ن�أ رم�يتجاو ز

�ع���: قال  .بذلتأك���مما� �ثم�قال�لھ�.��يتھيفوهللا�ما�اتقاه�عبد�هللا�إال�بدموعھ�تجر

�قال �هللا: قال! ال�وهللا: أ�عرف��؟ �عبد �ط أنا �وبن عتك، �ر ��عا�� �هللا �أمن وا�ر�وقد                               ّ حقن�ّ

�وعفدمك، ��عمتك، �وحرس �حرمك، �وما�وصان �ذنبك، �إال�ا�عن �وحدي �إليك ُ                     ����لت

� عة �ر �عنك �عفو �ولئال�يخالط ���وم�ا���ش، ولتأمن�من�قبل �.ت��قكي �ا��ص���فب�ى

أسھ�وضمھ�إليھ�عبد�هللا�وأدناه�ثم�قال� أ��� �ال�فالبد�من�عتاب�ياإما: لھروقام�فقبل�

قلت�شعرا����قومي�أفخر�بھ�لم�أطعن�فيھ�ع���حسابك. جعل���هللا�فداك
                                                
ً ُ        �ادعيت�وال.)١(َ

�عند�م ك �ثأ �الذين �ف�م �قومك �من ��ان ��و�وإن جل � �بقتل �وفخرت رفضال�عليك، ر
  

                                                                
ُ ً)٢( .

�وال��سرف َ                    أ��ا��م��،�قد�عفوت�: فقال. قف�ان��سعك�الس�وت�أو�ن�لم��سكت�ال��غر

�تأن�ب ��سر�ب�وال�يكدر�صفوه �العفو�الذي�ال�يخالطھ �بنا�: قال. فاجعلھ �فقم ُ                 قد�فعلت

يك�حقا�بالضيافةندخل�م��لك�ح���نوجب�عل
 

               
ً

ا؛�فأدخلنا؛�فأ�ى�بطعام��ان�.  فقام�مسر
 
                                   ور
ً
  

  )١(..قد�أعده�فأ�لنا�وجلسنا��شرب����مس�شرف�لھ�

اه�صاحب��غا�ي،�وقد�أشرت�إ���جزء      �.املوضع�منھ����غ����ذا�وإ���آخر�ا�����الذي�ر

��والوا� �قصيدتھ �قال �ا��ص�� �يز�د �ابن �محمد �ا�����أن ��ذا ��من ���ا�ال�� ناقض

�كما�لم�يلتق�بھ�من�قبل،�و�ر�ان�ذلك���صية،صيدة�ابن�طا�ر�و�و�ال��عرفھ�معرفة�ق

أنھ�لم�يتعرف�عليھ�ح�ن�التقى�بھ�عند�ا��صن،�ومن�املؤكد�أنھ�قد�سمع�بھ�وقرأ�شعره�

� �يلتقيا �أن فاقبل �ب�ن�  .رو�تعا �العالقة �تطو ��� �الفضل �ل�ا ��ان �ا��ادثة ��ذه �أن رع��

�طا�ر�ع� �بن �هللا �وعبد �ا��ص�� �يقو �متحاب�ن، �صديق�ن �صار�ا �فقد �نحو�أفضل، ل�

                                                           
 . أي حسبك ونسبك– )١(
 . یقصد أنه من بني أمیة، وأن العباسیین غصبوا الخالفة منهم– )٢(
، باختالف طفیف في ١/٣٤٣: ّ                الفرج بعد الشدة: ، وما یلیها، وینظر الخبر في١٢/١٢٥: األغاني-  )١(

  .٥٦/٢٨٣:تاریخ دمشق: كذلك قد وردت لها إشارة في كتاب. الروایة



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�م�: " صاحب�العقد�الفر�د �وآثا �أ��ابھ �مسلمة،�و�ان�من �بن �يز�د �بن �محمد رفأجابھ

اه�صاحب��غا�ي�،)٢(.."عند�م ��مر�ذلك�.وغ��هو�يقصد��عد��ذا�ا��دث�الذي�ر ُ               ز �وتجاو  

��ا،صر�ح�ن�و����كما�دعاه�إ���ال��اق�بھ����مضر�بة،فوضع�عنھ�ما��ان�يدفعھ�من� �رإما

  .و�انت��ذه�واحدة�من�اث�ت�ن�سافر�ف��ما�ا��ص���خارج�حدود�حصنھ

     � �ابن �طا�ر�من �بن �هللا �عبد �موقف �أن ��� �شك �من �عن�يز�د،وما �ينم �و�و�موقف

�يز�د� �ابن �شعو ��� �شأن �لھ ��ان �أقو �عقل، جاحة �و �صدر، �وسعة �نفس رسماحة ل ر                                                                   ٍ
�ا ��� �قسوتھ �ع�� �بالندم �ابا��ص�� �ع�� �لرد �تجاو �بل �طا�ر، �ذزن �الشعو م�يتقدرلك

�ھ�إليھ؛ �عتذار �ابن�عبد� ر�يقو مو��ال
 
     
ً

عم�أنھ�لم�يدعھ�إ���" �ذلك� زثم�اعتذر�إليھ�و

ادهمر�لھ�بمائة�ألف�فأ) ْ               من��سامي�مجده،: (ھ�إال�قولھإجابت  .)٣("�أثرة�وم��لة�زو

�النقيض      ��لتا اء �و �الباعث �عن �ف�شنا ��ختالترفإذا �وجھ �لنا �تب�ن �البداية؛��ن �منذ ف

�الفخر� �طا�ر��ان �ابن �هللا �عبد �نقيضة اء �و �وآبائھرفالباعث �بنفسھ �من�الذا�ي �و�قومھ

�أ �ثم �بالفالفرس، �أباه �ثناءرد ��سليطا �عليھ ��ضواء �وسلط
 

                        
ً

متعمدا،
 

       
ً

�ذلك�  نو�و�يقر

-�وال�يخفى�ما�����ذا�الفخر�من�نوايا�خب�ثة�مشو�ة�العر�ي،با��ديث�عن�مقتل�ا��ليفة�

����تلك�زا�ب��عة�شعو�ية�متعالية�سئم�العرب�سماع��ش-�من�قبلكما�أشرت �املتكر ر�ا

�الشديد�. �ونة �امتعاضھ �عل��ا �الباعث ��ان �فقد �ا��ص�� �يز�د �ابن �محمد �نقيضة أما

�تھ،للعر�ية�وأنفتھ� �ولقد�وك��يا��ا؟ٌ                                              �كيف�يفخر�عل��ا�أ���������ء������إ���كرام��ا�ولعر

: ل�فيقو؛)ع�����بن�فرخان�شاه(ة����حديثھ�إ���كشف�ابن�يز�د�عن�ذلك�الباعث�صراح

�بلغت���القصيدة�امتعضت�"  جل�من�ال��م،�للعر�ية،وكنت�ملا ر �وأنفت�أن�يفخر�عل��ا�
                                   ٌ  
ُ

ألنھ�قتل�مل�ا�من�ملوك�ا��سيف�
 

                            
ً

�الفخر�و�ضع�م��ا�أخيھ، �ال��سيفھ،�فيفخر�عل��ا��ذا

ال�أن�الزمان�يضطر�ي��وتجمعنا،�ولم�أعلم�أن��يام�قصيدتھ،�ع���فرددت الوضع،�ذا�

� �ا��وف � .)١( .. "منھإ�� �قومي �باعث �ا��ص�� �نقيضة �ع�� �الباعث �فإن �ثم �ن�يل،من

                                                           
 .٢/١٩٩:  العقد الفرید– )٢(
 .٢/١٩٩:  العقد الفرید– )٣(
  . وما یلي ذلك١/٣٤٣:  الفرج بعد الشدة– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�بھ�و�بتدار�إ���فعلھ�الكث��ون�من�الشعراء�حي�ئذ؛�خوفا�من�سطوة� تقاعس�عن�الفو
 

                                                                          ز
ً

 

  .�وانفرد�بھ�ا��ص���و�و�شامخ�النفس�عا���ا��ب�نوحاش�تھ،�م���

�يكش      �الباعث ��ذا �ومثل �املشرئب �الشاعر�العر�ي ��ذا �أصالة �عن �تھ،ف �املز�و�و�عر

طن�تھ،�تھ�يمبقو �العواطف�ال���تمخضت�ع��ا�ز���أبر�العاطفة�القومية�أو�الوطنية�نإوو

�سطو �من �ي�� �فيما �ل�ا �سنعرض �ال�� �الشعر�ة �ي��ظ� :رتجر�تھ �النقيضت�ن والناظر�إ��

� �ال�� ��تفاق �أوجھ �أك���من �لالختالف أوج�ا
 

                                     
ً

�ع���تفتض��ا �و�تحتم �املناقضة �طبيعة

ن�والقافية�والغرض�العام�و�ف�ار�ال����ش���ان� زالشاعر�ن��ل��ام���ا��االتفاق����الو

ة�ا��دل�حول�ا�ونحو�ذلك� رغالبا����مناقش��ا�وإثا
 

                                              
ً

�أوجھ��ختالف�بي��ما�كما�،� زومن�أبر

�تجر �ل�ل مة �املال �والعاطفة ،� ا��ما �و �من �ا��في �الباعث �سلفا زأشرت ر
 

                                                           
ً

�كذلك� ،� �م��ما �ة

�ملفت�للنظر�إ���حد�كب��؛�فنقيضة�ابن�يز�د�ت�اد� قاختالف�ما�من�حيث�الكم،�و�و�فار

�ظا�را–تبلغ�ضعف�قصيدة�عبد�هللا�بن�طا�ر،�و���مع�ذلك�ل�ست��ل�ا�
 
      
ً

 ����الرد�ع��-

�ب �طا�ر؛ �ابن �من �شطرل �إ�� �تقسيم�ا �م�ساو��ناملمكن �:ل�و :�ن �غزلية���عده مقدمة

د��ذه�املقدمة�ح���ت،�وتم..)ال�يرعك�القال�والقيل: (طلع�املتضمن�مع���الن��تبدأ�منذ�امل

� �(الب�ت �بقول)٢٤رقم �يختتم�ا �حيث �الد�ر�: (ھ، �تخا�� �معقوافأذ طائره،ال �عنك  ).له

�طا�ر�املوضوع�و�: الثا�ي �بن �نقيضة �ع�� �الرد �إ�� �خاللھ �من �و��دف �للنقيضة ��ص��

ن�ب�تا�وعددمنھ،ومجادلتھ�و��ائھ�والنيل� �أبيات��ذا�القسم�ست�وعشر
 

                              و
ً

 .  

�ج�ت�ن     �من �يأتيھ �يز�د�نقيضتھ�بالغز �شعراء�أوال�ما: لواس��الل�ابن �لبعض �مسايرة ،

�ن�أمثال�جر�ر�وغ��ه�من�شعراء�ا �و�راعرالنقائض�املش�و تھ�للنقائض،�فغرام�جر�ر�بالغز

�تط �املقدمات ��ذه �و�انت �نقائضھ، �مطالع ��� �ح�� قانھ �يفا �ي�ونا �لم �أحيانا�رفيھ و
 

         ل
ً

 

�أك���من�خمسة�عشر�ب�تا ف�ستغر
 

                            ق
ً

دق�ب�نما��ان�،  �يميل�إ���افتتاح�نقائضھ�بالفخر�زالفر

  .)١(أو�ال��اء�مباشرة�

ا:ثان��ما     �ةر�مجا �من �بالغز �قصيدتھ �بدأ �طا�ر�وقد �بن �هللا ��انت�قبل،ل�لعبد �وإن

�ا��مسة�أبيات؛�لكنھ�فعل�ع���أي� ���مقدمة�ابن��والناظر�إ!حالزمقدمتھ�ف��ا�لم�تتجاو

�أنھ� ��و�� �للو�لة ك �يد �بل �أشعار�الغز ��� �املع�ود �ا��و�الغز�� �ذلك �ال�ير ��ذه ريز�د ل ى
                                                           

  .١٢٦/١٢٧:  الشعر األموي– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�مصنوع�مت�لف�إ���حد� �ال���تصاحب�العواطف�و���زه�ف��ا�أن�يتلمس�تلك��عيد،لغز

� �فيھ �تلعب �والذي �الشعر، �من �اللو �ةالعاطفن�ذا �أك���قدر�ممكن ل��كيتھ��الوجدانية

� تقاء �باط��ا .بھرو� �ب�نما �ظا�ر�الغز �ل�ا �فاملقدمة ��نا �لومن ��إيماءات رمز�ة�سياسية

� �خفي �طرف �من �تخدم �نقيضتھ،�.�ص��غرضھ �س�يل �ليم�د �املقدمة �بتلك �جاء �فكأنھ

�الفصل� عبد�(�ومن�املمكن�أن�نصدر��ذا�ا��كم�ع���نقيضة�بي��ما،زومن�ثم�فال�يجو

  .�كذلك)هللا�بن�طا�ر

�مدفمق     �طا�ر(ة ��ع��)ابن �املثال �مفاتيح�معقدة،�س�يل ��شبھ �لك��ا �الصنعة، �ظا�رة

�القو �جاز��� �إن �ة �أسطو �أو���و�مات للغز، �. ر �فكرة �وخطر�عشق�الوصللف�و�ي�ناو

البيض��وا�س�الذي�ينقلب�باملرء�إ���أن�يص���مستعبدا�
 

                                                 
ً

،�ال�يكف�عن�ينِ     �املدو��أل�ن،

� �رالشعو �اق،أو�بالقلق ��الغر�م�أو�ر� �ف�و�ومن.. دمھل�املمطو �كذلك �)لدخوم(��ان

� �حيث �من �وال�الك �الفساد ��لفا.قصديص�بھ �تلك �ضم�فتأمل �ال�� �طا�رَّ          ظ �ابن  ��ا

� �وجھ �ع�� �أخ�/ل�ممطو/ٌ      �غر�م/ٌ     ��عب/�مدين/ل�مملو/مديم /ٌ     مدمن (:التحديدمقدمتھ

  ).ل�مدخو/الوج��ن

�وت     �اتحدت �وكأ��ا �ومعنا�ا، �مبنا�ا ��� �ة �متقا ����الكث���م��ا �ذلك�رترا�ا �لتعكس �ت رقا

�.بالغيومد�َّ                                          �ابن�طا�ر�وقت�نظم�قصيدتھ،�و�و�جو�معقد�ملب�عانيھا��و�النف����الذي�

� �و��ن �ب�نھ �النفسية �العالقة ���وب �خفي �طرف �من ��عكس �بي�تھكما �و�و�–�العر�ية

�����صل �ا��ديدة�أو�البديلة�إن�جاز�التعب��،�وكأ��ا�تلفظھ�وقومھ�لفظا�بالرغم�مما�-رفا
 

                                                                       
ً

�وما�ومناصب،�املتعاقبة�من�وظائف�ح�وما��ا�ا�من�نجاحات�وما�تقلدو�ا����حققوه�ف�

� �ا��لفاء �مناصرة اء �و �من �وممتل�ات،�العباسي�نرجنوه �وضياع �أموال �من ضا��م ر�أو�إ

�خية�املخ �الغر�ب،ياة�يحيا�حف�و�من�واقعھ�النف����. تلفةروذلك�ثابت�تؤ�ده�ال��ا��ن�التا

��املألوفالغ��� �مس، �عر�ي �مجتمع �مل� �وقومھ �يدينھ �ملم �من �حقھ ��� �اق��فوه د�سفاا

�ا��غتي ض�ن�االت�السياسية�ل��لفاء�والتصفزوجرائم��ان�من�أبر ريات�ا��سدية�للمعا

�وال��ب�أ��م�.�م�ن�اغتيال�طا�ر�بن�ا��س�ن�ل��ليفة�ذلك،�وأقرب�مثل�ع���الثائر�ن،

ن�بتلك� وكث��ا�ما�يفخر
 

                     
ً

�وازع�من�حيا��رائم �فخر�د�أشرت�من�قبل�إ��وق. اء�أو�دينن�دو

  ..طا�ر�بن�ا��س�ن�باغتيال��م�ن



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

  ��عده�ل��الئفً   اءَ  ن�عُ          �����بقيتماَّ    وإن املؤمن�ن َ      �أم��ُ     قتلت

�شعو     �إذن �بل� ٌ           ر إنھ �ا��ضيض �إ�� �بنفوس�م �ف��و ��عتاد�م �ال�ينفك �باالغ��اب ى�دف�ن

� �ا��ياة �مع �الطب�� �تجا�س�م �و�عرقل �فيھالعر�ية �يرفلو غم�ما �حول�م� نمن ��عيم�ر �من

�وظل� �مقدمة�ابن�طا�ر�وجدناه .ممدودمقيم �قراءة �عاودنا �لفظثم�إذا ) البيض (ر�يكر

�مرة، �من ��فالظا�ر َّ             أك�� �َ       �أنھ �البيض( بھع�� �)�وا�س �العذار �جمال �عن �كناية ى،

�. و�ذا�املع���الظا�ر�يالئم�الطا�ع�الغز���للمقدمة. و�عوم��ن �نظرا�–ىلكنھ�من�ج�ة�أخر
 

      
ً

�املقدمة �نحو�الرملطبيعة ��وميل�ا �ز�ة �–السياسية �إ�� صف�،)السيوف(��ش���كذلك و�و

�عن��ة ف����الشعر�العر�ي،�ومنھ�قو لالسيوف�بالبيض�معر   :)١(و

  �ال�ند�تقطر�من�دميو�يضٌ                                   ولقد�ذكرتك�والرماح�نوا�ل������م���

 الفخروالداللة�ع���السيوف�بلفظ�البيض�يالئم�املوضوع��ص���للنقيضة�و�و�جانب�

����اع��م�وسطو��م�ونيل�م�من�ا��لفاء،�و�ؤ�د�بآبائھ السيا��� ن�وأجداده�و�م�املعرفو

  :�ذا�ا��انب�قولھ����سياق�الفخر���م�والتعر�ض����اع��م

َ                 سل���م�تن�يك�نج ـــْ ـــّ      ات�مصّ               د��م�����مشرفيــ ــ ــ   ً     اقيلـ

 ب�مَ  ضّ   �عُّ   �ل
    ُ
لقا������وغرار�ا��َ      شرب�عٍ

 
                  

ً
ـــ ــ ـــ�مفلّ  دــ    ُ ل وـــ

ه� ضالبيولفظ�     ،�ا��انب�الظيالئم�رباعتبا ��ز�لنا�ن�تھ�ي فإنھلا�ر�من�املقدمة�و�و�الغز

�ة�بألفاظھ�وتالعبھ���ا�ألداء� �فكر�ة�مختلفة��تجا�ات،�و����عتمد�ع���مضام�نر���التو

�أك�� ��يحا�ي �ا��انب �يالئم ه �و�و�بدو �سواه، �عبدر�من �ال���ص �ف�� �طا�ر، �بن �هللا

�الشاعر �ال��صية �تلك �ع���تبدو�لنا �تبدو�لنا �بل �الفذة �وعبقر���ا �بف��ا ����بنا �ال�� ة

�وأك���م �ذلك، �من �يالعكس �ما �مضمو �إليھ �يجذبنا �ذات�بوحنا �أسرار�القو �من ل�عنھ

�وال �القومية �بالعربالصبغة �ذلك تباط �وا �مقدمتھ�. روطنية �طا�ر�من �ابن �تخلص ولقد

  :تلك�بقولھ

�عما�ل��ت�بھ�����ففرا���عنك�مشغو لأقصر   ُ                                       ي

                                                           
 .یوسف عید، دار الجیل بیروت. ، د٢١ص:  دیوان عنترة بن شداد– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٥٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�يأقصر :علفالف     ��ذا �بان��اء �إيذان �للمرأة�املدخل،، �خطاب ة �صو ��� �بھ �جاء ر�وقد

� ��� �قائما �للمقدمة �الظا�ر �املع�� �ذلك ليظل
 

                                       ي
ً

��ذ�ان؛  �النظر�بوساطتھ �عن�فيلفت

و�و����نظره�موضوع�م�م�لعلھ�أ�م�. �ومن�ثم�فخره�بنفسھوأجداده،موضوع�فخره�بآبائھ�

� �بوصل�ن، �و��شغال ��وا�س �البيض �مشغوف(من �عنك �ذلك�). لفرا�� ��� و�و�محق

فآباؤه�وأجداده��م�الذين�صنعوا�لھ�مجدا�ال�ي
 

                                         
ً

����بالد�ل�ست�ببالد�،زال�يفخر�بھ�و�نعم

ض�ل�ست�ل�م� ضرل�م�وع���أ ة�الفخر�أن�يفص !ربأ َّ                            ور ولقد�اقتضتھ�ضر ����آبائھ�   لل�القو

�ّ                          وأجداده�ف��اه��ش���إ���جد �ّ      ،�وجد)مصعب(ه طا�ر�بن�(أبيھ�،�كما��ش���إ���)ا��س�ن(ه

�و�)نا��س� �بالفخر�والثناء، �و�فرده � ضغط، �ا��يوش�� �قيادة ��� �بطوالتھ �عن : ا��ديث

�نحو�بابلھ( �ج�شا قاد
 

                  
ً

�و�و�..) �اغتيال�ا��ليفة�العر�ي ��� �و�راعتھ �تجتاح�صولتھ(، .. ملك

�مختلفة،�و�صر�ع���تناولھ�مرة��عد�)لونداه�الد�ر�مبذو ��ذا�ا��دث�بطر ق،�و�و�يصو ر

�بحي ، �ىأخر �نواياه �تخفى �ال ��ل�ل: (�كقولھ!الس�ئةث �املخلوع �..)ھأبطن �وال��(، ب�ىفثو

  .و�كذا،�.).نزعت�منھ�تمائمھ..) (مصرعھ

�فخار�و �من �للفرس �ما �و��ن ��م�ن �مقتل �مسألة �ب�ن �ود�اء �طا�ر�بخبث �ابن �ط � رلقد

�ط��ذا�بذاك��عكس�لنا�نزعتھ�الشعو�ية�الدفينة�ال���أشرت�إل��ا�من�قبل  -روسؤدد،�و

�الرجل�لم�يكن�يقصد����نقيضتھ�إ���الفخر�بنفسھ�و�قومھ� و�و���إ����ذ�ان�أن��ذا

�ذلك �من �أ�عد �إ�� �يذ�ب �نراه �بل �طرفْ                                   وحسب، �من �ة �والعر �غمز�العرب . �خفيو�ح�ن

�عنده�الباعث�أحيا قدن�وم��م�ابن�يز�د�ا��ص���وو�ان�ذلك�الغمز�مثار�غضب�الغاضب�

  .ن�قبلّ                                 ا��قيقي�للرد�والنقد�كما�مر�بنا�م

نا�وجو�نا�      ت�العشر�ن�،)يز�دابن�(�قصيدة�نحورفإذا�أد �مقدم��ا�ال���جاو اعنا�طو ز� ل ر

ب�تا�بقليل
 

          
ً

اه��عمد�إ���.  روالواقع�أن�طول�ا�لم�يكن��غ���قصد�منھ،�بل�أ �ألنھ�صنع�ذلك؛ٍ                                                        

� �حيث �من �طا�ر، �ابن �ال��وعص�يع �نحو �املدلوالت�السياسية، الرمز�ة���ا �وتوظيف

�و� �اللفظية �معا�ي �ألداء �مقصودةسلو�ية �إ�� �م��ا ����ام �إ�� �����فصاح،�أقرب �ول�ا

� �فأما �ظا�ر�و�اطن؛ �نفسھ �الظا�رالوقت ��م��ا ��غلب �الذي �الغز�� �الطا�ع �عل��ا،فذلك

د�العاطفة�خشن� رو�و�كما�يبدو�للناظر�ن�مت�لفا�مصطنعا،�با
  

                                                      
ً ً

�وعلة�ذلك�أنھ�ال�اللفظ،



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٥١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�مرسلة�لغاية���ا،�عييقصد�بھ�حقيقية�أن���أو�امرأة� مو ز�بل�������الكث���الغالب�م��ا� ر

  .حرب�ال�غاية�حب

    � �النقيضة�الذيراد�ف�و�امل:الباطنوأما �أجزاء �تتم �ف. �بھ �ثم �ا��ال�إومن �بنا �سمح ذا

�قسم�ن �إ�� �يز�د �ابن �نقيضة �أشرت-بتقسيم �-�كما �املعا�ي�ما�م��ل�ون�ي�و �متضمنا
 

               
ً

�تبد مز�ة � �بطر�قة �املؤداة �و�ساليب�راملست��ة �باأللفاظ �والتالعب �الصنعة �فذلكة و�ف��ا

� �طا�ر����ا��زئية،روالصو �ابن �ع�� دا � �ذلك �ع�� �و�و�يقدم �املقدمة، �بذلك �وأع��
 

                                                        ر
ً

 

مز�ة �ا�مدلوالت� رمقدمتھ�القص��ة�املوجزة�ال���تحمل�بدو �املعا�ي�تضمنفي ؛الثا�يأما�. ر

�الرمز� �استخدام �إ�� �ف��ا �ال�يميل �ال�� �الظا�رة �بل�الوا��ة �املعا�ي، �من �مع�� أو�ي��م

�طا�ر�تناوال �أف�ار�ابن ي�ناو
                          ل 
ً ا�مباشر 

 
 
ً

�وال�دم�واحدة ، �النقض �عل��ا �ل�سلط ى�تلو��خر

  :فابن�يز�د��س��ل�نقيضتھ�بقولھ. صراحة

َ                                       ال�يرعك�القال�والقيل������ل�ما�بلغت�تح ـــــــــُ   !ميلـ

�جر�ا�ع���عاالواش�ن،ف��اه��سلك�مسلك�الرافض�ملزاعم�    
 

            
ً

وأداة�. لدة�الشعراء����الغز

فض�املباالة�بالقال�،)ال(الن�� ر�ال�تمثل�فقط�املف�وم�املستفاد�من�املع������الب�ت�و�و�

� �واملطالبة �ونقض�بتكذيبھ،والقيل �املقدمة �طا�ر��� �ابن �ملزاعم �كذلك فض ��و� ر�بل

  .ملراميھ�الرمز�ة�ال���ضم��ا�مقدمتھ

�ظا�را-بيض��وا�سوابن�طا�ر��ان��ش�و����مقدمتھ�من�ال    
 
      
ً

نا�عن�الصراع�����و�حدث-

� �ف�و�موصوالغرام،عالم �ذلك �ومع �و�غضاء، �الصدود �مدمن �ذلك�!ل�فمحبو�ھ �ولعل ،

�العاشق�ن �دنيا ��� �. سر�وصلھ �بوادر�ش�و �و�ذه �يملھ�الناس، �العتاب �يديم �الذي ىب�نما

� �حو �تدو ��ل�ا �واملسألة �العتاب، �ك��ة �ترضيھ �ال �الذي �املحبوب �ذلك لمن التخبط�ر

� �بال�و �يتصل �فيما �والغرام،ىو�ضطراب �صدود �من �ي��بھ �يالقيھ�وعتاب،�وما �وما

�هوابن�يز�د�ال�ير������ذ. ���وصل�ناملحب�ال�ائم�من�عنت�البيض��وا�س،�وا��رص�ع

،�ومن�ثم�بدأ�نقيضتھ�بالرفض�القائم�ع���عدم�إ�� النظرة�امل�شائمة �وأ�ل�ال�و ى�ال�و ى

�ومصدر�القال�والقيل��نا��و�.بالغرائب�����ذا�العالم�امل��ء�ي��دداملباالة�بما�يقال�وما�

�لرفض� �تم�يد �مقدمتھ ��� �لھ �عرض �فيما أيھ � فض � �فمسألة �ثم �ومن �طا�ر�نفسھ رابن ر

  .العمومفخره�بنفسھ�وقومھ�ع���وجھ�



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٥٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�املحب�ن�يز�د ابنوالناظر�إ���مقدمة�     ،�لكن�ش�واه��نا�ال�ى�يجده��ش�و��و��خر�ش�و

� �عند �آخر�يتصل�تقف �لو �إ�� �يميل �بل �املحبوب، �مع �التوافق �ومعاناة �الصدود نحدود

�ا��طاب قيق�،�عذر يبتحقيق�العدل�و�نصاف�الذي�يصبو�إليھ����صلتھ�بھ�و�و�ل�ن� ر                                                                          ٌ 

،�ع���العكس�من�)واحك���ما�ش�ت�واحتك��(،�)ٍ               حملي����ل�الئمة(����عض��حيان�،�

�ا��د �إ�� �ميال �يميل أيناه � �طا�ر�الذي ابن
 

                                     ر
ً

 � �مقدمتھ ��� ��حيان ��عض ��� �والقسوة : ة

�عما�ل��ت�بھ( ُ                ي أقصر ،�و�ذه�ا��دة�تالئم���صھ�من�ج�ة�)لففرا���منك�مشغو(،�) 

أم��ا��ونھ�
 

      
ً

�أو�جنديا�أو�قائدا�من�قادة�ا��يوش�العباسية�،�فاملسألة�عنده�أوامر�ونوا��،�
  

                                                                        
ً ً

مة����كث���من��حيان� ��عض�أساليب�املحب�ن�لثم�إذا�وجدنا�ابن�يز�د�ي�ناو. روحياة�صا

  :���مقدمتھ��ا��ديث�عن�ظلم�املحبوب����قولھ

ــــــــــــأي ـــن����عـــــــــ ـــــــــٌ         دل�إ���بـــــ ـــ ـــــــــــك�مقبوٍ        دل�����ــــــــ ــــــــــل�منــ ـــديــ ــ ل�أبـ                                                 ٌ!  

ـــالد�إن�عدمت�العدل�منك�وإذ������أنا�فيك� ــ   ل�معدورـ

�من�)حملي��،�واحك��،�واحتك�� (:لھ�تواضعھ�أو�التذلل�أو�ا��ديث�عن      ى،�أو�الش�و

�املحب �وج�د �الع�د، �باب�. وغ���ذلك.. خيانة �ف�و�من �مقدمتھ ��� �ذلك �تردد �إذا لأقو

�د،�واللوم،�وغ���ا�مشا�لة�ظا�ر�ا��طاب�الغز��،�وإال�فا��ديث�عن�الظلم،�وخيانة�الع

�خفي�ة��ش���من�طرفاتھ�مضام�ن�فكر��الذي�يحمل����طياب�الرمزيمكن�أن��عد�من�ب

�ل�ا� �ذاتھ �الوقت ��� �لكنھ ، �نحو�الغز �ظا�ر�يميل �ل�ا �السطو �خلف جة �مد �معا�ي لإ�� ر ر

�ألوان�التالعب� �من �كذلك �و�و�لو �جو�املناقضة، �التعقيد،�يالئم ��� �غاية �معقد نباطن

� �ب�ن �قائمة �حرب ��� ���ا ة �واملبار �ج�سازباأللفاظ �يمثل �م��ما ��ل �عنيدين خصم�ن
 
                               
ً

�لھ�

�وسماتھ �الرد� .خواصھ ��� �طا�ر�و�وظف�ا �ابن �أساليب ��عض ��ستخدم �أحيانا �نراه ثم
 

                                                          
ً

  :طا�رعليھ،�فإذا�قال�عبد�هللا�بن�

�عما�ل��ت�بھ�����ففــأقص ُ                    ي ر ـــ    لرا���منك�مشغوـ

�مناقضا� �ابن�يز�د�ا��ص���يقو نر
 

ل                               ى
ً

  :لھ  

لما�فرا���عنك�مشتغل������بل�فرا���بك�مشغو                                           ُ  



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٥٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�بأن     �يتعلل �وقومھ�لفاألو ��الفخر�والز�و�ب�سبھ ، �بم�مات��مو �البيض �عن �مشغو رھ ل

�املع���.العربوالضغط�ع���شعو��تھ�ال���يتدلل���ا�ع��� فرا���عنك� (:ب�نر�والثا�ي�يداو

ة�التالعبذلك�،�لكنھ�يث�ت�عن�طر�ق�)وفرا���بك ���ا���ا،ز�اللفظي�أو�املبار ل�أنھ�مشغو

� �.ا��الت�ن�� ��نا �أر–�والرمز�ة �الضم��ين-ى�فيما ��ذين �ت��ح �ت�اد �بك: (�ال .. )عنك،

�والباطن�ف��ما�مسلط�لنقض���و�مات�ضم��ه،�م��ما�أنھ�يخاطب��ن���ال������فالظا�ر

  .مقدمتھابن�طا�ر����

�يقصد�ا�ابن�يز�د�خفية����مقدمتھ�أحس��ا�ذات�صفات�قومية�أال�و���ال��و�ن���    

�ة( �يز)والعر �ابن �سما�ا �كما �أو�العر�ية �من�حديثھ، �أسلفتھ �بلغت���: " �د�فيما �ملا ُ                وكنت

�ة(فالعر�ية�أو�إن����التعب���..". القصيدة�امتعضت�للعر�ية ���الذات�السامية�) والعر

� �وقد �مقدمتھ ��� �ا��ص�� �يز�د �ابن �ف��ا �يتغز �صبغلال�� ��ا��ديث �الرمز�ة�بصبغةع��ا

� �يدالشفافة،الرقيقة �ال�� �والفكرة �النقض، �مقام ��� �ألنھ �من��ذلك �و�ناقض �ع��ا افع

ٍ                                                       �وثيقة�الصلة�بالسياسة�وا��الفة�العباسية،�و�رجل�من�كبار�ف��؛�حساسيةأجل�ا�ذات�
�سبق�أن�جيوش�ا،أمرا��ا�وقادة� ي�ف�و�نوع�من�ا��ذر�وا��رص،�السيما�و�و�من�ب�ت�أمو

�من� �والعامة �الشعب �صفوف �إ�� �وأعادو�م �ا��كم، �صو��ان �م��م �العباسيو نان��ع

  .الناس

�ال�ول     �مغايرة ة �بصو �عنھ ��شاع �أن �يز�د �ابن �يخ��� �وال�� �املست��ة �املعا�ي ��ذه رعل

ا��ا�ع���وجھ� ريقصد�ش�ئا�من�و
 

                            
ً

�طھ�أو�اليق�ن، �ما��ان�س�با����تو ر�
 

                           ر
ً

ف�م�نقيضتھ�ف�ما� 
 

                
ً

� �نقيضتھ�.تفس��ه�ساء �ع�� �يز�د �البن �عتابھ ��� �م��ا �جانب �طا�ر�عن �ابن �كشف �ولقد

ُ                                           يا�أ���جعل���هللا�فداك�قلت�شعرا����قومي�أفخر� " :ليقو�حيث�عليھ؛وقسوتھ����الرد�

جل��و�وإن�حسابك،�لم�أطعن�فيھ�ع�����م، ر�وال�أدعيت�فضال�عليك،�وفخرت�بقتل�
                                            
ً ُ

ك�عند�م،�ف�ان��سعك�الس�وت�أو�إن�لم��سكت� ر�ان�من�قومك�ف�م�القوم�الذين�ثأ

��سرف �وال ��غر � .)١(.."قال �يقو ��مر�:لھلوكأنھ ��عنيك،�إن ��والال �بك �مباشرة؛�يختص

ت���بالرد� �وإذا��انت�الغاية�من�الطا�ع�الغز���وا��ة����مقدمتھ�وال��وم؟رفلماذا�ابتد

�تھفإ��ا�تكشف�عن�محب�عاشق� ،�متعصب�لكرام��ا�وم��ل��ا����القلوب�والنفوس،�ولعر

                                                           
  ،١٢/١٢٥:  األغاني– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٥٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�وما�تبقى�من�أبيات�القصيدة�.مقدم��او�نا�يلتقي�الباعث�ع���النقيضة�مع�الغاية�من�

و�دم� ونقض�ألف�ار�خصم�ا،،�)العر�ية(لب�ت�الرا�ع�والعشر�ن�دفاع�مستميت�عن�منذ�ا

�ملوك�ا �و�األخص �أبنا��ا �ع�� �املر�ب �نأخذ .لفخره �أن �يجب �الذي �الطر�ف ����لكن ه

�الذي�اس��ل�فمنذ����ذه�املقدمة�الطو�لة،�أمام�أمر�ن� ا��سبان��نا�أننا ل�الب�ت��و

ما�فرا���عنك� (،�وح���الب�ت�ا��ادي�عشر)ُ        �والقيلُ             ال�يرعك�القال(الشاعر�بھ�قصيدتھ�

�تھ�باطنا�أحسب�أنھ..) مشتغل ��ان�يحدثنا�عن�عر
 

                           و
ُ

وظا�را، 
 

       
ً

� �بنا����مسالك�الغز ل�يجر ي

  :قولھفإذا�دققنا�النظر�منذ�الب�ت�الثا�ي�عشر�و�و�. يالعذر

م����سكن������وج��ا�للشمس�إ�ليل   و���بنات�الر

�الغزلية     �املقدمة ���اية �وح�� ،)� �الرا�ع نالب�ت �اتجا�ا�؛)ووالعشر �اتجھ �أنھ �الحظنا
 

                       
ً

��� جديدا
 

        
ً

� �ج�ت�ن؛ �من �غزلھ �بنا�: أول�ما�طر�قة �لي�تقل م �الر �بنات �من �واحدة ه وإيثا ر

�التأو�ل �يحتمل �ال �مكشوف �وا�� �غز�� �ذو�طا�ع �و�و�حديث �ع��ا، ومسألة�. ل��ديث

�آن �الشعراء �فيھ �ا�غمس �فيما �ا�غمس �فلعلھ مية �ر �فتاة �عن �عشق�وحديثھ �من ذاك

�العامة� �جوان��ا �مختلف ��� �العباسية �ا��ياة ���ن �تحفل ��انت �ال�� �والقيان يا��وار

�ذك.وا��اصة �لوطنھ �حبھ �أن ��نا ه �تصو �املحتمل � � �و��و
 

ر                                        ن
ّ

  � �بفتاة �غرامھ مية،ره �ور

  .وال���ء�بال���ء�يذكر

�أنھ�نزع�����ذا�ا��زء�من�غزلھ�نزعا�حسيا�خالف�بھ�مذ�بھ�:الثا�يو�مر�    
                                                         
ً �إذ�سابق؛الًّ

� �عن �حديثھ ��� �ة �العذ ��س�شعر�منھ ركنا
                                    
�تھّ �أك���مال.وعر �ذلك �دفاعھ��و�ان �لفكرة ءمة

� �ملاعن ����العر�ية؛ �قد حية �ر ابط �ر �من �تجا��ا و��س�شعره �و�ساليب�و ز��لفاظ

�.�حيان�ومن�ثم�مال����ا��ديث�ع��ا�إ���الرمز�ة����كث���من�دقيقة،ترجمة��ا�ال��جمة�ع�

 مباشرة؛�بطر�قة�ا�����ما�قالھ����ا��زء��خ���من�غزلھ�لنتلمس�مذ�بھ�ولنعاود�قراءة�

  :ليقو

ـــ���أرج�بال   أي�عطف��ا�بھ�انصرفت��� ـــك�معلــــــــمســ   لوـــ

ـــتتعاطى�ش ــ ـــ�معّ  دــ ــ ـــ ـــ   ل��ونطاق�ا��صر�محلو  جر�ا����ـــ

ـــــــــبأدال ــــل�ل�ـــــــــــيـــــــــــ ــــــــــــــ ـــ ـــــا�فتــ ــ ـــ ـــ�حب  ل����ـ   لـــــــــــــــــذا�تلك��داليــــــ



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٥٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــفبنف����دم ـــ ـــ ــ ــ ــــ��ومث  ج�مشط��ا���ـ ـــــ ــــــ ـــان��ا�املــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــراسيــ   لـــــــ

وامليل��نا�نحو�ال��عة�ا��سية����الوصف�دليل�ع���أنھ����ص�لنا�محبو�ا�حقيقيا�     
  

                                                                         
ً ً

� ��� �املحددة �امللموسة �صفاتھ �أ��.�بياتلھ �صفا��ا �من مية �ر �فتاة �عن �او�ف�و�يحدثنا

� �)ل�عطبو/�عيطاء/غادة(جميلة�ال�يئة �مض�ئة�الوجھ �للشمس�إ�ليل(، �جميلة�)وج��ا ،

�الرائحة، �معلو(�ومنعمة �باملسك �)لأرج ��� �بار ة �أثر�ا��ضا �وعل��ا �ب�يا��ا ��ع�� ز ، تداء  ٌ                                        ر �را

�مم��ة�و���كذلك�،)ّ                 تتعاطى�شد�م��ر�ا(وجمال�ا��من�أناقة�املرأة��ذه�الثياب�ال���تز�د

� �بتمشيطھ ��ع�� �الذي �املس��سل �الطو�ل �مشط��ا(�شعر�ا �دمج �يرسم�).. فبنف��� �كذا

�ح�����ع���بإبراز�جمال�ا� فة�الصفات�واملعالم�وذلك�من�منظو ر لنا���صية�أنثو�ة�معر ُ                                                                           و   

�غالبا�أو�حاسر�ا،�و���صفات�لفتاة�و�تحسس�مواطن�ا��مال�ال���دلتھ�عل��ا�وعرفتھ��
 

          
ً

�والت��جأ��ا�تراوح�ب�ن� حاسرا�أو� (رالسفو
 

         
ً

تبعا�ملقتضيات�ا��مال�ومتطلبات�) ذات�مقنعة
 

                             
ً

� �معالم�قينة�ا��ديد،يالعصر،�ومسايرة�للواقع�ا��ضار ن�و���معالم�أقرب�إ���أن�ت�و

�أومن�القيان�أو� �ة�من�ا��وار يجا   .����كذا�يبدو��مر�ر

�ابن�يز�د�وصف�عالقتھ���ا�وصفا�وجدانيا�خاصا�جدا�جعلنا�نث�������مر��نا�أامللكن�    
    

                                                    
ً ً ً ً

�حدود�ا؛�أال�و�و�قولھ رنذ�ب��عيدا����تصو
 

                                      
ً

م����سكن: ( ٌ                   و ���بنات�الر ) سكن(�ف�لمة�،) 

�السكن.بي��ماتو���باستقرار�العالقة�ودوام�ا�فيما� �ير ى�فا��و�ر . )١(�ل�ما�سكنت�إليھ: ي

�يرا�ا فاللفظ�إذن�يو���أن�عالقة�الشاعر���ذه� ،)٢(�املرأة،�أل��ا��سكن�إل��ا:روابن�منظو

�وا��ب� �بل �و�ستقرار، �السكن �إ�� �أقرب ��انت �وأ��ا �عابرة �تكن �لم مية �الر والفتاة

أيضا،والشغف�
 

     
ً

ة�اللقاء�بي��ما�وقد�  �سبقت�بالدمع(رومن�عالمات�ذلك�حديثھ�عن�حرا

ة�الوداع�كذلك�)مقل��ا   )..لتودعنا،�كحل�ا�بالدمع�مغسوثم�ولت��ي�(ر،�وحرا

�خ�وقف�صامتا�حيال�ما�     وع���الرغم�من�ذلك�ف�ذا�أمر�ال�يمكننا�البت�فيھ�ألن�التا
 

                                                                         ر
ً

 

�ال�ساء �من ��عرف �فلم �يز�د �بن �ملحمد �ال��صية �با��ياة �بھ-يتصل �صلة �ل�ن �- �ممن

�ة�السوداء�ال���تقوم�ع��� �تلك�ا��ا رسو عر�والشا .قبل�ع���نحو�ما�أشرت�من�خدمتھ،ى

                                                           
  .١/١٢٩:  مختار الصحاح– )١(
 .١٣/٢١٢:  اللسان– )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٥٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

��فيما�ساقھ�إلينا�من�أوصاف�محبو�تھلم�يخرج مية�عن�حدود�الالئق�والذو ق�الر �العام،و

لو�ل�ما��ان��عنيھ��و�إبراز�مالمح�ا�ا��مالية�وشغف�ا�بھ�جر�ا�ع���مذ�ب�شعراء�الغز
 

                                                                             
ً

.  

�الغزلية�     �مقدمتھ �من �با��ز�الثا�ي �تتعلق �ال�� ��بيات ��ذه �أمر�فإن �من �يكن وم�ما

�قاأحس�� �عن ��تنم �مر���ا �حقيقي �غرام ��بدية�شاعرنا،صة �محبو�تھ �عن �حديثھ �وأن

�تخلص�) العر�ية( �ثم �موجزا �وصفيا �حديثا �ع��ا �يحدثنا �فا�ساق مية �الر �محبو�تھ ذكره
   

                                                                 و
ً ً ً

 

  :الب�تمن��ذه�املقدمة�الطو�لة���ذا�

ــــال�تخا���الد�ر�طائره������فأذاه�عنك�معق ــ ــ   لوـ

�تھ�منھ�إ���محبو�تھ�وا��طاب����الب�ت�أقرب�إ���أن�     �لعر وي�و ميةن �بالرغم�من�والر

ت����حسامھ�و����من�نفسھ���وض���عن�وداع�ا�ا��ز�ن،�السيما�و�و�يحديثھ�السابق

معركتھ�مع�ابن�طا�ر�والب�ت�التا���لھ�يتوجھ�فيھ�با��طاب�املباشر�إ���ابن�طا�ر�و�ذلك�

��ف�ارتتغ���طر�قتھ����ا��طاب،�كما�تتغ���طر�قتھ����صياغة��سا   .لليب�وتناو

    � �ال��وع�إ�� �عل��ا ��غلب ����امفاملقدمة�إذن �التصو�ر �لإلفصاح �انتقل �ثم ي�والرمز�ة،

�طا�ر� �أف�ار�ابن �و�و�نقض ��ص�� �موضوعھ �يدنو�من �أخذ �ثم مية �ر �بفتاة �غرامھ وعن

� ��� �مذ�بھ �وقومھو�دم �أ. الفخر�بنفسھ �لزم �ثم �نومن �فبدت  وا��ة،�تتغ���طر�قتھ

�ا���ة�قو�ة، مباشرة، ��ستخدم مة �صا �صادقة، �قومية �غايات �من �قو��ا ر��ستمد

�ن��ات� ��� �عال تفاع �ا �وكذلك ة، �والثو �بالغضب ف �جا �شعو �يلو��ا �كما ر واملنطق، رر ٍ                                                                   ر     

  :الصوت،�و�مثل�ا�ع���س�يل�املثال�النداء�����ذا�الب�ت

ـــأ��ا�الب ـــ ــ ــ ـــادي�بنـ ــ   يلصـــــــَ           �قد�قلت�تحما�ملاتھ�����ــــــسبــ

ـــق ـــد�تأولت�ع���جـــ ــــــ ـــ�ة�����ولنــــــ ـــا����ذاك�تـــــ ــ ـــ ـــأو�ــ ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ   لــ

    � ��� �أول�ماوا��طاب �طا�ر،�البن �أو�باألخص ��سبھ �ع�� �مسلط الفخر��و�و�خطاب

�معھ،�: وثان��ما ب�سبھ، �نظره �وج�ات �اختالف ضا �عا �أدبية �مناظرة ة �صو ��� ده إظ�ار�
 

ر                                                         رر
ً

   

ابن�طا�ر�قال�ما�قال�متأوال�ع���ج�ة،�وابن�يز�د�يخالفھ����ذلك�التأو�ل�الذي�ذ�ب�ف
 

                                                                            
ً

نا�الدف�ن��غضب�ابن�يز�د�. إليھ غم�شعو روالب�ت��عرض�للمناقضة����أدب�جم� ر تھّ                                                                 �.روثو

� �ل�ستدر�عطف �خصمھ �مع �منصفا �ي�و �أن ف�و�ير�د
 

                                         ن
ً

�إ����خر�ن،  �وقوف�م �و�ضمن



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٥٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�من�الناسجان��م�كعادة�شعراء�النقائض�وقت� �نقائض�م����جم�و رأن��انوا�ي�شدو . ن

�أوال�عن� �با��ديث �بدأ �وقد �بالنقض، �أخر ��عد �طا�ر�فكرة �أف�ار�ابن �ي�ناو �نراه ثم
ى                                                                           ل
ً   

�) �م�ن(مسألة�الفخر�بقتل�والده�ل��ليفة�العبا���� �القو لفأبان�عن�مدلو �من�:راملأثول

��ذه�الف �ط�بي��ا�لقتل�يقتل�ولو��عد�ح�ن،�لكنھ�قبل�أن�يخوض����تناو ركرة�بالنقض�

  ).أ��ا�البادي�ب�س�تھ(و��ن�مسألة�فخر�ابن�طا�ر�ب�سبھ�

وتفس���ذلك�أن�ابن�طا�ر�خلط����فخره�ب�ن�الز�و�ب�سبھ�وقومھ�و��ن�جر�مة�والده�     

تك��ا����حق�ا��ليفة�العر�ي�وكأنھ�اتخذ�من�جر�مة�والده�مدعاة�لل���نة�ع���علو� رال���ا

�فكرة�مقتل�وذلك. .قومھشأنھ�وسؤدد� ل�موطن�الغضب�الذي�أثار�ثائرة�ابن�يز�د�ب�ناو

� �ابن �عليھ �اعتمد �الذي ��و ��صل �أ��ا �إذ �و�والده�طا�ر���ل�م�ن �عامة �بقومھ �فخره

����.خاصة �تحمل �العر�ي �ا��ليفة �اغتيال �عن �ا��ديث �فكرة ��انت �سلفا �أشرت �وكما
                                                                    
ً ُ

�وع���ذلك�فالفكرة�.أمر�م�من�طيا��ا�نوايا�خب�ثة���دف�ل��ط�من�شأن�العرب�وال��و�ن

نفس�ا�ل�ا�ظا�ر�ول�ا�باطن؛�فالظا�ر���دف�للفخر�بطا�ر�ابن�ا��س�ن�وأمجاده����ا��رب�

ة� تفوح�منھ�تلك�الرائحة�الكر��ة�: �والباطن.سطو��مووالقتال�واغتيال�ا��لفاء�و�م����ذر

�أ���� �أصل �لھ جل � �عن �ا �حد��ا�صدو �من �و�ز�د �العرب، �من�كرامة �تنال رال�� �مثل�ر

  .عبد�هللا�بن�طا�ر

�ابن�يز�د��ذه�الفكرة،�وكيف�:�نالكن�السؤال�      �لقد�سلط�ابن�!صاغ�ا؟ل�كيف�تناو

يز�د�مز�دا�من�الضوء�ع���فكرة�ا��زاء�من�ج�س�
 

                                           
ً

�وأعاد�إ����ذ�ان�فكرة�الثأر�العمل،

د�العر�ي، �الذي�يطا ر�ودم�املقتو ك�قاتلھ،ل ه،ر�وأنھ�البد�لصاحب�الثأر�أن�يد �ابن��يقرثأ لو

  :ذلكيز�د����

ـــق ـــل�املخــــــاتـــ ــــــــــ ـــلوع�مقتـ �����ـ ـــودم�الق لو ــ ـــل�مـــــــــاتـ ـــ ـــطلــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ   لوــــ

�الرم ـــنقد�يخو ــ ـــح�عامـ ــ ـــــــــوسن لھ�����ـ ـــرمح�مصـــــــان�الــ ــ   لقوـ

ـــال�الــــــــو�ن ــ ــــــــــــوتــ ـــــ ــ ـــــ�ع ھ�����ــــــــر�طالبــ ــــــــدما��ســـــ ـــــاكيللوــ ـــ   �املثــــــ

ـــمض ــ ـــ مرا�حـ
 

     
ً

ـــ قدا�ومنصلھ�����ـ
 

               
ً

لمغمدا����ا��فن�مسلو  
 

                    
ً

  

�   :كذلكلو�قو



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٥٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــوم                                  ـــ ـــــــ ـــدين�القتــ ـــل�مر��ــــــــ ــ ــــبدم  ن�����ـ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــاء�القــــ ـــوم�مقتـــــــــــ   لوـ

�فيھ      �قولھ ��خ���وخاصة �الب�ت �ع�� �الضوء �سلطنا �بقليل �ذلك نا �تجاو دماء�: (زفإذا

�ع���) لالقو �منھ دا � طنية �و �قومية �حرب �طا�ر�إ�� �ابن �و��ن �ب�نھ �النقد �يحيل ف��اه
 

ر                                                                    و
ً

  

�ف�و�قد �إليھ �أشرت �الذي �ذلك ��� ه �دو �طا�ر،�أما �ابن �لفظ�رشعو�ية �ب�ن �الر�ط ��� رتھ

�يدةمحمد(،�و���ا��قيقة����داء�فرد��عينھ�أال�و�و��م�ن�)القوم(ولفظ�) دماء( ) ز�بن�

جال�أ������صل�وملا�للمسلم�ن،لكنھ�ملا��ان��ذا�املغتال�حاكما�وخليفة� �ان�مغتالھ�
 

                       ر
ً

  .

�فإ �إ�� �الذاتية �ومن �القومية �إ�� �الفردية �من �و�تحو ��مر�يختلف ولك��� .ا��ماعيةلن

�ت� �ال�� �املبالغة �إ�� �أحيانا �نراه��عمد �يز�د �ابن �لھ ��عرض ا��رم�الذي
 

                                                                
ً

�فداحة� �مع ناسب

تكبھ   :ل�فيقو.ا��ليفة�طا�ر����حق�را��رم�الذي�ا

ـــ���بال���يكبو�ل�ا�الفي �فمتبع�ّ       �أو�حلسار   لــ

ـــيھ�مذا�بّ      ال�ينج ــ ــ ــ   ھ��������ر�بوشنج�وال�النيلـ

     � �ل�(فقولھ �يكبو �الفيلبال�� �)ا �و �النيل(، �وال �،)��ر�بوشنج �من �املثل�ض�ألوان رب

�بما�ضمنھ�من�كنايات�مستفادة�من��وقد�أبان�عن�ذلك�املع��عظمھ،ب��امة�ال���ء�أو�

ة�و�غ�سال������ر�بوشنج�أو�النيلربض والغاية�من�ذلك��لھ�أن�ا��رم�. ر�املثل�بالفيل�تا

��و���ةالفكرم�نأ�ي�إ���ا��زء��خ������ث .إليھ�عظمھ�ما�قد�أشار�قطا�ر�يفوالذي�أحدثھ�

� ��مر�الذي ��ذا �سلب �بھ �وأع�� �يز�د �ابن �تناول�ا �يتخذهال�� �طا�ر�وسيلة �للفخر،�ابن

�بطر�ق�ثم�التنديد�غ��ه،�إ���–�حقيقة�–و�س�تھ� �غ���مباشر�ع���أنھ��ان�س�با�نباملأمو
 

                            
ً

� ��م�: ل�و أمر�ن؛�� �بقتل �ا��س�ن �طا�ر�ابن �أوعز�إ�� �أمر�أنھ �لھ �ليخلص  .السلطةن

�م��لة�لم�يكن�أ�ال�: والثا�ي �ل�ا،زأنھ�مكن�لطا�ر�أن�يحو ن�ولوال�ذلك�الفضل�من�املأمو

�ابن�يز�د��شرح�ذلك��مر،ملا��ان�لطا�ر�وأمثالھ�من�املوا������ء�يذكر   :ل�تأمل�قو

ـــــــــبأ���املخلوع�طلت�ي دا�ــ
 

   
ً

  لن����باع�ا�طوـ���لم�يك   

ــــو�ن ـــاه�ال���كــــــعمـــ ــ ـــفــ ـــ ـــ ـــرت�������فعـــ ـــلت�تلك��فاعــ   يلـــ

ـــٍ        و�راع�غ ـــــــ ـــــــــفـــــــ���ذي�شـ ـــق������جالت�ا��ـــ ـــ ــ   يل��بابيلـ



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٥٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�م�ن�الذي�اغتيل�بيد�طا�ر�) املخلوع: (�و�قولھ.ناملأمو) أ���املخلوع (:بقولھواملقصود�     

�ا �وسماه �بي��ما�وجنوده، �دقت �ح�ن �العرش �والية �عن �خلعھ �املأمو �أخاه �ألن نملخلوع؛

�املدمرة �ا��رب �. لطبو �لفظ �استخدام ه �ضم���). املخلوع(روإيثا ��� �خفي ؛طعن �ناملأمو

: �يقصد�بقولھكذلك! قتل�والذي�خلع��و�نفسھ�الذي�،فكأن�ا��لع��ان�مقدمة�للقتل

�شفق( �غ���ذي ٍ             ر اع �أيضا)   �قولھ. ناملأمو ��بابيلجالت: (أما �أحداث�)�ا��يل �بھ �فيع�� ،

� �املأمو �ب�ن �ا��الف ��س�ب �وقعت �ال�� �ع���و�م�ن،نالفتنة �املدمرة �ا �آثا �ل�ا ر�و�انت

�أو�ش�ادة� .�وخاصة�مدينة��غدادالعباسية،املدن� �خيا و�بيات��عد�ذلك��عد���ال�تا
 

                                       ر
ً

 

ك��ذه�ا��قبة�وعاش�أحد��ا�عن�قرب�أما� ٍ                                                        ر ع���العصر�من�شاعر�أد الثانية�ال��� الفكرة 

�ف�انت�الطعن�����سبھ�وا��ط�طا�ر،عرض�ل�ا�ابن�يز�د����نقده�أبيات�عبد�هللا�ابن�

دا�منھ�ع���.وفضلمن�شأنھ�و�عر�تھ�من��ل�مجد� �ولقد�عمد�ابن�يز�د�ل�ذه�املسألة�
 

                                          ر
ً

 

�بالك��� �الفخر�املدل �طا�ر�و�� �ابن �أبيات �تلو �ال�� �العامة �يز�د�.والز�ونالغاية �ابن �أما

ميھ�فقد�بدأ�   :باملجوسيةربالطعن����أصل�عقيدتھ��و���و

ـــيا�بن�ب�ت�النار�يوق ــ ــــــد�ا������ما���ــ ـــ ــــــ ـــ ـــاذيھ�ســ ـــ ـــ ــــــــ ـــ   !راو�لــ

  فانظر�إليھ�يجعل�منھ�سادنا���دمة�عباد�النار،�وإضافتھ�إ���     
                                                        ّ ً

و�و�م�ان�) ب�ت�النار(

اية��عقلھ،�وتذك��ه�بأصل�عقيدتھ�ال���عبادة�املجوس،�فيھ�ما�فيھ�من��س رت��ان�والز

�والتذك���بذلك����ء�مؤلم�للنفس�.باإلسالم�ان�عل��ا��و�وقومھ�قبل�أن�يمن�هللا�عليھ�

دحا�من�الزمان����ضالل�مب�ن��عيدا�عن��دي� ال���قضت�
 

 
 

                                                ر
ً

ٍ
ً

ثم�خلص�ابن�يز�د� !الرحمن 

�مسألة�املجد�املزعوم�ال�   :ا�ر�ح�ن�قال�صرح���ا�عبد�هللا�بن�ط�للتناو

ـــوأ�ي�م ــــــــ ـــ ــــــــ ْ                                     ن�ال�كفاء�لھ�����من��سامي�مجده�قولواـ ْ!  

ائھ�منذ�البداية�إ��� �الذي���دف�من�و �ما�ي�ناول�ا�باالستف�ام��ن�ار رف��اه�ي�ناول�ا�أو ي ل

اه����ذكر�أسماء�آبائھ�وأجداده� ر�دم�فكرتھ�وإمعانا�منھ�����قناع�و�ست��ان�فقد�جا
 

                                                                             
ً

�امل��وب�بن��ات�ممن�فخ اة����ثوب�من��ستف�ام��ن�ار ير���م،�لكنھ�جاء�بتلك�املجا ر

  :لالت��ب�والغضب�وال��ر�ة،�يقو

ــــو ـــ ــــــلـ ــــــد�لك�بـــ�ــ ـــ ـــــــــــ ــــــــــــھ������أي�جــــــــ ـــد�لك��عـــــــــرفــــ ــ لأي�مـــجــ                                                                                                                       ّ!  



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ْ                                من�حس�ن�من�أبوه�ومن������طا�ـ ْ ــــوْ ـــر؟�غالتــــــ�م�غــــــ ــــــــ   !لـ

ـــْ          مــــــن� �ـــ ـــرز ــــدوه�������سب����ا��لق؟ـ ـــ ـــٌ                                      �إذ��عــــ ـــق�مج�ــ ـــوـ   لــ

     � �املتكر ��ستف�ام �أساليب �لك(رفتأمل �مجد �)أي �لك(، �جد �)َ         أي �حس�ن(، من� (،)ْ        من

�أبوه{ �من �؟من طا�ر، �ق، �جميع�!) ر�ز ��ساليب �ا���خاو�ذه �معنا�ا �عن قيقي�رجت

�ة� �ذلك،�والت��ب،�ونحو�وال��ر�ة،�م��ا��ن�ار،�ستفاد�زوأصبحت�تؤدي�دالالت�مجا

حة�تر�����ا��افة�ابن�يز�د���� رو���دالالت�قو�ة�قاسية�جا �و��دم�ب�سر��ل�.مناقضاتھٌ                                                     

د�و�الحظ��نا�أمر�آخر�يتعلق�بطر�قة�ابن�يز�د����الر .ما�ادعاه�ابن�طا�ر�من�مجد�وفخار

�جديداواملناقضة �أسلو�ا �وظف ��لما �إليھ �ي��أ �الذي �التعقيب �أسلوب �و�و �أال
  
                                                          
ً ً

�من�

��ستف�ام، �التأساليب �التعقيب�و�ذا �أسلوب �عليھ �أطلق �الذي ��شبھ�وظيف �و�و

�ي��أ�إليھ�كتعو�ض�عن�جواب� لالتعليقات�أو�التوقيعات����الرسائل�الن��ية�إن�جاز�القو

��ستخدمھ،قدم�ا��واب�املالئم�ل�ل�استف�ام�جديد��ستف�ام�ا��قيقي،�وكأنھ�بذلك�ي

�جملة�من��ستف�ام�فيما�م����عقب�عل�ا�   :بقولھرفانظر��عد�أن�كر

�ال�يناس��ا������لك�آب ـــىتلك�دعو ـــ ــــــــ ـــ اذيـــــــــــ ـــــــــراء�أ ـــ   !لــــــــ

اذيل: (فقولھ     �أ �آباء �) رلك �إثر��ساؤلھ ���ا � (:بقاالسجاء �جد،�،ٍ    مجدأي �ّ         �أي �حس�ن،ْ    من

�؟ �ق �ز �من �طا�ر، �من �أبوه، رمن                               ْ ْ ���مل� .و�كذا!). ْ �ا��اتم �التعقيب ��ذا �سبق وقد

من�حس�ن،�من�أبوه،� (:�ساؤلھ،�إثر�)لل��م�غوغا (:كقولھٌ                          �ستف�ام��عقيبات�شب��ة�بھ�

�جملة�خ��ية�أو�!). من�طا�ر�؟ ��حتمال�يجعل�ا�أك����و�كذادعائية،نو���تحتمل�أن�ت�و

عاعا�إش
 

     
ً

ل�سب����ا��لق�مج�و: (ھ�ثم�قولً        وإيحاء، �ق؟ (:قولھ،�إثر�)ٌ                    وحرص�عبد� ).!    ْ    رمن� ز

�ذكر�أ �طا�ر�ع�� �بن �فهللا �والتذك���بأش�ر�أعالم�ا �أسرتھ �راد �إلصدار�ذلك�منحھ فرصة

  :عل��اا��كم�

  أسرة�ل�ست�مباركة�����غ���ا�الشم�ال��اليل
                                        ُ ّ

  

�وذما      �أسرتھ ��� �طعنا �الشطر��و في�و
  

ل                                 ن
ً ً

�ل�ا    �ألوان�ب�نما، �من �لونا �الشطر�الثا�ي
 

                            
ً

� جاالت � �من �قومھ ��نا �باآلخر�ن �يقصد �وأحسبھ ��خر�ن، �و��ن �بي��ا نة راملقا �.العربر

�لفظ نة �املقا ��ذه ��� �و�س��انة�) غ���ا: (رواستخدم �شأ��ا �من �التقليل ��� �منھ إمعانا
 

                                        
ً



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ا؛ قابل��عظيم�الطرف��وإن�أفاد����امل–�ألن�اللفظ�يدل�ع���ج�ة�مج�ولة�منكرة�ربقد

نة �-ر�خر�املقصود�باملقا اد�القو ل�وكأنھ�أ �.ال��اليل�ل�أناس�غ���أسرة�ابن�طا�ر�الشم�ر

� ��ست�ناء �ذلك �) �غ��(و�ع�� ��ذا �عل��ا �ينطبق �ال�� �الوحيدة �أسرتھ �وسر�.ا��كمأن

ه��ذا�اللفظ� اة�ألسلوب�ابن�طا�ر�حيث�قال):الشم�ال��اليل(راختيا أنا�من��عرف�: (ر�مجا

  ).ّ               �الغر�ال��اليل�سلفي�س�تھ،

�اتورضرعادة�توظيف�ا����نقيضتھ�من�وترديد�ابن�يز�د�ا��ص���أللفاظ�بن�طا�ر�وإ     

�أداة�لطعنھ�وال��ر�ة�منھ �ھ�. ا��دل�واملناظرة�فيتخذ�م��ا �وذلك�بأس��تھ،روكأنھ�يحا

ة�منھ�ال�دليل� زعوم�ثم�نراه��عد�ذلك��شكك����مسألة�ذلك�املجد�امل .ضعفردليل�قد

  :لفيقو وأسرتھ؛الذي�يفخر�بھ�عبد�هللا�بن�طا�ر����حديثھ�عن�والده�

����ع ـــىما�جر ــ   لود�أثلتكم������ماء�مجد�ف�و�مدخوـ

ـــق ـــدحت�فيـــــــ ـــ ـــھ�أســـــــ ـــافلھ������وأعـ ـــ ـــاليھ�مجــــــــــ ـــ ـــ ــــــــ   ا�يلــ

�لنا��ذا�املع���بطر�قة�      �أثره�أوقع����قو�و��نا��سو �ومن�ثم�النفس؛نتصو�ر�ة�لي�و

� �لفظ �انتقى �) أثلة(فقد �ال��رة ة �صو �عن�)١(رل�ستحضر���ا �ا��ديث ��نا �تالئم �و�� ،

ع�ا�وغصو��ا�بما�يحمل�ال�سب، ف�أن�املاء�يحمل�غذاء����ار�و�و�يتخلل�فر و�ومعر و

�ماؤ�ا�وع���ذلك�فإن��سب�ابن�طا�ر��ال��رة�ال���ي. ���طياتھ�من�معا�ي�ا��ياة يجر

�لكنھ�ل�س�ماء�صا��ا�بل��و�ماء�فاسد�معيببا��ياة،
 

                                       
ً

ة����.  ) ٍ        ماء�مجد (:قولھرو�ستعا

أس�مت�كث��ا�����شكيل�جوانب��ذه�
 

                               
ً

ة، �وإيضاح�معنا�ا�وتجسيد�ا�بحيث�تطالع�رالصو

� �املجد �ذلك �.املزعومالع�ن �الطباق�ا��اصل ��و�ذا �وأعاليھأسافلھ(ب�ن �توظيفا�) ، وظف
 

           
ً

حسنا�����ذا�
 

            
ً

و����عد�ذلك�ألفاظ�ذات�. املقام�لبيان�حال�التناقض����أسرة�ابن�طا�ر

و�قصد�باألسافل�أباءه��قر��ن،�و�األعا���أباءه�. ض�علم�امل��اثئطا�ع�دي���يذكرنا�بفرا

��عد�ش�نا�ل�ذا�ذيس�ن�ال��بقدح��سافل�جرم�طا�ر�ابن�ا���وائل،�و�ع�
 

               
ً

�أما�.ال�سب

�ف�م�هآباؤ �مجا�يل�إلضفاء�ألوان�املبالغة�ع���:التعب���و�يؤثر��ذا��و!نمج�ولون��ولو

�بال��ر�ة�تجاه��ذا�ال�سب�والتحق���من�   .شأنھر�ذا�املع��،�ومن�ثم�يز�د����الشعو

                                                           
 .٣/ ١: ومختار الصحاح. ٢٤، ٩/ ١١: أثل، ودخل في لسان العرب:  راجع مادة– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�طا�ر����إ��والناظر�     �ابن �مسلك ��سلك �لم �يز�د �ابن �يجد �النقيضة �من �ا��زء ��ذا

را�بفخرخرد�عليھ�فالفخر،�فلم�ي
 

       
ً

لكنھ�سلك�مسل�ا�آخر. 
 

                  
ً

ائھ�إ���الن َّ                     ر ���دف�من�و يل�منھ،� 

ح�ا��دل�واملناظرة�ال���ال� ه�و�دم�معانيھ�بطر�قة�أقرب�إ���ر ووالتمكن�من�نقض�أف�ا ر

�و�و�وإن��ان�قد�بدأ�بدءا�قو�ا�شديد�ا��ياء،����ال��اء�وال�تخدش��شط
  

                                   
ً ً

�قا����الل��ة،

تھ�فقد�خفتت�حدتھ������اية�النقيضة،�ف��اه�و) يا�بن�ب�ت�النار: (لاملدلو رقد��دأت�ثو

شاد�م��ا�إ���النقض�وال��اءإ���رب�قو�اتت�أ   :�خ��ةوتأمل�ل��ة�خطابھ�. رالن���و�

�أصدقھ������ح�ن�   ��قاو�لتصطكلإن�خ���القو

ـــكن�ع���م��اج�مع ــ ـــــــــرفة������ال��غــ ــ ـــرنك��باطيـ ـــ ــ ـــــ   لــ

�تميل�ميال�نحو��ادئة، معتدلة،ل�خاتمة�وع���ذلك�ف��اية�النقيضة�عند�ابن�يز�د�تمث    
 

              
ً

�وعدم� �ا��قائق �بمعرفة �و�عتصام �العقل، �بمن�� ��ل��ام �طا�ر�إ�� �ابن �وتدع التعقل،

اء� بجانب� املطالب،ومثل��ذه�. .لالقوإ���الصدق����ه��كما�يدعو��باطيل،ر��سياق�و

�ا��طاب� �ع���من��ية �أننا املعرفة،املب�� �أدبيتؤكد �مناظرة ��أمام �نقيضة ة �صو ��� إذ�رة

�ل�س ���ناك �ال�عداء،للس�ب �ملبادلتھ ���صية �و�أو�دوافع �بھ، �و�يقاع ال��ر�ة��اء

�لم�يكن�ابن�ثم�ومن�.الشعراء�كما�يحدث�عادة����املناقضات�العادية�الدائرة�ب�ن�،منھ

� �ل�ذه ف �املعر �باملع�� ���ائية �تجر�ة �يخوض �تحمل�ال�لمة،ويز�د �فر�دة �تجر�ة �ولك��ا

،�سمات�الت �الذي���ق�فن�النقائض�منذ�أواخر�العصر��مو يطو �التنظ���نحو �بھنحاور

  :�����ذه�النقيضة�منذ�البداية،�فقالمن��ھوا��دل��د�ي،�ولقد�أبان�ابن�يز�د�عن�

ـــأ��ا�الب ــ ــ ـــادي�ب�ســ   �قد�قلت�تحصيلاما�مل  بتھ����ــــــــــ

ـــقد�تأول ــ ـــ ـــت�ع���جـ ـــا����ذاك�تـــــــــولن  �ة����ـــــــ ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــأو�ــ ـــ   لــ

�تأو�ل/�تأولت/�تحصيل/قالت: (فال�لمات     ��ذه�) �لنا �من �الغاية �بتوضيح كفيلة

��عتصم� النقيضة؛ �ال�� �والدقيقة �ا��ادة �واملناظرة �ا��دل ح �ر �تحقيق �إ�� ���دف وإ��ا

�والواقع�.و�قذاعبالسب�بالعقل�واملنطق،�ول�س�املقصد�م��ا�ال��اء�العادي�امل��وب�

�النوع�من�ال��اء،�مثلھ�مثل�أي� ��ذا ����مثل �عن�ا��ضوع �عاجزا �يكن �لم �يز�د �ابن أن
 

                                                                           
ً

�فال�دم�أس�ل�كث��ا�منّ      ��اء،شاعر�
 

                     
ً

سباب�املعينة�لھ��ولقد��انت�.  �البناء�ع���أي�حال



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ة�تحقق�لھ�اليل�من�ابن�طا�ر�متوافرة�َّ        ع���الن اد�����ائھ�إن�نبوغ�رلھ�بصو �فلقد��ان�.رأ

معيبا�) طا�ر�بن�ا��س�ن(والد�عبد�هللا�
 

      
ً

جسديا؛
 

      
ً

�،�ومن�قبلواحدة��ع�ن� ن�خاطبھ�املأمو

سال � �ع�� ده � ر�� �إ�سان: (�بقولھتھ،ر �نصف �مثار�تندر� )١()..يا ��انت �العيوب ��ذه ومثل

��� الشعراء �ال��ائي�ن �وغ���ما والعبا���،ي�العصر��مو مي ��شار�وابن�الر ولقد�. وأمثال

� �لھ �ترجم �كتابھ) �ـ٧٦٤/ ٦٩٦(الصفدي �بالعو: (�� رالشعو �الشعراء�)ر ��عض �و��اه ،

�بن�بانة: بذلك�من�أمثال �وإسماعيل�بن�جر�ر�البج��،�وسبق�أن�أشرت�إ���ذلك�.)١(وعمر

  .)٢(���حدي���عن�طا�ر�بن�ا��س�ن

    � ف�عليھ�لوجد����أسرة�عبد�هللا�بقصد�ابن�يز�د�إ���ال��اء� لو: لأقو ن�ربمعناه�املتعا

طا�ر�ما�يصبو�إليھ�من�عيوب�ومثالب�تخدم�فنھ����ال��اء،�لكنھ�آثر�أن�يقف�بنقيضتھ�

عند�حدود�املناظرة�ال�����دف�إ���مناقشة�الرأي�،�والتفت�ش�عن�الصواب�����ف�ار�ال���

� �لھ �تحسب ة �متطو �جدلية ة �بصو �عل��ا �للرد ر�عرض �أن�.ر ��نا �عليھ �التن�يھ �أود والذي

�يز�د �بن �ما- ملحمد �وابنھ�-�يبدو�ع�� �لطا�ر�بن�ا��س�ن �نقيضتھ �بخالف �أخر ى�نقائض

� �الثعال�� �ذكر�أبو�منصو �فلقد �هللا �: رعبد �ال�اش���(أن �صا�� �بن �امللك �عبد �بن محمد

(� �م�اجاة �يطلب �املسل��(�ان �يز�د �بن �امللك) محمد �عبد �بن �مسلمة �ولد و�ان�. من

جال����دولتھ:ل�و�قوذلك،يأ�ى�) املسل��( �ال�أ�ا���
 

                    ر
ً

ان�إذا�فخر����قصيدة�نقض�عليھ�و�.  

�ا�ي�كذلك�أ .)٣(محمد ا���ال�اش����ان�يناقض��محمد�بن�عبد�امللك�بن�صنزوذكر�املر

  :��ا�محمد�بن�يز�د�املسل��،�فقال�املسل���قصيدة�يفخر�عأبا��صب

ان   وأما�صفا�ي�فل�ا�شأن������ونما�ي�الشيخ�مر

جو��م،�فقال�محمد�بن   :)٤(�عبد�امللك�قصيدة�أول�اووذكر�ف��ا�خلفاء�ب���أمية�و

�أجفان ن  بانوا�فبان�الع�ش�إذ�بانوا�������وأبدت�املكنو                                                   ُ َ ُ  

                                                           
 .وما یلیها٤٣ص: حث، والب١٥٦/ ١: الشعور بالعور للصفدي:  راجع– )١(
  .١٥٢/ ١:  الشعور بالعور للصفدي– )١(
 .وما یلیها٤٤ص : ویراجع البحث. ١٥٢/ ١:  المصدر نفسه– )٢(
 .، طبع دار المعارف، القاهرة١٥/ ١:  ثمار القلوب– )٣(
 .٣٦٥، ٣٦٤:  معجم الشعراء– )٤(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�الثعال���      ى�أبو�منصو رولقد�ر أبياتا�م��ا����كتابھ) �ـ٤٢٩/ ٣٥٠(و
 

                    
ة�،�)٥(ً روسبقت�ل�ا�إشا

� �املوضعغ���� �. ��ذا ��ذا ��� �متمرسا �يز�د �بن �محمد �يبدو��� �ثم ومن
 

                                          
ً

�الفن، �فيھ �–�ولھ

ب�مختلفة�لعل�أك���ا�ذ�ب�بذ�اب�الغالبية�من�- فيما�أظن ا�بقي�منھ��أما�م.شعرهر�تجا

�و�و�قليل�جدا–
               
ً ة�أسلوب�ٌ              كفيل�باإلبانة�إنھ��ف-ٌ رعن�مذ�بھ�و�راعاتھ����املناظرة�ومداو

�والن �ا��صم �مواج�ة �ع�� ة �والقد ��ف�ار، �ومناقشة �ا����، �ونقض َّ                                                              ر ا��دل، �منھ�  يل

�إفحاش�أو�إغ ٍ                           ن و�نتصار�عليھ�دو   .ٍ              راق����ال��اء 

����مناق      �من�واقع�النماذج�ال���عرضت�يز�د،ضات�ابن�روإضافة�ل�ذا�ا��انب�املتطو

فة����فن�ل�ا، و�نراه�كذلك�محافظا�ع���التقاليد�الفنية�املعر
 

                                                    
ً

�يحرص�ع���النقائض�ف�و

�عدد� ��� �والقلة �بالك��ة �يتصل �فيما �املقياس ��ذا �وقد�يتفاوت �والقافية، ن �بالو ز�ل��ام

�املديد�.بيات� ن �بو �ا��ص�� �ال��م �طا�ر �بن �هللا �عبد �مع �يز�د �ابن �نقيضة ز�و��

�وأ�ملوا�)فاعالت/علناف/فاعالتن( �الشعراء ���ره �ذلك �ومع ف، �معر �قديم ن �و�و�و و، ٌ                                                  ز   

� �عليھ �ثقيل. )١(النظم ن �و �ألنھ ز�ما �عليھ�)٢(ر �وآثر�النظم �يز�د �بن �محمد �ركبھ �ذلك �ومع

�ا�لقصيدتھ�مثلما�فعل�كذلك�. مراعاة�منھ�لتقاليد�الفن �ر نراه�يختار�قافية�الالم�لي�و
 

و                                                  ن
ً

  

�طا�ر �. ابن �ع�� �وفق �وقد �الالم �حرف �ع�� �النظم ��� �حال �أح���"ٍ                              أي �من ��امليم فالالم

� �الكالم ��� �أصول�ا �وك��ة �مخرج�ا �لس�ولة � .)٣("القوا�� �حرف �س�ولة ي،ولعل �وما�والر

�حية؛يبعثھ����النفس�من� �قد�خفف�كث��ا�من�وطأة�الرأ
 

                        
ً

ن�املستخدم�وثقلھ� هزو  .واملكر

�تأثر� �ثمة �أن �يخفى �ال �ألفاظھ،�كما �من �جانب ��� ����السيما � �بن �كعب �ب��دة زوا��

�،وقوافيھ �بذلك �بدأ �طا�رعبد(�وقد �بن �)�هللا �تا�عھ �ثم �يز�د(، �) ابن �منھ لنظام�مراعاة

املناقضة،�ففي�قصيدة�ابن�طا�ر�نراه��ستخدم�ألفاظا����القافية
 

                                                         
ً

دوفة�الالم�املر(،�و���

�الياء �أو �أمثال)بالواو ���؛ � �بن �كعب �إل��ا �سبقھ / لطو/لمملو/لمج�و/لالغو: (ز،

                                                           
 .١٥/ ١:  ثمار القلوب– )٥(
  .٩٩نیس، ص إبراهیم أ. موسیقى الشعر، د:  ینظر– )١(
 .٩٤ص: هومیروس، للبستاني: ، ومقدمة اإللیاذة١/١٥٢عبد اهللا المجذوب، . د:  المرشد– )٢(
 .١٤٦/ ١:  المرشد– )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�كقولھ..) لمشغو/لمغلو ��ساليب ��عض �تقليد �إ�� �ي��أ �أحيانا بل
 

                                         
ً

�عنك�: ( ففرا��

�كعب)لمشغو   :)٤(ل،�و�و�من�قو

  ل����ال�ألفينك�،�إ�ي�عنك�مشغو:  آملھُ                   وقال��ل�خليل،�كنت�

أخ��ا�و    
 

      
ً

ه�أللفاظ����قصيدة�ا ،��أيضا���القافية) كعب(استخدم�ا�ربن�يز�د�نالحظ�تكرا

  ..).لمج�و/لطو/لغو/لمقتو/لمعقو/مثاكيل/لمشغو/ الفيل: (مثل

*** ***  

  : الغزل-) ٢(  
�م��ما��عد�تجر�ة�شعر�ة�ل�و��نموذج�.املتبقيأما�غزلھ�فيمثلھ�نموذجان�من�شعره�    

�طو�لة��س�يا�يبلغ�عدد�أتامة،غزلية�
 

                       
ً

ثالثابيا��ا�
 
    
ً

�وخمس�ن�ب�تا
 
            
ً

ة�عن�مقدمة�والثا�ي.  ر�عبا

م���ا�ابن�يز�د�ا��ص���لنقيضة�من�نقائضھ�يرد�ف��ا�ع���عبد�هللا�ابن�َّ               غزلية�طو�لة�قد

اسة�فن�النقائض� اسة�أثناء�د رطا�ر،�وقد�سبق�أن�تناولت��ذه�املقدمة�بالتحليل�والد ر
                                                                             
ُ

��نا �ا �لتكرا �فال�حاجة �يز�د، �ابن ��� .رعند �ثم �الضوء�ومن ��سليط �إ�� �البداية �منذ دف

�الذي�يمثل�املصدر�الفر�د�والبا���ب�ن�يدينا�من�شعر�ابن�يز�د�الغز�� . لع���النموذج��و

�ما�يمكن�مالحظتھ��نا�ذلك�البدء�ا��طا�ي�املباشر�الذي�يذكرنا�اس�يقاف�ال��ب� لوأو

�الطلل ��حبة�وال�أقو لوالقدوم�ع���مناز �عام. ل ر�و�و�قصر�عبد�لفا��ديث��نا�عن�م��

�الق�س�واستوقف�صاحبھنقليد�قديم����الشعر�العر�ي�منذ�أو�و�ت. القادر . ؤ�وقف�امر

  :)١(وقصيدة�ابن�يز�د�تبدأ���ذا��س��الل

ـــيا�صاح���ق ـــعفا�ـــــــ ـــكيما�نل  و�عة�����ــــ�سَّ   ��ـــ ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــصر�عبـــــــم�بقــ ــ ـــ   د�القادرــــــــ

ـــعوج ـــــــــا�مـــــــــ ـــّ            �����در�أبيـــ ــــــــ ـــ ــ �املتخامرـ   ىكم��������شف�القلوب�من�ا��و

�و�و�حديثھ�عن�قصر�عبد�موضوع،ٌ                                         و�ذا�اس��الل�جيد�ملناسبة�ما�يطرقھ��عده�من�     

�وعبد�القادر��ذا�ابن�.العاطفيةالقادر�الذي�حدثت�بداخلھ�أو����محيطھ�وقا�ع�مغامراتھ�

                                                           
علي فاعور، دار الكتب العلمیة، : ، تحقیق٦٠قافیة الالم، ص:  دیوان كعب بن زهیر– )٤(

 .م١٤١٧/١٩٩٧بیروت
  .، وما بعدها١٥٤:  مجلة الذخائر– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

شاعرا،��ان�السل��،ب�شعي
 

      
ً

د�عليھ�قصيدتھ� ن�انھ� ر�ولھ�عالقة�حسنة�با��ص��،�و�ر و

و������أماليھ��عد�قصيدة�ا��ص���ومطلع�ا� د�ا�املر زتلك�بقصيدة�من�عشرة�أبيات�أو ر
)٢(:  

�الظباء�سقيت�صوب�املاطر   ريا�قصر�مسلمة�الذي�أ�دى�لنا�����حو

��نا     ��س��الل ظيفة �تتمروو �و�لة �أو �مال�تبدو�من ��نظار�لكز�حو �وتلفت �امل�ان �ية

�نحوه، مز�تھ�ال���عاش�ول�فة،ق�و�شد�النفوس�إليھ����شو ر�بل�و�س�ث���ف��ا�قداستھ�و

ن�حول�ا�ب�ل�فخر �ومن�تبع�م�يتمركز وا��ا�ليو �ط�ب�ن�املا����. ن رو���اس��الل�ابن�يز�د�

� �فاستحضار �القدمااملا���وا��اضر؛ �لطر�قة �تقليد �مجرد �ل�س �الب�فيھ ��� دء�ء

فة؛�أع���اس�يقاف�ال��ب�وا��ديث�و�س��الل�بظا�رة�م ون�الظوا�ر��سلو�ية�املعر

� �أو��حباب،لعن�مناز سة�م��ا �بل��و�إحياء�لتلك�املشاعر�املتأ��ة�ال���.العامرةر�الدا

ميم�وقتاد��انت��سيطر�ع���نفوس�الشعراء�وتجذ��م غم�تحولھ�إ��� ر�إ���امل�ان�جذبا� ر
 

                                         
ً

سو�يا�ل�قاحلة� ال��يام�وال�ة،ردا ل�بز و�إ��ا�العاطفة�املشبو�ة�القو�ة�املتقدة�ال���ال�تز و

س�باضمحالل�العناصر�و�ساقط�ا و�جانب�ذلك�تخصيص��ذا�الوقوف�ع���الشاعر�. رتد

أوالف�و�املقصود�بالوقوف�) ّ        قفا�ع��(
 
   
ً

�واملع����نا�طلب�املساعدة�من�صاحبيھ�بان�يقفا�

�القصر� �دخو �من �غايتھ �يبلغ �ح�� �فيھلعليھ �أحبتھ �. ولقاء �مر�و �الوقوف ��ذا نلكن

�القصر   ).كيما�نلم�بقصر�عبد�القادر: (لبدخو

و���انت�ترتبط����املا����بالطلل�أ�ف�و�يتمثل�����غاير�ظا�رة�الوقوف�ال��ا��اضرأما�     

� س�ب�نما�������اس��الل�ابن�يز�د�ترتبط�بامل�� �الدا لامل�� كيما�نلم�بقصر�عبد�(العامر�رل

�و)القادر ،�� ��ذا �جعل ��و�الذي �الوقوف �نوعية ��� ��ختالف �ب�ن��ذا �يجمع س��الل

�و �املا��� �املستقبلعراقة ة �تطو. رحضا �ذاتھ �حد �أو��س��الل� رو�و��� �البدء �طر�قة ��

�حال �أي �ع�� �لھ �أمر�يحسب �و�لة� .ٌ                            و�ذا �أو �من ��نا �ا��سبان ��� �أخذه �ي�ب�� لوالذي

�ففي��س��الل�تضم�ن�ل��نة�عاطفية�ة؛القصيدجدية�العالقة�ب�ن��س��الل�وموضوع�

��ا�ال���تبعث����النفوس� حرقو�ة�تنفث����القلوب�حرا �(�ا��ياة�ونبض�ا�ور
 
 
َ

ش
 

 
ْ

ف�القلوب�

�املتخامر �ا��و �). ىمن �تناسب �املطلع ��� �النابضة �ة �الشعو �الدفقات موضوع�رو�ذه
                                                           

 .١٥٦: جلة الذخائر م– )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ال �محيط ��� �لھ �وقعت �عاطفية �مغامرة �عن �يز�د �ابن �فيھ �يحدثنا �ال�� قصر�القصيدة

قتھ   .ووداخل�أر

    � �ت�� �النامي�تلككذلك �ا��د�ي �ال�سلسل ��� �واملوضوع �املطلع �ب�ن �الوثيقة �العالقة

� �منذ �يبدأ �ال���املطلع،الذي امية �الد �القصة �مساق �قصيدتھ �الشاعر�ساق �أن ر�وذلك

� �حدثت �ومواقف �وقا�ع �القصيدة لھ،تح�ي ��� ��ص�� �مظا�ر�. و�و�الراو�ة ��ذهومن

�الزماني �املختلفة�العالقة �صيغ�ا ��� ��فعال �سو �ع�� �ال��ك���الشديد �القصيدة ��� قة

�وغالبا ��ذا �ع�� ��بيات �مقدمة ��� ��فعال ��ذه �تأ�ي  �كفا/�عوجا/�نلم/اقف (:النحو�ما

���/�فتواقفا/ملالما �فر�/�فانقاد �العق��ة �الف��/ءبالغناع �ع�ن قت �الظالم�/ور�فاغر �� ر�أ

ه س�ن/ا�بقصر�ب���شعيب�نُ   ��/�ت�أيدي�النجومَّ      �وتصو/رستو ����ا��ا مى�الكر ر� �قال�/ىر

�ع�� �قلوصا/ابن �أعقل
 
           
ً

/� �أن �أقد/�مر�وعلمت �صاح��ُ           �فخرجت �َ  نْ      �وأ��/النيام ُّ     �أقز/م

  ).��فاس�شرفن�

�وأحدا��ا� �ا �أف�ا ��ل �ع�� �ألت�نا �القصيدة ��� �أفعال �من �تبقى �ما �سردنا �لو�أننا رو�كذا

�النحو ��ذا �ع�� �أفعال ة �صو ��� �منكب�فسدل: (رموجزة �فمطوت �فشدد��ا، ،� �أسبابا نا
 

                                
ً

صاح��،�فص��نا�،�فتقاصر�الليل�الطو�ل،��طلت�علينا�،�قالت�ودمع�الع�ن،�فخرجت����

َّ                              تھ،�قد�مل�من�علك�الشكيم،�قر�ّ                                      خمس��واعب،�فمض�ن��ي،��زمت�عساكره،�خلف تھ�ّ

�بمتنھ �استحلت �قصر�من�..)ثم �خ���اقتحام �علينا �تقص �فالقصيدة �ذلك ��� �وال�غرابة ،

�الشاعر�ا �اقتحام �و�ان �والقيان، �با��وار �آنذاك �عامرة ��انت �ال�� �العباسية يلقصو ر

�و�ھ�املخاطر�ملالقاة�صاحبتھ�ال���أطلق�عل��ا�اسم�   .�برفقة�من�صو�حبا��ا)الر�اب(رو

وإذا�الحظنا�تلك�العالقة�الوثيقة�ب�ن��س��الل�واملوضوع�من�ج���ال��ك���ع���ا��انب�    

�والرا �فيھ �العاطفي ��سرد �املتعلق �الزما�ي �ي�ب����حداث،بط �ثالثا �أمرا ��ناك �فإن
  

                           
ً ً

�فيما�يتعلق�باالس��الل�و�و�أن�الشاعر�جعلھ�جزءا�أصيال�من�أحداث�القصة�مالحظتھ
  

                                                                 
ً ً

امي�الذي�تبدأ�بھ��حداث�وت ر���القصيدة�و�ذا�ما�جعلھ�أشد�اتصاال�با��انب�الد
 

                                                                       
ً

�ت رطو

مانيا�ح� ا�فكر�ا�و انطالقا�منھ�تطو
   

ز
 
                               ر

ً ً ً
 

ً
��تصل�إ�����اية�ا��دث�العام�أو��ص��،�الذي�يب��� 

امي����القصيدة�يبدأ�من�.قصيدتھالشاعر�الكشف�عنھ�من�خالل� ر�ومن�ثم�فا��دث�الد



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ف��ا ��و �قول) قفا (لالفعل �سو�عة: (ھ�� �ع�� �قفا �صاح�� �تا�عة�)ّ                       يا �تأ�ي ��فعال �و�ا�� ،

�العام�الذي�ت ��حداث�حولھلل�ذا�الفعل�من�حيث��تفاق����املدلو   .ردو

��س��الل��عد�مفتاح�القصيدة�وموجزا�     أما��و
 

                                       ن
ً

�ف�ذا�متوافر�إ���حد�كب���ملوضوع�ا؛ 

�ولقد�ضمن�الشاعر�غايتھ�من�القصيدة�وأوجز�لنا�موضوع�ا����الشطر�ا��ص��؛ رائية���

اد�من�صاحبيھ�أن��عاوناه�� نبھ���القيام�بم�متھ�و�قفا�بجارالثا�ي�من�الب�ت�الثا�ي�ح�ن�أ

�شف�القلوب�من�: (�وأع���بذلك�قولھصاحبتھ،قيق�غايتھ�من�اقتحام�القصر�ولقاء�لتح

�املتخامر �).ىا��و �اقتحامھ �من �الغاية ��� �منذ�القصر،�ف�ذه �الشاعر�ع��ا �أبان �ولقد

� �القيام �ينو �ال�� �بامل�مة �أ��ابھ حة �ملصا يالبداية �.��ار �فالشطر�املشار�إ�وع�� ليھ�ذلك

�مطال �لس�ب �صر�ح ��ونھ��عليل �بجانب �القصر، �اقتحام ��� متھ �ومال �معھ زب��م�بالوقوف

� نموجزا�ملضمو
 

            
ً

�وقديما��ان��س��الل�الطل���للقصيدة�العر�ية�مرتبطا�دوما�.القصيدة
   

                                                      
ً ً ً

� �املحبوب �أو���ص �ا��ب �وخيالھ،بلغة �ب�ن �يجمع �كذلك ح��و�و��نا �الر �تلك وجوانبھ

تباط�ا�بمع���املحبوب�أو�ما�يدل�عليھ ح�املعشوقة�ملا��انت�. رالطللية�وا وإذ�لوال��ذه�الر

��نا�كما�أشرت�سلفا�أن�الوقوف�الذي�يحدثنا�الشاعر�. �ناك�ظا�رة�طللية لكن�الفر
 

                                                        ق
ً

 

�عامر� ل عنھ�ل�س�وقوفا�طلليا����واقع��مر؛�وإنما��و�وقوف�يرتبط�بم��
  

                                                               ٍ 
ً ً

�إنھ�قصر�بأ�لھ،

وح�املا����وعراقتھ�����بريذكرنا�وثمة�اختالف�آخر�ب�ن��ذا��س��الل�الذي�.القادرعبد�

��و�أن��س��الل�الطل���أو�.وجودهحدود�ا��اضر�الشاخص����خيال�الشاعر�واملتمثل����

�خيط� �إال�من �ومضمو��ا �القصيدة �م�ن �انفصاال�عن �ينفصل ��ان �ما �غالبا �قديما غ��ه
   

                                                                       
ً ً ً

��ن�. رفيع�دقيق�ير�ط�ب�ن��ذا�وذاك�يحتاج�إ���تأمل�وإطالة�نظر رو�ان�ذلك��نفصال�

�ال ��� ��حوالاملوضوعات،تعددية �من �بحال �ع��ا �ينفك �ال �ل�ا ما �مال
 

                                   ز
ً

��ا�نا�.   أما

�ألح �واقعية �و�داية �القصيدة �مضمو ��� �أصيل �جزء �يالحظ�. دا��انفاالس��الل �ثم ومن

تباط�ب�ن�املطلع��يجازعليھ�طا�ع� ه����تأكيد�� ر�الذي��س�م�بدو   .نواملضمور

�و�بقى�لنا�فيما�يتعلق�باالس��الل�     ����قواعد�ا�امر ؤمسألة�اس�يقاف�الصاحب�ال���أ ر

� �منذ �حذوه �حذا �ومن �القدم،الق�س �ذكر�ابن �الشعر� " :قت�بة�فلقد �فتح �من �أو لأنھ

صف�ما�ف��االدمن،�و��ى����واستوقف، وا��طاب����مطلع�ابن�يز�د�الثن�ن�منذ�. )١("و�و

                                                           
  .١/١٢٨:  الشعر والشعراء– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�الق�س.. )قفا�صاح���يا( :البداية �امر ئع���غرار�قو و�ظل��ذا��سلوب�). ..نبكقفا�: (ل

ا��طا�ي�الذي��ع���بھ��ثن�ن�ممتدا�����بيات�ح���الب�ت�
 

                                                    
ً

يا�(حو��ع����ذا�النا��امس،

�در�اص �� �عوجا، �قفا، �كفأح��، �تبخال، �ال �تفعال، �َّ                        بيكما، �فاصرماا �يتغ���)املالم، �ثم ،

� ��� �ملطلبھالب�ت�ن�سلوب �أحد�ما �استجابة �عن �ليخ��نا �الغيبة �إ�� �وعدم��التالي�ن

ا��ذا،فتواقفا،�فانقاد���� (:�كذا �خر،استجابة� ثم��عد�ذلك�تحدث�ف. )ذاكز�وانحا
 
                 
ُ

رقة�

� ����اب ���ذالثالثة،ب�ن �القيام �حو ��ختالف �الشاعر�ل��س�ب �يدعو�م �ال�� �امل�مة ه

�.��اإل ��ذا��ختالف����وج�ات�النظر�حو�ن�يجة الرفقاء��نفصال�ب�ن��ذائ�و�ظ�ر�للقار

�الشاعرالغاية�ال   :ل����س���الشاعر�إ���تحقيق�ا�منذ�الب�ت�الرا�ع�إذ�يقو

ـــا�املالم�والت�حَّ   كف ـــ ـــ�ن�مـــــــ ـــــــــــالمة�������ــــــــــ ـــذا�أوان�ترافـ ــــــــ ـــــــــــ ــــد�وتناصــ ـــ   رـــ

ـــأو�فاصرما�حب ـــ�املَ  لـ ــ ـــودة�بي�نا��������ـ ــ ـــذا�الطر�ق�ملنـ ـــجد�أو�غـــــــــ ــ   ائرــ

ـــفت ــــــــــــواقفا�م�ش�ت�ن��ـ ــ ـــوا�ــ ــــــــما�������من�مسـ ـــعدي�بالـ ـــ ـــوفاء�وغــ   ادرـــ

ـــفانقاد����� شــ ـــرذا�فأبصر�   وانحاز�ذاك�إ���الطر�ق�ا��ائر  ه�����َ  دـ

�ا �بخوض �مطالب��م �جراء �من �ما � �بي��م �وقع �اختالف �ع�� �تدل �ملا�رفاألبيات �معھ لتجر�ة

��عد�باملخاطر املحفوف�يكشف�عن��ذا�ا��انب�–�أع���ابن�يز�د�–و�و�. ف��ا�من�مخاطر

�لنا�اقتحام�القصر�فيقوذل لك����قصيدتھ�ح�ن�يصو   :ر

ـــوعل ـــ ـــ�أن��مُ   متــــــ ـــ ـــــــــــ ــ ـــإال�ا�� ر�ل�س�دواؤه����ــ ــ ــ �والت�حـ ـــرسو ــ   �ن�تجاسرـ

�متو��ا������اح�م�صُ     �أقدُ      فخرجت
 

            
ً

  سام�الباترُ      ب�ا��ُ             �بحمائل�العض 

�دار�     �الذي �املالم �عن �حديثھ �ثالث��م �ب�ن �ا��اصل ��ختالف ��ذا �وكأ��م�بي��م،ودليل

�وب�املخاطر�من�أجل�ووا�يلومن�ا رنھ�ع���ما�دعا�م�إليھ�من�اقتحام�قصر�عبد�القادر�و

ك (:قولھلقاء�أحبتھ،�وذلك�سر�أسلوب�الن������
 

 
ُ

و�ان�لوم�ما�).املالم�والت�ح�ن�مالمةا�َّ  ف

تھ�عل��م�،�فطال��م �حبل�املودة�بي��م�،�وذلك�سر�ا�بأن�يتفرقا�و�قطعارمدعاة�لغضبھ�وثو

� �بي�نا: (قولھ �املودة �حبل �ل�م،)أو�فاصرما عيد �و �سي��ر�ماو�و�و���ديد �غ���ا�بأنھ �إ��

: جانبھ�صراحةب قوفالو ���حاجتھ�إل��ما�وا�تلبية�مطلبھ،�وقد�أعلن�ل�مارجعة�لرفض�م



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

،�)ال�تبخال�ع���بموقف�ناظر�(،�)كما�ي�أبُّ              عوجا�م�����در(،�)�سو�عةَّ                 يا�صاح���قفا�ع��(

��ان �الذي�تولقد �املع�� �ذلك �؛ �ع��ما �وانفصالھ ���ما �صلتھ �بقطع �ل�ما ���ديده �ن�يجة

�أ��م �،�فيخ��نا دود�فعل�ما ����الب�ت�ن�السادس�والسا�ع�،�حيث�يرصد�لنا� ه�لنا ريصو ا�ر

فر�ق�ن�؛�أحد�ما�إ���،�وانت���ا��ال�بصاحبيھ�موقفھ����اتخاذ�قرار�حيال��انا�م��ددين

�غ��� �طر�قا �متخذا �وانصرف �ذلك �أ�ى ��خر�فقد �أما ،� �بمعاونتھ ��� �و ،� ��واه وافق
  

                                                                       ر
ً ً

 

ا�ذلك�املش�د�من�قصتھ. طر�ق�ما� �ابن�يز�د�مصو يقو
 
ر                                    ل
ً
  :  

ـــفتواق ــ ـــفا�م�ش�ت�ن��ـ ــ ـــوا�ـ ــ ـــّ             من�مسعدي�بال   ما����ــ ـــ ـــوفاء�وغــ ــ ـــ   ادرـــ

ش ـــرفانقاد�����ذا�فأبصر�   ��وانحاز�ذاك�إ���الطر�ق�ا��ائر ده���ــ

�أن�الشاعر�و��بدلومنذ�ذلك�ا���ن�يتغ���خطاب�      ر�من�التث�ية�إ����فراد،�حيث�قر

�وكث��ا�ما��ش�تفك��،يخوض�التجر�ة�برفقة�صاحبھ�الذي�اختار�مشاركتھ��عد�
 

              
ً

��إليھ����

� �من �أصيل �جزء �وكأنھ �القصيدة �يص مغامرتھ؛أبيات �و�و�ي��نم�فكقولھ �صوتھ �لنا

  :بالغناء

ـــعرفع�ال                          ـــق��ة�بالغناء�فشـ ج اق�����ــ ـــر��� ــــحكٌ   ع�ــ ـــ ـــدر�اللـــــ   ؤلؤ�املتناثرـــ

  :بقولھو�و��عنيھ�

قت�ع�ن�الف���فزجرتھ����  فاغر
ُ                           ور
�للزاجردموعك،�نھ����    عو ى�فا   ر

و�و�املراد�أيضا�بضم���الث�ية����     
 

                               
ً

،�و�صفھ�أحيانا�بابن�..)نا�بقصر�ب���شعيبْ  �ُ  � (:قولھ
 

                    
ً

جة�عمھ، ؟�قلت�ما�:ع��قال�ابن� (:قولھ�كما����قرابتھ،ر�فيب�ن�بذلك�عن�د �،)..اتئد ىتر

م�صاح���متو��اُ          فخرجت�أقد (:قولھوكذلك��عنيھ�شاعرنا����
 
              
ً

.(  

     � �اقتحاموح�ن ��القصر�يذكر�ميينو �قد�َّ     إياهشاركتھ �أنھ �يفيد �لكنھ ��قتحام ��ذا ���

� �دو �منفردا نو��ھ
 

                
ً

�صاحبھ، ��ذه �عند �ان��ت �قد �م�متھ ُ       فمطوت�: (ل�يقوا��د،�وكأن

افقھ����مغامرتھ�. )�يمنكب�صاح���فأناف� رو�ذه�الك��ة����ا��ديث�عن�صاحبھ�الذي�

قھ�أحد�أصدقائھ�من�نحوه،با��ميل��ذه�تدل�ع���تقديره�إياه�واع��افھ� ر�خاصة�وقد�فا



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�.قبل �ا��ديث �أك���من �الذي �الصاحب ��ذا �دو ��مر�نتف�م ���اية ��� �أنھ�عنھ؛ر�لكننا

�القصر�وتأمينھ�لبلوغ�غايتھ�ل�س�   .غ��ليتمثل����معاونتھ����دخو

�وترابط�     ��سلسل ��� �ت�سال �ف�� �عناصر�املوضوع �لنا ��ونت �ال�� �أف�ار�القصيدة أما

�موضوع�واحد� �حو �يجمع�ب�ن�أبيا��ا�بر�اط�ف���موضو���من�ج�ة��و��ا�تدو لوحدو ري  
                                                                           ٍ
ّ َ

� �خالل�أحداث ة�قصصية�القصيدة،ظا�ر�من �صو ��� �ا �أف�ا ان �لدو �عضو ر�وترابط ر ر ي

دنا�أن�نح����أف�ار�القصيدة�ونتا�ع��سلسل�ا�فكرة��عد�.و��ايةوسط�ول�ا�بداية� ر�وإذا�أ

�ح�ايتھ�ا،ف��فكرة�ليت���لنا�املع���العام� ة�الشاعر��������قصيدتھ�وسو ق�ونت�بع�م�ا ر

�امل �من �عدد �نبصر�� �تجعلنا �ال�� �التصو�ر�ة �شا�د ��ا �ناميا حدثا
  

           
ً ً

ا، متطو
 
      ر
ً
�للع�ن�  �أقرب

  .م��ا�إ����ذان

�قصر��خطاب�� ل�و املش�دو�تمثل�     ل�الشاعر�لصاحبيھ�ومطالب��ما�باملعاونة����دخو

�ا��و �من �القلب �القادر�ل�شفي �عبد �الرجل�ن�املتخامرى �ب�ن �تالوم �يحدث �لذلك �ون�يجة

� ��� �با��طاب �الشاعر�املطلع،املقصودين �سبقعل��ما،ر�فيثو �،�كما �قبو ��� �تردد ل�و�عد

��خر �و�أ�ى �أحد�ما �يوافق فضھ � �أو �القصيدة�و . ر�مر �مطلع �يمثل �املش�د �ذا

�أبيات،�وعدتھ�سبعة�واس��الل�ا،   :الشاعرل�يقو

ــــــــــــيا�ص ــ ـــاح���قـــ ـــّ        ���سو�عــــــــفا�عـ ـــكي  ة������ــ ــ ـــما�نلــ ــ ـــ ـــ ــــــــ ــــــــــــم�بقــ ـــصر�عبــــــ   د�القادرــ

ـــع ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــا�م�����در�أبيكـــــــوجـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــ �املتخامرــ   ىما����������شفي�القلوب�من�ا��و

ـــأما�ال ـــ ـــ ـــول�في��ـــــــ ـــ ــ ـــال�تب   عال������ـــــٌ          ا�س�أن�تفـ ــ ـــ ـــ ـــــــ ـــخال�ع���بمـ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ   وقف�ناظرـــــ

كف�امل
 

     
ّ

ــــ ـــ ــــــــ ــ ـــالم�والت�حــ ــ ـــ�ن�مالمـ ـــ�    ة�����ــ ــــــــ ــ ــ ـــذا�أوان�ترافـ ـــ ــــــــ ـــ ـــد�وتنـــــــ ــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــ ــ ــــ   اصرـ

ـــأو�فاص ـــ ــــــــ ــ ــ ـــرما�حبل�املـ ـــ�     ودة�بي�نا����ــــــ ـــ ــــــــــ ـــذا�الطــ ـــ ـــــــــــ ـــــــــر�ق�ملنجــ ـــــــــــ   د�أو�غائرــ

ـــفت ـــ ـــواقـ ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــفا�م�ش�ت�ن��ــــــ ــ ــ ـــسْ     من�م    وا�ما�����ـ ـــ ـــــــــــ ـــــــ ــ ـــعدي�بالوفـ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ   اء�وغادرـــ

ـــفانق ـــ ـــاد�����ـــــــــــ ـــ ـــ شده����ـــ ـــوانح     رذا�فأبصر� ــ ـــ ـــ ــــــــ ــ ـــاز�ذاك�إ���الـ ـــ ــ   طر�ق�ا��ائرــ

�الذي�يمثل�بداية�القصة�ال�     ����قصيدتھ،�و�و�لشاعر��سرد�ا�ا�ل�ذا��و�املش�د��و

ا�ونموا����ا��دث� يحشد�ل�ا�طائفة�من�ا��مل�الفعلية�ال���من�شأ��ا�أن�تحدث�تطو
  

                                                                          ر
ً ً

 



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٧٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

م�للغة� �؛� .السردزالقص����املال ة�وتلو���ا رو���جمل���دف�منذ�البداية�ل�شكيل�الصو

تأمل�مثال�قولھ
 

             
ً

�تجده�قد�برع����تصو�ر�ما�بي��م�من�صالت) فاصرما�حبل�املودة�بي�نا�: (

�أش ة�لت�و �،�فاختار�لذلك��ستعا ب��مو نالود�وتقا ر ة�رر ����حركية�الصو رد�وقعا�وأثرا
  

                             
ً ً

�مجرد�ال�.مدى�صدق�ا�وتمثيل�ا�للواقع�النف����واملر�ي����آن�واحد�و يفاملودة�أمر�معنو

ك�بوسائل�ا��س�املباشر�،�نراه�قد�أحالھ�إ������ء�محسوس�مشا�د�،؛�ح�ن�أضاف� ريد

ائدا�ح�ن�خلع�عل��ا�) �املودةحبل(إليھ�لفظ�ا��بل،� وقد�ضمن�ا��ملة�إشعاعا�وجدانيا�
 

ز
  

                                                 
ً

 
ً ً

� �فقولھ �؛ �الكناية �: (طا�ع �املودة �حبل �صالت�) فاصرما �من �بي��م �ما �قطع �عن كناية

  .إ�سانية�وثيقة��انت�تر�ط�قلو��م�كر�اط�ا��بل�الذي��شد�بھ��شياء

�ا����ة�ال���علت�وجو��ما�وأشعلت�نفو     س�ما�ح�ن�ساق�إل��ما��ذا�رثم�انظر�إليھ�يصو

مال��ديد� ك (.رالصا
 

 
ُ

�املالمَّ  ف �َ               �أو�فاصرما�حبل/ا ضر�أمام�عي�يك�حتجده��ست. )بي�نا�املودة

� �السادس �الب�ت ��� �كما �با����ة �والشعو �ال��دد �ر��ظات �م�ش�ت�ن�(�كذا فتواقفا

�ادة،،�فال�ش�ت�لفظ�يفيد�املع���املراد�)�وا�ما ازو � ز�فإذا�أضفناه�إ���لفظ�ال�و د����ى

�إيحاء �عليھ �يفيض �ما �وأكسبھ �املع�� �اختيار�. دالالت �الشاعر��� �دقة �تبدو�لنا �ثم ومن

�املع��،�لكنھ�ير�د�منھ�أن�يؤدي�املع���املراد� ي�لفاظ،�ف�و�ال�ير�د�من�اللفظ�أن��ساو

� �إلعمال �فرصة �للمس��يد �ذ�نھ،و�منح �التصو�ر �اللو �ذلك �أسلو�ھ �ناسب ��نا ي�ومن ن

خرفة�ولوناالذي�يفيض�حركة�و�ش ع�
 

            ز
ً

�إظ�ار�ن�يجةوتأمل�براعتھ����.   ر��ذا�ال��دد�والشعو

�ملطلبھ،�إن�أحد�ما�وافق��واه�واستجاب�:ليقو�ف�و�ير�د�أن�رفيقيھ،با����ة�من�جانب�

�تجعلك�تبصر�.لھ�وعدم��ستجابة�آثر�الفرقةو�خر� ى�لكنھ�ساق��ذا�املع���بطر�قة�أخر

� �الشاعر�ع��ما �يحدثنا �مختلف�ن �ذلك�فر�ق�ن �ف��ما �وال�نفتقد �وتفصيل، �تقسيم حديث

����الب�ت� �باإلشعاع�و�يحاء؛�يقو �ال�� ل�سلوب�التصو�ر ي   :السا�عي

شده��   ���وانحاز�ذاك�إ���الطر�ق�ا��ائر  رفانقاد�����ذا�فأبصر�

    � دت �أ �تفصيلرفإذا ��� �ال���؛�براعتھ �اختار�لصاحبھ �وافق�ل�و�فانظر�كيف �الذي

ضاه�وس�ولة�التعامل�معھ�والتمكن�)انقاد( :لفظ�واه� ر��عب��ا�عن�
 

                                           
ً

����ح�ن�أنھ�اختار�.منھ

فض�امل����معھللثا�ي �:زالتحو ةح��ن�والتن��،�و�ع���أنھ�عدل�أو�،)انحاز (:لفظ ،ر�الذي�



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٧٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ا��ي �بھ ��عض�م �وخص �والتقلب َّ                               ي التلو  � �الرفيق�. )١(ة �سلوك �يبدو�يناسب �كما واللفظ

�جاء.يالثا� �ملا �الشطر��و �) انقاد (:بلفظ ل�و�و��� �بھ �) �� (:لفظنقر �املع�� ع���ليقف

� �خاصا �و�جعلھ نفسھ
 

                 
ً

��بھ، �ع�ثم �للقر�ب ة ��شا �باسم �ذلك �من�) �ذا(رقب �قولھ ليالئم

�:قبل �واحد��،�فانقاد �وقت ��� �ا �وشعو �م�انيا �القرب �في�و
  

ر                                      ن
ً ً

   .� �كالمھ ��عقب  :بقولھثم

�مر)رشدهفأبصر�( ه�الذي �يظ�ر�لھ�ن�يجة�اختبا َّ                                   ر �وكأنھ  � ه��بھ �باختيا �موفقا �سي�و روأنھ
 

                         ن
ً

 

� ��� �بمرافقتھ اشدا
 

                 ر
ً

�.م�متھ  �عن �حديثھ �الثا�ي�و�� �للبعيد ة ��شا ) ذاك(ر�اختار�اسم

�ا� والبعد��نا�م�انيا�وشعو
  

                         ر
ً ً

أيضا، 
 

     
ً

�أنھ�قد�انحاز�عنھ�وتركھ�وتن���جانبا�لم�إ���وملا�أشار�
 

                                       
ً

� �اللفظ، �من �املف�وم �باملع�� ��مر�) انحاز(يكتف �يز�د �بما وضوحافجاء
 
     
ً

�يتعلق� �فيما

�ا��ائرإ��( :فقال باالنحياز؛ �ب�ن�،)�الطر�ق �املقابلة �ألوان �من �لونا �بذلك �ليحدث
 

                                      
ً

صف�.الشطر�ن �و�ا��قيقة�وصف�ملن�سلك�الطر�ق�ول�س�) جائر(��نا�بأنھ�الطر�قو�و

� �نفسھ،للطر�ق �س�يل �إال�ع�� �أو�غ��ه �با��و �ال�يوصف �الكالم�املبالغة،ر�فالطر�ق �و��

هاخت سوءكناية�عن�   .ريا

حلتھ�مع�ءْ       ����بداملش�د�الثا�ي ل�تمثو     حلة�الرجل�ا��ا����رفيقھ،ر� حلة�تذكرنا� ر�و��� ر

احلتھ���رائھ��� ���تقوده�إ����غيتھ������اية��الصلبة�القو�ة�ال���سنالعر�أو�واديھ�ع���

حلتھ�أم�طالت و�بدأ�ا��ديث�عن�ذلك�من�الب�ت�الثامن�و��ت���بالب�ت�. ر�مر�قصرت�

  :النحوعشر،�ع����ذا�ا��ادي�

ـــملا�ب ـــ ــــــــ ــــــــــدا�وادي�النـــــ ــــو�رة�دوننـــــ ــــــــ ـــ ــــنرمي�الف    ا�����ــــ ــ ــ ـــجاج��عنــــــــــــــــ ــ ـــٍ       ���س�ضـــ ــــــــ ــ   )١(امرـ

ـــرف ـــ ـــع�العق��ة�بالغــ ــ ــــناء�فشـــ ـــــــ ـــاقـ ـــ ـــجر ����������ـــ ـــ ــ ـــــ ــــع�كحـــــ ــــدر�اللــــــــــــ ــــــــ ـــ ــــــــــــــؤلؤ�املتنـــــــ   )٢(اثرـ

                                                           
 . ٦٥٥/ ١: ، والقاموس المحیط٣٤٠/ ٥: لسان العرب:  راجع– )١(
نویرة، كجهینة، جبل أو هضبة بین نجد والبصرة أو هضبتان : ووادي النویرة. بدا، بمعنى ظهر:  قوله– )١(

ِّ                                        ق الواسع بین جبلین، وهو أوسع من الشعب، جمع فج، وهو الطری: والفجاج. ٦٢٧/ ١: قرب الحوأب، القاموس

، ٣٣٩/ ٢: اللسان). كل فجاج مكة منحر: (هو ما انخفض من األرض ومنه الحدیث الشریف: وقال ثعلب

: ومختار الصحاح. ٦/١٣٠: اللسان. الناقة الصلبة الوثیقة الشدیدة، خفیفة اللحم: والعنتریس الضامر. ٣٤٠

رفع العقیرة، والضمیر یعود إلى رفیقه : وهو قوله) ٩(ى في البیت التالي رقم المتمم للمعن) لما(وجواب . ١/٦١

 . الذي اصطحبه ألداء المهمة، وهو یصفه بجمال الصوت هنا



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٧٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــر�ب ــ ـــان�مـ ــ أوك�تنــ ـــردين�لو� ــ ــــ لـــ ـــــــــزا �الف    وا�����ـ ـــلوالعصم�من�شعف�العقو   )٣(ادرـ

                                                                                                                                        
غناء النصب ضرب من األغاني وفي : إذا غنى النصب، وفي الصحاح: رفع عقیرته: یقال:  رفع العقیرة– )٢(

رق یحسن غناء النصب وهو ضرب من أغاني العرب، شبیه الحداء؛ حدیث السائب بن یزید كان رباح بن المفت

غناء : النصب حداء یشبه الغناء، قال شمر: قال أبو عمر. قیل هو الذي أحكم من النشید وأقیم لحنه ووزنه

هاجني فتشوقت إذا : ً                   شاقني، شوقا وشوقني: قوله. ٧٦٢/ ١: اللسان. النصب هو غناء الركبان وهو العقیرة

ْ                      رجع، من معاني الرجع: قوله. ١٩٢/ ١٠:  اللسان.هیج شوقك : قال تعالى. المطر، ألنه یرجع مرة بعد مرة: َّّ

: قال أبو عبیدة. الماء: الغدیر یتردد فیه الماء، والرجع عامة: ، والرجع والرجیع والراجعة)والسماء ذات الرجع(

ءة أو أذان أو غناء أو زمر أو غیر ذلك ردد صوته في قرا: الماء، ورجع الرجل وترجع: الرجع في كالم العرب

الحدور، : وقوله حدر. ولعل هذا المعنى أقرب للمدلول المراد في البیت. ١١٥/ ٨: اللسان. مما یترنم به

حدر، الحدر من كل شيء : مادة: وفي اللسان. ١/٥٤: مختار الصحاح. الهبوط، وهو المكان الذي تنحدر منه

حدر الرجل األذان واإلقامة والقراءة : وفي المصباح المنیر قال المقري، ٤/١٧٢. تحدره من علو إلى أسفل

وهو أقرب هنا . ٤/١٧٢) حدر(مادة : اللسان: ، وینظر١/١٢٥. أسرع: ً                               وحدر فیها كلها حدرا من باب قتل

 . للمعنى المراد في البیت
ر الذي استقى منها موسى علیه مدین على بحر القلزم محازیة لتبوك وبها البئ: قال أبو زید:  رهبان مدین– )٣(

السالم لسائمة شعیب ومدین اسم القبیلة، وهي مدینة قوم شعیب، سمیت بمدین بن إبراهیم علیه السالم، قال 

بین وادي القرى والشام، وقیل مدین : مدین وحیزها من كورة مصر القبلیة، وقال الحازمي: القاضي القضاعي

في الحرب، أن یتنازل : تنازلوا، النزال: وقوله. ٧٨، ٥/٧٧معجم البلدان، : راجع. اتجاه تبوك بین المدینة والشام

. ٦٥٧/ ١١: أن ینزل الفریقان عن أیلهما إلى خیلهما فیتضاربوا، وقد تنازلوا، اللسان: الفریقان، وفي المحكم

الوعول واألعصم من الظباء و. الوعل، وعصمته بیاض شبه زمعة الشاة في رجل الوعل: ج األعصم: والعصم

رأس الجبل ج شعف وشعوف وشعاف : الشعفة، محركة: وشعف. ٤٠٥/ ١٢: اللسان. الذي في ذراعه بیاض

ج عاقل : والعقول. ٣٦٠/ ١: رؤوسها، العین: وشعف الجبال واألبنیة. ١٠٦٥/ ١: القاموس المحیط. وشعفات

الملجأ، والعقل الحصن، : ل كذلك وهو الجبل، وقد ثناه بعض الشعراء للضرورة، وعاقل اسم جبل بعینه، والعق-

أراه : وهو المعقل؛ قال األزهري). ً                                                وقد أعددت للحدثان عقال، لو أن المرء ینفعه العقول: (ج عقول، قال أحیحة

ویقال عقل الوعي امتنع في . ٌ                                                                     أراد بالعقول التحصن في الجبل، یقال وعل عاقل إذا تحصن بوزره عن الصیاد

ً                           وعقل الظبي یعقل عقال وعقوال. ً                                        به سمي الوعل عاقال على حد التسمیة بالصفةً                           الجبل العالي، یعقل عقوال، و ً :

الوعل العاقل في الجبل، وقیل هو الوعل : والفادر. ٤٦٥/ ١١: اللسان. صعد وامتنع، ومنه المعقل والملجأ

عول الذي قد الفادر من الو: قال األصمعي. الشاب التام، وقیل هو المسن، وقیل العظیم، وجمعه فوادر وفدور

الفادر العظیم من : أسن بمنزلة القارح من الخیل أو البازل من اإلبل ومن البقر والغنم، وفي حدیث مجاهد قال



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٧٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

قت�ع�ن  فاغر
ُ          ور
ـــ�����ن   �فزجرتھ��الف��،    ــــــــــ عـــــــــــ ـــرھ�دموعك،�فا ــ �للزاجرــ   )١(ىو

و�ذه��بيات�تمثل�بداية�الرحلة�إ���قصر�عبد�القادر،�وابن�يز�د�سلك����بلوغ��ذه�     

�إ��� ��نتقال �ثم �أو��س��الل �املقدمة �من �التخلص، �حيث �من �القدماء �طر�قة الغاية

�تذك���بوجو �النو�رة �وادي �عن �فا��ديث �؛ �والراحلة �الرحلة �لنا�وصف �و�صفھ �امل�ان د

ض�املنخفضة�أو�الطر�ق�الواسع�ب�ن�ا��بل�ن�،�ثم�يحدثنا�بأنھ�ذو�فجاج ر،�و�ع���بذلك��

احلتھ�فيصف�ناقتھ�بأ��ا� ،�و�ذه�الصفات�ال���تضفى�عل��ا�قوة�) �ضامرعن���س(رعن�

شاقة�و��امة�تؤ�ل�ا�الجتياز�تلك�الفجاج�الشاسعة�وحديثھ��نا�عن�الراحلة��عكس� رو

�ف �قوثقتھ �ع�� �ذلك �و�دل ،� �ل�ا �وتقديره �الفجاج: (لھ��ا �مثال) نرمي �يقل �لم إذ
 
             
ً

نقطع�: 

�فكأن��ذا�امل�ان�أو�الفجاج��دف�الفجاج،نرمي�: لكنھ�قال. الفجاج،�أو�نجتاز�الفجاج�

�يرمى، �فاللفظ ���ا �يرمى �أداة ��خر ��� �العن���س �املجاز�ال���) نرمي(ى�وكأن �دالالت فيھ

�بالفخر�والز �الشعو �وتقديره�رتبعث �ثقتھ �مدى �لنا �و�و��عكس �الشاعر، �نفس �و���

� �يحدثنا �ال�� �وال��امةع��ا،لراحلتھ �والشدة �بالقوة ��ذا�و�ناك�أمر�ث. �و�صف�ا ��� الث

د�حدثنا�عن�امل�ان�أوال�قل�نتقال�التم�يدي؛�ف
 

                     
ً

،�كما�حدثنا�عن�)الفجاج/�النو�رةوادي(

�ضامر: (الراحلة فيق).عن���س � �عن ��نا �ا��ديث افق�ر�و�قي �و ���بتھ ت��� �ا �الذي وھ ر

  .�واه

�وس�ول�ا� ��ضا��ا �و�و�يقطع ���رائھ ��� �العر�ي �سلوك �لنا ��عكس فيقھ � �عن روحديثھ

احلتھ�ع���الس���املتواتر�بالغناء�نم��ف��اه�ي ر�ل�س���نفسھ�أوال،�و�حث�
 

                                               
ً

�ثانيا،�كما�السر�ع
 

            
ً

ناء،�وم�ما��بالغعق��تھ�من�صاحبھ�و�و�يرفع�الغناء�واستحسانھ�برحلتھ،�عكس�تفاؤلھ�

� �مشاعره ة �وإثا �أحبتھ �لتذك��ه �مدعاة ��ان �الغناء ��ذا �أمر�فإن �من �لذلك�؛ننحو�ريكن

�الغناءليدل�بھ�ع���أثر�) شاق��(فقد�استخدم�الشاعر�لفظ� ق�الذي��عث����نفسھ�الشو

                                                                                                                                        

قطعة مشرفة منه، والفادرة : والفدرة من الجبل. الفادر والفدور المسن من الوعول: قال ابن األثیر. األروى

 . ٥٠/ ٥: اللسان: راجع. علالصخرة الضخمة الصماء في رأس الجبل، شبهت بالو
: والزجر. ٢٨٥/ ١٠: اللسان. وهو افعوعلت من الغرق. امتألتا، ولم تفیضا:  اغرورقت عیناه بالدموع– )١(

ً                                                 النهنهة الكف، تقول نهنهت فالنا إذا زجرته، فتنهنه : ونهنه دموعك. ١١٣/ ١: المنع والنهي، مختار الصحاح

 .أي كففته فكف



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٧٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �وجھ�.�حبةإ�� �ع�� �سمعية �مدلوالت �ذات ��نا �التذك���باألحبة �مسألة �أن �والوا��

الكالم�استحسانا�خفيا�لصوت����ن�التحديد،�ومن�ثم�فإ
  

                         
ً ً

�إ��ابا�بن��ات�صوتھ�صاحبھ،
 

                    
ً

�وملا��عث��شواق����،ه�بأحبتھّ                داء؛�وإال�ملا�ذكرُ                ب�الذي��شبھ�ا��َ            ع�غناء�النصّ        و�و�يرج

� �و�و�نفسھ �ع��ا، �ذاكرتھ �تضمره �ما �خالل �من �حدي��ا جع �و �صو��ا �جمال رلتأمل

،�وقد��وع���ذلك��ان�. لاستحضار�صو�ي����املقام��و ىالغناء�س�با����استعادة�الذكر
 

                                   
ً

�ع��� ��شكيل�ا ��� �واعتمد �حدي��ا، �وجمال �صاحبتھ �لصوت �جميلة ة �الشاعر�صو رسم ر

�عل� �اللؤلؤ�املتناثر�من �بتحدر�اللؤلؤ�املتناثر�وسقوط �حدي��ا جع � �شبھ �حيث رال�ش�يھ،

قيقا� يحدث�صوتا�
  

               ر
ً ً

عذبا 
 
    
ً

.  

جملة�عناصر�املش�د�الثا�ي�تب�ن�لنا�فإذا�ما�جئنا�ل��ديث�عن�الب�ت�العاشر�و�و�من�    

�فلك� ��� �معناه �يدو �فالب�ت �الشطر�السابق؛ ��� �محبو�تھ �عن �ل��ديث �تتمة �يأ�ي رأنھ

  :النحو�ع����ذا�لالغز

أوك�تن ر�بان�مدين�لو� ــــــــر لوا������والعـ ُ              ز ا �الفادر    لصم�من�شعف�العقو

�ذلك�تصر�حا�لكنھ��و�و�لم�يقل��ص�ا،و�بجمال�ا���عب���موجز�عن�مدى�شغفھو�و    
 

                 
ً

� ��ساليب �من �استخدم �ينم �سيأ�يما �كما �تقليدية �وال�أقو �معتادة �بطر�قة �ذلك . لعن

لوا: (وقولھ �تنا أوك �لو� �مدين ز�بان ر �ب) ر �إ���تنو�ھ �بالر�بان �يدفع �قد �الذي �البالغ جمال�ا

لو��وا��ال�أ��ا�أجل�ا،قطعوا�من�نال��ال�أو�التقاتل�ومن�ثم���شغال�عن�عباد��م�ال���ا

�بجمال�ا �وفتن��م �الر�بان �شغلت �و �يتضا �الذي �ا��د ن�إ�� �ف��ر �فتنة�لبلوغھ، �أشد

� �من �.ال�شرلغ���م �بأ��م �الر�بان �قوم�: �مدين،)�مدينر�بان(�وتخصيص �موطن ��

. )١(استقى�م��ا�مو����عليھ�السالم�لسائمة�شعيب��و��ا�الب���الذي�السالم،شعيب�عليھ�

�لألثر�ا��ما� �تمثيل �لوالشطر��و �ا��انب ��� �إظ�ار�ملدى�.يال�شر� �الشطر�الثا�ي �ب�نما

�ا��يوان �عالم ��� �الفادرصمُ     والع(: تأث���ا �العقو �شعف �بالعصم�،)ل�من �واملقصود

� �جمع �و�و ، �بياضأعصم،لالوعو اعھ �ذ ��� �الذي �والوعو �الظباء �من ر�و�عصم  )١(.ل

�أو�الوعل�الشاب�.ھفي�و�و��ع���الوعل�العاقل����ا��بل،�أي�املست���لھ،�صفة�:والفادر

                                                           
  .٧٨، ٥/٧٧:  معجم البلدان– )١(
  .٤٠٥/ ١٢:  اللسان– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٧٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�صاحب� فدر: ،�وجمعھدرفا�يقال�للوعل�:الع�نلالتام�و�قو
 

   
ُ

ولقد�أشرت�من�قبل�إ���  )٢(.

����جانب�العر�ي�السيما�من��ساليب�املعتادة����الشعر�؛)مدين ر�بان( :بقولھأن�التعب���

،   )٣(: ل��عزة�يقوّ          �ف�ذا�كث�لالغز

ـــر�بان�م ــ ــــ ــ ــــــــدين�والذين�ع�ــ �من�حذر�العقاب�قعودا   ��م������دـ   نيب�و

�كما�سمعت�حدي��ا�������خعلو��سم ـــنو ــ ا�لعــ ـــــــــور ـــــــــــ ـــزة�ركـ ــ
 
     
ّ
عا�وسـ

 
     

ً
جوداــــــــــ

 
    
ً

  

�جر�ر�الشاعر��مو يومن��ذا�القبيل�قو   )٤(:ل

ـــــــــيا�أم�طل ــ ــ ـــما�لقينا�مث! حةـ ـــــــ ـــلكم�����������املنــ ــ ــــجـ ــ ـــ ـــدين�وال��غــ ـــ �الغـــ ـــرو ـــــــــــ   ائرــــــ

ـــر�ب ـــ ــ ــ ـــان�مـ ـــ ـــدين�لــ ـــ �الفادرُ            �������والعرأوك�ت��لواو�ــ   لصم�من�شعف�العقو

�بان�–والب�ت�الثا�ي�كما�يبدو��و��عينھ�ب�ت�ابن�يز�د�     ر�ل�س�فقط�مسألة�ذكر�جملة�

ر�مع�اختالف��س���جدا،�أ-مدين
 

                      
ً

� اه�ال��ش�ل�عائقا�من�إثبات�التأثر�فيما
 

                                     
ً

�كما����بي��ما؛

�و) ت��لوا: (�جر�رلقو �ابن لوا( :يز�دلقو ���)زتنا �كما �الب�ت �ألفاظ �الب�. �و�قية �تأما

حلتھ�إ���رفيقھ،عود�جديد�ل��ديث�عن�ف�و�ا��ادي�عشر� ر�ولعلھ�خاتمة�ا��ديث�عن�

� �حيث � (:ليقوالقصر، قت �فزجرتھُ    ع�نورفاغر امية�وخ). �الف�� �د ��نا �ا��ديث راتمة

�إال�أن�بالدموع،) رفيقھ(�ولسنا��عرف�ع���وجھ�التحديد�ملاذا�امتألت�ع�ن�الف���حز�نة،

� �قد�أ��اه�الغناء،�و�يجتھ�ذكر ىي�و �لكن�الطر�ف��نا�أن�ابن�يز�د��شتد�صاحبھ،ن

  .عليھ����طلب�الكف�عن�ب�ائھ،�و�ختتم�بذلك�املش�د�الثا�ي

ه،�واجتياز�حراسھ����كيفية�اقتحام�القصر����غفلة�من�يتمثل: واملش�د�الثالث     �رأسوا

� �بلوغ � .مرامھثم �املش�د�طو�ل �ابن��س�يو�ذا �أن �ذلك �وعلة ، ��خر �املشا�د �با�� �عن ىا
 

                                       
ً

                                                           
 .٢٥/ ٨:  العین– )٢(
، باختالف ١١٣ص: والبیتان في دیوان كثیر عزة. ٧٨/ ٥:  راجع األبیات المذكورة في معج البلدان– )٣(

والدیوان ). حدیثها: (كلمة: كالمها، موضع: العقاب، وكلمة: العذاب، موضع كلمة: یسیر، حیث وجدت كلمة

 . یروت، شرح قدري مایوطبعت دار الجیل، ب
 ع، م١/٤٣٧: ، طبعة دار صادر، بیروت، والبیتان في لسان العرب البن منظور٢٣٦:  دیوان جریر– )٤(

 .ّ                              ولم أعثر علیهما في دیوان كثیر. اختالف كثیر في الروایة ونسبتها إلى كثیر كذلك



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٧٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �ح�ايتھ، �من �والغاية �يتالءم ��سطا �فيھ �القو ��سط يز�د
 

                                                ل
ً

�القصر�و�لوغ�  �اقتحام و��

�و،اللقاء �القصر�واقتحامھ �دخو �كيفية �يصف �التمكنل�فاملش�د �لقاء �مع�من �أحبتھ

�مخاطره�و�و� �وفيما�والثالث�ن،�وح���الب�ت�ا��امس�الثا�ي�عشريبدأ�منذ�الب�ت�زتجاو

اس��ا�وا��كم�عل��ا �ابن�،ري����سرد��بيات�ثم��عرض�لد   :يز�دل�يقو

���ال ـــظـــرح���إذا�أ ـــ ـــــــــ�ستُ   المــــــــ ـــوت  ه������ َ ر وـــــــ ـــ ـــــ �اــــ ــــلعيرزاو �أي�تـــــــــــــــ و
      ق 
ـــــــــ ُ ـــ ـــــــــــ ــ   )١(رزاوــ

ـــ�أي�تَّ     وتصو ـــدي�النـــ ـــوغ    رت������َّ        جوم�فغوــ ــ ــ ــــٌ       وائر�مــ ـــ ـــ��ا�أمــــ ـــ ـــ ــ ــ ـــام�غــ ـــــــــــ   )٢(وائرـ

ْ     ��ن ـــُ ــ ــ ــــا�بقـ   )٣(�مسامرُّ       نام��لسئم�ا��ليط�و   يب��عدما�������ـــصر�ب���شعــ

س�ن�ف�وموا�������     ����ا��ا مى�الكر رو ى ـــمن�ب  ر ـــا�بـــــــعد�مـ ــــقي�بليـ ـــ ٍ       ل�سا�رـــ
)١(  

                                                           
الزور میل في وسط الصدر، : تزاور: وقوله. نزل بظالمه، وهو كنایة عن اإلظالم:  أرخى الظالم ستوره– )١(

). وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات الیمین: (ومنه قوله تعالى. ویقال للقوس زوراء لمیلها

: وأزور عن الشيء وتزاور عنه: وفي المصباح المنیر. ٣٣٥/ ٤: واالزورار عن الشيء العدول عنه، اللسان

كوكب أحمر مضيء حیال الثریا في ناحیة الشمال ویطلع : العیوقو. ٢٦٠/ ١. المیل: والزور بفتحتین. مال

فوردنا والعیوق مقعد رابئ ال، : (قبل الجوزاء سمي بذلك ألنه یعوق الدبران عن لقاء الثریا، قال أبو ذؤیب

دونه (، و )دونه النجم: (ویقال في المثل. ٢/١٧٩، العین ١٠/٢٨٠: اللسان). ضرباء خلف النجم ال یتتلع

 .٦٤٥/ ٢: غریب الحدیث البن قتیبة: راجع). العیوق
الصبب، تصوب نهر أو طریق یكون في حدور، ومنه الحدیث في صفته . انحدرت أو تسفلت:  تصوبت– )٢(

) :النهایة في غریب ٩٠/ ٧) العین: (ینظر. أي في موضع منحدر). ٍ                          إذا مشى كأنما ینحط في صبب ،

ً                                           مغربیا وما أسفل منها مشرقیا فهو نجد تهامةكل ما انحدر سیله : والغور. ٣/ ٣: الحدیث  . ٣/٤١٥اللسان . ً
ّ                                       عاج بالمكان وعلیه عوجا وعوج وتعوجا– )٣( ّ عاج به أي : وقیل. عطف، وعجت بالمكان أعوج، أي أقمت به: ً

سأم، ) سئم الخلیط(قوم عبد القادر، وقوله : بني شعیب. ٢/٣٣٣: اللسان. ّ                               عطف علیه ومال وألم به ومر علیه

الشریك : ً             والخلیط أیضا. ٧/٢٩٥: اللسان. والخلیط الصاحب والجار. ١٢/٢٨٠: اللسان. ّ   مل: ئم الشيءس

: والخلیط كذلك. ١/٨٥٩:  المحیطسوالقامو. ٧/٩٠: العین. والمشارك في حقوق الملك كالشرب والطریق

. لطاء وخلط بضمتینالمخالط كالندیم والمنادم والجلیس المجالس، وهو واحد مفرد وجمع وقد یجمع على خ

ً                      سمر یسمر سمرا وسمورا: والمسامر یقال. ١/٧٧: الصحاح-مختار  الحدیث : والمسامرة. لم ینم، وهو سامر: ً

مجلس : والسامر. الجماعة الذین یتحدثون باللیل، والسمر حدیث اللیل خاصة: ّ               السامر والسمار: وقیل. باللیل

 .٣٧٦/ ٤ان اللس: السمار والموضع الذي یجتمعون للسمر فیه



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٧٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

؟ما�: قال�ابن�ع��     ـــُ                         �قلت�اتئد��������ل�س�ا��ىتر ــ �بخــ ـــل�و ـــ ـــطة��ا��ـــــــ   )٢(ابرــ

ـــأعقل�ق    ــ وصا�جلــ
 

     
ً

انبا�ال�تــــــــ
 

        
ً

ــــــــــعرـــــــ ـــ�ا��������واقـــ �وظيـــــ اعـــــــنر ــــــــــــرف�ذ   )٣(�ا�باآلخرـ

ـــأما�ا�� ــ ـــواد�فــ ـــلـــ ــ ـــرح�مــــم�يبـــ ــــ�انتــ ـــدم�منــــــــقــــــــبت   ھ�������ــــــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــھ�وال�تــ ـــأخــــــــــــ ـــ   رــــــــ

ـــع   ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ــ ـــودتھ�فيـ ـــ ر�حبــــ ـــوما�أز ــــــــ ـــ ـــــــ ــ ـــ�ائ�����������إـ ــ ــ ــ ـــخـــذاك��ل�مـــــــــمالھ�وكـ ــ ـــ   اطرــــــــــ

ـــوإذا�احت      ـــ���قـــــــ ــ ــــھ��عنـــــر�وســـ ـــــ �الشَ    علك      انھ���ـــ
 

    
َّ

  )٤(زائركيم�إ���انصراف�ال

                                                                                                                                        
إذا : وهوم القوم وتهوموا. ١/٢٩٣: مختار الصحاح. ّ                      إذا هز رأسه في النعاس: ً                 هوم الرجل تهویما:  یقال– )١(

 .٤/٩٩: العین. هزوا رؤوسهم من النعاس
 .٤/٢٢٧:اللسان. المختبر المجرب: والخابر. ١٠/٧٥اللسان . اتئد فتوأد فاتئد:  التؤدة بمعنى التأني، یقال– )٢(
ثني وظیفة مع ذراعه : ً                                                                 عقلت البعیر إذا جمعت قوائمه، وعقل البعیر یعقله عقال وعقله واعتقله:  یقال– )٣(

ُ                                                                           وشدهما جمیعا في وسط الذراع، وكذلك الناقة، وذلك الحبل هو العقال، وجمعه عقل ، ١١/٤٥٨: اللسان. ً

وقیل ال . ص بالضم وقالئصُ   قل: الشابة وهي بمنزلة الجاریة من الناس، وجمعه: والقلوص من النوق. ٤٥٩

: مختار الصحاح. قرن الشيء بالشيء وصله به: واقرن: قول. ٧/٨٢: اللسان. ً              حتى تصیر بازال. ً           تزال قلوصا

الوظیف من رسغي : قال ابن األعرابي. لكل ذي أربع، ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق: ، والوظیف٢٢٢/ ١

: وقال الجوهري. ُ           أوظفة ووظف: ن رسغیه على عرقوبیه، وجمعهفم: البعیر إلى ركبتیه في یدیه، وأما في رجلیه

خفه وهو له : وظیف البعیر: وقیل. الوظیف مستدق الذراع والساق من الخیل واإلبل ونحوه جمع األوظفة

 .ووظفت البعیر إذا قصرت قیده. كالحافر للفرس
وفي . ُ                              واالسم الحبوة، والحبوة والحبیة. مالیقال احتبى الرجل بثوبه احتباء، واالحتباء بالثوب االشت:  احتبى– )٤(

االحتباء، أن یضم اإلنسان : قال ابن األثیر. الحدیث أنه نهى عن االحتباء في ثوب واحد لئال تظهر العورة

ً                                  وقد یكون االحتباء بالیدین عوضا عن : قال. رجلیه إلى بطنه بثوب یجمعهما به مع ظهره ویسشده علیها

. احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقیه بعمامته: قال الجوهري. حتباء حیطان العرباال: ومنه الحدیث. الثوب

وللسرج : قال األزهري. قرابیس:  لغة فیه، وجمعهسحنو السرج، والقربو: القربوس. ١٦١، ١٤/١٦٠: اللسان

بوسین من فضلة ویقال له حنواه، وما قدام القر. قربوسان؛ فأما القربوس المقدم ففیه العضدان، وهما رجال السرج

اإلبراز، والقربوس اآلخر فیه رجال : َّ                                                الدرواسنج وما تحت قدام القربوس من الدفة یقال له: دفة السرج یقال له

وقوله علك . والعنان اللجام. ٦/١٧٢اللسان . سیر یدور على القربوسین كلیهما: والقبقب-. وهما حنواه. المؤخرة

ً                            وعلك الشيء یعلكه علكا مضغه . الكته وحركته في فیها. ً             ، تعلكه علكاعلكت الدابة اللجام: علك، یقال: الشكیم

التي فیها الفأس : ّ                             الحدیدة المعترضة في فم الفرس: والشكیمة في اللجام: والشكیم. ١٠/٤٧٠اللسان . ولجلجه

 . شكائم: والجمع



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٨٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــوعل   ـــ ـــــــــمت�أن��مـ ـــــــــــ ــ ـــر�لــ �والت�ح     واؤه���� �س�دــ ــــــــرإال�ا��سو ــ   )١(�ن�تجاسرـ

فخرجت�أقدم�صاح���متو��ا������  
 

                             
ً

  )٢(بحمائل�العضب�ا��سام�الباتر    

ــــــــأك    ـــام�ميـــــــ�النيّ  زـ ـــ امنا�وميــ
 

        
ً

ـــ ــ ـــ ــــــــــ سرا������اـ
 

         
ً

والقوم�نصب�ميام���ومي    
 

                     
ُ

ـــ   )٣(ياسرـ

اع    ـــرما� ــ ـــ���إال�ن�يــ ــ ـــ ـــ ـــــــ ــ ــــــــــــذ�وصيـ ـــــــــــ ـــبالس  فة��������ـــ �ت�بــ ـــرو ـــذ�با��ــ   )٤(����املتواترـ

ـــمأم ــ ـــ ــ ة�لــ ـــرو ــ ـــــــــم��عـــ ـــد�مـ ــ ـــ ـــُ  س   ا�أمرت�بھ������ـــــ ــ ــ قيا�ملأمـ
 

       
ً

ـــ ــ ـــ ــ ��نـ ـــرو ــ ـــ ــــــــــــاك�وآمــــ ـــــــــــ ــ   رــ

ـــ��وأ ـــ ــ ـــن�فاس�شـ ـــرفن����بنــــــ ــ ـــ ـــما�ب�ن�مسدلة�النقاب�وح   ٍ           واظر������ــــــ   )٥(اسرــ

ـــأش ــ ـــب   رفن�إشراف�الظباء��شايمت������ـ ــ ا�تبـــــــــــــــرقـ
 

    
ً

ـــــ ـــَ       ج����حّ  وــــــ ــ  ���مـ
     ٍ
ـــــــــّ ـــاطـــــ ــ   )٦(رـ

ـــــــــبم ـــولة�قـــــــــٍ        الحف�مصقـ ــــــــــــدّ               د�وصلت��������ـــــــ ــــــــقــــــــــ �عـ ـــــآز ـــــــ ّ                                                     ر ومــ ـــ�بم��ا  ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــــــ   رآزـ

ـــ�س ـــ ـــ ـــٌ           ع�حشدنا�لعـ ـــٍ       اشر�يصـــ ب�س   عدنھ������ــــ ــــريا ــ لم���صھ�مــ
 

         
ّ

  اشرـــن�عـــ

ـــفس ــ ـــ ـــ ـــدلنا�أسبـ ــ   ابا�إ��ـ
       َّ ً

ــــــــ�ض ـــــــــعيـ ـــفة��������إما�و�ـــــــــ ــ ت�لم�يلــ
 
       
ُ

ـــــــــ ـــق����من�عـــــ   )١(اذرـ

                                                           
 .٤/١٣٦اللسان . قداموالجسور المقدام الشجاع والجسارة الجراءة واإل. معالجته) دــواؤه( یقصد بــ– )١(
عالقة السیف، وهو السیر الذي : بوزن المرجل: ِ       المحمل: حمائل. ً     البسا: ً       متوشحا. بمعنى أأقدم:  أقدم– )٢(

وكل من العضب . ١/٦٥: مختار الصحاح. حمائل السیف ال واحد لها من لفظها: قال األصمعي. تلقده المقلد

 .٣٧/ ٤، ٦٠٩، و١/٥٧ اللسان. والحسام والباتر أوصاف للسیف القاطع
 . أدفع وأضرب:  أكز– )٣(
: اللسان. أدهشني، النبیذ، الشيء المنبوذ، والنبذ یكون بالفعل والقول في الجسام والمعاني:  راعني– )٤(

َ                                                                              الوصیف، الخادم غالما أو جاریة والجمع وصفاء، وربما قیل للجاریة وصیفة، مختار : والوصیفة. ٣/٥١٢ َ ُ ً

ترمي بالحصى المتتابع، : تنبذ بالحصى المتواتر. صد بالسور، جدار القصر المحیط بهویق. ١/٣٠٢: الصحاح

 .وهذه إشارة منها إلیه لیلتفت إلیها وینتبه لها
وبین . اطلعت علیه من فوق: ٍ                                                    أي فطن وانتبهن، واستشرفن، أي نظرن من عل وأشرفت علیه:  أبهن– )٥(

 .مسدلة النقاب وحاسر طباق
. ١/١٤٨مختار الصحاح . تشایمت شام البرق، نظر إلى سحابته، این تمطر. من علیاءنظرن :  أشرفن– )٦(

ً                                                                                              باج البرق یبوج بوجا وبوجانا، وتبوج إذا برق ولمع وتكشف، وانباج البرق إنباجا إذا تكشف، والحبي: وتبوج ً ً :

 .١٤/١٦١: اللسان. السحاب الذي یشرف من األفق على األرض، وقیل هو السحاب بعضه فوق بعض



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٨١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــفش ســــــــ ـــردد��ا���� ـــ ــ ع�مـ ـــــــــــوغ�أر ـــٍ                       ماض�ع�����وال�غ���مؤام اجد�������ــ ــ ـــ ــ   )٢(رــ

ـــوطلي ـــ ـــوسح�ن�ــ ـــ ــ ـــٌ      اوس�قـ ــــق �قطعت�������دـــــ ــ ـــل���مخــ ــ ــ ـــافة�نبــ ـــٍ        أة�من�ســ ـــ ـــ ــ   )٣(ائرـ

ـــوجذبن�باألسب   ُ                               فمطوت�منكب�صاح���فأناف��ي����� ـــاب��عد��شــ ـــ   )٤(راوــ

�لألمــــــــفص ـــن�� ــــ ـــر�الــ ـــ ــــــــــــذي�حـ ـــح���ظف  اولنھ������ــــــــ ــ ــ �و��نـ ـــنر ـــا�غ���صـــ ــ ـــ   وابرــ

    � �تمثلو�ذه � �بيات �ا �إل��ا�ربدو ��حداث �وصلت �ال�� �القصصية �أو�العقدة ا��بكة

�ا�املنطقي�املتتا�ع ة��مر�و�عق. ر�عد�تطو ده�رو�و�كما�يبدو�مش�د�طو�ل،�ينم�عن�خطو

�متجا�س �واتحاد �تماسك ��� ��عضا ��عض�ا �يالحق �م��اكبة �جز�ئات �من   وتركيبھ
 

                                                                ٍ ٍ
ً

�من�.  وما

شك����أن�الشاعر�قصد�من�خاللھ�إبراز�بطوالتھ�وتصو�ر�جرأتھ�ع���اقتحام���وال،�

�ال �س�يل ��� �املخاطر �وب �ورو �وال�يام، �ع��عشق �الضوء �لھ��سليط �ال�ساء �عشق

�الق ��� �م�م �جزء �وذلك �بھ، �من�. صةوإ��ا��ن �عدد �ع�� امي �الد �املش�د ��ذا رو�حتو ي

��سمع �نبصر�أك���مما �تجعلنا �تصو�ر�ة �مشا�د ��يئة �الشاعر��� �ع��ا �أبان . �ف�ار�ال��

 :ولعل�ا�ت��ء�ع����ذا�النحو

)١ (-ا ا ر زا :  

                                                                                                                                        
الحبل في لغة هذیل، : ً                                                              أرخین، أسبابا، السبب، الحبل وكل شيء یتوصل به إلى غیره، والسبب:  سدلن– )١(

: اللسان. ، فالسبب الحبل)ٍ                       فلیمدد بسبب إلى السماء(الوتد، وجمعه أسباب، ومن قوله تعالى : وقیل السبب

 .سقوطَّ                           وهي الحائط إذا ضعف وهم بال: یقال. أي ضعفت: وهت: وقوله. ١/٤٥٨
الرسغ مجتمع الساقین والقدمین، وقیل هو مفصل ما بین : وقیل. مفصل بین الكف والذراع:  رسغ– )٢(

: اللسان. ّ             حي النفس ذكي: ٌ                    یقال رجل أروع ورواع: وأروع. ٨/٤٢٨: اللسان. الساعدین والكف والساق والقدم

 .الكریم: والرجل الماجد. ٨/١٣٧
الصوت الخفي، أو حدیث : عیاء والسقوط من السفر وغیره، والوسواساإل: الطلح والطالحة:  طلیحهن– )٣(

ً                                       تعبیرا عن إعیائهن من إصعاده إلى القصر . وهو یعني حدیث الجواري خفیة مع بعضهن البعض. النفس

 .الصوت الخفي أو الصوت لیس بالشدید: وكذلك النبأة. وخوفهن من الرقیب
یقال أناف الشيء على : أناف بي: بین الكتف والعنق، وقولهُ                            صعدت على منكبه، والمنكب ما :  فمطوت– )٤(

، ٥/٣٤٢: ، اللسان)نوف: (لكل مشرف على غیره إنه لمنیف، وقد أناف إنافة، مادة: غیره ارتفع وأشرف، ویقال

 .أي شددن، واألسباب الوسائل التي یشد بها أو الحبال: وقوله جذبن



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٨٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ان�ابن�يز�د�حر�صا�     
 

                   
ً

�القصر�ليتالءم من�دخو لع���تحديد� ة��ذا�ز  ،ا��دثر�مع�خطو

من��قتحام�. ٌ                      وأال�يراه�أحد�من�حراسھ � زومن�ثم�اختار�الشاعر�أن�ي�و ليالن
 
   
ً

ح���إذا� (:

ه ���الظالم�ستو رأ اد�).ر ر�وذلك�تحديد�عام�للزمن،�لكن�ابن�يز�د�لم�يكتف�بذلك�بل�أ

�الضوء �ي�اد�ينعدم �و�و�ع���. مراعاة�الدقة�أك���بحيث �النجوم �خب���بمعرفة �يز�د وابن

�أش �كما �بحر�ا��ا، �علم �التعر�ف ��� �قبل �من �يفيد�ك�لذلبھرت �بما �العام �الزمن �أتبع

تخصيصھ�وتوقيتھ�مستخدما����ذلك�معرفتھ�
 

                                     
ً

�العي: (�فقالبالنجوم، ،�وروتزاو ر�أي�تزاو ق

ت   )...روتصو�ت�أيدي�النجوم�فغو

� ��� �الشاعر�حصره �أن �الزم�� �التحديد ��ذا ��� ��نا �الدقة جھ ةوو ��� (:رصو �أ �إذا رح��

�جواب..)الظالم ��وجعل �دخو �يفيد �ما �فقالالقصر،ل�الشرط �منھ ��نا�: (�أو��ق��اب

�وأنھ�ال�الزمن،و�ذا�الر�ط�الشرطي�بمسألة�الزمن�يفيد�أ�مية��ذا�..) . بقصر�ب���شعيب

�وأن�التمكن�من�تحقيق��ذا�الشرط�ع���أكمل�وجھ�يحقق�بدونھ،يمكن�اقتحام�القصر�

� حديدا�ودقة�ح�ن��و�ان�الشاعر�أك���ت.القصرلالنجاح�امل�شود�من�دخو
 

               
ً

جعل�ا��واب�

�مثال،�ولم�يقل) ��نا: (قولھ
 

      
ً

�الفع���للقصر�لم�يكن�قد�بدأ��إذ؛)دخلنا( ��عد،ل�أن�الدخو

�عطفنا�ع���:��ناومع���. ف�ناك�عناصر����ا��طة�لم�تكتمل�باست�ناء�املسألة�الزمنية

نا�عليھ �ا ،�)١(رالقصر�وملنا�إليھ�ومر ل���تمكن�ل�ما�ىح���تكتمل�ل�م�با���العناصر��خر

ه�و�ذا�ما��ش���إليھ����الفكرة�الثانية�أو�املش�د�الثا�ي   .زاجتيا

  : ار  اء-) ٢(

ن�ل�و: والرقباء��نا�نوعان      ن�الليل�و�سمر و،�الرقيب�من�عامة�الناس،�الذين��س�ر و

طلبا�لل�و�وقضاء�الوقت
 

                     
ً

ذان�و�. ،�حراس�القصر�وجنوده�القائم�ن�ع���حراستھوالثا�ي.  

�القصر� �دخولھ �أسوار�القصر�فضال�عن �من �دنوه �من �تحو �قد �متفتحة �أع�ن النوعان
ل                                                                        
ً  ٌ

�ھ �. رو�لوغ�مآ ،�)ٍ                         سئم�ا��ليط�ونام��ل�مسامر (:بقولھلولقد�أبان�الشاعر�عن�النوع��و

س�ن�ف�وموا( :بقولھوأبان�عن�النوع�الثا�ي� ����ا��ا مى�الكر ر و ى ّ                          ر �قد�أمن�،)    ن�و�ذلك�ي�و

�القصر�التا��املش�د��ومن�ثم�ف.جان��ما �لنا�بداية�التخطيط�ودخو ل�ل�ذا�املش�د�يصو ر

وس�ا��رس   .ؤ�عد�أن��دأت�النفوس�ونام��ل�مسامر�وأمال�النوم�ر
                                                           

  .٢/٣٣٣:  راجع لسان العرب– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٨٣
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                                    ّ َ ْ
ِ 

  . لاد اورة، وا-) ٣(

�قولھ      �تبدو�من �ف�� ة �املشاو ؟: (رأما �تر �ما �ع�� �ابن �) ىقال ����يل�!)اتئدُ     قلت �و�ذا

���ظ �قبل ة �املشو �رلتبادل �أصبحت��قتحام،ة ��مو �أن �أحس �قد ��ذا فيقھ � ر�وكأن ر

حلتھ��ذه�و�و�ابن�يز�د،�خط��م،مواتيھ�لتنفيذ� اد�الرجوع�إ���صاحب�القرار���� ر�لكنھ�أ ر

؟(فراح�يتوجھ�إليھ�بالسؤال� �أمام�جندي�باسل�يقف�أمام�حصن�عتيد�وكأننا،�)ىما�تر

���� أي�القائد�ح���يبدأ ه�لكنھ�ي�تظر� ر�ستعد�الجتيا ذلك�فنحن�أيضا�أمام��وك.ل��وماز
 

                   
ً

�املوقف ��ذا �مثل ��� �املرء �يتخيل �أو��كذا �جسو �حر�ي �اتخاذ�رقائد ��� �ال����ل �تراه

�وتنكشف�لھ�القرار�أو ه�قبل�أن�تت���لھ��مو ر�إصدا ده�مثاليا�البواطن،ر �ومن�ثم��ان�
 

                      ر
ً

 

�سديد أي �و ا�� � �عقل �عن ر ينم ٍ                       ر   ٍ �ذو�بدو�.   �خالل �من �و�و�ط)اتئد: قلت (:قولھلك لب�،

فيقھ�الذي�.ال��لةللتم�ل�وترك� ر�ثم�ي�بع�ذلك�بما�يز�د��مر�وضوحا�ح���تطم�ن�نفس�   
                                                         ُ ً

يبدو�متل�فا�ع���معرفة�
 

                      
ً

�ال���ال�يومئ�ف��اه��جابة،  :يج�ل�ار�إ���خ��تھ����مثل��ذه��مو

�بخطة��ا��ابر( �وذلك�جواب��عكس�مدى�ثقتھ����نفسھ�ومعرفتھ�باألمر�،)لل�س�ا���و

  .لھالذي��عرض�

احل�     �لنجا��م�مقدمة���وو�أ�ي�تقييد�الر ر ة�من�القائد،�و�ذا�أمر�ضر ي��وامر�الصاد و ٌ                                                ر   

��بيات�يطالع�ومن�أمر�ما،ٌ                                    �والت��يل�برحيل�م�قبل�ان�يك�شف�أحد�امل�مة،�عد�إتمام�

�املألوفة� �ط�الراحلة�وتقييد�ا�من��مو را��اصة���ذا�املش�د�يد�ش�لطراف��ا�فمسألة� ر

أعقل�قلوصا�جانبا (:لالقو�يكفيھ�نو�اللعر�ي�
  
                
ً ً

 (..���� �أن�يفصل�القو لدو �الر�ط�كيفيةن

اح��شرح�لرفيقھ�ماذا�يصنع�حيال��ذا��مر،�وكأن. والتقييد �حر�ص�ع���تنفيذ�ھرلكنھ�

� �ش�ئا �ال��غفل �وح�� �دقة �ب�ل �ير�د ما
 

                                 
ً

��� �ي�س�ب �قولھم�م��ما؛�فشل �ترع�ا،ال�: (�تأمل

اع�ا�باآلخر �وظيف�ذ رواقر احلة�. ذا��مر�يخص�الناقة�ال���يمتط��ا��ذا�الرفيقو� ).ن رأما�

� �للتعامل �أخر �طر�قة �ول��واد �ا��واد، �مصاحبتھ�معھ،ىالشاعر�ف�و �خ���من �فلقد

�ال� �خاصا �سلو�ا �املغامرات ��ذه �مثل للشاعر���
  

                                        
ً ً

��عدوه، �مأمونا �يجعلھ �السلوك �و�ذا
 

                          
ً

ال�

ا�ذلك�ل�ابن�يزيقو .صاحبھيتقدم�أو�يتأخر�عن�املوضوع�الذي�تركھ�فيھ� �د�مصو
 
            ر
ً
أما�( 

  :�و�ت���سلوكھ����خوض��ذه�املغامرات����قولھ)م�انتھا��واد�فلم�ي��ح�

ر�حبائ����������إ�مالھ،�وكذلك��ل�مخاطرفيماعودتھ�   و�أز
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                                    ّ َ ْ
ِ 

ب،ٌ                �يفيد�أنھ�جواد�جواده،وذلك�السلوك�منھ�تجاه�      ب�رمد ك�مأ ر�يد �و�متثل�صاحبھ،ر

�ا��واد�وثقتھ�فيما�يصدر�عنھ�من�يو���ب��و) ّ      عودتھ(�ولفظ�ألوامره، �.سلوك�ضھ�ل�ذا

� �النحو�) إ�مالھ (:لفظأما �ع�� �إطالق�ا �عند ��ذ�ان �ي�بادر�إ�� �ما �بھ �املقصود فل�س

� �م��ا �حر.�ناملع�ود �مع ض �يتعا �السلوك ��ذا ر�وإال�فإن
                                 
فيقھ�ّ � �توصية ��� �ودقتھ رصھ

�ط�أو�م�عقل�الن �تقييد�أو� راقة�ولكنھ�قصد�إ���أنھ�ي��كھ�دو ا�شابھ�ذلك�ثقة�فيھ�وأنھ�ن

� �حيث �.تركھيجده �السابق �الب�ت ��� �قال �( :عالية�ولذلك �ي��ح �و)م�انتھفلم �ذلك�ز، اد

تأكيدا�بقولھ
 

            
ً

ٍ                    بتقدم�منھ�وال�بتأخر(:  �موضوعھ�الذي�تركھ�)ٍ  .فيھق،�واملع����نا�أنھ�ال�يفار

�ا��فثمة �التفا�م �مدى �ت��ز �الشاعر�وجواده �ب�ن �متبادلة �لا�عالقة �بي��ما �صل لطو

�الشاعر� �حياة ��� ��مو �تكرار��ذه �ولك��ة ر�حبائ��(راملعاشرة �أز �فيما �والب�ت�).وعودتھ

�با��واد�طرافة�كما�يكشف�عن�براعة�الشاعر�وحنكتھ����املتعلق��ذا�املش�د�يز�د التا��

  :�أع���قولھالشعر�ة؛الصنعة�

  وإذا�احت���قر�وسھ��عنانھ������علك�الشكيم�إ���انصراف�الزائر

�تلك�الف��ة�ال���يمكث�ف��ا�ا��واد�وحيدا�منفردا�ي�تظر�و     �ذا�ا��زء�من�املش�د�يصو
  

                                                                           ر
ً ً

 

�فيمل�امل�ان�أو�يملھ�امل�ان،�و�ذا�ما� لقدوم�صاحبھ��عد�فراغھ�من�م�متھ�ال���قد�تطو

�إنھ�يبدو�وكأنھ�قد�احت���قر�وسھ�ونبصره،�كذا�نراه�) إ���انصراف�الزائر (:بقولھ�عنيھ�

��علك قف �و �و�عنانھ �و�مضغ�ا �ال��ام مضغا،�حديدة
 

     
ً

�ح��� �ا��ال �ذلك �و�و��ستمر���

� �إليھ �.صاحبھيفرغ �طو �من �مل �فلعلھ �ا��واد �من �التصرف ��ذا �ن��ر �أن �املمكن ل�ومن                                                          َّ

�بحالھ �ضيقا �شكيمتھ �نتظار�فمضغ
 

                             
ً

 .� �لطو �با��وع ص �قا �شعو ��عب���عن لولعلھ ر ر

صد�ف��ا�الشاعر�لكن�امل�م��نا��ذه�اللقطة�ال. �أو�لعلھ�غ���ذلك�نتظار، رواقعية�ال���

� �ساكنا �يقف �الذي �العر�ي �ا��واد ة صو
 

                                 ر
ً

منتظرا، 
 

       
ً

� �ي�و �ال�� �شاعر�عل��ا،ن�و�ي�تھ �إنھ

�ال�شاعر� �ينظم،ريصو عة �سر�ر �لسلوك�الب�ت،و�وذلك اصد � �نابض، ،��� ر�ف�و�مش�د

لكن�الشاعر�تأثرا�بفذلكة�الصنعة�. ا��يوان������ظة�من�أدق���ظاتھ
 

                               
ً

�أغرب�ةالعباسي

����صي  ).!�احت���قر�وسھ��عنانھوإذا( :قولھ�أع���منھ؛لاغة�الب�ت�و�التحديد�الشطر��و

���� �الثوب ���يئة �السرج �قر�وس �جان�� �ع�� �العنان �وضع ��يئة �شبھ �أنھ ��نا وا��اصل

ة�املحت���بثو�ھ�املحت��،موقعھ�من�ركبة� فة،ر�وصو ل�بثو�ھ�أو�كما�قال��ف�و�املشتمومعر
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                                    ّ َ ْ
ِ 

جليھ�إ���بطنھ�بثوب�يجمع�ما�و�أن�يضم����: ابن��ث�� مع�ظ�ره�و�شده�عل��ا�رسان�
)١(.  

ة�ال����س�شعر�البعض�غراب��ا�والغرابة�����ذه�      �ما�ية��ستعا �حو روا��دل��نا�يدو ل ر

�ما�جاءه�من�استعمال�لفظ� ة�تكمن����الشبھ�نفسھ�ذلك�الذي� ر�ستعا ع���) احت��(ر

�حال �أي �ع�� �بثو�ھ �املحت�� ة �فصو �ا��صوص �عن�روجھ �جوان��ا �كث���من ��� �تختلف

ة�وضع�عنان�ا��واد�ع���جان��� �أو��كذا�ي�بادر�إ���الذ�ن�للناظر�املتأمل�.القر�وسرصو

� �تلك �غرابة �اس�شعر�البعض �ثم ة،ومن �فا��طيب�رالصو �للغرابة �مثال�يضرب �وجعل�ا
 

                                 
ً

�يقو �الغرابة �عن �حديثھ ��� ��� لالقز ��: " و �كما �نفسھ �الشبھ ��� �ت�و �قد �الغرابة ��نثم

�ش�يھ��يئة�العنان����موقعھ�من�قر�وس�السرج���يئة�الثوب����موقعھ�من�ركبة�املحت���

�د�بن�مسلمة�بن�عبد�امللك�يصف�فرسا�لھ�بأنھ�مؤدب � ���قو
 

ز                                                    ل
ً

... وإذا�احت���قر�وسھ�:   

  .)٢().. "ا��

�فقال     �بالتعليق �يز�د �ابن �ب�ت ��خر ��و �التنصيص �معا�دة �صاحب �تناو : لكما

����نفس�الشبھ�كما�����فيھوالشا�د( ة�ا��اصة�و���الغر�بة�والغرابة�قد�ت�و ن��ستعا ر

�إ���جان���فم� الب�ت؛�فإنھ�شبھ��يئة�وقوع�العنان����موقعھ�من�قر�وس�السرج�ممتدا
                                                                              
ً ّ

 الفرس���يئة�وقوع�الثوب�موقعھ�من�ركبة�املحت���ممتدا�إ���جان���ظ�ره�وساقيھ�بثوب�
 

                                                                             ٍ
ً

ة�كغرابة�املشبھ�أو�غ��ه��وقوع�العنان����قر�وس�ا أي� .)٣("رلسرج�فجاءت��ستعا رو�و�

������� ب�ت��و�ناك��عليق�ثالث�يتعلق�بال.كتابھويتفق�فيھ�مع�ما�ذ�ب�إليھ�ا��طيب�القز

�كتاب ��� �عليھ ���: (وقعت �يختلف�إلل) �ازدالئل �و�و�قد �القا�ر�ا��رجا�ي، �عبد مام

�ا�مع�اتفاقھ�مع�ما����ُ                                              �عض��ختالف�عما�أسلفتھ�����ونھ��عد�من�بد�ع��ستع ة�وناد را ر

�عبد�القا�ر�ا��رجا�ي ة�،�يقو لتحديد�الغرابة�ال����س�شعر�ا�املرء�����ذه��ستعا : " ر

                                                           
 .١٦١، ١٤/١٦٠: سان العرب البن منظور راجع ل– )١(
الشیخ : ، تحقیق٤م، ط١٩٩٨هـ، ١٤١٩، دار إحیاء العلوم بیروت ٢٧٤/ ١:  اإلیضاح في علوم البالغة– )٢(

 .بهیج غزاوي
طبع عالم الكتب، . ٢/١٢٢). هـ٩٦٣ت (الشیخ عبد الرحیم بن أحمد العباسي :  معاهدة التنصیص– )٣(

 .محمد محي الدین عبد الحمید: م، تحقیق١٩٤٧هـ، ١٣٦٧بیروت 
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                                    ّ َ ْ
ِ 

�يز�د�ابن� �ا�،�إال�أن�ج�ة�الغرابة�فيھ�غ���ج���ا�����ذا�،�قو ة�وناد لومن�بد�ع��ستعا ر ر

مسلمة�بن�عبد�امللك�يصف�فرسا�لھ،�و
 

                                
ً

�عن �عنانھ����ھ�وألقىلأنھ�مؤدب�،�وأنھ�إذا�نز

� �إليھ ��عود �أن �إ�� �م�انھ �وقف �سرجھ، ��عنانھ: ( قر�وس �قر�وسھ �احت�� �وإذا ).. عودتھ،

كفالغرابة���نا����الشبھ�نفسھ،�و��� رأن�استد
          
َّ                                   �أن��يئة�العنان����موقعھ�من�قر�وس�ْ

  .)١("السرج،��ال�يئة����موضع�الثوب�من�ركبة�املحت��

�الصو     ��ذه ��غرابة �ال�سليم �من�رومع �جوانب ���ا ��عدم �ال �فإننا �ال�ش�يھ �أصل ��� ة

�بثو�ھ� ��شتمل جل � �عادة �فاملحت�� �غراب��ا غم اء�إيثار�الشاعر�ل�ا� �و �من ��انت رالتخييل ر ر

� �ولذلك �ا��لوس؛ ��� �الراحة ��غرض �أو�بطنھ ه �وصد جليھ � �ب�ن رو�جمع ��حتباء�:قيلر

�العرب ��نتظار�الطو�ل. حيطان �وقت �ذلك �يحدث �ما �قصد�و�و�بال. وعادة �ما تحديد

�فا��وادالشاعر� �إليھ، �أمدا �ي�تظره �وقف
 

                 
ً

طو�ال،
 

     
ً

�بثو�ھ� �املحت�� �ال��ص �ذلك �فكأنھ

�انتظار� ��� �جان���.طو�لوا��الس �ع�� �ال��ام �امتداد ة �الصو ���ذه �إليھ �أو�� ر�ولقد

� ��ذه�قر�وس ��شكيل ��� �أس�مت �السرج �مقدمة ��� �القر�وس ��يئة تفاع �وا رالفرس،

ة ة��ستعداد�املر�وم�ما�يكن�من�أمر. رالصو ح�لالنتظار�الطو�ل�وذلك�ر�فالغاية�من�الصو

عة�.املحت��يئة�يناسبھ�� و�ولعل�ذلك�التخييل��و�الذي�لفت�نظر��مام�عبد�القا�ر�إ���ر

��ا �وند ة رالصو �و�ؤكد�ا.  ر �إل��ا �أشرت �ال�� �الغاية ��ذه ��شرح �الب�ت ��� : ُ                                                               والشطر�الثا�ي

)� �انصراف �إ�� �الشكيم ��نتظار�و�و��كناي)الزائرَ                       علك ��� �يمك��ا �ال�� �املدة �طو �عن لة

يقض��ا�ساكنا�ال�ي��ح�م�انتھ�
 

                           
ً

ٍ                      ال�بتقدم�منھ�وال�بتأخر(   .الشكيمالل�م�إال�أن��علك�) ٍ

عل(وجملة�    
 
  
ّ

ك�الش
 

     
َّ

�ذه�لم�يأت���ا�فقط�ع���س�يل�ح�اية�ا��ال�ال���ترصد�لنا�) كيم

اد�كذلك رسلو�ا���واد�يقف�ساكنا�وقوفا�طو�ال؛�بل�أ
    

                                              
ً ً ً ً

�املدة� ل�التدليل�ع���مسألة�طو

�ولقد�أضفى�ع���ا��ملة�صبغة�املجاز،�- الزمنية�ال���ي��ره�ف��ا�و�شغل�عنھ�بلقاء�أحبتھ

منية�ي�ت���إل��ا�و�و�قولھ-والتحديد�أسلوب�الكناية : ز�لذلك�جعل�ملضغ�الشكيم�غاية�

جوعھ�)إ���انصراف�الزائر( فيھ،���اية�لعلك�ا��و�إليھ،�وفراقھ�ملر،�وانصراف�الزائر�بمع���

�. الشكيم �نفسھ. َ      �نفسھربالزائو�و��ع�� ائرا: (وس��
 

    ز
ً

�القصر�)  �اقتحامھ ليال،�بالرغم�من
 

    
ً

�

�ع���حد�قولھ ّ                                                         ن كما�يفعل�ا��نود�أو�اللصوص�أو�كما�يفعل�الفات�و ول�ن�دخلت�القصر�: ( 

                                                           
 .العالمة محمود شاكر: ، طبعة المدني، تحقیق٧٥:  دالئل اإلعجاز– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٨٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�فاتك ائر)مدخل � �نفسھ �س�� �أقو ز؛ ال
 
 
ً

�من� �والغاية �القصر، �دخو �من �الغاية ل�ملناسبة

من�طو�ل�ب��ب��ن،�دخولھ �ز����لقاء��حبة�وقضاء� للذلك�ناس��ا�أن�يدل�عل��ا�بمدلو

ة� �ا ة�ف��� ر�ا ز ر   .للم�ان�و���اقتحام�وفتك�بال�سبة�ا��صوص،�ع���وجھ�بال�سبة�ألحبتھز

)٤ (-  اداا :  

�إب      ��� �خاللھ �الشاعر�من �يج��د �بصدده �نحن �الذي �العام �املش�د �من �ا��زء راز�و�ذا

�مقدام�ال���اب�مثل��ذه��وأنھ�بطل���اعامل�مة،أنھ�صاحب�القرار�����ذه�: أمر�ن�اثن�ن

� �ا��طرة ه-املواقف �تصو �أمام�-رحسب ��شعر�أنھ �القصيدة �من �ا��زء ��ذا �يقرأ �ومن

  :�م��مة�غرامية،�و�و�يبدأ�بقولھم��مة�بطولية�ال

�والت�ح�ن�تجاس      وعلمت�أن��مر�ل�س�دواؤه�   ررإال�ا��سو

    � �إليھ �أشرت �ما �ع�� �تدل �ال�� �و�ساليب ��لفاظ ��ذه �نتأمل �أن  :بوضوحوعلينا

)� �العضب، �بحمائل �متو��ا �صاح��، �أقدم �فخرجت ، ا��سو
                                              ر  
ً ُ �أكز�ا��سام،  �الباتر،

�. )النيام �ال �ا��صو �واقتحام �البطولية �واملالحم �ت�ناسب �أجواء ولكن� !رالقصونإ��ا

اد�أن�يدلل�ع��� �أنھ: م�م�نأمر�ن�رالشاعر�كما�أشرت�أ �وأنھ��نا،ي�صاحب�القرار�املص��

�ا��سو �يفتعل. رالبطل افتعاال؛ �ذلكولعلھ
 

       
ً

�عن� �و�بانة �الغز �مقام ��� �ألنھ ل�ذلك

مغامراتھ�العاطفية�ال���غالبا�ما�تلقى�إ��اب�ال�ساء�
 

                                                  
ً

  .وثنا��ن

)٥ (-  نا و ة اة م:  

��جزاء��س�يا�والشاعر�يفصو�ذا�ا��زء�من�مش�د�اقتحام�ا       لقصر�أطو
ّ                                ل ً
�فيھ�ل�ا  للقو

تفصيال�مالئما�و�و�يكشف
  

                    
ً ً

�القصر،�ومع:غايت�ن�فيھ�عن� ونة��سوة�القصر�ال�كيفية�دخو

� �ع�� ��نا.اقتحامھلھ �الذ�ن �ي�بادر�إ�� �سؤال �ال�سوة�ل�وأو �معرفة ��س�سيغ �كيف ؛

 و�ل�كن�ع���علم�بمجيئھ� !؟بقدومھ
                       ٍ
مسبقا؟ّ

 
      

ً
�للقصيدة�! ال�يقع�ع���ما��ش���إ���ئ�فالقار

�اقتحامھ�القصر����مثل��ذا�الوقت�أمرا� �ذا��مر�من�قر�ب�أو��عيد،�الل�م�إال�أن�ي�و
 

                                                                             ن
ً

 

مع�ودا�بال�سبة�
 

               
ً

ولعل��ذا��مر�حدث�.  ن�ال�نجد�ما�يؤ�ده�وإن�ك�و�ذا�اف��اض�جائز.ل�ن

حدوثا�
 

      
ً

ئا، طا
 
     ر

ً
�استعداد�  �ع���أي�م��ن،ن�وليد�ال��ظة�دو �وو�. حالل�و�و�احتمال�مقبو

اع�� (:الب�ت�عليل�لقولھ����مطلع� ،�وكأنھ�قد�فزع�بمع���أد�ش���ع���غ���انتظار) رما�



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٨٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�الرقباء �أع�ن �من ��ست���فيھ �وقت ��� �و�ش���إليھ �يرقبھ �أحدا �أن من
 

                                                            
ً

��نا� . ��لھ واملش�د

  :لھيقوم�ع���التصو�ر�وتلو�ن��جزاء�ال����ش�ل�عناصر�املش�د�ا��ز�ي�الذي��عرض�

اع���إال ـــ�ن�يذ�وصيرما� ــ ــ �ت�بذ�با������املتواترـ   رفة������بالسو

�عنا      �الذي �ودليل�ن �القصر، �ب�سوة �لقائھ �بداية �بقولھتلك �وصيفة: (ه ف�ذه�) ن�يذ

�ة�أو�الوصيفة�مرسلة�إليھ�لتدلھ�ع���الطر�ق�الذي� �إ����سلكھ،را��ا ل�و�عاونھ����الوصو

��ذه�الوصيفة�وكيف�صنعت�. غايتھ �إ��ا�نبذت�إليھ�إل��ا؛لتلفت�نظره�روالب�ت��شرح�دو

�املطل�عليھ�من�املتتا�ع،با������الصغ���املتواتر�أي� �والشاعر�.أع��ر�و���واقفة�بالسو

�ة�بأ��ا�ريفس ة�لم�(ر�لنا�سلوك��ذه�ا��ا ��ع���أ��ا�مجرد�وذلك) بھ�أمرت�ُ     د�ماْ   �عرمأمو

�فال����بالكالم�ح���ال��و�انت�لغة�ا��وار�بي��ما�لغة�خاصة.�منٍ                      �اد���ديھ�إ���الطر�ق�

�ال��� �الصامتة ات �باإلشا ��� �وال �أمر�ما �فيكشف ��م�ما��م �الرقباء �من �أحد ر�سمع                                                                        ٌ

�وعلة�ذلك�أنٍ     كثب؛يبصر�ا�عن�
 

            
ّ

ة��ان�لي ال�والظالم�يحيط�ب�ل����ء�و�س���ر�وقت�الز�ا
 

                             
ً

ت�لغة�خاصة�كما�أشرت�إ��ا��ول.ال�ائنات�عباءتھ��ل� �)املتواترت�بذ�با������(رك��ا�اختا

ي�تلقي�بيد��ا�ا������الصغ���املتتا�ع�ل�سقط�بالقرب�منھ�فيت�بھ�بذلك�إ���أن��ناك�أ

�إ��� �و�الطبع��انت�مسألة�إلقاء�ا������إليھ�.�غيتھلمن�يرقبھ�و�ر�د�معاونتھ����الوصو

ة�لم��عد�ما�أمرت�بھ (:ع��امسألة�متفق�عل��ا�ب�ن�ال�سوة�ولذلك�قال��و� فلقد�). رمأمو

  .ففعلته�امل�مة�ع���أكمل�وجھ�ذأسند�إل��ا�تنفيذ��

جل�ير�د�أن�يقتحم�قصرا�منيفا�أمر�مخيف�     كذلك�فإن�مسألة�إلقاء�ا������ليال�ع���
  

ر
 

                                                                         
ً ً

 
ً

�مفزع، �أفسد �ما �املوت�عليةر�و �ع�� �ال�ز�مة �الفر�والكر�مؤثرا �إ�� �دفعا �ودفعھ �خطتھ
  

                                                       
ً ً

ش�يدا
 
     
ً

�.�كذا!  ��ذا �عن �ا��ديث �بداية ��� �سر�قولھ اع��( :املوقف�و�ذا � �ن�يذ� رما إال

�بالسو �ح�ن�)روصيفة �يز�د �ابن �اس�شعره �الذي �النف��� �الشعو �يكشف ��نا �والكالم ر،

�بداية��مر�أن�خطتھ�قد�انكشفت��وكأنھ�ف�م���جانب،�عليھ�من��ل��ساقط�ا�����

� �من �عرفوثمت �بھ ��يقاع �و�ر�د �عھ،�بقدومھ �ووتر �ت�بھ �ما �سرعان �وح�ن�.لألمر�لكنھ

�مصدر�ا� �وعرف �يحدث �ملا �ت�بھ ��عد �من �نفسھ تاحت �ا ع�ا،ر���� �ثائرتھ�ور �و�دأت

� ضا � �ود�شتھ �فزعھ فتبدل
 

                     ر
ً

�الشطر�وسعادة،  ��� ��نا �الدعاء �سر�توظيفھ �الثا�ي؛�وذلك

سقيا( :ليقوحيث�
 
    
ً

،�والدعاء�بالسقيا�لألحباب�شا�ع����الشعر�العر�ي�)ٍ           ��ناك�وآمررملأمو 



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٨٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �منذ �الالقدم،ومعلوم �التقاليد �من �جانب �ع�� �منھ �محافظة �اعتاد�ا��وتلك �ال�� فنية

ثو�ا�فيما�بي��م �ة�ال���ألقت�) راملأمو(أما�. رالشعراء�وتوا �وأما�.ا�����رفإنھ��ع���بھ�ا��ا

�)�مر( �بھ ��ع�� �ھمحبو�ت�فإنھ �من �ي�� �فيما �لنا ��سم��ا �ا��طوة�و� .أبيات�ال�� �تلك انت

ه،�و�عد�ذ�و���ال���سلك�ا �خارج�أسوا ر�الشاعر����اقتحام�القصر،�وملا�يز �لنا�ل رلك�يصو

���� ��س��نھ �ألمر �اح�شدن �وقد �إليھ �جميعا �ال�سوة �اس�شرف �كيف �علينا �يقص أو
 

                                                                   
ً

�ضمائر�ن، �من �إليھ �ينظر �أخذن �ح�ن �مفاد�اٍ    عل؛ن�بدا �خطة �لتنفيذ �اح�شدن : �لقد

�إلقاء��عض��سباب�من�حبال�أو�ما�شابھ�ذلك�إليھ�ليتعلق���ا�و�صع ند�عل��ا����س�و

  :ش�د�من�قولھيات��ذا�املوسالم،�وتتمثل�أب

ـــْ                     وأ��ن�فاس�شرفن����بن   ٍ                                      واظر��������ما�ب�ن�مسدلة�النقاب�وحاسرــ

  :إ���قولھ

ـــوطليح�ن�وساوس�قد�قطعت�������قل���مخ ــ ـــ ــ ـــ�منبـــــــــأةافة�ـ   ن�سائرــ

�موضع      ��� ��بيات ��ش�فالناظر�ل�ذه ة �متطو �نامية �أحداثا �ير ر�ا
 

                             ى
ً

�جزئية�  ا �صو ل
 
            ر
ً
 

�ا����ت�و�ن�ذلك�املنظر�العام�����ذا�ا��زء�من�صغ��ة��س�م�بد �تأمل��ذا�.القصيدةرو

�و�ساليب ��لفاظ �من �بدءا �النامي ا��دث
 

                                  
ً

��شايمت،�: ( �أشرفن، �فاس�شرفن، أ��ن،

،�و�ذا�ا��دث�النامي��و����الواقع�ح�اية���ظة�اقتحام�..)حشدن،�فسدلن،�فشدد��ا

� ��سوتھ �بمعاونة ه �أسوا �ھ،رالقصر�واعتالء �دخل� روجوا �أنھ �يخ��نا �أن اد �أ �يز�د رفابن

امية�مث��ة�ب�ل�جوان��ا�القصر�ع����ذا�النحو�ال��يب�وكأننا�   .ومعطيا��ارأمام�مشا�د�د

��لفاظ�) الفاء(ثم�انظر�إ���       ا�ال�يقل�بحال�عن�دو مة�ل�ذه��فعال�تجد�ل�ا�دو راملال ر
 

                                                      ز
ً

 

تعقيب�السر�ع�ب�ن�املتعاطف�ن�إ��ا�ال�تدل�فقط�ع���ال. و�ساليب����صناعة��ذا�املش�د

�بل����كذلك�تز�د�من�متانة�ال��كيب��حوال؛بحيث��ستحيل�الفصل�بي��ما�بحال�من�

� �فنيا �طا � �معانيھ �ب�ن والر�ط
  

                           ر
ً ً

محكما، 
 

      
ً

��ذه� �ملجر�ات �الزمنية �حصر�املدة �تفيد �كما

منية� �إليك�أن�حدث�اقتحام�القصر�واعتالء�تومئ�و���ممكنة،ز�حداث����أقل�مساحة�

� �سرعة ��� �تم ه �طر�ق�.خاطفةرأسوا �عن �ا �إبرا �إ�� �يز�د �ابن �قصد �ال�� �السرعة ز�و�ذه

� �الذي �ا��و�العام �تالئم �بالفاء ة �املختا �أفعالھ �غالب رقر �تالئم�يقعن �كما �فيھ �الفعل



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٩٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �نظرا�ا��ادث،املوقف �شديدا �اضطرابا �تضطرب �ال�� �النفسية ��جواء �عن �فضال
    

                                                    
ً ً ً ً

واملع�������بيات� .ّ                            قباء�أو�حراس�القصر�ونحو�ذلكلصعو�ة�املوقف�وخوف�ال��صد�والر

هوا����س�ل� �يز�د�يق��ب�من�أسوار�القصر�أو�مداخلھ�وقد�مر�ع���حراس��فابن.رتصو

�املتتا��نيام، �با����� �إليھ �القصر�تدفع �وصائف �من �بوصيفة �إل��ا��فو�� �نظره �لتلفت

�ثم �ومن �الصعود �لھ �ي��يأ �ح�� �فيھ �ي�تظرنھ �الذي �للموضع �م فين�بھ �نلالدخو ق�فو

�مسلطة��عناية�ع���مداخل�ومخارج� �ما�ت�و ��عيدا�عن�أع�ن�الرقباء�ال���غالبا نالسو
  

                                                                            ر
ً ً

 

�سمات�مث. القصر �يبدو�عل��ن �مح�شدات �ال�سوة �من ��سعا �فينظر�فيجد �إل��ن �يق��ب
 

                                                               
ً

� �املتنوعة �وثيا��ن �الوضاء �البا�ر �بجمال�ن �والرفا�ية كشةالتحضر �بمالحف( :راملز

� �قد �وصلت،مصقولة �بنواظر�يملؤ�ا�،)ربمآز�ومآذر�عقد��ا �عل �من �إليھ �يتطلعن ٍ                                      �و�ن
�الذي�جاء�م�وا��ذر،ال��قب� �ة��ذا�املغامر�ا��سو �والل�فة�إ���ر ر�كما�يملؤ�ا�الشو ؤ ق

� �وب �املخاطر�و �أجل�ن �من �يبا�� �ال �فات�ا �الليل �جنح رتحت
 

                                                  
ً

�تلك�.��وال ��انت �وقد

اء�املشاعر�ال���مألت�ع���الشاعر�كيانھ� ة�ال�شب��رمن�و رسم��ذه�الصو ية�الرا�عة�ال���ر

�م��ا اد �رأ �بجملتھ �وأحسھ آه � �املنظر�كما �وتفصيلھ،ر�نقل �إشراف�( :قولھ�أع�� أشرفن

برقا* الظباء��شايمت���
 
    
ً

  ).�تبوج����ح���ماطر

     � �حال ��ش�يھ ��نا ة �متطلعات�بحال؛رفالصو �و�ن �عل �من �عليھ ٍ                                          �حال�إشراف�ال�سوة
�ال� �الظباء �بحال �ماطر�بحذر�وترقب ���اب �وسط �يلمع �برقا أت � �

 
                             ر

ً
ة�.م��اكم  ر�فالصو

ات�م��قبات� �أسوار�القصر�و�ن�حذ رترصد�تلك�النظرة�ال���أشرفت���ا�ال�ساء�من�فو ق

�من�تلك�الرقة�ومظا�ر�ما،ألمر� . �تتصف���ا�الظباء�ا��مال�ال�ن�و�ن�مع�ذلك�ال�يخلو

ف ة��عد�ذلك�من�الواقع�العر�ي�والب�ئة�العر�ية�املعر ووالصو �ثم��عد�.وظبا��اة�بحيوا��ا�ر

� �ا��اصلة �املشاركة �جانب �ت��ز ��بيات �تر �إليھ�منىذلك ��سدلن �أخذن �وقد �ال�ساء

  فسدلن�أسبابا�إ��(���عنھ�بقولھ�أسباب�الصعود�و�و�ما�ع
                ّ ً

أما��و�فيدل�ع���استجابتھ�) 

� ة،ل�ذه �فشدد��ا(: فقال راملباد ع �أر سغ � و��� �متباد).ماجدر �ا��انب�ن �ب�ن ل��فالتفاعل

�إنجاز�امل�مة �يتم �ح�� �إيجابية ة �يد�. ربصو �مد ��� �ال�سوة �م�مة �الشاعر�عن �أبان كما

�إليھ،�أبان�كذلك�عن�عدد�ن�ليدل�ع���ك����ن،�فالك��ة�و�ح�شاد��ما�املقصد� نالعو

  ).�سع�حشدن�لعاشر�يصعدنھ: (من�قولھ



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٩١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
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�جميعھ�أبدى�مشاركة����أداء�م)�سع(ولفظ�     �الصعود،�مة�ر�يدل�ع���أن�العدد�املذ�و

� �ظ) حشدن(ولفظ �من �إليھ �الوصو �يمكن ��و�أك���بكث���مما �ما �ع�� �يدل ا�ر�لكذلك

والغاية�،�ذلك ل��خالص����وأخلصن��وسع�ن،،�ف�و�يفيد�أ��ن�قد�بذلن�ما����اللفظ

�أن ��عيد �حد �إ�� �بھ �ا�تمام�ن �ي��ز �أن اد جدا،ر�الشاعر�أ
 

    
ً

�بھ�  �ال�ساء �شغف �عن يب�ن

� ��واح�شادعليھ،وإقبال�ن �دخو �ع�� �معاونتھ ��� �بأنفس�ن �ومخاطر��ن �ألجلھ، ل�ن

�واس �غ���القصر، �بطر�ق �الذي�.مع�ودتقبالھ �الرجل ��و�ذلك �أنھ �يخ��نا �أن اد �أ ر�فلقد

رأيناه��عدد�نفسھ�) لعاشر: (�فإذا�تأملنا�قولھ!صنعنصنع�ال�ساء����القصر�من�أجلھ�ما�

واحدا�
 

      
ً

ه�أن). �سع�حشدن�لعاشر (:�كذا م��ن؛ ،�أو�)�حشدن����سع( :ليقو رو�ان�بمقدو

تدليال�ع���ذوقھ�) حشدن(لكنھ�آثر��ذا�اللفظ�مثلما�آثر�لفظ�) حشدن�من�أج��(
 

               
ً

الرفيع�

�أ�سر�طر�ق�� �من �املع�� �ع�� �تدل ة �بصو �وانتقا��ا �فيضا�. ر�اختيار��لفاظ وتفيض
 

           
ً

ه�املالئم�ملوضوعھ� رعظيما�بفضل�اختيا
 

                                
ً

) لعاشر( :لفظ�ومن�ثم�فقد�آثر�الشاعر�.وفكرتھ

� �الغاية ��� �مع�ن �اش��اكھ �والوسيلة،لبيان �لقا��ن،�:الغاية�أما ���دف �امل��ء �ف��

ثلت����إسدال��فقد�تم:الوسيلةوأما�. ل�ذلك�و�ن�قد�اح�شدن�من�أجبقر��ن،والسعادة�

ع� (.مع�ا ھتفاعللت����استجابتھ�ل�ذه��سباب�و�كما�تمث�سباب، سغ�أر وفشدد��ا���� ر

  .بي��م�ذه�ا���ات�ال���جمعت�؛�إذا��و�عاشر�م�من�)ماجد

�املت��م�بالذات�أو�ما��عرف����النقد�ا��ديث�     ٍ         �باد�من�؛بالذاتيةركذلك�فإن�الشعو

�بلقائھ،�فاالج��اد����إبراز�اح�شاد�ال�سوة�من�أجلھ،�وشغف�ن�وأساليبھ؛خالل�ألفاظھ�

�ل��شده �إليھ �الدليل سال �روإ �بالقرب �املتتا�� �ا����� �إ����وت�س���دخمنھ،�بإلقاء ولھ

� القصر �ع�� �يدل �مما �ونحو�ذلك �إليھ �الصعود �أسباب �املعا�ي�بإسدال ���ذه امتالئھ

�. الذاتية �دعاؤه �ذلك �إ�� �)٢٩ (:الب�ت لنفسھ،يضاف �عاشر(؛ ���صھ�من ب�سلم !). ريا

� �تالئم �ال �قد �عفو�ة �ذكربطر�قة �نفسھ�هما صف �القصر�و �اقتحام �من �مقدمتھ و���

�وب قة�منھ�مبالغ�،)٢١�،٢٢ الب�تان(���وال�ربال��اعة�وا��رأة�و ر�و���ع����ل�حال�

�ولو�أنھ�ح�ى�لنا��ذا�الدعاء�ع���لسان�ال�سوة�مثال�ل�ان�مقبوال�مستحسنا����مثل�فيھ،
   

                                                                          
ً ً ً

�ومن��ذا�القبيل�ما�قالھ�ح�ن�تحدث�.و�راعتھ���اعتھ�ھ�ذا�املقام�الذي��ستعرض�في

�إص �س�يل ��� �تحمل��ا �ومصاعب �شاق �ج�د �من �ال�سوة �بذلھ �إ���عما �وإدخالھ عاده

  ):٣٢الب�ت�(القصر؛�
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ـــواس،وطليح�ن� ــ ــ   �مخافة�نبأة�من�سائرقل��،�قد�قطعت����وسـ

�قال �الشاق �ا���د ��ذا �ع�� �التعقيب اد �أ قط قد: (رف�و�ح�ن
 
  
ّ

�جملة�) قل�� عت �ف�� ،

�،�اء�ومنطق�ن����التعب���عن�مثل��ذهعفو�ة�بالغة�الرقة�،�أقرب�إ���طبا�ع�ال�س ر��مو

�ع���املخاطر�وأحس��ا �وإقدامھ �و��اعتھ �الفخر�والز�و�بقوتھ �لنغمة �غ���مالئمة �كذلك

إليھ،�وقد�وصف�ا�ف�و��عرض����الب�ت�للمصاعب�ال���الق��ا�ال�سوة����إسدال��سباب�

�) بالضعيفة( �إصعاده، �أسوار�القصرومحاولة ��العاليةق�فو �تصو �مع �الشديد�ر، العناء

غم�ما�اس�شعرنھ�ملشاقّ                                 الذي���ق���ن�من�جراء��ذا�العمل�ا ن�عناء�ومشقة�ر،�ولك��ن�

: �عن�أنفس�ن�بأصوات�خافتھ�ح���ال�يفسدن�العمل�املنوط���ن�نحاولن�خفية�أن��ع��

�وسواس(  �/وطليح�ن �من �نبأة �عملية�؛)سائر�مخافة �أثناء �ا��في �حدي��ن �ف�و�يرصد

�ن�بالتعب�و�لم�،رفعھ�وجذبھ�بأسبا��ن�املو�نة من�جراء��ذا�ر�و�و�كالم�يتعلق��شعو

� �أنفس�ن �ألزمن �الذي �الشاق �.بھالعمل �عنھ ��بانة دت �أ �الذي ��نا �سلفا–ر�والشا�د
 
     
ً

 - �

� �املبالغ قتھ � �ملسألة رتوضيحا
 

                         
ً

�والفخار����ف��ا، �القوة �صفات �لنا �و�و��ستعرض �خاصة

،مقام� صف�مشاعره؛�وأع���بذلك�ا��ملة�لالغز قد� (:�ع��اضيةو����حديثھ�عن�نفسھ�و

  ).قطعت�قل��

    � ���ا �جاء �قد �عليقا،فا��ملة
 

       
ً

� �وشفقة �منھ �و�عاطفا
 

                   
ً

�بالتعب���ن، �ن �شعو �جراء ر�من

�و�ن�ي�اتمن��ذه�الشاقة،�البالغ�من�جراء�ما�احتملنھ�����ذه�امل�مة�ءو�عياالشديد�

�لكنھ�جاء���ا�سائر،املشاعر�املؤملة�و�حرصن�ع���أال�تبدو����أصوا��ن�فتصادف�نبأة�من�

�قب �من �أشرت �كما ة �ح�ن�ربصو �وا��ملة �الرجل، �طباع �إ�� �م��ا ��ن�� �طباع �إ�� �أقرب ل

�أو��ستمع� ����ضمائرنا �أ��ا�لو�سيقت�ع���لسان�امرأة�تقرأ، إل��انردد�ا ر�يداخلنا�شعو

ض��شدة�مع�ما�وصف�.�نل�ان�أفضل�وأسوغ�مما����عليھ� ر�و���من��ذه�ا���ة�تتعا

ح�ن�تحدث�عن�استجابتھ�ل�ن�و�و� .م���نفسھ�بھ�من�صفات�ال��اعة�و�قدام�فيما�

�قال �إليھ �الصعود �أسباب �إسدال ��ذا�..) فشدد��ا: (�� �عند �يقف �أن �املمكن �من و�ان

�فعل �ما �وفعل �إليھ ��سباب �جذب �بأنھ �فيھ ��علمنا �الذي �. ا��د �لو�أنھ �:قالكذلك

� ��سباب �بيدي،ُ             فشددت �تاما �إلينا �املع�� �بلغ �قد �ل�ان �ذلك؛ �شابھ �وما
 

                                            
ً

ا��ا و
 

     و
ً

�لكن�. 

�وقصده�املباشر�إ���مزج�لذاتھ،كيف�ساقھ�بطر�قة�مث��ة�تنم�عن�عشقھ�الصر�ح�انظر�
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� ع�ماجد( :بالفخرلالغز �أر سغ � ��� و فشدد��ا ٍ                      ر �الب�ت. )..   ��� �لذاتھفاملع�� �ومديح�،�تمجيد

� �مديحا ل�ا
 

          
ً

�الغزمباشر��� �فلك ��� ��لھ �يدو ل�مقام �صا. ر �أين �منذ�لكن افقھ � �الذي رحبھ

� ��لبداية �الرحلة �ال�سوة ��حديث �ف�شاغل �إياه �أ�ساه �أنھ�عنھقد �أم �الزمن �من �بر�ة

�متوقعة�����ذه�ال��ظات�ال��� ه��عد؟��ذه��ل�ا�أمو ريدخره�ألمر�آخر�لم�يأت�دو �سبقتر

  :�و�و�قولھ�لكن�إذا�نظرنا�إ���الب�ت�التا��القصر،اقتحام�

ـــــد��شاوفمطوت�منكب�صاح���فأناف��ي� ـــــذبن�باألسباب��عـــ   ر������وجــ

�صعوده�ن     �مسألة ��� ا �دو �لھ �و�جعل �امل�مة �تنفيذ ��� ��شركھ �الشطر��و ��� ��نا راه
 
ر                                                                      ل
ً
  

�أسوار� ه�يبدأ�بال�لمة�.القصرقفو ��لفاظ�ا��اضعة�ت�سيق�إ���،�والناظر)فمطوت(ر�ودو

� �واملنطقي �الزم�� �أبيا��الل��ت�ب ��� �لل�لمة�يجد ��ذا ��� �نص�با ة �املذ�و
 

                     ر
ً

�الف���ال�سق 

، تغناء�عنھ����اكتمال�املع���و��ة�ترت�ب��حداث�النامية�ال���ال�يمكن��س يوالعضو

�ع� �والصعود �القصر �دخو ���ظات �ل���ل ��ذا �ع�� ه �أسوا � (:النحور� / أ��ن

�/ فسدلنا/ يصعدنھ/ حشدن/ أشرفن/ فاس�شرفن �/طوت�فم/فشدد��ا ��ي �/�فأناف

  ).وجذبن�باألسباب

�صعوده      �مسألة ��� �صاحبھ �اقتصر�دو �أسوارولقد ��ع�� �اتخاذ�:أمر�نر�القصر�ع��

�س لُ        منكبھ
 
 
ّ

�و� �للصعود ما
 

            
ً

�عليھ �.رتقاء �حافة �من �ليدنيھ �بھ �صاحبھ تفاع �ا �.رالسور�ثم

� �تتطلب �صاحبھ �منكب �امتطاء �أيضاومسألة مرحلت�ن
 
            
ً

��و��:  �ح���توطيد، �لھ �منكبھ

ھ�وطأطأ�لھ�منكبھ،�ثم�يتمكن�من�الصعود�فوقھ،�وال�يحدث�ذلك�إال�إذا�جلس�صاحب

�ا �ملتأ�ي �الثانيةرحلة �يز�د �ابن �يمد �ب�نما �إياه �حامال �الصاحب �ذلك �يقوم �حيث
 

                                                  
ً

يديھ�

�بمع���اس�شرف�)�يفأناف� (:قال�لذلك�ال�سوة؛ليمسك�با��بل�الذي�أسدل�إليھ�من�

  .��أع���ليطال�ا��بل�املسدل�إليھبھ�إ�

     � �منكب �امتطاء �إ�� �الشاعر �اضطر �ملاذا �ال�سوة�صاحبھ،ولكن �من ��سع �و�ناك

�يح�شدن �ذلك �علة �إل��ن، �إصعاده �أجل � -�من �أر �خالل� -ىفيما �من �عليھ �يدل �ما لھ

��انت� �بل �اللتقاطھ ��افية �ال�سوة �أسدل��ا �ال�� �أو��حبال ��سباب �تكن �لم �إذ النص؛

�فيتمكن�ضعيفة �عاليا �ل��فعھ فيقھ � �بمنكب ��ستعانة �صاحبنا �قر ��نا �ومن ر�وا�ية ر

ملسدلة�وال�ت�اد�تبلغھ�أو�تحقق�مطمحھ�����إ���أسبا��ن�ال�س�شراف�والوصوبذلك�من�
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� ��سالم �الصعود �قولھ؛ �النص �من �ذلك �إ��: (وأدلة �أسبابا   فسدلن
                َّ ً

� ف�لمة�). �ضعيفة

�و�و�نفسھ��ان�قلقا�.عنھ��افية�للداللة�ع���املراد�م��ا،�صر�حة����الكشف�)ضعيفة(
 

                   
ً

خائفا�ح�ن�أبصر�ضعف�ا��بال�املسدلة�إليھ�لذلك�قال��عد�ا
 

                                                    
ً

�لم�يلق����من�إما�و�ت: (

ليكمل���ذا�ما�اس�شعره�) فمطوت�منكب�صاح���فأناف��ي: (�ومن�ثم�قال�شاعرنا).عاذر

� �أسباب ��� �ضعف �قبل�.صو�حباتھمن �من �إصعاده �مسألة ��� ��خ��ة �ا��طوة �تأ�ي �ثم

� �يفيده �ما �وذلك ،� �القصر�املنيف �دخو �من �أخ��ا �ليتمكن لال�سوة
 

                                                        
ً

�من� الشطر�الثا�ي

ا��بال�أو�: و�و��ع���باألسباب��نا�) روجذبن�باألسباب��عد��شاو( : الب�ت�؛�أع���قولھ�

ما�شا�ل�ذلك�والالفت�للنظر��نا�اختيار�الشاعر����حديثھ�عن�ال�سوة�ألفاظا�تدل�ع���
 

                                                                             
ً

ح� �بر �يتصفن �أ��ن ��لھ �ذلك ��عكس �وإنما ،� �ا��ماعة ح �بر �والعمل �بالعقل وتم���ن و

��ن�����و�؛�ففي�حديثھ�من�قبل�عن��عاوا��دية�،�وأن��مر�بال�سبة�ل�ن�لم�يكن�مجرد�ل

ح�ا��ماعة�،�فلم�تتوان،��س�شعر��نا..)�سع�حشدن: (إصعاده�قال �واحدة�و�العمل�بر

،�ولم�يرصد�لنا�الشاعر�تقص����عض�ن����أداء��ذه�ن�عن�القيام�بما�يلزم�عل��ا�فعلھم��

� �يقو. امل�مة ��شاوجذبن(: لو�نا ��عد �قولھ)ر�باألسباب �تأمل ��شا(: ؛ �تفيد�) رو�عد إ��ا

� �فيما �التفا�م وح �و �وا��كمة �بالعقل �بي��ن،راتصاف�ن �بدو ة ن�فال�مشو �وحسن�عقل،ر

  :ل�فيقوبالص��؛�وكذلك����ب�ت�الحق�يصف�ن�.ف�م

�لألمر�الذي�حاولنھ �و��ن�غ���صوابرنفص��   ن�����ح���ظفر

�الدخوو�م �لھ �ي�س�� �أسوار�القصر�ح�� �إ�� �إلصعاده ��و��ح�شاد �حاولنھ ل�ر�الذي

�فقال.إل��ن �الص���ذكر�ا��زاء �عن �تحدث �) ن�ظفرح��(: �وملا �أو ��� �قولھ لوال�ي�ناقض

�آخره) نفص��: (الب�ت ��� �أسلو�ھ�)غ���صوابر: (وقولھ �تلو�ن �الشاعر�إ�� �قصد �فلقد ؛

�ص �وقعا �لھ �ليجعل �الب�ت �ع�� �البد�عية �البالغية �الصبغة وإضفاء
 

                                                        
ً

��نا� �ومن �حسنا وتيا
  

                  
ً ً

�اللو ��ذا �الطباقنوظف ��من �جيداتوصيف�السالب ا
  
      
ً ً

�بداية�. �ب�ن �تناقض ��ا�نا �ول�س

�يتعلق�بمسألة�محاولة�إصعاده�واح�شاد�ن�ألجل� لالب�ت�وخاتمتھ�فإثبات�الص�������و

�إ���،ذلك �بالشاعر�وتل�ف�ن ��شغف�ن �مقدر�يرتبط �بمحذوف �يتعلق �ا��اتمة ��� �ونفيھ

�لقائھ، �أن�ي�و ن�وع���ذلك�يجو �صوابر�عن�لقا�ي��أو�غ�) ع��و��نا�غ���صوابر�: (التقديرز

  .و�يناس�ب��ب��
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)٦ (-ء او ل اد :  

ه�      �) ٣٥�،٤١(�بيات�رو�ذا�املش�د�تصو �ماذا�حدث�داخل�:م�ملو���تجيب�عن��ساؤ

قة�القصر��عد��ذا�العناء�الذي�دام� طو�ال؟وأر
 

     
ً

�نفسھ�الر�بة�عن�و���البداية�نراه�يدفع�!

���ذه ��لھ �يو�� �مقام �حفال،�الر�بةٍ                      �� �وك��ت �ا��ر�ات �فيھ �عصر�شاعت ��� ت��السيما

�العباسية،�حيث�يقو �والقيان����مختلف�القصو لا��وار   :ري

  )١(ُ                           ما�كنت����س���ا��مال�بفاجر   ٍ                               فل�ن�دخلت�القصر�مدخل�فاتك�����

ـــأم ـــــــــــ ــ ار�وحــ ـــزا�� ـــــــــــ ه�فمـــــــ ـــــــــزو ـــ ــــــــ ُ                                 ������و���الوشاح�وما�خال�من�طامرٌ      حرم��ـــ ّ)١(  

والش
 

    
َّ

ـــُ       م�والتــــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــــُ            قبيل��ان�محـــــ ــ ــ لال������ـ
 

        
ً

ـــوالل  ـــمس�إال�عـــــ ــ   )٢(يب�مائرـــــــن�كثـ

ـــم ـــ ـــــــــــ ـــ�إال�أن���متكا�ذاــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ مة�بت�ب�ن�حرائر�ـــــــــــــــــــكرم��������حـــــــــ ور��ر                       ّ)٣(  

                                                           
ً                             فتك یفتك، ویفتك فتكا وفتوكا. ّ                                    ركوب ما هم من األمور ودعت إلیه النفس:  الفتك– )١( والفاتك الجريء . ً

ٌ                                 الصدر والجمع الفتاك، ورجل فاتك ٌ  المائل والساقط عن الطریق، والفجور :والفاجر. ١٠/٤٧٢: جريء اللسان: ّ

 .٥/٤٧اللسان . أصله المیل عن الحق
كان یباشر بعض نسائه وهي : ویكنى باإلزار عن المرأة، وفي الحدیث. الملحفة یذكر ویؤنث: ر اإلزا– )١(

زرة إ: ومنه الحدیث. معقد اإلزار، كل ما واراك وسترك: واألزر. مؤتزرة في حالة الحیض أي مشدودة اإلزار

، ٤/١٦، ١/٤٤: راجع اللسان البن منظور. المؤمن إلى نصف الساق، وال جناح علیه فیما بینه وبین الكعبین

. ً                                                                        شيء ینسج من أدیم عریضا، ویرصع بالجواهر وتشده المرأة بین عاتقیها وكشحیها: والوشاح بالكسر. ١٨

واالضطباع، وهو أن یدخل الثوب من التوشح بالرداء مثل التأبط : قال أبو منصور. ١/٣٠١: مختار الصحاح

لسان . تحت یده الیمنى فیلقیه على منكبه األیسر كما یفعل المحرم، والوشاح كله حلي النساء تتوشح به المرأة

. یتوشحني وینال من رأسي أي یعانقني ویقبلني: كان : ومنه حدیث عائشة رضي اهللا عنها. ٢/٦٣٢: العرب

، ٥/١٨٦النهایة في غریب األثر ألبي السعادات المبارك بن الجزري، : اجعر. المخفي من األشیاء: والطامر

 .هـ١٣٩٩المكتبة العلمیة بیروت 
القطعة تنقاد محدودبة، وقیل هو ما اجتمع : الرمل المستطیل المحدودب، والكثیب من الرمل:  الكثیب– )٢(

ْ                                  أكثبة وكثب وكثبان، وهي تالل الرمل: واحدودب، والجمع ، والنهایة ١/٧٢: ن العرب البن منظورلسا: راجع. ُ

، ٥/١٨٦: اللسان. ً                           مار الشيء مورا اضطرب وتحرك: المتحرك، یقال: والمائر. ٤/١٥٢: في غریب األثر

 .الفرج، فالكالم كنایة عنه: ویقصد ابن یزید بالكثیب المائر. ١/٢٦٦: ومختار الصحاح



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٩٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــب�ن�ال ـــ ــ ـــــ ــــــــ ـــــــــر�اب�و��ن�أتـــــــــ ـــٍ                 راب�ل�ا�������بيـــــــــــــــ ــــــــ ــ ُ                      ض�غذا�ن�النعيم�عبا�رـ ٌ)٤(  

ـــفت ـــقاصر�اللــــــــ ــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــُ      يل�ولــ ـــن�������من�قبــــم�يكـــــــــ ــــَ               ل�ذاك�ع���باملتـ ـــ ــ   قاصرــ

ر�سماؤه������ ـــوج و�طلت�علينا�بالسر ـــ ـــرت�كــ   واكبھ�بأسعد�طائرــ

�وب�املخاطر�و��ن�سلوكھ�)٣٥(والب�ت�     ر،�يم���ب�ن�سلوك�الشاعر����اقتحام�القصر�و

�فل �لقاء�ا��وار �القصر�وقت �دخولھ �الفاتكي�عد �الغاز �القصر�دخو �دخل يقد فل�ن�: (ل

�فاتك �القصر�مدخل ٍ                        دخلت َ َ �اللقاء�) ُ �سر�ة �ع�� �منھ �حفاظا �الطر�قة ��ذه �إ�� ���أ فلقد
 

                                                   
ً

� �يراه �أن �من�.أحدوا��ذر�من �تمكن �ح�ن �كبائر�هللا �ع�� �جر�ئا �فات�ا �يكن �لم �ولكنھ
  

                                                  
ً ً

�واملب�ت�ب��بة��سوة�القصر  ما�كنت����س���ا��مال�بفاجر: (لالدخو
                           ٍ
ُ.(  

     � �لھ �و�عده �الدخو �قبل �سلوكھ �ب�ن �التفر�ق ��ذا �أن �نفس�ىمغزلوالواقع ��� �دي��

اء�ح�ايتھ��ذه�أنھ�م��م����سلوكھ�وأخالقھ�أو�أن�الشاعر، ر�فلقد�حرص�أال�يف�م�من�و

�ع���حدود�هللا��عا�� �. ئيج�� �فالشعراء�دي��،روال��عرض��نا�للقصيدة�عامة�من�منظو

�ماال�يفعلو �يقولو نغالبا
 

                      
ً

�الشعراء ة �سو ��� �ع��م �القرآن �حدث ر�كما ّ                                    ن    .���� �نج��د لكننا

�القصر� �دخو ��� �سلوكھ �تمي���ب�ن �ظا�ره �فالب�ت �الشاعر��نا �تفس���مقصد لمحاولة                                                                          ٌ

�وتأمل�م���.ن�تھٌ                �دفاع�عن�حقيقة��حبة�و�اطنھوسلوكھ��عد�دخولھ�وقد�ت�سر�لھ�لقاء�

قة�هترا) ا��مالٍ        ���س���: (قولھ �ف��ا� ر�ير �وما�الس��،ال�يف���عن�حقيقة��ذا��وبالغة،ق

ف؛�إنھ�يقصد�س���ال�ساء� �.با��ماللكنھ�ك���ع��ن� .ا��ميالتوخلف�الكناية��نا�معر

�كذلك�إحساس� �ففيھ �املع�� �وتقدير�ل�ذا قة � �فيھ �ا��مال �بلفظ �التعب���ع��ن ��ان روإذا

� �مع�� �يوحيھ �ملا �) ا��مال(بالتقد�س �عند ��ذ�ان �.اطالقھ�� �إليھ �أضيف لفظ��فإذا

�) س��( راد�ذلك�الشعو اد�ابن�يز�د�أن��شعرنا���ذه�املعا�ي�ال���تبعث�.قداسةز ر�ومن�ثم�أ

اد�أن��شركنا�والتقدير،ع����جالل� ظ�ع����ذا�ا��مال�افمعھ����موافقتھ�ا��ر�وكأنھ�أ

                                                                                                                                        
والشاعر هنا یفخر وینوه . ١٢/١٥: اللسان. ُ     أروم: عواألرومة، األصل، والجم. كریم األصل:  حر األرومة– )٣(

 . بأصله ونسبه العریق إلى البیت األموي
وهي : جمع عبهرة: ترب، المساویین لها في العمر، والعباهر: جمع: ، واألترابهاسم محبوبت:  الرباب– )٤(

خلق، وقیل هي الممتلئة، المرأة الرقیقة البشرة الناصعة البیاض، وقیل هي التي جمعت الحسن في الجسم وال

 .  ٤/٥٣٦: اللسان. الناعم الطویل من كل شيء: العظیم، وقیل: والعبهر والعباهر



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٩٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�تدن�سھ�أو�العبث� �تدن�سھ�بھ،ندو �وال�يفوتنا�.ربالفجوز�ومثل��ذا�الس���ا��ما���ال�يجو

�فلقد�أف�منا�أيضا�أنھ��ان�مثاليا�عفيفا�بالرغم�من�الف�ن�املقام،شاعر�����ذا�ت��ية�ال
   

                                                       
ً ً ً

.. ُ       ما�كنت (:بقولھلية�ّ                     ولقد�ع���عن��ذه�املثا. ��ا��مال�و�و��امن����س�،ال���عرضت�لھ

ة�ذيلھ)بفاجر �إثبات�لعفتھ�وط�ا �عنھ��نا ر،�ونفي�الفجو وانظر�كيف�جاء�بالباء�ال���.  ر

ألصق�ا�إلصاقا�بل
 

                
ً

�مثال�ء�بھ�بدو�ان�يمكن�أن�ي�) فاجر(فظ� �باء،�فيقو و
ل                 ن
ً ُ        ما�كنت�: (  

���س���ا��مال�فاجرا
 
                   
ً

��ذلك�أن�م��ء��ذه�الباء�أس�مت���وع��)  �بھ،ر�نفي�إلصاق�الفجو

مة،� �ال �ل�ست �أو�تتغ���ف�� �ت�بدل �قد �فالصفة �بھ، �غ����تصاف �بالفجو زو�لتصاق ر

�مبا �عدم �باألمر�يفيد �ملتصقا ��ونھ رب�نما
 

                                     
ُ

� �وانف�اكھ �لھ �منصبا�.عنھحتھ �النفي ��ان �وملا
 

                     
ً

�ف�و�أشد�ت��ئة�لھ�وتأكيدا�النفصالھ� ع����لتصاق�بالفجو
 

                                                   ر
ً

  .عنھ 

    � �ل�ذا �التالية �ال�و�بيات �ولعلنا �بالفاجر، �ل�س �ب�ونھ �يقصد �ماذا �لنا ��شرح الب�ت

نال�ما��ب�نما�ند�ش�إذا�علمنا�أنھ�قصد�أن��علن�أنھ�لم�يرتكب�كب��ة����مغامرتھ�تلك،

�عادة����مثل��ذا�املوقف ار�وح: (الب�تان. ننالھ�العاشقو ـــزأما�� ه�ـ ـــــحرمزو والب�تان� .)..فمـ

وكيف��س���لھ�أن�يق����ليلتھ�داخل���رة�من���رات�. كفيالن�بتوضيح�مراد�الشاعر

�في ح �ير �بات �الذي �وال��ف �النعيم �غزا�ن �عبا�ر، �آنذاكزالقصر�ب�ساء �القوم �علية ھ
 

                  
ْ

 .

�و�و�يوجوف��ما �العاشق�ن �اجتماع ��� �ملا �تفصي�� �سرد �أوجزه�كذلك �فيما �لنا و�ذه�. زه

�ال���فصل�ا�بمسميا��ا�أجمل�ا����الب�ت�السابق� َ                و���الوشاح�وما�: (حيث�قال) ٣٦(ر�مو

�طامر �املرأة� ). ٍ           خال�من �بھ �تتمنطق �ال�� �الوشاح �ذلك �التحديد �وجھ �ع�� و�و�ال�يقصد

�وما�سفل�م��ا�حرص�الشاعر�.ت���خلف�الوشاح�د�ما��س�لكنھ�يروكتف�ا؛فيلف�خصر�ا�

� �من ��و�أعظم �فيما �ال��سقط �ح�� �عنھ �النأي �ذلك،ع�� �مفاد ار�ز��أما( :قولھ�و�ذا

�فمحرم ه ٌ          ز وحو  (،� �ل�س���بھ �املرأة �بھ �ت��ر ار�ما ��ا،ز�و� ه�رعو ار�وحو �ذكر�� ز�و�و��نا ز

�مجاز�م �الوشاح �لفظ ��� �كما �ف�نا ��و�مست���فيھ �ما �أو�وقصد �امل�انية �عالقتھ رسل

�عن��ةاملحلية، �قو �شا�لة �ثيابَ           �بالرمح��صُ      فشككت: (ل�ع�� ��شتمل�عليھ�) ھَ       م �ما يقصد

ن�التجمل����ا��ديث،��املجاز����مثل��ذا�املقام�نوع�م،�واستخدامھدو�و�ا��سالثوب�

�عن�نفسھ�فيما�سبق�من�   .أبياترو�و�يتوافق�مع�نفي�الفجو



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٩٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�قولھ     ه: (أما هفقد) زوحو �حا �ما �بھ �العفةز��ع�� �موضع �من �عليھ ار�واشتمل �و���،ز��

�العرب �فرج�ا: لسان �املرأة، ة �امرأة. زحو �قو �منظو لوذكر�ابن ����(: ر �ال��ب �أح�� ُ                    فظلت

�الغائب ة �حو �وأح�� �ع��، �ا: فاملقصود. )زوج�ھ �موضع �الغائب، ة �ل�ونھ�زحو �م��ا، لعفة

ج�ا ه�ز ومما�حا تھ���ز ��ا�ز�فملكھ��عقدة�الن�اح�ف�و�حو : �يقال.بالعلميةزذه�الطر�ق�ال�حو

تھ�أي�ملا����ح��ه �من�الب�ت�.)١(زفالن�ما�ع���و �اما( ):٣٦(ل�واملع���املتبادر����الشطر��و

� ه ار�وحو ز� �)ٌ      فمحرمز �من �الشطر�الثا�ي ��يؤكد �إال�عن� (:قولھو�و�) ٣٧(الب�ت واللمس

�املائر،ه�عدا�موضع�الكث�ب�أنھ�أباح�لنفسھ�ملس�ما�طالتھ�يدا،��ع���بذلك�)ٍ          كث�ب�مائر

�بال �م��اكو�و�يك�� �العفة �موضع �املائر�عن �حدود�.ث�ب �عن �ال�تخرج �لطيفة �كناية �و��

� �العر�ية �لنعوم��ا�و�اديتھ،الب�ئة �املتحركة �الرملية �الكثبان ة �صو �العر�ي �يطالع ر�حيث

قة�كثاف��ا�بفعل�الر�ح�أو�العوامل ا���ل�ذين�ومن�يقرأ�الب�ت�الت. املختلفة�ا��يولوجية�رو

  :�أع���قولھ؛الب�ت�ن�يد�ش�ملا�يو���بھ�من�مع��

مة�بت و ما�ذاك�إال�أن���متكرم���������حر��ر                                          ُّ  ّ   �ب�ن�حرائرٌ

فھ�عن��ذا�      �ل�ذا�الب�ت�أن�الشاعر�يبدو�وكأنھ��علل�سر�عز ووالذي��س�شعره�القار ئ

�إنھ�امتنع�عن؛ئر�إال�ما�است�ناه�من�فعل�العاشق�نالكث�ب�املا �فعل�ما�أشار�إليھ�ل�فيقو

مة� وألنھ�ف���كر�م��صل�حر��ر وأحسب�أن�الذي�دفع�. وأنھ�قد�بات�ب�ن��ساء�حرائرّ                           

�شمل�حي�ئذ� نالشاعر�إ���مثل��ذا�التعليل�ما��ان��شيع����الب�ئة�العباسية�من�مجو

�وتومئ�إ���،�العبا����بصراحةاملجتمع�والقصيدة�برم��ا��عكس�لنا�ذلك�وا��اصة،العامة�

��ا �ما حن �زير �املظلمةنامل��فو�فيھ �جنح�الليا�� �وتحت �القصو قة ر�ب�ن�أر ن�فالب�ت�إذ. و

مةّ  رُ   �ح/ٌ      متكرم(�ولوال�أنھ�.عنھ�حد�مع�ن�ال�يحيد��عليل�لوقوفھ�فيما�بلغھ�عند �ُّ    �بت/و��ر

�لھ�سلوك�آخر،)�حرائرب�ن �،ن�ل�ان�من�ا��ائز�أن�ي�و �ي�بادر�إ���ذ�ن�القار ئ�أو��كذا

ة�الذيل�ولعلھ�بذل.املتأمل   .رك�يبالغ����اتصافھ�بالعفة�وط�ا

�نلك      �وب���وال�من�إن�مسألةل���أقو �أجل�ن،ر�اقتحام�القصر��غرض�لقاء��حبة�و

ض�مع�محاولتھ�التعفف� ��ذا�املوضوع�قد�يتعا رو�و�املوضوع��ص������القصيدة،�أقو ل

�أن�ي�ساءل .بھعما�أخ��نا� مل: ئوإال�فللقار
 
 
ّ

جال�م ا��ان�الشاعر�
 

                 ر
ً

مة،�و�ؤالء�  وتكرما،�حر��ر
 

                       
ً

                                                           
  .٥/٣٤٢:  لسان العرب البن منظور– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٦٩٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ال�سوة�الال�ي�اح�شدن�إلصعاده�إل��ن�يق����الليل�ب��ب��ن�حرائر�أيضا؛�فلماذا�إذن�
 

                                                                            
ً

�اقتحام�القصر�ع����ذا�النحو�الذي�وصفھ����قولھ �فاتك: (رقر ،�وما�الدا���ألن�)لدخو

��ذه؟ّ    يقص �ح�ايتھ �لق! �علينا �إ�� �وتل�ف�ن �بھ �ال�ساء �إظ�ار�شغف �إ�� ���دف ائھ�ف��اه

�ال� �عفيف �ذلك �مع �وأنھ �الرجال، �قبل �من �ا��رائر�املرغو�ات �و�ن �بأنفس�ن مخاطر�ن

�ال��� �املت��مة �ذات�تھ �من �إليھ �أشرت �ما ��شبع �بذلك �وشاعرنا �ا��ائض�ن، �مع يخوض

�يعة،�وشغفھ�بإظ�ار�إ��اب�ال�ساء����صھ�ع���نحو� رتذكرنا����صية�عمر�ابن�أ�ي�

� �العفة، �حدود �عن �كذلك �يخرج �ال �من�طر�ف �موضعھ ��� �ذلك �عن �ا��ديث وسيأ�ي

  .البحث

���الب�ت�السابق�يفسره�الب�ت�التا���،�ليو�����صيات�ال�سوة�) ب�ن�حرائر: (وقولھ�    

��جما ��عد �التفصيل �باب �و�و�من �القصر، �داخل �الليل �ب��ب��ن �ق��� �أو�لالال�ي

�فقال ����ام؛ ��عد �الر(: التخصيص �أترابّ        ب�ن �و��ن �ٍ               �اب �ال��صية�اب�ّ     فالر) �ل�ا ���

�صو�حبا��ا�،��ا�بالتعر�ف�دّ                                                   ال�سائية�الرئ�سة�املرادة�بحديث�املغامرة��نا�ولذلك�خص نو

ميال��ا�وقد�أشرك�ا����ا��ديث�عن�صفا��ن�؛�ف�ن�أنھ�يم���ا�ىوسوف�نر َّ                                               ز �عن� �جميعا� 
 

       
ً

�،�يح�شدن�لصعوده�،�و�: بما�ف��ن�الر�اب� ح�التعاو نحرائر�،�و�ن�جميعا�يتصفن�بر و
 

                                                         
ً

ن�

�ل�ذا�العملجميع نا�ص��
 

                 
ً

�الشاق�،�و��ن�غ���صوابر�عنھ�،�و�ن�جميعا�منعمات�م��فات�
 

                                                      
ً

غم�م��ء�اسم�الر�اب�متأخرا�)ا�رّ    �عبُ        �النعيمّ       �غذا�نُ    بيض: (جميالت� ؟�و
 

                             ر
ً

) ٣٩(���الب�ت� 

�أن�يف���لنا�إفصاحا�تاما�هّ                 فإن�الشاعر�قد�نو �بذكر�ا�من�قبل�دو
  

                                          ن
ً ً

: �أع���قولھع��ا؛ 

أوك( ر �بان�مدين�لو� ِ                ر لوا    �الضم����وأن،)الر�اب(فأغلب�الظن�أنھ�قصد���ذا�الب�ت� )...زتنا

ٍ   ر أوك (:قولھ��� ����ا��ديث�عن�الل�و��و�من�باب�.إل��ا�ش���)   ّ                                                     �لكن�إشراك�ال�سوة�مع�ا

�والتغليب� �مثل��ذه�التعميم �من �ال�ي��ل ��ان �الذي ��جتما�� �الواقع �لنا �يصو رالذي

�جن �من �تتخذ ��انت �ال�� �املاجنة �ا��فالت �الظالم ا،ح ستا
 
     ر
ً
�باسم�  �املعر�دو �فيھ ن��عر�د

�البا�ر� �الصباح �ضوء �سو �ذلك �عن �يصرف�م �وال �العشق �لغة �فيھ �و���امسو ى ا��ب ُ                                                                  ن   

�منھ �خشية �فينصرفو �وخفايا�م؛ �م �أسرا �لف�� �دوما ���م الذي
 

ن ر
 

                                                    
ً

  
ً

�يبدو�فإن�.  �ما وع��

� �يومئ �مما �ممتعا �وقتا �ا��ميالت �ب��بة الشاعر�ق���
  

                                              
ً ً

�غا بنجاح �وتحقيق يتھ؛�م�متھ

�   :التالي�ن���الب�ت�ن�ليقو



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٠٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــمن�قب �ولم�يكن������ُ        �الطو�لُ       �الليلَ       فتقاصر ــ   َّ                  �ذاك�ع���باملتقاصرِ  لــ

ـــ� ــ ـــ�علينا�بالسْ    طلتـ ـــ ـــ ر�سماؤه�������وجــــــ ـــور ـــ ـــھ�بأسُ         رت��واكبــ ــ   عد�طائرــ

ه�والب�تان�تصو�ر���التھ�النفسية�والعاطفية�ال����عكس�     تياحوورسر �.الليالء�بليلتھ�ھرا

� ��عض �ذلك �للتعب���عن ��نا �)الطو�ل ُ             فتقاصر�الليل( :�كقولھالكنايات،و�و��ستخدم

ر�و�مر���� من�السر و�عطي�انطباعا�بأنھ��ان�مما��سعد�النفوس�فيھ،�وعادة�ما�يتقاصر� ز
 

                                                                              
ً

��نا�مسلطة��سليطا�ع���)فتقاصر (:وجملة .وا��اصة�يدركھ�العامة����ء��الة،�وذلك�
 

                      
ً

قف�عند��ذا�ا��د�ملا��انت�لھ�) فتقاصر�الليل: (�ولو�أنھ�قالخاصة، )الطو�لليل�ال( وو

�املز�ة ����. نفس �مظا�ر�ذلك �ومن �و�خر، �ا���ن �ب�ن �الشعر�ة �بالصنعة �ولعھ وال�يخفى

� �ب�ن �الطباق �أحدثھ �الذي ��يقا�� �التقابل ��ذا �،)الطو�ل/فتقاصر(الب�ت  :ب�ن�وكذلك

�ّ    �سم�و�و�ما،)�واملتقاصر/تقاصر( �ال��ز�ع�� د � �البالغيو راه �الشاعر�الصدر،ن ه ر�و�كر

  .قصيدتھأك���من�مرة����

ر� (:قولھلكناية����الب�ت�ن�ومن�توظيفھ�ا     �فانظر�كيف�آثر�،)سماؤهو�طلت�علينا�بالسر

هّ      �ليع�)�طل(لفظ� �حيتھ�،ور��عن�سر . )١(تتا�ع�املطر�والدمع�وسيالنھ� :فال�طلر�وفرط�أ

�الذي�ك) �طل: (واختيار�لفظ �املطر�والغيث �قيمة �العر�ية ��ذ�ان ��ستحضر�إ�� ذلك

�من�أجلھ��نا�و�ناك�طلبا�للمر��� ي�تجعو
 

                                     ن
ً

�باملتعة�.والكأل  ر�و�و�بذلك�يجمع�ب�ن�الشعو

جاء�املنفعة� ر� روالسر �،)وجرت��واك��ا�بأسعد�طائر (:قولھ�وم��ا�كذلك�.ونيل�او  ٌ         ل �وذلك�قو

قھ�من�قبل�الشعراء�للتعب���عن�ا و ك���طر
 

                                    َ  
ُ

�والنجاح�����مر�و�لوغ�الغاية�،��ظ�السعيد

ن�. �نجوم�سعد،�ونجوم�نحس:صنف�نو�انت�العرب�تصنف�النجوم�. فيھ وكما��انوا�يزجر

� �أصيلالط���ملعرفة �عر�ي �م��اث �من �ذلك �التعب���عن ��� �والشاعر�ينطلق . حظوظ�م،

�دا �ح�ايتھ �ل��اية �تصو�ر�موجز�ودقيق �أ��ما ��� �الب�ت�ن ��ذين �القصر،�وتبدو�أ�مية خل

كب���وال�معتمدا� و���ع���ما�يبدو���اية�سعيدة�مرضية،�غامر�الشاعر�من�أجل�ا،�و
 

                                                                          ر
ً

 

ة�أخر ة�وال�سوة�تا فيقھ�تا ى���ذلك�ع��� ر ر ٍ                                          �ومع���ذلك�أننا�إيزاء�مش�د�آخر�جديد،�و�و�،ر

  .ما�سوف��عرض�لھ�فيما�ي��

                                                           
ٌ                                                                        هطلت السماء من باب ضرب، وهطالنا بفتح الطاء وتهاطال، وسحاب هطل ومطر هطل:  یقال– )١( ٌٌ كثیر : ً

 . ١/٢٩٠: ، ومختار الصحاح١١/٦٩٩: اللسان. ودیمة هطالءٌ                             الهطالن، وسحائب هطل جمع هاطل 



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٠١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

  : ا واوج  ان أوا-) ٧(

�من�عدد�من��مغامرتھ�و��ايةخاتم) ٤٢/٥٣ :�بيات(و�ذا�املش�د�     نة�ح�ايتھ،�و�و�يت�و

�� �املش�د �ذلك �عن �واحدا �لتعطي�انطباعا �بي��ا �فيما �ت�شابك �ال�� ف�ار�ا��زئية
  

                                                                     
ً ً

��خ��،

� �عند ��ف�ار�تفصيال ��ذه �أتناو وسوف
                               ل 
ً �معطيا��اتحليل  �وف�م �سوف�. ��بيات و�ن

�ما�تبقى�من�أبيات� ملش�د��خ���مع�تفس���ألفاظ�ا�بال�امش��يمثل��ذا�االقصيدة،قأسو

�ابن� �عونا�ع���ف�م�ا؛�يقو للت�و ن
 

                               
ً

  :يز�د

ـــملا�ب ــــدا�ضــ ــــــــ ـــُ       وء�الصـ ــــــــــــباح�مبـــــــ ــ شرا��������ـ
 

           
ً

داف�ال   ـــرأواله�أ ــــــــ ـــــــــــ ـــد���بأواخــ ـــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــــــــــ   )١(رـ

ــل�ا���غسل��ودمع�الع�نقالت، ــ ـــنف����الفداء�،�دنا�الصباح�فب       :  كحـ ــ   )٢(ادرــ

ـــُ               فخرجت����خمس�ك ــ ــ ��ا��������ــ ـــذات�العشاء،�خ  رواعب�ز ج�قدح�ــ ِ       و ر   )١(الياسر 

ـــم ـــ ـــــــــــ ـــنما�إن�ــــــ ـــ ـــــــــــ ــ ى�������ــــــــُّ     ر�بحــ س�إال�ز وا ـــَّ   عن  ر ـــــ ــــــ ــــا�عــــ ـــــ ــــــرامة�طـــــــــ ـــــــــــــ ـــرفھ�املتـ ــ ــــ   )٢(رخازـــ

ـــ�ن��ي�وقلــــــفمض اجـــ ـــــوو��ن�ر ـــــــــــ ــــــــــــيخفقن�ب�ن�ح    ف������ــــ شا�و��ن�حنــــــ
 

          
ً

ـــ ــــ ـــ   )٣(اجرــ

                                                           
والشاعر هنا یطابق بین . لما بدا ضوء الصباح، أي ظهرت أوائله، أردفه اللیل بما تبقى من ظالمه:  قوله– )١(

 ..قالت ودمع العین یغسل كحلها: یأتي في البیت الثاني وهو قوله) لما(وجواب . أواله واواخر
على وجه الخصوص ألسبقیة ذكرها ) الرباب(یعود على ) قالت(والضمیر في . جل بالرحیلأي ع:  فبادر– )٢(

  . دون غیرها
، ٥/٣٠٠: اللسان. الیاسر، الالعب بالقداح: الیاسر من المیسر وهو القمار، قال الجوهري:  قدح الیاسر– )١(

 .٥/٢٩٥: والنهایة
یقال زوى الشيء یزویه : زوى: وقوله. ضوء الصباححراس القصر الذین أیقظهم :  المقصود بالحارس هنا– )٢(

. ١١٧/ ١: مختار الصحاح) زویت لي األرض فأریت مشارقها ومغاربها(َ                             زیا، جمعه وقبضه ومنه الحدیث 

. زوى اهللا عنك من الدنیا:  قال للنبي طویقال زویت عني الشيء أي صرفته عني، ومنه حدیث عمر 

عرم اإلنسان : یقال: ً                                           ره استیحاء من النظر إلى النسوة وعرامة طرفهوالمقصود في البیت أن الحرس قبض نظ

الخزر بالتحریك ضیق العین وصغرها، وفي : والمتخازر. اشتد: ً                                          یعرم ویعرم وعرم وعرم عرامة، بالفتح وعراما

ُ                                      الحدیث كأني بهم خنس األنوف خزر العیون حو انقالب الحدقة ن: والخزرة. ٤/٢٣٦: ، اللسان٢/٢٨: النهایة. ُ

ال تخزر القوم : نظره بلحاظ عینه، وأنشد: ً                 وخزره یخزره خزرا. ُ                                          اللحاظ وهو أقبح الحول، ورجل خزري وقوم خزر

 .ً               شزرا عن معارضة



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٠٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــفلم ــ ـــا�وقفـــ ــــــــــــ�لم�يكيةـــــــــــبالثنن�ــــ ـــ ــــــــإال�وداع�مس    ن������ــــــ ــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــ
 

        
َ

ل
 
 
َّ

ـــم�أو�س ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــ ــــ ـــــ   )٤(ائرــــ

ـــــــــوإذا�البالد�بالق ـــــــــــ ـــع�من�صــ ــ ـــ ــ ـــملح�الصب  اح����������ــ ـــ ــ ــــــــاح�لھ�لضـ ــــــ ـــوء�ناصـ ـــ   )٥(رــــــــــــ

ـــ�زمت�عس ــ ــ ـــــاكره�د���ظلمـ ــــــــــ ـــ ـــواللي   ا��ا�������ـــ ــ ـــ ـــــــل�م��ـ ــــــــــــــ ـــ ـــــــــــزم��غ���عسـ   )٦(اكرـــــــــــ

خل
 
  
َّ

ـــــــــفتھ�وفؤاده�ح ـــذر�العــــــ ـــ   )١(ية�العقاب�الطائرـــــــ���مثل�خاف    دى������ـ

ـــ�وإذا�ا� ــ ـــواد�بمـ ــ تھ������ـــٍ       وقف�أحـ ـــملا�تح  زر ــ ـــقق�فيــ ــ ــــھ�قــ �الشـــــــــــ ــــلو ــ   )٢(اعرـ

ـــَّ           قد�مل�من�ع ـ
 
    
َ
ـــٍ       ناج�بص  لك�الشكيم�كأنھ������ـ ـــــــــحراء�امل���فقـــــــ ـــراقــــ ـــ ــــــــ   )٣(رـــ

ــــــقر�ت
 
      
ُ

ـــ ــ ـــھ�ثم�استـ ــ ـــحــ ـــ ـــمتلت�بـ ـــ ��الع  نھ������ــــ ي وانقض���و                ُ ـــقاب�ال�اسَّ    )٤(رـــــ

                                                                                                                                        
ً                                                                                 رجف، الرجفان االضطراب الشدید، ورجف الشيء یرجف رجفا ورجوفا ورجفانا ورجیفا وأرجف:  رواجف– )٣( ً ً ً :

ً                          خفق واضطرب اضطرابا شدیدا ما انطوت علیه الضلوع، والجمع أحشاء، مختار : والحشا.٩/١١٢: اللسان. ً

 .٤/٢١٦: راجع لسان العرب: قجمع حنجرة، والحنجر، الحنجور الحل: ، والحناجر٥٨/ ١:الصحاح 
طریق العقبة، والثنیة في الجبل كالعقبة فیه، وقیل هو الطریق العالي فیه، وقیل أعلى المسیل في :  الثنیة– )٤(

الطریقة في الجبل كالنقب، وقیل هي : والثنیة. ً                                             ه فالن طالع الثنایا إذا كان سامیا لمعالي األمورومنه قول. راسه

مختار : راجع. ً                                                                                العقبة، وقیل هي الجبل نفسه، وكل عقبة مسلوكة ثنیة، والجمع ثنایا وهي المدارج أیضا

 .١/٢٢٦: والنهایة. ١٤/١٢٤: ولسان العرب. ٣٧/ ١الصحاح 
التي ال شيء : ٍ                                                           خال وكذلك األنثى، وقد وصف به الجمیع فقیل دیار بلقع، والبالقع: بلقعمكان :  بالقع– )٥(

 .٨/٢١: اللسان. فیها
ً                                               الدجي سواد اللیل مع غیم، وأال ترى نجما وال قمرا:  دجا– )٦(   .١٤/٢٤٩: اللسان. ً
الریشات األربع اللواتي بعد هي : َّ                                                        الخوافي، ریشات إذا ضم الطائر جناحیه خفیت، وقال اللحیاني:  الخافیة– )١(

: وقال األصمعي. ّ                                           سبع ریشات یكن في الجناح بعد السبع المقدمات: الخوافي: المناكب، وقال ابن جبلة

 .طائر معروف: ُ        والعقاب. ١٤/٢٣٦: اللسان. ما دون الریشات العشر مقدم الجناح: الحوافي
/ ٥اللسان  .وضممته إلیك وصنته عن األخذً                                          یقال، أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته :  أحرزته– )٢(

٣٣٣ 
البعیر السریع، أو ما ارتفع من األرض وهي معاني واردة في تفسیر البیت، : ٍ        ناج هنا:  لعله یقصد بقوله– )٣(

 .٥/٩١: وقرار بضم القاف األولى، وهي مفازة في طریق الیمامة قطعها خالد بن الولید، اللسان



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٠٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ما�يمكن�مالحظتھ�من�أف�ار��ذا�املش�د�      اد�الأو رملاثل�أمامنا�التحديد�الزم���الذي�أ

� �بداية �يجعلھ �مسألة�.يةا�لل�الشاعر�أن ��� �الزم�� �الشاعر�للتوقيت �مراعاة �و�الحظ

ج�منھ،�ففي��و   :���قالواقتحام�القصر�وا��ر

ه������ ـــالم�ستو ـــــــــــ ـــى�الظــ ــ خــ رح���إذا�أ ـــ�وتر ـــ �العيـ ـــرزاو ـــ �أي�تـ ّ      ق و ـــ  ــ ـــ   رزاوـ

ـــرت������وغوائر�م��ا�أمّ                   �ت�أيدي�النجوم�فغوَّ     وتصو ــــــــ ــ ــ ـــام�غوائـ ـــ   رــــــ

�ط�ب�ن��ذا�التحديد�الزم���و��ن�ال     �أو��ق��اب�من�رولقد�أشرت�إ���أن�الشاعر� لدخو

�قال �حيث �شْ  �ُ  �: (القصر، �بقصر�ب�� نا
 

             
ُ

�أ�مية�)عيب �ع�� �ا��رص �ذلك �من �ومقصده ،

� �املغامرة ��ذه �لبدء �الزم�� �الثانيةالتوقيت ��� �ضوء(: أما �بدا �م�شراَّ      �الصبُ           ملا اح
 
        
ً

(� وقد�،

�ج �التجعل ��ذا �واب �التا�� �الب�ت ��� �الزم�� �قالت،:(حديد ��غسل �الع�ن  .)..كحل�ا�ودع

ناظر�ل�ذا�الب�ت�يجد���با����صيوال
 

                              
ً

�تأمل�ذلك�ا��س�الزم���الذي�يجعل�الشاعر،غة�ا

� �نجاح �عوامل �من �وعامال �م�ما �جزءا منھ
   

                                  
ً ً ً

ة�.م�متھ �املختا ��لفاظ �استخدم ر�ف�و��نا

�يمكن� �ما �وأو �و�ف�ار، �باملعا�ي �املحكم �الزم�� �الر�ط �دقة �لبيان �الدالة لو�ساليب

�:ا��صوصسلسل�املنطقي�للمعا�ي�املرتبطة�بالزمن�ع���وجھ�ال�: مالحظتھ�����ذا�املقام

م�شراُ                   ملا�بدا�ضوء�الصباح�: (قال�ملا�إليھ،انظر�
 
     
ً

،�و����)ُ                 دنا�الصباح�فبادر: قالت: (�قال).

ج ثم�ي���ذلك�..) ����خمس��واعبُ      فخرجت(: وذلك�ال��يؤ�للرحيل�والعزم�املباشر�ع���ا��ر

ج�ثم�الفرار�ع� ووصف�دقيق�لكيفية�ا��ر  
                                   ٌ

  .جواده��ظ�ر�

�د�ال��ك���عليھ��نا�بجانب�سرد��ف�ار�ال���تناول�ا�الشاعر�      �املش�د��ذالتصو�ر�روما�أ

�أحداث� �لنا �ل���ل �إجاد��ا �الشاعر��� �تف�ن �ال�� �الشعر�ة �الصنعة �تلك ��و البد�ع

� �جديرة �وأسلو�ية �لفظية �بدقة �ال��ار�بداية�.بالتأملا���اية �ضوء �من �جعل �ف�و�أوال
 

                                 
ً

�الصباح (:للرحيلر�التحذي �ضوء �الضوء�،)بدا �ذلك �من �يتململو �العشاق �أن ن�والعادة

قة� �م�بالرحيل�ومفا رالذي�ينذ �كما�يخف��م�دوما�من�أع�ن�الرقباء�ممن�����م�،�حبةر
 

                                           
ً

� �مثالوالنكتة .الليلظالم �يقل �ولم �الصباح �آثر�التعب���بلفظ �أنھ ��نا
 
                                            
ً

�ألنھ�:  �ذلك ال��ار،
                                                                                                                                        

ُ                                               ثم استحلت بمتنه، یعني امتطیت ظهره، وانقض یهوي: واد، قولهقربته، یقصد الج:  قوله– )٤( أي أسرع في : ُ

: العقاب الكاسر: ، والعقاب من الطیور الجارحة، والكاسر)ثم انطلق یهوي أي یسرع: (السیر وفي حدیث البراق

 .١٤١/ ٥: اللسان. هي التي تكسر جناحیها وتضمهما إذا أرادت السقوط: قال ابن منظور



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٠٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

وء�املنبعث�عند���اية�الوقت�الزم���لليل�،�ولذلك�نجده�قصد�بضوء�الصباح�أوائل�الض

�فيقو �؛ ا�عة � �شعر�ة �بصنعة �لنا ليفسر�ا �بأواخر: ( ر �الد�� داف �أ �أواله رم�شرا
 

                             
ً

فانظر�) 

،�و�و�يرصد�لنا��نا�عملية�ا�سالخ�الليل�من�ال��ار�) أواخر) (اواله(الصنعة�الشعر�ة�ب�ن�

أو�العكس�تذك��ا�منھ�بحديث�القرآن�ع��ا�
 

                                      
ً

،�ولو�سل" آية�ل�م�الليل��س���منھ�ال��ارو" 
 
        
ّ

طنا�

م�شرا: (الضوء�ع���قولھ
 
     
ً

 (� يللداللة�ع���بدايات�انبعاث�الضوء،�أد�شنا�إحساسھ�اللغو

اث�الضوء�ال�تخيف�ره�ومعانيھ�،�ذلك�ألن�بدايات�انبعوحرصھ�ع���مناسبة�ذلك�ألف�ا

لكن�) ضوء�ال��ار: ( نھ�قال�����مثل�حالتھ�،�بل����أقرب�إ���التحذير�و�نذار�ولو�أوما��

  .رقد�دخل�بنفسھ����ا��طر�املحظو

ف�و�دليل�ع���أن�) ع�الع�ن��غسل�كحل�اقالت�ودم: (�أع���قولھا��ي�ية؛أما�جواب�ملا�     

����لفت�نظره�إليھ�وتحذيره�ة�بل�لعل�ا��انت�سباقبالزمن،املرأة�شاركتھ�ذلك��حساس�

�أن�يبادر�من�مخاطر�انبعاث�الضوء�و�و�ساكن����مو �والناظر�إ����ذا�.بالرحيلنضعھ�دو

؛�الكث��؛يج���منھ�) ٤٣(الب�ت� ����الب�ت��و�ما�يتضمن�الغاية�من�القو �القو ل�فمقو ل ل

�قولھ �فبادر: (أع�� �الصباح �الب�ت،)دنا �التحذير��� �مفاد �القو �الشاعر�لم�. ل�ف�ذا لكن

� ��كذا �.مباشرة�سق�ا �يقل:�نا�والسؤال �لم �مثال�ملاذا
 
    
ً

:� �وما��قالت �فبادر، �الصباح دنا

�فائدة�تلك�ا��مل��ع��اضية� دمع�الع�ن��غسل�( :�و���قولھومقولھ،لال���توسطت�القو

�الفداء/كحل�ا �موعد�)�نف��� �اق��اب �ع�� �صاحبتھ �أسف �إظ�ار �الشاعر اد �أ �لقد ر؛

� �وحالرحيل، �ع�� �الشديد قتھ،ز��ا �بقولھرمفا �ع���عنھ �ما ��غسل�: (ّ                       �وذلك �الع�ن ودمع

حيلھ�لقد) كحل�ا اد�أن�يخ��نا�بأ��ا�بكت�لفراقھ�و�ذا��عكس�مدى�حز��ا�وأسف�ا�ع��� ر�أ ر

مثال�لكنھ�لم�يقل�لنا�.ل��صھو�التا���يقصد��بانة�عن�شغف�ا�بھ�وعشق�ا�
 
   
ً

�لقد�بكت�:

�التعب���. لفراقھ �إن ، �الشعر �با��س �النابضة �الشاعرة �ال���ز�النفس ��عب���تقر�ر ي�ذا ي

�ا �من �وقر�ا �أك���دقة ة بالصو
 

                          ر
ً

 � ��� �وا��د�ي ��� �التا قة�ا���اية،رلواقع � �تذ�ب �أين ر�ثم

قة�أن�يقوالشعر�ة،الشاعر�ة�وجمال�الصنة� ل�وأ��ما�أك���شاعر�ة�و أم�) بكت�لفرا��: (ر

�كحل�ا (:ليقو ��غسل �الع�ن �جانب�)دمع �من �فقط �ل�س �للشاعر�ة �أك���مالءمة ��خ��ة ؟

�عن�أ ��عيدا �وعا�شتھ أتھ�الع�ن � �ما �يرصد التصو�ر�الذي
 

                                                 ر
ً

�كذلك�إلظ�ار�. ع�ن�الرقباء  بل

�آسفة�لرحيلھ،�ومن�ثم�ال�،�م�شوقة�إليھ،طبيعة�املرأة�����ذه�املواقف�ف���متل�فة�عليھ

�عين�شغل�ا �كحل ��غسل �أن ��اد �بل �ن��ا � �من �ينقص �سوف �ب�اء�ا �عنت��ز�أن �الذي َّ             �ا



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٠٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ملة�ج) ع�الع�ن��غسل�كحل�امود(�وا��ملة��ع��اضية�.بھنفس�ا�من�أجل�جلبھ�وال��ين�

��ل�،حالية �إ�� �الرقيقة �و�نوثة �مشاعر�ا��مال �نقل �ع�� �حرص�ا �مع ��لھ ��ذا �أفادت

  .الب�تنفس�متطلعة�إ���

     � �الثانية �ا��ملة �الفداء(أما �لكنھ�) نف��� �القو �ملقو �العام �املع�� �ضمن �تدخل لف�� ل

��نا��ا��واب!ملاذا؟ ،�نا�مزج�بي��ا�و��ن�مقصد�ا��س���و�و�التحذير�من�دنو�الصباح

� �من �بنفس�ا �وت��ي��ا �بل �سالمتھ �ع�� �وحرص�ا �عليھ �يظ�ر�خوف�ا �أن اد �أ �أجلھ،رأنھ

� �الفداء(وجملة �ع) نف��� �تب�ن �ذلك �لناصراحة،ن ��ذه��و�و�يصوغ�ا �تفسر�لنا �بطر�قة

�؛املشاعر�بوضوح �يقل �لم مثال�إذ
 
   
ً

�بنف���: �،�أفديك �قدم �لبيان�)النفس(�لكنھ �الكالم ���

�بدو ��عكس �الذي �الفداء �قيمة �النفوس ��� �التأث�� �عالية �مشاعر�أنثو�ة �.الشاعرةره

� �الفداء �لكنھ �وغ���ذلك �أو�ا��اه �أو�املال �أو��م �باألب �ل�س ��نا �ف���!بالنفسفالفداء

�مل. �بالدعاءأشبھ �مولو��ساءلنا �و��ن �بي��ا �الشاعر��نا �مزج �القواذا لقو �الصباح�: (ل دنا

�ضوء�الصب! ؟)فبادر اح�ال�تن���فقط�بقرب�ساعة�الرحيل�روا��واب��نا�أن�عالمات�ظ�و

�توقع�ا��طر�الذي�يمكن�أن�وفراق��حبة�لك��ا� ىأيضا�نذير�خطر�دا�م�قر�ب،�أو�باألحر

� ��� �تباطأ �ما �إذا �بھ �وترجو�الرحيل،ي��ق �بنفس�ا �تفديھ �أ��ا �تظ�ر�لھ �ف�� �ثم �ومن

�سالمتھ، ي �الفو �بالرحيل �تطالبھ �) فبادر(ر�ولذلك �بالرحيلأي �س. أسرع �لنا�ولو�أنھ اق

�أن�يأ�ي���ذه�ا��مل��ع��اضية�ل�ان�امل ��كذا�مباشرا�دو �القو نمقو ل ل
 

                                                              
ً

تبادر�إ���الذ�ن�

�ة�اأ��) فبادردنا�الصباح�: قالت(�ولر�ما�ف�م�من�قول�ا�املعا�ي،من�غ���ما�عرضت�لھ� ر��ا

�وأملح�ا�من�أجل���عاطفة�ا��ب�ال���أحسبھ�غامره�شعر�نحو�أو�أ��ا�ال�لقر�ھ،لھ�مبغضة�

����مطلع�قصيدتھإل�� �املتخامر (:ا �ومن��نا�تبدو�قيمة��ذه�،)ى�شفي�القلوب�من�ا��و

) ٣٤(��اية�الب�ت����) فبادر (:قول�ا�والفاء����.ب�تھ��ا�الشاعر�ّ                       ا��مل��ع��اضية�ال���ضم

�ل م �الال �الت��ل ��ذا �لرحيل،زتفيد �بالذي �الب�ت �تر�ط��ذا �تتمة��عده،�كما �يأ�ي �والذي

� ج �ا��ر �حدث �و���اية �قال �القصر�حيث �استجاب�،)..فخرجت(من �أنھ ��نا �والوا��

� �استجابة �ة؛لنصيح��ا �رفو �)فبادر(��كذا �م�لة�) فخرجت(، �لنا �ت��ك �لم ��نا فالفاء

� �ماللنقو ��تباطأ�أو�تم�ل�رإنھ� �ال�لم�يحدث����ء�.�مرلأو�لم��ستجب�لتحذير�ا����أو

� �من �ذلك، �الشك �قطعت �اتخباليق�ن،والفاء �أنھ �كذلك �بمجرد��وتفيد ج �قرار�ا��ر وذ

� ��� ة �باملباد �ومطالبتھ ج،رتحذير�ا �املحب�وا��ر �طاعة �مظا�ر �من �آخر �مظ�ر �و�ذا



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٠٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �من �صدر�إليھ �عسكر�ا �ينفذ�أمرأ �وكأنھ ��ب�بھ؛
 

                                           
ً

�و�بادر�قائده، �تنفيذه ��� �يتفا�ى �بحيث

ه�ع���خ���   .وجھزبفعلھ�وإنجا

ج�من�القصر،�و�شرح�ابن�يز�د     ) ٤٤/٤٧(�ذلك�����بيات�وو�بقى�لنا�تفس���كيفية�ا��ر

�ما�بلفت� فخرجت����خمس�: (�خرج�بمعاونة�ال�سوة�مثلما�دخل�بمعاون��ن�ھالنظر�أنلوأو

��ا �ز �القصر�قال) ر�واعب �دخو �و�و��� �لعاشر�ي: (ل، �حشدن �)صعدنھُ                 �سع �فالدخو ل،

�العدد� �مسألة �الظا�ر��� ��ختالف �مع ،� �ومعاون��ن �ال�سوة �ب�سي���من ��ان ج ووا��ر

�ذ �ف�ناك �د �) �سع(كر�العد �ذكر�العدد �و�نا �) خمس(، ��� �ب � �من �وما �ر، ة�العدد�ك��أن

ٍ                               واحتياج�ا�إ���ج�د�كب���م��ن�،�صعاده�القصر�مقصودة�نظرا�لصعو���ا��ناك����عملية�إ

��ان�ا���د��نالك�مضاعفا�وقد�و��ت�ذلك����موضعھ�كما�أبان�الشاعر�عنھ�ثمومن�
 

                                                                  
ً

�متتا �أفعال �من �ساقھ �ما �خالل �من �النحو�بوضوح ��ذا �ع�� �إل��ن �م�سو�ة �سع�: (لية

�لعاشر�يصعدنھُ  ح �أسبابا/شدن �باألس/ ّ    إ���فسدلن ��وجذبن �لألمر�الذي�/باب نفص��

�/حاولنھ�   ).نح���ظفر

     � �عملية جأما �ثم�وا��ر �ومن �أو�الصعود �الدخو �عملية �بكث���من �أس�ل ��انت ل�فقد

�سالم ��� �ا �إلنجا �يكفي �وما �القليل، ��عداد �من �أن�لكن. و�سر زاحتاجت ��نا �املالحظ

�ساكنيھ،�والغالب�أ��ن�من�غ���.منھال�سوة�الال�ي�أدخلنھ�القصر�بخالف�الال�ي�أخرجنھ�

��ا�ذات�العشاء(: ُ                                      ودليل�ما�أشرت�إليھ�قولھ����الب�ت�نفسھ ��ا�يرجع�)رز ر�والضم������ز

��ا (:�نابيات�السابقة،�وقولھ�����ا��ديث�����إ���الر�اب،���صوصي��ا �شعر�أن�أمر�) رز

�كيد�ا �ومن �تدب���ا �من ��ان ج �. وا��ر �أمر�الدخو ��ان �بذلك�والصعود،لوكذلك �وأع��

سال�ا�املرأة�الدليل�ال����انت�تقذف�با������ �ح����ستدل���ا�ع���تواجد�ن�املتتا�ع،رإ

� �.منھبالقرب �ال�سوة �اح�شاد �التدب���فقال لصعوده،�ثم ��ذا �إ�� �يز�د �ابن �أومأ : وقد

ة�لم�( ة�إ���مدبر�يخطط�) ...رت�بھ�عد�ما�أمرمأمو �رلألموورفمسألة��مر��نا�ترجع�بالضر

�خ���وجھ �ع�� ���ا �يقوم �من �ل�ا �ال���. و�وظف �الر�اب �إ�� �يرجع �املقام ��ذا ��� وأحسبھ

�ّ   خص �بالذكر�دو �السابقوعلة صاحبا��ا،ن�ا �الب�ت ��� �بالدعاء �أفرد�ا �أنھ قيا�ُ  س: (�ذلك
 

    
ً

�وآخر�آمر �)رملأمو �علم �وكأنھ ،� ��ذا اء ��انت�من�و �أ��ا �الشاعر ربحسھ �وكذلك�.التدب��ي

��ا�ذات�العشاء�نا؛ا��ال� ج�ب��بة�خمس��واعب�ممن�ز ر�حيث�دبرت�لھ�ا��ر �و��ن�،و



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�بھ� �يمض�ن �و�ن �القصر، حاب � �الشاعر�من �إخراج �ع�� �العمل �و�� �امل�مة �ل�ذه رعند�ا

�ليبدو��� �بمالحف�ن �التحف �أنھ �الظا�ر��نا �ومن �بي��ن، ��اعب �وكأنھ �مظ�ر�ن،�مثل

� �نظر�إل��ن �إذا �بي��ن �التفر�ق �.ناظرفيصعب �يذكر�ذلك �لم �مستفاد�صراحة،�وإن �لكنھ

�تظ�ره� �بمالحف �مثل�ن �يلتحف �أن �بدو �حدوثھ ��مر�ال�يتصو �وإال�فإن �ا��ديث نمن ر

  .وكأنھ�واحدة�م��ن

���من�القصر�من�خارج�أ�لھ��و�من�حسن�التدب��� �الال�ي�يخرجنھةاختيار�ال�سووع���    

ج�ن�من�القصر����تلك�الساعة��وح���ال�يتعرضن�للمسااملسألة،�ذه� وءلة�عن�س�ب�خر

�ضمن� جھ �خر �أما �القصر؛ �ساك�� �عن تھ �صو �اختالف ��� تياب �� �عن �بھ �تنأى ووح�� ر ر

��ي�تھ� �اختالف ��� �شك �أي �إل��ن �الناظر�ن �إ�� �يتطر �القصر�فلن �عن �غر�بات ق�سوة

� �يرافقنھ �عمن �حي�ئذم��ن،وش�لھ �حيث�ٍ             �ف�ل�ن �من �بي��ن �التمي�� �يصعب �غر�بات

  .الش�ل

ج�ريصوو�و�      جا�آمنا�سليما�من��ذى�بأنھ�مثل�خر جھ�مع�ن�خر و�لنا�حال�خر و و
   

                                                          
ً ً ً

 قدح

��ن.الياسر �ب�واملقصد �الفائز�ف�و�ش�يھ ج �القصر�خر �من �خرج �أنھ �امل�سر�الذي�وا قدح

�ال ��� �املثل �بھ �امل�سفيضرب �والياسر�من ، �وذكر�ارزو �الياسر��و�و�القمار، �أن ي��و�ر

ف�قدح�الس�م�،�واحد�القداح�ال����وال)١(.الالعب�بالقداح ن���ا�،�وامل�سر�معر و�يقامر و

��ان �القمار �من �ضرب �قداح�واأنھ �بحسب �يذبحو��ا �ال�� �ا��ز ���م �بھ ر�يق�سمو ن

�عشر�قدحا �و�و�أحد �معلوم �نص�ب �م��ا �قدح �ل�ل يضر�و��ا
 
                                                 
ً

�م�، �إن��سبعة �حظ �ل�ا �ا

� �غرم �وعل��ا ت فا
 

               ز
ُ

�خابتإ  �الفو،ن �عند �ا��ظ �من �ل�ا ���ا�،ز�بقدر�ما �تثقل �م��ا �عة ر�وأ

ت�،القداح� �إن�خابتزال�حظ�ل�ا�إن�فا وال�غرم�عل��ا
 

                    
ُ

�ا��ظ�إن�، �السبعة�ال���ل�ا �فأما

�وال �والضر�ب، ،� �والتوأم ،� �الفذ �فم��ا �خابت �إن �الغرم �وعل��ا ت �وا��لس،�زفا رقيب،

ز�،�و ،�وأش�ر�ا�قدح�املع��،�و�ووالنافس،�وغ���ذلك سبعة�والقدح�السا�ع�ولھ�سبعة�حز

�فيقال �ا��ظ ��� �املثل �بھ �يضرب �ولذلك �حظا �أوفر�ا �و�و أنصباء
 

                                                      
ً

�املع��:  قدحھ
 

          
ّ

.)١(�

                                                           
  .٣٠٠/ ٥: ، واللسان٥/٢٩٥: نهایة ال– )١(
م ١٩٨١، طبع وزارة الثقافة، دمشق ٤٥٨/ ١/٤٥٦صبح األعشى في صناعة اإلنشاء للقلقشندي، :  راجع– )١(

 .عبد القادر زكار: تحقیق



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٠٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�بقول �يقصد �يز�د �ابن �بھ�)�الياسرحقد(: ھوأحسب ��ع�� �ولعلھ ،� �املع�� �القدح �ذلك ،�
 

                                   
ّ

ى�عن�قدحھ�)بن�مقبلا(كذلك�قدح� �بوصف�القداح؛�و�ر و�الشاعر�الفحل،�املش�و أنھ�ر

فاز��سع�ن�مرة�لم�يخب�ف��ا�مرة�واحدة،�وقال�ابن�مقبل�فيھ�شعرا�يصفھ
 

                                                                
ً

�ع���أن�)٢(.

�و�و� �مع�ودا �مسل�ا � �تلك تھ �صو ��� �سلك �يز�د �ابن �أن ��نا �عليھ �التن�يھ �ي�ب�� الذي
  

                                                                          ر
ً ً

 

يصدر�فيھ�عن�تراث�سبق�الضغط�عليھ�كث��ا�ل�س����الشعر�فقط�بل�و���الن���أيضا�
  

                                                                         
ً ً

�أع���ك��ة�ا��ديث�عن�قدح ز�ابن�مقبل�أو�القدح�املع���،�وك��ة�ال�ش�يھ�بھ����حال�الفو
 

                                                         
ّ

�� �والسرعة �ونحو�ذلأو�النجاح ��مو �تجاو ر� �الشاعر�و�ان�ز �د � �بن �الكميت �ف�ذا �؛ زك

ب�من�مح�سھ�فت�سر�لھ�ذلك� اد�ال�ر �فأ وم��ونا�بأمر�من�خالد�بن�عبد�هللا�القسر ر ي
 

                                                                       
ً

ة�امرأة�،�ال���أحضر��ا�) أم�املس��ل(حيث�ل�س�ثياب�امرأتھ� رإليھ�وخرج�متنكرا����صو
 

                                 
ً

ّ                              و�ذه�ا��ال�شب��ة�إ���حد�كب���. فلم��عرض�لھ�فنجا�بذلك�فمر�بال��ان�فظن�أنھ�املرأة�

جھ�من�ال��ن ا�حال�خر �الكميت�مصو وبحال�شاعرنا�ابن�يز�د،�يقو ر
 

                                                         ل
ً

 � ����ز ي�متنكرا
 

              
ً

  )٣(:امرأة

ج�القدح�قدح�ابن�مقبل�������ع���الرغم�من�تلك�النوا   بح�واملش��وخرجت�خر

ـــ�ثيَّ    ع�� ـــ ـــات، ُ   ابــــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــــــــ��ا���������وتحالغانيـــ ــ ــــ ــــــــ ـــ ـــعز�مة�أمـــــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ�أشٍ  رــ لَ      ��ت�ســـــــــــ
 
 
َّ

  صلَّ      ة�الن

                                                           
ذكر ابن سالم في تعریفه أنه تمیم ابن . هـ١٤٠٨، طبع دار الفكر بیروت ٢/١٢٠: جمهرة األمثال:  راجع– )٢(

ل بن عوف بن حنیف بن قتیبة بن العجالن بن عبد اهللا بن ربیعة بن كعب بن عامر بن صعصعة، أبي بن مقب

، كما ترجم له ابن قتیبة في الشعر والشعراء، وذكر عنه أنه ١/١٤٣ووضعه في الطبقة الخامسة من طبقاته، 

ً                                        كان جاهلیا إسالمیا، وأنه رثى عثمان ابن  أحمد : لحدیث، تحقیق، طبعة دار ا١/٤٥٥: الشعر والشعراء. طً

ً                            كان جافیا في الدین وكان في : ورغم مدیح ابن سالم له بأنه شاعر مجید مغلب، إال أنه قال عنه. شاكر

 .١/١٥٠. اإلسالم یبكي أهل الجاهلیة ویذكرها
طبقات فحول : وینظر.  طبعة دار الفكر لبنان، تحقیق علي مهنا، وسمیر جابر٢٠/ ١٧:  األغاني– )٣(

عود : والقدح. محمود شاكر، مطبعة المدني بجدة: ، تحقیق العالمة٢/٣١٩ن سالم الجمحي، الشعراء الب

ً                  سرعة خروجه مارقا :                          ُ                                                   السهم إذا شذب وقطع وقوم وأ عد لتركیب الریش والنصل فیه، والمقصود من كالم الكمیت

. ً                 د بالمشلى، خالداوأشلى الكلب بالصید، إذا دعاه باسمه ثم أرسله إلى الصید، وقص. لم یكد أحد یفطن له

المضي والخروج، من سل السیف إذا : والسلة! یشبههم بالكالب التي تحرس السجن- - والنوابح البوابین، وهو 

ً                                                                                             أخرجه من غمده مسرعا، ولم یرد سرعة إخراجه من الغمد، بل أراد سرعة إخراجه من المضروب بعد الطعن 

  .٣/٣١٩، ٢: شراجع تفسیر ذلك في طبقات فحول الشعراء، الهام. به



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٠٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�عبد�هللا�بن�   )١(:ا���اجلومن��ذا�القبيل�قو

ــــــت ـــُ               خرجــــ ــ ج�القدح�من�كفم�����ل�ي�عل��ــ  وم������خر
 

ِ                       و
ّ

  �املفيض 

�ابن�     ج�قدح�:ُ      فخرجت (:يز�دلفوجھ�الشبھ�قر�ب�ب�ن��ذه��قوال�وقو ؛�)الياسرو�خر

� �يز�د �ابن �بھ �أو�:�ناو�ع�� �إليھ �يفطن �ا��راس �من �أحد �يكد �لم قا �ما جھ �خر   �سرعة
ر ٌ                                                  و ً
  

صرف�م��وكيف��ان�تا��راس،�كما�حرص�ابن�يز�د��نا�ع���التنو�ھ��شأن�.أمرهيك�شف�

� �املباالة �عدم �موقف�م ��ان �لقد ��مر�ال��يب، ��ذا �م���ن،حيال �أنظا �صرفوا ر�وأ��م

تياب� �ا رالقو�ة�الشديدة�ع��ن�اطمئنانا�لھ�ودو ن
 

                                            
ً

�وذلك��ع���اعتياد�ا��راس�ع���ألمر�ن،

ج�ال�سوة�من�القصر�وذلك�ما��عنيھ�ا��ص���بقولھ ات�ال����عق��ا�خر ومثل��ذه�الز�ا   :ر

ـــــــــم س�إال�زّ      ن�نمرا�إــ و �بحا ـــّ               ى��������عنا�ع  َ          ر ــ   .ررامة�طرفھ�املتخازـ

ج،�السيما�     وكذلك�حرص�ابن�يز�د�ع���وصف�حالة�ال�سوة�الال�ي�كن�يرافقنھ�ا��ر

� ��ل �بھ�ا��طر�من �يحيط �يقمن��عمل �أنھ.جانبو�ن ��وا��ق �إ�� �ىأخرجوانب�ق�يتطر

� �املوقف �تجلية ��� �إس�اما �س�م
 

                           
ً

� �النف��� ةوتلو�ن �أثناء�وق،رالصو �أيضا �ذلك �فعل د
 

                    
ً

�

�القصر�والصعود�ع��� ه،لدخو قطوطليح�ن�وساوس�قد�: (�حيث�قالرأسوا
 
  
َّ

). عت�قل��

جحالعنايتھ�برصد� رو�و��نا�يكر   :ل�فيقوو��ن�النفسية�أثناء�ا��ر

اجففمض�ن��ي� وقلو��ن�ر
 

            و
ٌ

  ��������يخفقن�ب�ن�حشا�و��ن�حناجر 

��ي: (فقولھ     �الق،)فمض�ن �تول��ن �يم������ش���إ�� ��ان �وأنھ ج �ا��ر �مسألة ��� ويادة

� �من ��اعب �وكأنھ �قولھ.بي��نوسط�ن اجف: (�أما �ر وقلو��ن
 

            و
ٌ

�ترصد�)   �حالية ف�و�جملة

ج ن�النفسية�وقتمشاعر� با��وف��الدف�ن�رالشعووب�دليل�ع���لخفقان�الق�و.وا��ر

                                                           
ضرب بها، : أفاض الرجل بالقداح إفاضة: الذي یضرب بالقداح، یقال: ، المفیض١٨٢/ ١٢:  األغاني– )١(

ً                                                                                   ألنها تقع منبثة متفرقة، ویجوز أفاض علي القداح، قال أبو ذؤیب الهذلي یصف حمارا وأتنه وكأنهن ربابة، :( ّ

أخرج اهللا ذریة آدم من : طي حدیث ابن عباس وف، .وكأنه یسر، یفیض على القداح ویصدع، أي بالقداح=

السهم، واحد القداح التي كانوا : ٕ                                                                 ظهره فأفاضهم إفاضة القدح، هي الضرب به واجالته عند القمار، والقدح

  . ٧/٢١٣: لسان العرب. یقامرون بها



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧١٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

فة�ذلك��ضطراب،�وعلةو ة���ن،�ومخافإلو���ا��ذر�من�فشل�امل�مة�ال���أو�لت�. ومعر

  :�و�ختام�امل�مة�ال���أسندت�إل��ن) ٤٧(والب�ت�. شف�ا��راس�أمر�ن�أن�يك

 ملا�وقفنا�بالن�ية�لم�يكن��������إال�وداع�مسلم�أو�سائر
 

                                                   ٍ
ّ

  

�لنا���ظة�الفراق�ب�نھ�و��ن�ال�واعب�ا��مس�فلقد��ان�آخر�ع�ده�     رواملع����نا�يصو

 .فيھ�العا������ا��بل�أو�العقبة��أو�الطر�قالعقبة،م�ان����طر�ق�: ،�و��الن�ية��ن�تلك�
)١(���� �حصر�الشاعر�الوداع �ولقد �عليھ، �وعالمة ��ف��اق �موضع �فالن�ية �حال �أي �وع��

�: أمر�ن �إ�� �ال�سوة �انقسام �ذلك �و�ع�� �والس��، �آثر�تود�عھ�فر�ق�ن،ال�سليم، �فر�ق

�   .�سليمنبال�سليم�وفر�ق�آخر�آثر�املس���دو

�الب�تو      �بصا)٤٨ (�� �طو�ال�يذكرنا �ا��ديث �عنھ �غاب �الذي حبھ
 
                            
ً

�ما�، �سرعان �لكنھ

�منھ �خالية �أصبحت �البالد �أن �البالد: (يخ��نا �صاح��ُ           وإذا �من ��علم�) �بالقع �ال لكننا

تفصيال
 
     
ً

عنھ��أين�انت���بھ�ا��ال،�و�ل�ظل�ي�تظره�خارج�القصر�مع�جواده،�الذي�يخ��نا�

َ            قد�مل�من�ع: (بقولھ الشكيملك�ّ
 

      
َّ

��نتظار؟من�اية�عن�ضيقھ�ومللھ��كن) �بفالغال! لطو

�صاحبھ �ّ         أن فيقھ، �انتظار� ��� �ا��واد �مسلك ��سلك ����ر�لم �بمساعدتھ �ان��ت �م�متھ وأن

�بل��ان�شغلھ�الشاغل�املظ�ر�ال�و�ي�،�شغل�الشاعروالوا���أن�ذلك��مر�لم�. لالدخو

�ب�ن�جنودالليل،الذي��ان�يبدو�أمامھ�حيث�ي�س���ال��ار�من� �يدو ر�وكأنھ�صراع�عسكر �ي

وملا��ان�. )اكرَ         ��غ���عسٌ              �والليل�م��زم/��ظلما��اَ  �ُ          �عساكره�د�زمت(: الصباح�وجنود�الليل

�قبل�أن�ين�بھ�لھ�أحد�ف��اه�يقصد�مباشرة� لالفرار�والنأي�من�جوار�القصر�مقصده��و

ه�لعودتھ ����و�بيات�الثالثة��خ��ة����القصيدة�وال،رإ���جواده�الذي�طال�وقوفھ�وانتظا

�خت �باجعل�ا �اختص�ا ����ايتھ اما
 

                     
ً

� �جواده؛ �عن �العالقة���ديث ���صوصية �فقط ل�س

: �للقصيدةالبدايات��و���تت���منذ�حيث ��رائھ،فيما�ب�نھ�و��ن�جواده�كأي�عر�ي����

�إ�مالھ( ر�حبائ�� �أز �فيما �م�ان�..) وعودتھ �من ��من ب �ال�ر �وسيلة �ألنھ �أيضا وولكن

�ّ                                 �و�و�كذلك�ال�ائن�الوحيد�الذي�تحمالقصر، �تزمر�أو��ب�نتظار�ليلةلل�طو نأكمل�ا�دو

،�ومسلكھ��ذا��عد�مسل�ا�وفيا�بالقياس�لرفيقھ�الذي�لم�يبق�رنفو
                                                          
ً هًّ �لس�ب�لم�ر���انتظا

  .عنھيكشف��و�
                                                           

 .١/٢٢٦: والنهایة. ١٤/١٢٤: ، ولسان العرب٣٧/ ١:  مختار الصحاح– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧١١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

��نالك�      �نطالعھ �الذي �ا��واد ة �صو �لنا ��خ���يرصد �املش�د ��خ���من �ا��زء رو�ذا

���ز� واقفا
 

          
ً

�عنانھ، �يمضغ �يز ��لكنھالشكيما،ل�لم �مت��ما �بدا
 

            
ً

ملوال
 
    
ً

�بموقف�وإذا( : ٍ               �ا��واد

تھ َ            قد�مل�من�ع(،�)زأحر لك�الشّ
 

      
َّ

�شاعرنا�يق��ب�منھ�ع�����ل�). كيم ىثم�لم�نلبث�أن�نر

�ظ�ره� ممتطياقفيقفز�فو
 
      
ً

،�و�ذه�ال��لة�من�الشاعر�تأ�ي����)بمتنھقر�تھ�ثم�استحلت� (:

��واعب �خمس �ب�ن �مست��ا �و�لة �منذ �خرج �فالرجل �الطبي��؛ سياق�ا
 

                                                        
ً

�الصباح� �وجنود

� �معركة ��� �عساكر�الليل ���زم �طاحنة،�ادت �من �البد �يأ�ي�ال��لة،�ف�ان ��لھ �وذلك

� �فيما �صاحبتھ �قو �من لانطالقا
 

                          
ً

�فبادردنا( :سبق ��مر� ).�الصباح ��ان �فقد �ا��واد أما

�مشرب�أو�مأ�ل� جا�من�حالة�امللل��و�نتظار�والوقوف�ساعة�طو�لة�دو ن بال�سبة�لھ�خر
 

ٍ                                                                         و  
ً

 

�أك���من�صاحبھ�تل�فا�إ���ال��لة�و�شوقا�إ���ا��ركة�و�نطالق�لعلھ�يجد�ومن�ثم�نراه
  

                                                                  
ً ً

� �عنھ �فقال �ذلك �الشاعر�عن �أبان �ولقد �املؤلم �وقوفھ �من �ومفرا �نفسھ �عن تر�حا
  

                                                                    
ً ً

 ) :

��الع ���و ُ              ي وانقض ق 
 

 
َ

�ال�اسر �)اب �ال��لة �ع�� �دليل �و�نطالق�والسرعة�فالشطر��لھ

� �لقصتھ �طبيعية �الشاعر���اية �يضع �ل�س�ل�و�ذلك �تفصيال �ل�ا �عرضنا �ال�� الشعر�ة
 

                                   
ً

�لقيمة� ا �إبرا �وذلك ،� �إثر�فكرة �وفكرة ،� �إثر�مش�د �مش�دا ،� �مدلوال��ا �واس�يعاب ف�م�ا
  
                                                                             ز
ً ً
 

�السيما�و���الشا�د� لالقصيدة�وأ�مي��ا�ملا�تظ�ره�من�براعة�الشاعر����نظم�شعر�الغز

  .الوحيد�ع���شاعر�تھ�����ذا�ا��انب�الف��

  ةأ ةا:  

��عا���أحداثا�واقعية�      �القصيدة�وكأ��ا تبدو�لنا
 

                                            
ً

�ملا ال�ر�تخلل�ا�من�أقوال�وأفعال�وصو

�الر�ط� �ومراعاة ��حداث �سرد �مع �يتالءم �الذي �واملنطقي �الزم�� �التصو �عن �كث��ا رتنأى
 

                                                                          
ً

� �كذلك�من�ج�ة�.لالقواملحكم�ب�ن�ماض��ا�ومستقبل�ا�أو�مقدما��ا�ونتائج�ا�إن�جاز�لنا

�وصال��م� اومالءم�� �الناس �عالقات ��� �م��وظ �تطو �من �بلغھ �العصر�وما رملقتضيات

� ��جتماعية �الطبقات ��� �واملرأة �الرجل �ب�ن �السيما �ببعض، �وأك���ا�املختلفة،�عض�م

� �العليا �الطبقات ا تحر
 
                    ر
ً
�الشعر�ة� .م��ا  �القصة �ألحداث �مطالعتنا �خالل �نبصر�من لعلنا

�ا�وطا�ع�ا�الغز���ال��ج����تلك�املال �عمر�روأف�ا يمح�الفنية�ال���اش��ر���ا�الشاعر��مو

� �أ�ي �يعة�.ر�يعةبن � �أ�ي �عمر�بن �منوال �ع�� �قصيدتھ �نظم �ا��ص�� �يز�د �بن ر�فمحمد

�ال��� �الشعر�ة �فالقصة �كب��؛ �حد �إ�� �ل��ص�تھ �تقمصا �كذلك �بل �بھ �تأثرا �فقط  ل�س
  

                                                                        ٍ
ً ً



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧١٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �الشاعر�بصفة ���ص �حو �أحدا��ا �تدو لأمامنا �خاصة،ر �والراو �آن�ي�ف�و�البطل ��

�فلك�.واحد ��� �يدو �الذي �النحو ��ذا �ع�� �مغامراتھ �قصص �عمر�يصوغ ��ان ر�ولقد

� �ل�س �غ��،��صھ �بمظ�ر�ال��صية �الظ�و �ذلك �جوانية(ر�و�ز�ي �تضع��ال��)نالدو

�املحبب�إ��� �النفس،لنفس�ا����م��لة�خاصة����ع�ن�املرأة��لما�حدثنا�ع��ا�حديث�الغز

و�و�ما�جعل�لھ�مذ�با�شعر�ا�متفردا
   
                                
ً ً ً

�كما�جعلت�منھ��دفا�صا�غا�للنقد����بھ،�اش��ر�
  

                                  
ً ً

� ��عض �وتصو�ر�ا���ايا�.النقادرأي �ا��دث �صوغ ��� �طر�قتھ �ألجل �النقد �ذلك ��ان �وما

�لك��ا�ع���وجھ�التحديد�تخص�مذ�بھ����تصو�ر�املرأة�البارع،بطر�قة�السرد�القص����

�وكأنھ�بذلك�خالف�عرفا�عر�.معشوقة�عاشقة�ال�مطلو�ة،طالبة�ال�
 

                         
ً

يا�
 

   
ً

معلوما
 
      
ً

�ولقد��ان�.

�نحو� �نظرتھ ��� �العر�ي �الن�� �يخالف �حال �أي �ع�� �أن�لفا " :املرأةذلك �العرب �عند عادة

� �جميعا�أن�يجعلوا�املرأة����الطالبة�والراغبة�وعادة�ال��م املتماوت،لالشاعر��و�املتغز
 

                                           
ً

� ��� �النح��ة �كرم �دليل �و�ذا �وغ����ااملخاطبة �العرب �ا��رم �ق. )١("�ع�� �ثم �ابن�ومن ال

مي �يعة�املخز �ابن�أ�ي� وعتيق�ملا�سمع�قو ر   :ل

ـــب�ن ـــما�ينعـ ــــــــ ـــتن���أبصــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ �قيــــــ ـــد�امليل،��عدو��ي��غـــــــنرن����������دو   ّ  رــ

ـــ�عم،��: أ�عرفن�الف��؟�������قالت�الوسطى: ىقالت�الك��                           ـــ ــ   مرذا�عــ

ــــغرقالت�                            ـــ   !�و�ل�يخفى�القمر؟عرفناه،�وقد�تيم��ا��������قد�:ىالصـــــــــ

فقال�مخاطبا�عمر
 

               
ً

�وإنما��س�ت�بنفسك،�وإنما��ان�ي�ب���لك�أن���ن،أنت�لم�ت�سب�: 

�: لتقو ���،قالت �فوطئت �خدي، �فوضعت �ل�ا، �سمع�!عليھ�فقلت �كث���ملا �قال �وكذلك

  :قولھ

ــــقالت�ل�ا�أخ                    ـــــــــــ ــ ـــال�تفسدن�الطواف����ع     :  �عــــــــــات��ا��ا�ــ   مرـ

ـــق                     ـــ ــ ــــــــره�������ثم�اغمـــــومي�تصدي�لھ�ألبصـ   ز�ھ�يا�أخت����خفرـ

  يرت��شتد����أثر�فأ�ى��������ثم�اسبطغمزتھ،قد�: قالت�ل�ا                  

                                                           
 .م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢، طبع دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان ٢/٧٣: ق القیرواني العمدة البن رشی– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧١٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

     � �يقال �!للمرأة؟أ�كذا �مطلو�ة �بأ��ا �توصف �خالل� )١(.ممتنعة�إنما �من �املقصد ول�س

نة ذلك�العرض �بيان�وجھ��فاملقام��نا�ال�يحتمل�ذلك،�لكن�املقصد،�ب�ن�الشاعر�نراملقا

�حيث�يتلمس�املتأمل�االشبھ�ب�ن�قصيدة� �يعة����الغز لبن�يز�د�ومذ�ب�عمر�بن�أ�ي� ر

� �وأسلو�بي��ما �فنية �بالقدر�مالمح �إغفال�ا �يمكن �ال �مش��كة ��ذه�ية ��ستوعبھ الذي

اسة   :والذي�يبدو�����نا�أن�ابن�يز�د�سلك�مسلك�عمر�من�ج�ت�ن. رالد

�دقيق:ل�و      �قص��� �بأسلوب �الغز �موضوع � ل�سرد �براعتھ ����ي��ز �معانتھ رو�صو

� �إ�� �الوصو ��� �املخاطر�و��وال �و�سوار�ومساعدة���اجتياز�ا��أحبتھ،لر�وب راس

�ونحو� �إل��ن جھ �وخر �دخولھ ��� �لھ �ع���ذلك،وال�ساء ه ت�ا �ا �أسرار�ك��ة �سر�من ز�و�ذا ر

� ��شكيل ��� �الفعلية �ا��مل �بحيث�و���ھا��دث �ونموه ه �تطو �ع�� �وا��رص ر�وت�تا�عھ

ة�تق��ب�ف��ا�القصيدة�الشعر�ة���� سط�و��اية�بصو �أن�للقصيدة�بداية�و ر�شعر�القار و ئ

�جو �كث���من �القصة ��� �الف�� �الش�ل �من �الفنية �السرد�الن��ية؛ان��ا �ف��ا �يفتقد �فال

�يعة�أنھ�. وا��وار�وال��وص�وا��بكة�القصصية �عن�عمر�بن�أ�ي� رواملش�و ����توسع" ر

�وجدة� �طرافة �بذلك �الغزلية �القصيدة �ع�� �فأضفى ة �واملحاو �القص �قالب راستخدام

وتماس�ا�
 

        
ً

�و�نطبق�ذلك�تماما�ع���قصيدة�)٢(".
 

                            
ً

  .ل�اابن�يز�د�ال���عرضت�

�: الثا�ي     ز�الشاعر����صية �جوانية(وبر �نفسھ�)ندو �من �يجعل �الذي �بذلك �وأع�� �؛

��و� �للنظر�كما �ملفتة ة �بصو �عليھ �وإقبال�ن �ال�ساء �لعشق �وقبلة �املرأة �ال�تمام ا رمحو ر
 

                                                                            
ً

�يعة�؛�ف�و�ير�ك�املرأة�مشغوفة�بھ�طالبة�لھ�،�مت ذا�ل�فة�عليھ�،�ل�س��را��ال�عند�ابن�

�تلك�ا��دود�ال���تخالف�املألوف�العر�ي�اجتماعيا�وثقافيا�ف��اه�فحسب�بل�لعل ھ�يتجاو
  

                                                                   ز
ً ً

 

�ال �الرأي �صاحبة �ا��رة �املرأة �نموذج �ذ�نك ��خطار�من��ستحضر�إ�� �تركب �يؤثر�أن ��

�و�عوان�أجلھ ��تراب �لھ �وتحشد �العو �يد �لھ �وتقدم ،� �وتدبر�للقائھ �تخطط �ف�� ن،

                                                           
 دار بیروت ١٧٤ دیوان عمر بن أبي ربیعة، عویراج. ٧٣/ ٢:  العمدة البن رشیق، المصدر السابق– )١(

 واألبیات التالیة. ً                     ینعتنني بال من ذكرنني: حیث جاءت كلمة. للطباعة والنشر، باختالف طفیف في الروایة

قالت : ، ففي البیت األول یقول١٦٨االختالف فیها أشد بین ما ذكره صاحب العمدة وما ورد في دیوان الشاعر 

 .ألبصره، في البیت التالي: كما جاءت كلمة ال یبصرنا موضع. لنفسدن الطواف في عمر: لترب لها تحدثها
 .، طبعة دار المعارف١٥١محمد فتوح ص . د:  الشعر األموي– )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧١٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

����م�م��ا�، �أو�ا��رس�كأن�ت�سر�لھ�ال�سلل����غفلة�من�ملعاون��ا ا �أو�الرقباء�لي���خد
 
                        ر
ً
 

قصرا
 
    
ً

�كذلك� �لھ �وت�� �إل��ا، �الدخو �س�يل �لھ �ت�� �كما ،� �ونحو�ذلك ا �أسوا ل�أو�ي�سو
 
ر                                                                      ر
ً
  

ج�،�بحيث�تأمن�سالمتھ�وعدم�افتضاح�أمر�ما�،�و���تفعل�ذلك��لھ�بحب� وس�يل�ا��ر

� �بنفس�ا �وتفديھ ،� �بالسالمة �وتدعو�لھ ضا و
 

                                     ر
ً

 ..� �إ�� �ال�.ذلك�وما �أننا �ح�ن �لھ�تطالع���

ا�تماما�واحدا��سلطھ��و�ع���سلوكھ�تجاه�املرأة�ال����عشق�ا�أو�ال�سوة�الال�ي�يتعامل�
  

                                                                               
ً ً

  !مع�ن

         � ��ل �يصنع �الذي �ال�سا�ي �النموذج ��ذا �تنظر�إ�� �إذن �الرجل����ءفانت �أجل �من

�) الشاعر( �طفل�ا ��ذه!املدللوكأنھ �مثل ��� �ا��لوة قوع جة�و�و �بالد �مقصود ر�اللقاءات

� �أن ��نا �التن�يھ �ي�ب�� �لكن �تتحسس��و�� �ال�� �ة �العذ �من �دائرة ��� �يدو ��لھ رذلك ر

�يعة�أو� رطر�ق�ا�إ���قلب�املرأة�ال�إ���جسد�ا،�بل�يحرص�الشاعر�سواء�أ�ان�عمر�بن�أ�ي�

�ا�محمد�بن�يز�د�أو�من�سار�ع���منوال�ما�أن�ي��أ�نفسھ�من�أنھ�لم�يرتكب�كب��ة�يحرم

  !لومقبوهللا،�ولم�يكشف�من�املرأة�موضع�العفة�م��ا،�و�ل�ما�عاداه�محلل�

ت�اب�كب��ة،�بخالف�ما��و�ظا�ر�وما�      �يعة�يدفع�عن�نفسھ���مة�ا رف�ذا�عمر�بن�أ�ي� ر

�عنھ�أنھ�أشرف�يوما�ع���جبل�أ�ي�قب�س�محرما�فقال.شعرهيو���بھ� و �و�م�ير
  

ن                                                       و
ً ً

ما�: (  

�تقلھ �لم �ش�ئا �قط �المرأة قلت
                           
ً �قطُ �حرام �عن �ثو�ا �كشفت �وما ،���

 
                             

ً
�عمر�)١(!". �مرض �وملا

ث،مرضھ�الذي�مات�فيھ�جزع�أخوه� �فقال�لھ�عمر�أحسبك�إنما�تجزع�ملل�تظنھ��ي،�را��ا

�فقال �قط، �فاحشة �ركبت �أ�ي �أعلم �ما �: وهللا �إال�من �عليك �أشفق �كنت �وقد�ذلك،ُ                        ما

  )٣(: ھ�فمن�ذلك�قولإليھ؛�ولعل�شعر�عمر�ناطق�بما�أشرت�)٢(.ع��سليت�

�مولع�با��سن�أتبعھ��������ال�حظ����فيھ�إال�للذة�النظر                                 !ؤإ�ي�امر

�كذلك����واحدة�من�قصصھ�الشعر�ة�   )٤(:الطر�فةلو�قو

                                                           
  .، طبعة دار الفكر للطباعة، لبنان١/٨٦:  األغاني– )١(
 .٨٦/ ١:  المصدر نفسه– )٢(
 .، طبعة بیروت٢١٢ص :  دیوان عمر بن أبي ربیعة– )٣(
 .، الطبعة السابقة٢١٣:  دیوان عمر بن أبي ربیعة– )٤(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

دد    فضــــــحت��: قالتفلما�دنا��صباح�                               د�وإن�ش�ت�فا ز�����فقم�غ���مطر   و

ـــ���م                              ـــ ددت�م��ا�غــــــ  فلما�ا
ُ                                ز
ــــ  ــ ــــ��ا،ـص�لثا��ا���������وتقبيل�ـ ـــ ـــ�وا��فــ ــــ ـــــــــــ   !ـديث�املرددــــ

�من�الوقوع����كب��ة�ع���غرار�ما�يفعل�ابن�أما�ابن�يز�د�فلم�يفتھ�ت��ئة�نفسھ��و��خر                              

                             �ي�أ

                                                             :قولھر�يعة،�وقد�مر�بنا�

ـــُ                  فل�ن�دخلت�القصر�م                              ــ ـــُ            ما�كنت����س  ٍ                دخل�فاتك�������ـ ـــ ـــ���ا��مــ   ال�بفاجرـــــــ

ـــــــــم                             ــ ار�وحــ ـــــــــــزا�� ـــــــــــ ـــــــــــ ه�فمـ ـــــــــــــزو ــــــــ ـــــــــو���الوش  ٌ           حرم�������ــ ــ ـــاح�وما�خـــــــ   ال�من�طامرــ

ـــوالش                              ــــــــ ـــــــــــ ــ ـ
 

                         
َّ

ـــم�والتقبي ــ ـــ ل��ان�محلال���ــــــــــ
 

             
ً

ـــوالل       ـــ ــــ ـــمس�إال�عــ ــ ــ ــ ـــيب�مـــــــــن�كثـ ـــ ـــ ــــــــ ــ   ائرـ

�حرائر�من�       �ب�ساء �يلتقي �وأنھ مة �حر��ر �النفس �كر�م �بأنھ �املسلك ��ذا وو�و��علل

�الشرف �ذوات �املجتمع؛ ��� �العليا �الطبقات ��ساء �بذلك �و�و��ع�� ما�( :لفيقو�وامل�انة،

مة�بتّ   حر*    ٌ            �أن���متكرمذاك�إال ُّ        و ��ر والناظر�إ���مثل��ذا�التعليل����الب�ت� .)حرائر�ب�ن� 

�أن�ل�س�املقصود�بھ� مة،�وأنھ�بات�ىير جال�حر��ر وفقط�أن��ذه�الصفات�و����ونھ�
 

                                                 ر
ً

 

�غاية� ��ناك �كذلك �بل �ال�تالئمھ، �يرا�ا �ال�� �اجتياز�ا��دود �عن �ما�عا �حرائر��انت ب�ن
 

                                                                            
ً

�اللذ �بج�� �ترتبط �ال ا�ا �أ �من�رعامة �اللو ��ذا �ع�� �غالبة �ولعل�ا �الش�وات �واتباع نات

�ال�ساء� �عند �م��لتھ �عن �ا��ديث �لذة �بذلك �أع�� �الشعراء؛ �من �النوع �و�ذا الشعر،

� �مغامراتھ �عن �و��نأ�مع�ن،وإعالنھ �فتقر�عيو��م ��حيان �كث���من ��� �ذلك �يكف��م �وقد

  .عذب�وإن��انوا�لم�يجنوا�من�اللذة�ما�يضا���ذلك�ا��ديث�النفوس�م،

�الص       �ضوء �ب�ن �الر�ط �مسألة �التأثر�كذلك �مظا�ر��ذا �َّ                                                  ومن �و��ن لرحيل�ال��يؤ�لباح

�بنفس�ا،� �تفديھ �وإظ�ار�أ��ا �الرقباء، �أع�ن �يحذر�من �أن �لھ �املرأة �وتن�يھ �اللقاء وان��اء

� حيلھ � �وقت �ع. ونحوهروالب�اء ��مر �ذلك �من�ْ  رُ               وكأن �النوع ��ذا �أفراد �ب�ن �جار يف

�الشعراء، �يعة�ى�ونر �دنا�فلما(: ل�حيث�يقو- �بناَّ        �وقد�مر–رمظا�ر�ذلك����شعر�ابن�أ�ي�



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�قالت دد* ف��ت��: �صباح �فا �ش�ت �وإن د �غ���مطر زفقم �،)و �ع��  لسا��ال�و�قو

اصفا�حال�ا و
 

           و
ً

 : )١( 

ـــحركت             ــ ــ ــ ـــ��،�ثم�قـ ــ ـــ ـــ ـــجالت�ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــــــ زعا،��ـ
 

      
ً

ـــــــــودم     ــ ـــــــــوع�العيـــــــــ ـــــــــن�ت�تــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــــ ــــــــ  درــ

ـــــح����������قد�بدا� ــ   �وذا�برد�ال��رَّ       الصبح،قم�صفي�النفس،�ال�تفضـ

�عمر����مثل��ذا�   )١(:املقاملو�قو

�ا��ا،�إذا�إ�ي��������أتقي�نف���،�فدتك�ع��،يا�بن�
 

          
ً

ا   ر�قال،�جا

�ط�ف�ا      �الص (:َّ      الصبحب�ن�قرب�صر�ح�زم���ر��نا� �الصبح(،�)باحَّ        دنا و��ن�دنو�) َّ             قد�بدا

د: (زمن�الرحيل و�ع���ذلك�ان��اء�وقت�اللقاء�بان��اء�). قم�صفي�النف���(،�)وفقم�غ���مطر

  :لأما�ابن�يز�د�فيقو. زمن�الليل�الذي�يالئم�لقاء�العشق�ن

ـــملا�ب ـــــــــوء�الصـــــــ ـــ ـــرَّ                           دا�ضــ ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــد���بأواخـ ـــــــــــ ــ ــ داف�الـ ــــباح�م�شرا��������أواله�أ ـــ رـ
 

                                                                                            
ً

  

  باح�فبادرَّ                                                 ع�الع�ن��غسل�كحل�ا���������نف����الفداء،�دنا�الصمقالت�ود

ة�الت��يل�) َّ           ضوء�الصباح(فالر�ط�الزم����نا�وا���كذلك�ب�ن�       ورأو�دنوه،�و��ن�ضر

ة�-�ع����ل�حال–،�وا��رص�م��ما�)رفباد(بالرحيل� ر�باد�من�خالل�إظ�ار�دموع�ا�املتحد

� �ت�تدرودموع( :الوداععند �م��ا �كحل�ا (،)�الع�ن ��غسل �الع�ن �ودمع �ونالحظ�).قالت

�الشاعر� �ع�� �خوفا �بالرحيل �املطالبة �أن ��� ��نا توافق�ما
 

                                                   
ً

�) الزائر( �الفضيحة،أو�خوف

� غالبا،وتبدو�املرأة
 

      
ً

�أشد �حرصاُّ            �وكأ��ا
 
     
ً

� �ا��ذر�وخوف �ع�� �ع���الرقباء،�منھ �فعمر�يح�ي

دف��ت��، :قالت(: لسا��ا �ع���،)و�فقم�غ���مطر نف����الفداء،�٠ :لسا��ال�وابن�يز�د�يقو

���ما،�ولعل�ذلك�يأ�ي�من�منطلق�نرجسي��ما�ال���تز�و�با�تمام�املرأة�،)دنا�الصباح�فبادر

ز���صية�املرأة�وتم���ا����قصص�م�الغزلية �وكأ��ا������وص�م،�أك���من�وومن�ثم�بر

�جدير �تجعل�ا �وخ��ة �بحنكة ��مو �تدير��ذه �دوماةرال�� �بثق��م
 
            
ً

�خ . ج �ا��ر ِ              و ومسألة ية�ْ  ف 

�ال�واعبحذر�الرق �ال�ساء �ز �والتنكر��� ب�،ييب �ضر �من �كضرب و�واملس���برفق��ن

                                                           
  .١٧٣:  دیوان عمر بن أبي ربیعة– )١(
  .١٦٣:  دیوان عمر بن أبي ربیعة– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �منالتمو�ھ �وا��داع؛ �أ�ي �عمر�ابن �ومذ�ب �شاعرنا �ب�ن �املظا�ر�املش��كة �ر�يعة؛�تلك

عمر�مثال�ف
 

        
ً

  )٢(:ليقو

ـــــــــــــذر: ىفقالت�ل�ا�الصغر ــ ــ ـــــذا�ال��د�إن��ان�يحــ ــ ���و�ــ ُ                                                                             ر سأعطيھ�مطر������������ود    

ـــــرنا�يفــــــ ـــ ــــــكرا�����������فال�ســ ـــ ــ ـــــــــ ـــ ــــــــ ــ ــــــننا�متنــ ــــــــــ ـــــــم����بيــ ـــوم،�فيـــ ــ ـــ   يقــــ
                                                                                                                                         ّ ً

ـــــــــ�ر ـــ ـــو�يظــ ـــــــ   ـــشو�وال��ــ

ـــف ــ ـــ ـــ�ان�مجـــ ــــــــ ـــــــ �مـ ـــن���دو ــــــــ ـــ ـــ��اعب:ٍ          شـــــخوصثالث�   ُ                  ن�كنت�أتقي�������ــ ـــ   !ان�ومعصرـــــــــ

�ابن�يز�د�سال�ا�نفس� و�قو
 

                        ل
ً

  :املسلك 

��ا�������ُ      فخرجت ج�ق ر����خمس��واعب�ز   دح�الياسروذات�العشاء�خر

ـــم ـــا�إن�نمــــــ ــــــــ ــــــــــــ�بحَّ  رـــــــ ي�������ــ س�إال�ز وا ـــا�عَّ   عن ر ــ ــ ــ ـــرامة�طـ ـــ ـــرفھ�املتـــــــ ــ ــــــــــــ ـــــــــــ   خاذرـ

ـــــــــفم اجف�������ـــــــض�ن��ي�وقلـــــ و��ن�ر
                و 
ٌ ـــيخ    ــــــــ ــ فقن�ب�ن�حشا�و��ن�حنــ

 
                   

ً
  جراـــ

كذلك�مسالة�ا��رص�ع���ذكر�أعداد�ال�ساء�املحتف�ن�بھ�واملبالغة����ذلك،�والعدد��نا�

قام�أو�آت ا�باأل �مذ�و رقد�ي�و
 
ر                           ن
ً
ة�جمع�للداللة�ع���الك�   ريا����صو

 
                              

ً
تمي��ا�مل��ل��ا�ب�ن��ة�أو�

 
                   

ً

 )١(: لفعمر�مثال�يقو أترا��ا،

و�ا�مثل�امل�اة� ـــــادي،زأبر ــ   أتراب�������ب�ن�خمس��واعب����ــ

جھ�متخفيا���ن�مما�سبق�ذكره �كذلك�واصفا�خر و�قو
  

و                                             ل
ً ً

  :  

�من�كنت�أتقي��������ثالث� ف�ان�مج���دو
                                    ن  
ُ ُ   ��اعبان�ومعصر:��وص 

أما�ابن�يز�د�فاملسألة�عنده�أشد�وضوحا�فيما�يتصف�بمسألة�العدد�   
 

                                                           
ً

�ف��اه�مرة��ذه؛

�يقو)يصعدنھ�حشدن�لعاشر�ٌ    �سع (:ليقو ل�ومرة�أخر ،�أو�)�واعب����خمس�ُ      فخرجت: (ى

�مثل�قولھ ب�ن�الر�اب�و��ن�(�أو�)بت�ب�ن�حرائر: (ىقد�ينوب�ا��مع�عن�ذلك�بطر�قة�أخر

�ع���ك��ة�العدد�الذي�) وأتراب،�حرائر: (،�فقولھ)�ل�اٍ      أتراب يومئ�بواسطتھ�ىداللة�أخر

                                                           
. الترس، والشخوص جمع شخص، ویطلق على الذكر واألنثى: والمجن. ١٢٦، ١٢٥: نفسه المصدر – )٢(

 .المرأة البالغة الشباب: مثنى الكاعب، الجاریة في أول إدراكها، والمعصر: والكاعبان
  .٥٩ص :  دیوان عمر بن أبي ربیعة– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

���عدد�املحتف�ن�بھ�من�ال�ساء�سواء��ان�ذلك����استقبالھ�و�ح�شاد�إ���املبالغة����تكث

سلفا�املشار�إليھ�)�سعة( د�و�و��ع���با��رائر�و�تراب�العدوتود�عھ،�أو�ترحيلھ�قاتھ،ملال
 
    
ً

.  

فة����      وومن�ذلك�أيضا�ا��رص�ع���ذكر��عض��سماء�املعر
 

                                                
ً

، ا�م��مع�اختالف�بي�لالغز

ة�للباقيات�كما�يفعل�ابن�يز�د����قولھ �ب�ن(: ر����كتفاء�بذكر�اسم�واحدة�م��ن�و�شا

شاعر����ذكر��ذه��سماء�لي���ن�ع���معرفتھ�بالك��ة�أو�يتوسع�ال) �ن�أتراب�ل�ااب�و�الر�

�وذلك�أمر�طب���لك��ة�شعره�����ذا�ا��انب�ر�يعة،ال�اثرة�م��ن�كما��و�ا��ال�عند�ابن�

�يعة�أنھ�يك���من�ذكر�أسماء�ال�ساء�املغرم�ن�بھ����شعره.خاصة ف�عن�ابن� ر�فاملعر ؛�و

�لي(: أمثال ��ب، � �سزفاطمة، �أمْ   كيُ      ��، �وحُّ       نة، �ُ          �محمد، �ة، �ا��ا �وعا�شة،�و�ند،رميدة

ملةو�لثم،�ولبابة،� ه�أمثال،)رو ماء�والر�اب،�أس(: ر�و�ناك�أسماء�يك���من�ترداد�ا����أشعا

ف�ل��ان�من�قبيل�املصادفة� )١(.استأثرت��خ��ة��عدد�وافر�من�غزلياتھو..) والنوار،�وال��يا

ود�اسم�الر�اب����قصيدة�ابن�ي ����شعر�عمر�رو ز�د،�و���من��سماء�ال���ك���ترداد�ا

  )٢(: ع���حد�قولھ

  قر�ات�ولو�أحب�ت�أن�أ،فأصبحت�من�دار�الر�اب�ببلدة��������عيد

�   )٣(:أيضألو�قو

ـــو��� ــ ـــ ــــــــــال(رانك�ــــــ ـــ ـــــ ــــديثا،�������� ،)ر�ابـ ـــ حــ
 

                       
ً

  اَ                           سوأة�،�يا�خليل،�ما�قد�فعلت

ـــُ                 �سعدى��������و�سّ       �من�حبَ   ب،�الر�اَ      و��رت ــ ـــ�قلَ              �الذي�ل�ا�كنتَ   يتــ   اَ  تـــ

  )٤(:ومن��ذا�القبيل�قولھ

  دي،�وال�مردودَ  تْ  فُ  مما����غ���ٍ                      لب�عند�الر�اب�عميد،���لقْ  نَ  م

  )٥(:وقولھ

                                                           
  .١٥٠ص : الشعر األموي:  راجع في ذلك– )١(
 .٥٩: ة دیوان عمر بن ابي ربیع– )٢(
 .٧٢:  المرجع السابق– )٣(
 .١٠٧:  دیوان عمر بن أبي ربیعة– )٤(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�قر�بة�أحدثتَ    �ابَّ     �الرَ    ذكر ْ                                     ى ،�و�ان�قد���را،�������ذكر   �وطرا 

  )٦(:وقولھ

  �����شعارَ                    ����قد�أتانا�ما�قلت:     ��عتب�الر�اب،�وقالتْ     كت�ت

و�و�القائل�ف��ا�أيضا
 
                    
ً

:)١(  

  �اب�فداءَّ                                              �ل�أن���وإن�دنت�لوصال،�������أو�نأت�،�ف���للر

�فك��ة�ذكر�اسم�الر�اب����شعره�دليل�ع���ر�يعة،و�ذا��عض�من�فيض����شعر�ابن�أ�ي�     

�ف�ل�قصده�ابن�يز�د�من��ذا�ا��انب�تأثرا�بھ�أم�لع)٢(��ا،ش�رتھ�
 

                                               
ً

�تد���بامرأةالقة�حقيقية�

ع����لكن�الالفت�للنظر��نا��و�وقوع��ذا��سم����قصيدتھ�.جائزان�بالفعل،��مران�الر�اب

  .القص����مسلك�عمر����غزلھ�وجھ�مخصوص�و�و��سلك�ف��ا

وا��دير�باملالحظة��نا�أيضا�ترك���ما�ع����ساء�من�طبقات�عليا����املجتمع�؛�فعند�ابن�     
 

                                                                              
ً

�)٣(".ك����ن�من�ذوات�الفضل�والشرف�واملحتد�الرفيع����أقوام�ن�" النقاد�أن�ر�يعة�ال�حظ�

ة��شعرنا�أنھ�يز�و���با أما�ابن�يز�د�ف��اه��ش���إ���ذلك�بصو
 

                                                         ر
ً

�وفخرا�؛��كذا� 
 

              
ً

مة�َّ   حر: ( و��ر

��نا�يخصص�لنا�طبقة��عي��ا�من�طبقات�املجتمع�كما�يصنع�)حرائر(،�فلفظ�)�ب�ن�حرائرُّ   بت

�يعة ���إ���أن�م��لتھ�جديرة�بمعرفة��ساء��ذه�الطبقات�ش�،�لكن�ال�يفوتھ��نا�أن��رابن�أ�ي�

ما�ذاك�إال�: ( العليا����املجتمع؛�لذلك�حرص�ع���تضم�ن�الب�ت�مع���الفخر�بنفسھ�وقومھ

مةُّ   حر أن���متكرم ة�منھ�إ���الت�افؤ�ا��اصل�َّ  نُ      �،�و�ٌّ  رُ           �ف�و�إذن�ح،)و��ر ر�كذلك�أحرار،�إشا

�يضاف�إ���تلك�املظا�ر�ال���سبق�أن�أشرت�إل��ا�.خاصةة��دير���ن�من�تلك�ا��و�و�ج. بي��م�

ة�منھ�إ���أن�السعادة�ال��� را��ديث�عن�تقاصر�الليل��عب��ا�عن�مضيھ�مسرعا�ع�����ل�إشا
  

                                                                                 
ً ً

اك�م�جنو�ا����لقاء��حبة�قللت� وذلك�بخالف�من�يق����الليل�حز�نا�م�موما� .الزم��رمن�إد
  

                                      
ً ً

                                                                                                                                        
 .١٨٠:  المرجع نفسه– )٥(
 .١٥٩:  المرجع نفسه– )٦(
  .١٥:  دیوان عمر بن أبي ربیعة– )١(
 .٤١، ٤٠، ٣٨، ١٥:  للمزید انظر المصدر السابق– )٢(
 .١٥٠:  الشعر األموي– )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ل ا�ا �إد ف�و�أشد
 

               ر
ً

 � �يحص��ا �وكأنھ �وثوانيھ �بدقائقھ عيا �و لزمن
 

                                       و
ً

�و�عدد�ا،  �بطو ��شعره ل�مما

�منھ؛الليل�وال��ر� �الق�س����معلقتھل�ع���حد�قو   :ئامر

  لُ       ت�بيذبَّ             غار�الفتل�شدُ                               �من�ليل�كأن�نجومھ��������ب�ل�مفيالك

� �الليل�وت��مھ�بھ�لوقو   )٤(:لالنا�غة�الذبيا�ي�يصف�طو

�ح���قلت ُ            ل تطاو   �بآيبَ                        ��ول�س�الذي�ير���النجومٍ                �ل�س�بمنقض����� 

� �إ�� جعنا � �و�و�)عمر(رفإذا �سعادة ��� �يقضيھ �ح�ن �تقاصر�الليل �مسألة �من ����ب �وجدناه

  )١(.برفقة�أحبابھ�وم��بيھ

  وما��ان�لي���قبل�ذلك�يقصر  فيالك�من�ليل�تقاصر�طولھ����

  :ل�حيث�يقويز�د،وا��ال�كذلك�عند�ابن�

  ّ                          ��من�قبل�ذاك�ع���باملتقاصر�الطو�ل�ولم�يكن�����ُ             فتقاصر�الليل

�التأثر�ب�ن�     �مسألة �ير�� �كب���جدا �حد �إ�� �جوانبھ �كث���من ��� �يتفق �ي�اد �بي��ما واملع��
                                                                                  
ً ّ

ستعمال��لفاظ�ع����ذا�النحو�الشاعر�ن؛�ل�س�فقط����وحدو�ة�املع���والفكرة�بل�كذلك�ا

�الطو�ل/ �الليلليل،/ قاصر،�فتقاصرت( �/ طولھ، �يكن�ان،وما �/ �ولم �ذلك،قبل �ذاك / �قبل

  .متأمل�مما�ال�يخفى�ع����ل��كذا،).. يقصر،�متقاصر

شيق�عاب��ذا�املذ�ب�و���قصيدة�ابن�يز�د�ا��ص���مزج�صر�ح�ب�ن�الفخر�     ،�وابن� روالغز ل

و�عاب�ع���الشاعر�إذا��سب�أن�يفتخر�أو�: " �ومن�ذلك�قولھالشعراء،تقده����شعر��عض�وان

ة� �ج�ة�الفخر�بنفسھ�:ا���ت�نابن�يز�د�تحت��ذا�ا��كم�من��ات�ن�و�ندرج�  )٢(".ريتعاطى�قد

�وقومھ، ��عاطي ة،�وج�ة �حدرالقد �ّ        �ع�� �ابن �قولھ�.رشيق�وصف �مثل ��� �فيتمثل �فخره �فأما

�ا�سدال   :��سباب�إليھريصو

ع�ماجد�������ماض�ع�����وال�غ���مؤامر سغ�أر و  فشدد��ا���� ٍ                                                    ر ٍ     

                                                           
 .م١٩٩٦ -هـ٣/١٤١٦، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط٢٩ص :  دیوان النابغة الذبیاني– )٤(
  .١٢٤:  دیوان عمر بن أبي ربیعة– )١(
 .طبعة دار الكتب العلمیة. ٢/٧٢:  العمدة البن رشیق– )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ه�بنفسھ�ومدح�ا�ي�و�و�قوذاتھ،فالفخر��نا�مسلط�ع���     �بال��اعة،ز�الن��ة�يدل�ع���اع��ا

�ما� �و �ا��ب، �أو�قصص �مضمار�الغز ��� وده �و �ال�يتوقع �الب�ت �ل�ذا �واملتأمل ��صل روكرم لر

�مباشرا �الشاعر�قصدا اس�شعر�من
 
                            
ً

� �ال�يحتمل �مقام ��� �نفسھ �أن�ذلك،�ملديح �يالحظ �كما

�عنھ �بضم���ينوب �يأت �ولم �آثر�التعب���بالصفات �مثالالشاعر��نا �فيقو ؛
          ل 
ً  ) :���� فشدد��ا

مةما�ذاك�إال�أن���( :قولھومن��ذا�القبيل�. )رس�� ومتكرم،�حر��ر                  ُّ ���ذا�الب�ت�،�ولقد�جاء..)ٌ

�عليل��و���الب�ت�.فعلة�حشد�من�الناس�وقد�فعل�ما�ب���مضمار��عليلھ�أنھ�ق����ليلھ�ب��

�قابل�للطرح �:ليجيب�عن��ساؤ جل�ق����ليلتھ��و�و�ال�ي�تظالص�يع،�ملاذا�صنع��ذا رر�من�

�النحو� ��ذا ��ف!ال��يب؟ع�� ��ل �بأنھ �لفخره��نا �س�با �ذلك �ان
 

                            
ً

مةأنھ(و) متكرم( ،�)و�حر��ر

فيعة����و �فالب�ت�إذن�جمع�ب�ن�الفخر�.املجتمعر�أنھ�يخادن��ساء�شر�فات�املقام�من�طبقات�

�، أي�ومثلھلوالغز شيقر�غ���مس�ساغ����   .رابن�

     � �ومسألة �اس�ساغتھ �أظنفي -عدم �-ما �مشاعر�الغز �يناقض �مقام� وعاطفتھ؛ل�أنھ ففي

� �املرء �يتوجھ �ولالغز �يحب �نحو�من �ومشاعره ��لالتغزبذاتھ �ُّ   عدُ       �فيھ �قبيل �ف�و�املديح؛�من

ة� ة�جمالھ،ريمدح�تا �بھ�املرء��وغ���ذلك�مما�يمدحرائحتھ،وجمال� حديثھ،�وعذو�ة�رقتھ،ر�وتا

�محبو�ھ�فقد�أخل�عنح�نفسھ�و��شغال���ا��فإذا�انصرف�الشاعر����أثناء�ذلك�ملدي.أحبتھ

��ذا� �شأنھ�كمن�ذ�ب�يمدح�ممدوحا.الفنلبأصو �في�و
 

                              ن
ً

ولعل�. ديح�نفسھ�عنھ�فا�شغل�بم 

دنا�أن�نوجد��عليال�ل�ذا�ا��لط�ب�ن�ذلك� شيق��عيبھ�وال��س�سيغھ،�لكن�إذا�أ ما�جعل�ابن�
 

ر                                                                            ر
ً

  

� �متوقلالفخر�والغز �أمرا ��ان �ذلك �أن �لقلنا �يز�د �ابن �قصيدة ������ �شاعر��سلك �من عا
 

                   
ً

�يعة�،�و�و�يحمل�ب�ن�جنباتھ�مشاعر� �تحفل�كث��ا�)دونجوانية(رقصيدتھ�مسلك�عمر�ابن�أ�ي�
 

            
ً

تعشقھ�وتض���من�أجل�لقائھ�،�وتقوم����بأعباء��ذا�تبا��ديث�عن�مغامرا��ا�مع�املرأة�ال���

�يح �الذي �الرفيع �املقام �صاحب �املبجل �و�و�املعشو �آخره، �إ�� �أولھ �من �ا��ميع�قاللقاء �شد

�أمثال��ؤالء�الشعراء�أنفس�م�يمدحٍ                                              من�أجل�خدمتھ�وسعادتھ،�لذلك�لم�يكن�بمستغرب�أن�

�ألن�غزل�م����املرأة�حقيقية�مديح�خفي�ألنفس�م� ة�! نو�م�يتغزلو رأما�من�ج�ة��عاطي�القد

�وذلك��ع���ت��م�ذات�الشاعر����.ابن�يز�د�استعراض�القوةفأحسب�أ��ا��ع������قصيدة�

�اقتح�ومثال�ذلك�.مستعرةن�ال��اعة�وكأنھ�مقبل�ع���حرب�حديثھ�ع ام�القصر�رقولھ�يصو

  :و�شيد����اعتھ�وجرأتھ



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــوعلم ــ ـــ ـــ�أن��مُ  تــــ ـــــــــــ ــ �والت�حـــإال�ا��س   �ل�س�دواؤه�������َ  رــ ـــرو   تجاسر�ن�ــ

  م�صاح���متو��ا���������بحمائل�العُ     �أقدُ      فخرجت
                                 ُ ً

  سام�الباترُ       ضب�ا��

ـــأك ــ ــ ـــ�الُّ  زـ ـــامَ    �ميَ    يامّ  نــ ــ ـــ ــ ـــــــــنا�وميـ ـــــــــــ
 

                    
َ

  اسرا���������والقوم
                   ُ ً

�ن
 
  
ُ

  ياسرـــَ         ام���وميَ      صب�مي

�وا��ديث�عن�عشق�ظ�و�ساليب�فالف�ذه��      ب�م��ا�ملقام�الغز لأك���مالءمة�ألجواء�ا��ر و

�وك �وجرأتھ �و��اعتھ �قوتھ ��ستعرض �والشاعر��نا �حامية�أنھال�ساء، �معركة �ع�� �مقبل

�الوط�س �ثم��عد�ذلك�تد�ش�ح�ن�تراه�يقص�عليك�.املنيعةن،�أو�واقتحام�حصن�من�ا��صو

�القصر�واقتحام� هلكيف�ساعده�ال�ساء����دخو خرجنھ�منھ�ب��بة�خمس�وكيف�أ! رأسوا

ة�والتو���با!�واعب لسيف�القاطع،�ودفع�النيام�مرة�ج�ة�اليم�ن�ر�فأين�ا��ديث�عن�ا��سا

  وعتاد�م؟د��م�ُ         �مبال��عج�ة�ال�سار،�غ��ومرة�

�أن�     �و�و �أال �يز�د �ابن �قصيدة �عن �ا��ديث �ختام ��� �اليھ ة ��شا �آخر�أود ����ء رو�قي

� جل � �ب�ن �عادة �تدو �الغز ��� �تجر�ة�عاطفية �لنا �ال�تصو رالقصيدة ر ل �ب�ن�وامرأةر �ا��ب �ط ر�

��بذلك��ية�التجر�ة�؛�أعقلب��ما�،�ف���غالبا�ال��عطينا�ذلك��نطباع�الذي�يقنعنا�بخصوص

� �ال�ت�اد�وقوف�ا �فر�دة ة �بصو �نحو�ا �مشاعره �لنا �الشاعر�و�بدي �يتعشق�ا ��عي��ا �امرأة رع��

�مع�امر ��الال�ي�نصادف�ا����ظا�رةرتتكر �الذي�ذاع�ص�تھ����العصر�ىأة�أخر ي�الشعر�العذر

�أو�ع���وجھ�قر�ب�منھ� �تجر�ة�من�تجا،�ي�مو ربل�������الكث���الغالب�تصو ب�العالقات�ر

العاطفية�العابرة�ال���غالبا
 
                           
ً

ة�ومظا�ر�ا�املختلفة�ما�توجد�ا�وسائل� تدعو����كث���و ،را��ضا

�و�ختالط �السفو �إ�� ��حيان �ا��رمن �وترفع ،            ُ� �الرجل �ب�ن �الكثيفة ����واملرأة�ب ��غ���حرج

�ا�و�شا���ا�وكأ���وغ���مناسبة�،�و���كذلك�مناسبة ينفد�،�سيل�متدفق�ال� ارتن���عن�تكرا

�يمكن�يفيد �بحيث �املختلفة ه �عصو ��� �الشعر�العر�ي �ديوان �أثرت �عديدة �فنية ب ر�تجا ر

ا��ا�كما�أشرت�سلفا �ا�سلو�ا�نمطيا�للشاعر�؛���دف�من�و اعتبا
  

ر                                                         ر
ً ً

ضاء�ذ   ات�تھ�والفخر�ر�إ���إ

مة�ال�يقدُّ                            ،�و�و��عد�ذلك�عفيف�متكرم�حربمغامراتھ�العاطفية ُ           و ��ر ّ                        م�ع���العل��عد�ال��ل�،� 

ة�قر�بة�منھ�وذل �متفرد�تقمصھ�ابن�يز�د�و�عثھ�من�جديد����صو رك�كما�قلت�مذ�ب�عمر ي

واختار�القصر�موضعا. جدا
 
                  
ً

�الع�لتدو ��ذا �والقصر��� �ا���ايا، �فيھ �املظا�ر��صر�مظر ر�من

�ة�املشاعة�عند�أبناء�الطبقات�العليا����املجتمع�العبا����و�و�مما�ي�ناسب�وموضوع� را��ضا



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

شعرنا��الذي�ال�ي�اد���عتيادي النمطي للسلوكضوع��ذه�التجر�ة��ومن�دالئل�خ.القصيدة

حبھ�دوما����مغامراتھ�يصاجواده�الذيعن�يخ��نا��ابن�يز�د�لبخصوصية�التجر�ة�قو
 

                    
ً

:  

ر�حبائ�����������إ�مالھ،�وكذاك��ل�مخاطر   وعودتھ�فيما�أز

�كذلك�كأن�ا��واد،�ويمرُ    العتراه�ي���ن�لك�عن�ذلك�السلوك�النمطي�) عودتھ(فتأمل�لفظ�   

ة،�ذه�اللقاءات�العابرة� �شملھ��ذا�السلوك��عتيادي�ملثل �وانظر�كيف�سلرواملتكر
 
             
ّ

ط��ذا�

� �) عودتھ(اللفظ �لفظ �) ا�مالھ(ع�� �حرا �تركھ بمع��
 

               
ً

�قيد، �ي��ر�ندو �الشاعر�أن �وال�يخ���

�و�فر� �م�انھ �منھ،ا��واد منا � �عنھ �غاب �إذا �السيما
 

                       ز
ً

طو�ال، 
 

     
ً

�تقييد �دو ���ملھ �بر�ان�،ن�ف�ونھ

� �السلوك ��ذا �ي�بع �نفسھ �ا��واد �أن �ع�� �كأنھيقو ��ذه�النمطي �مثل �خوض �ع�� ب ر�مد

�صاحبھ �مع ب �. رالتجا �لفظ �انظر�إ�� ر(ثم �) حبائ�� وأز �مجرد ��مر��لھ ة،تجد ر�ا . .�كذا ز

� ة �ا � �عنده رفالعادة �أحبتھ،ز �بما �قو �عاطفي تباط �عن�ا �ال�ينم ة �الز�ا ي�واختيار�لفظ ر ه،ر �وريز

�الق ��� �يكنول�س �أنھ �ع�� �يدل �ما �بجمالّ                        صيدة �غ���إ��ابھ �ا �يز �ملن �ا�ور�مشاعر�فياضة

وع��ن �و �بجمال�ن �أو وع��ا، رو �: (ر أوك � �لو �مدين ر�بان لوار �النعيم� (،)زتنا �غزا�ن بيض

�).عبا�ر �إ�� �انظر�كذلك �دونجوانية؟) حبائ�� (:لفظ�ثم �اللفظ ��ذا ر�أال��شعرك �ال�يز و�إنھ

�ُّ   بت (:ذلك�ولكن��مر�أشمل�من��عي��ا،كذلك�ال��عاشر�امرأة�حب�بة�واحدة�أو�امرأة��عي��ا،�و

�ھ��لو��ان�ذلك�؛)ب�ن�حرائر �لكنھ�قصد�إ���الك��ة�!أثر�يذكررما��ان�للسلوك�النمطي����تجا

ب�ال����شعره� راملستفادة�من�صيغة�ا��مع�لي��ز�لنا�غايتھ�من�ا��ديث�عن�مثل��ذه�التجا

  .ع��ابلذة�ا��ديث�

فخرجت����(،�) �سع�حشدن(ذا��عد�مقدمة�ملا�سرده��عد�ذلك�من�أعداد�ولفظ�ا��مع��    

��ا ة��ناك�) رخمس��واعب�ز �الز�ا ر: (ر،�ولفظا ��ا: (،�و�نا)وأز أال��عكسان�ما��ان�يموج�) رز

�واختالط �تحر �من �العبا��� �املجتمع �ل�ل؛رفيھ ��بواب �مفتحة �الرجال�ر�فالقصو ائر�من ز�

��بو �من �يدخل �من �وم��م �ي�سوال�ساء، �من �وم��م �إذن�اب �معھ �يكن �لم ��سوار�إذا لق

�بالدخ �الشراب�وقضاء�الليل����حفالت�صاخبة�لو ات�لل�و�والس�ر�وتناو �با ل،�وكأن�القصو ر ر

�فا��ال�. �نبصره�اليوم����املجتمعات�ال���تزعم�أ��ا�متحضرةونحو�ذلك�مماأو�صامتة� ووال�غر



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ب ��شأتھ ��شا��ت �حيث �يعة، � �أ�ي �عمر�بن �عند �ا��ص��ركذلك �يز�د �ابن �ل�س�)١(.�شأة �إذ

ا��ب�عنده�تجر�ة�عاطفية�تنم�عن�مشاعر�حقيقية�تر�ط�غالبا�ب�نھ�و��ن�امرأة��عي��ا�بر�اط�
 

                                                                                   
ً

����فلك�ا�ال�ي�اد�يخرج�ع��ا�،�بحيث��شعرنا�بخصوصية�التجر�ة�الشعر�ة� رمحكم�تجعلھ�يدو

جال � �،�بل�ي�اد�ي�و ب�الشعر�العذر ،�كما��و�ا��ال����تجا
 

ر نر                                                    ي
ً

�با��سن�وا��مال�����م     ولعا
 

                       
ً

أصنافھ�املتعددة�وأنواعھ�املختلفة�ي�بعھ�حيثما�وجده�وال�ي�اد�يقف�نفسھ�ع���صنف�واحد�

�. منھ �النقاد ��عض �إ���:" ليقو ���سان �ف��ا ��س�� �وحيدة �تجر�ة �نظر�عمر�ل�س ��� فا��ب

��و�باألحر �بل ،� �مطالب�وال��دف ��ذا ��عد �لھ �يحب�،�فال�يبقى �من �مع �نفسھ اد�ىتحقيق ز�

�ثما�يتأ�ب�لعالقة�جديدة،�ومن��نا�ك��ت� �ھ�الفنية،�فال�يفرغ�من�عالقة�إال� رمتجدد�لتجا ر

�م �أسماء �غزلياتھ ��علْ  نَ                   ��
 
    
َّ

�ال�ساء �من ���ن ����)١(..".ق �صراحة ��ذا �مذ�بھ �عن �و�و�يكشف

ة�أع���قولھن�ذلك�الب�تشعره،�فم   :ر�الذي�سبقت�لھ�إشا

�مولع�با��سن�أتبعھ������ ظَ     �ال�حؤإ�ي�امر
 
 
َّ

  ����فيھ�إال�لذة�النظر

��ش�      �خصوصي��ا �من ��ذه �تجر�تھ �يخرج �أن �ع�� �حر�ص �يز�د �عمر،�ُّ                                                      وابن �بمذ�ب �منھ �ا

ة� �رفأك���من�ذكر�ألفاظ�العدد�تا ة�أخر ىوصيغ�ا��مع�تا وح�ن�) �سع،�خمس،�حرائر،�أتراب(ر

�الش �ب�ن �ليلھ �ق��� �أنھ �إ�� �القصر�فأملح �داخل �ليلتھ �ق��� �تفس���كيف اد أ
 

                                                                  ر
َّ

 � ) الضم(م

��ذا�الشَّ     ن�خصَ    �بمند�ش؛�لكننا�والتقبيل،
 

        
َّ

�بھ�امرأة��عي��ا��الر�اب�َّ    �خصل��،والتقبيلم�

مثال
 
   
ً

�ب�ن�جمع�من�ال�ساء�من�بي��ن�الر�اب�وكأنھ�توسط��ستان�من� �أم�أن�ذلك��ان�مفرقا
 

                                                                           
ً

� �رالز�و ��ذه �و�لثم �مرة ��ذه �يضم �ف�و ��خ���أك���قبوال�.مرةوالر�اح�ن ��ست�باط �و�ذا
 

                             
ً

�وت �للعادة �أقرب ��� �ال�� �تجر�تھ �ملنطق �ملالءمتھ �سواه �مما �قصيدتھ ��� صديقا
 

                                                                
ً

 والسلوك

ب�وعموم�ا�ال�النمطي، �وفضال�عن�ذلك�ففي�القصيدة�برا��ن�.خصوص�ار�وشيوع�التجا
 

                                
ً

تؤكد�

� �القصر�املذ�ب؛�ذا قة �أر �داخل �قضا�ا �ال�� �ليلتھ �عن �يحدثنا �أن اد �أ �ح�ن �يز�د و�فابن ر

ه�فمحر: (�قالاعمالبيض�النوب��بة�ال�ساء� ار�وحو ز أما�� َّ                 ز دف�ذلك�ب�يان�أن�) ا��.... م�   رثم�أ

جال�يب�ت�ب�ن�ج   ما�فعلھ�لم�يخص�بھ�امرأة�واحدة�بل�ا��اصل�أن�
َ                                                        ر ً
�ُّ   بت (:�كذامع�من�ال�ساء� 

                                                           
وما بعدها، والمبحث األول من هذا البحث الخاص بالحدیث عن ١٤٧الشعر األموي، :  راجع في ذلك– )١(

 . بن یزید الحصني والحدیث عن حیاته ونشأتهظروف العصر وترجمة الشاعر محمد
  .١٤٧:  الشعر األموي– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

اد�إيضاح�مقصده����الب�ت�التا���حيث�قال) ب�ن�حرائر �).ب�ن�الر�اب�و��ن�أتراب�ل�ا: (زولقد�

���صو �منطق ��ناك �فل�س �تفرد�ا �أو �العالقة �عاطفية�بامرأةصية �تجر�ة �لت�و ن�واحدة

� �أشر�ر�انمكتملة �كما ��� �بل �املشاعر، ��نا��ة �تجر�ة �ت�و �ت�اد �����نت �املتعة�حسية

�من�ح�ن�آلخر��عيدا�عن�أع�ن�العابرة�ال�� �قد�تتكر
 

                                  ر
ً

  .الرقباء 

     � �الب�ت �الضم����� �إفراده �و��ن �إليھ �أشرت �ما �ب�ن �تناقض �ثمة �يقو) ٤٣(ول�س : لحيث

�كحل�ا( ��غسل �الع�ن �ودمع ��نا) ا��.. قالت �القو �ألن �ال���لذلك �الر�اب �إ�� �يرد �أن �يمكن

�ة�جتماعيمن�ب�ن�أترا��ا�لقر��ا�من�نفسھ�أو�لتم���ا�ع��ن����ا��مال�وامل�انة��ا�بالذكر�َّ   خص

�لھ، د�عداو اللقاءونحو�ذلك،�ومن��نا�فالر�اب��ذه��انت�ل�ا�الزعامة�من�بي��ن�لتخطيط�

دفعاومن�ثم�فإن�ل�ا�الزعامة�أيضا����ان��اء�اللقاء�ومطالبتھ�بالرحيل�
 
    
ً

�ل��طر�املحدق���ن�من�

اء�وجوده�بي��ن�ليال�داخل�غرف�القصر�ّ   جر
 

                                  
ً

��نذار�الذي��علن�عن�ان��اء�.املنيف ق�ف���إذن�بو

�ة�للم�ان�ألن�ضوء�الصباح��اد� ة�الفو جوب�املغاد رمن�الل�و�و رو ومن�ثم��ان�. ع�ا��مييف��ز

� ي �الفو �التنفيذ �التا�� �لرالب�ت �إليھ �قألمر�املوجھ ���ِ     من �مراجع��ا �دو �تكن�����ءنبل�ا �ولم ،

جھ� �و�ن�ضيوف�ع���القصر�تلك�اللقاء،ر��ا�عشية��واعب�الال�ي�زال�ا��مس�معومسألة�خر
                           
ٌ َّ ُ

�لذلك�من�قم�دتقد�) �ابَّ    الر(�لم�تكن�محض�صدفة�بل�أحسب�أن�،الليلة
 
          
َ

ة�َّ  دُ   لعل�وأعدت�اْ  ب

جھ����سالم�كما�أعد��ا�لدخولھ���� ا�لو�تأملت�لوجدت��نالك�تخطيطسالم،و��ر
 
 
ً

ا�دقيق
 
 
ً

��ان�

ي��ب�مثل��ذه�اللقاءات�الغرامية�العامة�ال���كث��ا�ما�تقع�خفية��عيدا
  
                                                                  
ً ً

�أع�ن�الرقباء��عن

  .آنذاكر�مخافة�بطش�أو����م

�الدوبدو����قصيدتوت��م�الذات�عند�ابن�يز�د�الذي�جعلھ�ي      نجوا�ي�لھ�قھ�بمظ�ر�املعشو

جة�دوما��غ���ا� �مشاعر�الفخر�عنده�ممز �وتر ����با���فنونھ�الشعر�ة��خر مظا�ر�أخر
 

و ى ى                                                                            ى
ً

    

�،�إنھ� و�ع��از�املبالغ�فيھ��شأ��ا�،�تجده��العا���بالذات��حساسىمن��غراض�الفنية��خر

مثال����الرثاء�و�و�ير�ي�ابنھ�الذي�ق����صغ��ا
 
                                           
ً

ن�ال�يالئمان�ذلك�الفخر�اء�وا��ز�ومقام�الب�

غالبا،�كذ
 

         
ً

لك�نراه����مناقضاتھ�وغ���ا�من�با���فنونھ�الشعر�ة�وسوف�يأ�ي�لذلك�تفصيل����

�اتجا�ات� �من �اتجا�ا �تمثل �يز�د �من�أمر�فإن�قصيدة�ابن �يكن �وم�ما �هللا، �بمش�ئة موضعھ
 

                                                                           
ً

�أ �ولست ،� �ل�ا �عرضت �ال�� �تجر�تھ �واقع �من �يبدو��� �ما �ع�� �لديھ ��ذا�لالغز �ساد ��ل يدر

�لھ� �الغلبةن�تجاه����شعره�بحيث�ت�و �من�ألوان�الغز ل�ع���غ��ه�أم�أنھ�لو �قلديھ؟�وا��ن



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�منھ�ال�ي�يح�����جابة�عن��ذا�أن�ا��زء�البا���من�شعره �!لال�ساؤل�السيما����جانب�الغز

�نھ�شاعر�متمكن����لھ�أالكننا�نراه�من�خالل�ما�عرضن ب�تجر�السرد�القص����الذي�يصو را

�فنية�ذات�طا�ع� ي عمر �تأثرا�،م��تمُ ّ     
 

       
ً

تھ�ع���ر�و�ھ�ّ          بھ�أو�تقم رصا�ل��صھ،�ولتمكنھ�فيھ�وقد
 

                                       
ً

����شعره�ع���نفس�أحسبھ�قد�تك   .املنوالرر

    )٣ ( - اء:  

�التحد     �وجھ �ع�� �ا��انب ��ذا ��� �شعره �أو�البا���من �يز�د، ثاء�ابن � �بھرأما �ف�و�يخص  يد،

ولده�الذي�ق����طفال�ص
 

                    
ً

ء�الرمل�وعدد�أبيا��ا� وغ��ا،�و�و�يتمثل����قصيدة�فر�دة�ع���مجز
 

                                                            
ً

�ب�تا �وثالثو اثنان
 

                ن
ً

�الرثاء�.   ��� �أبياتھ �فمجموع �أبيات، �ستة �تبلغ �شعر�ة �مقطوعة �إل��ا يضاف

�ب�تا ثمان�وثالثو
 

               ن
ً

و�ذه��بيات�ع���ما�يبدو�تمثل�اتجا�ا� . 
 

                                   
ً

مت�امال
 
      
ً

����شعر�الرثاء�لديھ�وأع���

ثاء��بناء� �من�نفوس��باء،�و�ذه�ء��بنامل��لة�خاصة����الشعر�العر�ي�و�و�ذو�طبيعةربذلك�

�م   .رالعالقة���صوص�ا�تنعكس��سما��ا�الفنية�ع���أشعا

شيق�      �أن�) ٤٦٣ /٣٩٠(روابن� �بة�" ىير غبة�وال� رأصعب�الشعر�الرثاء�ألنھ�ال��عمل� ر                                              َ ْ ُ

ع���الشاعر�أن�ير�ي�طفال�أو�وإذا��ان�الرثاء�من�أصعب�الشعر�فاألشد�صعو�ة�منھ� )١(.“
 

                          
ً

 الصفاتامرأة؛�لضيق�الكالم�عليھ�ف��ما،�وقلة�
       ِ
�ال���من�املمكن�أن�يحيط���ا�علمھ����)٢( .ّ

�ع��ما �شعر�. ا��ديث ��� ��جادة �من �مكنھ �ما ��سباب �من �ت�سر�لھ �فقد �يز�د �ابن َّ                                                            أما َّ

�التجر� �صدق ��سباب ��ذه �أ�م �من �منھ؛ �وصلنا �ما �ع�� �قياسا الرثاء
 

 
                                                           

ً
ِ
�ال���ّ �الشعر�ة ة

���مية� �حيث �من �وتال�ذلك �بليغا، �تأثرا ���ا �متأثرا �قرب �الشاعر�عن �وعا�ش�ا �بھ، مرت
                                                                               
ً ً ً َّ

�ا� ة�صادقة�ت�ساب�متدفقة�لصدو ��ا،�والعاطفة��نا�جاءت�حا رصدق�العاطفة�وحرا ر ر

�معا�شة�طبعية �خالل �ومن �واقعية �تجر�ة�إ�سانية �عن�. عن �ذلك �أجل ���ا�من وقد�نأى

� د �و�ر �. العاطفةوالت�لف �الرثاء �تجر�ة �تتم���بھ  وأك���ما
                                ِ
ّ–� �العموم �وجھ ة�-�ع�� ر�حرا

�التجر�ة �وصدق ��بيات�. العاطفة �تحليل �عند �ت�� �أخر �أمو �ذكرت �ما �إ�� ىو�ضاف ر                                                  ٌ ُ

اس��ا�فيما�ي���من�سطو رود   .ر

                                                           
 .قمیحة: د: طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق١/٩٠ج:  العمدة– )١(
  .١٠٣/ ١:  المصدر نفسه– )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ء�بحر�الرمل�      �)فاعالتن /فاعالتن(وأما�قصيدتھ��و���و���امليمية�ال���نظم�ا�ع���مجز

�ا��ال��نا�أن�القصيدة�ل�ست�فقد �مقدمات�أو�تم�يد،�وقد�ي�و ن�بدأ�ا�بدأ�مباشرا�دو ن
 

                                                                          
ً

طو�لة��س�يا�ومن�ثم�ال�تحتمل�تقديم�أو�تم�يد
 

                                         
ً

والظا�ر�أن�املقام�ال�يحتمل�مثل�ذلك�. 
 

                                 
َّ

ثاء�لطفلھ�الذي�ق����صغ��ا�وال�مجال�لال�شغال�عنھ�بحال�من� البدء؛�فاملقام�مقام�
 

                                                                         ر
ً

 

  .�ة�مألت�عليھ�نفسھ�وشغلت�منھ�قلبھ�حوال،�فخصوصية�التجر

�إظ�ار�      ��� �وتتمثل �القصيدة، ��� ��و�� �الفكرة �متضمنا �يجده �القصيدة �ملطلع واملتأمل
 

                                                                         
ً

وجھ،�ومن�ثم�نقل�مصا��ا�إ����خر�ن،� �والتفجع�وما��عانيھ�من�جراء�ذلك��و�و ز ا��ز ُ                                                                          ن   َّ  

واقف�املأسو�ة،�ع����ذا�وتصو�ر�أحزا��ا�وآالم�ا�وما�تفعلھ�ال�ساء�عادة����مثل��ذه�امل

  :النحو

دت�أم�قـــــــَ      وجـــ
          
َ ُّ ـــَ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــمث  ـطـام�����ــــــ  ــل�وجـدي�بقطــ

               ِ
ْ ـــَ ـــــ

 
        
َ

  )٣(ام

ــــ   ُ                         ف���ثك���تخمش�الوجـ����� ـــھ�بصـ �والــتـــ ـــ ٍ         ل ـو   )١(دامــ

ــــوكـالنا�موج ــــــــ ـــ ــــــــ ُ         ع�ا��ـــ ـــق  ْ       ر�����ــــــــــُ ــ   ـظامــ��ا����العـــــة�مـ

ـــ�لما�أف ــ ـــُ       رغـت�سـ ــ ـــ ـــــــــــ جــال����ــــ
  

        
ً ْ

ـــع    ضــتھ��ســ ــــجـــرـا   )٢(امـــــــ

                                                           
ًوجـد فـي الحـزن وجـدا بـالفتح -  ) ٣ ( ْ َ ََ                        ً ْ َ ِوجـد الرجـل فـي الحـزن وجـدا بـالفتح ووجـد، حـزن  :      ویقـال  . ََ ً ْ َ َ                                        ِ ً ْ َ ِّ        ِّ الـصحاح      مختـار  . َ

  :         والقطــــامي  . ً                                       ً زوجــــة الــــشاعر ووالــــدة الطفــــل الــــذي قــــضى صــــغیرا  :         وأم قطــــام   .     ٤٤٦ / ٣             ، لــــسان العــــرب    ٢٩٦ / ١

ّالصقر، بالضم ویفتح، وصقر قطام وقطامي وقطامي  ُ ُّ                                            ّ ُ ُّ .    
ـــى   -   ) ١ ( ـــدها ، وامـــرأة ثاكـــل وثكلـــى  :       الثكل   .   ٣٦ / ١ِّ                ِّ، ومختـــار الـــصحاح    ٤٨٩ /  ١٢           لـــسان العـــرب   .                                    التـــي فقـــدت ول

ًخمــشت المـرأة وجههــا تخمــشه وتخمـشه خمــشا وخموشــا،   :                        الخمــوش مثــل الخـدوش، یقــال  :      عبیـدة        قــال أبــو   :     تخمـش ً ُ                                            ً ً ُ

ُیخمـشن حـر أوجـه صـحاح، فـي الـسلب   : ِّ                                            ِّقال لبید یـذكر نـساء قمـن یـنحن علـى عمـه أبـي بـراء  .             والخموش مصدر ُّ َّ ُ                             ُ ُّ َّ ُ

ــا  .    ٣٠٠ / ٦       اللــسان   .      الــسود ً         ًوال وصــولة       وثــب، صــ  :    صــال  :       والــصول   .                         الجــروح الــصغیرة فــي الوجــه  :             والمقــصود هن

ُاللـدم  :       والتـدم  .    ٣٨٧ /  ١١       اللـسان   .                   والمصاولة المواثبة ّ      ُ َّاللطـم والـضرب بـشيء ثقیـل یـسمع وقعـه  : ّ ّ                                َّ                   والتـدم النـساء إذا   . ّ

ُواللـدم  . ُ                           ُالـضرب والتـدام النـساء مـن هـذا  :       واللـدم  .                      ضـربن وجـوههن فـي المـآتم ْ ّ       ُ ْ   . َّ                             َّواللطـم واحـد، وااللتـدام االضـطراب  : ّ

     .     ٥٣٩ /  ١٢       اللسان   .                 جوههن في النیاحة               ضربهن صدورهن وو  :               والتدام النساء



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

     � �و�و�اس��الل �الشاعر�مرث�تھ �بھ �الذي�اس��ل ��و�املطلع �ذلك ،  جيديقو
    ِ
�و�و�،�مباشر،ّ

طر�ف�أيضا
  
         
ً ٌ

ثنا�عن�مشاعره��و�أو�يصف�لنا�أحزانھ��و�ع���وجھ�ّ                       �وسر�طرافتھ�أنھ�لم�يحد،

  ا��صوص�بطر�ق�مباشر�لكنھ�بدأ�بأن�سلط�الضوء�ع����م�
                                                 َ َّ

اد�)قطام�أم�وجدت( ر�فكأنھ�أ

�في �حز��ا �س�ب �و�يان �حال�ا �بوصف �و�جعل�ضالبدء �مرث�تھ، �لسرد �بذلك�نقطة�انطالق ع

من��ذا�البدء�مفتاحا�ل��ديث�عن�الفقيد
 

                                    
ً

.  

�الس      �ما  لكن
            ِ
ّ َّ� �ل�ذه ��نطالق �نقطة �الطفل �أم �من �جعل �أنھ �حز��ا�املرثية؟ر��� �ألن ��ل

� �فقال!ر�ما حزنھ؟قيفو �الشطر�الثا�ي ��� �وحز��ا �حزنھ �ب�ن �ساو �وجدي�مثل(: ى�لكنھ

�الثالث)بقطام �الب�ت ��� �فقال �مقدار�ا��ز ��� �التعادل ��ذا ن�وأكد   
                                                     َ َّ

�ا��رقة�وكالنا(:  ْ                �موجع ُ ُ

� ��� �. )العظامم��ا ��ان �أحزانھ�وإذا �استعراض �عند �ا��ديث ���ا �بدأ �فلماذا �مر�كذلك؛

� معا؟وأحزا��ا
 

    
ً

�أك���ما� �ت�� �ال�� �مظا�ر�ا��ز �بيان ��� ��ستطراد اد �أ �أنھ ��نا ن�ا��واب ر

اد�الكشف�عن�مقدار�الفاجعة�ال�����قت�بھ� رت���لدى�ال�ساء�من�الرجال؛�وكأنھ�بذلك�أ

� �ماثلة �وا��ة �فوجد�ا �ولد�ما �قبض �ح�ن جتھ و�ز
 

                                         و
ُ

�و�عاب���ا�  �املرأة �مالمح ��� للعيان

�قال ��نا �ومن �املحزنة �املواقف ��ذه �مثل ��� �عادة �املرأة �ت�بعھ �ال�� �ثك���: ( وسلوك�ا ف��
  

         
ْ َ

�والتدام� ل تخمش�الوجھ�بصو   
                       ٍ ْ َ

�ال�تظ�ر����مالمح�الرجل�أو�سلوكھ�ألنھ�أك���ب��اتف�ذه�التع) 

����نفسھ�من�املرأة����مثل��ذه�ا��ال،� �عقال�وتحكما
   

                                               
ً ُّ ً

و�عض�الرجال�ال�تظ�ر�عليھ�أصال�
 

                            
ً

غم�ما��عانيھ�من�ألم�املصاب�ومض�الفراق �   عالمات�ا��ز
   

ر ِ                                               ن ِ
ّ َ ُ

   .� شيق(ليقو وال�ساء�): " رابن�

     أش���قلو�ا�عند�املص�بة،�وأشد�م�جزعا�ع����الك،�ملا�ركب�هللا�عز�وجل����طباع�ن�من�
                                                                          َّ َّ َّ ً ً

�وضعف�العز�مة،�وع���شدة�ا��زع�يب���الرثاء� ر   ا��و                                                ْ ُ َّ  َ“.)١(  

�النفس�      �ع�� �وشد��ا �أثر�الفاجعة �و�يان �إظ�ار�ا��زع �املطلع ��ذا ��� ��س�� َّ                                                                         فاملقصد

�ا��ز�نة �املظا�ر�النفسية ��ذه ��عكس �ال�� �وحر�ا��ا �الثك�� ��عاب���املرأة ��� ّ      لكنھ�. متمثلة

�وا��زع�الشديد�ع���ولد�ما� �با��ز نحرص�ع���إظ�ار�مشاركتھ�إيا�ا����الشعو قصدا�إ���ر
 

         
ً

                                                                                                                                        
   .    انـــصبً                            ً ســـجال ، وانــسجل المـــاء انــسجاال  :      والجمــعَّ                                        َّ مـــذكر ، الــدلو إذا كـــان فیــه مـــاء قــل أو كثـــر  :َّ     َّالــسجل  -   ) ٢ (

ً                                                   ًوســـجم الـــدمع والعـــین والمـــاء یـــسجم ســـجوما وســـجاما إذا ســـال   .    ١٢١ / ١ّ              ّومختـــار الـــصحاح   .    ٣٢١ /  ١١       اللـــسان 

     .   ١٢١ / ١    حاح ِّ           ِّومختار الص  .    ٢٨١ /  ١٢       اللسان   .      وانصب
   .٢/١٠٢: العمدة  -)١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�وموا �دونھسا��ا جة �الز �إظ�ار�حز �ع�� �والتعو�ل �ذلك، �بالتقص����� �ي��م �أن �من وخوفا ن
 

                                                                   
ً

 .

�كقولھ �املشاركة �تلك �يؤكد �ما �كر رلذلك ْ       وجدت(: َّ                                    َ َ ..� �)وجديمثل �وكالنا(، ،�)ا��رقةُ       �موجع

�أفرغت���ال�لما(
              
ً ْ َ ضتھ�/ُ   .)َ      ���امر�عا

ان�ذلك��ثر�نفسھ�أع���شدة�ومظا�ر�املبالغة�وا��ة�للعيان����ألفاظھ�وأساليبھ�لبي      

�استحضار� ��� �أيضا ة �بالصو ��ستع�ن �وقد جتھ، �ز �نفس �وع�� �نفسھ �ع�� الفاجعة
 

ر                                                                   و
ً

  

�تخمش�ا� �ثم �لطما �ا��دود �وتضرب �تب�ي �تصو�ر�ا ��� �وترا�ا �و�سف؛ �ا��ز مشا�د
 

                                                                    ن
ً

 

خمشا�فتحدث�فيھ�خدوشا�حمراء�دامية
  

                                
ً ً

كما�يرصد�لنا�) �والتدام/�تخمش�الوجھ/ثك��: ( 

اء�ذلك�الفعل،�حيث�يرا�ا�تقفز��امللسوع�بالنار�من�شدة�الوجد�وما��عانيھ�من�حرك��ا�أثن

�ح�تلك�املأساة ة�متتا�عة�) لْ  وَ   بص: (رتبا رو�ذه�ا��ر�ات�ال���تصدر�من�املرأة�حر�ات�متكر

�عة ) �والتدام�/لْ  وَ    �بص/�تخمش�الوجھ/ثك��: ( رلك��ا�ال�ت�اد�تختلف�عن��ذه�املظا�ر��

�الشديد�و������غال��ا�من�امل   .�ال�ساءعندنظا�ر�املع�ودة�للتعب���عن�ا��ز

�املأساة      �آثار��ذه �تكشف �ال�� �املرئية �ا��سدية �ل��ر�ات صد �مر� روما �ا��انب�. َّ                                                             أما

النف����م��ا�فلم�يكن�غفال����ذ�ن�الشاعر�بل�أجاد�التعب���عنھ����قولھ
   

                                                                  
ً ْ ُ

ُ             موجع�ا��رقة�: (

���� �ترجمة�لألل: ؛�ف�لمة�موجع)العظامم��ا �منھ�مجر �نفسھ�و�جر ىم�الذي�يتغلغل��� ي

ق�وفسر�ذلك��لم�املوجع�بأنھ� تلك�املعا�ي�ال���تتولد�لينقل�إليك�) ُ     حرقة(والدم����العر

�با��رقة ُ                ر من�الشعو �ذلك�من�باب�املبالغة�فقال�.   زلكنھ�تجاو �)العظام ��(ّ                                     �القو ل�و�ذا

�الذي��سيطر��مايب�ن�مدى�معانا� ع���نفس��ما�وتبدو�آثار�ن�الشديدة�من�ألم�ذلك�ا��ز

�العظام ��� �قد�. ِ               آالمھ ��انت �فإذا ف، ��و�معر �كما �ال�� �ا��سم �أجزاء �أقو ووالعظام ى                                                           ِ
� �منھ �أضعف �و�� ��خر �بأجزائھ �بالنا �فما �الدف�ن �ا��ز ��ذا �بفعل ت ىتضر ن وأرر

   ق 
ّ !�

�ولقد�سبق�القرآن�الكر�م���� ف�ومش�و روالتعب���عن�أثر��لم�والضعف����العظام�معر و

�ذل �رصد �لسان ��مر�ع�� �فقال)زكر�ا(ك �السالم �م���قال(: �عليھ �العظم �و�ن �إ�ي ب �  
 
َ                     ر  َ
ِ
ّ  

واشتعل�الرأس�ش�با�
                    
ً و�و�كناية�. ُ                                           �فو�ن�العظم�دليل�ع���و�ن�ا��سد��لھ�ال�محالة)١(.)ُ

  .عن�الضعف�العام�بالفعل

                                                           
  . ٤آیة :  سورة مریم -)١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ة�     ���ركذلك�من�آثار�تلك�املبالغة�املقصودة�من�الشاعر�التأكيد�ع���مسألة��ستمرا

� ��ذا �دائم�ال��لم؛حدوث �باملعاناة�.ينقطع�ف�و�ألم ه �شعو �من �ف�و�يز�د ر�و�ونھ�كذلك

�القر�ب ��� �منھ �الراحة �من �أيضا�. واليأس ة �الصو �بوساطة �ذلك �لنا صد � �يز�د وابن
 

ر                                        ر
ً

  

�وحر�ات� �أفعال ة �صو ��� �للعيان ة �بار �مشا�دة �ماثلة �ف��ا�ا �املعا�ي �تلك �لنا رليجسد ز

���ال�لما(: �كذا �أفرغت
              
ً ْ َ ُ� ضتھ �عا �)���امر، �ة ��ستمرا �ع�� �تأكيد �لما�(ر�ف�ناك

ضتھ.. ُ      أفرغت إ��ا�حركة�دائمة�مستمرة،�كذلك�ف���حركة�متبادلة�يقوم���ا�طرفان�) رعا

��مر� ���اية ��� �الفعل ��شابھ �وإن ��(متناظران، َ         أفرغت الْ  �ُ
 
 
ً

/� ضتھ �ف�ذا�)���امر�عا

والغاية�من�الب�ت�بيان�. طرف�نٌ                                                  ال�شابھ�من�باب�وحدو�ة�ا��دث�الذي�يقوم�بھ��ل�من�ال

ك��ة�الب�اء�ع���الفقيد،�واملبالغة����ك��ة��ذا�الكم،�كذلك�املبالغة����دوام��ذا�الفعل�

ة�فيما�امرأتھوالر�ط�ب�ن�ما�يقوم�بھ��و�وما�تقوم�بھ� ر،�و�ذا�الر�ط�يفيد�حدوث��س�ثا

 بي��ما،�والب�اء��ستد���الب�اء�كما��ستد���ال��ك�ال��ك
 

                                                       َ
ِ

ُ َ ُ.  

َّ                                                                          ومنذ�بداية��ذا�املطلع�الذي�اس��ل�الشاعر�بھ�مرث�تھ�حيث�ضمنھ�الفكرة��و������      

� تضاه�النقاد����فن�الرثاء؛�من�حيث��ج��اد����إظ�ار�ا��ز نالقصيدة�نراه�يوافق�ما�ا  
ِ                                                                              ر 
ّ  

�العواطف� �وتبعث �الشعو �ت�� ة �بصو �املعا�ي ��ذه �وترجمة �والتفجع؛ �وا��سرة رو�لم  ر
                                                                       ُ

�ال�امنة �الناظم���سانية �ب�ن �والعاطفة �ا��س ��� �املشاركة �تتحقق �بحيث �النفس ���

شيق�حيث�يقو. ئوالقار ��ذا�املذ�ب�ابن� لومن�الذين�يؤ�دو �: " رن نوس�يل�الرثاء�أن�ي�و  
                      ِ
ّ

ظا�ر�التفجع،�ب�ن�ا��سرة،�مخلوطا�بالتل�ف�و�سف�و�ستعظام�
   

 
                                                       

ً َ ْ
ِ
ّ".)٢(  

     � �بل �منھ، �ت�لفا �ذلك �يصنع �لم �شاعرنا �أن وا��ق
 

                                          
ً

�تجر�تھ� �وكمال �عاطفتھ لصدق

اء�. الواقعية�ال���عاش�او��سانية� رفالتجر�ة�ا��قيقية�ال���عاش�ا�الشاعر��انت�من�و

�والب�اء�والتفجع،�وإظ�ار��غمة������وا��سرة�وسرد�سلوك�ال��ص� نعلو�ن��ات�ا��ز

�باملأساة �واصطدامھ �با��دث �انفعالھ �وقت �متضمنة�. ا��ز�ن �التالية �الفكرة �تأ�ي ثم

ة�من�) �٨إ���٥من�(�بيات� رل�سلط�الضوء�ع�����صية�الطفل�الصغ���فتبدي�لنا�صو

�املديح�والثناء�ع�����ص�املتو�� �ابن�يز�د. رصو   :ليقو

                                                           
    .   ٩٦ / ١  :         العمدة-    ) ٢ (



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــلو����الوج ــ ـــطر�ـــــــــھ�غـ ـــ ــــ      ـــــ ــ �ف�كرامــ ِ               ر  ف�من�غطا ِ  )١(  

ــــال �مــــــــــ �ثـم�الذر ىذر    ى
               ُّ ُُّ

ـــ ــ ــــَ  مل�ن������آـــــ ــــمامــــــ ـــ ـــــــــــ ـــــــ ــ ان�ال�ـ  ـر
ِ                                       و   
َ ُ َ  )٢(  

ــــفـ ــــــ ـــُ     رخ�بــــــ ـــ �صــــــــ  ـاز
ٍ     ي 
ــــ ّ ــ ـــود�������للعـــــــــيــ ـــ  لــيات�ا��ـــــــــــ

 
 

          ُ
ِ

َّ
ـــــــــ ـــ ــ   )٣(َ       ســـامــ

ــــل ــــــ �ـشھ�جـــــــو�تــــ   وا���
ر

 
           َ ُ

 
َ

ــــ ـــــــــــ ــــ����ــــــ ــ  ــل�عـن�الط���الع���ــ
                   ِ
َّ ـــَّ ِ    ظامــ

)٤(  

    � �م��ا ��و �الب�ت ��� �مطلع�تلوالالم ��� �سبقت �ال�� �و�سف �ا��ز �حديث �ب�ن نر�ط

�طيبا� �ثناء �ع�����صھ �و�ث�� �الشاعر�ابنھ �ف��ا �يمدح �يل��ا�من�أبيات �و��ن�ما القصيدة
 

 
                                                                                

ً
ِ
ّ ً

   و�بيات�املاضية��ع���بإ .ي��ز�حبھ�وتقديره�لھ
                     َ ْ ُ

( براز�ا��انب�ا��ما��������صية�الطفل�

شرف�م��لتھ�ال���تنحدر�علو��سبھ�وكما��ع���أك���من�ذلك�بالضغط�ع���) و����الوجھ�

� �وأسلو�ا �لفظا �املع�� ��ذا �ي��ز �الشاعر�بما �ع�� ��نا �ومن ان، �مر �آل من
                                                               و   
ً ً ُ �/غطر�ف(  

�ف�كرام ى�الذر/رغطا  
      َّ

ى�ثم�الذر/  
         ُّ

ان�الكرام/ ،�و�و�يلمح�من�. ).َّ              �صيود�للعليات/و�آل�مر

�وصغره �طفولتھ �آلخر�إ�� �باز: ( وقت �/يفرخ �شھ � �شھ(: وقولھ) ر�لو�توا�� � : )رلو�توا��

�عل��ا�الطفل����املستقبل�لو�قدر�لھ�أن��ع�ش� اس�شراف�لفراستھ�ال���يمكن�أن�ي�و
ن   

                                                                          
ُ  ٌ

شيق����ذلك)َّ                    جل�عن�الط���العظام�: ( ح���يك�� �ابن� ر،�يقو ثاء��طفال�أن�يذكر�: " ل رو

�ملصا��م�وتفجع���م� �والتعب���عن�)١(."نمخايل�م،�وما��انت�الفراسة��عطيھ�ف��م�مع�تحز

�بأنھ �أو�تصو�ره �باز: (الطفل �حز�ن�) فرخ �وتدليل قة � �الط���فيھ �أفراد �من �فرد روأنھ

                                                           
َّالغطریــف، الــسید والجمــع غطــاریف، وقیــل الغطریــف الفتــى الجمیــل، وقیــل هــو الــسخي الــسري   :      غطریــف  -  ) ١ ( َّ َّ                                                                             َّ َّ َّ

ً              ًطریـــف أیـــضا فـــرخ       والغ .                       البـــازي الـــذي أخـــذ مـــن وكـــره  :                            بـــاز غطریـــف والغطریـــف والغطـــراف  : َّ                َّالـــشاب، ومنـــه یقـــال

    .    ٢٧٠ / ٩       اللسان   .       البازي
         آل مـروان   .   ٩٣ / ١   ح           مختـار الـصحا  . ُ                                     ُأعالیـه، الواحـدة ذروة بكـسر الـذال وضـمها  :                ذرا الشيء بالضم  :      الذرى  -   ) ٢ (

  : َّ                                         َّالهمــام اســم مــن أســماء الملــك لعظــم همتــه، وقیــل  :             قــال ابــن ســیده  .                   الملــك العظــیم الهمــة  : ُ                   ُقــوم الــشاعر، والهمــام

    .    ١٢١ /  ١٢       اللسان   . َّ      َّ السخي                   الهمام السید الشجاع
ٌواحـــد البـــزاة التـــي تـــصید، وهــــو ضـــرب مـــن الـــصقور  :       البـــازي  :           فـــرخ بــــازي-  ) ٣ ( ُ                                        ٌ   :        العلیــــات  .   ٧٢ /  ١٤       اللـــسان   . ُ

    .             السیف القاطع  :                   المرتفعات، والحسام
َّوفـى الـشيء یفـي بالكـسر وفیـا علـى فعـول أى تـم وكثـر  :             توافى ریـشه-  ) ٤ ( َّ ُ

َّ َ                                             َّ َّ ُ
َّ َّ      َّجـل عـن   .    ٣٠٤ / ١ِّ             ِّمختـار الـصحاح   . َ

   .         لطیر فاقه ا
  . ١/١٠٦ العمدة  - )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�املفقود �كيف� .ل��صھ ��ستعرض �و�و��نا �وق��ه �موتھ �عن �ا��ديث �ذلك ��عد �يأ�ي ثم

�أي �ب�ن �من �واختطفھ �املوت �وكيف�غالھ ��خ��، �مثواه �إ�� �بأيد��م �حملوه �وكيف د��م،

�ا��عد �ال�� �أطباق �ب�ن �ال��اب ى وسدوه
                                   َ  
َّ َّ،� �الوجھ، �امل!الغطر�ف�و�و�الو���ء عا�ي��و�ذه

  :لوف��ا�يقو) ٩/١٣(َّ                    ضم��ا�الشاعر��بيات�

ــــغ َّ              رف�من�الد�ـــــــــَ      الھ�صــــــــ ٌ ـــْ ــ ـــ          ـ ــ ـــــر�غـــ ـــ ل�لألنــــــــ و ؤ  
      ٌ  ُ

ـــــــــ ـــ ــــــــ ـــ   )٢(ـامــــــ

ـــــــــفــن ــــقلنــ ـــ ـــــاه�بأيـــــ ـــ ـــــــــــ ـــديــــ ــ ـــ ـــــــــــ ـــــن           ـــــــ ـــ ـــ ـــــــــــ ـــ ــ ــ ـــا�إ���دار�املــقـ ـــ ــــــــ ــ   امــ

ـــثـم ـــل�غـ   ان�لم�يد��ـصن�البـ
           ْ َ
ـــس�ولـ��       ِ ـــ ـــ   ِ         رف�بـذامـــُ      م��ـعــ

ـــُّ     أي�م ــ ــ ــ ــــــــــــرمــ مـ روس� ـــٍ       ــــــــ ـــ ــ ـــھ����الـــنـم       ــسنا���ــ   ـ��ب�اليـمامــــــــ
  

            ِ ِ
َ ُّ)٣(  

ـــِ             ب�ن�أطباق�ال ــ �ا��ـ َ      ى �� ـــْ   عــــ  ـــ ـــــــ           ـ ضـراض�السالمــ   د�و
ر                    ِ ِ
ّ َ ْ َ ِ

)٤(  

�تذك     ��بيات �الد�رو�� �إ�� �سوء �من �يص�بھ �وما ���سان �موت �جرت����ب�سبة �كما ،

�صرفغالھ( :العادة
 

    
ٌ

�الد�ر �أطباق�)�من �ب�ن �ودفنھ �موتھ �ملأساة �استعراض �ف��ا �كذلك ،

،�لك��ا�أيضا�تدلنا�ع���معتقد�املسلم����املوت�ّ                           �و�و�الطفل�الصغ��،�غض���ابىال��
 

                                           
ً

حيل�إ���دار�ا��لود �فيما�- ��ش�يھ�ال�يتالءم)البان�غصن�ثلم(وقولھ�عن�الطفل�. روأنھ�

� � -ىأر �التغز ��� �ال�ش�يھ ��ذا �استعمال �الشعراء �اعتاد �وقد �خاصة �الرثاء، �مقام لمع

                                                           
ـــه -   ) ٢ ( ـــه وأهلكـــه  :       غال ـــه ، أي أذهب ـــه واغتال            لـــسان العـــرب   .                                  وكـــل مـــا اغتـــال اإلنـــسان فهلكـــه فهـــو غـــول  .                                یغول

           غـؤول لألنـام   .    ١٥٢ / ١ِّ             ِّمختـار الـصحاح   .               حدثانه ونوائبـه  :           وصرف الدهر  .    ٢٠٢ / ١َّ                َّ، ومختار الصحاح    ٥٠٩ /  ١١

    .         مهلك لهم
ْ نــصر وأرمــسه أیــضا، والــرمس بــوزن الفلــس تــراب القبــر والمــرمس بــوزن المــذهب                       رمــس المیــت دفنــه وبابــه-  ) ٣ ( َّ ً                                                                   ْ َّ ً

     لـسان   .                                                            نثـر علیـه التـراب فهـو مرمـوس، وكـل مـا هیـل علیـه التـراب فقـد رمـس ء     كل شي  :         والمرموس  .           موضع القبر

    .                             القصد، والمعنى الترب المقصود  :        والیمام  .    ١٢٨ / ١ِّ               ِّ، مختار الصحاح    ١٠٢ / ٦      العرب 
ّنـد، وجعـد الثـرى وتجعـد تقـبض وتعقـد  : ٌ        ٌتـراب جعـد  :     یقـال  .              والجعد صفة لـه  .       طبقاته  :   رى         أطباق الث    -   ) ٤ ( ُ َ

ٍ                               ّ ُ َ
       اللـسان   . ٍ

                النهایــة فــي غریــب   . ِّ            ِّالحــصى الــصغار  : َّ       َّالرضــراض  .                                           والجعــد صــفة للــشعر نقلهــا الــشاعر للتــراب الخــشن  .    ١٢٣ / ٣

  . ً                       ًسـالما لـسالمتها مـن الرخـاوةّ                                    ّبكـسر الـسین الحجـارة الـصلبة سـمیت بهـذا   : ِّ      ِّوالـسالم  .    ٢٢٩ / ٢                 األثر ألبو السعدات 

٢٩٧ /  ١٢    .    



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

اد�أن�يضفي�صبغة�جمالية�ع���جسد�ابنھ�املتو���ل�شعرنا�بحسرتھ�. بال�ساء روابن�يز�د�أ

  .ب�ن�أيد��مٍ                                                                ع���طفل�توافرت�فيھ�معا�ي�ا��مال�والفراسة�وقد�قبضھ�املوت�عنوة�من�

وكذلك��انت�الغاية�من�التفصيل����مسألة�توسيده�ال��اب�ال��و�ل�ملا��س�شعره�املرء�    

�الصغ�� �ابنھ �فقد �نقل�. من �ع�� ��عينھ �ما �و�ساليب ��لفاظ �يختار�من �نراه �ثم ومن

ة�قر�بة�مما����عليھ����الواقع�النف����الذي��عانيھ،�ع��� رمشاعره�القاتمة�ا��ز�نة�بصو

مسنا/مرموس:( لنحو�ذا�ا �ال��ب�اليمام/ر�
 

             
ُّ

ضراض�السالم�/�ا��عد/ى�أطباق�ال��/  �و
ِ             ر 
ّ  .(  

حيلھ�و���يل�فراقھ     . روالفكرة�التالية�ال���عرض�الشاعر�ل�ا����ا��ديث�عن�سرعة�

�ال� �الوالدين �يجعل �مما �و�سراع، �ال��لة �إ�� ��مو �أقرب �الصغ�� �فقد �ألن رذلك

ال،�أوٌ        ظل�آذن��س�شعران�وجوده�بي��ما،�وكأنھ� �،�ضوء�با�ر�أصابھ�ا��فوت�فجأةوبالز

َ                                                                  أو�حلم�منام�بان�ع�����ل،�و�ذه�املعا�ي��عرض�ل�ا�ابن�يز�د�����بيات� حيث�) ١٤�،١٩(َ

  :ليقو

ـــَ            يا�شقيق�الن ــ ـــــــــ          ـــــــــــــفس�آذنـــ ت�وشي�ا�بانصـ
 

            
ً

ِ    رامــــــ
)١(  

ـــل ـــ ـــم�تـكـــــــ ــــــن�إال�كــــــــــــــــ ـــ ــ ُ                   الظل�أو�حلم�الـمن    ـفيء����ـــ ـــُ ــ ِ   امــ
)٢(  

ـــل ـــم�تمتـعنـ ــــــ ــــا�اللـيــــــ ــــــــــــــ ـــ ـــُ         منك�إال�ع   ا�������ـــــــ ــ ــ ــــشر�عـ ـــــــ ــ ـــ   ِ   امـ

ـــم�تــــــــال�ول ـــ �من�الـ ــــــــ َ       و ر ــــ ـــــــــــــت�الـفــــــــــــــــ�إلـى�وق    َّ      در���ــــــ ِ    طامــــ
)٣(  

ـــفتنا���م ــ ـــن�ينـ ــ ـــ ـــ ـــاغيـ ــــــــــ ـــ ـــــ����ــــــــــــ ــ ــ ـــك�بمنق�����ـ ِ          وص�الكالمـ ِ
)١(  

ْ           ل��ع���حي ـــُ ــ ـن�خــ
 

    
ُ

 ل
 
 ِ
ّ

ــــ ـــــــــــ ـــفــ ـــ ـــ ــــــــ ــــ         ـــــ ــ ـــُ       ــت�وقــ
 
   
ُ

ــــ ـــ ــــــ    دمت�أمــــ
       َ ْ ِ
ـــّ   اميــ

                                                           
    .    ١٥٢ / ١ِّ             ِّمختار الصحاح   .                          االنقطاع والتصارم، التقاطع  :         واالنصرام  .                      انصرم، صرم الشيء قطعه  :      صرم-  ) ١ (
                      تحـول، وتفیـأ فیـه تظلــل،   : ً               ً وفـاء الفـيء فیئـا  . ً                                                 ًالفـيء، مـا كـان شمـسا فنـسخه الظـل، والجمـع أفیـاء وفیـوء  :    فیـأ  -  ) ٢ (

    .                     ا بعد الزوال من الظل م  :      الفيء  :           وفي الصحاح
   .                             اللبن، ویقصد بذلك لبن الرضاعة  : َّ    َّالدر  -  ) ٣ (
َّ                             َّوالمـرأة تنـاغي الـصبي أي تكلمـه   . َّ                                                  َّالمغازلة، والمناغاة تكلیمك الصبي بما یهوى من الكـالم  :         المناغاة  :       ناغى-  ) ١ (

              الطفتـه وشـاغلته   :          األم صـبیها      وناغـت   .         المحادثـة  :          والمناغـاة  .                   اإلنغاء كالم الصبیان  : َّ          َّقال الفراء  .                بما یعجبه ویسره

    .    ٣٣٦ /  ١٥           لسان العرب   .                   بالمحادثة والمالعبة



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

     � ة �املذ�و ��بيات �روالناظر�إ�� �ىير �من لونا
 

        
ً

��لتفات �تناو �الشاعر��� �أسلوب ل���

�لم�/�منك/�لم�تكن/�شقيق�النفسيا(املوضوع�ف�و��نا�ي�تقل�بنا�من�الغيبة�إ���ا��طاب�

  وقدمت /�ل��ع��/وتر
     َ ُ

�الستحض) ��ساليب �أقرب �ا��طاب �بأسلوب �وا��ديث ار���كذا،

والشاعر�����ذه�ا��زء�من�. ��ص�املخاطب�وامتثالھ�����ذ�ان،�وكأنھ�ا��اضر�الغائب

�مسألة� �ع�� �الضغط �مثل �بي��ا �فيما �املتداخلة ��ف�ار�ا��زئية �لبعض ��عرض �بيات

�مختلفة� �بطر �ولكن �مرة �أك���من �املع�� ��ذا �ع�� �التأكيد �أفاد �وقد �بالرحيل ق ���يلھ                                                                            ٍ َّ

يكمل��عض�ا��عضا؛�فم
                     
ً �وشي�ا�آذنت(: لرة�يقوُ

 
       

ً
لم�تكن�إال�كفيء�: (ل�ومرة�يقو.)بانصرام

 
               

َّ

�/الظل �يقو)املنامُ         �أو�حلم �أخر ل�ومرة �الليا��:( ى �تمتعنا   إال�عشر�.. لم
       ُ َّ

ا�عة�)عام � ر�ومرة

�:( ليقو �وقت �من�الدر�إ�� �تر َّ                      و لم �ا��انب�من�املأساة�.. )الفطام  ��ذا �ع�� وك��ة�الضغط

�صغ �ع�� �التدليل �ملجرد �فقط �وتجرح�ل�س �النفس �تحز �قد �ال�� �ال��يئة �وطفولتھ نره

�توقع� �دو �سلبت ��عمة �وكأنھ �ب�نوتھ، �ينعما �أن �دو �فقده �لت��يل �كذلك �بل نالقلب،   ن
                                                                         ُ ٌ

�ذلك�فقال. م��ما �من �قر�ب �إ�� �ا��ص�� �يز�د �ابن �أملح �( :ٍ                                               ولذلك �الليا�� �تمتعنا �)منكلم

  .)الكالم�من�يناغيك�بمنقوص�فتنا��(: وقال�كذلك

�غاية�و�بي      �ف��ا �بلغ �كما �الكث��، ي �الشعو �الصدق �من �الشاعر�ف��ا �بلغ �املاضية رات                                                                       ُ

�يناديھ� �تراه �الفقيد �البنھ �خطابھ قة � �فتأمل ه؛ �وصو �وأساليبھ �ألفاظھ �انتقاء ��� الرقة
 
ر ر  

                                                                              
َّ
  ِ

ّ

�وتراه�فضل��ذا�النداء�ع���مناداتھ�مثال�كما��و�معتاد����مثل�)النفس�شقيق�يا(: بقولھ
                                                            
ً َّ

�. )ّ    ب�� يا(: �ذه�ا��ال�بقولھ �كب���ب�ن�التعب��ين�السيما�من�حيث�ما�يحملھ��و لوالفر ق

َّ                                                                    �عاطفية�قو�ة�تب�ن�قدر�حبھ�لھ�و�علقھ�بھ،�ولوال�ذلك�ملا�فضل�الشاعر��ذا�دفقاتمن�

�متنا�ية�) �النفسشقيق(التعب��� �مدلوالت �ول�ا �لذا��ا �مقصودة �اللفظ�ن �ب�ن و�ضافة

�لتفيد��ذه��ضافة�)النفس(�إ���)شقيق(افة�املع��،�خاصة�وقد�حرص�الشاعر�ع���إض

�انفصالھ �حال �م��ما �لفظ ��ل �سرعة�و.  ٍ                                   ماال�يفيده ��ش�يھ �مظا�ر��ذه�الرقة �من َّ                                    كذلك

والھ�بالفيء�الذي�ي���ھ�الظل�و�ا��لم�ا��ميل�الذي�ي���ھ��س�يقاظ� ز حيلھ�و ُ                                                                    ر من�  

�قولھ. النوم �القبيل ��ذا �:(ومن �الليا�� �تمتعنا �)منكلم قة�. )يناغيك �منفتنا��(، � رإ��ا

ثاء�باك�حز�ن ر متنا�ية�ال�تصدر�إال�عن�أبوة�صادقة����مقام�
 

                                                    ٍ  
ّ

.  



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

     � �للفكرة والھ����الالرئ�سةواملتأمل �و حيلھ � �سرعة �و�� �السابقة ��بيات �حول�ا ز�تدو رر

�:( عن�دنيا�م؛�وال���بدأ�ا�بقولھ آذنت�وشي�ا
 

           
ً

�تبع�ا�من�أبيات��شرح�)بانصرام �يجد�ما

�وتفصل �املع�� �ذكر�الفيء�ذا ��نا �ومن �أو�،ُ        �وا��لم،�والظل،ھ، �ب�نوتھ �تمتعھ �وعدم

ومن�ثم�أخر�الشاعر�جواب�النداء����الب�ت. �و�كذا،مناغاتھ�واللعب�معھ
 

                                      
ّ

يا�شقيق�): "١٤(

�”..النفس �الب�ت �ا��واب ��ذا �ضمن �ولقد �فقال)١٩(َّ                             ، �وقدمت�: ( ؛ �خلفت، �ح�ن    ل��ع��
 
 

                       َ ُ ُ
ِ
ّ

� �تف) أمامي �وجوابھ �النداء �ب�ن �ما �و���يل�وجعل �الرحيل �سرعة �لفكرة �وشرحا    صيال
                                   ّ ً ً

��يجت� �ال�� ��مو �مقدمة ��� �تأ�ي ة �الصو ���ذه �الطفل حيل � �أن �ذلك �وعلة ال، ر الز ر َّ                                                                    رو     

�شغلت� �ولذا ، �الشعو ة �بؤ ��� �عنده �تقع �و�� �مشاعره، ��وامن ت �الشاعر�وأثا رأحزان ر ر

لديھ�عددا�من��بيات�املتتالية،�وامل��ابطة�فنيا�ومنطقيا،�وكأنھ�أش
   

                                                             
ً ً ً

�املتأ������ ربع�الشعو

�أطال �ح�ن ��سليطالنفس �عليھ �الضوء ا��سليط
 
 
ً

�متنوعا �كث��ا
  
             
ً ً

�أف�ار�.  �إ�� �عدنا فإذا

. �حتمية�املوت�وأنھ�ال�م�رب�منھ�وال�فداءإظ�ارفكرة�التالية�تتمثل����القصيدة�وجدنا�ال

� �رطووذلك ��ذا �ومعا�شة ��و��، ��سالمية �العصو �منذ �املرثية �ع�� �طرأ �الطرحر�جديد

�ما�يرتاح�الشاعر�إ��� ����املرا�ي،�تقف�بالشاعر�عند�حدود�علمھ�باملوت،�ودائما الفكر
 

                                                                             ي
ً

 

تياب����وقوعھ� رال�سليم�إ���سنة�هللا�����ونھ�وأن�حتمية�املوت�أمر�ال�جدال�فيھ،�وال�ا

ضا�تلك�الفكرة. ل�ل���،�و�شب��ھ�بالكأس�الذي��شرب�منھ��ل�نفس �ابن�يز�د�عا يقو
 

ر                             ل
ً

  :  

ـــل ـــادى�املـــــو�يفــــ ــــــــــــن،�فـ    ُ             وت�أو��ا����ـــ  داه�بالـســــــ
 

         ِ
ّ

ــــــــــــ   )١(امــــ�ــــــــ

ـــولق ـــ ــــــــــاتلــــــ ــــنا�املـــنـــــ ـــ ـــــــ ـــايــــــ ــــــــ ــــــــعنـك�با��    ا����ـــــــــ ـــــ�ش�ال�مـ   امـ

ــــغـ���أن�امل ـــــ ـــــــــــوت�خـ ـــــــــال��سـ    ٌ       طب����ـــ ــــــــــــاميـ ــــھ�مسـ ـــ   ـاميـــــــ

ـــــــــكــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــُّ     ل�حــــــــ ــــــــــ  ـي�فـــ
     ٍ
ـــــــــــّ ـــــ ـــ ــــــــ ِ               من�حوضھ�كأس�ح  ـلھ�����ـ ـــُ   مامـ

�الشاعر�نفسھ      �ع�� ��شغل ��نا �الفداء �املوت�يلو(: فمسألة �أن�)!!..فادى �لعلمھ �لكنھ

ة��ستخدم� ة�) لو�( رذلك�أمر�محال؛�نراه�ي��دد����مسألة�التعب���عن��ذه�الفكرة،�فتا روتا

جاء�) لو�( محذوف�اسم�ا�وخ���ا،�لسبق�ما����الكالم،�وجواب�) أو��ان�( يأ�ي�بتعب���آخر�

                                                           
          وأرى ان        یست�ساغ،    ال      غ�امض،                        والمعنى عل�ى ھ�ذا النح�و  )ّ       ّبالسھام      مداه (  :                               ورد البیت في مجلة الذخائر ھكذا  -   ) ١ (

               أن الم�وت یفت�دى                أن�ھ یتمن�ى ل�و  :   ذل�ك            والمعن�ى عل�ى   . ً                 ً ف�داه ب�دال م�ن م�داه :     فتك�ون  )             فداه بالسھام (   :   قیل          الصواب لو 
   .                         أو لقاتل في سبیل فدائھّ        ّبالسھام،          لفدى ابنھ 



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�الشطر�الثا�ي �� ) :� �بالس�ام �ل�)مداه ة �الصو ��ذه �ع�� �وا��واب ��ع��يھ�ر، �وا��ا، س
 

                
ً

  فاملع���ال��ستقيم�ع����ذا�النحو؛�فاملدى����اللغة) مداه�: ( الغموض،�خاصة����لفظ
                                             َ َ

 :

ايات�)١(.الغاية د����ر اية�الب�ت،�واحتمال�ا��طأ�وا �ما���ق�ر و�لكن���أحسب�أن�خطأ رو
 

                                                                    
ً

� �القصيدة ��ذه �أن �إ�� �الديوان �أشار�جامع �وقد �السيما �القصيدة، ��� �و���–أبيات

ة �رمذ�و �دمشق �خ �تا � " )٢( -ر��� �إصالحھ �حاولنا ��ضطراب، ��عض �ذلك�)٣(".ف��ا �وع��

و�عود�الضم���فيھ�حي�ئذ�ع���. ؛�ل�ستقيم�املع��)فداه�بالس�ام: ( صواب�فيھ�لو�قيلفال

�ولو�جاز�ذلك� �ممكنا، �ذلك �لو�أن �املوت، �من �ابنھ �يفدي �أن �يتم�� �الذي الشاعر�نفسھ
 

                                                                          
ً

  :���يتالءم�مع�املع������الب�ت�التا���لھو�ذا�املع. ّ                  لقاتل�عنھ�بالس�ام

ـــولقـ ــ ـــاتـلنـــ ـــ ـــا�املــنـ ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ��عن  ايا��ــــ ــــك�با���ش�ال�ــ ــ   مامــ

�ف��ما      �املع�� �وحدو�ة �لتأكيد �بواو�العطف �بي��ما �الشاعر�فيما �ط � ُ                                                               ر ولقد �الفداء(و.  

 بالس�ام
        ِ
�ة�ذات�مدلوالت�متجا�سة،�و���)ل�ماما�وا���ش�/�ومقاتلة�املنايا/ّ ر،�ألفاظ�متقا

ُ                  مما�يؤكد�ما�ذ�بت�. ٌ                                                           �عد�وا��ة�املع���تامة�الوضوح�ال��ع����ا�غموض����محاولة�ف�م�ا

  .ُ                                             إليھ����قراءة�الب�ت�ع���النحو�الذي�أشرت�إليھ

ب�ا��يال،�و�و�يوقن�بأن��ذه��ما�ي�     وع���أن�ذلك�الذي�ذ�ب�الشاعر�إليھ�من�ضر                                                                         ُ

�املوت،�مست �بحتمية �نحو�ال�سليم �طر�قھ �و�تلمس �الصواب، ��عاوده �ما �وسرعان حيلة،

 وأن��ذا�املوت�ال��غلبھ�غالب،�وال�تنال�منھ�الس�ام،�وال�تقاتلھ�
                                                          ِ
��ومن�ثم��انا�!!ا��يوشّ

�التالي�ن �املوت�خطبغ��(: الب�ت�ن   �أن
            ٌ ْ

����ف�ل(�و�)ُ      مسامي�ال��ساميھ�/
 

 
      

َ
ٍ
لّ

 
 
َ

�من �حوضھ�/ھ

�حمام ِ          كأس ُ .(� �ع���فإذا �بن�ت �ال�� �الفكرة �تمثل �و�� �القصيدة ��� �التالية �ل��طوة جئنا

                                                           
  . ١٥/٢٧٣: لسان العرب البن منظور:  انظر - )١(
  .٢٨٥،٢٨٤/٦٤ :عساكر تاریخ دمشق البن  - )٢(
                                وھن�اك بع�ض الكلم�ات الت�ي اس�تبدلھا    . م    ٢٠٠٣                 ال�سنة الرابع�ة   ١٦٩    ص      ١٤،١٣  :        العددان  :        الذخائر  :       مجلة -   ) ٣ (

                        و ق�د یتج�اوز ھ�ذا التع�دیل                              ألن معناھا ال یستقیم مع غیرھا،                                     ات القصیدة، إما ألنھا تخل بالوزن، أو              المحقق في أبی
ًفیضیف واوا أو فاء لیستقیم الوزن أو یصلح المعنى ً                                              ً                                                 وھذا جھد من جامع شعر ابن یزی�د الح�صني ومحقق�ھ وھ�و   . ً

ُ                     ُلكن اللفظ ال�ذي ارتب�ت   .              ألمانة العلمیة                                                                 یشكر علیھ، السیما وقد أشار إلي ھذه الزیادات ووضحھا للقارئ من باب ا

                                                                                     لم یتنبھ إلیھ األستاذ إبراھیم بن سعد الحقیل جامع األشعار، ولعلھ أثبت�ھ عل�ى النح�و ال�ذي  )    مداه (             في صحتھ، وھو 
   .ُ                               ُوأحسب أن الصواب ھو ما أشرت إلیھ  . ٍ                       ٍ دون تدخل منھ ھذه المرة )     عساكر           دمشق البن      تاریخ (              قرأه في مصدره 



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

الب�ت�ن�السابق�ن،�نبصر�مشاعر�اليأس�والقنوط�ت�اد��سيطر�عليھ،�وتتجسد��ذه��ف�ار�

  :���قولھ

ـــال�اس ـــــــ ــ ـــتـ�لت�بـ ـــ ـــ َ       ذات�ح  ٍ        والد����ـــــــــــــ  مـل��غـــــــــُ
       ٍ
ِ    ـالمــــــــــــْ

)١(  

ـــالم�آخـــــــــــ�غ ـــ ـــــــر�الـــ ـــد�ــــــ ـــ�ـ     ـــ ــ ـــــــــر�وال�غـ ــ ـــــــــــ���غـــ   المــــــ

بدلت�كـ
         
ُ ـــــــــُ ــــــــ ـــــــــُ      ل�ولـــــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ�عـ ود����ــ  د�عقـر��عـــــ

 
           ُ

ٍ
ْ ـــُ ـــ ــــــــ قـامـــ

 
    

َ)٢(  

تفاع�ن�      �ب�أن�ا روما�من� �تھ��نا�وتلو�ن�عاطفتھ�بالقتام،�ومشاعره�باليأس�والقنوط�ر

�ان�ن�يجة�طبعية�ملواج�ة�نفسھ�بمسألة�الفقد،�وحتمية�املوت�الذي�اختطف�ابنھ�من�

جعة �ابن�يز�د�بالضعف�حيال�ما�. رب�ن�أحضانھ�وذ�ب�بھ�إ���حيث�ال� رثم�ن�يجة�لشعو

�حتمية�محزنة�اس�شعر�اليأس�وصدر�منھ�ما� صدر�من�دعاء�ع���ال�ساء�ريواج�ھ�من�أمو

  .عقمبال

�تب�ن�أك���ما�تب�ن�عن�صدقھ�وانطباعيتھ�     والواقع�أن�موجة�الضعف�ال���اع��تھ��نا

َّ                                                                                   ال���يصدر�ع��ا����تلقائية�ال�ت�لف�ف��ا،�لكن�الذي�تأباه��ذواق�����ذا�املقام��و�دعاؤه�

�آخر� �ح�� ��غالم �حامل ��ل ��س��ل �ال �وأن �بالعقم، �ال�ساء �فقد�!!رالد�ع�� �أنھ �طاملا

���� �املسلم ��ع�� �ما �غالبا �ال�� �بالقضاء �بالص���والرضا �التح�� �فإن �ثم �ومن يغالمھ،
 

                                                                           
ً

�لم�يف���الشاعر����التح�����ا وما�صدر�عنھ����حديثھ�عن�موت�. رمواج�ة�مثل��ذه��مو

تفاع�. م�من��سليمھ�بحتمية�املوتابنھ��و�الت��م�واليأس�والقنوط،�بالرغ رومن�عالمات�ا

�اس��لت�ال(: ن��ات�اليأس����نفسھ�ذلك�ا��شد�من��لفاظ�الدالة�ع���الدوام�والقطع

�ولود/�آخر�الد�ر/بوالد ��ل �ثالث�.. )ّ              �بدلت ده �يو �ف��اه �الغالم، �لفظ �ع�� �التأكيد �ثم ر،

. ٍ                                                                             مرات�����بيات�السابقة،�و����ذا�التكرار�ما�يدل�ع���نفس�موجعة�حز�نة�لفقد�الغالم

�التأكي �مسألة �ثم �ال�ساء؛ �عقم �ع�� �عقر�.. ّ     بدلت(د  �عد
         ٍ
�ت�اد�. )ُ      �عقامُ �ذلك �من والغاية

                                                           
َ                                                   َوكــل مــتكلم أو شــئ ارتفــع صــوته أو خفــضه فقــد اســتهل، وأهــل   .    صــاح  :                   ل الــصبي عنــد الــوالدة    اســته  :       یقــال-  ) ١ (

    .    ٧٠٢ /  ١١             لسان العرب    ٢٩٠ / ١ّ             ّمختار الصحاح   .                          الرجل واستهل إذا رفع صوته
ِّ                                                                                    ِّالمــرأة التــي ال تحبــل ، ورجــل عــاقر أیــضاال یولــد لــه بــین العقــر بالــضم ، وقــد عقــرت المــرأة تعقــر   :         العــاقر - ) ٢ (

ًرا بــضم العــین أي صــارت عــاقراُ        ُبالــضم عقــ َ                           ً ُورجــل عقــیم ال یولــد وامــرأة عقــیم ونــسوة عقــم بــضمتین وقــد یــسكن  . َ ُ                                                      ُ ُ .  

    .    ١٨٨  ،    ١٨٧  /  ١             مختار الصحاح 



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ابنھ� �فقد �جراء �من �النفسية �الصدمة ��شبھ �بما �إصابتھ ��عد ��نانية �حد �إ�� �بھ  تصل
                                                                          ِ
ّ

�للناس�غلمانا��عد�أن�فقد��و� الصغ��،�ألجل�ذلك�ال�يحب�أن�ير
 

                                                       ى
ً

  !غالمھ 

    � �خمسة �و�� �القصيدة، ��� �ا��تام �أبيات �ذلك �ع���و��� �السالم �إلقاء �يضم��ا أبيات

َّ                                                                         جسد�ابنھ�الفقيد�الذي�ضمھ�الق��،�والدعاء�للميت�مستحب�����سالم،�لكن�الشاعر�

ال��سلك��نا�مسلك�الداع�ن�لفقيد�م؛�بل�ي����ع���منوال�السابق�ن�من�الشعراء����

�ا فات � �ع�� ��نا �السالم �وإلقاء �الق��، �ضمھ �من �الق���أو�ع�� �ع�� �التحية رإلقاء لق���َّ                                                                        

��بيات�أصالة� �من�قبل،�ففي �الشعراء �يصنع ��ان �كما �للق���بالسقيا �بالدعاء ُّ                                                                          م��وب

�ابن� �يقو �لھ، �بالسقي �الق���والدعاء �ع�� �التحية �بإلقاء �يتصل �فيما �العر�ية لالتقاليد

  :يز�د

ـــوعـ���ش ــــــــ ـــ ـــَّ                الق���أضعاف�الس    ذاك����ــــــــٍ      ـلو�بـــــ   )١(ـالمـ

ــــ�لـ ـــــ ـــ ــــــــــما�الح�صـــــــــ ـــــ ـــ ــــأو�دجا�دا���الظ     ٌ       باح���ـــــ ِ    ـالمـــــــ
)٢(  

ـــــــــوإذا�م ــ ــــا�ملــ ــــــــ ـــ ـــــــــــع�الـــــ ـــُ      ق�بمـ     �����ــــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ
 
               
ُ

رتـج�الغ
 
        
َ
ـــمـ ـــ ـــــــ ـــ ِ   امـــــــ

)٣(  

ـــجلبتھ�الر�ح�من�أع ـــــــــ ــــ ـــ ـــ      ـ���ــ ــ ـــــراق�نجـ ــ ـــ ــــــــــٍ       د�بتـ�ــــــــــ ــ ِ   امــ
)٤(  

ــــقيــِ             بقالس�املاء��س ـــ ـــــــــ ـــ    ـــــــــ ـــ ــ ــ  م�و�امـدى�ثــَّ        ـ�ا�الص����ــ
       ِ
َّ)١(  

                                                           
ْ                                                                      ْجلــده وجــسده وأشــالؤه وأعــضاؤه، وأصــل الــشلو بقیــة الــشيء، ویجمــع الــشلو علــى أشــل   :                   الــشلو مــن الحیــوان-   ) ١ (

    .        ٤٤٢،٤٤٣ /  ١٤       اللسان   .      وأشالء
                          دجـا اللیـل إنمـا هـو ألـبس كـل   :           قـال األصـمعي  .                                           لمة، وقد دجا اللیل مـن بـاب سـما، ولیلـة داجیـة   الظ  :        الدجى-   ) ٢ (

      مختـار   .                                                  دجـا اإلسـالم أي قـوي وألـبس كـل شـيء، والمـداجاة المـداراة  :               قـال ومنـه قـولهم  .                     شئ ولیس هو من الظلمـة

    .   ٨٤ / ١       الصحاح 
  :       اللـسان  .                                  رتج البحر إذا كثر ماؤه فعـم كـل شـيء ا  : َّ                                     َّالسحاب الذي ال یكاد یتحرك لثقله، ویقال  :              مرتج الغمام-   ) ٣ (

  .   ٤٤٣ /  ١٢ .          كثیر الماء  :                                     السحابة، جمع غمام وغمائم، وغیم مغمور  :               والغمام بالفتح  .    ٢٨١ / ٢
                           ونجــد مــا بــین العــذیب إلــى ذات    .     ٣٤١ /  ١٠       اللــسان   .                               عــرق كــل شــئ أصــله جمــع أعــراق وعــروق  :        أعــراق -   ) ٤ (

ٕعــرق والــى الیمامــة والــى جبلــي طیــئ والــى وجــرة والــ ٕ ٕ ٕ                                            ٕ ٕ ٕ ُ                               ُأول تهامــة إلــى البحــر وجــدة، وقیــل   :                  ى الــیمن، وذات عــرقٕ

  .               وتهامـة اســم مكــة  .                                                                             تهامـة مــا بـین ذات عــرق إلـى مــرحلتین مـن وراء مكــة، ومـا وراء ذلــك مـن المغــرب فهـو غــور

    .   ٧٣  ،   ٧٢  /   ١٢       اللسان 



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�الشاعر�قد�اس�نفد�طاقتھ�واستفرغ�ج�ده�و�و�يلقي�آخر�     ىوالناظر�إ����ذا�ا��تام�ير

  .نفاسھ�املح��قة����تحية�دامعة،�ودعاء�بالسقي���سد�ابنھ�الذي�ضمھ�الق��أ

�ال���      �القاتمة �ا��ز�نة �العاطفة �تم���ا �صادقة، �ة �شعو �تجر�ة �ذلك ��عد روالقصيدة

�أبيا��ا،�وقد�تتعا���معھ��ذه�الن��ة�ا��ز�نة�فتبلغ�حد�ال��ط�واليأس� َّ                                                                     ن تلو �ع���نحو�– 

ائد�بالتجر�ة،�و�و�انفعال�نامي��وما�ذلك�إال�ن- َّ           ما�مر�بنا� ��س��لھ متصاعدز�يجة�انفعال�

قن�الشاعر ز�منذ�املطلع،�و�لغ�مداه�ح�ن�سلط�دعاءه�ع���ال�ساء�بالعقم�فال�ير   
                                                               ُ َّ

�!�غالم

�وقفا�عليھ �املص�بة�عامة�فال�ت�و اد�أن�يفقد�الناس�قاطبة�غلما��م�فت�و وكأنھ�أ
 

ن ن                                                                        ر
ً

   .  

ثاء�ابنھ�     ���� روالبن�يز�د�قصيدة�أخر الفقيد�فقد�أك���ا،�وما�بقي�م��ا�ستة�أبيات،�ى
 

                                           
ُ

ثة�واملتأصلة���� �ف��ا�تلك�املعا�ي�الشعر�ة�املتوا �الب�اء�والندب،�وتتكر �معان��ا�حو رتدو ر ل ر

�أن� �وتم�� �عليھ، �وال�سليم �الق��، �كخطاب �املو�ى �و��اء �يتصل �فيما �العر�ية ِ                                                                           النفوس
�ابن�يز�د. �الغمامه�ستمطر   :ليقو

ـــــُ              فطمتك��يام�قب َّ                           وأتـاك�النقصان�قـبل�التم      ل�الفطام���ــ ُ ـــــــــَ ــ ــ   امــ

ـــبأ�ي�أنـت�ظاع  ــ ــ ـنا�لـ
 

     
ً

ـــ ــــم�أمتــــــ ـــ ــ ـــــــــبـ     ع����ـ ــــــوداع�مــنـ ـــ ــــــ ــ ـــ ـــالمھ�ـ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ   وال��سـ

جوك�للم�م�من��مـ  كنت�أ
ر

                      َ
 

ـــُ ــ ــ ـــ        ـ ــــــــــــ ـــر،�وأ������عــ ـــ ـــ ـــَّ        رض��يــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ   امــ

�ت���فيك�الليا���ولم�يحـ ـــرحا ـــ ـــ ـــ   ـ ـــ ــ ــ ع�ن�ذمامي����ـ   رـفظن�ع�دي�وال�

                                                                                                                                        
           رأى أنهـا       ، لكنـه  )                   بقلـس المـاء فیـسقینا   : (      هـي-                  كما یقول المحقـق –                    األصل في روایة البیت   :          قالس الماء -   ) ١ (

               والواقــــع أن هــــذا       ) .    ١٦٩             مجلــــة الزخــــائر   (                   بقــــالس المــــاء یــــسقیها   :                                      ال تالئــــم الــــوزن والمعنــــى فاســــتبدلها بقولــــه 

                                            قلـس اإلنــاء یقلــس إذا فـاض، والــسحابة تقلــس النــدى   :        اللغــة ي  وفــ  .                                      التـصرف یكثــر مــن المحقـق فــي أبیــات الـشاعر

  ) ّ     ّالــصدى (  و   .    ١٨١  ،    ١٨٠  /  ٦      الــسان   .      الزبــد                 بحــر قــالس أي یقــذف ب  :      ویقــال  .                           إذا رمــت بــه مــن غیــر مطــر شــدید

                                                        مــا یبقــى مــن المیــت فــي قبـره وهــو جثتــه، وحــشوة الــرأس یقــال لهــا   :                                         ذكـر لــه أبــو العبــاس المبــرد ســتة أوجـه؛ أحــدها

                 وغیــر ذلــك، اللــسان    ..                                                                         الهامــة والــصدى، وكــذلك ذكــر البــوم، ومــا یرجــع مــن الــصوت فــي الجبــل ونحــوه، والعطــش

ًزة مقبولــة فــي تفــسیر البیــت، لــن معنــاه یعتــوره الغمــوض بــدءا مــن ترتیــب                وكلهــا معــاني جــائ  .    ٤٥٥  ،    ٤٥٤  /   ١٤ َّ                                                               ً َّ

                                                                           یقــال لإلبــل المهملــة بــال راع همــت تهمــى فهــي هامیــة إذا ذهبــت علــى وجهــا، ناقــة هامیــة،   )    هــام   : (     وقولــه  .       ألفاظــه

ٍوبعیــر هــام، وكــل ذاهــب وجــار مــن حیــوان أو مـــاء فهــو هــام، ومنــه همــي المطــر، ولعلــه مقلــوب ٍ
ٌ                                                                             ٍ ٍ
   /  ١٥       اللـــسان   . ٌ

٣٦٥    .    



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

َّ                        أ��ا�القــ��،�إن�فيك�ل ـــُ ـــ ـــ ����ــــــ   �نـزعت�مـن�مفاص���وع      ور
                    َ ُ

ـــ ـــ   ظاميــــــ

َ                      غـ���أمس�ت�أمنحك�الو�ر ُ د،�وأ�ـدي�إلـيك�صوب�الغمام      ُ     و���ـــُ
                              
َ َ َ ّ  

�أل��ا�    �املطلع؛ �أبيات �تمثل �أ��ا �عندي �والرا�� �القصيدة، �من �املتبقية ��بيات ��� �ذه

�تم�يد� ����املوضوع�دو نتتفق�مع�القصيدة�السالفة�من�حيث�البدء�املباشر،�والدخو ل

ُ                                                 ا��طاب�إ���ابنھ�ونراه��ع���بإبراز�معا�ي�الطفولة�ألنھ��شغل�عليھ�نفسھ�فيتوجھ��نا�ب

� �للرضيع �بال�سبة �الفطام �كمسألة �ذكر�ا �املرء ��ستعذب �قبل�فطمتك(ال�� ��يام

�يفيد�)الفطام �ما �بقدر �فقط �ذكره �استعذاب �يفيد �ال �الفطام �عن ��نا �وا��ديث ،

  .تخصيص�ما�يتحدث�عنھ�و�يماء�إ���طفولتھ�ال���لم���نأ���ا�ع����ل�حال

ة�إ���قر�ب�منھ����قصيدتھ�السابقة؛�والتلميح     ر ��نا�بانقضاء�عمره�مبكرا�سبقت�إشا
 

                                                                  ٍ  
ً

حيث�قال�ملوحا��سنھ�الذي�قبض�فيھ
 

 
                                

ً
ِ
،�ومع���ذلك�أنھ�ق����قبل�أن�)عام رُ   عش.. : (ّ

�املقام� �الشاعر��� �حز �بواعث �من �وصغره �طفولتھ �ال��ك���ع�� �و�ذا �يفطم، �ح�� نيم�ل

�ف�و�يداو �ثم �ومن ، ر�و ����ل �تؤدي �لك��ا �مختلفة �و�طر �مرة، ��عد �مرة �التعب���ع��ا ق���                                                            ّ َّ

�وأتاك(: لو���الشطر�الثا�ي�من�الب�ت�الذي�نحن�بصدده�يقو. ��اية��مر�إ���غاية�واحدة

ا�. )التمامالنقصان�قبل� �تكرا ،�وال�أقو فاملع����نا�يأ�ي�امتدادا�لسابقھ����الشطر��و
  
ر ل                                                          ل
ً ً
   

�ال�.لھ �التمام �قبل ��فالنقصان �ي�و �أن �إال �الفطام، �قبل �الغالم �موت ة �بالضر ن�ع�� ور

النقصان�ن�يجة�م��تبة�ع���موتھ�قبل�الفطام�قياسا�ع���توا����ف�ار�ودفقات�املشاعر�
 

                                                                             
ً

نة�ب�ن�. ���عقل�الشاعر�وقلبھ روتوظيف�الطباق��نا�ب�ن�النقصان�والتمام�مفيد����املقا

�ال� �النقصان �حالة �نفسھ، ��� �املتناقضت�ن �للطفل،�ا��الت�ن �بال�سبة �املوت �أحد��ا �

  .وحالة�التمام�ال����ان��ب�يرجو�ا�البنھ

؛�)املوت�يفادى�لو(ثم�مسألة�الفداء�ال�تزال��شغلھ�كما�شغلتھ����القصيدة�السالفة�    

�أنت�ظاعنابأ�ي(: لف�و��نا�يقو
 
          
ً

،�)بأ�ي�أنت�( ،�و�لتفات����الب�ت�جمع�ب�ن�ا��طاب�.. )

� �( والغيبة �منھ �يخاطب�) بوداع �كما �يخاطب ��� �كأنھ �استحضار�لھ �ا��طاب �ألن ُ                                                   ذلك ّ

�جعل�. �حياء �التفر�ق �و�ذا �امليت، داع �و �ال�� �وداع �ب�ن �فر �الوداع �عن �تحدث وفلما ّ                                                                   ق   َّ

�أساليب�أو�. الشاعر�يؤثر�ضم���الغيبة�ع���غ��ه�للداللة�ع���الرحيل��بدي رثم�ي�اد�يكر

 الھ�بھ،�بل�ألنھ�كذلك�من�املعا�ي�ال����ش�ل��لمات��عي��ا�لتأصل�املع������نفسھ�وا�شغ
  

                                        ِ
ّ ُ



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�يقو �السابقة �القصيدة �ففي �و���� �ل��ز �يدعوه �نفسھ ��� �حث�ثا لباعثا ن
  

                                                              
ً ً

�تمتعنا�لم(: 

ه�أن�. )�سالم�أمتع�بوداع�منھ�وال�لم(: ل،�و�و��نا�يقو..)الليا���منك روش�يھ�بذلك�تصو

�امل �مقاتلة �استطاع �لو �يتم�� �وأنھ �ضده، �حر�ا �يخوض املوت
 

                                                  
ً

�ففي� �ابنھ؛ �ليفدي نايا

�)ال�مام�املنايا�عنك�با���ش�ولقاتلنا(: لالقصيدة�السابقة�يقو ل،�و�و��نا�يدنو�من�القو

�ت��(: لذاتھ�لكنھ��س�بدل�املوت�بالليا���فيقو فمسألة�موت�ابنھ�حر�ا�.. )الليا���فيك�رحا
 

                     
ً

�عليھ �واملنايا �الليا�� �. شن��ا �جره �مصابھ �عرض ��� �ال��و�ل �من �ضرب �شبوب�ّ                                      و�ذا إليھ

  .عاطفتھ�وانفعالھ�الزائد�بالتجر�ة

�ذلك����يص�للق��،�و���)الق��أ��ا�:( ومخاطبتھ�الق����نا      ل�إكبار�لشأنھ�ألنھ�كما�يقو

حھ �ر �يضم �يز�د ��َّ   إن(: وابن �لر �أ�ى�.).و�فيك �منھ ح �الر �م��لة �ابنھ �ت��يل �ع�� و�وتأكيدا
 

                                            
ً

وح�من�ا��سد��نا�ملمح�من�مالمح�،�ومسألة�نزع�الر)وعظامي�من�مفاص���نزعت(: بقولھ

�ليوافق�حالتھ�النفسية�من�ج�ة،�وليدل�ع���)ال��ع(ومن�ثم�آثر�لفظ�. الثقافة��سالمية

�ا��سد �من ح �الر ج �وخر �املوت �لطبيعة وف�مھ �الق���مظا�ر�الرقة�. و �مخاطبتھ وتظ�ر���

ف��اه�يؤثره� !ابنھَّ                                                              وا��نو�وكأن�ثمة�عالقة�وطيدة��شأت�ب�نھ�و��ن�الق���الذي�دفن�فيھ�

  :بالود�و��دي�إليھ�صوب�الغمام؛�اقرأ�قولھ����ذلك

و�رغ���أمس�ت�أمنحك�الو����د�وأ�دي�إليك�صوب�الغمام
                                                         
َ َ ْ َ َ َ ُ ُ  

�قولھ      �التعب����� ��� �دقتھ �يمنحھ،�)و�رغ��(: ىوتر �الق���ما �يمنح �مضطر�ألن �وكأنھ

�وال��ط�ومضطر�لإلقبال�عليھ�بمظا�ر�الود،�ألنھ�ال�يحتمل�حقيقتھ�ال���ت نبعث�ا��ز

�ل�ول�ا� �تذوب �فاجعة �من �و�ال�ا �املفقود �ابنھ �أشالء �ضم �الق���الذي �إنھ �نفسھ؛ ��

� �لكنھ�.لھ�و�ذه�ا��قيقة�كفيلة�بأن�تجعلھ�يضمر�الكره�للق���والبغض�!الصلبةرال��و

َ                                                                          ع���الرغم�من�ذلك�أصبح�املوطن�الذي�أسكن�فيھ�جسد�ابنھ؛�ومن��نا�أم����يمنحھ� َ

  .ھ�صوب�الغمامالود�و��دي�إلي

و�ذه��بيات�والقصيدة�السابقة�كذلك�تمثل�تجر�ة�فر�دة����الرثاء�بما�توافرت�ف��ا�     

� �مظا�ر�فنية �لبعض�ا–من �تقديم،�-�أشرت �املباشر�دو �والبدء �املوضوعية، ن��الوحدة

�الصياغة �وحسن �النظم �وجودت �العاطفة، ة �وحرا �الصادقة، �ة �الشعو روالتجر�ة . ر

�تمث �ا��ميمية�ومظا�ر�نفسية �و�ذه �الراحل، �وابنھ ��ب �ب�ن �العالقة �حميمية ��� لت



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �خاصا، �مذاقا �القصيدة أكس�ت
  

                          
ً ً

�من�وأظ�رتھ �و�توجع �وأن�نھ، �ش�واه �ي�ث جال � �لنا
 

                                    ر
ً

 

مصابھ�من�أقرب�موضع��شرف�النفوس�عليھ،�ومن�ثم�فرثاؤه�الئط�بالقلوب�محبب�إ���

�بما��شعر�بھ�عادة�ح�ن�يطال ثاء�من�نوع�آخر،�فال�ت�لف�ئالنفوس�ال��شعر�فيھ�القار ً                          ر ع�  

�الذي� �صعو�ة�املوضوع غم �ونحو�ذلك،� �العاطفة ��� د �وال�بر �املوضوعات، ��� روال��عدد و

  .يطرقھ

    � �نوع �من ��و �الرثاء �من �اللو �)الندب(نو�ذا �ح�ن�" :والندب، ب �و�قا ���ل رب�اء

عة�تصوب�إ��� َّ                                                               و �عصف���م�املوت،�في�ن�الشاعر�و�تفجع،�إذ��شعر�بلطمة�مر قلبھ،�فقد� 

�الذبيح،� �ترنح ��صابة ��و �من �و�و�ي��نح �أخيھ، �أو��� �أبيھ �أو��� �ابنھ �القدر��� لأصابھ

�املوت�. فيب�ي�بالدمع�الغزار،�و�نظم��شعار�ي�ث�ف��ا�لوعة�قلبھ�وحرقتھ ىوقد�ينظر�ف��

�وال� �و�صيح �مع�ن، �وال �ناصر�لھ �وال �حفرتھ، �إ�� اغما �و�و�ينحدر� �عي�يھ، �نصب مطال
 

ر
  

                                                                      
ً

 
ُ ً

�ع���ينفعھ �ب�اءه �و���ن �فيب�ي �يلتقمھ، �أن �و�وشك �منھ، �يق��ب �ال�او�ة �ففم ّ                                                                        �صياحھ، ُ

� �وحسرات �آالم ��لھ �م��يا �ت��ينا �شعره ة قيثا
  

                                       ر
ً ً

�أع���.  )١("  �آخر�تقليدي ثاء � �يز�د روالبن

د�ما�املحقق�ضمن� ثاءه�لآلخر�ن�من�غ���أ�لھ،�و�ستدل�عليھ�من�خالل�ب�ت�ن�أو ربذلك� ر

�   :ف��مالشعره،�يقو

سقى�ج
 

     
َ

ــــ ـــ     ثا��عرصة�سـرمرا����َ  دــــــ
                   ّ ّ ُ ً

ٌ                ��اب�ماؤه����س   ـــٌ   )٢(ُ    لوبــ

ٌ                     ر ض�نا�أن�يصوب�لھ���اب�   )٣(كما��انت�أناملھ�تصوب       

                                                           
  . ، طبعة دار المعارف، الطبعة الرابعة٥شوقي ضیف، / د:  الرثاء- )١(
ُأجــدث وأجــداث  :                       بفتحتــین القبــر ، والجمــع  :        الجــدث - ) ٢ ( ْ           ُ                               جمــع عرصــات؛ وهــي كــل موضــع واســع ال   :        والعرصــة  . ْ

َّســر مــن رأى، وســر مــ  :                                                   ســامرا، المدنیــة التــي بناهــا المعتــصم، وفیهــا لغــات منهــا  : ّ      ّوســرمرا  .         بنــاء فیــه َ ُّ                َّ َ             ن رأى، وســاء ُّ

َّ                                            َّفیقـال، سـح المـاء صـبه، وسـح المـاء بنفـسه سـال مـن   : َّ       َّأمـا سـح   ..                     عـن ثعلـب وابـن األنبـاري   .. َّ            َّ رأى، وسامرا-   من 

                                                                        والـسلوب، الـسلوب مـن النـوق التـي ترمـي ولـدها، وناقـة سـلوب وسـالب مـات ولـدها أو   .                       فوق، وكـذا المطـر والـدمع

        ، ولـسان   ٤٠ / ١                  ینظـر مختـار الـصحاح   .                  ت زوجهـا أو حمیمهـا                                               القته لغیـر تمـام، وكـذلك المـرأة، والـسلوب التـي یمـو

    .   ٥٣  ،    ٤٧٢  ،    ١٢٢  /   ١٤  ،  ٧  ،  ١      العرب 

             كالهمــا انــصب ،   : ً                       ًصــاب المطــر صــوبا ، وانــصاب  :                  نــزول المطــر ، یقــال  :             صــوب ، والــصوب  :     یــصوب-    ) ٣ (

ــه تعــالى ُّومطــر صــوب وصــیب وصــیوب ، ومنــه قول ّ                                     ُّ ِّ          ِّالــصیب هنــا   :              قــال أبــو إســحاق  )                  أو كــصیب مــن الــسماء   : (ّ



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ثاء�ابنھ�الصغ���السيما�      روطر�قتھ����الب�ت�ن�ال�ت�اد�تختلف�عن�من��ھ�فيما�سبق����

� �املر�ي فات � �يضم �للق���الذي �بالسقي �بالدعاء �يتصل جدثا سقى(رفيما
 
    
ً

�يبدو�،) �ما �وع��

�ا� �شعو �ال �ا�سيابا �شعره ��� �ي�ساب �نفسھ ��� �متأصال �شعر�ا �تقليدا �يمثل �ذلك فإن
   

ر
  

                                                                      
ً ً ً

 
ً ً

ثائھ� �والب�ت�الثا�ي�فيھ�تلميح�إ���أن�املر�ي�سبق�أن�مدحھ�.أ�لھ�لغ���أل�لھ�أورخاصة����

ة�أن�الشاعر�،�و�انت�العاد)تصوبكما��انت�أناملھ�:( الشاعر�لكرمھ؛�كما�يدل�عليھ�قولھ

ثاء�من�سبق�إليھ�باملديح�أو��ان�ممن�أثرا�م�عطاؤه،�وأحسب�أن�ابن� ر�سرع�إسراعا�إ���
 

                                                                              
ً

  .يز�د�صنع�ذلك�مع�املر�ي�الذي�قصده�بالب�ت�ن�السابق�ن

ثائھ�ب�ن�حياة�املر�ي�وما��انت�عليھ����املا����من�جود�     �ط�الشاعر���� رو���الب�ت�ن� ر

�من �يرجوه �وما �وعطاء، �و�ذل �يز�د�وكرم �ابن �بي��م �ومن �وم�ان مان � ��ل ��� �الشعراء زھ

وتبدو�براعتھ��نا����إيثار�ذكر�. ا��ص��؛�و��ن�حادث�مماتھ�الذي�يحز��م�و�حرم�م�عطاءه

ة�العطاء�أمام� رالسقي�وتخصيص�ق���املر�ي�بالدعاء�ع����ذا�النحو�الذي��ستحضر�صو

� �والعطاء �بالكرم �عرف جل � ثاء �  �نظار�لتالئم
ر  ُ                                      ر
ٍ ���انتكما(   �يفسر�. )تصوب�أناملھ وذلك

ه�مثل��ذه��لفاظ�الدالة�ع���البذل�والعطاء�أمثال �إيثا رأيضا
 

                                                        
ً

�/�ماؤه/���اب/سقى(: 

ُ       �يصوب/ّ   �� �تصوب/َ �املديح�.).�أناملھ �ميال�إ�� �يميل �الب�ت�ن ��� �العام �فاملع�� �ثم �ومن ،
 

                                                    
ً

  باطنا�و���الظا�ر؛�حال�ذكر�الق���
                                ُ ً

وتبدو�. لك�من�تحقق�ذ)�انت(،�ولفظ�املا����)جدث(

�فالتعب�����ا�يدل�داللة�ع���اليد�ومن�)أناملھ(براعتھ�كذلك����استخدام�املجاز����قولھ�

�شك لكن�اختيار�لفظ��نامل�فيھ�. نثم�ع���ال��ص�نفسھ،�واليد�س�ب����العطاء�دو

� ��نامل �حال �ذلك ��ان �إذا �بمع�� �مبالغة؛ �وفيھ �اليد، �من �صغ��ا �جزء �ل�و��ا طرافة
                                                                           
ً ً–�

� �ا��زء �ذلك�- الصغ��و�� �من �العام �واملف�وم �نفسھ، �أو�ال��ص �اليد �بحال �بالنا �فما

�الكرم� �يمثل �منھ �جزء ��ل �أن جة �لد �معطاء �املر�ي �ال��ص �أن �املجاز ر التوظيف ٍ                                                                 ي   ً  

  .وا��ود

                                                                                                                                        

ٍوكـل نـازل مـن علـو إلــى سـفل فقـد صـاب یـصوب، یقـال  .    مطـر  ال
ُ                                          ٍ
                                      كــأنهم صـابت علـیهم سـحابة، صـواقها لطیــرهن   : ُ

       اللــسان   . ُ                                                                ُالــصوب المطــر، وصــاب الغیــث بمكــان كــذا وكــذا، وصــابت الــسماء األرض جادتهــا  :                 دبیــب، وقــال اللیــث

٥٣٤ / ١     .     



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�لون�ن�من�الرثاء      �الذي�يخص�بھ�: قوا��اصل��نا�أن�ابن�يز�د�ا��ص���طر نذلك�اللو

ولده�الذي�مات�صغ��ا،�و�ان�ذلك�نت
 

                                
ً

اخرة� زاج�تجر�ة�إ�سانية�صادقة،�حافلة�باملعا�ي،�

�الشاعر�. بالعواطف �حياة ��� �خصوصية �التجر�ة �–ول�ذه �مر�بنا ��خر–َّ             �كما : ن�واللو

�السابق،�وأحسبھ� نيمثلھ�ب�تان�من�الرثاء�التقليدي�والذي�يختلف�الباعث�فيھ�عن�اللو

  .ال�يقل�جودة�عنھ،�ع���ما�يبدو����من�الب�ت�ن�السابق�ن

 )٤(  -ا :  

ُّ                                                                           �عد�املدح�من�أ��م�أبواب�الشعر�العر�ي،�و�لغ�من�شيوعھ�أن�الشاعر�الذي�يتخلف�      َ ُ

ُّ                                عن�نظمھ�ال��عد�من�كبار�الشعراء َ غم�ذلك�علقت�بھ��عض�الشوائب�ال���صرفت�)١(.ُ ر�و

�وأنھ� �طبيعية، ���يحة �غ���عاطفة �عن �نا��� �معظمھ ��� �أنھ ��االعتقاد �النفوس؛ عنھ

  )٢(و�ھ�ال�يل��م�جانب�الصدق�اذب����دعا

�من�       �و�ستجداء �املال �طلب �خلف �بالشعر�والل�ث �التكسب �شائبة �أن ف وواملعر

�الذي�اس�شعره��عض�النقاد� اء�ذلك�النفو راملمدوح�ن�ع���اختالف�مرات��م��ان�من�و ر

��انت� �والتكسب ��ستجداء ��� �الشعراء غبة � �أن ��و �ا��انب ���ظ �فلقد روالشعراء، ل

� �ابن�مدعاة �ح�ى �فلقد �كث��ة؛ �أحيان ��� �والنفاق �ا��قائق، �وقلب �نحو�الكذب، مليل�م

أغلب�املدح�وأك��ه�ملقا�: " رشيق�عن�خلف��حمر�قولھ
 

                      
ً

 �وكث��ا�ما�دفع�م�ذلك�إ���ذم�)٣(" 
  

                            ِ
ّ ً

وا��انب��خر�و�م�الشعراء�أنف�من�أن��سلك�طر�ق�املديح�أو�. املحمود،�ومدح�املذموم

�أغراضھ �من �غرضا يتخذه
 

                    
ً

�أمثال �بن�: ، �والعباس �يعة، � �أ�ي �وعمر�بن �معمر، �بن رجميل

ى�عن�جميل�بن�عبد�هللا�بن�معمر�أنھ�ما�مدح�أحدا�قط�إال�ذو�ھ�وقرابتھ،�. �حنف و�ر
 

                                                                  و
ً

 

  :ُ                                                                           وأنھ���ب�الوليد�بن�عبد�امللك����سفر،�ف�لفھ�أن�يرجز�بھ،�وظن�أنھ�يمدحھ،�فأ�شأ

ْ                              أنا�جميل����السنام�من�معد� َ َّ  ��الذر����  ٌ
 

      ِ
ّ

 ة�العلياء�والركن
  

 
ِ                و 

ُّ ِ
َ

ِ   ��شد 
    ّ َ

  

                                                           
  . بتصرف یسیر٢١٢:  أسس النقد األدبي- )١(
  .٢١٤:  راجع المصدر نفسه- )٢(
  . طبعة دار الكتب العلمیة بیروت٢/٨٩:  العمدة -)٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�الوليد      �: فقال �ال �املولدين�!ُ     حملتاركب، �من �بھ ��شبھ �و�ان �يعة، � �أ�ي ُ                                           ر �وعمر�بن  

�الز��� �مصعب �فيھ �وقال �تظرفا، �املدح �عن �أنف �ممن �فإنھ ��حنف، �بن يالعباس
 

                                                                 
ً

 :

�يعة�أل�ل�ا���از،�اس رالعباس�عمر�العراق،�ير�د�أنھ�أل�ل�العراق�كعمر�بن�أ�ي� ��ساال�ُ                                                                        
 

      
ً

ٌ                                                                             ���الكالم،�وأنفة�عن�املدح�وال��اء،�واش��ر�بذلك،�فلم�يكن�ي�لفھ�أحد�من�امللوك�وال�

اء �ال�شب�ب�. زرالو ��� �املقاصد �ولطف ، �التغز �حسن �ع�� �وغ��ه �الرشيد �صلة �أخذ لوقد

  )٤( .بال�ساء

�بالشعر�      �ال�تتكسب ��انت �العرب �أن �–و�صل �ا��احظ �يقو �يصنع�–ل�كما �وإنما

ا�يصنعھ�ف�ا�ة�أو�م�افأة�عن�يد�ال��ستطيع�ع���أداء�حق�ا�إال�بالشكر�إعظاما�أحد�م�م
   

                                                                       
ً َّ َّ

ٍ

�وخضع�... ل�ا �الشعر، �ع�� �الصلة �وقبل �امللوك، �فمدح �الذبيا�ي، �النا�غة ��شأ  ح��
                                                                  ِ
ّ

�املنذر �بن �فلما�.. للنعمان �سنان، �بن ��رم �مع �بالشعر��س��ا �سل�� �أ�ي ����بن � وتكسب
                                                        ز  
ً ُ  

را�يتجر�بھ�نحو�البلدان�وقصد�ح���ملك�ال��م،�فأثابھ،�جاء��ع����جعل�الشعر�متج
 

                                                   
ً

�عطيتھ �فيھ،�.. لوأجز �ال�مة �وانحطاط �بالشعر، �السؤال �من �أك�� �ا��طيئة �إن ثم

ل وو���اف،�ح���مقت،�وذل�أ�لھ،�و�لم�جرا،�إ���أن�حرم�السائل،�وعدم�املسؤ                                                                        ُ ُ َّ وأما�.. ُ

لشعر،�وقلة�التعرض�بھ�ملا����أك���من�تقدم�فالغالب�ع���طباع�م��نفة�من�السؤال�با

ي�بقدر�وال�أيدي ر�الناس،�إال�فيما�ال�يز
 

                               
َّ

ءة، ة،��الفلتة�ومر ول�ذا�. �وامل�مة�العظيمةرالناد

  )١( .حاجتھ�ما��علمتھ�العرب��بيات�من�الشعر�يقدم�ا�الرجل�أمام��عم: طقال�عمر�

ت����النقاد�من�شعر�املديح�ما��ان�ناشئا�عن�إ��اب�صادق      ولقد�ا
 

                                                         ر
ً

�باملمدوح�وإجالل� 

�عاطفة�إ�سانية�صادقة �عن ا �صاد �ي�و �ثم �ومن وإكبار�لشأنھ،
 
ر ن                                                      
ً
��ع���الشاعر�. َّ   ��ان ُ                        وما َ ْ ُ

مان�وم�ان،�وما� زفيھ�بتمجيد�الفضائل���سانية�ال���ي�ب���أن�يتصف���ا�الناس�����ل�

�وا�� �التقليد �ع�� �وتبعث ���ز�النفوس �ال�� �الن�يلة �والقيم �باملثل ��شيد �منھ   �ان
                                                                        ُّ ُ

. ماس

ة�إ�سان�فاضل،�أو��سليطھ�الضوء�ع���الفضيلة�من� �الشاعر�ذلك����صو ر سواء�صو ر                                                                       ٍ   َّ

� �عاد�.��حيث �ح�ن �املعتصم ��� �تمام �أ�ي �قصيدة �الشعر�العر�ي ��� �ذلك �أمثلة �ومن

                                                           
  .٨٩ ،١/٨٨: العمدة البن رشیق- )٤(
 .٨٧، ١/٨٦:  العمدة البن رشیق– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٤٦
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   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ة� �عمو �من�معركة رمنتصرا
 

                       
ً

–� م �بالد�الر �سنة�-) ى�الصغرأسيا(و�إحدى �ل�ا ه �غز و��عد

  :وال���مطلع�ا. فتوح��سالم�ـ،�و�ان��ذا�ا��دث�من�أعظم�٢٢٣

  السيف�أصدق�أنباء�من�الكتب���
                            ُ ُ

 ����حد  
        ِ
ّ �ا��د�ب�ن�ا��د�واللعبهَ

                         
َّ َ َُّ  

�ال��صيات�البطولية�ال���تمجد�ال��اعة�      لومن��ذا�القبيل�ما�دار�من�الشعر�حو

  .و�قدام؛��الذي�قيل����صالح�الدين،�وسيف�الدولة�ا��مدا�ي�ونحو�ذلك

د�منھ�إلينا����ء�قليل�جدا�يبلغ�ثالثة�عشر�ب�تا،�أو�أما�شعر�املد     ح�عند�ابن�يز�د�فالوا
  

 
                                                                     ر  

ً ً
ِ
ّ ٌ  

�بقولھ ه �أشعا �جامع �وصفھ ��س��:( ركما �نز �إال �مدائحھ �من �يصلنا ر لم
 

                             ٌ 
َّ

�ذلك�)١(). �ومع

�ا��انب� ��ذا ��� �شعره �من �الباقية �والبقية �املصادر، ��عض ��� �تذكر�عنھ فاألخبار�ال��

مھ�بحيث�ال�يقل�شأنا�عن�مشا����عصره�من�الشعراء�تؤكد�تفوقھ�فيھ�وتمرسھ����نظ
 

                                             
ً

�عنھ. ����ذا�املجال �ا�ي����م��م�الشعراء�يقو لفاملر ٌ                          و�و�شاعر�محسن�مك��،�مدح�: " ز ٌ

�)٢(.." ناملأمو ل�كما�مدح�آل�طا�ر،�و�بدو�أنھ�أك���ف��م�شعره؛�ففي�طبقات�ابن�املع���يقو

�و�ذا��ع���أنھ�أك���من�نظم�املديح�)٣( "فأفرغ��عد�ذلك�شعره����مدح�آل�طا�ر�: " املؤلف

ٌ                                    ع���نطاق�واسع،�وأن�الساقط�منھ�كث�� َّ.  

      � �املديح �فن ��� �أيضا �تمرسھ �ع�� ��خبار�تدل ��ذه ومثل
 

                                              
ً

�غالب�– �إليھ �يميل �حسبما

� �ذلك�–الظن ��� �العادة �جرت �كما �بھ �يقصد ��ان �وأنھ �فيھ �براعتھ �ع�� �تدل �لعل�ا �بل

�وك اء �والو �ا��لفاء �الدولةزرالوقت، جال �نحو�املبالغات�. ربار� �الوا�� �ميلھ �ذلك و�ر�ان

ة�مست�ناة� �–�كما�سيأ�ي�من�خالل�النماذج�–روتوق���املمدوح�ن�بصو ر�ومثل��ذه��مو

د�لشيوعھ�ب�ن�شعراء�املديح� رتطرح�مسألة�م�مة�أال�و���تكسبھ�بالشعر�و�و�احتمال�وا                                                                             ُّ

  .���العصر�العبا���

                                                           
  .١٤٨ ص ١٤ ، ١٣العدد :  مجلة الذخائر -)١(
  .٣٥٥:  معجم الشعراء -)٢(
، وولده عبد اهللا، بعد أن لعله یقصد بآل طاهر هنا، طاهر بن الحسین. ٣٠١ ، ٢٩٩:  طبقات الشعراء -)٣(

  .تصالح مع األخیر منهما، ودعاه للسفر إلى مصر لیحظى برفقته



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�شعر      �من �الباقية �و�بيات �قسم�ن؛ �إ�� �تقسيم�ا �يمكن �يز�د �ابن �لدى �ل�و�املديح

ة�فردية،�و�ج�ل�املخصوص�باملديح�����ل�ب�ت�م��ا،�: م��ما ٍ                                                                     ر     أبيات�متفرقة،�تأ�ي����صو ُ َ ْ ُ  

ُّ                               كما�يج�ل�التعرف�ع���مناسبا��ا ُ                                                    لكن�املتأمل�ل�ا�جملة�ال����زه�معرفة�وج�تھ�ف��ا،�إذ�. ُ ُ َّ

ستق �� �الطبقة ���ا �يقصد �مطالعة�ريبدو�أنھ �من �س�ت�� �كما اء، �والو ��األمراء زرراطية

َّ                                                  خمسة�أبيات�يخص���ا�ا��سن�بن�و�ب،�ومن�ثم�فاملخصوص�: الثا�يوالقسم�. نماذج�ا َ

رباملديح�ف��ا�معلوم�ومش�و   )٤(:�فتمثلھ��بيات�التالية�و���قولھل�و القسمفأما� .ٌ                         

ٌ                             حللت�من�القلوب�وأنت�أ�ـل��� َّ                    �لذاك�مـحل�حبات�ال   َ   قـلوبَّ

  )١( :وقولھ

  ن�لك�فيما�م����ول�س�ي�و   ٌّ                         لـم�يـكن����خليقة�هللا�ند��

  )٢(: وقولھ

َّ                                   ولـو�أن�ركـبا�يمموك�لقاد�م��� ً َ ْ َ ُ                              ��سيمك�ح����ستدل�بك�الركب   َّ َُّ َّ َ  

  )٣(: وقولھ

يث���
       
ْ  �امل�ند�والسنان�الل�ذمّ      ��حـد   عليك�إذا�النفوس�تطايرت�ُ

 
                       ُ
ِ
ّ َّ  

  )٤(: وقولھ

ال�شانـ   ��أكرمھ�هللا�بالدنو�من�قدمـك   يك�تحـت��عـلك��زال�

                                                           
َّحبة القلب  : َّ            َّ حبات القلوب -   ) ٤ ( َ         َّ    .  ٦٧ / ١ :ِّ             ِّمختار الصحاح   .                     سویداؤه ، وقیل ثمرته  : َ
ُّ الند بالكسر -   ) ١ ( ِّ            ُّ َّالمثل والنظیر وكذا الندید والندیدة  : ِّ ُ ْ ِ                                  َّ ُ ْ    .   ٢٧٢ / ١  :             مختار الصحاح  . ِ
َّ، یممـــه قــصده، وتیممـــه )   یمـــم (     مـــادة   : ِّ               ِّفـــي مختــار الـــصحاح  .      قـــصدوك  : َّ    َّممـــوك   ی -   ) ٢ ( َّ                   َّ              وأصـــله التعمـــد    .. َّ     َّتقـــصده  : َّ

   .   ٣١٠ / ١  .        والتوخي
     سـنان   :        والـسنان  .                  وهـذه صـفة جـودة فیـه  .    ٢٩٢ / ١             مختار الصحاح   .                            السیف المطبوع من حدید الهند  :         المهند -   ) ٣ (

    .  ٣  ٢٥ / ١             مختار الصحاح   .       القاطع  :                 واللهذم من األسنة  .      الرمح
  ال   :          ، والمعنـى "                    وال یجـرمنكم شـنآن قـوم     : "                ومنـه قولـه تعـالى  .                            الـشناءة مثـل الـشناعة ، الـبغض  :    شنأ  :        شانیك -   ) ٤ (

   .   ١٠٢ / ١       اللسان   .                                     یحملنكم بغیض قوم، أو شنآن أي بغضاؤهم



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

  )٥( :وقولھ

و�ـحل�ما�عـ
   

            
َ ُّ ِ

 قد�الرجال�بكيده��َ
 
  

                 ُ
ِ
ّ َ

   �عـفوا�و���ل�كـيده�ما�أبرما    
                           ُ ُ ً

  

  :وقولھ

��لھ�خوفا�من�اللـ��� أنـت�دو
 

ن                             
ً

�ذاك�حاشاك�دوــــــ�ـ   َ  نھ�وما�دو   !ن

ه   :روقولھ،�و�و�مما�استدركتھ�ع���جامع�أشعا

ض�يفديك    ��و�فديـ���أعاديـ�ا��فـدتك�نفـ�� �ظ�ر�� ر�بل��ل�من�فو
 

ق                              
َ

 ْ َ ُّ  

�وقواف��ا،�       ا��ا �أو �الختالف �نظرا �مختلفة؛ �مديح �قصائد �من �الثمانية ��بيات زو�ذه
 

                                                                       
ً

�أن��سقط�مع�ما�سقط�من�شعر�املديح�لديھ�–والذي�أبقا�ا�خالدة� �جر��ا�ع���-ن�دو

�الشوا�د�����عض�املصادر�� �لسنة�مجر
                                 ى 
َّ �ما�قصد�الشاعر�ب�ل�ب�ت�. دبية�والنقدية  ٍ                        ر  و ُ  

�أو��مراء� �ا��لفاء �من �خاصة منھ � ��� فة �املعر �ال��صيات �من �عباسية ���صية زم��ا و

�قراءة� �خالل �من ��و���م �ع�� �التعرف �يمكن �أو�ال �التحقيق �وجھ �ع�� �نج�ل�م الذين

�أنھ�يخاطب���صية�ذات�شأن�ير���النوال�م��ا�وال ُ                                                            ى    �بيات؛�الل�م�سو َ ْ ُ ُ              عطاء،�أو�ع��� 

���ا �تقو�ة�صلتھ �عامة�بمع��� .�قل �ل�ا�دالالت �النحو�املفرد ��ذا �ع�� �فاألبيات �ثم َّ                                                        ومن

�سواه وأحسب�لقيم��ا�. نصالح�ا�أن�تقال�كنموذج�للمديح�الذي�ال�يختص�بھ�إ�سان�دو

�املصادر� ��عض ��� �ذكر�ا د �يتوا �أمثلة �بقيت ��سلو�ية �صياغ��ا وعة �و �والفكر�ة رالفنية ر

  .عن�ت�بإيراد�اال���

قة�      �الشاعر�����ل�م��ا�ف������معظم�ا�معا�ي�مطر وأما�من�حيث�املعا�ي�ال���طرق�ا                                                                            ٍ
�صوغ�ا� ��� �غ���ا �تفو �لك��ا �العصر�العبا���، ��� �السيما �املادح�ن �الشعراء �قبل قمن

ود�. نو�راعة�عرض�ا�كأحسن�ما�ي�و رو�مكننا�التحدث�عن��ذه�املعا�ي�فيما�ي���تبعا�لو
 

                                                 
ً

  :ت�الثمانية�وتوال��ا�بيا

                                                           
ُیــسحل ، یقــال ســحله یــسحله ســحال ، وســحلوه  :       قولــه -   ) ٥ ( ْ                                   ُ ُ ســداه ، والــسحیل الغــزل الــذي  ا           أي لــم یفتلــو  : ْ ْ َّ ُ                           ُ ْ َّ   . ُْ       ُْلــم یبــرمُ

ْوالمبرم ُ       ْ ْوالسحیل من الثیاب مـا كـان غزلـه طاقـا واحـدا والمبـرم المفتـول مـن الغـزل طـاقین  .                    الغزل المفتول الغزل  : ُ ً ً َّ                                                                       ْ ً ً َّ .  

َّوالمعنى في البیت أنه ال یغلبه كید الرجال، وأن كیده یحل ما أبرمه كید اآلخرین  .    ٣٢٨  ،    ٣٢٧ /  ١١       اللسان  ُ                                                                         َّ ُ.   



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

��و-) ١(     �الب�ت �القلوب: " ل�� �من حللت
  

              
َ َ

..”� �إبراز�مع�� �الشاعر�إ�� �ُّ        التودد،���دف

� �ل��ص �املمدوح؛وإظ�ار�املحبة �عا�� �أنھ �بيان �طر�ق �امل��لة،�عن �من �الناس،�محبوب

يحھ�فاع��ض�بقولھ�يخاطب��واح��ز�الشاعر�من�ش��ة�الكذب����مدَّ        الرعية،قر�ب�من�

� (:مدوحامل �أ�ل ����.)لذاكٌ          وأنت �الز�ف �من �تنجيھ �أن �كفيلة ��ع��اضية �ا��ملة �و�ذه

�و�دعاء ُ                                      واللغة�ال���استخدم�ا�الشاعر����الب�ت�. و���اع��اض�مستحسن��ا�نا. لالقو

 �بر�انا�منھ�ع����خالص�والصدق�–لغة�ا��ب�ال���يخاطب���ا�ا��ب�ب�أو�الصديق�
  

                            ِ
ّ ً

–�

  .شعراء��املتن���ع���س�يل�املثالو���لغة�اش��ر���ا��عض�ال

أي�ابن�ص���،“ ..ٌّ                        لم�يكن����خليقة�هللا�ند�لك : "�و���الب�ت�التا��- )٢(      ر�املمدوح����

ّ                                                                            يز�د�ا��ص���ل�س�لھ�مثيل�أو�نظ���ب�ن�خلق�هللا،�ومن�ا��ائز�تقبل��ذا��مر�من�و��� ِ

�. الشعر �آخره �ح�� �الب�ت �مطالعة ��� �قدما �مض�نا �إذا لكننا
  

                                              
ً ُ

�قولھ �م����فيما(: أع��

�شعرنا�باملغاالة�املطلقة؛�ألن��ذا�الطرح�الغر�ب�يتعلق�باملا����كما�يتعلق�)نيكوول�س�

���� �مفرط �و�و�كذلك �عقليا، �و�و�أمر�مستحيل �واحد، �وقت ��� با��اضر�واملستقبل
 

                                                                      
ً

ٍ

�مسألة�. ا��يال ��� �يز�د �ابن �با�غماس �خفي �طر�� �من �إلينا �يومئ �أخر �ج�ة ىو�و�من

د�ل��دد�. ٍ                                             ���شاعت����ذلك�العصر�ب�ن�كث���من�شعراء�املديحالتكسب�ال رو�و�احتمال�وا

 .�غمة�املبالغة����غالب�أبياتھ

     )٣( -� �أيضا �واملمدوح
 

              
ً

�ا- �الب�ت ���� �رولو(: �و�و�قولھ–لتا�� َ       �أن �يمموكَّ    كبا
         َّ ً ْ

�قبلة�، )..

�وجوده �لكرمھ �ك. ل��ميع؛ �من �عنھ �عرف �أو�ما ��سيمھ �إليھ �الناس ُ                                           ودليل �العطاء�ُ رم

 .ُ                    وحسن�ا��الل�ونحو�ذلك

�فيھ- )٤(      ��و�ثناء�منھ�.).�عليك�إذا�النفوس�تطايرتيث��(: ل�والب�ت�التا���الذي�يقو

ب ��ذه�املعا�ي�كذلك�. وع�����اعة�املمدوح�وجرأتھ�وإقدامھ�و�راعتھ����ا��ر قو�و��سو

�من�النفس�موقعا��ولك��ا�مبالغة�مستحسنة،�تقع)تطايرت�النفوس�إذا(مساق�املبالغة،�
 

                
ً

�غلب� �ال��اعة، �و�� �محمودة، �إ�سانية �فضيلة ���صھ ��� �و�و�يمتدح مقبوال�السيما
 

                                                                     
ً

مان�وم�ان  .زخلع�ا�ع���املمدوح�ن�����ل�

ال�شانيك�تحت��علك" : �و���قولھ- )٥(     . �ل�س����الب�ت�إخبار�أو�مع����خبار.."زال�

�مبغض �إذالل �يديم �بأن �للممدوح �الدعاء �بھ �قصد �أو�لكنھ �عنھ��و�و�شان�يھ،يھ �ك�� َّ            ما



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٥٠
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   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�وذلك�يفيد�علو�شأن�املمدوح�وأن�أعداءه�أو�مبغضيھ�ال�قيمة�ل�م�.)�علكتحت� (:بقولھ

�والشطر�الثا�ي�دعاء�أيضا�بأن�!قدمھ���نظره�ف�م�تحت��علھ�بل�لن�ي�س���ل�م�مالمسة�
 

                             
ً

�بقولھ �ع���عنھ �و�و�ما ، �الصو �من ة �بصو �منھ �بالقرب �عل��م �يمن ر  ال َّ                                                         ر �من�الدنوب(:   َّ

�الشطر��و .)قدمك ��� �وامل�انة�)�علك تحت:( لوقولھ �املذلة �لتصو�ر�مدى ٌ                                      ��عب���دقيق

�شان�يھال�� �. �عل��ا �صاحب �ذكر�ا �ال�� ��� اية �الر �)١( .املنصفوو�ذه �عنھ�، �خطأ ونقل�ا
 

               
ً

أي��ا����مجلة�الذخائر�  فعلك تحت(رجامع�أشعار�ابن�يز�د�حيث�
     ْ
و���ل�ست���يحة�)٢()ِ

 قدمك(: ُ                                             أل��ا�ال�تناسب�ما�ختم�بھ�الشاعر�ب�تھ،�و�و�قولھفيما�أحسب؛�
 

    ِ
َ

�والقدم�مالئمة�)

يخفى�ما����الب�ت�من�مبالغة،�ولقد�أملح�إ���ذلك�ابن�وكيع�ال� ثم .لللنعل����الشطر��و

ح�ن�ذكر�ب�ت�ابن�يز�د�ا��ص��،�فقال�معلقا�عليھ
 

                                            
ً

 ولكن�ا��ص���بالغ�فقال: " 
 

                      ْ
ِ

وذكر�:( َّ

�)الب�ت �نبھ   �ف�ذا
          َّ َ

�املمدوح� ��عال �تحت ��ام�م �جعل �ألنھ ��عاال، �للنعال �جعل �أن    ع��
   

                                                         َ َ َ
ِ ِ ِ

َ ً ّ

 �النعال
        ِ
�ا�ابن�وكيع�أن�الشاعر�جعل�من��،�)١("ّ روموطن�املبالغة����الب�ت�كما�تصو �شا�ئَّ                                                             

�و�دعو� �املمدوح، ��عال ��عاال�تحت ��ام��م �جعل �فكأنھ �قدمھ، �تحت ��عاال�أل��م املمدوح
  

                                                                        
ً ً

وذلك�وجھ�املبالغة�. �النعال�ال������من��امات�الشانئ�نُ                         بأن�ال�تمس�قدم�املمدوح��ذه

أيھ ��عيد،�فيما�أظن،�حسبما�أشرت�إ���املتبادر�إ����ذ�ان�من�قراءة� .ر��� ُ                                                                   ر و�ذا�تصو  

�من�قبل ��نا. الب�ت ��طمئنان�إليھ �يمكن �يظ�ر�: واملع���الذي اد�أن �الشاعر�أ �إ�انةرأن

�عليھ،�وكأن�املمدوح�يطأ��اما��م�بـ�ٍ                        ،�وأ��م����وضع�ذليل�ال�يملمدوحھالشانئ�ن� نحسدو

  �عل(
   ْ َ

وموطن�املبالغة�ع����ذا�النحو�الذي�طرحتھ�أنھ�اس�بعد�أن�يطأ��اما��م�بقدمھ�. )ھ

�شأ��م،� �من �وال��و�ن �إ�ان��م ��� �منھ �إمعانا ��اما��م؛ �قدمھ �تالمس �ال �ح�� مباشرة
   

                                                                         
ً ُ ً

تقاء�بھواملستفاد�من�ذلك��لھ��و��عظيم���ص�ممد. وتحق���م�وإذالل�م  .روحھ�و�

�فيھ- )٦(     �يقو �الذي �التا�� �بكيده:" ل�والب�ت �الرجال �عقد �ما    و�حل
                         ُ ّ ُ
�لوصف�.."ِ ٌ            �بيان

ّ                                                                               املمدوح�بالعقل�والد�اء�وحسن�الفطن،�والظا�ر�من�املع���أن�كيده��غلب�كيد�الرجال،� ْ ُ

                                                           
 .٤٧٠:  المنصف البن وكیع– )١(
 .١٧٠: مجلة الذخائر – )٢(
  .٤٧٠:  المنصف- )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٥١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� ����ل �من�امل�ائد)ُ    يحل أي(ُ            وكيده �عقد  �ما
                  ِ
�املع���من�. ُ ��ذا �املتن�� �أخذ ا��ص���ولقد

 :كما�يذكر�ابن�وكيع؛�فقال�وقد�أظ�ر�التضعيف

ٌ                            وال�ي��م��مر�الذي��و�حالل� ُ    ���وال�يحلل��مر�الذي��و�م��م  ُ
                           ُ َ ُ

 

�الب�ت�التا��- )٧(     ��� �قولھ �من�هللا: " �أما ��لھ�خوفا �دو أنت
 

                    ن
ً

 "..� �فيما�فيھ،�فاملع��

�فيجعلھ�مرأعتقد، �بة�أد�ى�ى�أنھ�ير������ص�املمدوح�إ���مرتبة�قصو �وب�ا��انب�
 

                    ر
ً

 

�بة��ل لكن�املع������الب�ت�ظا�ر�املبالغة�جدا،�ومثل��ذا�ھ�ل�س�أد�ى�م��ا،�رمرتبة�من�
                                                 
ً ّ َّ

�طلبا� �العصر�العبا��� ��� �الشعراء �ب�ن ��غيضا �شيوعا �شاع �املرذولة �املبالغات القدر�من
   

                                                                             
ً ً ً

�لعطا��م ا �واستمطا �املمدوح�ن لر���
 
                               ر
ً
�إث .   �ا��ص�� �ب�ت �وكيع �ذكر�ابن �أل�ي�وقد ٍ           ر�ب�ت

نواس�يحمل�مع���شب��ا�بھ�أو�قر�با�منھ�ثم�علق�عل��ما�بما�يفيد�وقوف�ا��ص���عند�
                                                                                
ً ً ً ً

يمع���يدخل����قسم�ال�ساوو�ذا�: " فقال. حدود�اتقاء�املعصية �لو�د. ً                          إنھ�ل��ذا�القو

�خاف�هللا،�فمنعقد �ولكنھ �ا��ص��؛ �القو ��ذا �يقو �أن �خلده ل  �دار��� َ                                                      ل ُ �وقد�   تھ�التقية،

�املعصية�ذلك،وال��لَّ    �م،  �و��ت�ابن�يز�د�ا��ص���بما�فيھ�من�مبالغة�يذكرنا�)٢(" ل�بقو
 

                                               ِ
ّ

د����العمدة�من�مبالغات�الشعراء�ضمن�باب� �أ�ي�نواس)الغلو(ربما�و  )١(:ل�خاصة�قو

َ            وأخفـت�أ�ل  �الشـرك�ح�����َ
 
 

              َّ
ِ
ّ

 إنھ�لتخافك�النطف�ال���لم�تخلق   
    

                             ِ
َ ْ ُ ُ

  

ك�-  )٨(     �الشاعرر�و���الب�ت��خ��،�املستد  َ           فدتك�نف���: " لع���جامع�الديوان،�يقو

�أعاديك �للممدوح،�.  “و�فدي�� �وإظ�ار�املودة �ا��ب، �لغة �جديد �من �الشاعر�فيھ �سلك

،�والفداء�)نف��� فدتك(و�و��عرض����الب�ت�ملعا�ي�الت��ية�بالنفس�من�أجل�املمدوح�

�الفداء �أنواع �أثمن  بالنفس
                         َ
ِ .� �املمدوح �فداء �عن �حديثھ �قر   نلكنھ

                              َ َ
�عن� �با��ديث بنفسھ

�الل�م�إال�!��افالظا�ر��نا�أنھ�دعا�لنفسھ،�وا�شغل� " أعاديك و�فدي��: " أعاديھ،�فقال
  

          
َّ َّ

�أعادي�ممدوحھ�بم��لة�أعاديھ �أعادي�املمدوح�أعاديھ�أيضا،�أو�أنھ�أنز لأن�ي�و أو�أنھ�. ن

: �قالوأحسب�لو�أنھ. يتم���بقولھ��ذا�مو��م�وفناء�م����مقابل�فدائھ�ل��ص�املمدوح

ة�ال��شغلھ�عن�)أعاديك و�فديك( ر�لتم�لھ�املع���املراد�الذي�يتوجھ�بھ�إ���املمدوح�بصو                                                                َّ

                                                           
 .٥٥٨:  المنصف- )٢(
  .٥٥٠: ودیوان أبي نواس. ٢/١٤:  العمدة البن رشیق - )١(
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                                    ّ َ ْ
ِ 

� �املتن���يمدح�ا��س�ن�بن�إ��اق� . !املديحلممدوحھ�كما�تقت����أصو لوش�يھ�بھ�قو

  )٢(:التنو��

    تطيع�ا��اسدين�وأنت�مرء���
                         ٌ َ ُ ُ

ِ                              �جعلت�فداءه�و�م�فدا�ي  ِ ُِ َُ ُ ُ ُ  

�املتن��     ُ    �مو(: لوقو �ب�تھ�)فدا�ي ُ ��� �ا��ص�� �قو �مالءمة �أك���من �الب�ت �مع�� ِ                                                 ل �يالئم  

ماه�بھ�حاسدوه�)أعاديك و�فدي��(: َّ       السابق  َ                                                       ر �ألن�ب�ت�املتن����ان����مقام�املديح�ودفع�ما�

 ح���أوقعوا�ب�نھ�و��ن�أ�ي�إ��اق�التنو��؛�فجمع����الب�ت�ب�ن�املديح�وذم�ا��اسدين�
                                                                              ِ
ّ

� �ال��مة �ودفع �عل��م �والدعاء �مدافعا �نفسھ عن
 

               
ً

�ع��ا، ُ     و�م(�فقولھ �من�) �فدا�يُ جزء

ٍ                                موضوع��عتذار�واملديح����آن�واحد َ                                               لكننا�لم�ن�ب�ن����ب�ت�ا��ص���الس�ب����ا��مع�. ٍ َّ ِ

�ال�!ذلك؟ف�ل�حدث�لھ�مثلما�حدث�للمتن���أم�غ���. لھِ                             ب�ن�فداء�املمدوح�وفداء��عادي�

�ل ثم�مال�شاعرنا����شطره�الثا�ي�.  ٍ          علل�كث��ةريمكننا�القطع���ذا�من�خالل�الب�ت�املذ�و
 

                             
َّ

�فقال �شعر�املديح، ��� �عصره ��� �شا�ع �كأسلوب  نحو�املبالغة
 

                                                   ٍ
َ

ْ    من ُّ   �ل بل: " ٍ فو َ
 

  ق
َ

 ِ    ظ�ر  

ض ِ  ر � َّ                                                             وكأنھ�استقل�فدائھ�بنفسھ�فأضرب�عن�ذلك�ودعا�بأن�يفديھ�جميع�من� " ِ      يفديك  

ضع���ظ�ر�    �واملع������الشطر�الثا�ي�إطالق�لل!ر�
                                ٌ َّ ّ
�فيھ�في�سع�بذلك�مع���وإفساحمع���ِ

ل الفداء�فيالئم�مقام�املمدوح،�و�قع�من�نفسھ�موقع�الرضا�والقبو   
 
  

                                                         ِ َ َ
ِ
ّ َ

ِ.  

�من�أبيات�املديح�عند�ابن�يز�د؛�فتتمثل����خمسة�أبيات�قال�ا����الثا�ي القسم وأما     

�ابن�يز�د. مديح�ا��سن�بن�و�ب�وقت�توليھ�خراج�دمشق   :ليقو

َ         سقى�دمش     ْ           وما�ضمت�جَ   ق�ـــَ ـــَّ خ  ُ           وان��ا����ــ
 ر  
ْ ــــ َ ـــــــــــ اكھ�ضلعـــ    و�املالط�ن����أو

ر                        ُ َ َ
ِ  َ)١(  

ـــإذا�ترنم�في     ــ ـــَّ       ھ�الرعـــ ــــــــ عــــــــــــ ز ـد�أ
      َ  
ـــُ ـــ ــــــــــ ـــُ        حـ���ين  َ        ـجھ����ـ ــ ـــ ازع�غــ

 
     
َ

ـــ َ                ر�ا�ثـم�يرتـــــــــــــــــــ َّ ٌ ً ــــــــــــَ   )٢( ُ    ـدعـ

                                                           
                                                                 والبیت ضمن قصیدة یمدح بهـا أبـو الطیـب الحـسین بـن إسـحاق التنـوخي وكـان   .   ٧٣  : ُ                 ُ ینظر العرف الطیب -   ) ٢ (

    .                                  یعاتبه فأجابه المتنبي بهذه األبیاتٌ                                                  ٌقوم قد هجوه ونحلوا الهجاء إلى أبي الطیب فكتب إلیه 
َّ                     َّجانبــا الـسنام ممــا یلــي   :                  الكتفــان، والمالطـان  :         والمالطـان  . ّ      ّأي هــش  : َّ                      َّ رخــو بكـسر الــراء وفتحهـا ء  شـي  :      رخــو -   ) ١ (

  : َ   َضــلع  :      وقولـه  .                                           مـا فـوق الفخـذ كـالكتف فـوق العـضد، وجمعـه أوراك  :       والـورك  .             الجنبـان كـذلك  :                 مقدمتـه، والمالطـان

َّوالــضلع بــوزن الــضرع المیــل والجنــف وبابــه قطــع  .       الجــائر  : َّ      َّالــضالع َُّ َ َ                                        َّ َُّ َ                أعــوذ بــك مــن ضــلع       : "             قــال رســول اهللا   . َ

َّالــــدین، أي ثقــــل الــــدین  َّ                    َّ    .     ٥١٠  /   ١٠   ، و   ٤٠٧  /  ٧  :              ، ولــــسان العــــرب   ١٦٠  ،    ١٠١ / ١  : ِّ            ِّمختــــار الــــصحاح  :     ینظــــر   ". َّ

   .     الماءً                                                                              ًولعله هنا یصف سحابا ویصوره في سیره بالبعیر المتثاقل الوركین، كنایة عن تثاقله ب
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                                    ّ َ ْ
ِ 

ف�حالية������                       �اضا�من�املعر �سقي�
 

و    
                              ر

ً
 َ ًَ

ف��ن�للمجد�مصطاف�وم  
 

 
                    

ٌ
ِ

ـــَّ ــ ــ   )٣(ُ      رتبـعـ

ـــح  ـــ يث�املــ
 

     
ُ

ـــ ـــ م�معـمــ ُ        ر �ا ـــ  ــ ــ  ود�مساك��ا�������بآل�و�ب�وشمل�املجد�مجتـمعـ
  

  
 
 

                                          ُ
ِ ُ

ِ ِ
ُ
ِ

ٌ)١(  

�ح���ح     َّ               ي  �انت�عوار ـــ َ ــ ــ ل�ا�ــ
 

    
َّ

 �ول�ا�من�جـوده�خـلعفأصبحت  )     ُ    حسن(
                     ُ
ِ ِ

)٢(  

                                                                                                                                        
ُّإذا رجـع صـوته، وتـرنم الطـائر فـي هـدیره، وتـرنم القـوس عنـد اإلنبـاض، وكـل مـا اسـتلذ صـوته وسـمع   :       تـرنم-  ) ٢ ( َّ َّ َّ                                                                                    ُّ َّ َّ َّ

ــه تــرنیم      نقــیض   :            زعــج، اإلزعــاج  :       وأزعجــه  .    ١٠٩ / ١  : ِّ               ِّ، ومختــار الــصحاح   ٢٥٧ /  ١٢  :       اللــسان  .                        منــه رنمــة حــسنة فل

                                  یقــال، زعجــه وأزعجــه إذا أقلقــه الــزعج   :            ال ابــن دریــد قــ  . ً          ً انــزعج قلــیال  :                    أزعجتــه مــن بــالده فــشخص  :             اإلقــرار، تقــول

                                                  جاذبـه فـي الخـصومة، وبیـنهم نزاعـة بـالفتح أي خـصومة فـي   :              ونازعـه منازعـة  .                                القلق، وقـد أزعجـه األمـر إذا أقلقـه

ـــى كـــذا نزاعـــا اشـــتقاقات  .   حـــق ـــنفس إل ـــه أي   :      ویقـــال  .         معاطاتهـــا  :              ومنازعـــة الكـــأس  . ً                                   ًونازعـــت ال ـــازعني فـــالن بنان                     ن

َّ                                                   َّالمــاء الــذي یــسیل مــن الــدلو، وقیــل كــل مــا انــصب مــن الــدلو   :              والغــرب بــالفتح   ..         المــصافحة  :   عــة               صــافحني، والمناز

  /  ٨   ، و   ٢٨٨  /  ٢   ، و   ٦٤٣  /  ١  :       اللـــسان   .  َّ                    َّالـــردع، الكــف عـــن الـــشيء  :       ویرتـــدع  .                            وغیــر ذلـــك، والغـــرب الخمــر كـــذلك

    .        المطرُ                                                 ُیقصد السحاب الممطر، والرعد صوته الذي ینبئ عن نزول  :                   إذا ترنم فیه الرعد  :      وقوله  .    ١٢١
    اســم   :         والمعــروف  .            روض ، وریــاض  :                                مــن البقــل والعنــب والعــشب ، وجمعهــا  :               الــروض ، الروضــة  : ً      ً  ریاضــا   -   ) ٣ (

ـــه واإلحـــسان إلـــى النـــاس، والمعـــروف ضـــد المنكـــر   :        النهایـــة  .                                                                              جـــامع لكـــل مـــا عـــرف مـــن طاعـــة اهللا والتقـــرب إلی

                        یقـول أبـو هـالل العـسكري فـي   .      وغیـره                                حالیة، أي محالة بما فیها مـن جمـال   :      وقوله  .    ٢٤٠   / ٩  :          ، واللسان   ٢١٦ / ٣

         وقـال ابـن   .                     طبعـة دار الجیـل بیـروت  .   ١٧ / ٢  )                                         وروضة حالیـة الـصدور، كاسـیة البطـون والظهـور   : (             دیوان المعاني

         طبعـة دار   .    ٨٩٧ / ٦    ..)                   أهـواك حالیـة وعاطلـة   : (َّ                                                        َّهند الداني في كتاب الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة البـن بـسام

َّالمــروءة والـسخاء، أو الكــرم والـشرف، قــال ابـن ســیده  :       والمجـد  .           إحـسان عبــاس  :         م، تحقیــق    ١٩٩٧               الثقافـة، بیـروت  َّ                                              َّ َّ :  

  .    ٣٩٥  /  ٣       اللــسان   . ُّ                             ُّاألخــذ مــن الــشرف والــسؤدد مــا یكفــي  :           وقیــل المجــد  .                                   المجــد نیــل الــشرف، وال یكــون إال باآلبــاء

         الهــامش    ٣٢٤                                     ینظـر العــرف الطیـب للـشیخ ناصــیف الیـازجي   .                        المنــزل فـي الـصیف والربیــع  :                  والمـصطاف والمرتبـع

      مـصطاف    : (                                           كما استخدم الشاعر ابن مقبـل هـذه العبـارة كـذلك  .                                           في شرح بیت للمتنبي استخدم فیه نفس األلفاظ ٤

    .  م    ١٩٧٩                         الزمخشري، طبعة دار الفكر   .    ٢١٤ / ٢            أساس البالغة   :     أنظر  . ٍ         ٍفي بیت له  )       ومرتبع
ُواحـدتها المكرمـة ، والمكـرم فعـل التكـرم ، وال نظیـر لـه إال  :          المكـارم -   ) ١ ( ُ َ                                                    ُ ُ ْ معـون مـن العـون ، والكـریم اسـم جـامع َ ََ ْ                                  ْ ََ ْ

َّلكــل مــا یحمــد ، أو الجــامع ألنــواع الخیــر والــشرف ُ                                          َّ   :                 وفــالن معمــود مــصمود  )    عمــد   : (     معمــود  .    ٥١٠ /  ١٢       اللــسان   . ُ

      ویقــصد   .                                     أن مــساكن الكرمــاء مقــصودة لطلــب الحــوائج  :            والمعنــى هنــا  .    ٤٢٤ / ٣            أســاس البالغــة   .               مقــصود بــالحوائج

ّ                                                                 ّلیمان، وكانــا مــن أعیــان الكتــاب فــي عــصرهما، ومــن ثــم كانــا قبلــة للــشعراء                     الحــسن بــن وهــب وأخــوه ســ  :        بــآل وهــب

    .    ١٢٣ / ١  :           ، والوفیات   ٦٢٦ / ٢  :             ، وزهر اآلداب   ٢١٦ / ١             وفیات العیان   :     انظر  .         المادحین
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    � �والشاعر�املش�و �ال�اتب ��� �ا��ص�� �يز�د �ابن �قال�ا �ال�� �ا��مسة ��بيات ��� ر�ذه

�بن�حص�ن�بن�ق�س�بن�قنان� �)٣(�بن�م��،)قبال أو(وا��سن�بن�و�ب�بن�سعيد�بن�عمر

� ار�دمشق � �يز�د �ابن �أن ف �املعر زومن �يو�ذه(و �ابن �ف��ا �فار �ال�� �الثانية �املرة ق��� ز�د�َّ                                      

�خراج�)حصنھ �سعيد �بن �و�ب �بن �ا��سن �ف��ا �تو�� �ال�� �الف��ة ��� �تلك تھ �ا � �و�انت ر  ، َ                                                                    ز ِ   

�ياقوت�. دمشق �يقو �كما �حي�ئذ، �و�انت �دمشق �جمال �أد�شھ �ا��ص�� �أن �الب�ن لومن    
                                                                 ٍ ِ ِ
ّ

ة�بقعة�وك��ة�فاك�ة�ونزا�ة�: " ع��ا����م��مھ ة�ونضا ض�بال�خالف؛���سن�عما رجنة�� ر ر

� جود �و �مياه �وك��ة وقعة �ر ب �يدعو�ل�ا� )٤("رمآ �ألن �مدعاة ���ا �شاعرنا �إ��اب ��ان ُ                                             ولقد

  سقى�دمشق�وما�ضمت�جوان��ا:( ُّ       بالسقي
                        َّ َ

(.  

�ا��طو�الذي�     �املتثاقل �ال��اب �عن �يحدثنا �ف��اه �تصو�ر �بأسلوب �ذلك ي و�و�ي�ناو َّ                                                                     ل   

�محالة،� ف �املعر �من �اضا � �املطر�ل�سقي �ي�شر�ب�ساقط �الذي �الرعد �صوت �فيھ ي��نم
 

و
 

ر  
                                                                      

َّ
 

ً
 ِ

ّ َّ

منةع �و� زامرة�باملجد�����ل�الفصو ��ل��ذه��بيات�تمثل�املطلع،�مع�.  ل يولست�أدر                                        ُ

�عتقاد�بأن��بيات�ا��مسة�جزء�من�قصيدة�مدح���ا�ابن�يز�د�ا��سن�بن�و�ب،�أما�

�من� �الساقط �مع �سقطت �ال�� �القصيدة �أبيات �مجموع �من �باقية �أبيات �مجرد َّ                                                                     أ��ا

  !.شعره؟

�ا�      �خص �حال �أية �بدأ�َّ                  ع�� �ولقد �وآلھ، �ا��سن �ملدح �وا��امس �الرا�ع �الب�ت�ن ِ                                                      �ص��

�و�ب �بآل �و�و�يقصد ��ونة، �تلك ��� �وش�ر��م �مل��ل��م �و�ب �بآل �بن�: بالتنو�ھ ا��سن

�ابن�خل�ان�–و�ب�وأخيھ�سليمان،�و�انا� �ولقد�أشار�،)١( عصر�ما�من�أعيان�–ل�كما�يقو

�وتقدير �الكتابة ��� �م��ل��ما �إ�� �الق��وا�ي �فقاليا��صر �ل�ما �بنو�: " �الشعراء �أعر قوقد

                                                                                                                                        
  : َّ    َّحلهـا  :      وقولـه  .                              بمعنـى عاریـة مـن المكـارم والجـود  :      عـواري  :      وقولـه  .              یعـود علـى دمـشق  :     كانـت  :            الضمیر فـي -   ) ٢ (

َوالخلــع  .                   نــا یعنــي بــه ابــن وهــب ه  )     وحــسن   . (       نــزل بهــا ُ      َ ْجمــع خلعــة، والخلعــة خیــار المــال، قــال أبــو ســعید  : ُ ُْ ُ                                          ْ ُْ ُ     ُوســمي   : ُ

ْخیار المال خلعة وخلعة ألنه یخلع قلب الناظر إلیه ِ ُ                                              ْ ِ     .   ٧٩  /  ٨  :       اللسان  . ُ
  :         كمــا ینظــر  .    ١٧٧ / ١  :                      ، والفهرســت البــن النــدیم   ٢١٦ / ١                       وفیــات األعیــان البــن خلكــان   :                  ینظــر التعریــف بــه-  ) ٣ (

                                                               كما یراجع المبحث األول من البحث ففیه حدیث مختـصر عـن الحـسن بـن وهـب   .    ٦٢٦ / ٢            للقیرواني          زهر اآلداب

   .  ٢٨  ،   ٢٧  ،   ٢٦  ص 
  .٢/٤٦٣:  معجم البلدان - )٤(
 .٢١٦/ ١: وفیات األعیان - )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٥٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �الكتاب ��ذا ��� �ول�م �وأنجبوا، �الكتابة ��� �ر�يقصد(و�ب َ    ز � �بما�)�داب  �ل�م ��ش�د �ما

�سب�إل��م
 

         
ُ

�الطا�ي�.    :)تمام أبو(لوف��م�يقو

 كــل�شعـب�كنتم�بھ�آل�و�ـب����ف�و�شع��،�وشعب��ل�أديب�
   

     
                                                      ِ

ّ ُ ْ
ِ ِ ٍِ ٍ

ْ ُّ")٢(  

     � �بن �ا��سن ��ان �ذلك �عن وفضال
 

                         
ً

�حلو� �اللسان، �جيد �الشعر�والبالغة، �حسن  و�ب
                                        ِ
ّ

�ابن�خل�ان)٣(البيان  ��ومن�أجل�ذلك��لھ��ان��خوان�قبلة�للشعراء�املادح�ن،�يقو
 

ِ                                                               ل
ّ

  " :

�، يوقد�مدح��ذين��خو�ن�خلق�كث���من�أعيان�الشعراء�مثل�أ�ي�تمام�الطا�ي،�والبح��                                                                                ُّ ٌ ٌ

� �طبق��ما ��� �كتا)٤("ومن ��� �الق��وا�ي �و�ذكر�ا��صر �الذي�ي� �املديح ��ذا �من �نماذج بھ

� �ون���ما ���ص�ما معا�شمل
 
   
�مل��ل��ما�)٥(.ً �فقط �يكن �لم �الفحو �للشعراء �قبلة ل�و�و��ما

الرفيعة����الشعر�و�دب،�بل�كذلك���ود�ما�وكرم�ما�والظرف�الذي�اش��ر�بھ�ا��سن�
 

                                                                          
ُ

لذلك��لھ�قصده�ابن�يز�د�ا��ص���وامتدحھ�كغ��ه�من�كبار�الش. بن�و�ب�خاصة
 

 
 

                                                       
ُّ

ِ
ُّ

عراء،�

قة�من�قبل�شعراء�  واملعا�ي�ال���طرح�ا�ابن�يز�د����مديحھ�ل��سن�بن�و�ب�معا�ي�مطر
َ                                                                           و 
ِ  

���صھ �ع�� �واملجد �وا��ود �الكرم �معا�ي �وإسباغ �تزكيتھ �م��ا �واملقصد �عادة، . املديح

  :كقولھ��نا

�ح���حل�ا� �انت�عوار
                   ي   
َّ َّ َ     حسن( َ  �فأصـبحت�ول�ا�من�جوده�خلع      ُ(َ

 
                          ُ

ِ
ُ  

�ذ      �قبل �بآل(: لكوقولھ �املجد �وشمل �ا��د�. )مجتمع�و�ب ��ذا �عند ��بيات قوف  و
ِ                        و 
ّ  

�بي�نا�و��ن�ا��وض����ا��كم�ع����ذه��بيات�حكما�عاما�شامال،�السيما�وحظ� يحو
                                                                      ل    
ُّ ً ًً  

   �ف��ا�قليل،�وما�ذكر�منھ�ال��ش���إال�إ���جوده�وكرمھ�وا��لع�ال����ان�يتفضل�)َ      ا��سن(
                                                                         ُ َّ َ
ِ ٌ

�ال �من �ومادحيھ �أ��ابھ �ع�� ��خ��. شعراء��ا �الب�ت ��� �ا��ص�� �أشار�إليھ �ما : ِ                                       و�ذا

  خلع�ول�ا�من�جوده�فأصبحت(
    ُ َ
�–ُّ                                              و�بيات�تومئ�من�قر�ب�إ���تكسب�ابن�يز�د�بالشعر�  .)ِ

� �أظن ��نا–فيما �حيث(: �فقولھ �بآل �مساك��ا، �معمود م ُ                          ر    �امل�ا ٌ ْ ُ �املشار�إ)و�ب  �وقولھ ليھ�،

سلفا
 
    
ً

�من�جوده�خلعل�ا(: 
 

 
             

َ
ِ

جعنا�إ�). ُ �ل�ا�من�قبل�وجدنا�ُ                          ��أبياتھ�املفردة�ال���عرضترفإذا�

                                                           
  . ٦٢٥/ ٢:  زهر اآلداب للحصري - )٢(
  .٢/٦٢٦:  زهر اآلداب - )٣(
  .٢١٦/ ١:  وفیات األعیان - )٤(
 .٢/٨٣٥انظر على سبیل المثال مدیح البحتري للحسن بن وهب : داب زهر اآل– )٥(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٥٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�عن� �شاعرنا �ف��ا �وخرج �شعره ��� �وقعت �ال�� �املبالغات �بذلك �وأع�� �الظن، ��ذا �ي��ر ما

�كقولھ   :لحدود�املنطق�املعقو

  !نلك�مما�م����ول�س�ي�و     ُّ                       لم�يكن����خليقة�هللا�ند��

  :وقولھ

��لھ�خوفا�من�اللـ�� أنت�دو
 

                         ن 
ً

ِ �ذ    اك�حاشاك�دون��ـھ�وما�دو
ن              
ُ َ!  

  :وقولھ

ال�شانيك�تحت��علك�ال����  ال�
  

ِ                         ز
ْ َ

 أكرمھ�هللا�بالدنو�من�قدمك  
 

 
                          ِ

َ
ِ
ّ ُُ َ!  

فمثل��ذه�املبالغات�ال�م��ر�ل�ا�إن�وقفت�عالقة�الشاعر�باملمدوح�عند�حدود�ا��ب�    

�بالشاعر�نحو�التكسب� �فمالت �ذلك ��عدت �إن �العالقة ��ذه �لكن �والتقدير، َّ                                                                       و���اب َّ

غبة�؛وطلب�النوال � �حدود�املعقو �نراه�عندئذ�يميل�ميال�نحو��سراف�واملبالغة�وتجاو
 

ر ل ز
 

                                                              
ً

   
ً

ٍ

ضاء�املمدوح�وطلبا�ل��ظوة�لديھ�وتكث��ا�لعطائھ ���إ
  

                                               ر
ً ً

وذلك�ما�نلمحھ����جانب�من�شعر�.  

املديح�البن�يز�د�ا��ص��،�بل�كذلك����شعر�الرثاء�أيضا؛�كقولھ�ير�ي��عض�م
 

                                                                   
ً

:  

ٌ                       ر    ض�نا�أن�يصوب�لھ���اب��� َ ُ َ     كما��انت�أنامـلھ�تصوب   
                     ُ َ َ ُ

  

�أك���ميال�للمدح�    �أنھ �ن�ب�ن �أن �يمكننا �ل��ص�� �املديح �ألبيات ��ستعراض ��ذا و�عد
 

                                                                       
ً

�ا��انب،� �بة �و �وال��اعة، �والد�اء، ��العقل �النفسية �أو�الفضائل �املعنو�ة ربالصفات                                                                             َّ

من��محبوب�فممدوحھ�لذلك�ا��لق،وا��ود�والكرم�وسعة�العطاء،�والتفرد�بصفاتھ�ب�ن�

�والسؤدد �باملجد �مع�� �وأنھ �للقاصدين، �قبلة �وأنھ �م��م، �قر�ب    الناس
                                                              ُّ ٌ ِ
ْ �من�. َ ونحو�ذلك

� �بن �قدامة �أشار�إل��ا �ال�� ���سانية ���)�ـ٣١٠(جعفر�الفضائل �ع، �أ ��� �وحصر�ا : ر،

 العقل،�وال��اعة،�والعدل،�والعفة�
                                 ِ
�وما�يمكن�أن�يندرج�تح��ا�من�فضائل�إ�سانية�،)١(ّ

�تتعلق���ا �كذلك�ال��غفل�لغة�ا��ب�ال���غلفت�جانبا�من�أبياتھ����املديح�وكأنھ�.ىأخر
 

 
                                                                 

ً
ِ
ّ ُ

�قولھ �أمثال �أو�حب�با؛ �صديقا يخاطب
  

                                
ً ً

�القلوب:(  �من �لذاك/َ               حللت �أ�ل َّ       �حبات�/ٌ               �وأنت

                                                           
  هـ ١٣٠٢مطبعة الجوائب بالقسطنطینیة .  وما یلیها٢٠:  نقد الشعر -)١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٥٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ق��ل�من�فو/�و�فدي���أعاديك/�نف���فدتك(�و�)القلوب    
          َ ّ ُ

ض�  رظ�ر��
 

        
َ

ف�ذه�لغة�. )يفديك

عم��عض�النقاد�أنھ�تفرد�ُ                              ا��ب�ال���عرف���ا�املتن������م َّ                              ز ديحھ،�و   )٢( .��ا 

�القليلة�     �الشعر�ة �أبياتھ �من �يز�د �ابن �مديح ��� �أيضا �اللغة ��ذه �تلمست �أن�� والواقع
                                                                               
ً ُ

اس��ا �ود �مطالع��ا �من �تمكنت �إخالصھ�. رال�� �التعب���عن �أتصو �فيما �ذلك �من روغايتھ

اصة�قائمة�ع���ثوابت�وإ��ابھ����ص�املمدوح،�وتصو�ر�عالقتھ�بھ�ع���أ��ا�عالقة�خ

 ��ال���بنا�ا�املتن���مع�كث���ممن�خص�م�بمديحھ�-إ�سانية�
                                             َّ
�ال�عالقة�مديح�عابر�مدفوع�-ٍ

�ا��ص�� �يز�د �بن �محمد ���ص �قر�ب �من �يالئم ��سلو�ي �ا��انب �و�ذا ومثل�. الثمن،

�شعر �لغة �منھ �يتطلب �ا��انب �ذا
 

                            
ً

�جزال�بليغا �وأسلو�ا قيقة، � �ة
   

                          ر
ً ًً

�العاط  خم � �يلونھ ،
 
ز  

                 
َ
 ِ

فة�ّ

ز��غمة�املبالغة�����عض�أبياتھ وال���تتعا���أحيانا�مع�بر
 

                                                     
ً

.  

  :اى -) ٥(   

�الشعر�ة�ال���لم�تحظ�باال�تمام�أو�الش�رة�كغ���ا�     �فنا�من�الفنو ن�عد�شعر�الش�و ى
                                                                              
ً ّ ُ

غم�ما�تكشف�عنھ�من�دخائل�النفس�ال�شر�ة�وأسرار�العبوس� � �الشعر��خر رمن�فنو ى ن

�ما �غالبا �ال�� والوجوم
 

                     
ً

�الشعراء �من �كث��ا م �تال
 

                     ز
ً

�الفن� .  ��ذا ��عدد �لم �من �الباحث�ن ومن

فة �الشعر�العر�ي�املعر وضمن�فنو أما�جامع�أشعار�محمد�بن�يز�د�فإنھ�لم��شر�إ��� )٣( .ن

�� �ذكر�ا �ال�� �الفنو �ضمن نشعر�الش�و �لشعرهى �تقديمھ �أ. � �وأنا �البصرلكن�� ����رجع

غم�شعره�وقعت�ع���أبيات�ن���ف��ا�الشاعر�ن���ال ،�ولم�تتملك���الد�شة�حي�ئذ� رش�و ٍ                                  ى   

معرف���أنھ��ان�ثر�ا�وسليل�أسرة�أمو�ة
 

                                    
ً

�طموحا،�عا���ال�مة،�شاعرنافلقد��ان�. �عر�قة
 

                    
ً

. ُ                                                    والغالب�أن�يجد�الطموح�����ة�يب�ي�ألجل�ا�و�ش�و��سب��ا. شر�ف�ال�سب،�عز�ز�النفس

  :و�و�القائل

ن�ب نف����مو�لة�باملجد�تطلبھ� و���ومطلب�املجد�مقر   ھ�التلفٌ                      

    � �لديھ �لشعر�الش�و �فاملطالع �ثم �قلتھ�–ىومن �ش�واه�ال�–�ع�� �ع�� �الباعث �أن ى�ير

��ذه�الدائرة�أع���دائرة�النفس�الطموح،�بالرغم�من�أن�الشاعر�لم�يفرد�ا� قي�اد�يفار

                                                           
 .١٩٥أحمد بدوي . د:  أسس النقد األدبي عند العرب– )٢(
  . ١٣٤: أسس النقد األدبي  - )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٥٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

بحديث�خاص�أو�قصيدة��عي��ا�ع���ما�يبدو���؛�وأبياتھ�غالبا�مبثوثة�ب�ن�طيات�شعره�
 

                                                                             
ً

وملا��ان��مر�يتعلق�بطموحھ�فقد�ف�شت�عن�. ّ                       ��لما�مرت�بھ�أو�مر���ايتحسس�ا�املتأمل

�ال����ش�و�م��ا�ابن�يز�د�عادة�فتب�ن����أ��ا�تأ�ي�ع����ذا�النحو   :ر�مو

أوال    
 
   
ً

�من�سوء�ا��ظ:  ،�ىالشكو ر؛�وإنما�يحدث�لھ�ذلك�ن�يجة�لطموحھ�إ���معا����مو

وطلب�املجد�أو�معا���. “��مو�لة�باملجد�تطلبھ�نف��: " ؛����قولھ)املجد(أو�ما��سميھ��و�بـ�

� �عادة�-ٌ                                     لكن�مطلب�املجد�وعر�صعب�ال�تحتمل�النفوس. �يحمده�الناس�عليھء���ر�مو

�القائل– ل�مشاقھ�وعقباتھ،�ع���حد�قو                                   ّ:  

َ                              ال�تحس�ن�املجد�تمرا�أنت�آ�لھ ً َ َ                                 لن�تبلغ�املجد�ح���تلعق�الص��    َّ َ َّ َ َ َ  

�ا      ن�:( بن�يز�د����الشطر�الثا�ي�من�ب�تھلوذلك�تفس���صر�ح�لقو وومطلب�املجد�مقر                   ُ

�وملا��ان��مر�كذلك�فقد�أوجد��ذا�العناء�والتلف�علة�لش�واه�وس�با�آلالمھ،�)!التلفبھ�
 

                                                                    
ً

واملؤسف��نا�أنھ�لم�يبلغنا�من�شعره�����ذا�ا��انب�إال�القليل�النادر؛�مثل�قولھ
 

                                                                         
َّ

:  

ــــج      �فيلفت��)�ق��� �مل(أسمو�إ���          ــ ــ   ـد�عثـ
     ُّ َ

ــــ �ود�ـــــ ـر�م����خـــــــــرـو
 

              
َ

ٍ ِ ْ ُ ـــٌ ــ ــ   )١(رفــ

ـــال�ا��ـ   ظ��سـعد�ي�فـيما�أحـــــــ
                   ُ ُ

ـــــــــ ـــم   اولھ���ــــــ ــ ــ �وال����عنھ�منصرف)ّ      العلو(ن�ـ
 

                
ُ

  

                                                           
               الحـظ، والعثـور،   : ّ       ّ ، والجـد   ٢٥٠ / ١             مختـار الـصحاح   .    رفه                                 لفـت وجهـه عنـه صـرفه ولفتـه عـن رأیـه صـ  :         یلفتني-  ) ١ (

ً                                                                ًعثر في ثوبه یعثر بالضم عثارا بالكسر، ومنه عثر بـه فرسـه سـقط مختـار   :                                    مبالغة من العثرة بمعنى الزلة، ویقال

        أن نــذهب   )     عثــور (                               ومــن الجــائز فــي تفــسیر هــذه الكلمــة   .                            وفــي الكــالم كنایــة عــن ســوء الحــظ  .    ١٧٤ / ١  .       الــصحاح

           هـي الحادثـة   :                عـواثر، والعـاثرة  : َّ                           َّالعـاثر، حبالـة الـصائد، جمعهـا  : ً                          ًیحا للمعنـى ففـي معـاجم اللغـة               أبعد من ذلـك توضـ

                         وفي النهایـة فـي غریـب األثـر   .    ٥٤١ / ٤       اللسان   .                              عثر بهم الزمان إذا أخنى علیهم  :                           التي تعثر بصاحبها من قولهم

                          ث الخــشن ألنـه یعثــر فیــه وقیــل                                            العــواثر، العـواثیر جمــع عــاثور وهــو المكـان الوعــ   ):    ٦٠٦  ،    ٥٤٤ (             ألبـي الــسعادات 

ٍّ                                                     ٍّوقـع فـالن فـي عـاثور شـر إذا وقـع فـي مهلكـة، فاسـتعیر للورطـة   :      ویقـال  .                                   هو حفرة تحفر لیقع األسد وغیره فیـصاد

                     اإلنـــسان الحـــوادث إلـــى  ب                                      دهـــر یقـــصد بـــه الـــزمن المعـــروف وعـــادة مـــا ینـــس  :      وقولـــه  .    ١٨٢ / ٣  .               والخطـــة المهلكـــة

َمهتــر، المهتــر  :      وقولــه  .       الزمــان ْ ُ            َ ْ ُفــي كالمــه، والهتــر بــضم الهــاء       المخطــئ   : ُ ُْ                         ُ ٍ                             ٍذهــاب العقــل مــن كبــر أو مــرض، أو   : ُْ

َخـرف، الخـرف بفتحتـین فـساد العقـل مـن الكبـر وبابـه طـرب، فهـو  :      وقوله  .    ٢٤٩ / ٥       اللسان   . ُ   ُحزن َ                                                     َ ٌخـرف  : َ ِ َ    ٌ ِ       مختـار   . َ

   .  ٧٣  /  ١  :       الصحاح



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٥٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

��ق���/أسمو(: فاأللفاظ     �بالتم�����سا�)العلو /��مل اق � �شعو �عن ر ��اشفة ٍ                              ر  ي،�ٍ  

فيعة� ��شغل���ا�غالبا�نفوس�الطامح�ن�- َّ                       �ع���ع��ا�باألمل��ق����-روالتطلع�نحو�غايات�
    

                              
ً َ ْ ُ

ا� �شعو �ل�م �و�س�ب �املجد �إ�� �الطامح �التطلع �ذلك �ير�ق�م �وكم �وم�ان، مان � ��ل ��
 
ر                                                                       ز 
ً
 ُ  

ومن��نا�حرص�. ُّ                                                            بالنقص�وا��رمان،�السيما�ح�ن�تجا���م�الصعو�ات�وتضيق���م�السبل

�ذلك�ا��انب�الشائك�الذي�غالبا�ما�يواجھ��ل�طموح،�و�و�يمثل�الوجھ�الشاعر�ع���إبراز
 

                                                               
ً

ر�جد�عثو/فيلفت��(: املقابل�لأللفاظ�السابقة�ع����ذا�النحو
           
ُ ٌّ �د�ر�م����خ/َ

 
 

            
َ

ٍ
�ال�ا��ظ�/فِ  رٌ

�وجانب�)ُ       �سعد�ي �سلفا، �إل��ا �أشرت �ال�� ��لفاظ �تمثلھ �املعا�� �نحو�طلب �فالطموح ،
 

                                                                 
ً

الش
 

   
ّ

�با �املحدقة �واملصاعب ��خ��ةقاء ��لفاظ �تمثلھ �طرف�ن�. لطامح�ن ��ناك وكأن

�تمثل� �بألفاظ ��تيان �ع�� �شاعرنا �حرص �ثم �ومن ��عضا، ��عض�ما �يجا�د عان، متصا
 

                                                                    ر
ً

 

�ع���.)منصرف�وال����عنھ�/�فيما�أحاولھ/فيلفت��:( جانب�الصراع�واملجا�دة�وم��ا�قولھ

�النحو� �-�ذا �خالل �تصارع�ألجل- ب�ت�نال�ومن �نفسا�طامحة �نر
 

                        ى
ً

�وال�ت�ن��ا�  �الغاية �بلوغ

  .املصاعب�ال���ت��صد�ا

ثانيا    
 
     
ً

��ظ،�ف�و�ينظر�إ���،�و���ت�بع�ش�واه�من�سوء�ا�من��يام�أو�الزمانىالشكو: 

��يام، �سيأ�ي �كما �الزمان �العداوة�-�أو �و�بادلھ �كيدا �لھ �يكيد �عنيد �خصم �أ��ا ع��
  

                                                
ً ْ

ِ

�ابن�يز�د   :لوالبغضاء،�يقو

    ����ل�يوم�ل�ا�نبل�مفو
                      َّ ٌْ َ
  )١(ٌ                              فة�����كأن���غرض�تنحوه�أو��دفٍ

�وكأنھ�     �نفسھ �ف�و�يصو �عام؛ �بوجھ �أو�الزمن ��يام، �من �تظ�ر�معاناتھ �الب�ت رففي

�عن� �أو��عوقھ �مرامھ، �عن �تث�يھ �ح�� اء �باألر �وتقصده ��يام �ترميھ �مس��دف زغرض

،�والد�ر��وشأ��ا��نا�شأن�ا��ظ�الس��!ي�ثلمتحقيق�أمانيھ،�وال�دف�املرمي�ال�يلبث�أن�

                                                           
ٍنبــال وأنبــال                                                                      النبــل ، الــسهام العربیــة ، وهــي مؤنثــة ال واحــد لهــا مــن لفظهــا وقــد جمعوهــا علــى   :      نبــل - ) ١ ( ٍ            ٍ       مختــار   . ٍ

ُ                                                              ُوفـــي اللـــسان، الفـــوف ثیـــاب رقـــاق مـــن ثیـــاب الـــیمن موشـــاه، وبـــرد مفـــوف أي   .      مزینـــة  :      مفوفـــة  .    ٢٦٨ / ١       الـــصحاح 

ــــیض ــــق، ویــــرد مفــــوف فیــــه خطــــوط ب                 تقــــصده وفــــي مختــــار   :      تنحــــوه  .   ١٥ / ١  :                ، ومختــــار الــــصحاح   ٢٧٤ / ٩  . ُ                            ُرقی

ــا  .                     نحــا نحــوه أي قــصد قــصده  :                    القــصد والطریــق، یقــال  :      النحــو  :       الــصحاح            وأنحــى علیــه   .    ٢٧١ / ١         ر الــصحاح     مخت

       اللـــسان   .                                                                             أقبـــل وأنحـــى لـــه الـــسالح ضـــربه بهـــا أو طعنـــه أو رمـــاه، وأنحـــى لـــه بـــسهم أو غیـــره مـــن الـــسالح  : ً    ً ضـــربا

٣١١ /  ١٥    .    



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ف�و�لم� !ا��رفامل���� �التصو�ر، �السابق�أسلوب �ب�تھ ��� �الشاعر�استخدم �أن وال�يخفى

�مباشرة اء: يقل �باألر �وترميھ ��عاديھ ��يام �أو�أن ����ء �حظھ ة�. زأن ��ستعا �وظف رلكنھ
 

                 
َّ

�النفس� ��� �خالدة �وتبقى �ا �آثا �فال�تنم�� �ا��ياة �ف��ا �ت�بض �بطر�قة �املعا�ي ��ذه رألداء

� ، � ف�اروالشعو �وكأ��ا �الد�ر�وعراقيلھ �نبصر�أحداث �اتجا�ا�)َّ      مفوفة ٌ    نبل(نحن �تتجھ
 

             
ً

سر�عا�نحو�ال�دف�املصو�ة�نحوه،�وال�دف��نا��و�الشاعر�بآمالھ�وطموحاتھ
 

                                                                 
ً

ة�.  روالصو

ادنا�الشاعر�أن��شاركھ��حساس�بھ� رتن���بالقسوة�وت�بض�باأللم�ا��ز�ن،�وذلك�ما�أ

�� �معاداة �من �وحسرتھ �حزنھ �جراء �ف��اّ                                من �ال��وادة �حرب ��� ��ذا�. ٍ                                 يام�لطموحاتھ ومن

  :القبيل�قولھ��ش���إ���نفسھ

�كأنما��و�مشغوف���ا��لف   غار�الزمان�عل��ا�فاس�بد���ا��
  

                       
ٌ ٌ

  

     ���� �الدائم �ال��صد ��ذا �و�و��علل �دوما، �نفسھ �ي��صد �بأنھ �آخر�للزمان �ا��ام والب�ت
 

                                                                            
ً

�فيقو �مر�رة �شاع: ل��ر�ة �بنفس �مشغوف �الزمان ��عشق�اكأن ��لف رنا
 

              
ٌ

�يصف�.  َّ          لكنھ

��س�شعره� �ما �مكنو �عن �بوضوح �أبان �بلفظ�ن �نفسھ �ع�� �وقسوتھ �الزمان نسطوة                                                                    ٍ
فة�عن)��ا اس�بد(�و�)عل��ا غار(: �أال�و�ما؛صاحبنا�من�عداء�الزمان�لھ ة�معر و،�و�غا �در

�الق ��غ���ع�� �ما �كث��ا �القو�ة �القبائل ��انت �حيث �قديما العرب
  

                                                         
ً ً

�ف�سل��ب �الضعيفة ا�ائل

ة�ممقوتة����الضم���العر�ي�قبل�أن�ينعم�هللا�عل��م�بنعمة� ر�ساء�ا�وأموال�ا،�و���صو

�ل�س�شعر�ا� �النفوس ��� ة �الصو ��ذه �فداحة �يكمل �مقيت �ظلم �و�س�بداد ر�سالم،

  .قاسية�مر�رة

ثالثا     
 
     
ً

�الناس:  �من �طلب�ىالشكو �إ�� �طموح �من �عنھ �عرف �ملا �تبعا �كذلك �تأ�ي �و�� ،
 

                                                
ً

�من�الناس�يمكن�أن�تندرج����نطاق�النقد�. رطلع�نحو�فضائل��مواملعا��،�والت ىوالش�و

�من� ���دف �نقدي �حس �ذا �الشاعر�حي�ئذ �و��و �اليوم، فة �املعر تھ �صو ��� ن  �جتما�� و ٍ                                                                   ر ٍ    

�مباشرا �قصدا�صر�حا �ذلك �يقصد�إ�� �لم �وإن �وإصالح�ا، ��عر�ة�املثالب ائھ�إ�� و
   

                                                                    ر
ً ًً

وابن�.  

ه�املجموعة��من�خالل��بيات�ال���وقعت�–يز�د� ��ش�و�الناس�من�–رعل��ا�ضمن�أشعا

َّ                                                                                 واقع�طموحھ�إ���الفضائل�والسمو�نحو�املعا�ي���سانية�الن�يلة�ال���عز�وجود�ا����عالم�

�مم����غمز�أخالق�م� �دي�� �بطا�ع �م��م �وش�واه �للناس �نقده �انطباع ��ع�� �و�ذا الناس،



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

اض�ع��مكما�أن�ذلك�يب�ن�عن�أن. و�عيب�سلوك�م���سا�ي�بوجھ�عام ر ھ�غ���               ٍ �ابن�. ُ  ليقو

 يز�د�ا��ص��
 

            ِ
ْ

ِ:)١(  

أيت�الناس�ضنوا�بما�ل�       ّ                         ر   وملا� َُ ـــــــــــــ  ُ                              ولم�يك�ف��م�من���ش�إ���الفض   ْ       م�����ـــ َ ِ  لـــُ
)٢(  

ـــم�داعيــــــــَ           ولم�أر�ف��      ا�البن�فــ
 

       
ً

ـــ ـــ ـــــ ـــِ   يح    ٍ         ـاقة����ـــــ  ن�إ���شـرب�و�صــــ
                ٍ
ُ ـــُ ـــ ــــــ ِ            ـبو�إ���أ�لـــــ

)٣(  

ـــُ        ركبت�طف       ــ ــ   يليا�وطـوفـ
          َّ ً

ـــ ـــــ ـــ   ولم�أكـ��ث�ل��ـلم�والعلم�و�ص    ُ        ��م����ـــــــــُ    ت�فــــ
 

 
 

                            ِ ِ
ْ

ِ
ْ

ـــ ِ  لـ
)٤(  

أن�غك
 
    
ُ

ــــ �والـــــــــ ـــــــــيدو اح�إليــ�ــــــ و ر            َ ـــــــــــَّ  ــ ���غُ       م�����ـ
 
    
ُ

�إ��  يدو
        ِ
  �ِ                      �أد�ى�القرابات�من�أ��ّ

ـــوما�الن ــ ـــ�فمرسنُ            اس�إال�ناعماــ ـــ��إليـ   ٌ    ل��ــ ــــــــ ـــ ـــھ�إلكـــ ـــ ـــ ســـــ ر رام�وآت�بــال� ــــــٍ ُ                ــــــــ ـــ   ِ   ـلــــــــــ

اية�       �والز �واست��ا��م �للناس�أو�البغض�ل�م �العداء ��نا�ل�س �الش�و �ع�� رفالباعث ى

�من�فراغ�نفوس�م�من�ال فضيلة،�و�و�يخص�من�ذلك�جوانب��عي��ا�ىم��م،�لك��ا�الش�و

ضن(أال�و���فقر�م�من�ا��ود�والكرم،�و�و����مقابل�ذلك�يذم�البخل�ف��م�
 
  
ّ

�،)بمال�م وا

�عن�طلب� �الفضل،وتقاعس�م �ا��اجة �لذي �يد�العو �تقديم �عن  أر ولم(ن�ثم�امتناع�م

داعيا ف��م
 
     
ً

�ابن�يز�د����أبناء�م. ).فاقة البن  جتمعھ��ش���إ���و�ذه�املثالب�ال���ي�تقد�ا

 رأيت(: أ��ا��انت�تمثل�ظا�رة�اجتماعية����عصره،�ومن�ثم�ف�و�يحدثنا�بطر�ق�العموم

��ست�ناء)الناس �ال�يحتمل �النفي �قط�� �حديث �املثالب ��ذه �عن �وا��ديث  يك لم(: ،

�)ف��م �وانتقاص�م)ف��م أر ولم(، �ذم�م �وجوه �من �وجھ �وذلك �بابن�ّ    لكن. ، �ي�تھ ��مر�لم

؛�لنعرف�)ملا(د�حدود�النقد�وإبراز�العيوب،�فإ����ن�لم�نصل��عد�إ���جواب�يز�د��نا�عن

��نا�يد�ش�)ملا(والناظر�إ���جواب�! ماذا��ان�موقفھ�م��م�ح�ن�عرف�ف��م�تلك�العيوب

                                                           
   .   ١٦٤  :               مجلة الذخائر-  ) ١ (
ً یضن بـالفتح ضـنا بالكـسر وضـنانة بـالفتح أي بخـل فهـو ضـنین بـه ءَّ        َّضن بالشي  :       ضنوا -   ) ٢ ( ً ّ                                                       ً ً              مختـار الـصحاح   . ّ

ًالهشاشة بالفتح االرتیاح والخفة للمعروف وقد هش به یهش بالفتح هـشاشة إذا خـف إلیـه وارتـاح   : َّ    َّوهش  .  ١  ١٦ / ١ َّ                                                                                    ً َّ

    .    ٢٩٠ / ١             مختار الصحاح   .   له
  . ١٠/٣١٩اللسان . المحتاج: الفاقة، الحاجة والفقر، والمفتاق:  فاقة- )٣(
                                      یتطفـل فـي األعـراس وقـال أبـو طالـب قـولهم   هـو  :                                 التطفیل مـن كـالم أهـل العـراق، ویقـال  :          قال اللیث  : ً      ً طفیلیا -   ) ٤ (

ٌ                                                                           ٌهو الذي یدخل على القـوم مـن غیـر أن یـدعوه أحـد، مـأخوذ مـن الطفـل وهـو إقبـال اللیـل   : ّ                  ّالطفیلي قال األصمعي

    .    ٤٠٤ /  ١١       اللسان   .                  على النهار بظلمته



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�أو�ع��� �مع�م، �والتكيف �الناس �مسايرة �إ�� �ا��صيف �الناقد �دو �الشاعر�من رلتحو ل

�الناقد �دو �تجا��م ه �دو �يتعد �لم ر�قل �ف�و�يقور �ع��م، اض ل�الغ��� ٍ                        ر  ركبت(:  
 

    
ُ

طفيليا 
 
      
ً

 

وطوفت
 

     
ُ

���ص�تھ�من�النقيض�إ���النقيض�أو��كذا�)ف��م  ل،�ولفظ�طفي���يو���بتحو

��غي��� �أو �إصالح�م �محاولة �من �باليأس ه �شعو �ذلك �مع �ف�س�شعر ، �القار ريتصو ئر

  .عادا��م

��ك��اث      �عدم �حالة ��� ��ذا �مقامھ �الشاعر��� �بلغ�ا �ال�� ����وا��ال �الناس �عليھ �ملا

،�وانطالقا�من�موقفھ�)و�صل والعلم ل��لم أك��ث ولم(: مجتمعھ،�و�ذا�تصديق�قولھ
 

                   
ً

�املماثل دة�ال�تبلغ�من�نفسھ�بلوغ�الند�أو�القر نذلك�نراه�يتعامل�مع�م�معاملة�با ِ                                                                         ر  كأن�:(  

� �من �القرابات �أد�ى �إ�� �غدو �إل��م، اح �والر يغدو �)أ���وي �وجملة �)القرابات أد�ى(،

�بوضوحت �نحو�م �ملشاعره �موقفا�. جسيد �و�عد �م��م، �موقفھ �الشاعر�ع�� �يؤاخذ وقد
                                              
ً ُ

 سلبيا،�ولعل�اجتنا��م�وعدم��عاملھ�مع�م�أفضل�من�عدم��ك��اث�لشأ��م�إ���حد�أنھ�
  

                                                                           ِ
ّ ً

ا��م� ال�يك��ث�ل ا��م-ر��لم�والعلم�و�صل،�ثم�يضطر�إ���مجا �إ���ما�-ر�أو�ع����قل�مدا

�فيھ�من�خسة�ود ����ش�واه�من�الناس�حيث�)املتن��(ناءة،�ع���النحو�الذي�بلغھ�نيرفلو

  )١(:ليقو

ـــومل ــ ـــ ــــا�صـــــ ــــــــ ـــ ُّ             ـار�ود�النـــ ُ ِ      اس�خـــــــَ ـــِ ــ ـــ بـا���ــــ
  

      
ً ّ

ـــُ              جز�ت�ع���اب�س       ــ   ِ   امـٍ         ام�باب�ســ

   وصرت�أشك�فيم
             ُ ُ ُ
ـــِ ــ ـــلعـ     ن�أصطفيھ���ـ    ل���أنـھ��عــــ

           ُ َ ّ
ـــــ ـــ ـــُ     ض��نـــ ــــــــ ـــ ــــــــ   ِ   امـــ

ـــــــــُ   يح ــــُ         ب�العاقلـ �ع���التصا����ــ و
               ن 
 �وحب�ا��ا�ل�ن�ع���الوسام      َ

                           ِ
َ ُ ُ  

�نفس�      �من �ب�ت ��� �صراحة �الناس �نقائص �من �موقفھ �عن �أبان �قد �املتن�� ��ان وإن

  :القصيدة�أثناء�حديثھ�عن�سوء�أخالق�الناس�وتد�ي�صفا��م؛�فقال

وآنف�من�أ���أل�ي�وأمي�
 

                     
ُ

  !!ِ                            ���إذا�ما�لم�أجده�من�الكرام   

                                                           
اصیف ، بیروت، شرح الشیخ نار القلمدطبعة . ٥٢١،٥٢٢:  العرف الطیب في شرح دیوان أبي الطیب -)١(

  .الیازجي



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ءة�والكرم�موقف�إيجا�ي�يحسب�لھ�     ُ                                                                      و  و�ونھ�يأنف�من�أخيھ�ألنھ�يفتقد������صھ�املر ٌ  

���مقامھ��ذا�ع���الرغم�من�أنھ�يبادل�م�خداعا�بخداع�
 

                                                  
ً

،�)باب�سام�ع���اب�سام�ُ     جز�ت(

�قال �حيث �يز�د �ابن �بموقف ناه �لو�قا �أك��ث�ُ    كبتر(: رفيما �ولم �ف��م، �وطوفت   �طفيليا
                              ُ ً

� �والعلم �)و�صلل��لم �عي�يك �نصب �اللفظت�ن �تضع �أن �ولك
 

                               
ُ

..) وآنف(و�..) أك��ث لم(

�لدى� �وغ����يجا�ي ��يجا�ي �املوقف �ع�� �التعرف �عليك �ف�س�ل �التأمل، �تطيل وأنت

  .الشاعر�ن

أيت�ابن�يز�د��ش�و�م��ا؛��ا��     �ال���  و�عد،�فتلك�����مو
ر ُ                                                   ر
ظ�الس��،�ومعاداة��يام�  

�بمسألة� �الصلة �وثيق �وجميع�ا �والفضيلة، �الكرم �ملعا�ي �الناس �افتقاد �ثم �لھ، والزمان

�الفضيلة �وتحقيق �املجد �إ�� �وتطلعھ �. طموحھ �العداء �تناصبھ �الثالثة ����–رو�مو

� �موقف�–اعتقاده �م��ا �ف�و�يقف �ثم �ومن �يصبو�إليھ، �ما �لتحقيق �الفرصة �وال�تمنحھ

لذي�ال�يملك�من�أمره�ش�ئاالشا�ي�ا
 
                       
ً

.  

  : اب- )٦(   

�ال�يثم�     �بن �عثمان ��� �قال�ا �غ��، �ال �أبيات �عة �أ �لديھ �شعر�العتاب �من �بلغنا روقد

،�و�و�أحد�قواد�املعتصم،�واله�ديار�م ُ                                      ي الغنو لمة�الذي��ان�ْ  سَ                   ضر،�حيث�يوجد�حصن�م 

�يز�د �بن �محمد �توضيح�مناسبة��ذه��بيات�. �سكنھ �يأ–و�� �ذكر�ا��وسوف �ذكر�–�ي

�ا�ي أن�أبا��صبغ�ا��ص���املسل����ان�ينادم�عثمان�بن�ال�يثم�و�عاشره،�فمرض�: زاملر

  )٢(: �وذكر��بيات،�و���قولھ)١(.. ده�عثمان،�فقال�أبو��صبغ��عاتبھُ                أبو��صبغ�فلم��ع

ـــيا�أبا�الق ــ ـــ ــــــــــ ــ فــ ـــراسم�قا ـــ ـــــــــــ ـــ    ـ���ـــ ــ ــ ــــــــــ ـت�من�الذنب�عظيماـ
                   
ً َ  

ــــــــجفوة�من�غ ــ ـــُ     ���جـ ــ ـــــ ــــــــ ـــ ــــٍ              رم�����لـ�س��ـــــــ   قيـماــــــــــــــذا�مستــــــــــ

ـــــــــال�وال�ش ــ ت����تـ ــــراو ــــــــــ ــــــــ ـــر����ك�العــــــ ــ ـــ ـــ ـــيادات�حكيـــ ـــ   ــماـــــــ

�تشغلتك�الكأس
 
  
ُ

ــــــــــــ     ـسقا������ـا�و�ســـــــ
                ْ َ َ ْ

ـــــــــ ق��ا�الـــــــــ
 
        
َّ

ـــن ــــــــ   ديماــ

                                                           
   .َّ               َّعبد الستار فراج  :                                     ، الهیئة العامة لقصور الثقافة، تحقیق  ٩٤ :               معجم الشعراء -  ) ١ (
  .  باختالف طفیف في الروایة٩٤، ومعجم الشعراء للمرزباني ١٧٠: مجلة الذخائر -  )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

سالة�صغ��ة�       ة� �عة�تقع����صو رو�بيات�� �ّ                  �تقف�عند��ذا�ا��د�إن��انت��بيات–رر

قيقا�يتوجھ�بھ�إ���صديق�عز�ز�عليھ– َ      بلغناالذي�   �متضمنة�عتابا�
  

ٍ                                              ر ٍ
ً ً

ا�قد�عرفنا�ّ        وإذا�كن.  

�من�مشاعر� ��ذه��بيات؛�فإن�الغاية�م��ا�توطيد�ما�ب�نھ�و��ن�الغنو يالباعث�ع���قو ل

�دافئة ة، �حا �مت�نة، �قو�ة �عل��ا �واملحافظة �صداقة، ��لمة ���ا �تحيط وال�يخلو�. رإ�سانية

�ب��عة�املرح�كذلك،�ومن�ثم�فقد�سلك�ابن�يز�د� نأسلو�ھ��نا�من�الل�ن�والرفق،�و�و�يتلو

�املفضل �العتاب �مسلك �العتاب �أع�� �النقاد؛ �و�ستعطاف،�" �لدى �بالل�ن امل��وب

�ال��ر� �يدعو�إ�� �س�ب ��ناك �ي�و �وإن�ار�أن �الود، �لصالت �املاضية �الذكر�ات ة نوإثا ر

���� �ما �لسل �وسيلة �الطر�قة ��ذه �النقاد �و�ر ��ستعطاف، ��� �و�التمادي ىوالقطيعة،

كذلك�لم�،�)١("ن��عاتبھ�القلب�املعاتب�من�غيظ�وغضب،�ولعودة�الصلة�ب�ن�الشاعر�وم

يطل�ابن�يز�د�ا��ص���عتابھ�بل�جاء�بھ�موجزا،�عددا�قليال�من��بيات،�
                                                                   
ً ً ً دناُ . رع���ما�و

َّ                             فإذا�قل��ان�داعية��لفة�وقيد�: " ل�يفضل�مثل��ذا�الن������العتاب�فيقو)رشيق ابن(و

   )٢(" ال��بة�

قتھ����مخاطبة�صاحبھ      ��سم،�رومن�دالئل�ترفقھ����العتاب،�و ن�مناداتھ�بالكنية�دو

،�ولقوة�الصلة�بي��ما�أطلق�ع���تخلفھ�عن�عيادتھ�أثناء�)القاسم�أبا�يا(ع����ذا�النحو�

ذنبا(: مرضھ
 
    
ً

عظيما 
 
     
ً

��كذا) �يصوغھ �آثر�أن �فقد �ثم �ومن �دي�ية، �دالئل : �و�و��عب���لھ

عظيما�من�الذنب�اق��فت(
 
     
ً

دث�عنھ�،�و�ذه�الدالئل�الدي�ية�تضفي�ع����مر�الذي�يتح)

�واحد �آن ��� حانية �والر �القداسة ٍ                                 و مع�� �تر�ط�.   �ال�� �العالقة �حميمية �ع�� �يدل وذلك

ح�املداعبة�واملرح،�و�ذه�ال��عة�املرحة�تضفي�ع���. بي��ما ووال�يخفى�ما�����بيات�من�ر

قة�ا��طاب�وترفق�املخاطب����عتابھ�ح���ال� ر�بيات�انطباعا�ف�ا�يا،�و�و�ما�يز�د�من�
  

                                                                            
ً ً

�ب �ما �الفتويفسد ��عض �عرا�ا �إ�سانية �صالت �من �صاحبھ �و��ن �نزعة�. ر�نھ �أمثلة ومن

�الثالث �الب�ت ��� �قولھ ��ذه �والال(: املرح ،� �العيادات �ترك ��� ت حكيمار�شاو
 
     
ً

فل�س� ، !)

�ا��كيم ة �مشاو �موضع ه�. ر�ا�نا ��مر�وإظ�ا ���و�ل �من �الشاعر�ل��يد �من �اف��اض رلكنھ

  . بمظ�ر�املرح�ا��اد

                                                           
    .    ٢٦٤          أحمد بدوي  / د  :                            أسس النقد األدبي عند العرب-     ) ١ (
  .١٠٩:  العمدة- )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ال     �الب�ت �أك���ما�أما �يكشف �والدعابة، �املرح ح �ر �من �فيھ �ما �و�خ���ف�و�ع�� ورا�ع

� �ابن �يحياه �العصر�الذي �طبيعة �عن �يكشف �بن �وعثمان �يز�د �بحياة�وماال�يثم، �يتعلق

�الب�ت�الرا�ع�و�خ��� .نال��ف�واملجو دت����مجلة�الذخائر�جاء�ف��ا اية�ال���و رلكن�الر و

�للمر �الشعراء �م��م اية �ر �عن زمختلفا و
 

                                  
ً

�الذخائر. �ا�ي �مجلة اية �الكأس��علتك(: وفر

�أنھ�نقل��ذه��بيات�)ا��قيل�بن�سعد�إبرا�يم(،�وأشار�جامع�أشعار�ابن�يز�د�)ا�ا�سق

   �وملا�غم�مع���الب�ت�ع���السيما����تفس����لمة�)٣(عن�م��م�الشعراء
                                           َّ َّ ُ

أي��ا�)�علتك( ر�وقد�

فيقا��ا�من�ألفاظ�الب�ت،�كما�لم�تتالء وقد�. م�مع�املع���العام�����بياترال�تتجا�س�مع�

� ��ستاذ �ع���،)١()أغض�تك: �علتك(: ��كذا)ا��قيل إبرا�يم(فسر�ا �الب�ت �فسرنا �وإذا

�معناه �النحو�ي�و أغض�تك�الكأس��سقا�ا: ن�ذا
                     
ُ واملع���ال��س�ساغ�ع����ذا�النحو،�.. ُ

  .روال�يتصو

اجعت�كتب�املعاجم��لسان�العرب       روطلبا�ل��قيقة��نا�
 

                                              
ً

،�والقاموس�املحيط،�والع�ن،�

� �لفظ �أن ��� �فتب�ن �املن���وغ���ذلك ��سنان،�)�عل(واملصباح �خلف �الزائدة �السن  ��ع��
                               ِ
ّ

��مر� �والثوأ�عل �والثعل �عظم، �ا���ش أو
    
                         
ُّ ََّ ُ

�والثعل َ            عل َّ �والبقرة�: ْ �الناقة �أطباء ��� ز�ادة

ائدة لوكذلك�الثعلو. زوالشاة،�وقيل����ال���ل�ا�حلمة�   
             ْ ُّ

واملعا�ي�ال��� )٢(.الغضبانالرجل�: 

�عة�عامة،�والتفس����خ��� روقعت�عل��ا�ال�تمت�بصلة�إ���مع���الب�ت�خاصة�و�بيات��

� �فسر�لفظ �ح�ن �إبرا�يم، ��ستاذ �إليھ �اس�ند وملا�. أغض�تك: �بأنھ)�علتك(�و�الذي

�ا�ي) �الشعراءم��م(راجعت�كتاب� �يم�����و�و�الذي�اس�ند�إليھ��ستاذ�إبرا– )٣(زللمر

اية�الب�ت��خ���تخالف�ما�ذكره����مجلة�الذخائر،�و��� ونقل��ذه��بيات؛�أد�ش���أن�ر

�النحو ��ذا �ع�� �سقا�ا الكأس شغلتك(: تأ�ي
 

      
ُ

�ذكر��و�. ا��..)  �كما �تكن . )�علتك(ولم

�املراد���� �ا�ي����م��مھ�أقرب�إ���املدلو واية�الب�ت�ع����ذا�النحو�الذي�ذكره�املر لو ز ر

اد�الشاعر�أن��ش���إ���ا�شغال�صاحبھ�عثمان�بن�ال�يثم�عنھ�. ا�أظنالب�ت�كم رفلقد�أ

�و�سقا�ا �ف�سق��ا �الندماء �مع �شر��ا �ي�بادل �ال�� �الكأس �يز�د�. ُ                                                        �شرب �ابن واف��اض
                                                           

  .٢٥٧وینظر معجم الشعراء ص . ١٧١: الذخائر مجلة  - )٣(
  .١٧١:  الذخائر- )١(
 .١/٨١: أكثر من موضع، والمصباح المنیر: ، والعین١/١٢٥٦: ، والقاموس١١/٨٣:اللسان:  راجع– )٢(
 .٩٤:  معجم الشعراء للمرزباني- )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�والفكرة� �العام �املع�� �يوافق �مما �والنديم �بالكأس �عنھ �ال�يثم �ابن �صاحبھ ا�شغال

�مجتمعھ ��بيات ��� �ف�و�. �صلية �ثم ����ومن �عيادتھ �وعدم �عنھ �ال�شغالھ �عليھ �عتب

�بھ �ألم �الذي � .َّ                 مرضھ �و�� �الذخائر، �مجلة اية �ر �ع�� �الب�ت �فسرنا �إذا �)�علتك(ولكننا

�، ��خر ��بيات �من ه �جوا �ما �وناقض �الب�ت �مع�� �اضطرب �الكأس، �أغض�تك ىبمع�� ر

  واختل�املع���الذي�عتب�الشاعر�ألجلھ�ع���صاحبھ
                                           َ ِ
اذ�إبرا�يم�ومن�ثم�أحسب�أن��ست. َ

اية�الب�ت� داد�يقي��������ة�ر اية��ذا�الب�ت،�ولقد�ا وا��قيل�جانبھ�الصواب����نقل�ر زو

�ح�ن�أبصر��ا�صر�حة����م��م�الشعراء�كما�أشرت�من�قبل،�فاطمأن�)الكأس شغلتك(

دت� �و �ال�� ايات �الر �أ�� �أحس��ا �ال�� اية �الر ��ذه �إ�� �اس�نادا �تفس���الب�ت �إ�� رقل�� و و
 

                                                                                
ً

�الشاعر�مل �واحدعن �آن ��� �عل��ا �والباعث ��بيات �ملع�� د� .الءم��ا � �ا�ي �املر ى �ر ر ولقد ز َّ                  و    

�ع���أبيات�محمد�بن�يز�د�السالفة�الذكر،�و�و����جوابھ�عليھ� يعثمان�بن�ال�يثم�الغنو

�ا�ي� �املر ��ا �ير �ال�� ��بيات �من �يبدو��� �ما �ع�� قة �و �لطفا �منھ �وأشد �منھ فق �أ ز�ان و ر
 

                                                                            ر
ً

 

  :�بن�ال�يثم�بقصيدة�أول�افأجابھ�عثمان " )١(:لفيقو

ـــيا�أبا��ص ــ ـــ ــ ــ ـــــــــبغ�يا�أكــ ـــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــرم�خـــ ــــــ ـــِ        لق�هللا�خيـــــــــ ــ   ــماـــــ

أنت�أو���من�ع
 

             
َ

ـــ ــ ـــ ــ ــــب�ولم�يفــ ــــــــــــــــــفا�الذنــ ـــــــــِ        ر��ديـمــ ــ ـــ   اـ

�بالعفو�وال ـــصفـىوجز ـــ        ــ ـــ ـــــــ ــ ــــح�عشـ ـــ ـ��ا�وحمـيـماــ
  
             
ً ً

  

ـــحقك�الواجب�من�أنـ ــــ        ــ ـــ ــ ــ ــــــكــ ـــ ـــــ ـــره��ان�لئيــــ ـــــــ ــ ــاـــــمـــ
 
   
ً

  

ـــفلك��ق ـــ ـــ ـــُ        رار�بالـــــ ــ ــــــــ   ذنــ������ـــ ــــب�وإن��ان�عظيــمــ اــ
 
 
ً

  

ـــــلي���العف ـــ ـــو����منـــ ـــ         ــــــــ ــ اـــــــقا�ي�سليمــــــــــــك�وتلــ
 
 
ً

  

ــــــــــــفاقبل�الع  ــود�م���مـــ��ـ َ                ذر�وكن�للـ�����ــ
            ِ
ّ ــــــــُ ــــ امستـديــــــــ

 
 
ً

  

ـــفل ــ ـــ ـــــــــقد�أوقــ ـــ ـــر�ي�عتـــ ـــــــــــ ـــ    ــ�����ـــــــ ــ ــــبك�بــثـ ــــ ـا�و�مـــــ
  

         
ً َّ

ـــ ــ ـــ وماـ
 
   
ً

  

ـــح ـــ ـــ ـــاطك�هللا�ولقـ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــا�����ــــــ
  

         
َ ّ

ـــَ    ك�س    ا�و�عــــــ ر
 
       ور
ً
ـــ   ـــ ــيمــاـ

 
       
ً

  

                                                           
  .٩٤:  معجم الشعراء للمرزباني - )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

    )٧( – ا:  

�وا��كم،�      �السلطة ��� �بلغت �ما �بلغت �عر�قة �عر�ية �أسرة �سليل �يز�د �ابن ��ان لقد

وفضال�عن�ذلك��ان
 

               
ً

�تھ ا�بنفسھ�وعر و�ابن�يز�د�شاعرا�طموحا��ع���اع��ا
  
ز

 
                                               

ً ً
 

ً
و�ذه�وغ���ا�. 

  �عد�بواعث�لفخره
               ّ ُ

ع���أن�شعره����الفخر�ذ�ب�أغلبھ،�ولم�يبق�منھ�إال�النذر�القليل�. 

�ب����ان�ثار�كث��� .الذي�ينم�عن�مشاعر�ذاتية�دفينة��علن�ع��ا�ب�ن�الفينة�والفينة روال�

ه،�لكنھ�بجانب�ذلك�قد�أفرد��عض�قصائده�للفخر�وإن�َّ                           من�أبيات�فخره�ب�ن�طيات�شعر

�املحقق �شعره �مجموع �من �يدي �ب�ن �فيما �شعره �من �بر�ان �عل��ا �يقم �أكدت�. لم ولقد

�ا�ي� �فيما�أشرت�إليھ�سلفا����غ����ذا�املوضع�–ز�خبار�ذلك��مر،�حيث�ذكر�املر
 

                                      
ً

�أن�–

  )١(:البن�يز�د�قصيدة�يفخر���ا،�وذكر�م��ا�قولھ

  �فل�ا�شان��أما�صفا�ي
           ُ َ

ان   و��ونما�ي�الشيخ�مر                      ُ  

�بن� �عبد�امللك �بن �فرد�عليھ�محمد جو��م، �و �أمية �خلفاء�ب�� �باملديح �ف��ا وولقد�تناو ل

صا���العبا����ال�اش���ناقضا�قصيدتھ�بقصيدة�أول�ا
 

                                               
ً

:  

�أجفان ُ                             بانوا�فبان�الع�ش�إذ�بانوا��� ُ                    ن  ��وأبدت�املكنـو َ   

  )٢(:من�قصيدة�ير�ي���ا�ولدهومن�فخره�املبثوث�ب�ن�جوانب�شعره�قولھ�

ـــلو����الوج ــ ـــھ�غطر�ــ ــ ـــ�ــ       ـ ــ �ف�كرامـ   رف�من�غطا

�ثم�ال ىالذر  
           ُّ

ـــ ــ �مــ ىذر  
      ُّ

ـــ ــ ــــــــــــآل�مـ  ن����ــ ــ ـــ ـــ ان�ال�ـــ ُ        و ر ـــ  ـــ ــــــــ ـــ   َ      ــمامــــــ

�بقد     �مباشرا �انصبابا �نفسھ �ع�� �ينصب �ال �الب�ت�ن ��� وفخره
                                                      
ً ً �ولده�َّ �ع�� �ينصب ُّ                     ر�ما َ

�إ���الفخر�بآبا��م�وأجداد�م،�و�ذلك��ساير�ما�. املتو�� نلكن�الوا����نا�أنھ�ممن�يميلو                                                                           َّ

شيق �ابن� رأشيع�لدى�النقاد�����ذا�املقام؛�يقو ل وإنما�طر�ق�املدح�أن�يجعل�املمدوح�: " ُ                                            

�بھ �شرفا �تزداد �و�باء �بآبائھ، ي�شرف
 

                                 
ً

�الب�ت�)٣(.. ". ��� �ذلك �دالئل �قولھ�ومن  ونما�ي(: ن

                                                           
  .٣٥٦: معجم الشعراء للمرزباني:  راجع -)١(
  . ١٦٨:  مجلة الذخائر- )٢(
  .٩٤: العمدة - )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ان الشيخ �ف من(: وقولھ،�)ومر ان آل من / كرام رغطا ،�مش��ا�إ���)ال�مام ومر
 

            
ً

أجداده،�

�وخاصة� فيا��اكم��مو ان( واملعر ُ                           ،�وقد�أو��ت�ذلك����ا��ديث�)امللك�بن�عبد�ومر

يؤثر�الضغط�ع���املعا�ي�والفضائل���سانية�كما�أنھ�. عن��شأة�الشاعر�وحياتھ�وثقافتھ

� �اُ    يحسال�� ��العلمن ���ا �،ملديح �ال�سب، �النفس�و�وعراقة �و�مة �العالية، �وامل��لة َّ                                    الكرم،

�وال��ك���عل��اونحو �ع��ا ��بانة �الشاعر�إ�� ���دف فيعة � �إ�سانية �صفات �من  . ر�ذلك

ٌ       �مشوب�فخر: لو�تجاه�العام�����بيات�أقرب�إ���املدح�منھ�إ���الفخر،�أو�إن�جاز�القو

�أو شيق�وتأ�العكس،بمدح � �ابن �ير �ل�ذا ركيدا ى
 

                      
ً

 :� �إال�أن�" أن ��عينھ، �فتخار��و�املدح
 

                            
َّ

ُ                                                                        الشاعر�يخص�بھ�نفسھ�وقومھ؛�ف�ل�ما�حسن����املدح�حسن�����فتخار،�و�ل�ما�قبح�

  )٢(:ومن�فخره�بنفسھ�قولھ،�)١("ُ                   فيھ�قبح�����فتخار�

نف����مو�لة�باملجد�تطلبھ��
 

                         
ُ

ن�بھ�التلف     ومطلب�املجد�مقر
                        و   
ُ َّ ٌ    

،�فخر� يظ�رالب�ت�و     رالشاعر�بطموحھ�الدائم�نحو�طلب�املجد�والتطلع�نحو�معا����مو

ومن�ثم�الرغبة����تحقيق�غايات�إ�سانية�ن�يلة،�وقد�أوجز�الشاعر��ذه�املعا�ي�وما�يمكن�

�تح��ا�من�دالالت�قو�ة�موحية�����لمة ولقيمة��ذه�ال�لمة�وقداس��ا�. )املجد(: يأن�ينضو

�ا�الشا ٍ                                                                عر�مرت�ن����الب�ت،�و�ان�من�ا��ائز�أن��س�بدل�ا�بضم���ينوب�ع��ا؛�ر���نفسھ�كر
�مثال فيقو
        ل 
ً ن�بھ�التلف:     .وومطلبھ�مقر

 والشاعر�دق����صياغة�الب�ت�إ���حد��عيد     
                                       ٍ
ّ ه؛َّ ر�ألنھ�يمثل�جزءا�م�ما�من�آمالھ�وأف�ا

  
                                    

ً ً
 .

وتراه�قد�تنكب�طر�ق�املباشرة����صياغة�معانيھ؛�فلم�يقل�مثال�
 

                                                        
ً

�أو�)املجدب��تطلنف���(

أو�نحو�ذلك�من�التعاب���ال����غاير�صياغة�الشاعر����الب�ت،�بل�جاء���ا�.. )مطل�� املجد(

ة�البد�عة �فاألمر�م�سوب�إ���النفس�ف���)تطلبھ�مو�لة�باملجد�نف���(: رع����ذه�الصو

ة� راملتصرفة�فيھ،�و�سبة��مر�إ���النفس�يب�ن�عن�شغفھ�الكب���بما�يطلبھ�ألن�النفس�أما

�حرة�ب �نفس ��� �باملجد ��شغل �ال�� �النفس �ثم�إن �إليھ، �تتطلع �بما �مشغوفة ��شغل�ا،       ما
                                                                         َّ ُ ٌ َ ْ ُ

�ع���صفات�إ�سانية�ماجدة َ                               وقليل�تلك�النفوس�ال����شغل�ا�. يكر�مة�ذات�شأن،�تنطو ٌ

مان � ��ل ��� زاملجد
                
��لفاظ .ُ �عنھ �أبانت �نفسھ ��� �الكب���باملجد �الشغف مو�لة(: و�ذا

 
     

َّ
(�،

                                                           
  .٩٢:  العمدة- )١(
  . ولقد سبق له إشارة في دراسة شكواه والحدیث عن طموحه. ١٥٩:  مجلة الذخائر- )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�بھ�واملعنية��شأنھ�عناية�خاصة،�بل�وال���تتو���امل�لفةاملو�لة�باملجد�؛�والنفس�)تطلبھ(و

ليتھ �بمسؤ �وتقوم �. وم�امھ �ت�و �ألن �مؤ�لة �وأ��ا �النفس ��ذه �بصالحية �يو�� نواللفظ

�اللفظ�الثا�ي�. صاحبة�مجد ����شغفھ�باملجد،�وأنھ�ٌ                      �ف�و�دليل�ع���أنھ�جاد)تطلبھ(أما

�ال� �ال�� �توف���أسبابھ  غ���مقصر���
                                 ِ
�إال���اّ ُ             يحصل �لم� .َّ �الشطر�الثا�ي �صياغة ��و��� ثم

 �سلط�
 

     ِ
ّ

ن�بھ�ُ      ومطلب(: ����قولھ)املجد(�ع���)التلف( ٌ              و �املجد�مقر ؛�إذ�لم�يقل�مثال)التلف 
 
               
ً

 :

� �بھ ن �مقر التلفوواملجد
 

     
ُ

�وإعنات�!. �املجد �طلبھ ��� �مز�ة ��ناك ��انت �ملا �ذلك �فلو�فعل

� ����الوصو �اق�ا لنفسھ�وإ �ي��ز�و���ا!إليھر ،�ف�و��سلط�ُ                 �و�نا  لشاعر�بما�يقو
 

ِ                        ل
ّ

) التلف( 

� �خاصة �الطلب �تحقيق�)املجد مطلب(:ع�� �إ�� �والس�� �املجد �طلب �أن ��نا �واملقصد ،

�إ���املجد�ذاتھ،� �إل��ا�ل�س�أمرا�س�ال�ع����ل�حال�فما�بالنا�بالوصو لأسبابھ�والوصو   ل
                                                                              ً ً

�املتن��   )١(:ليقو

ُ                                لوال�املشقة�ساد�الناس��ل�م�� ُ ُّ ُُ  ��ا��ود�يفق  َ
             ِ
ُ ُ                  ر�و�قدام�قتالُ َُّ َ ُ  

ُ                                                                               لكن��ذا�املطلب�وعر�صعب،�مر�ق�للنفس�بل�قد�يودي�بحيا��ا�أو�يمرض�ا،�ومن��نا�     ٌ ٌ ٌ ِ َ َّ

�الس���إ���املجد�بالتلف�وال�الك   .نقر

    )٨ ( - ا:  

�إ���      �ال�يقصدو �أ��م �ير �ا��كمة �أبيات �عرض ��� �الشعراء �فحو �ملن�� �املت�بع نإن ى ل                                                                        َّ

�أ �غرضا ا��كمة
 

             
ً

���ذه� �يأتو �وإنما �عدة، �فنو �ذات �قصائد �يضمنو��ا �ولك��م نساسيا   ن
                                                           ّ ً

�أو� �فكر��م، �لتو�� �مواط��ا؛ ��� ا��كم
 

                                    
َ

�جعل�اِ �قبل �من �عرضوه �ملا �وكأ��ا�)٢(�خالصة

غرض�من��غراض�الكث��ة�ال����انت�ت��احم����القصيدة�العر�ية،�وال�تنفصل�بنفس�ا�

�ا �الشعر�ة �الفنو �من �كغ���ا �تاما نانفصاال
  

                                      
ً ً

�شعر�ة� �قوالب ��� �وانص�ت �استقلت ل��

  .منفردة

                                                           
                                              ، والبیــت مــن قــصیدة یمــدح فیهــا أبــا شــجاع فاتــك وقــد    ٥٣١  :                                     العــرف الطیــب فــي شــرح دیــوان أبــي الطیــب-    ) ١ (

   .                                       الث مئة، وقد رثاه المتنبي بعد وفاته كذلك                      توفي بمصر سنة خمسین وث
  .بتصرف یسیر، ٢٨٦:   أسس النقد األدبي -)٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

و�ان��عض�الشعراء����العصر�العبا����ال�ين���مثل��ذا�املن���الذي�أشرت�إل��ا؛�بل�      

�ان�يجعل�قصيدتھ��ل�ا�حكما�متوالية؛�أمثال
 

                                        
ً

�)٣( صا���بن�عبد�القدوس�وغ��ه:  ُ          ق�ولم�ير

�–ذلك�املذ�ب��عض�نقاد��دب� لو��ان�شعر�: " ل��احظ�يقو�فا–ل�تزكية�للمن����و

����عليھ� �ما فع ��شعار�أ �تلك ت �لصا �أشعار�كث��ة؛ ��� �مفرقا �القدوس �عبد رصا���ابن ر  
                                                                            ٍ
ً َّ

بطبقات؛�ولصار�شعره�نوادر�سائرة�إ����فاق،�ولكن�القصيدة�إذا��انت��ل�ا�أمثال�لم�

�النوادر   )٤(.. "ى�سر�ولم�تجر�مجر

�ف�و�     �ا��ص�� �يز�د �ابن �يبدو�–أما �غالبية�–�فيما �ب�ن �الشا�ع �املسلك ��ذا ��سلك

إذ�لم�نجد�لھ�قصيدة�أو�قطعة�" الشعراء�من�ج�ة�وما�يرتضيھ�ا��احظ�من�ج�ة�ثانية؛�

�ومن�)١(".شعر�ة�مختصة�با��كمة،�ف�و�كغ��ه�من�الشعراء�ي�ث�حكمتھ����ثنايا�شعره�

ا�لغاية�من�ال ه،�وتوضيحا�ملعانيھ،�وإبرا ثم�ف�و�يصنع�ذلك�خدمة�ألف�ا
 
ز ر

 
                                                              

ً
  

ً
���سانيةغايات�

عيا�خاصا�بما�يؤمن�بھ�الشاعر�و�عتقده����أمر�من��مو روالفكر�ة�ال���تتطلب�ت�ب��ا�و و
   

                                                                               
ً ً ً

. 

وما�بلغنا�من�شعر�ا��كمة�عند�ابن�يز�د�ا��ص���قليل�جدا
                                                       
ً ّ َّ                       لكنھ�يكفي�لبيان�مذ�بھ�. ٌ

�ا��كمة،�كما�يب�ن�عن�طر�قتھ����صياغ��ا ق���سو                                               َ   )٢(:فمن�ذلك�قولھ. َ

وقد�تحس
 

       
ُ

ٍ                   ن��يام��عد�إساءة�  ��و�ذنب�صرف�الد�ر�ثم�يتوب     ُ
                           ِ
ُ ُ  

د����الب�ت�وا���معلوم،�ل�س�مبتكرا،�ال�سيما�ونظرة�الناس�جميعا�إ���     واملع���الوا
  

                                                                           ر
ً ً

 

�وا��ديث�من� �القديم ه �يتعاو �واحدا �وتظ�ر�انطباعا �تتوافق �الد�ر�ت�اد ف �وصر ر�يام
                                                                          و   
ً ً ُ  

ة�فذكر�أنھ�قد�وابن�وكيع����كتابھ�املنصف�تن. الشعراء �ب�ت�ابن�يز�د�السابق�باإلشا راو ل

�فيھ لألم�فيھ�بمع���أ�ي�تمام�الذي�يقو                                      َّ:)٣(  

� ىك��ت�خطايا�الد�ر����وقد�ير   
                            َّ ُ

 ���بنـداك�و�ـ    
              َ
ـــــــــِ ُ                  و�إ���منـ�ا�تائبــ َّ  

                                                           
  . ٢٨٦:  أسس النقد األدبي -)٣(
  .١/١٥٠:  البیان والتبیین- )٤(
  .١٥٠:  مجلة الذخائر- )١(
  .١٥١:  مجلة الذخائر- )٢(
   .                         صیدة یمدح بها سعید الثغري      ، من ق   ١٧٥ / ١  :                       ، وینظر دیوان أبي تمام   ٤٣٣  :                  المنصف البن وكیع-  ) ٣ (



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�يز�د      �لشعر�ابن �الفنية اسة �الد �عن �ا��ديث ��� �آخر�سيأ�ي �مقام �أن�. رولذلك ع��

�ي �ابن �مظا�ر�ذلك�صياغة �ومن �الشعر�ة، �أثر�الصنعة �فيھ �يتخايل �السابق �ب�تھ ��� َّ                                                                    ز�د َُّ ُ

�النحو ��ذا �ع�� �م��وظة ة �بصو �الطباق �تحسن(: رتوظيف �إساءة ، /� �)تائبيذنب،

ة�يخدم�املع������الب�ت�خدمات�جليلة؛�ذلك�ألنھ� ة�مكر رواستخدام�الطباق��نا�بصو ر

�ت �الد�ر�ال�� ف �وصر ��يام �حاالت �عن ويحدثنا                                         ُ �إحسان�ُ �ب�ن �ما �ح�ن ��ل  تغاير�وت�بدل
                                  ٍ
َّ

 وإساءة�أو�ع���حد�قولھ
                      ِ
والطباق�من�أن���الوسائل��نا�لإلعراب�عن��ذا�. ٌ          ذنب�وتو�ة: ّ

�الد�ر�. املع�� ف �صر �إ�� �والتو�ة �والذنب ة، �تا ��يام �إ�� �و�ساءة ��حسان ��س�تھ وو�� ُ                                                                   ر   

�مجسمة ����يصية ��يئة ��� ف�ا �وصر ��يام �لنا �صو ؛ �أخر ة وتا ر ى  َّ                                                   ر �قوة�   �معناه ادت �
 

               ز
ً

 

�بتھ�حركة�وطرافة ضوحا�و وو و
 

                         
ً

�ا��كمة�أيضا�ذلك�الب�ت� . �مجر ومن�أقوالھ�ال���تجر
 

ى                                               ي
ً

  

�فيھ   :لالذي�يقو

�ضاقت�عليك�عراصھ��� ُ                          ل    وإن�م�� ٌَ ِ ُ                                فلم�تضق�الدنيا�وال�سدت�السبل     ْ َّ َّ ُ  

�وحب�ا��ياة�وكرا�ة�ال��ز�و�غض�ال      ُ                                                                    ل  فاملع������الب�ت�طر�ف�يبعث�ع���التفاؤ ُ . يأس 

��ذ�ان �ع�� د �متوا �شا�ع �ذلك �مع رواملع�� �قولھ�. ٌ                                     ��� �كما �فيھ؛ �السبق �الكر�م وللقرآن

َّ                                                                            إن�الذين�توفا�م�املالئكة�ظال���أنفس�م�قالوا�فيما�كنتم�قالوا�كنا�مستضعف�ن�: " �عا�� َُّ َّ َ

� ا �ف��اجر �واسعة �هللا ض �أ �تكن �ألم �قالوا ض �� و�� ر  ُ                                        ر �. .ف��ا   ��عا��“�ية �وقولھ �ومن: " ،

ض�مراغما�كث��ا�وسعة ��اجر����س�يل�هللا�يجد�����
ر                                                    
ً َ ً ً َ ُ  ِ إذا�عاودنا�النظر�من�ف )١(."�ية�.. ُ

�ضاقت�عليك�عراصھوإن(: جديد�إ���ب�ت�ابن�يز�د   �م��
ُ                    ل  ٌ
ِ ،�أحسسنا�بجمال�صياغتھ،�..) 

�معناه ضوح �و �إيقاعھ، �وتناسق�. وو�راعة �اختيار��لفاظ ��� �براعتھ �أيضا �نفقد �ال كما
 

                                              
ً

ا   .ت،�وطالقة�التعب���ال����شع�من�خالل�ا�املو�بة�الفنيةرالعبا

ة���سان�اليا�س�الذي�ضاقت�أمام�عي�      �تراه��ستحضر�صو رفانظر�إ���شطره��و ھ�يل

�عي� �أمام �يصو �تراه �الشطر�الثا�ي �و�� رالسبل، �ال�سر��عد�يُّ                                            �وم��ء مة �� �انفراج زك

�. العسر �الشطر��و)ضاقت(ولفظ �صو؛ل��� �ال���َّ             �و�و�الذي �الضيق �حالة �بوساطتھ ر

�ذلك� �أحال �لفظ�ن �الشطر�الثا�ي ��� �عليھ �سلط �قد ��حيان، ��عض ��� ���سان �ع��
 

                                                                    ي
َّ

 

                                                           
  .١٠٠، ٩٧اآلیتان :  سورة النساء– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٧٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�حاصل �)الدنيا�تضق�لم(: وأع���بذلك�قولھ. لالضيق�وذلك�اليأس�إ���انفراج�بالغ�وتفاؤ

  .،�وذلك�ال�سليط��و�مدار�املع���ومغزاه����الب�ت)ّ    سدت وال(و�

     � �براعتھ �ومن �بلفظ �مجيئھ �الب�ت ��ذا ��� �حكمتھ �صياغة �)لم��(�� ��و �شطره ل���

��حساس� �فيفقد�ا �ال�شر�ة �النفس ��ع�� �الذي �الضيق �مع�� �خاللھ �من �صو يالذي ر                                                                     َّ

وع��ا مز�للم�ان. ربجمال�ا��ياة�و ����الب�ت��و�مجرد� روامل�� مزا�. ل � �لي�و واختيار�امل��
 

ر ن                       ل
ً

   

ضيق�مثل��ذا�امل�ان�الصغ���يز�دنا�نحن��عادة،�و�الضيققصد�بھ�ذلك�امل�ان�الصغ��

ا� شعو
 
     ر
ً
مضاعفا� 

 
       

ً
�و�النظر�!تحتناوتلبد�الغيوم�من�حولنا�ومن�فوقنا�ومن�والت��م�بالضيق�

�مقابل� �و�� �املحزنة، ة �تلك�الصو �بھ �يقابل �ما �اختار�من��لفاظ �نراه �الشطر�الثا�ي رإ��

� �اثن�ن)لم��(لفظ �لفظ�ن �)الدنيا(: �وضع ُ        السبل(�و ْ مز���)ُّ �لكن�ر� �امل�ان، �إ�� �أيضا ما

�أو�امل��امي �والفسيح �جدا �الواسع �امل�ان ��نا ���ما املقصود
 

                                                   
ً

�فسعة���طراف �ذلك �وع�� ،

: وتخصيص�الرمز��نا�بامل�ان. لامل�ان����الشطر�الثا�ي�تقابل�ضيق�امل�ان����الشطر��و

ُ       السبل /�الدنيا/لامل��( ��و�من�باب�التمثيل�وتوضيح�املع���املراد،�وإال)ُّ
 
                                          
َّ

�فإن�مع���الضيق�

�وال� �بزمان �ال�يرتبط �وحي�ئذ �ال�حسيا، �معنو�ا �الضيق �ي�و �وقد �ذلك،  أك���شموال�من
  

ن  
                                                                       ٍ

ً ً
 ً

فمسألة�اختيار�اللفظ�املناسب�ألداء�. بم�ان�بل�بحال�من��حوال�أو�س�ب�من��سباب

�فنية �بطر�قة ��عض �ع�� ��عض�ا ��سليط��لفاظ �ع�� ة �والقد �ب�ن�،راملع�� ��نا ��املقابلة

�ما�تتم���بھ�شاعر�تھ�����ذا�الب�ت،شطر�نال �ا�ع����ذا�النحو. ز�أبر   :رومن�املمكن�تصو

  )ُ        وال�سدت�( ،�)لم�تضق�(                     )  ضاقت(                                        

ـــــــــــم(                                           السـبـل�( ،�)الدنـيا�(                      )  لزـنـ
        ُ ُّ

(  

�قولھ     ��� �وإيجابھ �املع�� �تأدية �ال�ينكر��� �دو �للفاء ��ان ����) فـــلم: (روكذلك �فقط ل�س

�بھ� �املبدوء �الشرط �جواب ��� �واقعة �و�و��و��ا �اللفظ �حيث �من �الشطر�ن �ب�ن الر�ط

،�لكن�أيضا�من�حيث�إيجاب�املع���والثقة�من�سرعة�وقوعھ�وحدوثھ� الشطر��و
 

                                                                  ل
ً

ع��� 

عة�ال���تمكن�الشاعر�من�حشد�ا����صياغتھ؛��انت�. وجھ�اليق�ن �البا رومثل��ذه��مو ر

�والتطلع�نحو��غي���الواقع�املؤلم�بأفضل�منھ اء�إضفاء�ن��ة�التفاؤ لو � .ر �مجر ىومما�يجر ي

أيھ����مسألة�الفقر را��كمة�أيضا�قولھ�يحدثنا�عن�
 

                                              
ً

:  



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٧٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

وما�الفقر�باإلقالل�إن�كنت�قا�عا�
                                 
ً َ  كن����النفس�عندي��و�الفقرول      ُ

 
                            ُ

ِ
َّ ُ َّ  

����الب�ت��نا�يومئ�إ���مع���جميل�ومستحسن      و�ستعرض�الشاعر�فيھ�مسألة�.  ُ                                             ل والقو

� ��لمة �ب�ن �غالبا �ا��ميع �ير�ط �حيث ��ذ�ان؛ ��� �عنھ �الشا�ع الفقر�واملف�وم
 

                                                                  
ً

�)الفقر(

� �ب. )�قالل(و�لمة �الشا�ع �املف�وم ��ذا �يأ�ى ��نا �املسل�� �يز�د   وابن
                                             ْ َ

�ألنھ� �ذلك �الناس �ن

�ف�و� �ثم �ومن �الناس، �من �للعامة �الفقر�الغ���املدركة �معا�ي �اس�يعاب �عن �جدا يضيق
 

                                                                         
ً

.. �سلط��نظار�ع���مع���آخر�دقيق�خفي�من�معا�ي�الفقر،�قد�ال�يقف�حيالھ�الكث��ون

��و�الفقر��عينھ �وذلك �النفس؛   أال�و�و���
                                    ُّ ُ

�ذم�.  �العموم �وجھ �ع�� �الب�ت �من   واملقصد
                                  ُّ َ

�املال�،�النفسو�� البخل ��� �باإلقالل �دوما �طھ �الفقر�و �عن �الشا�ع �و�غي���املف�وم
 

ر  
                                                        

ً
 َّ

والر�ط��نا�ب�ن�الفقر�و���النفس��و�مدار�. واملمتل�ات�ونحو�ذلك�من�املفا�يم�ا��اطئة
 

                                       
ُ

�الفكر �وإثراء �ع���التأمل �تبعث �من�طرافة �فيھ �ملا ����الب�ت �ذلك�. ���اب ��عد ثم�إنھ

أيھ����ال أيا��غايره�أو�يماثلھ����ريمثل�حقيقة� � فقر،�ومع���ذلك�أنھ�يمكن�لآلخر�ن�أن�ير
 

ر                                                              و
ً

  

�أ�ي�دؤاد��يادي����ديوانھ ؛�كقو لمع���آخر�أو�قضية�أخر   )١(:ى

ْ                             ال�أعد��قتار�عدما�ولكن�� ً ْ ُ َ ئتھ��عدام    ُّ ز     ��فقد�من�قد�ر                         ُ ُ ُُ ْ  ُ ْ  

�إن. قتار� ���الفقر�أو�السابق�رأي�ا��ص���يؤكد�فالشاعر��نا       ل�س����فقد�ھ�لفيقو

عمقاك���أ ى�أخرإ���مفا�يم�ذلك�زولكن�يتجاواملال،�
 
    
ً

وشموال، 
 

      
ً

 فقدوم��ا� 
 

   ْ
َ

ئتھ،�أي�ْ  نَ   �م ز  �ر            ُ ْ  ُ

�بفقده �عز�ز�أص�ت �إ�سان �الفقر�ت��ز�. ُ                          موت �مسألة �آخر��� أيا � أي � �أنھ ��نا والشا�د
 

ر                                                ر
ً

  

�ف �وأن ل�م �منا �ومعرفة تقدير�الرجال
 

ز  
                                 

َ
 ِ

��و�الفقر�اْ  قّ �الرجال �من ��عزاء �ول�س�د ��قيقي،

                                                           
  :          ، واألغـــاني   ١٨٧  :            ، واألصـــمعیات   ١٠١ / ١  :                   ، والبیـــت فـــي العمـــدة   ٣٣٨                      دیـــوان أبـــي دؤاد األیـــادي   :       ینظـــر - ) ١ (

ُالقتــر والتقتیــر  :       قتــر   :                معــاني المفــردات .   ٢٤٤ / ١  :                  ، والــشعر والــشعراء   ١٥٥ /  ١٧  ،    ٢٩٩ /  ١٦  ،    ١٣٩ / ٢ ُ ْ َ               ُ ُ ْ ُّ       ُّالرمقــة   : َ

                                                      التــضییق علــى اإلنــسان فــي الــرزق، ویقــال، أقتــر رزقــه أي ضــیقه   : ُ       ُ واإلقتــار   ..      افتقــر  : ُ           ُ وأقتــر الرجــل  .        العــیش  مــن

    ).                                          موســع علیــه فــي الــدنیا ومقتــور علیــه فــي اآلخــرة   : (          وفــي الحــدیث  .                       ضــیق العــیش وكــذلك اإلقتــار  : ُ      ُ والقتــر  .      وقللــه

ُوالعـــدم  .   ٧٣  /  ٥  :       اللـــسان ْ ُ       ُ ْ ُالعـــدم والعـــدم والعـــدم   ):    عـــدم   : (ُ ُ ُُ َُ ُ َْ                    ُ ُ ُُ َُ ُ   .                                             فقـــدان الـــشيء وذهابـــه، وغلـــب علـــى فقـــد المـــال وقلتـــه  : َْ

ُوالعـــدم ْ ُ       ُ ْ ًوُأعـــدم إعـــداما وعـــدما  . ُ     ُ الفقـــر  : ُ ًْ ُ َ ْ َْ
ِ                  ُ ً ًْ ُ َ ْ َْ
ْافتقـــر وصـــار ذا عـــدم، ومعـــدم  : ِ ْ ُ ً                        ْ ْ ُ ُوالـــرزء  .    ٣٩٣ /  ١٢       اللـــسان   .         ال مـــال لـــه  : ً ُّ       ُ ُّ :  

ُّأرزاء ورزایــا، والــرزء  :                المــصیبة، والجمــع ُ                    ُّ   ،    ٣٩٣ /  ١٢        اللــسان  . ً                                       ً المــصیبة بفقــد األعــزة، وهــو مــن االنتقــاص أیــضا  : ُ

    .                یعني به االفتقار  :       اإلعدام  :      وقوله  .    ٢١٨ / ٢  :         والنهایة

  



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٧٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�و�قتار�فيھ �أو��قالل �املال ��و����. فقد �يز�د �نظر�ابن �الفقر��� �ي�و �ذلك ُّ                                         ن وع��  

وكما�أشرت�من�قبل� .النفس،�والفقر����نظر�أ�ي�دؤاد��يادي��و�فقد��عزة�من�الرجال

� �الشعر �و�داء �الصياغة �حسن �أوال��� �تكمن �يز�د �ابن �براعة �فإن �موضع �أك���من ي��  
                                                                        ً

�ا��كمة�لقيم��ا����حياة�الناسخاصة�ملث �مجر ىل��ذه�املعا�ي�ال���تجر ومن��نا�أعمد�. ي

�غالبا�–
 

       
ً

وعة��داء�فيما�أعرض�لھ�من�-   .أبياتر��لتحسس�جمال�الصياغة�و

،�مستخدما�أسلوب�)الفقر وما(والب�ت�الذي�نحن�بصدده�بدأ�ا��ديث�فيھ�عن�الفقر�     
 

                
ً

��ذ�ان ��� �وأبرم �أقطع �لي�و �. نالقصر �و�و�ثم �بالقصر �املقصود ��مر �بذكر دفھ رأ

�مثال�)�قالل( ة�املفرد؛�فيقو ة�ا��مع،�ولم�يأت�بھ����صو �وجاء�بھ����صو
ل  ر                                                          ر
ً . )بالقلة(   

ة�ع����ذا� رمع�العلم�أن�ذلك�مما�يالئم�التعب���ب�لمة�الفقر�وال�يجافيھ؛�بحيث�تأ�ي�العبا

�ل�س�فقط�للمبالغة�وال��و�ل�)الل�ق(لكنھ�آثر�التعب���با��مع�. وما�الفقر�بالقلة: النحو

�ال���تدخل���� رمن�شأن�الفقر؛�بل�كذلك�ل�شمل�اللفظ��ل�ما�يندرج�تح��ا�من��مو

مع���الفقر�شيوعا�����ذ�ان�كقلة�املال�وقلة�املمتل�ات�وقلة��عوان�ونحو�ذلك
 

                                                                     
ً

ومن�. 

�� �أنواع �من �خاص �بنوع �غ���مقيدة �مطلقة �بال�لمة �جاء �قد �يز�د �ابن �نر قالل؛�ى�نا

�وأقطع �أبرم �بوساط��ا �النفي �ولي�و �وأشمل، �أوسع �مدلول�ا نلي�و �املع���.   ن �أكمل ثم

ك�الذي�ي���� ة�املستد ،�وجاء�بھ����صو رالذي�بھ�يث�ت�عكس�ما�نفاه����الشطر��و ر ل

�قولھ �و�و �ا��اطئة؛ �املفا�يم �أو  �� َّ     ولكن(: �وضاع
 

  َّ
ُ

�ول�س�)الفقر �و.. النفس 

اك�فقط��و�ما� . مع���التوكيد كذلكأفاد�لقد��ف)لكن(يفيده��نا�حرف�النصب�ر�ستد

غبة�الشاعر�����غي��� رومثل��ذه�املعا�ي�تخدم�من�قر�ب�املع���العام����الب�ت،�خاصة�

�جديدة�تالئم�العقل�السليم�والفكر�ال��يح   .ى�عض�املفا�يم�واس�بدال�ا�بمفا�يم�أخر

�ال     �–دقة����ت�سيق�املع���وصياغتھ�يو�ناك�أمران�آخران��عكسان�حرصھ�ع���تحر

� �الب�ت ��� �الصنعة �دقائق �من �إليھ �أشرت     فضال�عما
                                           َّ ُ َّ ً

�قولھ– قا�عا كنت إن(: �و�ما
 
     
ً

(�،

�. )عندي: (وقولھ تبدو�أ�ميتھ�����سليط�الضوء�ع���أمر�آخر�ذي�شأن�ولھ�: ل�ولوالقو

تباط�بمف�وم�الفقر؛�أال�و�و� لرا���ا: الرضا،�والقا�ع: ،�و����ع��)القناعة(را
        
َ �وحرصھ�)١( .ّ

� ة �ذكر��ذه�العبا �(رع�� �كنت قا�عاَ        إن
 
     
ً

�وسالمتھ) �لتمام�املع�� �منھ ا �اح��ا
 
                              ز
ً
�ال�يأبھ�.   فاملرء

                                                           
 .٨/٢٩٧: ، ولسان العرب١/٢٣١: مختار الصحاح ) قنع(مادة :  ینظر– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٧٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�السليم� �التعا�ش �ع�� ة �القد �ولديھ �مؤ�ال�لذلك، �ي�و �أن �دو ��كذا ربالفقر�و�قالل
ن                                                                         ن
ً   

  معھ،�وإال�تمرد�ع���نفسھ�وع���واقعھ
                                 َّ َّ

ل��دي�����وة�والقناعة����ال���تح���املرء�من�ا. 

�إليھ نالقنوط�وعدم�الرضا�بالفقر�والس�و �ملا����. َّ                                       ����الشطر��و ل ولو�نقص��ذا�القو َّ                                   ل   

اك�عليھ����الشطر� قا�عا     َ �كنت� �إن(: �فقولھ!الثا�ير�ستد
 
     
ً

�����لھ�مسألة�النفي�ملع���)

�الفقر�باإلقالل �املع������الب�ت. ن�و م�تكن�الفقر�باإلقالل�إذا�ل: نوع���ذلك�جاز�أن�ي�و

قا�عا�
 

      
ً

اضيا�بحالكأي( �
 

           ر
ً

   فإن�كنت�قا�عا�فالفقر�ل�س�باإلقالل�ولكن�����النفس)  
                                              َّ ُ ً

ذلك�. 

ة� رألن�القا�ع�ال���تم�بمسألة��قالل��الذي�ال�يتصف�بالقناعة،�ومن�ثم�ف�و�يؤمن����قرا

�ال��يحة �النفس ��و��� �ثر�ا�. نفسھ�أن�الفقر�ا��قيقي ���سان �ي�و �ذلك�قد و�ر�ان
 

                             ن
ً

 

�معطاء،�و�و���يح �كر�م�النفس �لكنھ �وغ���املال �املال �مقال��� �فق��ا �ي�و �وقد �أيضا،
  

ن
 

                                                                  
ً ً

 
ً

�ب�ن�أن. و�كذا �املرء�مؤمنا�أن�الفقر�قفمسألة�القناعة�إذن����ال���تفر �ي�و
 

                         ن
ً

�قالل���� 

������النفس�أو�–�كما��و�شا�ع�–
 

           
ُ

ولو�َّ                                         ومن�ثم����املع���الذي�طرحھ�الشاعر�علينا،�. 

ةمل قا�عا�كنت�إن( ر�يذكر��ذه�العبا
 
     
ً

  .�ملا�سلم�لھ�املع���ع����ذا�النحو�املقنع)

     � �القو �نفسھف�و�. )عندي(: الثا�يلوأما �ع�� �الرأي �قصر��ذا �أنھ و�و�بذلك�. يفيد

ائھ،�وكأنھ��عرض�عليك� ريحدثنا�حديث�ا��كيم�وا��ب���الذي�تتم�����ص�تھ�بأقوالھ�وآ

�تؤمن �وال�يلزمك�أن ���ا، �يؤمن �الذي �نظره َ                                           وج�ة �ملعتقد�ُ �ت��يحا �يرجو�ذلك �لكنھ ���ا،
 

                                 
ً

ولكن�إذا��ان��مر�كذلك�فما�خطر�غياب��ذه�ال�لمة�أو�نقص�ا����الب�ت�فيما�لو�. خاطئ

�� َّ     ولكن(: َّ                            �إن�الشطر�الثا�ي�سيأ�ي��كذاحذفت؟
 

  
ُ

ولو�جاء�الشطر�). الفقر �و النفس 

�والرفض،�بل��ان�معناه��و�القطع�و وشاعرنا�. �براملع����ذا�النحو�ملا�احتمل�القبو

�بحر�ة� �منھ �إيمانا فضھ؛ �أو� أيھ � �لقبو �فرصة �القار ��عطي �أدبيا �طرحا �املع�� طرح
   

ر ر ل ئ                                                                         
ً ً ً

    ُ

أيھ�وتصديقھ�كبديل�عن�املع���. الفكر�وآداب�ا��وار � رفقد�يختلف�الناس�معھ����قبو ل

� �الذي�سلط�عليھ�النفي����الشطر��و ل�و ل
 

                                     
َّ

�)عندي(ثم�إن��لمة� .)باإلقالل�الفقر�ل�س(

غم� ح،� رلفتت��نظار�إ���أ�مية�املع���املطر �والرفضب سماح�او ثم�إ��ا�بجانب�. لالقبو

أي�آخر�بديال�ع�� فضھ�أي� حة�و ذلك�تب�ن�عن�إيمان�الشاعر�بالفكرة�املطر
 

ر ر                                                                و
ً

ونضيف�. ا   

�تب�ن�عن���صية�الشاعر�ف�و�صاحب�فكر�وعقل،�كما�)عندي(إ���ما�سبق�أن�لفظ�

�بمنظار�ا ملتأمل�واملتفاعل�مع�ا�تفاعال�فكر�ا�وإيجابيارأنھ�ينظر�إ����مو
   
                                        
ً ً ً

واملستفاد�من�. 

أن�الفقر�ا��قيقي��و����النفس�ول�س��قالل����: ذلك��لھ
                                            
ُ   .�ماء���َّ



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٧٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

 ومن�جماليات�الصياغة����الب�ت�     
                              ِ
  �فضال�عما�أشرت�إليھ�–ّ

                   ُ ً
ال��(�إيثار�لفظ�–

 
    

ُّ
(� ن�دو

����الداللة)البخل(سواه��لفظ� �أف���وأقو ى�و�و �ع���املع���املراد�ولقد�آثر�ا�القرآن�ل

��عا�� �قولھ �ال��: " بالذكر��� ��نفس     وأحضرت
 

 
                َّ ُّ ُ ُ

ِ
ُ

�ب�ن�)١( �ية.. "  �الر�ط �أيضا �ذلك �ومن
 

                        
ً

ال��
 

    
ُّ

�ي�ب���والنفس  �ال�� �ال�شر�ة �النفس �أمراض �من �مرض �ال�� �أن �منھ ة �إشا ؛
 

                                                         ر
ُّ

 

�كمحسن�بد����)١(الصدرُ                                   وكذلك�توظيف�ما��عرف�برد�ال��ز�ع���. لإل�سان�أن�ي��أ�م��ا

ونقا�فالب�ت�يبدأ�بذكر�الفقر�و��ت���بھ�أيضا،� يكسب�املع���طالوة�والصياغة�حسنا�و
ر                                                                                 
ً ً ًُ  ُ

ه� �يتجاو �بل ��يقاع؛ �ولطف �الصياغة �جمال �عند �البد��� �املحسن �ذلك �دو زوال�يقف ر

� للتحقيق�غايتھ����توضيح�املع���وجالء�الفكرة�ال�����دف�إ����غي���مفا�يم�الناس�حو

�الب�ت،�و�و�فقر��قالل،�الشا�ع� لمع���الفقر،�ومن��نا�فالفقر�الذي�نفاه�الشاعر����أو

�النفس �و�و��� �آخره، ��� �أث�تھ �الذي �غ���الفقر�الثا�ي �الناس، ب�ن
 

                                                            
ُ

�تكرار�.  �لزم �ثم ومن

�بي��ما) فقر(�لمة�   .قمرت�ن����الب�ت�لتوضيح�املعني�ن�وإظ�ار�الفار

�سق��       �ال�� �فاألبيات �حيث�و�عد، �من �مبتكرة �جديدة �ل�ست �ا��كمة ��� �يز�د �البن ا

�و�قبال�ع��� غم�طراف��ا�وقصد�ا�إ���املعا�ي�ا��ادة�ال�ادفة�الداعية�إ���التفاؤ لاملع��� ر

���ص�تھ�. ا��ياة �عن �تكشف �بحيث ��داء، وعة �و �الصياغة �فضل �ذلك �بجانب رولھ

،�عظيمة�الفائدة،�وذلك�وثقافتھ،�واملتأمل�ل�ا��شعر�كأ��ا�وليدة�ال��ظة،�قو�ة�امل لدلو

  .بما�خلعھ�الشاعر�عل��ا�من�عبقر�تھ،�وحرصھ�ع���جمال�ا�وطراف��ا

  

*** ***  

  

                                                           
ُ، والـشح   ١٢٨     اآلیـة   :              سـورة النـساء-  ) ١ ( ُّ        ُ                                                       اإلفـراط فـي الحـرص علـى الـشيء وهـو فـي هـذا الموضـع إفـراط حـرص   : ُّ

                              وأحـضرت أنفـس النـساء أهـواءهن مـن   :                     وتأویل الكالم في اآلیة  .           ها ونفقتها                                  المرأة على نصیبها من أیامها من زوج

          ومــا یلــي    ٣١١ / ٥                  راجــع تفــسیر الطبــري   . ُّ                                                      ُّفــرط الحــرص علــى حقــوقهن مــن أزواجهــن والــشح بــذلك علــى ضــرائرهن

   .   ذلك
                                                                                      یطلــق ابــن رشــیق علیــه اســم التــصدیر ، ویعنــي أن یــرد أعجــاز الكــالم علــى صــدوره ، فیــدل بعــضه علــى  -   ) ١ (

   .   ٣٣٧ / ١            انظر العمدة   . ً                                                                       ًویكسب البیت الذي یكون فیه أبهة ویكسوه رونقا ودیباجة، ویزیده مائیة وطالوة  .    بعض



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٧٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

  

  

  

  

  

ما ا:  

)ا  ن(  

�الشعر�ة     �القديمة�ال���سلك�ا�الشعراء�طر�قا�مم�دا�لتصو�ر�نفن�الوصف�من�الفنو
  

                                               
ً ً

�من �عيو��م �تبصره �ما �ونقل �بل �وأحاس�س�م، �أو�جوانب�مشاعر�م �مظا�ر�الطبيعة

�وعشية �صبحا ���م �املحيطة الب�ئة
 

                            
ً

�بتم���ملكة�.  �الشعراء �من �اش��ر�نفر�غ���قليل ولقد

�و�س�شعره� �عيو��م �تراه �ما �وتجسيد ����يص �ع�� ��بداعية ��م �وقد �لد��م، رالوصف

شيق�طائفة�م��م�ذكرنفوس�م،� ا��م�الفنية�)١(ر�ابن� ر،�وأبان�عن�خصوصية�ملك��م�وقد

�أو�ألوان�مختلفة�من�ال���ت �الق�س����وصف�ا��يل،�الوصف؛نؤ�ل�م�إلجادة�لو ئ��امر

�والش�بل،وطرفة�����عت�
 

     
َّ

ِ                                                   ماخ����وصف�ا��مر�الوحشية�والق���،�و�ع�������وصف� ُ ُ

  .وغ���ذلك.. �وابن�املع���وأ�ي�نواس����الصيد�والطردا��مر،

�كغ��ه�من�ولقد�عظم�فن�الوصف����العصر�العبا����ومستھ�س�ن�ال�      رشوء�والتطو

�،�ومسايرة�ملا�جد�من�مظا�ر�التحضر�ومقتضيات�العصر�،�ومن� ّ                                                                      ى جوانب�ا��ياة��خر  

� �كما ،� ه �صو �وتنوعت ،� �موضوعاتھ �ا�سعت �وقد �نراه �كث��ةاستحدثتر�نا �فنو �ن�فيھ

ه�وتطوف����فلكھ ����إطا رتدو صف�الطبيعة�ر ��ا�،�و و،�اش��ر�من�بي��ا�وصف�ا��مر�وشا ر

�فيحاءستحبمظا�ر�ا�امل �و ردثة�من�حدائق�غناء،�و ز �ت�ساب�بالفضة�الذائبة��نا�،�و�ركّ                               

�شامخة�عامرة�بمظا�و�ناك �و�والطرب�حافلة�ر�البذخ�وألوان�ال��اء�ومجالس�للر،�وقصو

� �القيان �و�غشا�ا ،� �والغناء �والثمربالرقص �الز�و �الفراشات ��غ��� �ذلك�. ركما و�جانب

                                                           
 .٢٨٠: أسس النقد: ، وینظر٢/٢٣٠:  العمدة– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٧٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

اخرة�نابضة�ب�ل��إ��ا���واء،صادم��وص�مصلو�ة�تب�ن�عن�اختالف�املنازع�وت� زحياة�

صد�ما�صغر�وما�ك���بحس�. طر�ف�وتالد ة�تجيد� �الشعراء�حي�ئذ�عدسات�مصو روعيو ر ٍ                                                           ن   

� �.مر�فقشاعر�وذو �الشعراء��ايفتأ�ولم ��ؤالء �من �واحدا �ي�و �أن �ا��ص�� �يز�د بن
 

                                            ن
ً

 

ع�ن���� د�إلينا�من�ش–�لك��م�.صنع��مراملا�ر�ن����فن�الوصف�والبا �لم�–عره�ر�حسبما�و

��� �ط ُ       �عن �ال�� �التقليدية �باألمو �روصفھ �من �الشعراء �وأك��رق�ا �قبلھ، �من �طرق�ا،وا

،�والع���،�و�بل،�والظباء،�وال��راء،�ونحو�ذلك�والرماح،�والق��� السيوف،�وصف�

�النظر�إل��ا ��� ة ��نظار�مقصو ��عد �لم �أمو رمن �أجواء�. ر ��� �ببصره ��سرح �نراه �ثم ومن

� �تالئم �جديدة فوصفية �وظر �أذواق �عن�.أ�لھ�العصر�وتناسب �تب�ن �ذلك �بجانب �و��

دة� �وا ف �ومعا �علوم �من �ف��ا �جد �وما �وتحضر�ا �الدولة �سعة �اقتض��ا �مختلفة رثقافات ر

�وصوب �حدب ��ل �من ت�ن .إل��ا �صو ��� �يقع �يز�د �شعر�ابن ��� �الوصف �إحدا�ما: روفن

�امل �والقصائد ��غراض ��عض �يتخلل �ما ���ا �وأع�� �بذلك�الغ���املستقلة، �ل�ش�ل ختلفة

� �الفنية �أجزا��ا �من �أصيال جزءا
 

                            
ً

�عن�.و�سلو�ية �كشفت �عديدة �نماذج �بنا �مرت ّ                                  �وقد

�فيھ����حينھ�من�موضوع،براعتھ����صياغ��ا����أك���من�  :والثانية .البحثل�فصلت�القو

ا�ع���فن�املستقلة، �و���ما�وقع����شعره�مقصو
 
                                 ر
ً
�ثالثة�ناللو�و�ندرج�تحت��ذا�.الوصف 

صف�وحر�اتوصف�النجوم� :أنواع �ان�ا��يل،�و صف�حلبة�السباق�أو� و�ال�واكب،�و رو

� �فقدت �حمامة �من�.أليف�االط���أو�وصف �ي�� �تفصيال�فيما �لھ �أعرض �سوف �ما �وذلك
 

                                       
ً

  .صفحات

  :و ا - )أ(

�أخذت��ل�أمة�منھ�بطرف�ع���اختالف�ا،�الفلك�قديم�عند��مم�ع���/علم�النجوم     

ققدر�تحضر�ا�ومض��ا�
 
 
ُ

دما����سل
  
         
ّ ً

�خيا�أن�ال�لداني�ن�وا��داثة،م�ال����� �ومن�املعلوم�تا
 

                                 ر
ً

 

فعوا�النجوم،�م�أساتذة�العالم����علم� �ساعد�م�ع���ذلك�أعمدتھ،ر�وضعوا�أسسھ�و

� �واستواء ��وا��م �وجفاف �سما��م �أماك��ا�آفاق�م،صفاء �وعينوا �ال�واكب �فرصدوا

� سموا ��برارو �القمر�والشمس �ومناز �فلكية�منذ��ا��اوحسبولج �باآلت �والكسوف سوف

�التمدن�بضع �أ�ل �من �وغ���م �واملصر�و �وال�نود �اليونان �أخذ �وع��م �قرنا، �ع�ن ن�وأ
 

                                                                      ر
ً

 

�من��ثم�.القديم �و�ان�النظر�فيھ�من�جملة�أبحاث�أنفس�م، تلقاءنتوسع�فيھ�اليونانيو



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٧٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

سطو�طال�س،�وأمثالھالفالسفة سة� .ر�كأ �ةرولقد�بلغ��ذا�العلم�مجده����مد �،ر�سكند

�اجحيث�اشتغل�علماؤ� ،�وظل�مرصد�م�وحيدا����العالم�زا�برصد��فالك�واستخراج��

  .)١(إ���أيام��سالم�

�وعرفوا�       �عن�ال�لداني�ن �فقد�أخذوه�كذلك ة �ومش�و �بالنجوم�قديمة �العرب رومعرفة

� ات �السيا �و�براج،رالنجوم �من �كب��ا �عددا �عرفوا �كما
  

                         
ً ً

�مذ�ب�.الثوابت �ذلك ��� �ول�م

��خري ��مم ��� �املنجم�ن �مذا�ب �عن �العر�ية�َ  دِ    �وق)٢(.ىختلف ��� �النجوم �تلك �أسماء م

،�والس�ا،�:مثلدليل�ع���قدم�معرفة�العرب���ا�و�مواقع�ا� �والصغر ى�بنات��عش�الك�� ى

وأوالد�الضياع،��والسماك،�و�غنام،�والرماح،والظباء،�والر�ع،�والرابض،�و�لب�الرا��،�

�و س، �والفوا �روأظفار، �وا��دي�ناملخضب،الكف �والع��، ، �والعيو وغ���.. ق�وا��باء،

أن�العرب�أعلم��مم�) تفضيل�العرب�ع���ال��م (:كتابھلقد�ذكر�ابن�قت�بة����. )١(ذلك

� �ومطالع�ا �)٢(.ومساقط�ابال�واكب �املنصو �ع�� �العصر�العبا��� �و�� ����–ر� عا �با �و�ان
 

              ر
ً

 

�-الفقھ �عمال�إال.)٣(�بالتنجيم ��عمل ال�ي�اد
 

                  
ً

� �فيھ �(�اس�شار�املنجم�ن �املسلمو �أبطل نوقد

�الو�م �ع�� �املب�ية �الصناعة ،�)نو�خت( :أمثال) �ذه �الفزار �وإبرا�يم ،��� �الفا ي�املنجم ر

� �محمد،وابنھ �ع���� �بن �ال�واكب�.املنجم �سطرال�ي�وع�� �بحر�ات �املنصو ر�ول�لف

س�وال�ند� مروحبھ��طالع�عل��ا�قصده�أ��ا��ا�من�بالد�فا ) ترجم(ولقد�نقل�لھ� )٤(.ووالر

� ����النجوم�سماه�املنجمو �كتابا نمحمد�بن�إبرا�يم�الفزار ي
 

                                                     
ً

،�وظل�)السند��ند�الكب��(

                                                           
 .بتصرف. ١٣، ١٢/ ٣: وتاریخ التمدن اإلسالمي. ٢٦، ٢٥جورجي زیدان، :  تاریخ آداب اللغة العربیة– )١(
 . بتصرف یسیر١/٥٠:  للقزویني على هامش حیاة الحیوان للدمیري عجائب المخلوقات– )٢(
 .١٨١/ ١:  تاریخ آداب اللغة العربیة– )١(
 .١٨١/ ١:  راجع المصدر نفسه– )٢(
علم طبیعي ینظر في النجوم من حیث مواضعها وحركاتها وأحكامها بالنظر :  النجوم عند القدماء علمان– )٣(

 فیها باعتبار عالقتها بحوادث العالم من حیث الحرب والسلم والوالدة والوفاة وعلم ینظر. إلى الخسوف والكسوف

 .یسمى علم التنجیم: یسمى علم النجوم، والثاني: واألول. والسعد والنحس والمطر والصحو وغیر ذلك
 .٣/١٥٥جورجي زیدان :  تاریخ التمدن اإلسالمي– )٤(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٨٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�املأمو �أيام �إ�� �بھ ��عملو نالناس �النجوم�. ن ��علم �ا���ن �ذلك �من �الناس فا�تم

  .)٥(�وجر�م�ذلك�النظر�����فالك�إ���معرفة�ال�ندسة�فيما��عدومتعلقا��ا،

ل�ج�دا�كب��ا����تأس�س�ال��ضة�العباسية�كما�بذ�بنص�ب�وافر�)٦(نملأموولقد�أس�م�ا      
  

             
ً ً

� ���ذا �م��ا �اتصل �ما �السيما �الكتب �ونقل �ال��جمة ���ضة �س�يل�العلم،�� ��� �ينفق �و�ان

�حية،ذلك����اء� ن�ما�ي��جم�لھ�ذ�باروأ �ح���أعطى�و
 

                             ز
ً

�رعيتھ،�بھ�كث��ون�من�واقتدى.  

� ��� �و�ثر�اء �الوج�اء �من �اد،�غدوطائفة �علم ��� �اش��ر�م��م �شاكر��وقد �بنو النجوم

لفوا�كتبا�جليلة����الفلك�الثالثة،�الذين�أ
 

                         
ً

�نبغ����علم�النجوم�.وال�ندسة ن�و���أيام�املأمو

مي( �ا��وار �مو��� �بن �) زمحمد �ب�ت �إ�� �منقطعا و�ان
 

                    
ً

�ا��كمة، �جا � �واصطنع
 

            ز
ً

�جمع�.)٧( 

م �والر �والفرس �ال�ند �مذا�ب �علماء .وفيھ �من �واش��ر�كذلك �ذلك ��� �:العصر�النجوم

الكندي،�وحن�ن�بن�إ��اق�العبادي،�وثابت�بن�قرة،�وس�ل�بن��شر،�و�ان�يخدم�طا�ر�

�خ�طو�ل�حافل فأقاموا�املراصد����. ربن�ا��س�ن�وغ���ذلك�كث��،�ح���صار�للعرب�فيھ�تا

� �البالد �من �وغ���ا �ومصر�و�ندلس �ودمشق ��سالمية،�غداد �عرفوا �الرصد�آالت�كما

�بل�صار�وصف�النجوم�بابا�.آنذاك�الذي�أك���الشعراء�من�وصفھ�)١().�سطرالب(وم��ا�
 

                        
ً

� �ذلك �منذ �أبواب�الشعر�العر�ي �من ا مش�و
 
                                    ر
ً
�وصار  ����ا���ن خ�ن �واملؤ �الكتاب ر�كث���من                               ّ ٌ

�الشعراء� �أقوال �من �بكث�� �فيھ ��س�ش�دو �مخصوصا �بابا �لھ �يفردو ��دب نعلم ن
  

                                                                  
ً ً

�ن�����ذا�الشأن� �وتميم�ابن�املعز،�وأبو�الفتح�ال�س��،�وأبو�بكر��ا�ئ،�ابن�:أمثالراملش�و

مي،�وابن�املع���وغ���ذلك�   .)٢(زا��وار

                                                           
 .٣/١٥٦:  تاریخ التمدن اإلسالمي– )٥(
صه بالذكر هنا لصلته الثابتة بابن یزید الحصني في جانب المدیح من جهة وفي جانب معرفة النجوم  وأخ– )٦(

 .مما سوف ینكشف من خالل هذه الدراسة
 .كتاب فیه جداول حركات الكواكب یأخذ منها التقویم:  الزیج– )٧(
فأصل الكلمة یونانیة تتكون من : أما اإلسطرالب. وما یلیها٢١٢: تاریخ التمدن اإلسالمي:  راجع في ذلك– )١(

. بطلیموس: وأول من وضعه. مقطعین، أسطر، وتعني المیزان، والب، وتعني اسم الشمس في اللغة الیونانیة

 .المكتبة التجاریة الكبرى بمصر. وما بعدها. ٣٢/ ١: حیاة الحیوان الكبرى للدمیري: انظر
 . وما یلیها٧٥٥، و٣٩٦/ ١) ر في ذكر النجومقطعة من شعر أهل العص (ببا:  زهر اآلداب للحصري– )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٨١
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   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�إليھ�     �وصل �ما �مدى �بنفسھ �ملس �فقد �للمأمو �معاصرا �ا��ص�� �يز�د �ابن ��ان نوملا
 

                                                                    
ً

�من�معرفة�علم�النجوم�وحر�ات� �ب����أن�نفسھ�مالت�إ����فالك،ناملسلمو ر�وما�من�

� �فاطلع �العلم �يخص����ثقافاتإ�ذا �ترجم�إ���العر�ية �وما �كتب �ما �وقرأ �النوع ��ذا �من

ف�ذا�العلم�ح���برع�فيھ�وأحاط����إحاطة�واسعة�بما�شاع�فيھ�من� �ثم�اش��ر�ابن�.رمعا

� �املضمارّ     �وسنبذلك،يز�د ��ذا ��� �بھ �ال��اق �ير�د �ملن �الطر�ق ��عده �ما�. )٣(�ملن و�ر�ان

�فمن�الوا���أ��ا�لم�تقف�عند�حدود�بھ،ھ��وصلتنباملأموأشرت�إليھ�عالقة�ابن�يز�د�

� �الشفقط،املديح �من ه �باعتبا �النوال�ر�أع�� �وطلب �للمديح �املأمو �قصدوا �الذين نعراء

��فالثابت�ب�ن�أيدينا�.ذلكونحو� �ا�ي����بالفعل،نأنھ�مدح�املأمو ز�ع���نحو�ما�يذكر�املر

�وإن�لم�نملك�دليال.)٤(م��مھ�
 
                 
ً

�منھ�السيما�الغالبية��من�شعره�يؤكد��ذه�املقولة�لضياع

ت�عالقتھ�بھ�حدود����اب��شعره�عامة�إ������اب��شعره� ز���جانب�املديح�بل�تجاو

ة�.خاصة���وصف�النجوم� �ا ر�وأحسب�أن��ذه�ا��اصية����ال���دفعت�بابن�يز�د�إ��� ز

�وتوثيق�صلتھ� �وا��ق�أنھ�لقي�حظوة�لديھ�لتم��ه�����ذا�ا��انب�من�املعرفة�.بھناملأمو

�أنھ�قال�ألتباعھ�قاصدا�ابن�يز�دال�واكب؛�النجوم�وحر�ات��علم ي�عن�املأمو �فقد�ر
 

ن                                               و
ً

   :

 "� �فيھ �ما �ف�لم �الفلك �صعد �كأنھ جل �شعر� �نأخذه�)١(".ر�ذا �أن �ي�ب�� �الكالم �و�ذا

�.بھل��وض�علم�النجوم�واج��د�لنھ�ي�سب�إ���خليفة�اش��ر�بمعرفة�بمحمل�ا��د�ذلك�أل

� �يقو �خل�ان �ابن �بالنجوم��ا " :عنھلاسمع فا �عا �باملال �العفو�جوادا �عظيم �املأمو ن
 

ر
 

                                            ن
ً

 
ً

 

لم�يكن����ب���العباس�أعلم�من� " :غ��ه،�وقال�عنھ�)٢("والنحو�وغ���ما�من�أنواع�العلوم�

�الشاعر �و�ان��شتغل��علم�النجوم�كث��ا،�و���ذلك�يقو لاملأمو ن
 

                                                        
ً

 :)٣(  

                                                           
 .١٤٧:  مجلة الزخائر– )٣(
 . وما بعدها١٦٢، وینظر دراسة شعر المدیح في موضعه من البحث ص٣٥٥:  معجم الشعراء– )٤(
 .١٤٧:  مجلة الزخائر- )١(
 . ترجمة المأمون١ج:  وفیات األعیان– )٢(
عنى البیتین یشیر إلى شهرة المأمون بعلم النجوم، وأن هذه وم. ٧٨/ ١:  حیاة الحیوان الكبرى للدمیري– )٣(

ویشیر الشاعر هنا إلى موضع قبره بطرسوس، وموضع قبر أبیه الرشید في . المعارف لم تنقذه من الموت

خلیفتان أحدهما ابن اآلخر بین (غرائب تتعلق بالخلفاء : ویقول القلقشندي في كتابه، تحت عنوان. طوس



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٨٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ش�ئا�أو�م �ل�علوم�النجوم�أغنت�عن�املأ��������مو
 

                                              ن
ً

ـــ  ــ   �املأنوسلكھــ

ـــخلف ــ ـــوه��ســـ ـــ ـــاح���طرســــ ـــــــــــ ـــــــ ـــلفوا�أبــــــــوس��������مثلما�خــ ــ ـــاه�بطــ ـــ   وســـــــ

تھ����وصف�ا�      روقد�ش�د�الصو���كذلك�بتفرد�ابن�يز�د�ا��ص������معرفة�النجوم�وقد

�: " فقال �بھ ��شبھ �شاعرا �أعلم ال
 

                     
ً

�ا��ص��( �) يقصد �وتبعھ �النجوم �وصف منة�� �زو�

�إال� �طبافأحسن �بابن ف �بن�أحمد�املعر �و�و�أك���بد�عا�ومحمد �ذلك ��� �فإنھ�مجيد طبا
 

                                    
ً

�واملسل�� �منھ ��)٤(".�أف�� ��ولش�رتھ �املثل ��شعره �ضرب �ا��انب ��ذا �اتخذ�فيھ،� �كما

� شا�دا
 

      
ً

�يقوعليھ؛ �املش�و �م��مھ ��� �العواء �نجم �عن �منظو �ابن �حديث ل�ففي ر : " ر

  :لاملناز����قصيدتھ�ال���يذكر�ف��ا�-يقصد�ا��ص�� –ا��صي���

ـــوانت ـــ��ت�عـــــــ ـــ   .)٥("واؤه�������تناثر�العقد�انقطع�ــــــ

ومثل��ذه��خبار�ال�تؤكد�فقط�تم���ابن�يز�د�����ذا�ا��انب�الذي��عرض�لھ��نا����      

�النجوم�وا��ديث��أع���وصفا��انب،شعره�بل�إ��ا�كذلك��ش���إ���ك��ة�نظمھ�����ذا�

�ولو�لم�يكن�بلغ�الشأو�فيھ�والشعر�ح���اش��ر�بھ�عند�ا��لفاء�والعلماء�ونقاد��دب�ع��ا،

�علي �أثنوا �تث���ھملا �ال�� ة �الصو �!ال��بر���ذه �النجوم�" ��ذا �عن �قصائده ��انت وإن

منة، �سمعتھ�وشيوع�ذكره�ف��ا�زو�   .)١("ي�ل�س�البا���من�شعره�ف��ا�يجار

صف�ا�يأ�ي����شعر�ابن�يز�د�ع���النجومعن�وا��ديث�     ،�ما�يتخلل�أحد�ما :لون�نو�و

� �نفسھ�قصائده،�عض �ال�شغال �وذلك ��خر �ضمن�أغراضھ�الشعر�ة �منھ �عفوا ى�و�قع
 

                                                        
ً

  )٢(:ل�كقولھ����الغزباملالحظة؛�وتنوع�ثقافتھ�فيھ،�وقد�مرت�بنا�أمثلة�من�ذلك�جديرة�بھ،

                                                                                                                                        

: صبح األعشى). وهما الرشید والمأمون، قبر الرشید بطوس، وقبر المأمون بطرسوسقبریهما بعد كبیر 

 .عبد القادر زكار: م، تحقیق١٩٨١طبع وزارة الثقافة بدمشق . ١/٥٠٢
 .١٤٧:  مجلة الزخائر– )٤(
والبیت ضمن قصیدته التي قالها في وصف منازل القمر، مجلة . ١٥/١٠٩:  لسان العرب البن منظور– )٥(

 .١٥٨: ئرالزخا
 .١٥٠:  مجلة الزخائر– )١(
وانظر شرح األبیات ودراستها ضمن أبیات القصیدة في شعر الغزل .  ١٥٥، ١٥٤:  مجلة الزخائر– )٢(

 . وما بعدها٨٦بموقعها من البحث ص



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٨٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ــــــــــــالم�ستـ ���الظـ ه������رح���إذا�أ ـــو ــ ـــ ـــ ــــ  رــ �العيــ وتزاو
 

                ر
ّ

ـــــ  �أي�تـــــــــــــ   رــزاوــــقـو

ـــوتصو�ت�أيدي�النج ــــ ت��������وغــ ــــروم�فغو ـــوائرــ   ــوائر�م��ا�أمــــــــــام�غــــــ

�ل�س�بالقليل�ع����ل� �الذي�ين�شر����شعره�ب�ن�الفينة�و�خر ىوأحسب�أن��ذا�اللو ن

  .حال

�ذلك�الذي�يقع����شعره�مستقال�مخصوصا�بوصف��نا،و�و�ما��عن�نا�: الثا�ي ناللوو    
  

                                        
ً ً

�الذي���ق�الثقافة�العباسية�.ع��االنجوم�وا��ديث� ر�و�ذا�ا��انب�نلمح�فيھ�أثر�التطو

�اليونان� �علوم �من �العر�ية �إ�� �نقل �وما �ال��جمة ��س�ب ،� �الوقت �ذلك ��� �العقو لوأثر ى

مان�والفرس�وال�ند�وغ ���ذلك�،�السيما����مجال�الفلك�وعلم�النجوم�وال�واكب�،�ووالر

�الثقافة� �من �خاصا �نوعا �يحتاج �فيھ �والنظم �املجال ��ذا ��� �القو �أن �ب � �من وما
  

ل                                                                      ر
ً ً

  

��نفتاح� �منذ �العر�ية �إ�� �ت�سال �بدأت �ال�� �ا��ديدة �العلوم ���ذه �املباشرة واملعرفة

����العصر�العبا����،�و���علوم�عقلية �أك���م��ا�أدبية�،�ومن�ثم�ف���يالثقا���وا��ضار

�تبدو���� �ا��ال ��ذه �مثل �و�� �الشاعر��نا �و�راعة �واتقا��ا اس��ا �طو�ال�لد �ص��ا رتتطلب
  

                                                                              
ً ً

�و�ف�ار�ال���ي�ناول�ا�الشاعر�بحيث�يجعل�من� �بالغرض�الشعر �ط�ا ي�س�يل�ا�وحسن� ر

� �نخرج �وإال�فإننا ،� �النفوس �مقبوال��� �مس�ساغا �شعر�ا �فنا �ع��ا ا��ديث
    

                                                               
ً ً ً ً

�إطار� �عن بھ

� �القدم �منذ �القلوب ��� �متم��ة �م��لة �لھ �تجعل �ال�� �الفنية �وسماتھ �ما� .�دب وذلك

�نماذجھ� �مطالعة �خالل �من �لنا �س�ت�� �كما �فيھ �وال��اعة �تحقيقھ �يز�د �ابن استطاع

�فالك�موقوفا�بحيث�لم��عد�ا��ديث�عن�النجوم�وحر�ات�ال�واكب�ومجرات�.الشعر�ة
 
           
ً

�

�ب �الن���فقط، �حدود �عند �يز�د �ابن �بھ �خرج �ذلك–ل ��� �تبعھ �الشعر�-�ومن �آفاق �إ��

الرحبة�ليضيف�بذلك�غرضا�جديدا�إليھ�لم�يكن�الشاعر�العر�ي�يقف�حيالھ�طو�ال�من�
   

                                                                         
ً ً ً

� نقبل�نظرا�ل��الة�ثقافتھ�����ذا�ا��انب�ول�س�تقص��ا�منھ،�وحاشاه�أن�ي�و
  

                                                                     
ً ً

  !كذلك

�امل      ��ذه �مثل �مطالعة �عند �تضيق �قد �ال�شر�ة �العلمية�والنفس �كت��ا ��� ف رعا

�تنفتح� �للك��ا اقعية، �و �أك���مباشرة �مجردا �علميا �عرضا �ل�ا ��عرض �ال�� واملتخصصة
   

                                                                         
ً ً ً

كشة� �مز �ب�ياب �أمام�ا �ي��اقص �إطار�شاعر ��� �قراء��ا �عند �ان�ساطا �وتن�سط رانفتاحا ي
  

                                                                            
ً ً

� ��� �و�تماوج ،� �و�يقاع ن �والو �البالغة زمن �خز �التعب���الشعر �وعبقر�ة �العاطفة �من يم

�حية�ا��يال�الذي�يتعانق�مع�غرابة�الواقع�وعظمة�ما�أبدعھ�هللا�جل�شأنھ�مل���ما ّ                                                                    ر �بأ  



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٨٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �أقسم �وقد ،� �سبحانھفيھ �قرآنھ ��� �العل�� �الفيض ���ذا �؛�لعظمة�و�عا�� �بھ �املقسوم

�عظيم�: " فقال نال�أقسم�بمواقع�النجوم�،�وإنھ�لقسم�لو��علمو : " سبحانھوقولھ�. )١(" ٌ                                                 

� �الك�س�ا��وبا���س،فال�أقسم ة�. )٢("يار �سو ��� ة�باسم�ا �سو روسم�� �فذلك�.النجمر

جانب�عظيم�من�العلوم�وخوض�الشعراء�فيھ�يجعل�لھ�مذاقا�خاصا�ال�يجده�املطالع�لھ�
  

                                                                         
ً ً

�الن�� �وقصيدت�ن. �� �شعر�ة �مقطوعة �من �يت�و �يز�د �ابن �عند �الثا�ي �اللو نو�ذا �،ن

�تفصيال �ي�� �فيما �لذلك وسنعرض
 
                          
ً

�م. �جزء �و�� �املقطوعة ��فأما �قصيدةن �–�مفقودة

�ف��ا   )٣(:لوعدد�ا�خمسة�ابيات�من�بحر�ال�امل،�يقو

ـــفخرجت�ح ــ ـــ ــ ـــ�ن�بدا�س�يـ ـــ ـــــــ ــ ُ                  ل�طالعا��������ـ ً �املٌ ـــيسر ــ ـــــــــص���قــ ائما�ي�نــ
 

        
ً

ـــ ـــ ــ   ُ   قلـ

ـــــــــّ                                       وا��دي��الفرس�ا��صان�شددتھ��������بالس ـــرج�إال�أنــــــــــ ــ ــ ـــُ    �يصھ�الـ   ُ   �لــــــــ

ـــــــــد�ل��ـــــــوامت اء�نظــ ـــزو ــ ـــ ـــ ـــ�قُ  مـ ـــ ــــــــ ـــ �ا�مستعــ �ا�������وتالحقت�فقطا رطا ـــر   ُ   ملــــ

ـــفإذا�است ــ ـــر�ر�ا�وتحــــــــمر�مــ ــــــــ ـــ ـــ��لت�������فبــــــ ـــ ــ �ا�يتحــ ـــرقدر�ذلك�نو ــ   ُ    ��لـ

�تراه       �عند�فانظر، ة �املش�و �النجمية �املجموعات �من �أسماء ��عداد ��� �بك ر�يخوض

� ��براج �معظم�ا ��� ��ش�ل �وال�� فة،العرب ،�،�كس�يلواملعر �والثو اء، �وا��و ر�وا��دي، ز

والالفت�للنظر��نا�أنھ�ال�يقف�بك�عند�حدود�التعداد��س���ل�ا؛�بل�. �ذلكونحو. وال��يا

�دقيق م�� � �بو�� �املسميات �تلك �يرصد ��علمھ�زتراه �ال �م�ان �من جھ �خر �ف�و�ير�ط و،

� تحديدا
 

       
ً

�العلمية�) فخرجت( �مطالعتھ �بواسطة �لنا �يحدده م�� � �تفصيل ��� �بنا �يتدرج زثم

�فخرجت�ليال:لنابالنظر�إ���ال�واكب،�ف�و�مثال�لم�يقل�
 
          
ً

أو�ح�ن�انتصف�الليل،�أو�نحو�.. 

ذلك�مما��عده�إجماال����تحديد�املع���الزم���لوقت�
 

                                              
ً

جھ �فخرجت�ح�ن��ولكنھ�يق.وخر لو

�طالعا �س�يل بدا
 
              
ً

�) وس�يل. ( ��وكبة �من ��وكبا �ع�ن �وأ �خمسة �من �واحد �ذا
 

                                       ر
ً

�السفينة، 

�م��ا ��وكب �أ�عد � وس�يل ��سطرالب �ع�� �يرسم �ا��نوب �نحو�.)١(�� �بنا �يتوجھ �ثم

                                                           
 . ٧٦، ٥٧اآلیة :  سورة الواقعة– )١(
 .١٦، ١٥: اآلیة:  سورة التكویر– )٢(
  .١٦٣:  مجلة الزخائر– )٣(
 .١/٧٠: بهامشه) عجائب المخلوقات للقزویني(حیاة الحیوان الكبرى،  – )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٨٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ي�نقل �قائما �املص�� ��سر �فيقو �الطلوع ��ذا ة �صو ���يص
 

ى ل                                                ر
ً

�ال���يص�.     و�ذا

ي�ير�ط�ب�ن�تحديد�الزمن�و ة�ال���عل��ا�حركة�ال�وكب�أو�رالصو �نجم�ا�أم.النجمرالصو

���)ا��دي( �القز �يقو �كما ��وكبا �وعشر�ن �ثمانية �عن ة و�ف�و�عبا ل
 

                                                  ر
ً

�نجوم�)٢(.  �و�و�من

  .)٣(ال��وج��ثنا�عشرة�الثابتة�

�فرسا�      �ل�س �ألنھ �ال�يص�ل �سرجھ�لكنھ �مر�وط��� �فرس�حصان ��يئة ��� �لنا �ا يصو
 

                                                                  ر
ً

 

حقيقيا
 
      
ً

�و.  ة؟جھ�ال��ة�����ذه�يلكن���لست�أدر �فلفظ�ا��دي�ال�يدل�داللة�!رالصو

� �إ�� �املشدود ��يئة�الفرس �ع�� �أسماء�سرجھ،صر�حة �ع���النجوم �و�انت�العرب�تطلق

د�عن��عض�علماء�الفلك�أن� ف،�ومما�و را��يوانات�ال����ش���ا����ال�يئة�كما��و�معر و

ة�جدي�مستلق�ع���) ا��دي ٍ                     ر �و�صو ،�وظ�ره��مقدمھ����املغرب�ومؤخرظ�ره،  قه����املشر

جاله�إ���الشمال �فلعل�الشاعر�قد�تخيلھ�و�و�بجانب��عض�النجوم�)٤(.رل��نوب،�و�داه�و

�سرجھ �إ�� �مشدود �فرس ��يئة ��� �لھ ة �. راملجاو �مما �متيقنا وأحسبھ
 

                  
ً

� بھ�) ا��دي(وصف

ة����قصيدة� ه�ل�ذه�الصو ربدليل�تكرا ،ر أيضا،�وصف�ف��ا�النجوم�ىأخر
 

     
ً

ٌ                �سيأ�ي�ل�ا�ذكر�

  : رض�لھ�����ذا�ا��زء�من�البحث،�وأع���بذلك�قولھفيما��ع

ــــــــــــوا��دي���� ــــــــــ ــ ــــطب��ا��صان          منكب�القـ ـــ ــ ــــ ـــــــ دـ   و�ير

    � اء) برج(وأما �النجمو�و�) زا��و �الكر��� ��وكبة �من �والثالث �ل�ذا�. )١(�الثا�ي و�قال

ة�ملك�مت:النجم �النجم�يك���. )٢(وج�ع���كرسيھ�ر�ا��بار�ألنھ�يبدو����صو و�بدو�أن��ذا

� صيفا،طلوعھ
 

     
ً

�العرب ، �قالت ��نا �ا��وصاء،�: من �الر�ح �خرجت اء �ا��و �طلعت زإذا

اء�. )٣(الر�ح�الشديدة�ا��ر: وا��وصاء زوابن�يز�د��سلط��ضواء�ع����سلسل�نجوم�ا��و

� �املنتظم �ا �قطا �وصف �وقد ��عضا �ب��ق ��عض�ا �وكأن �متتا�ع �نظام ر��
 

                                                          
ً

�من�تعملباملس

                                                           
 .٦٥:  عجائب المخلوقات على هامش حیاة الحیوان للدمیري– )٢(
 .٢/١٧٢صبح األعشى للقلقشندي:  ینظر– )٣(
 . وما بعدها٢/١٧٢: صبح األعشى:  راجع– )٤(
 .٦٨ص :  عجائب المخلوقات– )١(
 .م١٩٧٩، طبعة دار الفكر ١/٨١ : أساس البالغة للزمخشري– )٢(
 .٢/١٧٧:  أساس البالغة– )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٨٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

أن��شد��بل�ع����سق�واحدا�خلف��خر: ومع���القطار.  )٤(ك��ة�إعمالھ�
 

 
 

                                
ً

ٍ
واملراد��نا�. )٥(ُ

اء�منتظمھ�����سلسل�ا�وكأ��ا�قطيع�من��بل�املتتا�ع�����سق�واحد ٌ                                                                        ز أن��وكبة�ا��و  .  

واية�الب�ت�كما�نقل��ا�من�       يات��الزخائر�تأ�ي�ع���النحو�الذي�ذكرتھ�ضمن��ب:مجلةرو

سلفا،املشار�إل��ا�
 

     
ً

اء�نطوامتد�: (�أع���قولھ �امزل��و �ولم�يت������مع���الب�ت�،)ر�قطا

ة،ع����ذه� �ابن�) : النطمة(�فوجدتھ��كذا�،)نطم(�وف�شت�ع���مع����لمة�رالصو ليقو

�أيضاا: �عرا�ي �بالباء �النطبة �و�� ،� �وغ��ه �الديك �من لنقرة
 
                                             
ً

�غ���)٦(. �ال�لمة �أن و�بدو

ة��ستعم واملع���. ال�ومن�ثم�ذكر�صاحب�اللسان�أن�الليث�أ�مل�ا�فلم�يذكر�ا�رمش�و

�ما�أصا��ا�تحو�ر�أو� رع����ذا�النحو�ال�يتالءم�مع�بقية�أجزاء�الب�ت،�و�دا����أن�ال�لمة�

�أحس��ا� �والذي �الظاء، �نقط �ذلك �أع�� �غ��، �ال �نقطة �م��ا �واملحذوف �السيما تخر�ف

صوابا��نا�أن�ت
 

              
ً

�ا ة�املقبولة�ل�لمة���ذنبدل�الطاء�ظاء�فت�و وع����ذا�ال�) نظم(ره�الصو

� �و�ذا �بھ، �فسرتھ �النحو�الذي ��ذا �ع�� �الب�ت �مع�� �و�و�التعديل�غم ن �بالو ز�ال�يخل

�النطم�والتناسق�.قبلأقرب�لف�م�املع������الب�ت�كما�أشرت�من� �حو ل�فاملع���أذن�يدو ر

: �ما�ذ�بت�إليھزاء�و�ؤ�دا��و�ا��ال�ال���عل��ا�نجوم��و�ووتوال��ا،ف����سلسل�النجوم�

اء �ا��و �ل�واكب �العرب زقو �املحيط. )١() ال�سق: (ل �القاموس �: و�� �معا�ي �):النظم(من

اء   .)٢(زثالثة��واكب�من�ا��و

�) رو�رصد�لنا�الشاعر�كذلك�نجم�الثو     ���لو�و�كما�يقو ��وكبا�والقز �اثنان�وثالثو
 

                   ن
ً

 )٣(.�

ه�لنا�محلقا����جو�السماء فيصو
 

                            ر
ً

�برج�.   فة،�تا�ع�لل�واكب�الثابتة�روالثو ومن��براج�املعر

�املغرب،�ا��ركة، �إ�� �ومؤخره �املشر �إ�� �مقدمھ �السماء �خط �ع�� �ثو ��يئة ق�و�و�ع�� ر

جاله�إ���ا��نوب�وع��� �عةروظ�ره�إ���الشمال�و�داه�و ��واكب��س���القطع�أي�رمؤخره�أ

                                                           
 .١١/٤٧٧: اللسان. ُ                   أعملت الناقة فعملت: ٌ                                  حبل مستعمل، قد عمل به ومهن، ویقال:  یقال– )٤(
 . ١١/٤٧٧:  اللسان– )٥(
 .٥٧٨م ١٢:  اللسان– )٦(
 .٤/٦٢٠:  أساس البالغة للزمخشري– )١(
 . ١/١٥٠٠:  القاموس المحیط– )٢(
 .٦٢:  عجائب المخلوقات على هامش حیاة الحیوان– )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٨٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �املقطوع �ذنبھ �موضع ��.)٤(.� محلقاوتصو�ره
 
     
ً

�جو�السماء�ال�ينا� �ف�و���� �وضعھ �حقيقة �

� �خاطفة �سرعة ��� �منطلق �ثو �وعدم�.  ٌ                           ر إذن �قلق ��� �يتململ �با��ائر�الذي �وصفھ ولقد

� جتھ �د �واختالف �ا ��غ���نو �و��ن �وحرك��ا �ا �استقرا �عدم �ب�ن �ط � �ثم راستقرار، ر فإذا�(رر

�يتح��لمر�ر�ا،استمر� �ا �نو �ب�ن�)٥().ر�فبقدر�ذلك �مباشرة �الشاعر�عالقة �أوجد �ولقد

�وال��ي �قولھرالثو �: (ا؛ �خلف محلقا
 

          
ً

�.)٦()ال��يا �تجاو �عالقة �بي��ما مر�فالعالقة �.زوتال ل�يقو

��� �: " والقز �الثو ��ا�ل �ع�� �ال�� �ال�واكب ��س�� ����ال��يا،رفالعرب �ن��ان ��وكبان �و�ما

� �ولذلك �العنب �كعنقود �ة �متقا �مجتمعة ت �صا ��واكب �ثالث رخالل�ما �بم��لة�جعلو�ار

  .)٧("�وكب�واحد�وسمو�ا�النجم

    � �اش��ر�معظم�ا �و�واكب �نجوم �مسميات �شاعرنا �لنا ��عدد �النحو�ال ��ذا عند�ع��

�العرب، ��عطينا �فنيا�بل انطباعا
  
            
ً ً

�فاملسألة� �ثم �ومن �الشائك، �ا��انب ��ذا ��� �بثقافتھ

��عض� �إ�� �الفنية �والدقة �والتلو�ن �النقل �حدود ت �تجاو �كما �الوصف �حدود ز�عدت

ة�وعمقا�ا��وانب�العلمية�ال���تضفي�ع���وصفھ�جد
 

        
ً

�ا�فيما�م����من�.ً      وثراء ز�لعل�أبر

� ��عض�ا �عالقة �و�يان �وال�واكب، �النجوم ��ذه �طلوع �ب�ن �الزم�� �الر�ط �ببعض،أبيات

أما�القصيدتان� .ودقتھ����غالب��حيان����تصو�ر��يئ��ا�ال���تبدو�عل��ا����عنان�السماء

�فاألو�� :�خ��تان �بحر�املجتث �الشاعر�ع�� �نظم�ا ة�)فاعالتان /لنمستفع(�م��ما ر�مكر

  :�ومطلع�القصيدة.مرت�ن

ـــٌ                          �ما�لك�صبح�������يرتاح�فيليل،يا� ـــ ـــ   ھ�العميدـ

                                                           
 .٢/١٦٩:  صبح العشى– )٤(
 .١١/١٧١، ١٦٩، ٥/٢١٩مریر، حلحل، :  راجع لسان العرب– )٥(
نجم من النجوم الالمعة في السماء ومنزل من منازل القمر التي ینتقل فیها القمر من أول الشهر :  الثریا– )٦(

والنجم إذا : " ُ                                                                ه وهي المنزلة الثالثة ویسمى النجم علما علیها وبه فسر قوله تعالىإلى الیوم الثامن والعشرین من

وهي ستة أنجم صغار یظنها الناظرون سبعة أنجم وهي في شكل مثلث متساوي الساقین وبین نجومها " هوى

 .٢/١٧٤: صبح األعشى. وهي قریبة من حمل ذنب الثور المقطوع. ً                      نجوم صغار جدا كالرشاش
 .٦٢: جائب المخلوقات على هامش حیاة الحیوان ع– )٧(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٨٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

     � �عو �وأ ��سع �ابيا��ا نوعدد ب�تار
 
    
ً

�من� �فقط �ل�س ، ��خر �من عة �أك���ر �والقصيدة ى، و

� ��عض�ا �وعالقة �النجمية �املسميات صد � ��� �براع��ا �جودة�ببعض،رأجل ��� �كذلك �بل

اتھ،واست�شب��اتھ� ه،�ومن��نا�ط���جانب�رعا ر�فلقد�تف�ن����صياغة�أساليبھ�و����صو

� �واملصط��ات �املسميات �تلك �جفاف �ع�� �جوانب�الفلكية،الشاعر�ة �الشاعر انا ر�فأ

  .وصفية�جديدة����ثوب�ف���قش�ب

�طھ�الدقيق�ب�نھ�و��ن�موضوع�     �يقابلنا�ف��ا�جودة�املطلع�و �ما روأو �وذلك�القصيدة،ل

ه�ل� �رسر�اختيا ن�ديث�عن�الليل�الطو�ل�الذي�ال�يرتاح�فيھ�العميد�الذي�أمرضھ�ا��ز

�ومن�ثم�شاقھ�مج���الصباح�ب�باش��ه�املن��ة�لتنقشع�عنھ�ظلمات�ليلھ�الغرام،وأشقاه�

�الس�ر،�فبات� لا��ز�ن�الذي��شبھ�ليل�العاشق�املتيم�الذي�أ�لكھ�العشق�وأضناه�طو

�ابن�يز�د����املطل   )١(: علوكأنھ�مصاب�با�����يقو

ـــيا�لي ـــل،�ما�لك�صــ ــ ـــيرت   ٌ       بح����ــ ــ   ُ    ميدـــاح�فيھ�العــ

�لبــــــــط ـــيال�انتظار ــ ـــتنجاب�ع��ن�س  لق�����ــ ــ   ُ   ودــ

ـــفبات�� ـــ��قّ  �ـــــــ ــ ـــ ـــــــــــ ـــكأن ر���������ــ ــ ـــ���مــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــــ ودــــ ُ   ر و    

�ب�أن��ذا��س��الل�يب�ن�عن�نفس�كئ�بة��ش�و��موما�      من�
َّ                                             ر 
ٍ  � اده�عل��ا�طو لا�ثقيال� ز

  
                      

ً ً

��ل�ا�بمثابة�تقديم�وتم�يد���ديثھ�عن�.. الليل،�ودوام�الظلمة�وحرقة�العشق رو�ذه��مو

�والليل �ال�م �للنظر�إل��ا �يدفعھ �ال�� �مستخدما�.النجوم �موضوعھ �الشاعر�إ�� �و��تقل
 

                                  
ً

                                                           
ً                         المشغوف عشقا، وقیل الذي : والعمید والمعمود. ما عمدك؟ أي ما أحزنك: الشدید الحزن، یقال:  العمید– )١(

ُ                 هده العشق وكسره: ً                             بلغ به الحب مبلغا، وقلب عمید ٌ                         سواد وبیاض، وكذا البلقة : والبلق.  ٣/٣٠٥: اللسان. ّ

: ، واللسان١/٢٦: مختار الصحاح. ٌ                                                  أبلق وفرس بلقاء، وهو ارتفاع التحجیل إلى الفخذینفرس: یقال. بالضم

، والشاعر یقصد ١/٢٨٥إنجاب عنه الظالم انشق، : أي تنشق، في اللسان، یقال: وقوله تنجاب. ١٠/٢٥

.  هو یومهاالورد من أسماء الحمى، قیل: مورود: وقوله.  تباشیر الصباح وبالسود ظلمات اللیل: بالبلق هنا

 .٣/٤٥٦: اللسان. الورد یوم الحمى، إذا أخذت صاحبها لوقت، وقد وردته الحمى فهو مورود: األصمعي



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٨٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�الب� ���ذين �التخلص �و�و�حسن �ال��ت�ب، �حيث �من �القصيدة ��� �وا��امس �الرا�ع ت�ن

  )١( :قولھ

���النجوم�ف ـــرأ ــ ـــم��ا�����������غـ ــ ـــــــــــ ـــــــ كــ ب�و روا ـــر ـــ ـــ ــــــــ   ُ   ودــ

ـــوس ـــ ـــٌ     ح�و�انــــــــ ــــــــــــر�ـ ـــــــــــ ـــوذاب   ح��������ـــــــ ــــــ ــــح�وقـ ـــ ــــــــ ــــــــــ   ُ    عيدـــــــــــ

    � �أنواع �ف�و��عدد �يبدو�مجمال �التخلص   و�ذا
                                     ُ ً

ب (النجوم، �/�بر�ح/�سانح/�ر�ود/رغوا

�ا��ديث�)�قعيد/ذابح �وكأنھ�يحيط�ع��ا،ي،�وتلك�أوصاف�املجموعات�النجمية�الذي�ينو

وتمي��ا��ا�معرفة�
 
       
ً

بن��وذلك�ما�عرض�لھ�ا.�عد�و�ذا��جمال�مدعاة�إ���التفصيل�فيما�.

�أو�املصط��ات� ��وصاف�واملسميات �حدود �عند �ال�يقف �لكنھ �القصيدة �أبيات ��� يز�د

�بحياة� �نابضة �السماء �صفحة �ف��يك ه �وصو �أساليبھ ��� ��شاعر�تھ �ينفث �لكنھ رالفلكية

�و�و�يطالع�. من�نوع�آخر��لھ�حركة�وتناسق�وا���ام ئذلك�ما�يمكن�أن��س�شعره�القار

  )٢(:أبيا��ا�التالية

                                                           
غوارب الماء أعالیه، الغارب أعلى الموج وأعلى الظهر، والغارب أعلى . غارب كل شيء أعاله:  غوارب– )١(

فهو . ً                                     كودا، هدأوا وسكنوا، وكل ثابت في مكانركد القوم یركدون ر: ركود: وقوله. ، اللسان١/٦٤٤. مقدم السنام

وذلك . والبارح ما أتاك من ذلك عن یسارك. ما أتاك عن یمینك من ظبي أو طائر أو غیر ذلك: راكد، والسانح

ً                         سنح لي طائر وظبي سنوحا : یقال. السنح، یتبرك به، والبارح یتشاءم به: ، قال أبو مالك)وبریح: (معنى قوله ٌ

هو سعد الذابح، وهو منزل من منازل القمر أحد السعود، وهما : الذابح: اك عن یمینك، وقولهفهو سانح إذا أت

. ً                                                                                               كوكبان نیران بینهما مقدار ذراع في نحر واحد منهما نجم صغیر قریب منه كأنه یذبحه، فسمي لذلك ذابحا

ك من ظبي أو طائر یتطیر القعید، هو ما أتاك من ورائ: وقوله. إذا طلع الذابح انحجر النابح: والعرب تقول

. ٣٠٨، ٧/١٨٤، ٣/١٥٤، ٤٩١، ٢/٤١٠، ١/٢٤٠: ینظر لسان العرب البن منظور. منه بخالف النطیح

 .٣/١٤٥: وكتاب العین للخلیل
، ١٤/٢٦٦: لسان العرب. ً                                                      الدلو، برج من بروج السماء معروف، سمي به تشبیها بالدلو:  معاني المفردات– )٢(

: وصوب اهللا رأسه. االنحدار: خالف التصعید، والتصوب: ه، والتصویبصوب رأسه خفض: صوب: وقوله

أصله، حتى ما، : حتام: وقوله. ١/٥٣٤: اللسان. واإلصابة خالف اإلصعاد. وصوب یده أي خفضه-نكسه، 

سعد السعود، كوكبان وهو أحد السعود : وقوله. ١/٥٢: ً                                            حذفت ألف ما االستفهامیة تخفیفا، مختار الصحاح

ٌّ                                      هو كوكب نیر، منفرد سعد األخبیة ثالثة :  إلیها وهو یشبه سعد الذابح في مطلعه، قال الجوهريولذلك أضیف ٌ

: والسعود. غیر طریق السعود مائلة عنها وفیها اختالف ولیست بخفیة غامضة وال مضیئة منیرة-كواكب على 

ُ                                                                       سعود النجم، وهي الكواكب التي یقال لها لكل واحد منها سعد كذا، وهي عشرة ٍ                               أنجم كل واحد منها سعد أربعة ٍ



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٩٠

                                                                                                                                        

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ُ                                                                                             منازل ینزل بها القمر، وهي سعد الذابح، سعد بلع، سعد السعود، وسعد األخبیة، وهي في برجي الجدي : منها ُ ُ

ُ                                                                       سعد ناشرة، وسعد الملك، وسعد البهام، وسعد الهمام، وسعد البارع، وسعد : والدلو، وستة ال ینزل بها القمر وهي ُ ُ ُ

نجمان : ُ            قال سعد بلع. وكبان بین كل كوكبین في رأي العین قد ذراع وهي متناسقةوكل سعد منها ك. مطر

ُ                                  یا أرض ابلعي ماءك ویا سماء أقلعي(معترضان خفیان وزعمت العرب أنه طلع حین قال اهللا  ویقال إنما ). ُ

: ر، ثمانیة كواكبالنعائم، من منازل القم: النعام: وقوله. ً                                              سمي بلعا ألنه كان لقرب صاحبه منه یكاد أن یبلعه

أربعة في المجرة وتسمى الواردة، : كأنها سریر معوج، قال ابن سیده: أربعة صادر وأربعة وارد، قال الجوهري

النعائم منزلة من منازل القمر، والعرب تسمیها النعام الصادر، : قال األزهري. وأربعة خارجة تسمى الصادرة

الحزین : َّ        والموله. ١٢/٥٨٦: اللسان. امیة، ویقال لها النعاموهي أربعة كواكب مربعة في طرف المجرة وهي ش

ً                                                                                           ذهاب العقل والتحیر من شدة الوجد وقد وله بالكسر یوله ولها وولهانا أیضا بفتح الالم وتوله هالخائف، الول ً ً

ً                              واتله، ورجل واله أیضا ووالهة : برج في السماء: والقوس. ١٣/٥٦١: واللسان. ١/٣٠٦: مختار الصحاح. ٌ

النسران، كوكبان في السماء معروفان، على : والنسر. یمررن جماعات وفرادى: والمعنى. ٦/١٨٦: للسانا

النسر الواقع، والنسر الطائر، : ٌ                                                                         التشبیه بالنسر الطائر، یقال لكل واحد منهما نسر أو النسر، ویصونها فیقولون

ُ              ومر آخر یهوي: ، وهو یقصد بقوله بعد ذلك٢٠٤/ ٥اللسان  : والفرقدان.  الطائر، وهو أحد النسرینالنسر: َّ

نجمان قریبان من القطب وهما نجمان في السماء ال یغربان ولكنهما یطوفان بالجدي، وقیل كوكبان في بنات 

: ً                 وهجد القوم هجودا. نام: ً                     هجد یهجد هجودا واهجد: والعیون هجود: وقوله. ٣/٣٣٤: اللسان. نعش الصغرى

ٌ                     أربعة منها نعش ألنها : یقصد بنات نعش، سبعة كواكب: وآل نعش. ٣/٤٣٢: اناللس. ناموا، والهاجد، النائم

ٕ                                                                                                  مربعة، وثالثة بنات نعش؛ الواحد ابن نعش ألن الكوكب مذكر فیذكرونه على تذكیره، واذا قالوا ثالث أو أربع 

م من أسماء َّ                        نشاوي، سكارى، والراح اس: وقول. ٦/٣٥٥: اللسان: ذهبوا إلى البنات، وكذلك بنات نعش الصغرى

نجم في السماء : الجدي: وقوله.٢/٤٦٢: الصوت العالي الشدید، اللسان: والوئید. ٢/٤٦٢: اللسان. الخمر

والجدى من النجوم : ابن سیده. تعرف به القبلة، والبرج الذي یقال له الجدي یلزق الدلو، وهو هي جدي القطب

وهو من البروج، وال تعرفه العرب وكالهما على بلزق الدلو، - أحدهما یدور مع بنات نعش، واآلخر : جدیان

من اإلنسان، مجتمع رأس الكتف والعضد، : والمنكب. ١٤/١٣٥: التشبیه بالجدي في مرآة العین، اللسان

ٌ                 وهو صغیر أبیض ال : ٌ                                                      كوكب بین الجدي والفرقدین، یدور علیه الفلك، قال األزهري: والقطب. ١/٧٧١: اللسان

ً                                                         راد یرود إذا جاء وذهب ولم یطمئن، ورادت الریح ترود رودا : ُ     یرود. ١/٢٢٦الصحاح مختار . ً                یبرح مكانه أبدا ُ

ً                                                                           ورؤودا ورودانا جالت، ورادت اإلبل ترود ریادا اختلفت في المرعى مقبلة ومدبرة ً طلبه، : رام الشيء: وقوله. ً

ً                قها، وبرح برحا ً                                                برح الرجل براحا إذا رام من موضعه، وبرح األرض فار: براح. ١/١١١مختار الصحاح، 

النجم : والثریا. ٢/٤٠٩: اللسان. وصار في البراح. زال، والبراح مصدر قولك برح مكانه أي زال عنه: ً       وبروحا

الشرطان : والشرط. ١٤/١١٢إن خالل أنجم الثریا الظاهرة كواكب خفیة كثیرة العدد، اللسان : المعروف، ویقال

مالي منهما كوكب صغیر، ومن العرب من یعده معهما فیقول ٕ                                          نجمان من الحمل، وهما قرناه، والى جانب الش

ٌ                                           نجم من نجوم السماء منزل من منازل القمربین : والبطین. ٧/٣٣٠: هو ثالثة كواكب ویسمیها األشراط، اللسان



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٩١

                                                                                                                                        

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ً                                                                            جاء مصغرا من العرب، وهو ثالثة كواكب صغار مستویة التثلیث كأنها أثافي وهو بطن . الشرطین والثریا

. قرناه، والبطین بطنه، والثریا إلیته:  ألن الحمل نجوم كثیرة على صورة الحمل، والشرطانالحمل، وصغر

سفت : بنت ماء من الطیور، أسفة. اإلعراض: والصدود. ١٣/٥٧: الللسان. والعرب تزعم ال نوء له إال الریح

رعد، الصوت الذي یسمع من ال: والرعود. ٢/٤٣: اللسان. ً                                                 الماء والشراب بالكسر، یسفت سفتا أكثر منه فلم یرو

ً                                                                  السحاب، ورعدت السماء وبرقت، ورعدت السماء ترعد رعدا ورعودا وأرعدت : اللسان. صوتت لألمطار: ً

لم یتجه جهة، األزهري : ُ                                                          الحیر، الغیم ینشأ مع المطر فیتحیر في السماء، وتحیر السحاب: تحیرت. ٣/١٧٩

ٌ                                                   د ینقطع، مستحیر ومتحیر، والمتحیر من السحاب الدائم لكل شيء ثابت دائم ال یكا: شمر، والعرب تقول: قال

تأودت : التأوید. ٤/٢٢٤: ًّ                                                          والذي ال یبرح مكانه، یصب الماء صبا وال تسوقه الریح، اللسان. الذي ال ینقطع

، التوءم ٢/٥٨٦: واللیاح، الصبح، اللسان: اللیاح: وقوله. ٣/٤٤٣اللسان . المرأة في قیمها إذا تثنت لتثاقلها

. نجم یقال إنه یعترض في جوز السماء: والجوزاء. ١٢/٦٣: اللسان.  من منازل الجوزاء، وهما توءمانمنزل

العبور، وهما شعریان، أحدهما الغمیصاء، وهو أحد : والشعرى. ٥/٣٢٩: اللسان. والجوزاء من بروج السماء

ا عبرت المجرة وهي شامیة، وتزعم ً                                                                     كوكبي الذراعین، وأما العبور فهي مع الجوزاء تكون نیرة، سمیت عبورا ألنه

وفي یمین : (وقول. ٤/٥٣١: اللسان. العرب أن األخرى بكت على إثرها حتى غمصت فسمیت الغمیصاء

شمر، العواء خمسة كواكب كأنها كتابة ألف أعالها أخفاها، ویقال كأنها : قال: وما یلیه، المعنى..) شمال العوا

والعرب ال تكثر ذكر نونها، ألن السماك قد استغرقها، وهو أشهر نون وتدعى وركي األسد، وعرقوب األسد، 

: اللسان. منها وطلوعها الثنتین وعشرین لیلة من أیلول، وسقوطها الثنتین وعشرین لیلة تخلو من آذار

واأللف في آخره للتأنیث بمنزلة ألف . ّ                                       العواء، منزل من منازل القمر، یمد ویقصر: قال ابن سیده. ١٥/١٠٩

ولقد أشار الحصني إلى نجم العواء في قصیدته العینیة التي . بلى، وعبینها والمها واوان في اللفظبشرى وح

السماك : السماكان، نجمان نیران، أحدهما : ، والسماك )١٣(قالها في وصف منازل القمر والنجوم البیت رقم 

ازل القمر األعزل وبه ینزل القمر األعزل، واآلخر السماك الرامح، ویقال إنها رجال األسد، والذي هو من من

ُ                                                                       ألنه ال شيء بین یدیه من الكواكب، كاألعزل الذي ال رمح معه ، ویقال سمي أعزل : وهو شام، وسمي أعزل

في أیامه ریح وال برد، وهو أعزل منها ، والرامح لیس من المنازل، وفي حدیث ابن -ألنه إذا طلع ال یكون 

ال نوء له وهو إلى جهة : والرامح..  قد دنا طلوع الفجر فأوتر بركعة :عمر أنه نظر فإذا هو بالسماك قال

الشمال، واألعزل من كواكب األنواء وهو إلى جهة الجنوب، واألعزل والرامح في برج المیزان، وطلوع السماك 

. ً                                                                                           األعزل مع الفجر یكون في تشرین األول والرامح أشد حرمة وسمي رامحا لكوكب أمامه تجعله العرب رمحه

ّ                                                          الصرفة منزل من منازل القمر وهو نجم واحد نیر تلقاء الزبرة : صرفة اللیث: وقوله. ٢/٤٥٣، ١/٤٤٤: اللسان

ٕ                                                                       قلب األسد، إذا طلع أمام الفجر فذلك الخریف، واذا غاب مع طلوع الفجر فذلك -خلف خراتي األسد، یقال أنه 

: األرق، اللسان: نقیض الرقاد، والسهاد: والسهادالنعاس، والسهد، : الكرى: وقوله. ٩/١٨٩: اللسان. أول الربیع

، ٢/١٠٢: الظلمة، النهایة: والدجو. دجا اإلظالم أي تمت ظلمته وألبس كل شيء: داج: قوله. ٣/٢٢٤

خلله، واحدته :  الفرجة والخلة، وخصاص المنخل والباب والبرقع وغیره-: والخصاصة. ١٤/٢٥٠: اللسان



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٩٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ــــــــــــــأق      ـــ �للــ ــــدللو ـــو�صــــــ ـــــ ـــ ـــام   وب������ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــــ حتـ
 

                                
َّ

ـــ�� ـــ ـــذا�الصــــــــ ـــ   ودـــعـــــ

ـــــــــا�ترقـــم      ـــــ ــــب�ن�وســـ ــــــــــــ ـــ ــــــــــ ـــق ٌ           عد��������ــــ ــــــــــ ـــ ـــد�شــــــ ـــ ـــــالسردتھ�ـ ـــ ــــــ ـــــــــعـ   ودـ

ــــوق      ــــــــ ــــ ـــــبل�ذاك��عـــــــــ ــــــــــــ ــــــــ ـــ ــــــ ــــٌ             ام���������مـ ــ ــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــــــــــــــــ ولھ�مـــ
 

     
َّ

ـــ ــ ـــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــطــــــ ـــ دـــــــــ   ور

ـــللق                                     ــ ـــــ ـــوس����كـــــــ ــــــــــ ــ ام��������س�ـــ ــــــــرف� ــــــ ــــــــــــٌ     م�إلــــــــــــ ـــ��ا�ســــــ ـــــ ــــــــــ   ُ  دــديـــ

ــــم                                     ــ ن�شفـــــــــــ ـــــرر ـــــــ تـــ وعا�و
 

      
ً

ـــــ را�������ـــ
 

         
ً

ـــــما�تمــــــــــك   ـــ ــــــــ ـــ ــــ ـــــــــــّ       ر�الوفـــــ ـــــــــ ـــــــ   ُ   ودــ

ــــوانق                                     ــ ـــــ ــــ��ن��ســـــــــــــّ    ض�مـــ ـــــــلألخ  ٌ        ر������ــــــــــــ ـــــــــــ ـــ ـــر�ات�طــــ ـــ ــــــــ ـــ   ُ  دـــــــــــــر�ـــــــــــــ

كأن   
 
   
ّ

ـــ ــ ــ ـــــــــــھ�حـ ـــــــــــ ــــــ ــ ـــ�ن�أ�ــ ـــ ـــــــــــ �������ل�ــــــــــ ـــىو ـــــ ـــ ـــــــــ ـــن�بـ ــــــــــ ــــــــــــــــٌ       از�يصيـــــ ـــــــــــــــ ـــ   دــــــــ

ــــوم    ـــ ــ ــ ــــ ــــــــــّ     ر�آخـــــ ـــــــــــ ـــُ     ر���ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ��ـ ـــ     يو ـــ�أين�ت:ُ      ـــلتــــــــــفقـ ـــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــــــــر�ــــ ــــــــ ـــــ   دـ

                                                                                                                                        

َّ                  فصل الشيء فانفصل : مفصل: هوقول. ٧/٢٦: اللسان. في السحابخصاصة، وكذلك كل خلل وخرق یكون 

: الفیافي: وقوله. ١/٢١١: ّ                                                    وعقد مفصل، أي جعل بین كل لؤلؤتین خرزة، مختار الصحاح. أي قطعه فانقطع

 :والرواق. ٩/٢٧٤: اللسان. الصحراء الملساء، وهن الفیافي: المفازة ال ماء فیها، والفیفاء: فیف، الفیف، والفیفاة

ّ           روق اللیل : ورواق اللیل، مقدمه وجوانبه، قالوا. سقف في مقدم البیت، وستر یمد دون السقف، یقال بیت مروق

: وقوله. والحدیث في هذا البیت وما یلیه عن اللیل. ١٣٣. ١٠/١٣٢: اللسان. َّ                               إذا مد رواق ظلمته وألقى أروقته

ُ                        مطوت، مططت، بمعنى مددت: تمطى أي یتبختر، یقكون من ). ذهب إلى أهله یتمطىثم : (ومنه قوله تعالى. ُ

ّ                                                      المط والمطو وهما المد، وتمطى النهار امتد وطال، وقیل ّ . ١٥/٢٨٥: كل ما امتد وطال فقد تمطى، اللسان: ّ

كل شعر أو صوف ملتبد بعضه على : واللبود. ١/١٥٤: مختار الصحاح. ٌ                   عظم ذو قفار بالظهر: ُّ       والصلب

الشعر المجتمع على زبرة : ومنه اللبدة. ٣/٣٨٦: اللسان. والجمع ألباد ولبودُ                           بعض فهو لبد ولبدة ولبدة ، 

المخافة من األمر ال : الهول، في البیت التالي، یعني: وقوله. الشعر المتراكب بین كتفیه: وفي الصحاح. األسد

لجوهري، انحسار، ا: وقوله. ١١/٧١١. أفزعني: ً                        وهالني األمر، یهولني هوال. یدري ما یهجم علیه منه

ٌ                                       ضرب من العدو، وقیل هو العدو الذي كأنه : الوكر، والوكري: یكر. ٤/١٨٧: االنحسار االنكشاف، اللسان

ً                                  راعه الشيء رؤوعا ورووعا بغیر همز: یرعني: وقوله. ٥/٢٩٣: اللسان. ینزو وروعه، أفزعه لكثرته أو جماله، : ً

الغفر، أول منازل القمر الیمانیة، : ÷وقول. ٨/١٣٦: اللسان. ٌ                             ال ترع، أي ال تخف وال یلحقك خوف: وقولهم

كوكبان متفرقان بینهما في رأي العین مقدار خمسة أزرع، والزبانا، تلي : والزبانا. وهو ثالثة كواكب خفیة

بند، وهو : قرشي، نسبة إلى قریش، والبنود جمع: وقوله. الغفران، في المنزلة، وهي زبانا العقرب، أي قرناها

  . تعظیم صورة غفر الزبانا: وأصله فارسي، والمراد هناالعلم الكبیر، 



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٩٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــيُ  م    ـــ ـــ ـــامنـــــــ ـــــــــ ا�لغـــــــــــــــــ
 

    
ً

ــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــ ر�������والغـ ٍ             و ؤ ــــ  ــــــــ ــــــ �منـــــــ ـــ ُ    ر و ــــ ــــــ ـــــ   ُ  دــــــــــــھ��عيــــــ

ـــفالف     ـــ ـــ ـــــــ ـــــــــرقــ ـــدان�سمـ ـــــ ـــ�ي�والعي ��ا����ـــــــــــــــ ـــــــ ���ــــــــــــــ ـــــنو ــــــــــــــ ـــ ـــ ــــ   ُ   ودــ

ـــُ       وآل��ع    ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــٍ     ش�ركـــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ا�وطــــــــٌ           وع�������طــ و
 
     ر
ً
ـــ  ــ ـــــ ـــ ا�سـ و

 
    ر
ً
ـــــ  ـــــ ـــجـــــــ   ُ   ودـ

ـــكأ��    ـــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــ ـــــــــن�ـــــــ ـــ ــــــــ ـــــاوــــ�شـ ـــــــــــ ـــلل       ىــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ�اح�َّ  رــــــ ـــ ـــ ـــفــــ ـــ ـــ ـــــــــ�ا�وئيــــــ ـــ ــــــــ ــ   ُ  دــ

ـــوا��    ــ ـــــــ�������ـــــــــــــدي����منكب�القـ ـــ ـــ�ا��ـــــــــطب�ــ ــــــــ ـــصان�يـ ــ ـــ دـ ُ  و ر    

ـــل     ــ ــ ام�عنـ ـــــــــرو� ــــــــــ ـــھ�بـ ـــــــــــ راحا�ــــــــــ
 

     
ً

ـــلع         ــــــــ ـــ ـــــــ ـــــاقــــ ـــــــــــــــــ ـــھ�تقييـــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ   ُ  دـــــــــــ

ـــو���ال     ـــ ــــــــ ـــ ــ ــ ـــ��يا�عـ ـــن�الشــــــ ــ ـــ ـ
 

         
ّ

ــــر�������ط�والب ـــ ــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــــــــُ      ط�ن�صــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــ   دودـ

ـــــــــــكأ��                                    ــــــــــــــــ ــــــا�بنـــــــ ـــــــــــاء�������ُ    ت�مـ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــأسـ ــــفت�علــــــــــ ـــــــ ـــ��ا�الرعــــ   ُ   ودـــــــ

ـــــتحي     ـــ ـــــــ ــــــــ
 
     
َّ

ـــــــــــــرت�واست ــ ـــ ـــ ت�����ـــ ـــــــــــــفس  ردا ــــــ ـــــ ـــّ         ر�ا�تأو�ــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــ ــــ ــــــــ   ُ  دــ

ــــ�س                                    ـــــــــــ ــ ـــ����ــ ـــ ــــــ ــ ـــ و�نا�عــ
 

      
ً

ـــ�   ���إثر���ـ ــ ـــا�اللـــــــــ ـــ ــــــــ ـــيـــ ــ
 
     
َّ

ـــاح�الف   ُ    ر�دــــــــــــــــــــــــ

ـــوالت                                    ـــــــــــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــوأمان�ف�ــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــٍ             ���اله�وذاك�ط ذا���ـ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــــــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــــــــــ ــــ   ُ    ر�دـ

ـــثم�اس                                     ــ ــ ـــــ ـــ ـــــــــتقلت�فبـــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــــــــج   اتت���ـــــــ ــــــــ ــــــــ اؤ�ا��سـ ـــزو ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ   ُ     ��يدــــــ

ـــــــــكأن�ش     ـــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــ ـــــــــعلة�نـ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــ�شـار������ـــ ـــ ـــــــــــ ـــــــــُّ            ب�ف��ا�الوقــ ـــ ــــ ــــــــ ـــــ   ُ   ودـ

ـــش     �العــ �وأخىعر ـــبو ــــــــ ـــ ـــرــــــ ـــــ ������ــ ـــ���الضىر ــــــــ ـــوء�م��ا�خمــ   ُ   ودــــــ

ـــمس     ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــّ      تقل�مـ ــــــــ ــــــ ـــ�������ــــــــــــــن��فـــ ـــــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــ ـــــــــنق�ـــــ ه�محمــ   ُ   ودـــــــــــــــؤو

ـــــــموص     ــــــ ـــ اعيـــ �بز رو ـــ ٌ        ل  ــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــ ـــھ��������حبــ ــــــــ ـــ ـــــــ ـــلھ�املعـ ـــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ   ُ    قودـــــــــــ

ـــس      ـــ ـــ ـــــــ ـــما�ـ ـــفصـــ ــــــــ ـــَ           ـاعد�حـ ــــــــ ـــ��������ســـ��ـ ــ ـــ ـــ ــــــــ ــ ــ �بھ�التصـ ــــــىاو   ُ    عيدـــ

ـــكأن       ــ ــ ــــھ�لــ ـــــــــــ يث�غـــ
 

    
ُ

ـــ ـــ ـــــــــــــــ ـــــــــاب��������ـــــ ـــ ــــــــ ـــتخٍ                                  ـــ ــ ـــــ ـــ����أذاه��ســـــ ـــــــ ــ ــــــ   ُ   ودــ

ـــو���يمي ـــ ـــ ــــن�شــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــال��������مـــــــــــ ـــالعــ ـــــــــــ ـــوا�ســــــ ـــــــــــ   ُ    تيدـــُ      ماك�عـ

ــــدد�صـ ـــ ــــــــ ـــ ٌ                                  مســـــــ مَ      ـــدرـــــــّ ـــر� ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــــــــــيھ�ســـــــــ��فٍ       ح�����ـ ـــــــ صـ رنان� ـــٌ        ــ ــ ــــ ــــــــــ   ُ   يدـــــ



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٩٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ام ــــرو ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــد��������تعـــــــــــٌ     ح�مســ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــــــــوأعٌ                                            ــ ـــ ــــــــ ـــ ــ ـــــــــٌ       ذل�مستـ ـــ ــــــــ ـــ ــ ــ   ُ    فيدــ

ٌ         سلم���م ـــِ ـــ ــ ـــــ ـــــــــِ                         دى�الد�ر��ذا������وذاك�قـ ـــ ــــــــ ــ �ــ ر
  ن 
ـــــــــع ٌ ـــــــــــ ــــــــــ ــ   ُ    نيدـــ

ـــفص ــــــ ــ ـــ رفة�اللــــ
 

       
ُ

ـــ ـــيث�عنــــ ـــ ـــــــــــ ـــھ�������ذات�اليـ ــــــــ ــ ــ ـــسار�تحــــــ ـــ ـــــــــــ ــ   ُ   يدـ

ـــكأ��ا�ش ـــ ــــــــــ ــــــــــــــ ـــاة�وحــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــٍ          ش�������فـــ ــ ـــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــ ـــؤاد�ا����مـــ ــ ــ ــــ ـــــــــــ ودــ ُ   ؤ ز    

ـــف ـــ ــــــــ ـــــــــطال�ذلك�حـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــ����������نفى�الكـــــ ــ ـــ �ال�ســـــــ   ُ    �يدـــــــــىر

ــــــفق ــــــــ ـــ ــــُ         لت�والليــــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــٍ             ل�داج�������ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــاصھ�مســ ـــ   ُ             ـــــــــدودـخصــــ

ـــمفص ـــ ـــ ـــــــــ ــــ ـــٌ       ل�بالفـ ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ اقــ ـــويا���������ر ـــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــاملمھ�ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــ   ُ   ودــ

ــــل ـــــــــــ ـــضاء�������ٍ        ھ�ب�ل�فــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــعســــــ ــ ـــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــاكر�وجنــ ــــــــــــــ   ُ   ودـــــــــ

ـــوق ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــد�تمــ ــــ ـــ �عنـــىطى�بصـــــــــ ل لب�������تز ـــٍ ُّ                ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــھ�اللــ ـــ ــــــــــــ ــــــــ   ُ    بودـــ

ـــال�يمت ـــ ـــ ـــــــ �فيھ�������إطي�ال�ــ ــــــو ـــ ـــال�الشلـــــــــ ــ ــ ــــــــُ        جاع�ا��ــ ـــليــ   ُ  دــــــ

ــــما�لل ــــــــ ـــ ـــظالم�انحــ ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــٌ                سار������وما�يكــــــــ ـــّ    ر�جـــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــديـــــــــــ ــ   ُ  دـــ

�س ـــىوال�أر ــ ـــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــ������اطع�الفــــــــ ـــ ـــــجر�مشرقيا��عــ ــ ـــ ـــ �ـــــــ
 

                                 
ً

ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ   ُ   ودـ

ـــــل ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ�ن�أنـ ـــ ــــــــ ـــ ـــ���������اب�لعيـ ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ إ�ي�إذا�لسـ
 

          
ً

ــــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــ ــ   ُ    عيدــ

ـــفل ــــــــ ـــ ـــم�يرعــــــ ــــــــ ـــــــــ�����������وللصـــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــ���مسـ ـــ ـــــــــــ ــ ـــ ـــــ ـــ ــ ُ          تغب�حميدــ ٌ  

ـــإال�وغ ـــفــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــُ     ر�الــــ ـــــ ـــ ـــــــــ ـــــ�يل         ُّ      ز�اناــــــ ـــ ــــــوح�فيـــــ ـــھ�العمـــــــــــــ ــ ـــ   ُ   ودــ

ــــــــــــكأن ـــــ
 
                 
ّ

ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــ ـــھ�قـــــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــــ ـــ��فٌ             ������������رـــــــــــ ـــــ ــ ــــو�عليــ ـــ ـــھ�البنــــــــــــــ ــ   ُ   ودـ

     � �اللو ��ذا �وخوضھ �الرجل ة �ع���قد ��املة�لنتعرف �ذكر��ا ����أبيات�القصيدة ن�ذه ر

�ال �عن �ا��ديث ��� �وتفننھ �صوغھ ��� �ملكتھ �لنا �ات�� �كما �شعر�الوصف، نجوم�من

وال�واكب�وعالق��ا�ببعض�ا�البعض�و�م����بنا�ليخوض��ذه�املعامع�قاصدا�إ���تفصيل�
 

                                                                          
ً

ما�أجملھ�لنا����مطلع�القصيدة،�وتراه�كذلك�ال��غفل�ج�ة�من�ا���ات�ال���تتواجد�ف��ا�

  .النجميةاملجموعات�



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٩٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

���) الدلو(البداية�يحدثنا�عن�برج�ومن�     �" : وأو�ساكب�املاء�كما�يطلق�عليھ�القز لأقو

القوس،�(و) النعام(�و،)سعد(و�ر�ط�حديثھ�عن�الدلو�بحديثھ�عن�نجوم�..) للدلو�صوب

�ببعض) ال�سر(و ��عض�ا �وعالقة ل�ا، �منا �لقرب �السماء�) والدلو. (زوذلك �أبراج �من برج

ة، �راملش�و �بنجم �وثيقة �عالقة �أشرت–) السعد(�ولھ �الشاعر- �كما �عليھ �أطلق : �أو�متا

�السعود( �ال) سعد �يقو �ذلكل، ��� ��� �املاء: " وقز �ساكب ��واكبھ�)�وكبة �و�و�الدلو�، ،

ج�ا،�والعرب��س���اللذين�ع���منكبھ��يمن� ة�وثالثة�خا ��وكبا����الصو �عو راثنان�وأ رر
 

                                                                             ن
ً

 

�امللك: ( �) سعد �ا��دي �ذنب �ع�� �الذي �منكبھ���سر�مع �ع�� �والذين �السعود،�(، سعد

� ا�سميت���ذا��سم�ألن�البعد�ب�ن��ذين�وإنم) سعد�بلع(ىوالثالثة�ال���ع���اليد�ال�سر

  )١(".�ثن�ن�أوسع�من�البعد�ب�ن�الذابح�

     � �مناز �عن �املفصل �ا��ديث �بھ �ليبدأ �الدلو �ل��ج �اختيار�الشاعر�موفقا ��ان لولقد
 

                                                                       
ً

�الليل� �من �الش�و �حديث �من �اس��اللھ ��� د �و �ما �مع �ف�و�يتالءم �وال�واكب، ىالنجوم ر

�ق. الطو�ل �أ �الذي �العميد �ير���رو�و �أن �ا��ال �واضطره �الغرام، �وأضناه �العشق ھ

و�رج�الدلو�ي��امن�مطلعھ�مع�وقت�الصيف�حيث�يحلو�الس�ر�. النجوم�و�طيل�من�تأمل�ا

� �عن �ا��ديث �ذلك.العشقو�لذ ��� ��� �القز و�يقو �: " ل ��و �الفرع ل�سع�) الدلو(لطلوع

�من�آذار�وسقوطھ�ل�سع�ليال�مض�ن�من�أيلو لخلو �طلب�الدلو؛ذا�طلع�إ: لوالعرب�تقو. ٍ                                            ن

�والتفاح�واملشمش� ه�محمود�وفيھ��سقط�ا��مرة�الثالثة�و�نعقد�اللو زالل�و،�ونو .. با��رؤ

".)٢(  

�أو�بنات��عش،�ثم�)آل��عش (:�عد�ماذكر�) الفرقدين(وح�ن�حدثنا�الشاعر�عن�نج���     

�تا�عة�ملوثيقة،�ذلك�ألن�العالقة�بي��ما�جد�ذكر�ا��دي�ع���إثر�ا؛ �و���جميعا
 

                  
ً

ا��س���

���).�وكب�الدب��صغر( �القز و�يقو �وكب�الدب��صغر����أقرب��وكبة�إ���القطب�: " ل

ة�خمسةالشما��� ة�سبعة،�وا��ارج�عن�الصو رو�واك��ا�من�نفس�الصو والعرب��س���. ر

� �الصغر:السبعة�ذه ��عش �ع���. ى�بنات �ال�� �والثالثة ��عش، �املر�ع �ع�� �ال�� �عة رفاأل

�ال �و�س�� �بنات، �الذنب�الذنب �طرف �ع�� �والن���الذي �الفرقدين، �عة �� �من رن��ين

                                                           
 .٦٦:  عجائب المخلوقات– )١(
 .٨٧:  عجائب المخلوقات– )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٩٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ف���تا�عة�ملجموعة��وكبة�. .القبلةا��دي،�و�و�الذي�يتو���بھ� ىأما�بنات��عش�الك��

� �خوا�� �وثمانية ة �الصو �من ��وكبا ن �وعشر ��سعة �و�� ��ك��، رالدب و
 

                                                         
ً

ة �والعرب�.رالصو

�عة�ال���ع���املر�ع�املستطيل��عش،�والثالث   )١(..".ة�ال���ع���الذنب،�بناتر�س����

�،)..ٍ             وآل��عش�ر�وع: (�قولھ-�بجانب�ما�ذكرت-ومن�وجوه�دقتھ�التعب��ية�والعلمية��نا     

� ـــــ ــ ����إيثار�التعب���بــ �وسر�ذلك�أن�آل��عش�مجموعتان�كب��تان�،)آل��عش(والشا�د��نا

) بنات��عش: (�الشاعر�ومن��نا�لو�قال.النجوممن�النجوم�تضم�ب�ن�جنبا��ا�الكث���من�

� �مقصده �و�� �الك��م��ا؛ملا �أم �الصغر ��عش �بنات ��� ى��ل ��عش: (فقولھ. ى أك���) آل

وشموالدقة�
 
     
ً

�و�ذا�التعب���وغ��ه�يكس�ثقافتھ�����ذا�ا��انب�فضال�عن�ذكر�املجموعات�.
 

                                                                 
ً

  .�وا��دي�ونحو�ذلك�الفرقدين،ُ                                   النجمية�ال���تتعلق���ا�حسبما�أشرت�

و���ال��يا�عن�الش (:�بيات�عن�نجم�ال��يا����وحديث�ابن�يز�د     
 

                 
َّ

طال��س�يا�عن�).. رط
 

             
ً

�ما�نظرا�أل�مية��ذا�النجم�سواه، �
 

                          ر
ً

ف–�فال��يا�وش�رتھ،  �-و�كما��و�معر ل�من�أش�ر�مناز

تمي��ا�لھ�عما�) النجم(القمر،�و�قال�لھ�
 

              
ً

�و���خالل�ا�نجوم�كث��ة�أنجم،�و�و�ستة�سواه،

نجم�غ�إن�طلع�ال:لتقو�والعرب�خفية،
 
     
ُ

ھ�ابت���الرا���كَّ   دي
 

                
ُ

ّ    سي وطلوع�ا�لثالث�عشرة�). ھَ

� ��شر�ن �تخلو�من �ليلة �عشرة �لثالث �أيار�وسقوط�ا �تخلو�من �تظ�ر�����خر،ليلة �وال��يا

�عند�ابتداء� ب�الشمس�ال��د،قاملشر و�ثم�ترتفع�����ل�ليلة�ح���تتوسط�السماء�مع�غر

� إذا�طلع�النجم�لم�يبق�من�العا�ة�: < ��وقال�الن�.ال��دنو���ذلك�الوقت�أشد�ما�ي�و

�.���ء اد�عا�ات�اثمار�أل��ا�تطلع���ا �ا�. �وقد�أظ�ر�وقد�أظ�ر�ال�سربا���از،ر�أ ؤوأما�نو

ض�فيھ�املاء�فإذا� رفمحمود�و�و�خ���نجوم�الوس���ألنھ�مطره����الوقت�الذي�فقدت��

تج�البحر�واختلفت� �من�:قيلومن��نا� املياه،�وسلط�هللا�ا��ن�ع���الر�اح،رطلعت�ال��يا�ا

�و���نوء�ال��يا�تتحرك�الر�اح�و�شتد�.الذمةركب�البحر��عد�طلوع�ال��يا�فقد�برئت�منھ�

ك�التفاح� وكأن�. )٢(�الل�ن�النيل�و�ك���و�جف�العشب�و���آخره�يمد�واملشمش،را��ر�و�د

اد�استقصاء�مختلف�جوانبھ� �ةرابن�يز�د�بإطالتھ�ا��ديث�عنھ�قد�أ �وعالقتھ�بما�رالصو

�يجاو �أخر �نجوم �من ىه ��الشرط�ن،ر �والبط�ن�.والتوءمان واللياح،�والبط�ن، �فالشرطان

                                                           
 . ٥١، ٥٠:  عجائب المخلوقات– )١(
 .٧٧، ٧٦:  عجائب المخلوقات– )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٩٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ة�ا��مل (�واكب�ا��ملمن� َ         ر صو �ع��ا�)   ���لو�قو ة�: "والقز ر�ثالثة�عشرة��وكبا����الصو
 

                           
ً

� ج�اوخمسة �و.رخا �املشر �ومؤخره�إ�� �ج�ة�املغرب �إ�� و�مقدمھ �والن��ان�ق �ظ�ره �ع�� جھ

�الشر ��سميان �القر �ع�� ��س��ناللذان ة �الصو �عن �والن���ا��ارج �واللذانرط�ن ��النطح،

��ضالع��س���البط�ن   )١(.يع����لية�مع�الذي�ع���الفخذ�و���ع���مثلث�م�ساو

      � �الشامية؛�يقال�ل�ما�قرنا�القمر؛لوالشرطان�والبط�ن�من�مناز �املناز ل�فالشرطان�أو ل

�النا��َ       ا��مل، �الشمس�الشرط�ن�فق. �و�سميان �نزلت �وإنما�سميا�و�لما �سنة �مضت ُ                      د

�وتك���املياه،� �الزمان �يطيب �الشرط�ن �نوء �و�� �السنة، �أو �دخو �عالمة �أل��ما لشرط�ن ل

بطن�ا��وت،�و�و�ثالث��واكب�: �فيقال�لھالبط�ن،�أما�.الشع���و�حصد�الثمار،وتنعقد�

�وال��يا �الشرط�ن �و�و�ب�ن �أثا�� �كأنھ ����-خفية �معا �يذكر�ما �يز�د �ابن �جعل �ما �ذلك
 

                                    
ً

�ال��ياحدي �نجم �عن �من�- ثھ �تبقى �لليلة �وسقوطھ �ن�سان �من �تبقى �لليلة �البط�ن �وطلوع

�والرخم� �ا��داء �و�ذ�ب �ة �جا �فيھ �البحر�فال�تجر �يرتج �سقوطھ �وعند ، ��و ر�شر�ن ي ل

� �و�ستكن �الغو �إ�� �.النملروا��طاطيف �اقت����:العربل�وتقو �فقد �البط�ن �طلع �إذا

مطرا،أقل�ا�ّ                 �إنھ�أشر��نواء�و:كذلكوقالوا�. الدين
 

     
ً

�و���نوئھ�يجف�العشب�و�تك�حصاد�

قيبھ� �حصاد�ا��نطة،�و رالشع��،�و�أ�ي�أو �ولعل�ذلك�سر�وصف�ابن�يز�د�لھ�)٢(.الز�انال

  ).�صدودوالبط�ن(: ����قولھبالصدود،

    � �) التوءمان(أما ��س�� �ال�واكب �من �مجموعة �التوأم�ن(ف�� �ثمانية�) �وكبة �واك��ا

�خا �وسبعة ة، �الصو رعشر��� �ر �والشر �الشمال ��� أس��ما � �إ�سان�ن ة �صو �و�� قج�ا ر ر

�سر� ��خر�وذلك �ب�واكب �أحد�ما ��واكب �اختلطت �وقد �واملغرب �ا��نوب �إ�� جل�ما روأ

�ابن�يز�د�ا��ص���  ف�ذا�اله�وذاك�طر�د (:ع��مالقو
                  ُ
وتم����القصيدة�ع����ذا�النحو�  ).ٍ

�جديدة�من�املجموعات�النجمية�أو�ال�وكب ية�فيحدثنا�الشاعر�ىفتخوض�بنا�عوالم�أخر

  :لفيقو) ر�العبويشعر(عن�

�����������الضوء�م��ا�خموديشعر �وأخر ى �العبو ُ                                     ر     

                                                           
 .٦١:  عجائب المخلوقات للقزویني– )١(
 .٧٦، ٧٥:  المصدر نفسه– )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٩٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�)ر�العبويشعر(و     �عشر �ثمانية �وعدد�ا �أألحمر �ال�لب ��وكبة �مجموعة �وكبا�من
 
     
ً

.�

���� ��عبد �و�انت ، �العبو �الشعر �الفم �موضع �ع�� �الذي �الن����عظم ��س�� والعرب
 

ر                                                                      ى
ُ

  

�ا��ا�لية�ألنھ�يقطع�ال نسماء�عرضا�دو
 

              
ً

ب�: " �و�و�املع������قولھ��عا��غ���ن، ُّ          ر وأنھ��و�  

�يحده�)٣(".ىالشعر �ف��اه �بالسماك �وعالق��ا �العوا �مجموعة �عن �ل��ديث ��ستطرد ثم

� تحديدا
 

       
ً

دقيقا،
 

      
ً

ة �الصو �: (ر���ذه �يم�ن �عتيدشمال،ع�� �سماك �: والعوا). ُ                 �العوا ل�و�امل��

� عمت�العرب�القمر،لالثالث�عشر�من�مناز أن�ال�واكب�ال���ع���بط��ا�وتحت�إبط�ا�ز�و

�خلف��سد�و�س��� يكأ��ا�كالب��عو �ال��د�أيضا�أل��ا�إذا�طلعت�أو�سقطت�جاءت�)عوا(ٌ                              
 

                                       
ً

  .)١(ب��د�

      � �عن �تحدث �يز�د �: (�بقولھ)العوا(وابن ه �نو ��فق �من �ش���ا�)محمودؤومستقل �وقد

�غاب (:بأسد �ليث ��عرف،)ٍ             كأنھ �ال�� تھ �صو �من �قر�ب ر�و�ذا                               ٌ� �العرب �ش��و�ا�"�ا فالعرب

��سد،بكالب�ت�بع� �ا��سد،�وطلوع�ا�الثن���عشرة�ليلة�تخلو�من�أيلو ل�وقال�قوم����و ر

� �ا �آذار�ونو �تخلو�من �ليلة �وعشر�ن �الث�ت�ن �طلعت��س��،ؤوسقوط�ا �إذا �تقو ل�والعرب

�ال�و �طاب �وال��ا. ىالعوا �الز�ادة ��� �الليل �وال��ار�و�أخذ �الليل ��ستو �نو��ا ر����يو��

ماك�عالقة�وطيدة�وجمع�ابن�ّ                        �والعالقة�ب�ن�العوا�والس)٢(".النقصان،�و�و�ابتداء�ا��ر�ف

���) ٣٢(يز�د�بي��ما��نا����الب�ت� �القز و��يح����نظر�العلماء؛�يقو وال�وكب�الذي�: " ل

� �يد�ا �العوا(بقرب �) يقصد �السلسلة �ف��ا ائھ�: ال�� �بإ �ألنھ �أعز �س�� ، ��عز زالسماك ل ُ                                  ل

�ال �ال�وكب�السماك �ل�ذا �يقولو �واملنجمو �معھ، �سالح �ال �ألنھ �أعز �و�س�� ،� نرامح ن ل

�الشامية�،�والسماك�: ماكَّ          �ونجم�الس)٣(".�و�س���أيضا�ساق��سد�ُّ        الس�بلة لآخر�املناز

�والس �القمر�، �ي��لھ ��و�الذي َّ                              ل �عز �ر�وإنما�  �أ �و�و��وكب �القمر، �ال�ي��لھ �الرامح زماك                                                ٌ

�ألن�الرامح�عنده� لس���أعز اية�السُ                          ّ                    ر �وكب�يقال�لھ� �فال����ء�عنده�،�  لماك�وأما��عز

                                                           
 .، من سورة النمل٤٩: واآلیة رقم. ٦٩: زویني عجائب المخلوقات للق– )٣(
 .٦٤، ٦٣:  عجائب المخلوقات– )١(
 .٨١:  المصدر نفسه– )٢(
 .٦٤:  عجائب المخلوقات– )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٧٩٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� ��سد �ساقا �السماك�ن �يجعلو �والعرب �معھ، �ال�سالح ��و�الذي نو�عز �يز�د�. )٤(ل وابن

�عن�الس ّ          ل يقو �والرامح،�: ماك�ن    ل�عز

ام ـــرو ــــــــ ـــ ــــــــ ــ ـــح�مستــ ـــ ـــــــــــ ـــــــــــــٌ              عد��������وأعـــــــــ ــــ �مســــــ ــــــــــــ ٌ    ل ز   ُ     تفيدــــــ

ـــٌ                                سلم�مدى�الد�ر��ذا��������وذاك�ق ــــــــ �عنــــــــــ ـــنر ـــ ــــــــ   ُ   يدـــ

فصرفة�: (أع���قولھ) الصرفة(ولقد�اتبع�ابن�يز�د�حديثھ�عن�السماك�ن�بحديثھ�عن�      

���) ُ                ذات�ال�سار�تحيد* الليث�عنھ �ع��ا�القز ووالصرفة�يقو �����وكب�واحد�ع���إثر�: "ل

�ره�م���ء� جدا،زالز�رة�أ
 

    
ً

�أنھ�قلب� ُ        �وسميت��سد،ن�عنده��واكب�صغار�طمس�و�زعمو

،ٍ                ع�ليال�تخلو�من�وسقوط�ا�وطلوع�ا�ل�س. طلوع�ا�النصراف�ا��ر�وال��د�عن�صرفھ �لأيلو

����نو��ا�آذار،�تخلو�من�ٍ          ل�سع�ليالوسقوط�ا� �)١(".ز�ومع�طلوع�ا�يز�د�النيل�وأيام�ال��و

�مسبقا �أشرت �كما �العوا وتتلو�ا
                              
ً ف� .ُ �العا �استطراد �و�و��ستطرد �يز�د �ابن �مع رونم���

�قصيدتھ� �يختتم �ثم مانيا، �و �جغرافيا �وتوال��ا �بي��ا �فيما �وعالق��ا �النجوم بمواقع
  

                                                                          ز
ً ً

 

�القمر�أال�و�و�ما� �آخر�من�مناز لبا��ديث�عن�م��   :ل�بالغفر،�فيقو�س��ل

ـــفل ـــ ـــــــــــ ـــم�يرعــ ـــــــَّ      �وللص��ـــــ ـــ ـــ           ــ ـــــــــــ ــ ـــــب���مستغب�حميدــ ُ                      ـ ٌّ  

ـــإال�وغ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ــ ـــفر�الــ ـــ ـــوح�فيـــــــــيل     �انا�����ُّ  زـــــــــــ ــ ـــ ــــــــــ ـــمَ      ھ�العـ ـــ ـــ ــــــــ   ُ   ودــ

ـــك ــ ـــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــھ�قَّ   أنـــــــــ
 
   
ُ

ــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــ���ف ٌ           ر���������ــــ ـــ ـــــــــــ ــ ــــ ــ ــــــــــــو�عليـ   ُ         ھ�البنودـــــــــــ

�القمر�       �مناز لوالغفر�أو �غفرا�الس�تار�اليمانية،ل �س�� �وإنما �خفية ��واكب �ثالث �و��
 

                                          
ً

� �عند �ن��ا �و ض �� ة زنضا ر �.طلوعھر �لثمان �طلوعھ ��شر�ن�ن�و��و �تخلو�من �ليلة عشرة

�وسقوطھ�لستة�عشرة�ليلة�تخلو�من� �اقشعرإذا�طلع�الغفر�: �قال�الساجع.ن�سانل�و

���،�ومطره�ين�ت�!ُ                 السفر�وذبل�النضر ر�و���نوئھ�يؤ�ر�النخل�و�نقطع�القصب�الفا �.الكمأةُ                                                        

قيب�الغفر�الشرط�ن �ا��ديث�عن�الغفر�با��ديث�عن� )٢(.رو �،)االز�ان(نوابن�يز�د��نا�قر

�: والز�انا). غفر�الز�انا: (فقال �الغفر��� �قرنا�اامل��لة،ت�� �أي �العقرب ���ا �ولعل�.�و�قصد
                                                           

 .٨١:  المصدر نفسه– )٤(
 .٨١، ٨٠:  عجائب المخلوقات– )١(
 .٨٢:  عجائب المخلوقات– )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٠٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

��وكبان�مف��قان�بي��ما�:والز�انا).  يلوح�فيھ�العمود(�وصف�ابن�يز�د�لھ�بأنھ�ذلك�يفسر

�وسقوط�ا� �آخر�ليلة�من��شر�ن��و أي�الع�ن�مقدار�خمسة�أذرع�وطلوع�الز�انا�ي�و ل��� ن ر

�لليل �من �تبقى �ن�سان،ة �الشديدة �الشمال �و�� �البوارح ���بوب �يصفو��ا ال�بوب��والعرب

ة����الصيف�نوت�و و���نوئھ�. إذا�طلعت�الز�انا�فاجمع�أل�لك�وال�تتوانا: �قال�الساجع.رحا

� �إقليم ��� �بيو��م �الناس �بابل،يدخل �ين�ت �ومطره �ال��د قيب�الكمأة،�و�شتد � ر�والز�انا

�)٣(.البط�ن �أن ��ع�� �وذلك �تدو �با��ديث �يز�د �ابن �تناول�ا �ال�� �النجمية راملجموعات

�وعالقا��ا�ببعض�ا�دائمة�ال� �وكأ��ا�سلسلة�تنقطع،رجميع�ا����دائرة�من��تصال�والتجاو

� ��عض�ا �عضا،يكمل
 

     
ً

�جعلھ� �تاما �ي�و �ي�اد ��مر�وعيا �ذلك ���� �الرجل �أن �والطر�ف
  

                                                      ن
ً ً

 

�الذي�أشرت�إليھ�من� �املأمو ن�ستحق�قو جل�صعد�الفلك�: "�قولھ�أع��قبل؛ل ر�ذا�شعر�

  )١(".ف�لم�ما�فيھ

�الشاعر�لم��غفل�ا��ديث�عن�الليل�الذي�يحسبھ�باعثا�       واملتأمل�ل�ذه�القصيدة�ير
 

                                                                        ى
ً

 

صف�ا� ،�و�و�لم�يكتف�بخطابھ�لھ�����س��الل�،�بل�عاود�الكرة�ولر���النجوم�وتأمل�ا�و

�ما�ما�) �٣٨/٤٦بيات�(ھ�إليھ�من�جديد����عدد�من��بيات�قبل�أن�ين���قصيدت ز،�وأبر

ه�با��وف�من�ظالمھ�وقلقھ�من�طولھ�الذي�أيقظ� ريلفتھ����حديثھ�عن�الليل��نا�شعو

� ل�ا،�وا��ديث�عن�طو ل���نفسھ�أسباب�التأمل�الطو�ل�ملواقع�النجوم�ع���اختالف�منا ز

�،الليل�����ذا�املقام �عن�العيو ن�حديث�مع�ود�جره�إ���ذكر�ال�س�يد�ونفي�الكر �وتم���ى

� ��سميھ �أو�كما �الفجر، �نو غ �و�ز ه �وانحسا �الظالم ال رز و �الفجر: (رو �أنھ�)ساطع �كما ،

����وصفھ�وقد�تمطى�بصلب� ه�عن�الليل�،�ح�ن�يقو ر����جانب�من�صو ل مكر ر ٍ                                                             و لكنھ�..)    

� �القليلبجانب ��بيات ��ذه ��� �يحدثنا ��ذه�ذلك �م�� �واقرأ �الليل، �عن ا�عا � �حديثا ة
  

                                     ر
ً ً

 

  : ل�حيث�يقوتصو�ره؛عة�حديثھ�وجمال�و�بيات�لتلمس�بنفسك�ر

ــــف                                         ــــــــ ـــ ـــطال�ذلك�حــــــ ـــ �ال�س�يد�ــــــــ ُ                          ى ���������نفى�الكر    

ـــــــــل                      :  قولھ���إ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ــ ـــــــــ�ن�أنـ ـــــــــــــــــلساب�لعي���������إ�ي�إذا�ـــ ـــــــــــ ـــــــ   ُ    عيدــ

                                                           
 .٨٣:  عجائب المخلوقات– )٣(
 . وما بعدها١٩٥وینظر البحث القسم الثاني ص. ١٤٧:  مجلة الزخائر– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٠١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

     � �تأملفشاعرنا �و�طيل �النجوم �ير�� �ليلھ �ق��� �و�ت�بع �مواقع�ا،�ا ل�ا،�و�تصفح �زمنا

كبھ�السأم�امللل، اع��اهو�ف�ش�عن�عالقة��عض�ا�ببعض�ح��� نفى�* فطال�ذلك�ح���(ر�و

�ال�س�يد �بتھ�ال���املمدود،لھ�،�فما��ان�منھ�أن�عاج�ع���الليل�يلومھ�ع���طو)ىالكر ر�و

اقھ،�فلقد�امتد�الوجل،تبعث����القلوب� �وانتص�ت�عساكره�وجنوده�بصلبھ،�وتمطى�وبر

� ��ل �النظر�إ���فضاء،�� ��س�شرف �بات �الفجر�ملن �ال�ت�شر�بقدوم �الدالئل ��ذه �ومثل

قة�وعذو�ة�وشاعر�ة�محببة�.ساطعھ إ���ر��كذا�ت�ساب�أف�ار�الشاعر�وألفاظھ�وأساليبھ�

ل�ا�وعالق��ا�ببعض�ارغم�خوضھ�الطو�ل����االنفس� والشاعر�. ز��ديث�عن�النجوم�ومنا

بالرغم�من�ذلك�لم��سرد�لنا�تلك�املسميات�أو�املصط��ات�الفلكية�سردا�تقر�ر�ا�جافا�
   

                                                                            
ً ً ً

دا�يذكرنا�با��سابات�الفلكية�ا��امدة�بل�صاغ�ا�صياغة�شعر�ة�وأج با
 

                                                              ر
ً

�ب�ن�جنبا��ا�  ىر

� �عذبا ماء
           
ً سلساال،ً

 
      

ً
��مستخدم �البيان �أساليب ا
 

                
ً

�إطار�املختلفة، ��� �املسميات ��ذه �فأبدى

عة�فال�يمل� �ر وف���بد�ع�ي��قر ،ق   .�س�ثقلھ�وال�ئالقار

     � �ت�ساب ا�عة � �بطر�قة �القصيدة ��� �التصو�ر �أسلو�ھ �بر ��نا رومن ي �الوصفز ،�مقام

ة�حيوان�أو ف�عل��ا�العرب�ظا�رة����صو روتراه�يوظف�تلك�املسميات�الفلكية�ال����عا �ر

��النعام، جماد؛ط���أو� �والقوس، �وال�سر، �و��تقي�.. �والدلو�وغ���اوالرمح،�وا��دي، بل

د�ا� �النظر�إ���السماء�وت�بع�شا رمن��لفاظ�و�ساليب�ما�يالئم�مقام�طو د�ا،ل ا رو �فال�و

�قولھ �من �أفضل ��(: يجد �وج�د�.) .النجوم رأ �ص���طو�ل �إ�� �تحتاج ��ذه �الر�� وحرفة

�سان�ود�املرا���ونحو�ذلك�مما�خ��ه��وحصافة�عقل�اللتقاء�أج. �متا�عةج�يد،�ودقة

� سةلالعر�ي�من�طو ٍ                                                      �ذلك�ما�صنعھ�شاعرنا�و�و�يجوب�بنا�أجواء�الفضاء����ليل�.رمما
�ومقام�التفصيل����تصو�ر�الشاعر��نا�لم�يحن�حينھ�.را��سوطو�ل�داج�ال��سلكھ�إال�

�ا،ءم��كما�الالقصيدة،�لكنھ�ع����ل�حال�ناسب�موضوع��عد، وسنا�ف�و�عث����نرأف�ا

ة�الشعر�العر�ي�ع����ذا�النحو� ة�نابضة�با��ياة�ملعالم�فنية�جديدة�لم�تألف�ا�قيثا رصو ر

  . البد�ع

    � ����الثانية قصيدتھأما ء �مجز �ع�� �تأ�ي �ف�� �الع�ن�الرجز،و�النجوم �ف�� �قافي��ا �أما

� ضيو نالساكنة�أو�كما��سم��ا�العر  �و���إ���حد�ما��.املقيدةو
                 ٍ
شعرنا�بالثقل�الذي��عيق�ّ

�السر�ع�الذي�بإيقاع�ا�السيما�والقصيدة�تتم���وتأمل�ا،عن�بدا�ة��س��سال����قراء��ا�



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٠٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �ن��ا��ا �ترديد ��� �و�نطالق �التحر �الذي�.املوسيقيةريتطلب ق �املطر �املوضوع و�وصعو�ة

 ي�ناولھ�الشاعر��ان�حر�ا�بقافية�مطلقة�وإيقاع��ادئ�
 

                                                 ٍ
ً

قاع�تطلب��إذ�أن�سرعة��ي.طو�ل

ئموضوعا�ي�سم�با��فة�و�ميل�ميال�إ���الطرب�ل�ستخف�السامع�و�طرب�القار   
                                                                 ً ً

و�جانب�. 

� �قو�ة �ف�� �تحتاجذلك �خدمة��لفاظ �لتوضيح�ا �باملعاجم ��ستعانة �إ�� �كث���م��ا ���

�ولقد�بدأ�ا�الشاعر�.ف��اللمع���و���بر�ان�ع���امتالك�الشاعر�لناصية�اللغة�وتصرفھ�

� بدءا
 

     
ً

� مباشرا
 

       
ً

�املقام� �بھ �طال �الذي �الليل �بمخاطبة �بدأ�ا �ال�� �السابقة �قصيدتھ بخالف

� �ع�� حيلھ � �املرء �الذي�.��لرفيت��ل �املوضوع �لطبيعة �مالئما �بدءا �ذلك ��ان �وقد
  

                                           
ً ً

�النجوميطرقھ، �. �و�و�وصف �فاألمر�يختلف ��نا قليال؛أما
 

     
ً

�ي��� �أن �شاعرنا �شاء �حيث

� �ولوجا موضوعھ
 

             
ً

مباشرا،
 

       
ً

�و�و� �ذلك �لھ ���يأ ��وقد �بدا�إلينا�سوق�ا �وقد �ا���اية، �مساق

  :لفيقووكأنھ�يقص�علينا�قصة�شائقة�من�قصص�النجوم�

ـــمل ـــ ــــــــ ـــ ـــا�تــــــــ ــــــــ ـــــــــــ حـــــــــ ــــــــــــزراءى� ـــــــــــ ـــل��������ذات�العشـــــــــــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــاء�فمـ ـــتــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــ   )١(عـ

ـــوأخمس� ـــ ــــخــــ ـــال�سر�ن�شــ ـــ ـــ     ـ ــ ــــــص�الردف�با�����ــ ــ   )٢(يل�ادرعــ

ـــأط ـــــــــــ ــ ــ ـــــــــار��سـ ـــــــــــ را�واقـــ
 

      
ً

ـــــــــ ـــ ــــــــ عا���������بطـــ
 

             
ً

ـــ ـــــــــــ ـــــــــائر�ليـــــــ ـــــــــــ ـــس�يقـ ـــ ـــ ــــــــ   عـــــــــ

ـــرن   ــــــــ ـــــــــــ ــ ـــق�ذا����ســ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــيــــــــ ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــره�������وســـ ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــــــار��ــ ـــــــــــ ـــذا�فشســـــــ   )٣(عـ

ـــــــــوع  ـــــــــــ ـــَّ    ن�سـ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــٌ       عد�ذابـ ـــ ـــ ــــــــ ــ ـــ ـــٌ             ح��������ي�بـــــــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ــ ـــعھ�سـ ــــــــــ ــــــــــُ      عد�بلــــــــ   )٤(عــ

                                                           
أنه كان یفتي الناس حتى إذا متع الضحى وسنم، متع النهار إذا : ارتفع، وفي حدیث ابن عباس:  متع– )١(

 .٤/٢٩٣النهایة . طال وامتد وتعالى
. سر الطائرأتى خامسا، والنسرین، هما النسران، كوكبان في السماء معروفان على التشبیه بالن:  أخمس– )٢(

وهذا ما .٥/٢٠٤اللسان . النسر الواقع والنسر الطائر: ویقال لكل واحد منهما نسر أو النسر، ویصفونها فیقولون

ً                 أطار نسرا واقعا: عناه الشاعر في البیت التالي سواد : وشخص الردف هو خامس النسرین، والشخص..) ً

ما یلي : والردف. ١/١٤٠مختار الصحاح . اإلنسان وغیره تراه من بعید وجمعه أشخص وشخوص وأشخاص

 . لبس الدرع: أدرع. األشیاء
. تحیر، والترنیق، قیام الرجل ال یدري أیذهب أم یجيء: رفرف فلم یسقط ولم یبرح، ورنق:  رنق الطائر– )٣(

ر والشاعر هنا یشیر إلالى النسر الواقع، ویشیر بعد ذلك إلى النسر الطائر، وأفاد أنه سا. ١٠/١٢٧اللسان 

 . بعد: وشسع. حنى بعد عن زمیله النسر الواقع



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٠٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ــــــــــــوس ـــعد�ســــ ـــ ــــــــ ـــ ـــٍ      عد��عــــــــ ــــــــ ــــده�������لســـــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــعد�سعــــــ ـــ ـــــــــــ   عـــــديھ�تبــــ

ـــفدا ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــع�ذا�ذاك�وذا�������دافــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــعھ�ذا�فــــ ـــــــــــ   عــــاندفـــــــــ

ـــأم ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــ ـــامــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ام�إذا��������أغـــــــ ـــــــــر�ا� ـــ ـــــــ �ذا�فـ ــــقر ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ �نــ   زعـــقو

ــــــــــــيت ـــلــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــو��عـــــ ـــــــــــ ـــــــــــ دا�������وصــــ اما�وا
 

ر
 

                 
ً

 
ً

ـــ ـــــــــــ ا�حــــــ اد
 
     ر
ً
ـــ  ــ ـــ   )٥(عـــطــــيث�ســــ

ــــيطي ـــــــ ــــــــ ـــر�ما�طـــ ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــ �فإن�������وقــ ـــنر ــــــــ ـــ ــــــــ ـــعن�����فــ ــــــــ ـــق�وقـ   عـــ

ـــوعق ــ ـــ ـــــــــــ ــــدم�ا�������رب�يقــــــــ ـــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــإ�ليـ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــل�ا�حــ ــــــــ ـــــــ�ن�وســــــ   )١(عــــــــــ

ـــــــــأم ـــــــــــ ــ �ــ ــــــــــــغىا�تر ـــــــــــ ـــــــــفر�الـــــ ـــ ـــنا�س      ز�اــ ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ اجدا�وقـ
 

       
ً

ـــ ـــ ـــــــــد�ركــ   )٢(عـــــــ

ـــوانت ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ�ت�ع�ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــ ـــتن     واؤه�ـ ــ ـــ ـــــــــــ ــ ــ ـــــــــــاثر�العــ ـــ ــــــ   )٣(عـــــــقد�انقطـ

ـــــــــ� ـــ ــــــــ ـــ ــــباب�الد�������تك�جلــــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــصــــ ـــــ ـــٌ          دع�من�الفـ ــــــجر�صـ   )٤(دعـــ

ــــ�لم ـــــــــعة�الــــــــ ـــــــــــ �اليـ ـــق�� ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــ�ال�ي�إذاما�����ـ ـــ ــــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ �ملــ ـــق�� ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــ   عـ

                                                                                                                                        
من نجزم السعود وهي أربعة من منازل القمرـ وكذلك سعد بلع، وهما نجمان : وسعد الذابح. ظهر: َّ    وعن - )٤(

 .خفیان
من منازل القمر، وهو ثمانیة كواكب، أربعة صادر، وأربعة وارد، وقد سبق التفصیل في ذلك في :  النعام– )٥(

 .صیدة السابقةشرح الق
ٕ        واكلیل . ١/٦٢٥: اللسان. برج من أبراج السماء، وله من المنازل الشولة، والقلب، والزباني:  العقرب– )١(

 . ١٣/١٩٥: اللسان. ثالثة كواكب معترضة غیر مستطیلة: العقرب
 صغار وهي من الغفر، منزل من منازل القمر، وهو أول المنازل الیمانیة، وهو ثالثة أنجم:  غفر الزبانا– )٢(

كوكبان متفرقان : والزبانا تلي الغفر في المنزلة، وهي زبانا العقرب أي قرناها، والزبانا. ٥/٢٩اللسان . المیزان

 . ٢/٤٤٧: المزهر في علوم اللغة واألدب للسیوطي. بینهما في رؤى العین مقدار خمسة أذرع
: أعالها أخفاها، ویقال كأنها نون وذكر ابن سیدهقال شمر العواء خمسة كواكب كأنها كتابة ألف :  العوا– )٣(

 . ١٥/١٠٩اللسان . أنها منزل من منازل القمر
واألرض ذات (الصدع، الشق في الشيء الصلب كالزجاجة والحائط، وغیرهما ومنه قوله تعالى :  صدع– )٤(

ً              یعا كما یسمى الفجر النصداعه ویسمى الصبح صد: انشق عنه اللیل، والصدیع: وانصدع الصبح). الصدع

 .وصدع الثانیة، بمعنى ظهر. ٨/١٩٥: ناللسا. ً                                            فلقا، وقد أصدع الفجر وانفلق وانفطر إذا انشق



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٠٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــم�ــــــــث ـــ ــ ـــــ���صـ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــاعَّ                                             تنــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ داـــــ
 
  
ً

ـــــــــذا�ج        ـــــــــــ ـــ���بادي�الصــ ــ   )٥(عــــــلـــــــ

ـــل ــ ـــ ـــــــــــ ـــــــــ�ا�مصـــــــ ـــ ــــــــابيح�دجــــــــ ـــى�������تحــــــــــــ ــ ـــ ـــ ــــــــ   )٦(عــــــــــابيح�البيـــصـــ�ي�مـ

ـــتتل ــــــ ــــــــ ـــ ــــو�الـ ــــــــــــــ ـــ ــــــــــ ـــز�انا�فــ ـــ ــــــــ ـــ ـــإذا�������جــــ ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــا�الســــــَّ     د���ـ ـــ ـــــــُ      ���طلــ   )٧(عــــــــــ

ــــــــــــح ـــ���إذا�ما�الــــــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــــــــدلــ ـــ ـــحوض�م  و��������ـــ ـــ��وت�ك�انــ   )١(رعـــــــــــ

�الك از نو ــــــــــــو ـــــــــــ ــ ــــ ـــ ـــف�الــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــف ��������ـــ ـــضاب�قــــ��ا�خــــ ــ ـــــد�نصـ ـــ   عـــــ

ـــق ـــ ــــيلال�ــــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــبُ        �س����صــــــــوا������فلـــــــسّ    �عر:الدلــــــ ــ ــــ ـــ ـــح�طــــ ــ ــــمـ   )٢(عـــــــــــ

ـــ� ـــــــــــ ـــذا�ــ ــ ـــــــــظـ اكـــــــ ـــالم� رــــــ ــــٌ                           ـــ ـــ������مـــــــــدـــــــــــــــــ ــ ـــ ـــ ـــــــ ـــا�للـ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ �فيھـــ ىسر ـــ�نجُّ          )٣(عــ

ـــوالع ــ ـــ ـــــــــــ ـــــــ�س����داو�ـــــ ـــ ـــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــة�������عـــــــــ ــــــمل�فـــــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ��ا�وتــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــــــ   )٤(دعـ

ـــــــــممت ــــــــــ ـــــ ــــ ــ ـــدة�أعنـ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــــــاقــــ ــــــــــ ـــ ـــ�ا������للــــ ـــ ــ د�عــ ـــرو ــــــــــــن�غــــ   )٥(ال�سعب�ــ

                                                           
انحسار : ذهاب الشعر من مقدم الرأس والجلحة: والجلح. ١٥/٣٤٢: اللسان. ارتفع: ً                   تنمي الشيء تنمیا– )٥(

ُّ                       الشعر، والصلع، والصلع َّ                                   الذي انحسر الشعر عن رأسه، والصلعة الموضع الذي ال نبت فیه، واألصلع : َّ

 . والشاعر هنا لم یزل یحدثنا عن نجوم العوا. ٨/٢٠٥: اللسان. موضع الصلع من الرأس: ُّ        والصلعة
ٌ              وبیع وصلوات : ( مصابیح البیع، ج بیعة بالكسر، كنیسة النصارى وقیل الیهود، ومنه قوله تعالى– )٦( ٌ

 . ٨/٢٦: اللسان). ومساجد
كوكبان نیران، وهما قرنا العقرب، : كواكب من المنازل على شكل زباني العقرب غیره الزبانیان:  الزبانا– )٧(

 . ١٣/١٩٥: اللسان. ینزلهما القمر
. وكذلك الحوت. ١٤/٢٦٦: اللسان. ً                                               برج من بروج السماء معروف، سمي به تشبیها بالدلو:  الدلو– )١(

 . ٢/٢٧: اللسان
مختار . وم في السفر من آخر اللیل یقعون فیه وقعة لالستراحة ثم یرتحلونالتعریس، نزول الق:  عرسوا– )٢(

 . ١/١٧٨: الصحاح
 . نجع طلب الكأل. ً          السیر لیال: والثرى. هدأ وسكن وركد الماء ركودا إذا سكن:  ركد– )٣(
بینة . اءعیس: بالكسر اإلبل البیض التي یخالط بیاضها شيء من الشقرة، واحدها أعیس واألنثى:  العیس– )٤(

الفالة الواسعة، وقیل : الدو: والداویة. ١/١٩٥: مختار الصحاح. العیس بفتحتین، ویقال هي كرائم اإلبل

. المفازة، األلف فیها منقلبة عن الواو الساكنة: الدو، والدویة والداویة، الداویة: وقیل. المستویة من األرض

 .  ١٤/٢٧٦: اللسان



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٠٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــكأ�� ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــــ ــــــ ـــا�شــ ـــــ ــــ ـــ ــــقائـــــــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــــ ــ ـــق������تـ ــ ـــد������املــ ـــوج�الـــــــ ــــــــ ـــدفـــ ـــ   )٦(عـــ

ـــفق ــــــــ ـــ ـــ�سُ   لتــــــــ ــ ـــ ـــ ـــد�نحّ  دــــــ ـــت�مــــــــر�ا�����ال�كنـــــــــــ ــــن�نكــ ــــــــ ـــ عــ   )٧(رس�و

ـــوق ـــ ـــ ــــــــ ـــبل�ذاك�مــ ــ ـــ ـــ ـــــــ ــ ـــــا�خـ ـــــــــــــ ــ
 
     
َ

ـــبا������ض ـــ ـــماك�فخَّ     �السُ   وءــ ــ ـــ ـــــــ   )١(شعــ

ـــح ـــ ـــــ���إذا�الكــــــــ تـــــــــــ ــــــــقى��������مــــر�ش�ا ـــرتقى�ثـ ــــــــ ــــم�طلــــــ ـــ ـ
 
        
َ

ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ   )٢(عــــ

ـــتت ــ ـــ ـــــــــــ ــــا�ع�ا��يــــــــ ـــ ــ ـــــــــ ـــ ـــل�جـــــــــ ـــرت������ف��ا�مــ ـــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ�وجّ   ذكـ ـــ   )٣(ذعـــ

ـــــــنق ـــ ـــ ـــــــ ــــــــــــب����حـــــــــــ ـــــــــــ ــــافـــــــ ـــ ــــــ ـــ ــــــ ـــاتھ�������نــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــ ـــ��ة�ثـ ـــ ــــــــ ــم�ســ
 
  
َ
ـــــــ ـــــــ   )٤(طعــ

ـــأو�س ـ
 
    
َ
ـــــــــــــــــ لــ

 
 
َّ

ـــة�السي ــ ـــف�انتـ ــ ـــقى������ســـ ـــ ـــالقلتھ�ــــــــ ـــ ـــــــــ ّ        �ن�الصــ ـــنُ   )٥(عــ

                                                                                                                                        
والغب . ٣/٤٥٦: اللسان. لذي علیه، وورود القوم الماء، واإلبل الواردةضد الصدر، والماء ا:  الورد– )٥(

ً                   أن یرعى یوما وترد : هو لیوم ولیلتین، وقیل هو: ورد بیوم وظمء آخر، وقیل: بالكسر في سقي اإلبل، والغب

ً                                                      طویلة العنق، أو هو سیر مضفور یجعل زماما للبعیر وغیره: النسع. ١/٦٣٥). غبب: (اللسان. من الغد ، وقد ٌ

  . تنسج عریضة تجعل على صدر البعیر
. ١٠/١٨٤: ً                                                                            قال األزهري، السحابة تدلج في مسیرها من كثرة مائها كأنها تتحرك انخزاال، اللسان: تدلج – )٦(

ً                         مثقلة حمال أو موفرة شحما: وناقة دلوج. سحائب تبعجت باألمطار الغدقة: والشقائق   . ١٠/١٨٢اللسان : ً
. الجبان، سمي بذلك إلحجامه ونكوصه: والورع بالتحریك. ٦/٢٦١: عیف، اللسانالرجل الض:  النكس– )٧(

  . سدد نحرها، كنایة عن قتلها: وقوله. ٨/٣٨٨: اللسان
نجم معروف، وهما سماكان، رامح وأعزل، والرامح ال نوء له وهو إلى جهة الشمال، واألعزل : ّ         السماك– )١(

 . ١٠/٤٤٤: اللسان. ا في برج المیزانمن كواكب األنواء وهو إلى جهة الجنوب وهم
ٍ                                                                             برج الحمل، وهو صورة كبش على خط وسط النهار مقدمه في المغرب ومؤخره في المشرق، :  الكبش– )٢(

 .٢/١٦٩: صبح األعشى. وأول ما یطلع منه فمه وهو الكوكب الجنوبي المنفرد من الكوكبین الشمالیین
الخیل التي علیها بعد قروحها سنة أو : والمذاكي. صره وینقطعالذي یذهب ح: المذكي من الخیل:  المذك– )٣(

 .٨/٤٤: اللسان. الجذع من الخیل لسنتین: جذع. ١٤/٢٨٨: اللسان. سنتان، الواحد مذك
أي ضربت ) فنقبت في اآلفاق حتى رضیت من السالمة باإلیاب: (ضرب، ومنه قول امرئ القیس:  نقب– )٤(

: والهنیهة. ٩/٦٠: حافة كل شیئ ناحیته، اللسان: وحافاته. ١/٧٦٩: ناللسا. ُ                       في البالد، أقبلت وأدبرت

اللسان . ً                               أنه أقام هنیة أي قلیال من الزمن: وفي الحدیث. ً           هنیهة أیضا: هنة، الفترة من الزمن ویقال: تصغیر

أو السطع كل شيء انتشر أو ارتفع من برق أو غبار أو نور : سطع، أي ارتفع، وفي اللسان: وقوله. ١٥/٣٦٦

 . ٨/١٥٤اللسان. ریح



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٠٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــ���نق ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــبة�ي�ســـــــ ــــــ ــ ـــ ـــــــــــ ـــ���بي ج�ا���ــ ـــــــــــ ـــضاء�ما�فــــــــ ـــ   )٦(عــــــــــــــــــــ��ا�ملــ

ـــف ـــــــــــ ــــــــــــراح�مثـــــــ ــــــل�العــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــــــج�ن�إذ�����ـــــ ــــــــ
 
                 
َ

ـــ ـــ ـــــــــاد�البــ   )٧(عـــــــــالد�وا�ســــــ

ـــوا�� ــ ـــزمت�خــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــُ      يل�الــــ ـــ ـــ�متركـــــــــض��������ُّ  دـــــــ ــ ـــن�غــ ـــــ���فــ   زعــــ

ــــوالض ـــ ـــــ ــــــــــــــ ـــِ   �عُ   وءـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــراصــ ـــ�ا�������يخــ ـــــــــــ ــــُّ    ب�طــــــــــ ا�و�ضعـــــــــ و
 
       ر
ً
 )١(  

ــــفق ـــــــــُ        لت�إذ�طــــــ ـــ ـــــار�الكـــــــ �����عـــــــــــــــــ ـــىر ـــ ـــن�العــــ ــ �فانقـــ   شعـــــــــنيو

ـــمل ـــ ـــــــــــ ـــــــ ـــ ــــــــ حـــــــ ـــرائد���� ـــــــ ـــــــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــــــ ـــ ــــنلھــــــــــــــــ ـــوان�مــ ــــ�غ���ج�������شـــــ ــ   )٢(زعـــ

ـــلي ـــ ــــــــ ـــ ـــس�املـ ـــــــــــــــــــذ�ي�ســـــــــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــضل���الص����الغمر�ا ھ����ّ  نــــــ ــ   )٣(رعـ

تلك����القصيدة�الثانية�سق��ا��املة�لنبصر�من�خالل�ا�مذ�ب�الشاعر�الذي�سلكھ�    

ن��ا�بزميل��ا،�وال�يتم�ذلك��غياب� ر���نظم�ا،�وليكتمل�ف�م�ا�واس�يعاب�مقاصد�ا،�ومقا

�من�أبيا��ا � . ���ء �قصيدتھ �وال�واك�ذهوالشاعر��� �عن�النجوم �حديثھ �ولعلھ�ر�يكر ب،

�ف�ا��و�.والتفس���عرض�لتلك�املسميات�واملصط��ات�ال���عرضت�ل�ا�من�قبل�بالشرح�

/ وسعد�الذابح/وال�سران/زحل (:مثليحدثنا�من�جديد�عن��عض�املجموعات�النجمية؛�

�بلع �النعاما)وسعد �عن �أيضا �يحدثنا �كما
 

                           
ً

/� �/العقرب�وعن �وعن �:نجوم�وغفر�الز�انا،

وغ���ذلك�من�تلك�املسميات�ال���توثقت�معرفتھ���ا�) والك�ش/ ماكَّ     والس/ والدلو/ العوا

� ��� �تصرفھ �سعة �عن �تنم �مختلفة، �جديدة �بطر�قة �ذلك �لھ �تم �قدد ��ان �النظم،وإن

                                                                                                                                        
ٕ                                   السل، انتزاع الشيء واخراجه في رفق: ّ      سلة– )٥(  .الحاذق" الحداد، والصنع: القین. ١١/٣٣٨: اللسان. ُّ
بضم النون، ثوب كاإلزار، یجعل له حجزة محنطة من غیر نیفق، ویشد كما یشد السراویل التي :  نقبة– )٦(

 .١/٧٦٨: وقیل غیر ذلك، اللسان. ق فهي سراویلتكون له حجزة، من غیر نیفق، فإذا كان لها نیف
: اللسان. من السحاب ما أقبل عن القبلة وعن یمینها، یعني قبلة العراق یقال هذا مطر العین:  العین– )٧(

 .غمرها بالمطر: وجاد البالد. ١٣/٣٠٤
 ).والضوء في عراصها:  الشطر األول من البیت مضطرب الوزن وأحسبه یأتي هكذا– )١(
ما یصیب من الحیرة عن السكر : ومادت األغصان تمایلت والمید. ماد یمید إذا تثنى وتبختر:  المائد– )٢(

 . السكران: والنشوان. ٣/٤١٢: اللسان. والغثیان أو ركوب البحر
األغمار جمع غمر، بالضم وهو الجاهل الغر الذي لم : من الخیل ما بلغ السنتین، والغمر:  المذكي– )٣(

ِ                                                    ورجل غمر وغمر ال تجربة له وال أمر ولم تحنكه التجارب. یجرب األمور ُ  .والضرع الذلیل. ٥/٣٢: اللسان. ٌ



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �من �طرقھ �ملوضوع �تناولھ �خلع�ا�. قبلوطرافة �أن �سبق �ال�� ��وصاف ��عض �يكر روقد

�   ) : غفر�الز�انا(رع����عض�النجوم�كقولھ�يصو

�غفر�ا لز�ا������نا�ساجدا�وقد�ركعىأما�تر
 

                          
ً

  

   :قال���قصيدتھ�السابقة�ح�ن�) بنات��عش(فذلك�الوصف�نفسھ�الذي�خلعھ�ع���

ـــوآل��ع ــــــــ ـــش�ركــــــــ ا���ودــ ا�وطو وع�������طو
  
ر ر                        
ً ً
  ٌ  

ه� �ود�الظالم�واس�بعاد�انحسا �الليل�و ه�كحديثھ�عن�طو ��عض�أف�ا ركذلك�قد�يكر رر ل ر

����حديث�قص���عن�الليل�ففي�قصيد.الفجرأو�سطوع�   :لتھ�تلك�يقو

 قال�الدليل�عرسوا�������فل�س����صبح�طم
 

                                       َ
ٍ

َّ   ْ  عُ

�فيھ�نجــــعذا�ـــــــ� ـــــــــد�������ما�للسر اكــــــ ـــــالم� ــ ى  ظــ ْ                                                         ر  َ  ٌ    

دد�ا�بنفس�طو�ل����قصيدتھ�السابقة؛�فمن�ذلك�قولھ ٍ                                                                    ر فمثل��ذه��ف�ار�سبق�أن�   :  

ــــظالم�انحسار���ما�لل ـــوم    ٌ                    ــ ــ ــ ـــا�يكــ ـــــــــــــ ـــ ـــُّ    ر�جـ ــ ـــ   ديدـــــ

�ساطع�الف ُ              ى وال�أر ـــ��������  ــ ــ ــــــــــجر�مشرقيا��عودــ ـــــــ
 

                               
ً

  

ـــ�ن�         ــــصيد     وحـــ ـــلوب  )        العي�يــــــة (       الثانيــــــة  ة�            تتم�ــــــ��القــ ــــة�         باألســـ ــــ����أو�ب��عــ ـــي؛                 القصــ       تتم�ــــــ��        ا���ـــ

�نقطـة�        �وقد���ي ؛        يالتصو�ر        باألسلوب�  )        الدالية (            قصيدتھ��و���  �        البدايـة،                      نأ�مطلع�ا�ألن�ي�ـو

حل   ملا�   : (    �كذا  �    تمثـل                                     ل��عة�ك��ة�توظيفھ�ل��مل�الفعلية�و�ذه�            �مظا�ر�تلك�ا   ومن   ).   ..         زتراءى�

  /    نطــر  /     يط�ــ�  /    ســار  /    رنــق  /    يقــع  /     أطــار /     تــراءى   : (    قولـھ                    بــا���شــعره،�مثــال�ذلــك�    �ــ�           ظـا�رة�عامــة�

                ��جانـــب�ا���ــي��ـــ��                       وع�ــ��الـــرغم�مــن�ترك�ـــ�ه�ع�ــ      ..).    فقلـــت  /    قــال  / َّ   َّ�تـــك  /       انت�ــ�ت  /    وقـــع  /     وقعــن

ـــ��أبيا��ــــا���ــــاء�        يالتــــصو�ر                          القــــصيدة�فإنــــھ�لــــم��غفــــل�جانــــب� وعــــة،ً                            ً�الــــذي�يــــضفي�ع�ـ      �وقــــد�      رو

              �فمـــن�اســـتخدامھ� .    ت�لـــف                                                      عاونـــھ��ـــ��ذلـــك�توظيفـــھ�لـــبعض�أســـاليب�البيـــان�والبـــد�ع��ـــ��غ�ـــ��

ة�والبد�ع�وخاصة�الطباق�بنوعيھ�السلب�و�يجاب�قولھ     :                                                       رلالستعا

  

أطار��سرا�واقعا�����بطائر�ل�س�
  

                              
ً ً

  يقع



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٠٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

  :  وقولھ

ا�حيث�سطع                                                 دا�������وصاد يتلو��عاما�وا
  
ر ر

 
                                   

ً ً
  

ً
  

   :والتكراروانظر�إ���أسلوب�ال��و�ل،�

�فإنيط���ما� ْ      ن طر   ��فق�وقعوقعن���       

  : وال�ش�يھ����قولھ

  ل�ا�مصابيح�د��������تح�ي�مصابيح�بيع

نجوم�النعاما�خيل�إلينا�أ��ا�ل�ست�تلك�النعاما�الفلكية�وإنما����و���حديثھ��خ���عن�   

� �وتصدر��عاما �املاء �ترد �حر�ات�.عنھحقيقية �واصفا �والصدو ود �الو �عن ��نا �وحديثھ
 

ر                                         ر
ً

  

�وحياة �ونبضا �حركة ة �الصو �أكسب �النجمية �املجموعة تلك
  

                                               ر
ً ً

�استخدامھ�.   �من كذلك

ة�وا��ناس����ب�ت�واحد،�قولھ   :رلالستعا

  ٌ                           لد��������صدع�من�الفجر�صدع�تك�جلباب�ا

�جميع�ا�     �بال�ائنات �يحيط �الذي �املظلم �الليل �جلباب �نر �حيث �بد�عية ة �صو ىو�ذه ر

�ح�ن�شقھ�ضوء�الفجر� ة�مع�ذلك�عنيفة�شديدة�الوقع�.الصادعقوقد�تمز ر�لكن�الصو

� ��ذه �مثل �استخدامھ �جراء �شق (صدع/�تك (:�لفاظمن ��ذا�. )َّ         بمع�� �أحدث ولقد

�ال �ب�نصالتماثل �ا��ناس �توظيف �من �ا��اصل ْ     صدع: (و�ي َ     صدع/َ �و�غما�). َ �شديدا أثرا
   

                 
ً ً ً

� �من �جوا ة �الصو �ع�� �أضفى عاليا
 

ر
 

                            
ً

 
ً

�ال��ر، �ببد�ع �حالنظم�ل�ش�د �أي . �الشاعر�ع��

ة�وا���ج���بالرغم�من�ترك��ه�ع���أسلوب�ا���ي،�ومن�بد�ع�ذلك�����والتعب ر��بالصو

�سلة�الس/نقب����حافاتھ�(: �بيات�قولھ
 

        
َّ

 ����نقبة�ي����ا/يف
 

               ٍ
ُ

�/ُ                   �وا��زمت�خيل�الد��/

�فانقشع �عن�العيو نطار�الكر حلھ��شوان/ى   ). ر�ملائد����

�قد�أجاد����–�من�واقع�ما�بلغنا�من�شعره�-ونخلص�من�ذلك�إ���أن�ابن�يز�د�ا��ص��   

� �من�فن�الوصف�أع���وصف�النجوم�ومناز لإبداع��ذا�اللو �لنا�من�خالل�القمر،ن ز�وأبر

�فيھ �ا��وض �ترتبط �ال�� �املعرفية �ثقافتھ �من �م�ما �جانبا
  

                                         
ً ً

�العصر� ف �بظر �كب��ا تباطا وا
  

                         ر
ً ً

 

� ��شأ ��ان�.فيھالذي دا�ممال�بل �وال�با �ا��انب�جافا �ل�ذا �خوضھ ��� �يز�د �ابن �يكن �ولم
  

ر
 

                                                              
ً ً

 
ً



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٠٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

كع�دنا�بھ�شاعرا�مبدعا�واسع�التصرف�لم�تحل�جدية�املوضوع�الذي�طرقھ�وال�غرابتھ�
  

                                                                         
ً ً

و�ة�وأن �رمن�أن��عا��ھ�بفن�و �الوصف��خر ى�يمتلك�ناصية�البيان�فيھ�كغ��ه�من�فنو ن

�أن �البيان �ناصية �يمتلك �ب�ونھ �وأع�� �يتخل، �لم �الدالة�ھ �إيثار�ال�لمات ��� �مذ�بھ �عن

ة�نحو�التصو�ر� راملع��ة�بل�واملوحية����غالب��حيان�،�كما�ع���بجمال�أسلو�ھ�فمال�تا

�البد�ع سائل �و �البيان �أدوات �من �يتطلبھ �بما �نحو�والف�� �أخر �ومال ،� �غ���ت�لف ى���

   .  القص�أو�ا���ي�ك��عة�من�نزعاتھ��سلو�ية�ال���يتم�����ا�شعره�ع���وجھ�العموم�

  : اقوو رن ا : ب

و�ان�للعرب�معرفة�حسنة� ".القدمل��يل�م��لة�عظيمة����نفس���سان�العر�ي�منذ�    

ن�ا��يل�وأحوال�ا�لم��سبق�م�إل�� ولقد�ك��� ، )١(". .بأفراس�م�لعناي��م�سوا�م،ا�و���شؤ

وصف�ا��يل�وا��ديث�ع��ا����الشعر�العر�ي�الذي�يرتبط����غالبھ�بذكر�ا��رب�والقتال�

�.وال��حالأو�السفر� �يصف �الق�س �امر �لقو ����ب لنا ئ�وال ل �ذلك�فرسھ،ز ��� �أجاد �وقد

�ابن�قت�بة�    )٢(:لكما�يقو

ـــمك ــ ـــ ـــر�مفــ ـــــــــر�مقبــــــــــ ـــــــــل�مـــــ    ا�������كجلمود���ص�حطھ�السيل�من�علــــدبر�معــ
                                   ُ َّ ً
ٍ  

ــــــــــلھ�ايط ـــال�ظــ ــ ـــ ـــ���وســــــ ــــــــ ـــ خـــــــ راق��عامة�������وإ ـــٍ                     ـــ ـــاء�ســـــــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــــــــرحان�وتقــ ـــ   ر�ب�تتفلــــــــــــــ

�ترسيخا����امل�انةسالم�فزاد��ذه�ثم�جاء��    
 

           
ً

�و�كفي����شرف�ا��يل�أن�هللا�النفوس،

�ات�قدحا* والعاديات�ضبحا: " ����كتابھ�العز�ز�فقال�سبحانھ)٣(.��ا�عا���أقسم� * رفاملو

�بھ�نقعا�* فاملغ��ات�صبحا �ذكر�ا����غ���)٤(.�يات.." �فوسطن�بھ�جمعا*نفأثر ر�كما�تكر

�جل �هللا �كتاب �من �وا��ث�شأنھ، َّ                  موضع �القوة �أو�استعراض �الز�نة �مقامات ��� �السيما

�بھ�" عل��ا�فمن�ذلك�قولھ��عا��� �اط�ا��يل�تر�بو نوأعد�ل�م�ما�استطعتم�من�قوة�ومن� ر

ُّ                                      ز �ن�للناس�حب�الش�وات�من�ال�ساء�والبن�ن�: " �وقولھ��عا��)٥(�ية،. "وعدوكم�عدو�هللا�  
                                                           

 .١/١٧٧جورجى زیدان :  تاریخ آداب اللغة العربیة– )١(
 .طبعة دار الحدیث بالقاهرة. ١/١١٠:  الشعر والشعراء البن قتیبة– )٢(
 .١/٣٠٩:  حیاة الحیوان الكبرى للدمیري- )٣(
 .١/٥اآلیات :  العادیات سورة– )٤(
 .٦٠اآلیة :  سورة األنفال– )٥(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨١٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�وا� �والفضة �الذ�ب �من �والقناط���املقنطرة �املسومة �و���)٦(... "وا��رث و��عام�يل ،

� �هللا �عبد �جر�ر�بن �عن � ال��يح �هللا سو � أيت � لقال ر ر
                 
�فرسھ� <ُ �ناصية ييلو

  )٧(".ُ                                             ا��يل�معقود����نواص��ا�ا�����إ���يوم�القيامة: لبإصبعيھ�و�و�يقو

    � �نطاق �ع�� �ذلك سوا �وما �اناتھ �و �ا��يل �سباق �قديما �العرب �عرف رولقد ر
 

                                                              
ً

�واسع،

�. �الشعرھ�فيونظموا ُ          �عثت�أنا� ":الساعة����عض�أحاديثھ�عن�: قال<لبل�إن�الرسو

��خر�بإذنھ ��سبق �أن ��اد �ان � �كفر��� �يضرب�)١(".روالساعة �الذي �الر�ان �عرفوا �كما

�من� �أحمد �ومسند �ماجة �وابن �داود �أ�ي �وس�ن ك �املستد �و�� �السباق، �وقت رللفائز�م��ا

خل�فرسا�ب�ن�فرس�ن�والْ      من�أد" :قال<أن�الن���حديث�أ�ي��ر�رة�
 

                    
ً

�يأمن�أن��سبق�

ل�فرسا�ب�ن�فرس�ن�وقد�أمن�أن��سبق�ف�و�قمارفل�س�بقمار،�ومن�أدخ
 

                                         
ً

."   

�يكشف�فيھ�عن�شغف�ا��لفاء�)٢()ا��يل سوابق(و���العقد�الفر�د�فصل�خاص�عن�    

� �بمسألة �السباق،و�مراء �الشعراء �م �ر�واستحضا �حلبات ��� نھ �ير �ما �.السباقولوصف

�العص ��سبففي �ي�اد �ال �مسبقا جال � ��ان �امللك �عبد �بن ��شام �أن و �ير  ر��مو
    

ر ن ِ                                                     وي
ْ ً َّ ً

ق،�    

� �أخ��ا �وصلت �أن�� �فرس �لھ �ل�ا(ٌ                              فسبقت �تالية �جاءت �شديدا�،)أي �فرحا �لذلك �ففرح
  

                      
ً ً

�بالشعراء: وقال �. َّ             ع�� �أبو�النجم �فدعينا؛قال �وأخ��ا�:لنا�فقيل �الفرس ��ذه ��� �قولوا

� �ح�� �النظرة �ال�شيد �أ��اب �ولوا؛يقفسأل �إذا�:لھ�فقلت �ينقدك جل � ��� �لك ٍ                       ر ��ل  

  :ساع��ُ              �ات؛�فقلت�من�: است�سئوك؟�قال

ٌ                                                  أشاع�للغراء�فينا�ذكر�ا������قوائم�عوج�أطعن�أمر�ا ٌ  

�و���العصر�العبا����ا�سعت�مسألة�)٣(.وانصرفتفأمر����بجائزة�: قال�أبو�النجم.. �بيات

�و� �فيھ �تقام �ميدان �ل�ا ��ان �ح�� �ا��يل �ان �و �الناس�رالسباق �غف���من �جم�و رحضره

�عن��صم���أملشا�د��ا، ن�الرشيد�ركب����سنة�خمس�وثمان�ن�ومائة�نن�و�ح�و و��ار

                                                           
 .١٤اآلیة :  سورة آل عمران– )٦(
 .١/٣٠٩: حیاة الحیوان الكبرى للدمیري– )٧(
 .١/٣١٥:  المصدر نفسه- )١(
 .١/١٩٣:  العقد الفرید– )٢(
 .١/١٩٣/١٩٤:  العقد الفرید– )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨١١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ا��لبة �لش�ود �امليدان ��صم��.إ�� �من�: �قال �ش�د �فيمن �لش�ود�ا �امليدان فدخلت

�ولسليمان�خواص�أم���املؤمن�ن،� نوا��لبة�يومئذ�أفراس�للرشيد�ولولديھ��م�ن�واملأمو

�أ �لھبن �يقال �أد�م �فرس �فجاء �جعفر؛ �بن �ولع���� �جعفر�املنصو ٌ                                                    ر �ي ن�:   �ل�ار والر�د

الرشيد�سابقا
 
            
ً

  فابت���لذلك�اب��اجا�علم�ذلك����وج�ھ�وقال�ع���باألصم��،�فنديت�لھ�. 
                                                               َّ ً

  من��ل�جانب،�فأقبلت�سر�عا�ح���مثلت�ب�ن�يديھ
                                          ُ ً

فقال�يا�أصم��،�خذ�بناصية�الر�د�. 

إن�فيھ�عشر�ن�اسما�من�أسماء�الط��؛�: فإنھ�يقال. )١(ثم�صفھ�من�قو�سھ�إ���س�بكھ�
 

                                  
ً

ة؛� �أ�ي�خر زقلت��عم�يا�أم���املؤمن�ن،�وأ�شدك�شعرا�جامعا�ل�ا�من�قو ل
                                                                   
ً ً ) يقصد�جر�ر(ُ

   :فأ�شدنا���أبوك؛�قال�فأ�شدتھ: قال

ـــَّ                         رحان�تم�لھ������ما�ب�ن��ــــــــــّ          وأقب��الس ـــ ــ ــ   امتھ�إ���ال�سرـ

�م:صم���قال�... �بيات ،�مما�كث��ة�و�خبار�����ذا�الشأن� )٢(.ر�فأمر�����عشرة�آالف�د

يدل�ع���شيوع��ذه�الظا�رة����املجتمع�العبا����وإقبال�العامة�وا��اصة�عل��ا��شغف�

�ولقد� ،� جالھ �لھ� �سا�غا �وفنا �لكث���من�الشعراء �قبلة �كذلك�أصبحت �وأ��ا ،� رواستمتاع
  

                                                                             
ً ً

��صم��مأبو�النجالر�ان�اش��ر�من�بي��م����وصف�ا��لبة�أو� �ان�أبو�النجم�: "ل؛�يقو

وصافا�
        
ً ى�لھ� )٣(".ل��يل�َّ �ھ(وو�ر �وع���)٤(.���عقده�قصيدة����وصف�ا��لبة�) رابن�عبد�

���� �ا��يل �ان �أو� �السباق �حلبة �اش��ر�بوصف �قد �ا��ص�� �يز�د �ابن �فإن �يبدو��� رما

�كالب�بن�حمزة ولم��علم�أحدا�من�العرب��: " لعصره�؛�يقو
 

                        
ً

��ا��ا�لية�و�سالم�وصف�

�مسلمة �بن �يز�د �بن �غ���محمد �مرات��ا �ع�� �وذكر�ا �وصفا��ا �بأسما��ا �ا��لبة �)٥(".خيل

�ومث �؛ �اثن�ن �أمر�ن �عن �ا�����ينم ��ذا ��ذا�: ل�ول ��� �النظم �أك���من �قد �يز�د �ابن أن

�فيھ،�و�لغ����نظمھ�و: والثا�ي. ا��انب�ح���اش��ر�بھ�غ���منازع� استقصاء�لأنھ�أجاد�القو

) كالب�بن�حمزة(مراتبھ�ما�لم�يبلغھ�غ��ه�من�الشعراء،�ومن��نا�استحق�ما�ذكره�عنھ�

                                                           
 . أي من أعلى رأسه إلى طرف حافره– )١(
 .٢٠٠، ١/١٩٤: د الفرید العق– )٢(
 .١/٢٠٤:  العقد الفرید– )٣(
 .١/٢٠١،٢٠٣:  المصدر نفسه– )٤(
 .١٦٤:  مجلة الذخائر– )٥(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨١٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�م��� �. فيما �ع�ن �� �ع�� �تز�د �واحدة �قصيدة �الشأن ��ذا ��� �شعره �من �بقي ب�تا،روما
 

     
ً

�

ب ن�املتقا راختار�ل�ا�و ��ذا�املقام�وذلك��نھ��عع�من�حيث�الكم�ال��ش�د�لھ�بما�شاو���. ز

  .ة�ما�سقط�من�شعره�السيما�����ذا�ا��انب�الوصفي�امل�مبر�ان�ع���ك��

�بر�انا�ع���تم�       لكن�بالرغم�من�ذلك�تبقى�القصيدة�من�ج�ة�أخر
ّ                                                        ى ً
�ه�وجودة�شاعر�تھ� 

ة�العباسية�ب��ا��ا�وت����ذا�الفن�الوصفي�الذي�أ ه�وتحرس�مت�ا��ضا ديثھ�ررف�ا����تطو

��ع �العصر�الذي ح �ر �يالئم �وبما �تلك �فيھ �.السباقاتقد �ذلك ���ومثل �جعل���وا��ال �ما

�النجوم� ��وصف �املستحدثة �الوصف �فنو ��� �يز�د �البن �الشعر �الغرض �ذلك نأضع ي

ثائھ صف�الط���أو� �القمر�و رومناز و �كما�أشرت�من�-فسباق�ا��يل�واملرا�نة�عل��ا�قديم. ل

�-قبل �فقد �ُ    ع���كذلك �بالنظم �الشعراء �ان�فيھ،��عض � �وصف �لكن �معلوم، ��لھ ر��ذا

�ا �ابن�يز�د��عد�أمرا�جديدا ��يل�أو�حلبة�السباق���ذه�الطر�قة�ال���طرق�ا
                                                                       
ً ً مستحدثا،ّ

 
        

ً
�

��غراض� �من �غرضا �ا��يل �ان �و �السباق �حلبة �وصف �الشعراء �اتخاذ �عن فضال
 

                                                              ر
ً

 

�.ف��االشعر�ة�ال���ي�سابق�الشعراء����تصو�ر�ا�بل�و�دباء�والنقاد�������يل�ا�والكتابة�

� �القو �لنا �يجو �ثم لومن �وتطو�ره� نإز �الفن ��ذا �تحديث ��� �أس�م �ا��ص�� �يز�د �ابن

�أمثال �لھ ن �املعاصر �النقاد �اس�شعر�ا �ال�� �ا��ديدة تھ �صو ��� ووإخراجھ �بن�: ر كالب

وأحسبھ�شا�دا�ع���إس�ام�ابن�يز�د�ا��ص������تطو�ر�. حمزة����قولھ�السالف�الذكر
 

                                                
ً

� �النظم �طر �واستحداث �الفن ��ذفيھ،ق�ذا ��� �ا��داثة �موطن �القديم��وذلك �الفن ا

  .ا��ديد����آن�واحد

 ن اا و :  

�وصف�حلبة�رالذي�تدواملوضوع�     �حو ل�من�حولھ�القصيدة�كما�أملحت�من�قبل�يدو ر                                                     ُ

 الس
    ِ
�بجوائز�السباق�ونحو�ّ �امل�سابق�ن�والر�ان�والفو �ف��ا�من�أمو زباق�وما�يدو ر �عم. ذلكر

ره����ا��لبة�واملس���الذي�يطلق�ع����ل��مرتبة��ل�فرس�م�سابق�ودوذكرا��رص�ع���

�وامل. م��ا �ا��يل( :با��لبةقصود �)مجمع �( :و�قال، �الناس�: �و�قال؛)ا��يلمجتمع مجتمع

: �و�قال�منھاجتمعوا؛�حلب�بنو�فالن�ع���ب���فالن�وأحلبوا،�إذا�:قولكللر�ان؛�و�و�من�

� �القدح ��� �الل�ن �ا��الب �فيھحلب �جمعھ ��وذكر�اب)١(.أي �ا��لبة�:�لسانھ���رمنظون
                                                           

 .١/٢٠٦:  العقد الفرید– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨١٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

لَ     وا��. �غ���قياس���الر�ان�خاصة،�وا��مع�حالئب�ع��الدفعة�من�ا��يل�
 
 
ْ

: بة�بال�سك�ن

� ��ل �من �ولكن �واحد �موضع �من �ال�تخرج �أوب، ��ل �من �للسباق �تجمع �ومما�)٢(.��خيل

  يتصل��سباق�ا��لبة�أيضا�ما��س���
                               ُ ً

قِ    بامل(
 

 
ْ

�ا��يل�َ  مُ                  �و�و�ا��بل�الذي�ي):سَ  و رد����صدو                  ُّ

�� �عند �)٣(.للسباقرسال د �ر�و ��سمونھ�:اللسان�� �حبال �ا��يل سال �إ �قبل �و�نصبو
 

ر                                   ن
ً

  

سال،�و�و�املقبض�أيضا �م�ساو�ة�عند�� �ا�لت�و املقوس،�يجعل����صدو
 

ر ن                                                           ر
ً

ومن�ذلك�.    

أيضا
 
    
ً

  املنصبة (:
      َّ َ

�تنص؛) �ح�ن �ا��يل ���ا �َّ                         �و�قصد سالب �)١(.رلإل �من�: الر�ان�أما فأصلھ

���الر�ن، �صاحبھ �يرا�ن � �ألن�الرجل �و�ذا �نا ��ذا� �يضع املسابقة،
 

                          ر
ً

�نا، 
 

    ر
ً

�سبق�  �فأ��ما

�ن�صاحبھ �نھ�و رفرسھ�أخذ�  والر�ان. ر
        ِ
ا�نتھ�مرا�نة�: ّ �انا،رمصدر� و

 
      ر

ً
قاتلتھ�: ل�كما�تقو 

وقتاالمقاتلة�
 
     
ً

ن�الر�ن�من��فإن��اعنھ،�و�ذا��ان�من�أمر�ا��ا�لية،�و�و�القمار�املن���.

�مس� ����ء ��� � ،�َّ                   أحد�ما �يكن �لم �سبق �إن �أنھ �ع�� �أخذ����ء،لھ �صاحبھ �سبقھ �وإن

�الر�ن، �الر�ن�ف�ذا �ألن �حالل �دو �أحد�ما ��و�من ��ل��خر؛ن�إنما �جعل �إن �وكذلك

� �بي��ما �وأدخل �نا � �م��ما واحد
 

                            ر
ً

محلال، 
 

     
ً

� �مع �ي�و �ثالث �ايضا��ول�ن،ن�و�و�فرس �و�س��
 

            
ً

��فراس� �فإن�سبق�أحد�الثالثة،نالدخيل،�وال�يجعل�لصاحب�الثالث����ء،�ثم�يرسلو

�ن�� �نھ�و رول�ن�أخذ� طيبا،�ف�ان�لھ�صاحبھ،ر
 

     
ً

�وإن�سبق�الدخيل�أخذ�الر�ن�ن�جميعا،�
 

                                   
ً

� �عليھ �يكن ��و�لم �سبق �.���ءوإن ا�عا � �إال �الدخيل �ي�و �وال
 

ر                        ن
ً

جوادا،  
 

      
ً

�أن� �يأمنان �ال

�سبق�ما،�وإال�ف�ذا�قمار،�أل��ما�لم�يدخال�بي��ما�محلال
 
                                                 
ً

�املسل���أما�قصيدة�ابن�يز�د  )٢(.

  : النحوف���تبدأ�ع����ذا�

  ُ                                               ش�دنا�الر�ن�غداة�الر�ان������بمجمعة�ضم�ا�املوسم

ـــنق ـــ ـــود�إل��ا�مقــــ ــ ـــ ـــ ـــع��ا�أقــــــــــَ                        اد�ا��ميع������ونحن�بصنـــــــ   ومـــــ

    � �،�مباشر�س��اللو�ذا �الشاعر�بھ �املباشر����يل��وعلةقصيدتھ،�افتتح �البدء �ذلك

�إ���املوضوع،�ا�تماما الدخو
 

                         ل
ً

�غ��ه�مما�قد��شغل�بھ��شأنھ،   ن�وترك���الضغط�عليھ�دو

                                                           
 .١/٣٣٢:  لسان العرب– )٢(
 .١/٢٠٧:  العقد الفرید– )٣(
 .١/٢٠٧:  العقد الفرید– )١(
 .١/٢٠٨:  المصدر نفسه– )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨١٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �املقدمات �شاعر�وامل.ى�خرالشاعر�من �أن �البدء ��ذا ��� ��نا �قالالحظ ش�دنا�: (نا

�أو�.شا�عة�لسباق�ا��يل�آنذاك�أ��ا��سمية�بفالغالش�دنا�السباق،�: ولم�يقل..) الر�ان

���إيضاح�ا��انب�الزم�������ولقد�حرص�الشاعر�ع.منھلعلھ�من��سمية�ال���ء�بالغاية�

� �بوساطة �ذلك �ا�� �فعمد �الغداة) املوسم /غداة (:لفظ�نموضوعھ �إ���:ولفظ ��ش���بھ

�.العام�املوسم�ف�و��ش���بھ�ا���الزمن�:اللفظأما�. �الر�انھالزمن�ا��اص�الذي�يقام�في

و�ع���ذلك�أن�للر�ان�موسما�ثانو�ا��عقد�فيھ�ل�ش�ده�
  

                                                 
ً ً

�فقد��أما�تحديد�امل�ان.ا��ميع

�ا��لبة،�أو�مجتمع�:��ع��-بقس�كما�–�واملجمعة�.عنھ�����بانة�)بمجمعة( :اللفظأس��م�

ة�نوابن�يز�د�املسل���ي��ز�الغاية�من�مشا�دتھ��ذا�الر�ان،�ف�و�ل�س�من�ال  .ا��يل رظا

ك�فيقو �فيھ�بنص�ب�مشا لفحسب،�بل�إنھ�ممن��سا�مو   :رن

دة��القداح������غدت�بالسعود�ل�ا   ��نجموغدونا�بمقو

وذلك�التكرار�اللفظي�لل�لمة�) غداة (:املطلع�نا�يوافق�قولھ����) غدت /غدونا: (وقولھ    

� �الزم�� �التوقيت �ع�� �التأكيد �الشاعر�عل��ا�.للر�انأفاد �يحرص �ال�� ��ذه �ا��مع �ولغة

ح�ا��ماعة�واتماما�ملع���املشاركة�ال���يتطل��ا�مثل��ذا�املقام) غدونا (:�كذا تأكيدا�لر
 

و
 

                                                                  
ً

 
ً

�

دة: (والتعب���بقولھ �يب�ن�عن�نوع��ذه�املشاركة�ا��ماعية�ـ�إنھ�أقبل�بفرس�وصف�ا�)وبمقو

دة( :بقولھ �الفرس�مل�ا�لھ��ول�س)ومقو �بل�يكفيھ�التدليل�ع���حقيقة،ن�حتما�أن�ي�و

�ا�منذ�البداية   .زمع���املشاركة�ال���يحرص�ع���ابرا

دة" (ولقد�استخدم�الشاعر����قولھ    �و���.الر�انة����التعب���عن�فرس�رلغة�ناد) ومقو

� �ب�� �تميم،لغة �أن �) مقودة (:ليقو�و�صل �ف�� �قودا �الدابة �قاد من
 

                       
ً

�والقود�.مقودة

ن�)١(.ا��يل بداية�...) غدونا: (�و�عد�الب�ت�الثالث.واعتدالھز�وقد�أفاده�ذلك�استقامة�الو

�املشاركة����حديثھ�عن�ا��ط �و�بيات�.ر�اناللوة��و������القصيدة،�و���وصف�ا��يو

���� �املشاركة�من�ا��يو �املجموعة ��ذه �لصفات �تفصيل �مجمل�ا ��� �الب�ت �ل�ذا لالتالية

  .السباق�ع���ما�سوف�يأ�ي

                                                           
 .٣/٣٧٠:  لسان العرب– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�أسلوب�     �الشاعر�بجانب ���أ �السباق �وتصو�ر�ملشا�د �وصف �مقام ��نا �املقام ��ان وملا

�الذي�يخدم�بالإ�� -�و�و�مظ�ر�عام����شعره–ا���ي� ة�مقام�ي��سلوب�التصو�ر ورضر

: الوصف�الذي�نحن�بصدده�ومن�مظا�ر��ذه�ال��عة�التصو�ر�ة�قولھ����الب�ت�املا���

دة��القداح( ة��نا�بيانية�عماد�ا�) وغدونا�بمقو �والعالقة�ال���ب�ن�طر���ال�ش�يھروالصو

�فرس�الر�ان�بالقداح�غر�ب�ع���ما�ف�ش�يھال�ش�يھ��نا�ل�ست����الش�ل�ع���أي�حال،�

�الغرابة��و.للناظريبدو� �تلك تھ �صو �عن �ليدفع �الشبھ �وجھ �الشاعر�عن �أف�� ��نا رمن

غدت�: ��عنھ�الشاعر����شطره�الثا�ي�فقالَّ  �لة�من�ظا�ر�ال�ش�يھ،�و�ذا�الوجھ�عا��اص

� �ل�ا �) �نجمبالسعود �الفو �لھ �يكتب �امل�سر�الذي �قدح �حال ��نا �بال�ش�يھ زفاملقصود

طر���ال�ش�يھ؛�فالالعب�با��يل����سباق��ثم��عد�ذلك�ال��عدم�الصلة�ال���ب�ن�.والنجاح

�والنصر� �الفو �ا�� ���دف �يقصد��الالعبزالر�ان �الشاعر�لم �أن �ب � �من �ومن ر�بالقداح

�ان�ا��يل�بحال�العب�امل�سر،مساواة�حال�امل�سابق� �مع�صراحة�املقامرة����الثا�ي�ر���

� ��� �.ل�ووخفا��ا �وجھ �أ�مية �بدت �ثم �الشاعر�عنھالشبھ�ومن �أف�� �شطره��الذي ���

�.الثا�ي ��� �بالنجوم �ومعرفتھ ��نجم( :قولھ�وتبدو�خ��تھ �ل�ا �بالسعود في�الكالم�ف) غدت

� �و�ذه�املعرفة��علم�النجوم�.امل�سابق�وجر�ان�ا��ظ����ر�اب�و�نتصار،زكناية�عن�الفو

�بلفظ �املعا�ي �تلك �عن �الكناية ه �اختيا اء �و �من ر�انت �أنھ�). السعود(ر �معناه الظا�ر�من

: و���اللغة. �كما�أن�السعادة�خالف�الشقاوةالنحوسة،�السعودة�و���خالف�:بھبقصد�

  )١(.من،�و�و�نقيض�النحسُ          السعد�الي

    � �الظا�ر��� ��و�ا��انب ة،و�ذا �بنجوم�رالعبا ��عرف �ما �ا�� ��ش���بھ ��خر�ل�ا �والوجھ

� �أو�سعود �النجوم،السعود، �م��ا �واحد �ل�ل �يقال �ال�� �ال�واكب �و��)سعد(�و�� ��كذا،

�سعد �م��ا �واحد ��ل �أنجم �الذابخ،�. عشرة �سعد �و�� �القمر، ���ا �ي�� �مناز �م��ا �عة لأ ل ر

�.والدلو�و������بر���ا��دي��خبية؟وسعد�بلع،�وسعد�السعود،�وسعد� ل�وست�ال�ي��              ٌ

�وسعد�ال�مام،�وسعد�البارع،�ال��ام،�وسعد�امللك،�وسعد�الناشرة،�سعد�:و����ا�القمر�

                                                           
 .٣/٢١٢:  اللسان– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�مطر �. وسعد �م��ا �سعد �و���و�ل اع �قدر�ذ �الع�ن أي � ��� ��وكب�ن ��ل �ب�ن ر�وكبان ر

 )٢(.متناسقة

��مر�وصف�     �حقيقة ��� ��� �الثالث �للب�ت �التالية ��بيات �فإن �قبل �من �أشرت وكما

�سباق� ��� �بالنظر�واملشا�دة �املقصودة ��و��ا �باب �من �وذلك �الر�ان ��� �املشاركة لل��يو

�الر�ان، ��ذه �مثل �تقام �املرا�نات�وعل��ا �كث���باملشا�دة��ال�� �خلق �ل�ا �يح�شد باتت

�تحب�. واملرا�نة �أصيلة �عر�ية �فطرة ��عكس �امل�سابقة �ا��يو �با��ديث�عن ��نا لوالبدء

ُ                                                            �أما�حديث�الشاعر�ع��ا�����ذا�املقام�ف�و��ع���فيھ�با��ديث�عن�.بأمر�اا��يل�و�ع���

� �بصفة �للتمي���.خاصةألوا��ا �وسيلة �ألوا��ا �عن �ا��ديث �من �وكأنھ��ا،بي��و�و�يتخذ

�بأفراد�مجموعة�ا��يل�املشاركة���� ��نا�كذلك�تأصيل�.السباق�عرفنا ن�وا�تمامھ�باللو

�. عر�ي����نفسھ �هللا�ص��ستحب�من�ا��يل�الشقر:قيلومن��نا سو ��ان�
ل                                  ر
ُّ �لو�:وقال.   

جل�ھأشقر�وسألجمعت�خيل�العرب����صعيد�واحد�ما�سبق�ا�إال� �د�أن�:فقالر� ر�إ�ي�أ

�� �أعده �فرسا أش��
 

                ي
ً

 � �س�يل �هللا؛� �لھ �: <�فقال �أو�أد�ماش��ه ثم، �أ �أقرح �أو�كميتا ر،
 

                         
ً

م��ال�مطلق�
 

          
ً

�و�ذه�أك���ألوان�ا��يل�ش�رة�وشيوعا�ب�ن�)١(.ا��يل�فإ��ا�ميامن�اليم�ن،
 

                                       
ً

�اشتد�سواده،�قال�أبو�: فاألد�م. العرب �:عبيدة�و��سود،�يقال�فرس�أد�م�غ��ب�إذا

سوادا�ا��يل��و�و�أشدأشد�ا��يل�د�مة��د�م�الغ��ب��
 
     
ً

.)٢(  

�ل�س�بأشقر�وال�أد�م،�وكذلك�الكميت�من�أسماء�ا��مر�ف��ا�حمرة�:والكميت    ن��و�لو

�واملصدر� �سيده.الكمتةوسواد �ابن ����: الكمتة: �وقال �ي�و �وا��مرة، �السواد �ب�ن نلو ن

� �و�بل �اب.وغ���اا��يل ��عرا�ي�وقال �كمتتان: ن �وكمكمت: الكمتة، �صفرة �حمرةتة . ة

�: (ل�تقووالعرب �وأشد�ا �ا��يل �أقو �)٣()حوافرىالكميت �تقو أيضا،ل�كما
 

     
ً

�ا��يل� �ملوك

�ھ�أن�يضرب�ا���السواد،والد�مة�عند�العرب�. )د�م�ا ر�و�ل�ن�ت�أخضر�فتمام�خصبھ�و

                                                           
 .١/٣٢١: وكتاب العین للخلیل. ٣/٢١٣، و١/٣٦٨:  اللسان– )٢(
 .٣/١٣٣: واللسان بروایة مختلفة. ١/١٧٩:  العقد الفرید– )١(
 .١/٨٩: ومختار الصحاح. ١/١٤٢٣: والقاموس المحیط. ١/٦٥٣:  اللسان– )٢(
 .٢/٨١:  اللسان– )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�خضر��ا.السواد �لشدة �مد�امة �ل��نة �قيل ��ذه�. �وانما �لنا �ف�و�يصو �يز�د �ابن رأما

�بقولھ   : لاملجموعة�من�ا��يو

ـــ�سبمقابلة�    ــ ــ ـــة����الصـ ـــا�ن�لألكــــــــنمر�ح�������ـ ــــــــ ـــ ــــــــ   )٤(رم��كرمـ

ـــٍ            كميت�إذا�تب    ــ ـــ ــ ــــــــــــُ       اطى�يبـ   )٥(ّ                              ل��������يفوت�ا��طوط�إذا�ي��مــــــــــ

ـــضم��ن�أح ـــ ــ ــ �ممـ ّ                 ر�أغر�������وأجــــــىو ـــّ ـــ ـــــــــــ ــــــــــــود�ذو�غــــــ ـــ ثمـــــــ   ررة�أ

ـــــــــتألأل����وج ــــــــــــ�ھ�فـــــــــ ـــــــــــ   رجة�������كأن�تأللـ
                 َّ ً

ـــ ـــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــؤ�ا�املـــــ ـــ ــــــــ ـــ مــــــ   زر

�ما�     �عادة �ال�� �العر�ية �ل��يو ��ع�� �املثل �ذلك �أمامھ �ير ��بيات �ل�ذه لفالقار ى ئ

�يختا �السابقات �أو �الر�انات ���وض �العرب �الفرسان ��ذه�.املختلفةر�ا �إ�� �والناظر

�ع��� �العرب �اجتمع �ال�� �تلك �مع �ت�شابھ �بالذكر�يرا�ا �يز�د �ابن �خص�ا �ال�� �وصاف

دت�كذلك����أحاديث�الن���ص�ال���أشرت�إل��ا�من� �قبل؛ورتزكي��ا�بل�و ن�كتخصيص�لو

�و�غر�وغ� ، �و�حو ثم، �و� ىالكميت، �. ��ذلكر �منظو �ابن �ص� ":ليقورف�ذا �للن�� �ان

�) َّ      السكب(�س��فرس� ّ                �و�ان�كميت�أغر�)١().�و�من�سكب�املاء�كأنھ�سيل�(يقال�الدم��

م��ال،
 

     
ً

�يذكر�أن�)٢(".�مطلق�اليم��� ّ                              املشار�إليھ�واحد�من�عدة�أجياد�) السكب(ي�والدم��

�كذلك �م��ا �ص �للن�� �ص�يلھ) املرتجز: (ُ                       عرفت ���سن �بذلك �كأنھ�)ال��يف(و�. س��

ض���ر�ھ،�و�قال�فيھ ومعناه�ما�سابق�ش�ئا�) اللزاز(و. امل��مةال��يف�با��اء�: ري��ف��
 

                    
ً

                                                           
ُّ                                                              نسبة في الصریح، الصرح، والصریح، والصراح، والصراح، والصراح، : وقوله. كریمة األب واألم:  مقابلة– )٤( َِّّ

: والصریح من الرجال والخیل. رجل صریح وصرحاء: یقال. المحض الخالص من كل شيء: والكسر أفصح

الصریح، الرجل الخالص : قال ابن سیدة. المحض، ویجمع الرجال على الصرحاء والخیل على الصرائح

. فحل من خیل العرب معروف.. ٌ                               فرس صریح من خیل صرائح، والصریح: لجمع الصرحاء ویقالالنسب، وا

نماني : نماهن إذا رفع نسبها إلى الكریم منها، ومنه قوله: وقوله. ١/١٥١: ومختار الصحاح. ٢/٥١٠: اللسان

 . ١٥/٣٤٢:اللسان. إلى العلیاء كل سمیدع
: والعین. ٢/١٨: ُ                                           میت من أسماء الخمر، فیه حمرة وسواد، اللسانلون لیس بأشقر وال أدهم، والك:  الكمیت– )٥(

ُ                                                        یبل أي یبتل عرقا وذلك كنایة عن سرعته حین یلجم للسباق: وقوله. ٥/٣٤٣ ًُ ّ . 
 .١/٣١٢:  حیاة الحیوان– )١(
 .١/٤٧٠:  لسان العرب- )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

د(�و،)الضرس(،�و)مالوح(و. إال�لزه�أي�أث�تھ ض�) رالو رو�و�الذي�و�بھ�لعمر�بن�ا��طاب�

  .فحمل�عليھ����س�يل�هللا��عا��

��ع���باليز�د����بداية�حديثوابن�     ُ                   ل ھ�عن�ا��يو �ال�سب،تنقيب�عن�مسألة��صالة���� 

� �عناه �الصر�ح (:بقولھو�و�ما ��� ��سبة �من�).مقابلة ��س��ا ��� �خالصة �أنھ �بذلك �و�ع�� ،

�و�ختالط،ال��نة� �العيوب�ال���يمكن�أن�ت��ق�ا�من�نت��ئ��ا�مل�وغايتھ�من��ذا�القو

� �توا.ذلكخالل �ال�� �و�لوان �بالصفات �بتخصيص�ا ��ع�� �ذلك ��عد �نراه �ُ                                                       �ثم �الذو قفق

� �.الرفيعالعر�ي �الكميت �لو �يز�د �آثر�ابن ��نا �(ن�ومن �ما �إذا �ت�،)تباطيكميت �وسبق

ة �ملر�شا �العرب �تفضيل �ا��يو�إ�� �من �النوع ��ذا ��حو. لثل �لو ��ش���إ�� ىكذلك . ن

َّ              وا��وة�بالضم    )٣(.سواد�سواد�إ���خضرة،�أو�حمرة�إ���ُ

    � �أو�بمع�� �مختلطة �ألوان �و�حو ىوالكميت �مجُ                                      �لون�ن �من ��غلب�آخر�مز�ج �قد تمع�ن

س��خر�ع����ل�حال�وذلك�سر�من�أسرار�جاذبية�النظر�إ���من�مطأحد�ما�لكنھ�ال�ين

� �برشاق��ا �العر�ية �ا��يل ة �صو ��� �السيما ���ما ريتلو ��ان �صو ��عرض�. روجمال �إنھ ثم

����أبياتھ�ذات�طبيعة�وا��ة�مم��ة�ومن��ة�مشرقة؛�أمثال / ذو�غرة/ ّ    أغر: (ىأللوان�أخر

ثم م/ فرجة/ تألأل/ رأ �:والغرة) زاملر �م،ق�بياض����ا����ة،�و���ما�فو �أما�الرثمة�ف���رالد

�ف�و�النجم م �املر �أما �العليا، �الفرس �أو���فلة ��نف �حرف ��� �النحو�. زبياض ��ذا ع��

� �الظ�و �إ�� �الداعية �املض�ئة �الصفات �من �عددا �الشاعر�لنا ريرصد
 

                                                         
ً

�كذلك�.والتم�� �و��

�باعث ر�صفات �السر �ع�� �وتوقع�لوالتفاؤوة �السباق �تجاه �النفسية �حالتھ ��عكس �مما

ة� �والنصر�فيھ�بما�أعدوه�لھ�من�جياد�مختا رالفو ح�املتفائلة�طالعتنا�.ومنتقاةز و�و�ذه�الر

  ).غدت�بالسعود�ل�ا��نجم: (�أع���قولھ����الب�ت�الثالثالبداية،منذ�

�املح�شدة�للسباق�لم��غفل�ال��ك���لة�ل��يواملم��وابن�يز�د�بجانب�احتفائھ�باأللوان�     

ع���جانب�آخر�م�م�أال�و�و�جانب�القوة�املتمثل����ال��كيب�ا��سدي�والعض���ل��يل،�

                                                           
      حوى، كرضي حوى وأحواوي وأحووي، واحووى، مشددة فهو أحوى:  ویقال– )٣(

                                                     ّ َّ َ َ َ
. حمراء سودة: وشفة حواء. ِ

وذكر الجوهري أن . ١/١٦٤٨: القاموس المحیط. واألحوى األسود، والنبات الضارب إلى السواد، لشدة خضرته

رجل أحوى : والحوة حمرة الشفة، یقال. الحوة حمرة تضرب إلى السواد: قال األصمعي. الحوة لون یخالط الكمتة

  .١/٦٨: مختار الصحاح.  سواد وخضرةوامرأة حواء وبعیر أحوى إذا خالط خضرته



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

����السباق�و�أ�ي� �وتحقيق�الفو ����الفو زوتبدو�أ�مية��ذا�ا��انب����أنھ�عليھ�املعو ز ل

�الذي�ع���فيھ�الشاعر�بتفصيل�جانب�الش   .نواللو�ل�لكذلك�تتمة�ل��انب��و

�سرعة�     �أع�� �السرعة، �ال��ك���ع�� �ا��يو ��� �القوة �بإبراز�جانب �مظا�ر�عنايتھ لومن

�وأشد�ما�يحرص�امل�سابق�ع���تحقيقھ����الر�ان،و�ذه�أك���ما�يمتاز���ا�فرس�. العدو

صد�الشاعر��ذا�ا��انب�بقولھ. جواده ُّ     يبلإذا�ما�تباطى�: روقد� يفوت�ا��طوط�: (،�وقولھ)ُ

�والوا���أن�بن�يز�د�وظف�الكناية����تصو�ر�جانب�القوة�والسرعة�ع���ما�).ي��م إذا�ما

دين����/يبدو� ُّ      يبل( :فقولھ �بيات؛رن�النموذج�ن�الوا َ �كناية�عن�ك��ة�ن��ھ�وانصباب�)ُ

�ط�ب�ن�الن���و��ن�بطء�حركة�ا��واد،�ومسألة�ن���ا��يل�معلومة�. عرقھ رولكنھ��نا�

ة�عند�العرب�ومن�� دباء�من�عقد�ل�ا�فصال�خاصا����كت��م،رمش�و
  

                                  
ً �و���عالمة�جودة�)١(ً

� �دو �املتو �بلل �يمدحو �لك��م �حال، �أي �ع�� نف��ا ن �وصف�غ���ا؛ن �الشاعر��� ل�يقو

  )٢(:فرس

ض رواحمر��الديباج�أما�سماؤه�������فر�ا�وأما�أ
                                               
ً ّ ـــَ    ُ      ل ھ�فمحوـــــــ

ضھ�يقصد�أسفلھ�أو�: �وقولھأعاله،�سماؤه�يقصد�بھ�:فقولھ �رأ �والواقع�.قوائمھىباألخر

صف�قوائمھ�بأ��ا� �و وأنھ�وصف�أعاله�بالر �.جافةي    )١(:الطا�يل�ومن��ذا�القبيل�قو

ـــمبت ــ ـــ�مّ  لــ ــــــــ ـــ ـــــــــٍ      �ن�وصـ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــ�وت�ن�����إ���حـ ــ وافر�صلبة�لھ�ملســ
                  
ُ ُ  

ع�وا��الئب�ذو���� ــــ�أع���منوف�و�لدى�الر ـــ ــ   َّ             دى�وأسفل�ي�سـ

��نا    ع �بالر �للسباق: وف�و�يقصد �ا��يل �مجتمع �حلبة، �جمع �و�ا��اليب لكن�. ا��رب،

�ط�ب�ن�بلل�أع���ا��واد�و��ن�حكرتھ�الشديدة����أمر�ن���يأ� �الطا�ي�أنھ� راملالحظ����قو ل

� �وحال �ا��رب �حال �و�ما �أال �وأقو �املعتاد �من �أشد �ت�و �ألن �ا��يو ىفيھ ن �.السباقل

�و �ا��سد ة �حرا �ل��بيد �ومتوقعة �مقبولة �الوضع �ف�ذا �أو�البلل �الن�� �و��دئةرمسألة

تفاعالتھ�الكيميائية�املتصاعدة�أثناء�جر�ھ�السر�ع�وكالم�الطا�ي��نا�ي�اد�يناقض�كالم�

                                                           
 . ٣/٦٨٧ّ                        كثرة عرق الخیل وقلته، ص: ً                                               محاضرات األدباء ألبي القاسم األصفهاني، فصال بعنوان:  راجع– )١(
 .١/١٨٥: العقد الفرید – )٢(
 .١/١٨٦:  العقد الفرید– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �السابق �يز�د �و��ن�و�فاضلھ،ابن �ا��واد �بلل �ب�ن �ط � �ح�ن اقعيا �و �منطقيا ر�لقبولھ
  

                                                  و
ً ً

 

� �من �العكس �ع�� �حركتھ؛ �يز�دسرعة �ابن �يبل: (لقو �تباطى �ما ّ                   إذا َ �يوافق�)ُ �فالبلل ؛

السرعة�لبذل�ا���د�العنيف�واملتصاعد�وال�يوافق�البطء�لقلة��ذا�ا���د،�الل�م�إال�إذا�

  .مقصودة�ان��مر�فيھ�مبالغة�

�الثا�ي     �شطره �يفوت: (أما �إذا ُ       ي��م�ا��طوط ْ �الفائقة�)ُ �السرعة �ع�� �صر�ح �ف�و�دليل

ظف �أيضا�للتعب���عن�ذلك����الكناية�الشاعر�ووقت�السباق،�و
 

                        
ً

،�)يفوت�ا��طوط (:قولھ

  .و��ايتھواملقصود�با��طوط��نا�ا��دود�ال���تضرب�لتمي���بدء�السباق�

�املشاركة����الر�ان�     �والسر�ع����ا��يو لومما�يتصل�بإبراز�ا��انب�القو ضم��ن� (:قولھي

�ممر �: فاملمر) ىأحو �أو��ل �فتلھ، �أجيد �الذي �ممرا��بل �)٢(.لمفتو �مفتو ��نا ل�واملراد

�الب�ية �قو �الذي�. يالعضل �الش�ل �الشاعر�جانب �فيھ �تناو �إذا �ا��يو �عن لفا��ديث ل
 

                                                       
ً

�لتحقيق� ��ساس �و�ما �والسرعة �القوة �جانب �تناو �كما �جواد ��ل �يتم���بھ �أن ليمكن

����الر�ان �ال. زالفو ��مو صد�ا�ابن�يز�د�������الغالب�أبر رو�ذه�ا��وانب�ال��� ز ُ         ����ع���ر

�عند�إقامة�الر�ان�وذلك��عكس�مدى�خ��تھ�����ذا�املجال   . ن��ا�امل�سابقو

�ف�انت�����أ �ا��يل �ان � �عن �يز�د �ابن �لدى �الفر�دة �القصيدة ��� �التالية �ا��طوة رما

�السباق،�سليط�الضوء�ع���فرسان�    :ف��مال�وقد�خص�ا�بب�ت�ن�من�الشعر�يقو

ٌ                                  ��ن���م�صغار�ال��وص������نما�م��لع ـــــــــ�ْ ـــ ــ ــ   )١(ام�أ�ى�أ��مـ

                                                           
 .٢٦١، ٢/١٦٨:  اللسان– )٢(
). سحم: (مادة. السحام، السحمة، السواد: ً              سحما، السحموقوله. یعود إلى الخیول) علیهن( الضمیر في – )١(

 جاءت به أسحم نسواد كلون الغراب األسحم، وكل أسود أسحم، وفي حدیث المالعنة إ: السحمة: قال اللیث

. سحماء األسحم: وفي حدیث أبي ذر وعنده امرأة سحماء أي سوداء، ویقال للسحابة السوداء. أحتم هو األسود

وقوله . ١/٢٦٨: ، والمصباح المنیر٣/١٥٤: وینظر للمزید كتاب العین للخلیل. ٢٨٢، ١٢/٢٨١: اللسان

جماعة شخص إنسان وغیره مذكر والجمع : وصف لهیئة الفرسان فوق الخیول، والشخص: صغار الشخوص

ُ                                       فكانت مجني دون من كنت أتقي، ثالث شخوص : (یثول عمر بن أبي ربیعة. أشخاص وشخوص وشخاص ّ

ثالثة : تقول. سواد اإلنسان وغیره تراه من بعید: فقد أثبت الشخص، وأراد المرأة، والشخص). كاعبان ومعصر

والشخص كل . َ                 ال شخص أغیر من اهللا: وفي الحدیث. أشخص، وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصه



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــكأ�� ـــــــ ــــم�فــ �أشبــــــــــ ـــــــــقو ـــــــــــ �ر����ســـــــ ا ز اح�ا�������ز ُ                    ر ــــــــــــ   ــ ــ ـــُ     قف�حـ ــ ـــ ـــــــــــ   )٢(مَّ  وــــــــ

�فيھ     �لنا �صو �الذي �املش�د ��ذا صد � �يز�د �ابن �أن �ي��ظ �الب�ت�ن ��ذين روالناظر�إ�� �ر

وقد�. �حال�السبقا��اطفة،فرسان�الر�ان،�و���تمتطي�ا��ياد�و�سرع���ا�تلك�السرعة�

� �املش�التقط ��د�ذ �ف��ا�ا�ُ      �عن ��عيدة، �مسافة �من �تفاصيلھ �و�و�يطالع �م��وظ عد

� �بفرسا��ا �كما��الر�ح،تنقض �املش�د �يصف اح � �عيناه �تراه �ما �نقل ��� �وصدقھ ر�ولدقتھ

��و،نقلتھ�عدساتھ� ة�الفرسان�من�مكنھ�البعيد�و���ؤ�إنھ�لم��ستطع�ر رة�تفاصيل�صو

� �و�سرا �يمنة �� �وتتأ �ا �ظ�و �فو �وذ�ابا �����جيئة
 

ر ر ق
 

                                            
ً

   
ً

�املنطلقة� �ا��يو �قفزات للقوة

�الر�ح �تحسس�. انطالق �يصعب �شاحبة، �سوداء �با�تة ��عيد �تبدو�من �الفرسان ة رفصو

�ا��اطف �السر�ع �املوقف ��ذا �مثل ��� �. تفاصيل�ا �الب�ت�ن �سر�التعب����� ��ذه�وذلك

�رحوم/�أشباح/�ال��وص/���م/صغار(: �وصاف ا ز�ز �املرسوم�). ر �املش�د فتفاصيل

�أمر�ن ��� �و�ت��ص �ا���م صغر: م��مة �من�. ناللو وحلكة، �املش�د ��ذا ��ش�ل وقد

�كذلك �صغر�ُ  �: ش�ئ�ن �علة �الواقع ��� �و�� تھ، �صو �الشاعر�م��ا صد � �ال�� �املسافة رعد ر

                                                                                                                                        

وفي القاموس .  وما یلیها٧/٤٥:اللسان . جسم له ارتفاع وظهور والمراد اثبات الذات فاستعیر لها لفظ الشخص

سواد إنسان إذا رأیته من بعید، : الشخص: ویقول صاحب العین. ١/١٠٥٨الشخوص، تراها من بعید : المحیط

یقال نماه : نماهم: وقوله. ٣/٩٨. الشخوص واألشخاص: وجمعه. وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصه

في ) حام(ن نوح وهو أبو السودان، وذكر حام اب: والمقصود بحام. ١٥/٣٤٢: اللسان. إذا رفع إیه نسبه: جده

 .هذا الموضع تأكید لصورة شخوص الفرسان السود من حیث تطابق اللون
جمع شبح والشبح ما بدا لك شخصه من الناس وغیرهم من الخلق، والشبح الشخص والجمع :  األشباح– )٢(

جمع زرزور، : والزرازیر.. ١/٢٨٨: ، والقاموس المحیط٣/٩٩: العین: وینظر. ٢/٤٥٩:اللسان. أشباح وشبوح

: العین. ً                                                                                       هنات كالقنابر ملس الرؤوس، تزرزر بأصواتها زرزورة، وعیناه تزران في رأسه زریرا إذا توقدتا

ً                                           حوم، من حام الطائر على الشيء حوما وحومانا: وقوله. معروف: السقف. ٧/٣٤٨ والطائر یحوم حول . َّ    دوم: ّ

ً                                      حام الطائر وغیره حول الشيء یحوم حوما : قال الجوهري. عطشالماء ویلوب إذا كان یدور حوله من ال

ً                                                      وكل من رام أمرا فقد حام علیه وحیاما وحووما وحومانا. ً               وحومانا أي دار ً ً وقیل كل . والحوم اسم للجمع. ً

الحوم من ااإلبل العطاش التي تحوم حول : قال األصمعي. ً         عطاش جدا: وابل حوائم وحوم. عطشان حائم

ً                                 حام الطائر حول الماء حومانا دار . ١/١٥٨: والمصباح المنیر. ١٢/١٦٢:  العرب البن منظورلسان. الماء

 .فمن حام حول الحمى یوشك أن یقع فیه أي من قارب المعاصي ودنا منها قرب وقوعه فیها: وفي الحدیث. به



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �املستالناتجا���م �املسافة �تباعد �ل��وص��عن �ا��ركة �وا���از �� �التأ �ثم رمرة،

�ر�ا��و. الفرسان�امل�سابقة ا ز ولذلك�وصف�م�بالز ُّ                        ر   .م  

�وأمانتھ����التعب���عما�تصرفھ،���واملش�د�املرصود��نا�بر�ان�ع���دقة�الشاعر�وحسن�

ة�ع���عيناه؛تبصره� �ة�تفاصيل�الصو ر�فالرجل����صياغتھ��ذا�املش�د�لم�يتمكن�من�ر ؤ

ا�ا�كما�نقل��ا��يئ��ا����الوا �و�و�بذلك�ال��عده�أمينا�فقط�بل�.عدساتھوقع�املشا�د�فر
 

                              
ً

�الر�ان� �املشا�دين؛�فاملشا�د�ير �لنقلھ�أحداث�الر�ان�كما�ترا�ا�عيو �أيضا اقعيا ىو ن
  

                                                                           و
ً ً

 

�يطالع�ا� ة�أخر �قر�ب�وتا �وفرسا��ا�من�منظو ة�ينظر�إ���ا��يو ىبأ�عاده�املختلفة�فتا رل رر

� �م��ا�عيد،رمن�منظو �ر�حوم�كما�ى�وال�ير ا �أشباح�سود�صغ��ات�ا���م�كأ��ن�ز ز �سو ر َّ                                              ى    

  .وصف�ا�الشاعر

�يبصر�ا�     �ال�� �الصغ��ة �التفاصيل �تلك �تفتقد �ت�اد �مجملة �الب�ت�ن ��� �إذن ة رفالصو

ة�قر�ب،الرا�ي�من� ة�وا���م�أو�الكتلة�تا �تا �الشاعر�إجمال�ا�بطر�قة�اللو ر�ولقد�حاو ر ن ل

�أ. ىأخر �لقيمة�الكتلة �منھ ا وإظ�ا
 
                         ر
ً
�بلغ��ا�ا���م،و�  ��ع�ن�مقدار�املسافة�ال�� �و�وساطتھ

�غ��� �ا �يتصو �أن �يمكن �ال�� �ا��يو �مقدار�سرعة �يفيدنا �ثم �ومن �امل�سابقة را��يو ل ل

�وفرسا��ا�بطر�ق�غ���مباشر�املشا�د، ل�وحي�ئذ�يرسل�الشاعر�بتذكية�مليحة�عن�ا��يو

�ومقاي�س�ا���. ئال��س�شعره�القار �للبعد�امل�ا�ي �والكتلة�اختار�الشاعر�ومراعاة�منھ م

� ة �ر؛رصو ا زالز �ر �حوم(��كذا �سقف �ر��� ا    ز
 

ز ّ               ر ٍُ
ُ

  (� ر�طائر�صغ���ا���م ز �فالز و، ��القن��،ر

  )١(.أملس�الرأس

     � ر�و�و�طائر�يحلق����السقف�املرتفعة�ت�اد��عطينا�انطباعا ز وصغر���م�الز
 

و                                                                   ر
ً

قر�با�  
 

      
ً

� �سرعة ��� �املنطلقة �ا��يو �تمتطي �و�� �الفرسان ��يئة �امل��اكبة� .خاطفةلمن ة روالصو

�بحال �أو�حال �����ء ����ء ��ش�يھ �مجرد �من �وأعمق �بل �أك���وأشمل �ذلك �ألن�. �عد ذلك

ة�تحتاج�إ���إبراز� ����الصو ر�ناك�جوانب�أخر ة�ع���أن�وتظليل،ى ر�والشاعر�يمتلك�القد

�سلط�الضوء�عل��ا�ففضال�عن�صغر�ا����وإ��ام�الكتلة،��ناك�خفة��نطالق�
 

                                                                
ً

�السر�ع،

شاقة،���ء�والطواف�حولھ�با���ام�والتعلق�بال �ص�وة����ء�يط���ط��ا�رو تفاع�فو �و�
 

ق                                ر
ً

  

  !ي�ادأو�
                                                           

 .٧/٣٤٨كتاب العین للخلیل بن أحمد :  راجع– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�امل      ��ذه �الشاعر�لفومثل �ل�ا صد � حة �املطر رعا�ي �و �حومانا�،)حوم(ظ �تحوم �بمع��
 

                   
ً

�ب�أن�صيغة�اللفظ�تو���باملبالغة�وتبعث� �عل��ا،رمتحركة����خفة�وسرعة�عالية،�وال�

ومن�معا�ي��ذا�اللفظ�. �ا��دث،�و�ز�د�عل��ا�����ذا�املقاملك��ا�مبالغة�مقبولة�يحتمل�ا

ان،�والدوام، �وفضال�عن��ونھ�يفيدنا��نطالق�وا��فة�والسرعة�ف�و�يتعلق�بأمر�)١(رالدو
 

                                                         
ً

آخر�م�م����تلو�ن�عناصر��ذا�املش�د�الذي�عرضھ�الشاعر�علينا�أال�و�و�التطلع�إ������ء�

�عليھ ام�أمرا�فقد� (:يا��و�رلذلك�قال�. لمراد�والشغف�بھ�و�ج��اد����ا��صو �ل�من�
 

                  ر
ً

 

� �حوما حام
 

         
ً

�كذلك )٢(). �وقيل �حوائم �وإبل �حائم، �عطشان �قال�وحوم��ل �جدا، �عطاش
                 
ً ٌ

�املاء: �صم�� �حو �تحوم �ال�� �العطاش ��بل �من لا��وم �الذي�)٣(.ّ                                        �اللفظ �نر ى��كذا

� �فيضا �يفيض �الشاعر ه اختا
 

                       ر
ً

غذيرا، 
 

      
ً

�امل �تخدم �ومختلفة �كث��ة �دالئل عا�ي��و�طرح

� ��� حة �.الب�ت�نواملطر ��مو �ألفاظھ�ر�و�و�من �الشاعر�ب�ن �مالءمة �حسن ��عكس ال��

�. ومعانيھ �لفظ ُ     سقف(أما ُ (� �الب�ت،�� ��شكيل�ا��مع،�بصيغة ��� تفاع �� �يفيد ر�فإنھ

�ص�وات� ة�مراعاة�ل��وص�الفرسان�ال���ترتفع�طائرة�فو قالصو �ولو�.الطائرة لا��يور

ةغفل�الشاعر�عن�ذكره�الختلت �قد�. ر�الصو �ر�كسائر�الطيو ا رذلك�ألن�املشبھ�بھ�الز زر

ض�أو�ال��ر�أو�نحو� �� رتحوم�فو ُ     سقف(�لكن�تخصيص�ا��نا�بلفظ�.ذلكق مما�يخدم�) ُ

� ��� �العامة ة �إفادة�ر�فاال.املش�درالصو ��� �موظف �ألنھ ة �الصو ��� �أص�� �مقصود، رتفاع

�أو� �الط��ان ب �تقا �ال�� �الفائقة �للمت�اد،رالسرعة �تحقيقا
 

           
ً

�الشاعر���� اد�ا �أ �ال�� ربالغة

  .تصو�ره

لت      وما
ُ     ز
 � ��� ��نا �صياغتھ �الشاعر��� �دقة �ع�� �سالب�ت�ن؛�أضغط �ملا �أنھ �إلينا��ذلك اق

ة�الفرسان�و�م�يمتطو ����سرعة�فائقة�ساق�ا�إلينا�مساق�العموم�رصو �ا��يو ل�ظ�و رن

��كذا �حالكة، �م��مة �وكأ��ا �فبدت �ال). ��وص/ صغار/ُ    ��م: (و�جمال، ���ء�فعل

،�بالرغم�من�تفصيلھ�ا��ديث�عن�ألوا��ا�وقوة��ا�كما�مر�بنا���� ّ                                                                             ل نفسھ����وصفھ�ل��يو  

                                                           
 .من البحث ٢٣٥ص ) ٢( رقم ش ینظر الهام– )١(
 .١٢/١٦٢: لسان العرب البن منظور:  راجع– )٢(
 .١٢/١٦٢:  لسان العرب– )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�أشباح�ا: (بداية�القصيدة،�فقال ،�ولم�يقل�مثال)قفو
 
             
ً

�ا: ( �ظ�و رفو أو�ش�ئا�قر�با�من�). ق
  

                 
ً ً

   )١(.ما�بدا�لك���صھ�من�الناس�وغ���م�: أشباح�ا،�والشبح: لكنھ�قال. ذلك

�مالمح�ب�نة�وا��ة،�تماما�كما�أطلقھ�الشاعر����قولھ�يفيدنا�ال��نا) ��ص: (ولفظ     
 

                                                 
ً

�الر�ان �فرسان �لفظ) صغار�ال��وص: عن �تقابل �ل��يو ��شباح ) ال��وص: (لفلفظ

�الب�ت�ن ��� �املع�� �و��ناسق ة �الصو �تتجا�س �بذلك ����. رللفرسان �يز�د �ابن �ع�� كذلك

�السباق�وقواعده� ف�عل��ا�لقصيدتھ�بمراعاة�أصو �راملتعا ل���حينھ؛�كأنھ�يضرب�با��يو

�قبالتھ�قبل�بدء�موعد� ناملسابقة�خط�أو�حد�يصطفو �قصدا�إ���السباق،ٌّ                                             
 

          
ً

�عند�امساوا��

� �للعدل �تحقيا ��نطالق نقطة
 

                       
ً

�وإقامة�.بي��ا �للسباق �يضرب �الذي �أو�ا��ط �ا��د �و�ذا

� ��سميھ قِ   امل (:العربالر�ان
 

 
ْ

سا)سو �� �عند �ا��يل �صدو ��� �يمد �الذي �و�و�ا��بل ر، ل�ر

سال�تدعو�ا�.للسباق �وكذلك�مسألة�أن�)٢().املنصبة (:العربر�ومسألة�تنص�ب�ا��يل�لإل

� ��� �القو �و�فصل �امره �يتو�� �ح�ا �للر�ان لينصب
                                            
ً �إصدار�قرار�بأسماء�نتائجھ،َّ �يتو�� �ثم

: ��ل�ذلك��عرض�لھ�ابن�يز�د����أبيات�ثالثة�موجزة.مرات��م اختالفالفائز�ن�فيھ�ع���

  :ليقو،�ف)٢٠ /١٦الب�ت�(

 فصفت�ع���ا��بل����محضر������ي���أم
                                    ٍ
َّ ــــــــــــُ ــ ــ ـــْ          ره�ثقة�مسـ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ــ ـــلــ ـــ   مـ

ـــتراض ـــ ـــ ـــوا�بھ�حـــــــ ـــ ــــــــ ـــ ا�بيمكــــــ
 

    
ً

ــــــــــــ ـــفالب ��م�����ــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــحق�ب�نـ ـــ ـــــــــــ ــ ـــ�م�يحكـ ــ ــ   مـ

�ك�بالسب ـــرو ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــــــــق�عــ ـــ ـــن�ساعة������مــــــ ـــ ـــــــــــ ــ ـــن�النــ ــ ـــ   اس��ل�م�أعلمـــــــــ

و�ذه��بيات�الثالثة�تمثل�مش�دا�جديدا�من�مشا�د��ذه�القصيدة�البد�عة،�أال�و�و�   
  

                                                                        
ً ً

� �حبل �أما �ا��يو �واصطفاف �الر�ان �بداية �إلطالق��و�نطالق،لمش�د �ا��كم استعداد

� �بدقة �السباق �أحداث �ومراقبة �نف���البدء �يصفھ �يز�د �ابن �ثقة�ي��( :بقولھجعلت �أمره
 

          
ٌ

�بھ�حكما�بي��متراضوا(وأن�امل�سابق�ن�). مسلم
 

              
ً

�بي��م�فالبحق(با��ق��و�و�يحكم�بي��م�،)

�وحديث�ابن�يز�د��نا�عن�نظام�بدء�السباق�وتنص�ب�ا��كم�العدل��عكس�مدى�).يحكم

                                                           
 .٣/٩٩: والعین. ١/٢٨٨: ، والقاموس٢/٤٩٥:  اللسان– )١(
 .١/٢٠٧:العقد الفرید:  ینظر– )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�املتعلقة�ما �و�مو �ا��يل �ان � �مجال ��� �وخ��ة اية �د �العصر�من ��ذا ��� �العرب ر�بلغھ ر ر

  . بإقامتھ�واختيار�خيولھ�وفرسانھ�واملوعد�املناسب�للر�ان�ونحو�ذلك

�وال���     �امل��اكب �الف�� �بناءه �تالئم �ال�� �املتتالية �خطواتھ �الشاعر��� �مع �ننطلق ونحن

� �وحدة �قصيدتھ �ع�� �فكرة��ألن.موضوعيةتضفي ��ل �ت�� �ع���أف�ار�متتا�عة �بنا �ينطلق ھ

� ��� �تل��ا �ال�� �أخ��ا � .الواقعم��ا �التتا�ع ��ذا �من�ومثل �ذا��ا �يدنو�بالقصيدة املسلسل

�ذلك ��عد �س�ت�� �كما �العضو�ة �الشاعر�م��عا�. الوحدة �ف��ا �ي��ع �والقصيدة السيما
 

                                      
ً

� قصصيا
 

      
ً

طر�فا
 
     
ً

�فثم . ��ستعرض �الكب���الذي �املش�د �إ�� �بنا �الشاعر�أحداث����ي�تقل ا

آ�ا�من�موقعھ�الرابض� �وأبيات��ذا�املش�د�كث��ة�ت�سع�مللكة�الوصف�فيھ،رالسباق�كما�

�ابن�يز�د�مستعرضا�املتتا�عة،لديھ�وسرد�تفاصيل��حداث� �يقو
 

                      ل
ً

  :ذلك 

ــــــــــــفق ـــُ       لت�ونحــــ ــ ـــ ـــن�ع���جـــ ـــ ـــــــــّ         دة�����مـــــــ ض�ن���ــ  ن��
ِ         ر 
ّ ـــ  ــ ـــــ ــ ـــــــــا�مـــ ـــ   )١(مـــــظلـــــــ

ـــلق ـــ ـــد�فــــ ـــ ــــــــ ـــرغ�هللا�مما�يكــ ـــ ـــ ــ ــ ������وم�ـ ـــنو ــــــــ ـــ ــ ــ ـــما�يكـ ـــــــــــ ـــن�ال�يكــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــ   تمــــــــ

ـــفأقب ـــل����أمــــــــ ــــــــ ـــ ـــرنا�نافـــــ ــــــــــــــــــــ ْ                  ر������وكما�يقبــــــــ ُ ـــــــــٌ ـــــــ ــ ـــل�الـ ــ ـــ وابل�املثجمـ
 

          
ْ)٢(  

ـــوأتب ـــ ـــــــــع�فـــ ـــو����ومـــــ ــ ـــ ْ                                   رفضة�����كما�انفض�من�سلكھ�املنظمـــــــــ ُ َّ َّ)٣( 

                                                           
 .صدرها وجانبها: أرض صلبة، نیرها:  جدة– )١(
ً                               وقیل نفره ینفره، وینثفره نفرا.  فنفره ینفره، ال غیر، أي غلبهالمغلوب، وقد نافره: الغالب، والمنفور:  النافر– )٢( ُ :

المطر الشدید، وقد وبلت السماء من باب وعد، قال األخفش ومنه قوله : الوابل. ٥/٢٢٦لسان العرب . إذا غلبه

ً           أخذا وبیال: (تعالى المطر هو الوبل، لسان العرب : وفي اللسان. ١/٢٩٤: مختار الصحاح. ً         أي شدیدا) ً

سرعة المطر، وأثجمت السماء دام : ُ                                  الثجم سرعة الصرف عن الشيء واإلثجام: المثجم، ثجم: وقوله. ١١/٧١٨

اللسان . ً                                       أثجم المطر وأغصن، إذا دام أیاما ال یقلع: قال األصمعي. مطرها، وقیل كل شيء دام، فقد أثجم

١٢/٧٦. 
 به فمضى معه، وأتبعه على أفعل إذا كان قد َّ                                             تبع تبعة من باب طرب وسلم؛ إذا مشي خلفه أو مر:  أتبع– )٣(

مختار . تبعه وأتبعه بمعنى مثل ردفه وأردفه: قال األخفش. أبعته الشيء فتبعه: سبقه فلحقه، وأبع غیره یقال

ً                                                     تبع الشيء تبعا وتباعا في األفعال، وتبعت الشيء تبوعا: ویقال. ١/٣١: الصحاح ً َّ        واتبعه . ُ            سرت في إثره: ً

ً                                                   قفاه وتطلبه متبعا له، وأتبعه الشيء جعله له تابعا: وأتبعه وتتبعه ً ُ           أفعلت إذا : ُ                أتبعت القوم مثل: قال أبو عبیدة. ّ

ُ                                          ألن االتباع أن یسیر الرجل وأنت تسیر وراءه، ) َّ     اتبع(أحسن من ) ْ     أتبع: (ّ           قال الفراء. كانوا قد سبقوك فلحقتهم



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

اعھ������من�ا�� رأو�السرب�سرب�القطا�
 

 
                                    

َ
ِ
ـــّ ــ ـــ ـــــــــــ ــ ــ و�شــ

 
   
ُ

  )١(ُ     مظلمٌ       وذانق�ـ

ـــف ـــ ــــن��ل�قسطالة�����واصل�مـــــــ ـــ ـــــــ ـــَّ       كأن�عثــ ــ ـــ ـــ ــــــــ ــ ْ             اني��ا�العنـ ـــَ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــ   )٢(َ   دمـ

                                                                                                                                        

ً           تبعت فالنا: وقال اللیث. أتبعته فكأنك قفوته: فإذا قلت : لسان العرب البن منظور.  واتبعته وأتبعته، سواءُ

. ١/٢١٥: یقال قوم فوضى بوزن سكرى أي متساوون ال رئیس لهم، مختار الصحاح: فوضي: أما قوله. ٨/٢٨

. ُ                           وصار الناس فوضى أي متفرقین. مختلطون، وقیل هم الذین ال أمر لهم وال من یجمعهم: قوم فوضى: ویقال

َّ                                   یقال، ارفض دمعه ارفضاضا إذا انهل :  المعنى المراد في البیت، وقوله مرفضةوهو. ٧/٢١٠: لسان العرب ً

ً                                                    وكل متفرق ذهب مرفض، والمرفضة المتفرقة یمینا وشماال.. ً       متفرقا ً : الشيء المتفرق، والجمع: والرفض. ّ

ل شيء وك. َّ                                          انكسر، وفض القوم فانفضوا أي فرقهم فتفرقوا: وانفض الشيء. ٧/١٥٦: لسان العرب. ارفاض

َ                                    تفرق فهو فضض بفتحتین، مختار الصحاح المثبت في مجلة الذخائر وفي روایة : سلكه: وقول. ١/٢١٢: َ

الخیط الذي یخاط به الثوب، وجمعه : ّ                                                       سكله، وهو خطأ مطبعي، والصواب ما ذكرته في البیت، والسلك: البیت

كل شيء قرنته : المنظم: هوقول. ٤٣٤، ١٠/٤٤٢: لسان العرب. سلك وأسالك وسلوك كالهما جمع الجمع

ما نظمته من : والنظم. المنظوم وصف بالمصدر: والنظم.  أو ضممت بعضه إلى بعض، فقد نظمتهرباآلخ

 . ١٢/٥٧٨: اللسان. نظمة: لؤلؤ وخرز وغیرهما واحدته
بذلك ُ                    فهو طائر معروف سمي : أما القطا. ١/٤٦٣: القطیع من القطا والظباء ونحو ذلك، اللسان: ّ        السرب– )١(

. ْ                       اقطوطوت القطاة، تقطوطى: قطوات وقطیات، ومشیها األقطیطاء، تقول: قطاة، والجمع: لثقل مشیه، واحدته

 -: یقال للصقر: شوذانق: وقوله. ْ                                          أفزعه، والروع بالفتح الفزع، وأروعة الفزعة: راعه: وقوله. ١٥/١٨٩: اللسان

الشوذانق، الشاهین، وأصله : تیبة الدینوريیقول ابن ق. ١٠/١٧٣: اللسان. شذق: مادة. سوذانق وشوذانق

: اللسان. مظلم أي شدید السواد: وقوله. طبعة حیدر آباد بالهند. ٣٩، ١/٣٨: المعاني الكبیر. بالفارسیة سوذانه

١٢/٣٧٨. 
. ً                        وكذا القصطل بالصاد أیضا. القسطال والقسطول والقسطالن، كله الغبار الساطع: القسطل:  قسطالة– )٢(

قال . ّ                                                                               عثن، قال أبو عبید، العثان، أصله الدخان، وأراد بالعثان هنا الغبار، شبهه بالدخان: نعثانی÷ قول

ً                                                           ویطلق العثنون أیضا على شعر الذقن أو اللحى، ومن ذلك الحدیث . ً                        وربما سموا الغبار عثانا: الجوهري

ً      أیضا : لبعیر والتیس والعثنونشعیرات عند مذبح ا: والعثنون. جمع عثنون، وهو اللحیة) وفروا العثانین(الشریف 

وربما قصد الشاعر هنا . ٢٧٧، و١٣/٢٧٦: اللسان. بعیر ذو عثانین: شعیرات طوال تحت حنك البعیر ویقال

وأحسب أن الضمیر في عثانینها یعود إلى القسطال، ویكون المعنى هیادب الریح التي . إلى استعارته للخیول

قال أبو : العندم: وقوله. ١٣/٦٧٢اللسان . ً                       أقبلت تجر الغبار جراهیدبها إذا: تحمل الغبار، وعثنون الریح

ً                                                                   العندم، دم الغزال بلحاء األرطى ینطبخان جمیعا حتى ینعقدا فتختضب به : وقال بعضهم. عمر، شجر أحمر ْ

والمقصود هنا احمرار هیادب الغبار المتصاعد من سرعة الخیول وارتطام . ١٢/٤٣٠: لسان العرب. الجواري

 .ها باألرضحوافر



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــوللم ــــــــ ــــــدح�ما�تث�ث��������رء�عن�قـ ـــسنــــــ ــ ـــ ــ ــ ـــَ         ابك�ن�سنـ ــ
 
     
َ

ا�مض
 

    
ً

ــــ ــــــــ ـــ   )١(رمـــــــ

���ـــفج 
 

   
َّ

�وص���الكُّ     �غر،
 

         
َّ

ـــ ـــُ            ميت�����و�سـ ــ ـــ ـــ���فلــــــ   )٢(ُ  مـــم�يذمم��د�ـــ

دف ـــروأ ـــ ـــــــــــ ابـــــــ ـــر�ا� ـــ ـــــــــــ ــــــا������ٌ       ع�تاليـــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــ
 

                                           
ً

ـــوأين�م ـــــــــــ ــ ـــن�املــ ـــ ـــــــــــ ــــ   )٣(ُ  مـــْ         نجد�امل��ـ

ـــوم ـــــــــــ ـــَّ       ا�ذم�مـ ــ ـــ ـــْ         رتاح�ا�خـــــــــــ ــ امسا������وقــ
 

            
ً

ـــ ــــــــ ـــــــــد�جـ ُ               اء�يقدم�ما�يقــ   )٤(دمـــْ

ـــــــــوج ـــــــــاء�ا��ـــــــــ طي�ل�ا�سادسا������فأســــــ
                       
ً ـــُّ ــ ـــ ـــ ــ ـــ�مھ�حــ ــــــــ ـــــــ ُ     س�مظھ�املــ ْ)٥(  

ـــــــــوس ـــُ                                ا�عھ�العاطف�املستج�������ي�اد���ــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــُ        ��تھ�يحـ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــ   )٦(رمــ

ـــوج ــ ـــ ـــاء�املؤمـــــــــ ــــــــ ــــــُ          ل�ف��ا�يخــ ـــ ـــ َّ                   ب�������وعن�لھ�الــ ـــُّ ـــ ـــــــ ـــُ        طائر��شـــــــ ـــــــ ـــ   )٧(ُ  مـ

                                                           
كل ما استخرجته : ومعنى تستثیر. ٢/٥٤٥: اللسان. ّ                                 القدح، قدحك بالزند وبالقدح لتوري:  قدح ما تستثیر– )١(

ً                                أو هجته فقد أثرته إثارة واثارا . طرف مقدم الحافر وجمعه سنابك: سنابكها، السنبك: وقوله. ٤/١١٠: اللسان. ٕ

، ١٠/٤٤٤. ُ                                      طرف الحافر وجانباه من قدم وجمعه سنابكالسنبك، : قال ابن منظور. ١/١٢٠: مختار الصحاح

َّ       السنا : وفي التهذیب. یقال، سنت النار تسنو سناء عال ضوؤها، والسنا مقصور ضوء النار والبرق: والسنا

سنا البرق ضوؤه من غیر أن ترى البرق أو ترى مخرجه في موضعه، : قال أبو زید. ّ                      مقصور، حد منتهى البرق

: وقوله مضرم. ١٤/٤٠٣اللسان، . الضوء: ، والسنا بالقصر)ُ                           یكاد سنا برقه یذهب باألبصار (:ومنه قوله تعالى

، النهایة )فأمر باألخادید وأضرم فیها النار: (ُ                                                           الضرام، لهب النار، وأضرم النار إذا أوقدها ومنه حدیث األخدود

 . ١/١٥٩ختار الصحاح م. ً                                            والضرام أیضا اشتعال النار في الحلفاء ونحوها. ٣/٨٦: في غریب األثر
ً                                   أتى ثالثا، واألغر، والكمیت، واألدهم : َّ     وسلى. ً          أتى ثانیا: َّ     وصلى. سبق، وهو اسم السابق في الحلبة: َّ      جلى– )٢(

 .صفات الخیول المتسابقة
اسم الرابع، : ً      تالیا. ٩/١١٤: ً                                                      الردف ما تبع الشيء، وكل شيء تبع شیئا فهو ردفه، اللسان:  أردفها– )٣(

ً                            وهو هنا یضرب بقوله هذا مثال . والمتهم عكس ذلك. ٣/٤١٦اللسان .  النجد المرتفع من األرض:المنجد

 . للمتقدم والمتأخر من الخیول في السباق
 . اسم للخامس منها:  مرتاحها– )٤(
: اللسان. أسهم بینهم أي أقرع، واستهموا أي اقترعوا: یقال: وأسهمه. اسم للسادس في السباق:  الخطي– )٥(

 .والمعنى هنا أن الحظ ضرب للحظي من خیول السباق بسهمه، كنایة عن استحقاقه الفوز. ١٢/٣١٤
 . العاطف اسم للسابع منها– )٦(
ً                                                                       وقوله، یخبو، الخبب ضرب من العدو، وقیل هو أن ینقل الفرس أیمانه جمیعا، . اسم للثامن:  المؤمل– )٧( ٌ

َّ                وعن له ظهر له، . ١/٣٤١: اللسان. یر، وقیل الخبب السرعةأن یراوح بین یدیه ورجلیه، وكذلك البع: وقیل هو



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــــــــح ـــدا�سبــــــــ ــــــــــ ـــــــــعة�وأ�ى�ثامنـ ـــا�������وثامنة�ا��يــ ـــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــل�ال��ســ ـــ ــــــــ   )١(�مــ

ــــطيم ـــــــــــ ــــ�ل�ا�تاسوجاء�اللـــــــــ ــ عا�������فمـ
 

           
ً

ـــــــــ ـــ ــ ية�يلـــــــــــــــــــن��ل�ناحـ
   
     
ْ ُ ً

ــــ ــــــــ ـــ ــــــــ   )٢(طمــ

ـــيخ ــ ـــ ُّ       ب�الســـــ ــــُّ ــــــــ ـــُ                      كيت�ع���إثره������وذفـــ ــــــــ ـــراه�مــــــــــ ــ ـــ ـــَّ     ن�قبــــ ـــ ـــھ�أعظـــــــــ ـــ   )٣(مـــــ

ـــَّ      كأن�ج ــــــــــ  وانبــ
     َ
ـــــــــِ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــــُ     ھ�بيــ ـــ ـــُ            ن�ذي�����جمــ ـــ ــــــــ ـــ ــ ــــانة�نيــ ـــــــــــ   ط���ا�قمــ

        ْ ُ
ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ــ ــ   )٤(ُ   ممـ

ـــإذا�قيل�م ــ ــ ب�ذا�لم�يجب�����من�ا��ـ ر   ن�                          ْ ُ ُّ �بالصمت��ستعصمـــْ    يز

ـــوم   ن�ال��عد�ل��الب�ا��ياد������وشيـــــ
 

                              َ ُ
ِ

ـــُ ـــ ـــــــــــ ــــــٌ      ك�لعمــــــــــ ـــ ـــ ــــــــ   )٥(رك�ما�يندمـــ

ــــوما�ذو�اقت ـــ ــــــــ ــ ــ ـــٍ                    ضاب�ملج�ول�ا������كمـ ـــ ــــــــ ــ َ        ن�ي�تـ ْ ــــــــــــَ ـــــــــــ َ          م��ا�و�سـ ـــــــــْ ـــ   )٦(تلزمــــــ

                                                                                                                                        

وكانت العرب لها مذهب في التطیر بالسوانح والبوارح من الطیر . الشؤم خالف الیمن:  األشم-والطائر 

 .وفي الكالم كنایة عن سوء الظ الذي مني به الجواد المتسابق. ١٢/٣١٤اللسان . والظباء ونحو ذلك
 .١٤/١٦٨اللسان . ً                        حدوه حدوا واحتداه، تبعهالشيء ی:  حدا– )١(
اللسان . ً                                         وسمي لطیما ألنه یلطم وجهه فال یدخل السرادق. اسم الجواد التاسع في السباق:  اللطیم– )٢(

١٢/٥٤٣. 
: َ                                الذفري من الناس ومن جمیع الدواب: ذفراه: وقوله. الجواد العاشر واألخیر في حالبة السباق:  السكیت– )٣(

َ                                                 ذ إلى نصف القذال، وقیل هو العظم الشاخص خلف األذنَ            من لدن المق ْ                     الذفري من القفا هو : قال اللیث. ِّ ِّ

   ذفریاناهم: الموضع الذي یعرق من البعیر خلف األذن، وقال القتیبي
        َ ْ
ْ                      الذفري، عظم في أعلى : وقال شمر. ِ ِّ

: َّ    قبه: وقوله. ٤/٣٠٧: اللسان. يالعظم الذفر: العنق من اإلنسان عن یمین النقرة وشمالها، والدفر من اإلبل

والمعنى أن ذفرا الجواد ارتفعا حتى صارا أكبر . ١/٦٥٨: اللسان. ضرب من اللجم، أصعبها وأعظمها: ُّ     القب

 . ّ                               من قبه وهو اللجام المتین القوي
: للسانا. من معاني الجمان، جمانة سفیفة من أدم ینسج فیها الخرز من كل لون تتوشح به المرأة:  جمانة– )٤(

ّ                     علقه، والنوط ما علق: ً                                    نیط، نوط، ناط، ناط الشيء ینوطه نوطا: وقوله. والمراد هنا موضع الوشاح. ١٣/٩٢ َّ .

النهایة في غریب . ما یسخن فیه الماء من نحاس وغیره، ویكون ضیق الرأس: والمراد بالقمم. ٧/٤١٨: اللسان

 . ١٢/٤٩٥: اللسان. ، أو ضرب من األواني عامة٤/١١٠: األثر
ٌ                    خیل تجمع للسباق من : والحلبة. الحلبة، الدفعة من الخیل في الرهان خاصة، والجمع حالئب:  الحالب– )٥(

 . ١/٣٣٢اللسان . كل أوب، وال تخرج من موضع واحد ولكن من كل حي
تها قبل وقضبت الدابة واقتضبتها إذا ركب.. ً                                               یقال اقتضب فالن بكرا إذا ركبه لیذله قبل أن یراض:  اقتضاب– )٦(

: وقوله. ١/٦٨٠: اللسان. ً                                                      وكل من كلفته عمال قبل أن یحسنه، فقد اقتضبته، وهو مقتضب. أن تراض



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�تلو��خر،�    �واحدا �ا��لبة �خيو �خالل�ا �الشاعر�من �استعرض �ال�� ��بيات ��� �ذه
 

                                                                   ل
ً

 

�قصد �عن�وكأنھ �ينم �نقال�حس�سا �إلينا �ينقلھ اح � �مشا�د �مقام ��� �القو �تفصيل �إ��
  

ر                                                               ل
ً ً

  

� �واسعة �وحرص�.ومعرفةخ��ة �منھ �متا�عة �دليل �ا��يو �ألفراد �الدقيق �الرصد ل�و�ذا

�املنقو �املش�د �جز�ئات �ب�ل ��حاطة �ع�� �. لشديد �ا��يو �تفرقت �كيف ��و�يرصد لف�ا

�أو�كأنھ�سرب�نظام�ا،انفرط�عقد�) رفضةم(���بداية�انطالق�ا�وكأ��ا�) فو���(امل�سابقة�

�السواد �شديد �صقر�قو ��ھ �أ �القطا �طيو يمن ز �الغبار�. ر �ذلك �باند�اش �يطالع اح � رثم

ا�املتصاعد�من�جراء� حرك��ا�السر�عة�القو�ة�ال���تقدح�شر
 
                                    ر
ً
مض�ئا 

 
     
ً

.  

�قد�بدأت�    �وكأن��مو �والتطاحن�من�أجل�الفو رو�ا��و�أيضا�يرصد�ن�يجة��ذا�التفر ز ق
 

                                                                          
ً

�ا ��� ��غرتھ ��شر ��و�الفائز��و �ف�ذا �فش�ئا �ش�ئا قلتكشف ل
  

                                               
ً ً

��غر( فج��
 

        
َّ

�تبعھ�،) �ثم

  وص���الكميت: (الثا�ي
           ُ َّ

و�س����د�م،�وأخذت��عد�ذلك�با���: (ثم�الثالث) 
 

                               
َّ

�تتوا�� �لا��يو

� �وح�� �الرا�ع �من بدءا
 

                    
ً

�م�العاشر، �كال ��س�� �والشاعر
 

                   
ً

��كذا �باسمھ : �ا

تاليا(
 
     
ً

��خ���والعاشر�من�)السكيت/ اللطيم/ املؤمل/ العاطف/ ا��ظي/مرتاح�ا/ �و�و ،

�العدد �واقع�. حيث �يفرضھ �الذي �ال��ت�ب �املسميات ��ذه �تفصيل �الشاعر��� ا�� � رولقد

ه� �حا �الذي �ترت�بھ �حسب ��ستحق�ا �ال�� �بصفتھ �م��ا �مس�� ��ل �قر �ولذلك زالسباق ن

�ال��ت�ب� �عن��د�م�الذي�أحر ه����السباق�ف�و�يقو زوأحر س���فلم�يذمم�و� (:الثالثلز

�الرا�ع،)�د�م �عن ا�ع: (ل�و�قو � دف�ا ر وأ ٌ          ر �امل��م..    �املنجد �من �عن�)وأين �يقو �كما ل،

�خامسا: (ا��امس �مرتاح�ا �ذم وما
                      
ً �السادس) َّ �عن �سادسا،�: (لو�قو �ل�ا �ا��ظي وجاء

 
                      

ً

�عن�السا�ع)فأس�مھ�حظھ�املس�م ُ                    وعن�لھ�الطائر��شم: (ل،�كما�يقو ْ : ،�ثم�عن�الثامن)َّ

�عن�التاسع). ا��يل�ال��س�موثامنة�( �عن�العاشر)فمن��ل�ناحية�يلطم: (لو�قو : ل،�و�قو

وترت�بھ��خ������ا��لبة��اشفا�عن�مشاعر�
 

                                      
ً

   :صاحبھ

ب� ر إذا�قيل�من�                ُّ  ْ   ُ               �بالصمت��ستعصميا��ز�لم�يجب���������من�ذا؟َ

                                                                                                                                        

یقال، انتمى : ینتمیها: وقوله. ١١/١٣٠:اللسان. ُ                          إذا كانت غفلة ال سمة علیها: یقال ناقة مجهولة: لمجهولها

ُ                  والشاعر یقارن في . ، وكل ارتفاع انتماء ویقال انتمى فالن إلى فالن ارتفع إلیه في النسب-. انتسب: إلیه

 .  البیت بین الخیول الغفل التي لم یحسن ترویضها، وبین الخیول األصیلة والمروضة



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

    � �ال �ا��يو �مسميات �لنا ��سرد �ال �فالرجل �مراتبغ��،ل�كذا �يظ�ر�بواسط��ا ��ولكنھ

الفائز�ن����الر�ان،�وموقف��ل�واحد�م��ا�من��ذا�ال��ت�ب،��ل��و�موقف�محمود�أم�

�. مذموم �ب�ن �الشاعر�بھ �تفرد �بن�أقرانھ،و�و�ما �كالب �مر�بنا، �كما �بذلك �لھ �ش�د ّ                                     �وقد

ولم��علم�أحدا�من�العرب����ا��ا�لية�وإلسالم�وصف�خيل�ا��لبة�: " حمزة�حيث�قال
 

                                                        
ً

�ولو�وقف�الشاعر�".�مرات��ا�غ���محمد�بن�يز�د�بن�مسلمةبأسما��ا�وصفا��ا�وذكر�ا�ع��

  .عند�حدود�السرد�العددي�ملا�عددنا�ذلك�فضيلة�لديھ

�املشاركة����الر�ان�     �بي��م�ع���أن�عدد�ا��يو لوالواقع�أن��تفاق�جر �لكن�عشرة،ى

���� �العشرة�حسب�ترتي��ا�من�حيث�الفو ز�ختالف�وقع����مسألة�ذكر�مسميات�ا��يو ل

،�واملص��،�الثا�ي�الذي�:ا��يل��صم���أن�السابق�من�ذكر�فلقد�.لسباقا ��و
 

                         ل
َّ

�.يتلوه 

�لھ: قال �قيل �يمينھ�: وإنما �عن �ذنبھ �جانبا �و�ما �السابق، �صلو �عند �ي�و �ألنھ ىمصل، ن                                                          ّ

سكيتاوشمالھ؛�ثم�الثالث�والرا�ع�ال�اسم�لواحد�م��ما�إ���العاشر�فإنھ��س���
         
ً ْ َ �وقال�أبو�.ُ

مع����سوابق�ا��يل�ممن�يوثق��علمھ�اسما�����ء�م��ا�إال�الثا�ي�والعاشر،�لم��س: عبيدة
 

                                                                    
ً

� �ذينك �سو �وما �والعاشر�السكيت، �املص�� �اسمھ �الثا�ي ىفإن
 

                                                   
َّ

�والرا�ع،�:يقال �الثالث

و�قال�السك. وكذلك�إ���التاسع؛�ثم�السكيت
            
َّ فما�جاء��عد�ذلك�. �بال�شديد�والتخفيفُ  تْ  يُّ

  .بھُ         لم��عتد�

�با     والفس�ل
           ْ
�: لكسرِ �الفس�ل ��سميھ �والعامة �آخر�ا��يل، �ي��ء  الذي

                                           ِ
�وقال�أبو�.بالضمُ

�للسكيت�: رالقاشو: عبيدة �قيل �وإنما �و�و�الفس�ل، �آخر�ا��يل، �ا��لبة ��� �ي��ء الذي

سكيت�ألنھ�آخر�العدد�الذي�يقف�العاد�عليھ
                                        
َ ُ                والسكت�الوقوف. ُ ْ �ھ. َّ �كذا�: رقال�ابن�عبد�

؛�انوا� �اليوم�فقد�نيقولو ي�)١(.��واغ�فأما ر�وإ���قر�ب�من�ذلك�ذ�ب�ابن�قت�بة�الدينو

�)٢(.���باب�عقده�ل��ديث�عن�سوابق�ا��يل) �ـ٢٧٦/ �ـ٢١٣( ت�(ي�وكذلك�أبو�بكر��نبار

�الزا�ر) �ـ٣٢٨ �كتابھ �و�سمي��ا�)٣(. �� �ا��لبة �خيو �عن �با��ديث �عنوا �الذين ل�ومن

ضة،��وغ��ه�وحذف�ا�من�خيل�السباق�عشرة�ذكر�ا�الرفا�: فقال) يالدم��(بأسما��ا�  والر

                                                           
 .٢٠٨، ١/٢٠٧:  العقد الفرید– )١(
 .محمد محیي الدین عبد الحمید: م تحقیق١٩٦٣مكتبة السعادة بمصر . ١/١١٥:  أدب الكاتب– )٢(
 .م١٩٩٢عة مؤسسة الرسالة، بیروت طب. ١/٤١٣:  الزاهر– )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�والفس�ل:و�� �والسكيت �ومؤمل �وعاطف �وحظي �ومرتاح �و�ارع �وتل �ومصل   �مجل
                                                             ِ ِ
ّ وإ���. ّ

   )١(:ذلك�أشرت�إل��ا����املنظومة�بقو��

ـــم�مة�خي ــ ـــاق�عشـــبّ      ل�السـ ــ ضة�املعت��ة  رة�����ــ �الر و���الشرح�دو   ن

ـــمج: و�� ــــــــ ــ ــــ�وملـ ـــصـــ ـــل�تـ ـــــــــــ ـــا���������والبـــــــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــارع�املــ ـــ ـــ ـــــــ ـــرتاح�بالتـ ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ   وا��ــــــــ

ــــــــــــثم�ح ـــــــــــ ــــــــــ
 

                                 
َ

ـــظي�عاط ـــ ــ ـــثم�الس  ف�مؤمل�����ـ ــ ـــكيت�و�خــ ــ   ���الفس�لـ

اخرة�بجوانب�فني    ة�عديدة�م��ا�ما�يتصل�باللفظ�وم��ا�ما�يتصل�زو�عد�ذلك�فاألبيات�

���ا��ديث� ة�الفنية�وسوف�أ رباملع���أو�ما�يتصل�بالصو اسة�عن�تفصيلر ر�ذلك����الد

�ا��ص�� �يز�د �شعر�ابن ��� �ن�يجتھ� .الفنية �ب�يان �الر�ان �الشاعر�مشا�د �ختم ولقد

�نو�عال �غالبا �ترصد ��انت �ا��وائز�ال�� �عن �وا��ديث �فيھ �الفائز�ن �عن
 

                                                         
ً

للم�سابق�ن�

  : لالذين�حالف�م�ا��ظ�فيقو

 فرحن                              
 

    ُ
َ

ـــ ــ ــ ــــَ      ا��سبـ ق�شــــــــــــ
 

    
ُ

ـــٍ ـــ ــ   ھ������ونيل�بھ�الفـــــــــ�رنا�بــ
                   َ ْ
ـــِ ـــ ــ     خر�واملغنمــــــ

         ُ َ ُ ْ)٢(  

نا�عن�قصبات�الر�ان���� ـــرغ  زوأحر ــ ـــ ــ ـــائب�أثقــ ـــ   ال�ا�تقــــــ
       ْ ُ

ُ    سمــــــ َ)٣(  

                                                           
، ولعله یقصد كتاب الروضة في فروع الشافعیة لإلمام عبد الكریم بن ١/٣١٢:  حیاة الحیوان للدمیري– )١(

طبع دار الكتب ) م١٠٦٧/ ١٠١٧(كشف الظنون للقسطنطیني : ینظر. هـ٦٢٣الرفاعي القزویني المتوفى سنة 

 .م١٩٩٢العلمیة بیروت 
. األسباق، والسوابق: والجمع. ُ                                                     ، القدمة في الجري وفي كل شيء، تقول له في كل أمر سبقةالسبق:  سبق– )٢(

الشهرة ظهور الشيء في شنعة : شهرنا به. ١/١٥١: اللسان. ً                                           والسبق مصدر سبق، وقد سبقه یسبقه سبقا تقدمه

ما : المغنم. ٤/٤٣٢اللسان . ً                                                   والشهرة وضوح األمر وقد شهره یشهره شهرا وشهرة فاشتهر. حتى یشهره الناس

 . یرصد للفائزین من الجوائز المعدة للرهان
وأحرز الشيء . ً                                                                  یقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إلیك وصنته عن األخذ:  أحرزنا– )٣(

ٌ      وفرس : أحرز قصبة السبق: یقال للمراهن إذا سبق: قصبات الرهان. ٥/٣٣٣اللسان . حازه: فهو محرز وحریز

وتركز تلك القصبة . أحرز القصب ألن الغایة التي یسبق إلیها، تضرع بالقصب: ابق، وقیل للسابقس: مقصب

حاز قصب السبق أي استولى على : ً           ویقال أیضا. عند منتهى الغایة، فمن سبق إلیها حازها واستحق الخطر

 وجعل ألخیرها قصبة أنه سبق بین الخیل في الكوفة فجعلها مائة قصبة: وفي حدیث سعید بن العاص.. األمد

: الرغائب ما یرغب فیه من الثواب العظیم یقال: قال الكالبي: رغائب. ١/٦٧٧: لسالن العرب. ألف درهم



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

د�من�الق ُ          و  بر ٌ ـــ  ـــ ــ ــ ـــْ     صب�مــ ـــّ              وشية�����وأكســــــــ ـــ ــ ية�ا��ـ
 

      
ُ

ـــ ـــ ـــــــ ُ           ز�وامل��مـ ُ ّ)١(  

ـــفراحت�علي ــ ـــ ــ ة�������ن�منثـ ـــو ــ ـــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــكأن�حرـ ــــــــ ــ ــ ـــواش��ن�الــ ــ ـــ   )٢(ُ   دمــــــــــ

ـــــــــوم ـــ ق�صــــــــ ٍ      ر ن�و ـــ  ـــ ـــ ــ ـــٍ      امت�بـ ــــــــ ة������ينوء���ا��غلب��عصمـ ر   د
                           ُ ُ ُ  
ْ)٣(  

                                                                                                                                        

ال تدع ركعتي الفجر فإن فیهما : وفي حدیث ابن عمر. األمر المرغوب فیه:  ورغائب، والرغیبة-رغیبة 

متاع : الثقل: وفي التهذیب. ع والحشم، والجمع أثقالالثقل بالتحریك المتا: أثقالها. ١/٤٢٣اللسان . الرغائب

وأخرجت األرض : " ومنه قوله تعالى) وهو المعنى المراد في البیت(ً                     واألثقال أیضا الكنوز . المسافر وحشمته

والمعنى هنا أن . أي تقسم بین المتسابقین أو الفائزین منهم: تقسم. ١١/٨٧: أي كنوزها وموتاها، اللسان" أثقالها

یول التي حققت الفوز في السباق حازت ما كانت ترغب فیه من الجوائز المرصودة لها والتي تقسم كنوزها الخ

 . بین أصحابها
ّ                                                                     قال ابن سیده البرد ثوب فیه خطوط، وخص بعضهم به الوشي، والجمع أبراد : البرد من الثیاب:  برود– )١( ٌ ُ

. عربي وعرب: ان، رقاق ناعمة، وأحدها قصبي، مثلّ                ثیاب تتخذ من كت: القصب. ٣/٨٧: اللسان. وأبرد وبرود

خلط لون : الوشي من الثیاب معروف، وهو یكون من كل لون، والوشي في اللون: موشیة. ١/٦٧٦: اللسان

َ                                                                                    وشیت الثوب أشیه وشیا وشیة ووشیته توشیة مشدد للكسرة فهو موشي وموشى، وأوشي الشيء: بلون، یقال ُّ َ ً ُ َّ :

ّ              الخز المعروف : فابن األثیر یقول: ُّ         أما الخز. أن هذه البرود مزینة ومعلمة: والمعنى. ١٥/٣٩٣اللسان . علمه

ٕ                                                                      أوال ثیاب تنسج من صوف وابرسیم، وهي مباحة، وقد لبسها الصحابة والتابعون ّ                           وهناك الخز المحرم المعمول . ً

ٌ        جنس من : والملحم. ٥/٣٤٥: اللسان. ٌ                         قوم یستحلون الخز والحریر: ُ                  وعلیه یحمل الجدیث. كله من اإلبریسم

ُ                                                                            والبیت تفسیر لما ورد في البیت السابق من حدیث الرغائب التي تقسم بین الفازین. ١٢/٥٣٨: الثیاب، اللسان ُ . 
 . الحواشي، جمع حاشیة، وهي أطراف الثوب وجوانبه: ُ               حواشیهن الدم– )٢(
ل أبو عبیدة، الورق الفضة كانت وفي اللسان یقو. ١/٢٩٩: مختار الصحاح. الدراهم المضروبة:  الورق– )٣(

. ٢/٥٥اللسان . الذهب والفضة: والصامت. ١٠/٣٧٥. هو الورق بكسر الراء الفضة. ً                  مضروبة كدراهم أوال

نهض : ً                                نوأ، ناء بحمله ینوء نوءا وتنواء: ومعنى ینوء. ٤/٤٩: اللسان. كیس فیه ألف أو عشرة آالف: البدرة

ُ                                                              األضداد، ویقال ناء بالحمل إذا نهض به مثقال، وناء به الحمل إذا أثقل فقط، فهو من : وقیل. ٍ           بجهد ومشقة ً

غلظ : ُ       والغلب. بعیر غالب، یغلب اإلبل بسیره: فإنه یقال: األغلب األعصم: أما قوله. ١/١٧٤:  اللسان- أثقله 

 األغلب: وعن األزهري. ً                                                                      العنق وعظمتها، وقیل غلظها مع قصر فیها، غلب غلبا وهو أغلب، غلیظ الرقبة

وكل ذلك . ١/٦٥٢: اللسان. عظیمة مشرفة: وهضبة غلباء. ُ                                           الغلیظ القصرة، وأسد أغلب وغلب، غلیظ الرقبة

عصم، واألنثى : ومنه قیل للوعول: الغراب األعصم هو األبیض الیدین: وقال أبو عبیدة. محتمل في المعنى

نساء كالغراب األعصم في عائشة في ال: ُ                                                     منهن عصماء، والذكر أعصم؛ لبیاض في أیدیها، وفي الحدیث

: قال ابن األعرابي.. وأصل العصمة البیاض یكون في یدي الفرس والظبي والوعل: قال ابن األثیر. الغربان



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــففضت�ل�� ـــ تنا�الـ ـــــــــرب�خواتيم�ا������و�د ــ ــ   )١(ال�تختمد�ر�ـ

ع ـــزنو ـــــــــــ ـــــــــ�ا�ب�ن�خـ ــــــــــ ـــدام�ا������ونحن�ل�ا�منـ ـــــــــ�م�أخـ ـــ ـــــــ ــ   )٢(ُ   دمـ

�لنا�     �ا��وائز�ال���فصل�ا �ونيل �بالر�ان �الفو �ب�ن �الشاعر�ف��ا �ير�ط زو�بيات�السالفة

� �بال��ود ة �ا��ز�املوشية،رتا �من �والفضيةوامل��م،�و�كسية �الذ�بية ا�م �بالد ة ر�وتا . ر

�الوا �حقيقة �فقط ��عكس �ال �وا��زاء �الفو �ب�ن �الر�ط �انات�زومسألة � ��� �ا��اصل رقع

�آنذاك �بقدر�ا��يل �أس، �من �الر�انات ��ذه ���ق �ما �مدى �عن �تب�ن �التحضر�ما اليب

�ال�����ق��ا ،�و�و�يت���أك���ما�يت������طر�قة�تنظيم�ا�،�ومعرفة�أصول�ا�،�روالتطو

� ضع�قواعد�ضبط�ا�وا��كم�ف��ا�،�بل�وإقامة�عالمات�البدء�و�ن��اء�،�وترت�ب�ا��يو لو و

�،�ثم�وضع ����السباق،�وتفصيل�ألوا��ا �للم�سابق�ن�والعي�ية�ا��وائز�املالية�ع���مرات��ا

� ��� �وت��ير�أ�ميتھ �الفو �نحو�مجتمعزإلبراز�قيمة �و���ع �التحضر، �بأسباب �يأخذ �عبا���

   الرفا�ية�و�تخذ�من��عض�ا�حدثا�اجتماعيا�لھ�مظ�ران،�مظ�ر�عر�ي،��ع���بحب�ا��يل�
                                                                           ُ ً ً

�بأمر�ا �وتوظيف،والعناية �ض�ا �وتر �ا��يل �ر�وب ��� �يتمثل �ا��� و�ومظ�ر� �إقامة�ر ��� �ا

وأبيات�ابن�يز�د�ا��ص���ناطقة�بذلك��لھ،�وكأنھ�اتخذ�من�يرعاه�آلة�تصو�ر�. الر�انات�

�ف��ا� �بما�استحدثتھ �آن�واحد ��� �والطر�فة �العرب �عند �القديمة �الظا�رة �تلك ���ا يرصد

دة�من��ل�حدب�وصوب ف�العصر�وثقافتھ�الوا رظر   . و

�إ���ا��زء��خ���من�القص     �انتقلنا �إذا �البد�عة����ثم �ل�ذه �حسنا �ختاما �يأ�ي �نراه يدة
  

                                         
ً ً

حديث�الر�ان�،�ولقد�خص�ا�الشاعر�با��ديث�عن�ا��يل�،�فا��يل�����ذه�القصيدة�

                                                                                                                                        

قال أبو عبیدة إذا . وقد تكون العصمة في الخیل. العصمة من ذوات الظلف في الیدین ومن الغراب في الساقین

َّ                                                         فإذا كان بإحدى یدیه دون األخرى قل أو كثر قیل أعصم الیمنى  أعصم، -كان البیاض بیدیه دون رجلیه فهو 

أن الدراهم التي سوف توزع على المتسابقین أو الفائزین : والمعنى على ذلك. ١٢/٤٠٦:اللسان. أو الیسرى

 . منهم خاصة كثیرة ومجزیة حتى أنه لینوء بحملها الوعل القوي غلیظ العنق
وفي . لیئة بالدراهم، فیقول إنها لیست مختومة، ولكنها مباحة لكل معوز یحدثنا الشاعر عن البدرة الم– )١(

 . ١٢/١٦٥. وفي اللسان أصل الختم التغطیة. البیت كنایة عن كرمهم، وكثرة عطائهم السیما في الشطر الثاني
ً                                                                          خدامها، القائمین على أمر الخیول، وهذا یعني أن جوائز السباق لیست وقفا على :  یقصد بقوله– )٢(

المتسابقین من الفوارس، ولكنها توزع كذلك على القائمین بخدمتها والمتولین أمرها، وفي الشطر الثاني إشارة 

 .إلى عنایة بن یزید بالخیل وحبه لها كما سبق من دراسة حیاته



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ة�نابضة� �ا�الساطع�،�ومن��نا�فختام�القصيدة��و�ترجمة�شعو ر�و�نجم�ا��لبة�و�د ر

����نفس���سان�العر�ي�، �و�ذه�املشاعر�بحب�ا��يل�و��تمام��شأ��ا،�وإبراز�م�انا��ا

�يك��ا� �الب�ت�ال�� �من �وجزء ��خ��ة �عة�أبيات ����� �للعيان �ماثلة �ترا�ا �ل��يل �يز�د رابن

� قم � �الب�ت �من �الشطر�الثا�ي �أع�� �؛ �عل��ا �و�و�قولھ)٤٠(رالسابق �م��م�: (، �لنا ونحن

�ا�)ُ     أخدم اسة�–ر،�ففيھ�تبدو�عناية�الشاعر�با��يل�وعلمھ�بأمو ة����د ر�وقد�سبقت�إشا ر

�عة�التالية�ل�ذا�الشرط�تفصيل�ل�ذه�ا��دمة�ال���عرض�ل�ا�الشاعر�-تھحيا ر�و�بيات��

،�ولكن�املث��� حب��أنھ�عرض�ل��ديث�عن�ذلك��مر�حديث�املللد�شةر���الشطر�املذ�و

��ع��از�ب �شديد ،� �العرابال�ائم �. ا��يل �أن �لنا �آن �ابياتوقد �ابن�نقرأ ا�عة � ��� ر�ا��تام

  : لو�،�حيث�يقيز�د�ا��ص�

ـــــــــــز�ات�ف ـــــــــــ ــــعر�ات����������اللـ ـــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــط�للمـ ـــ ــــــــ وإنا�ل��بــ
                                                                                                                                   
َّ ـــَّ ــــــــ مــــ ـــــــــــر ـــ ز ما�تـــ  

                       ُ  ُ)١(  

ُّ          �عد�ل�ا� ــــض��عدُ ــ ـــ�ا��ُ                املحـ   كما�يص���الص�ية�املفطم   ليب�����ــ
                     ُ ُ)٢(  

                                                           
ُّ                   ما تشد به الدابة: مربط، والرباط: َّ                                  ربطه، شده وبابه ضرب ونصر، والموضع): ربط(نربط، :  قوله– )١( َ ُ .

أصل الرباط من مرابط الخیل، وهو ارتباطها بإیزاء : وذكر األزهري في لسان العرب. ١/٩٧:مختار الصحاح

ً                                                           والعرب تسمي الخیل إذا ربطت باألفنیة وعلقت، ربطا واحدها. العدو في بعض الثغور ُّ ُُ : ربیط، قال تعالى: ُ

. ٧/٣٠٣: اللسان. ات الخیول التي رابطتجماع: والمرابطات). ومن رباط الخیل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم(

معرفتك بالفرس العربي من : واإلعراب. صهل فعرف عتقه بصهیله: أعرب: معربات، جاء في اللسان: وقوله

الذي لیس فیه هجین، واألنثى : والمعرب من الخیل: الهجین، إذا صهل، وخیل عراب، معربة، قال الكسائي

ُ                                   معربة؛ وابل عراب كذلك، وقد قالوا ٌ ٌ                                خیل أعراب، وابل أعرب؛ قیلٕ ُ ْ ٕ ما كان إال طلق اإلهماد، وفرقوا بین الخیل : ٌ

    عرب وأعراب، والخیل عراب، واإلبل العراب، والخیل العراب، خالف البخاتي : والناس فقالوا في الناس
                                                                   ٌ ٌ ٌِ
ُ

زب، الل: واللزبات. ١/٥٩٠:اللسان. ٌ                      وفرس معرب خلصت عربیته. ورجل معرب معه فرس عربي. والبراذین

ٌ                              الشدة، وجمعها لزب، وسنة لزبة ّ                                                       أصابتهم لزبة، یعني شدة السنة وهي القحط، واألزمة واألزبة : شدیدة، ویقال: َّ

ُ                      ترزم، المرزم، الرزمة : وقوله. ١/٧٣٨:اللسان. والجمع اللزبات بالتسكین ألنه صفة. كلها بمعنى واحد: واللزبة

أمه، وقیل هو دون الحنین، والحنین أشد من الرزمة ٌ                                             بالتحریك ضرب من حنین الناقة على ولدها حین تر

ٌ                                                                       حنت، وأرزمت الناقة إرزاما، وهو صوت ال یفتح به الفم ورزمة الصبي صوته، : وأرزمت، الناقة على ولدها ً َّ

والرازم الذي . الصوت الشدید: الرزمة: قال ابن األعرابي. وأرزم الرعد اشتد صوته، وقیل هو صوت غیر شدید

أنهم في أوقات الشدة یرابطون للخیل : والمعني. ١٢/٢٣٩: اللسان. قدر أن یتحرك من مكانهقد سقط فال ی

 .  ُ                                               العراب قائمین على خدمتها فال یسمع لها ذلك الصوت



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــيال����� ـــ ــــــــ ـــــم�العـ ــــــــ ـــ ــــــــ ــ ـــبم  ونخلط�ا�بصميـ ـــــــــــ ــ ـــن�لھ�حـ ــ ـــ   )١(ٌّ           ب��و�املحرمـــ

ـــــذاب����� ـــ ــــــــ ـــ ��ا�الصافيات�العـ ُ                                               ر مشا ـــومطع    ـــــــــم�ا�ف�ـــــــ ــ ـــو�املطـ ـــ ُ    عمــــــ َ)٢(  

ـــ ــــــــ ـــ ـــــاتنا��������صف�ــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــاف�أبيـــــ ـــ ـــــــــــ ـــَّ                                                                                   ـــن�بأكنـ ــــــــ ــ ــ ُ                    وافن�يص�لن�أو�حومـ َّ ُ)٣(  

                                                                                                                                        
ّ                               یعد لها یشیر إیى تجهیز طعامها:  قوله– )٢( ُ                                              بوزن الفلس اللبن الخالص الذي لم یخالطه الماء : والمحض. ُ

ً                       حلوا كان أو حامضا ومح وفي . ١/٢٥٧: مختار الصحاح. ضه وأمحضه وكل شيء أخلصته فقد محضتهً

المحلوب : فهو اللبن المحلوب، وقیل الحلب: أما الحلیب. ٧/٢٢٧. المحض، اللبن الخالص بال رغوة-: ناللسا

فطم : یقال) فطم: (أما المقطم. ٣٣٢: واللسان. ١/٦٢: مختار الصحاح. من اللبن، والحلیب مالم یتغیر طعمه

ً                                                                                            لعود فطما قطعه، وفطم الصبي یفطمه فطما، فهو فطیم، فصله من الرضاعة، وغالم فطیم ومفطوم وفطمته ا ً

إلى حسن معاملة الخیل والقیام على خدمتها، والتشبیه في : فصلته عن رضاعه، والمعني هنا یشیر: أمه تفطمه

 .البیت یدل على هذه الرقة البالغة في معاملة الخیل
عظم الذي به قوام العضو، فصمیم الوظیف وصمیم الرأس، وبه یقال للرجل هو من صمیم ال:  الصمیم– )١(

: مختار الصحاح. وصمیم الشيء خالصه. ١٢/٣٤٧:اللسان. ورجل صمیم محض. قومه إذا كان من خالصهم

وأعال جیائد، : عیائل، مثل: عیال الرجل من یعوله، وواحد العیال عیل كجید، والجمع: العیال: وقوله. ١/١٥٥

. وعیله الذین یكفل بهم: وعیال الرجل. ١/١٩٥:ٌ                                                      الرجل كثر عیاله فهو معیل، والمرأة معیله مختار الصحاح 

ُ                                                                                      والمعنى هنا یشیر إلى مسألة اإلیثار التي یلمح إلیها الشاعر في تعامله مع الخیول العربیة . ١١/٤٨٥:اللسان

ُ                                            ا اشتدت األزمات وضاقت السبل، ومثل هذا القول األصیلة؛ فهم یطعمونها من صمیم طعام عیالهم السیما إذ

. یكشف عن مدى حبهم لهذه الخیول وحرصهم على حسن معاملتها كما یعامل بعضهم من یتكفله من العیال

 ).المحرم(والشطر الثاني یكشف عن ذلك الحب والتقدیر للخیول، والتعبیر في ختام البیت بلفظ 
قال الكسائي هو . صفوة كل شيء خالصه: والصافیات. ١/٤٨٨لسان ال. المشرب، الماء نفسه:  مشارب– )٢(

ُ                                                     العذب من الطعام أو الشراب، كل مستساغ، والعذب الماء : والعذاب. ١٤/٤٦٣اللسان . ِ                 صفوة الماء وصفوة ُ

هكذا لما كان طعامها من صمیم العیال والمحض من الحلیب، كان كذلك مشربها . ١/٥٨٣: اللسان. الطیب

) ومطعمها فهو المطعم(والشطر الثاني في البیت مكسور الوزن على النحو المذكور . العذابمن الصافیات 

ومطعمها ذا هو . (ولعل لفظا سقط منه أو حذف، ومن هنا یرى المحقق أن تقدیره یأتي على هذا النحو

 عن العایة  من أبیات تحدث فیها الشاعرقً                               ، ویكون المعنى راجعا إلى ما سب١٦٦: ، مجلة الذخائر)المطعم

 .بطعام الخیول
. وأكناف الجبل والوادي، نواحیه حیث تنضم إلیه. الجانب والناحیة: أكناف، الكنف:  قوله– )٣(

ٍ      صواف : الصاف، قائم على ثالث قوائم، والعرب تقول لجمع الصاف" ُ      صوافن: وقوله. ٩/٣٠٨:اللسان

صوت الفرس : والصهیل. شعورهن بالشبعإلى اطمئنانهن و: وهذه إشارة. ١٣/٢٤٩:اللسان. وصافنات وصفون



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ان�     � �وصف ��� ا�عتھ � �يز�د �ابن �النحو�يختتم ��ذا رع�� �تفوح�منھ�ا��يل،ر �و�و�ختام

�عل �مفطو �شعو �وذلك �العر�ية، �ل��يو �والتقدير �ا��ب رمعا�ي ر �العر�ي�ل ���سان يھ

�محسوس �أمر�ملموس �إ�� �وأحالھ �وضوحا اده � وا��ص��
 

                                            ز
ً

  .���� �أشرت �كما ُ                      والقصيدة

�العر�ي� �املجتمع �بھ �احتفى �كب��ا �حدثا �تصو �ال�� �املتتا�عة �املشا�د �من �طائفة تحليل�ا
  

                                                                            ر
ً ً

 

�طا�محكما�. والعبا����خاصة صد��ذه�املشا�د�والر�ط�بي��ا� و�ان�ابن�يز�د�دقيقا����
   

ر                                                             ر
ً ً ً

  

وقد�أس�م����توفيقھ����ذلك�عنايتھ�. للع�ن�أن�تتقراه�ولليد�أن�تتلمسھ�عن�قربي�يح�

ه�الفنية�املختلفة،�فضال�عن�براعتھ����أساليبھ،باختيار�ألفاظھ�وصياغة� �و�شكيل�صو
 

                                             ر
ً

 

�ذلك�وا��ا�جليا النظم�والناظر�إ���ما�قدمتھ�من�تحليل�للنص�ير
  

                                                          ى
ً ً

 .  

  : ت أ  و - )ج(  

�الوصف�عند�شاعرنا�و�و�����ذه�املرة�يتعلق�بوصف�ثم�يأ     ��خ���من�فنو ن�ي�اللو ن

�مؤلم �حز�ن �موقف ��� اك ���ر�� �فو رطائر�ينوح �تجر�تھ�. ق �أ�عاد �لنا �ت�� ��نا ومن

غم�. ّ                             الشعر�ة�ال���مرت�بھ��ذه�املرة ��عكس�مدى�واقعي��ا؛رف���تجر�ة�وجدانية�إ�سانية�

ومن�ثم�فإن�. ،�ومدى�مشاركتھ�ل�ا�وتفاعلھ�مع�ا�بمظا�ر�الطبيعة�من�حولھالشاعرصلة�

ي�بمظ�ر�من�مظا �والطبيعة��رالشاعر�عاش�تجر�تھ�من�منطلق��ذا�املزج�الشعو نر�ال�و

خل
 
  
َّ

ف�أثرا�نفسيا�حز�نا�دفع�الشاعر�
   

                              
ً ً ً

دفعا�إ���التفاعل�معھ�و�ستجابة�لھ
 

                                
ً

 .  

�ا     ا �وإيثا �القصيدة �موضوع �ب�ن �عالقة �ثمة �يتلمس �لذلك واملتأمل
 
                                                      ر
ً
���وضھ�  لشاعر

� �وشاعرنا �للمفقودين، �والرثاء �الفقد �مسألة �بذلك �أع�� �فيھ؛ �حياتھ�–والنظم ���

�قد�خاض�تجر�ة�واقعية�مر�رة�فقد�ف��ا�غالما�صغ��ا�-ا��اصة
  

                                               
ً ً

�ع���نحو�ما�مر�بنا����–

�فخل- شعر�الرثاء
 
    
َّ

قھ�وأحسب�أن�لذلك� حيلھ����نفسھ�مشاعر��ابية�حز�نة�ال�تزال�تؤ رف� ر

�م� �ببعث �عالقة �الدفينةفؤاده،امن �أحزانھ ة �ال���. ر�وإثا �ا��مامة �تجر�ة �أن ��ع�� و�ذا

� �سر�ما �وذلك �أليما ا �حا �موقعا �نفسھ �من �وقعت �أليف�ا فقدت
   

                                                    ر
ً ًً

�من�نراه  �تلك �تجر�تھ ���

� �قو�ة ��ابية �حز�نة �وعاطفة �ظا�ر، ي �شعو �الشاعر.التأث��رصدق �بدأ �ثم �كما�-�ومن

                                                                                                                                        

َّ                                          الحوم من اإلبل العطاش التي تحوم حول الماء: یقول األصمعي: َّ    حوم: وقوله. ١/١٥٦: مختار الصحاح ُ .

والمعنى في البیت یشیر إلى مراتع الخیل حول البیوت وهي شبعة مطمئنة محفوفة . ١٢/١٦٢: اللسان

 .بالرعایة



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

����نفسھ�و��ن�ما�يحدث����الطبيعة�من��قصيدتھ�بداية�تدل�ع���الر�ط�ب�ن�ما-سيأ�ي

� ��كذا �محزنة؛ �مث��ة بر أشاقك(مواقف
  ق 
ٌ (� حمامة ��تك أم(،

 
     
ٌ

�التجر�ة�)..  �القت وح�ن

،�وقعت�منھ�موقعا�حسنا�ا�عكس�ع���آدائھ� الواقعية����نفس�شاعرنا�ذلك�املث���القو
  

                                                                           ي
ً ً

 

�تصو�ر�مشا�ده ��� �وصو. و�راعتھ ه �أف�ا �ع�� �ونتعرف �النص �نطالع �أن رولنا �أن�ر �قبل ه

�ابن�يز�دعليھ،نحكم�   : ل�يقو

ـــأش  �أم�شــ اقك�بر
ق              
ـــَ ٌ ـ

 
    
َ
ــــــ ـــمَ      جتك�حــــــ امة������ـــــ

 
         

ٌ
ــــل�ا�ف     ـــ ــ �أطـ و

    ق 
ـــ َ ـــــــ ــ ـــراك�ن�يراف��ـ ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــــ   )١(ُ  مـ

ـــأض   افـــــــ
 

  
َ

ـــ�إل��ا�ال� ــ ــ
 
 
َ

ــــ ـــــــــ م�فـــ
     
ُ ـــولي    ٍ        ف������ـــدان�آلــقُّ ـــ ـــ ـــٌ     ل��ســـــــ ــــــــ ـــ ــــــــــ���ا�  دــــ ـــافقــــــ ـــــ

 
        
َ

ـــ   )٢(ُ        �ن���يمــــــــ

ـــ���سـْ        أنافت�ع   ــ ـــ ــ ـــٍ       اق�بليـ َّ       ل�فرجـــــ ـــٍ ـــــــــ ـــو�الوج     عت�����ـ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ْ            د�م��ا�مقــــ ُ ــــِ ــ ـــ ــ  عد�وــ
     ٌ
ـــُ    مقيِ ـــ ـــ ــــــــ   )٣(ُ  مــ

                                                           
ً                          وقا وتشوق واشتاق اشتیاقاأشاقك، شاق إلیه ش:  قوله– )١( ّ                    هاجني فتشوقت، هیج : ً                   وشاقني شوقا وشوقني. ً ُ

شجتك، الشجو : ، وقوله١٠/١٩٢اللسان . ّ            أي هیج شوقي: شاقني حسنها وذكرها یشوقني: شوقك ویقال منه

ٍ                                              الهم، وشجاه الهم یشجوه شجوا فهو شج أي مهتم ً � ٌ              ویل للشجي من : (، وفي المثل٦/١٥٦العین للخلیل . ّ

ّ                               حزن، فهو شج، أو شجي بالتثقیل: َ                            ، وشجى الرجل شجي من باب تعب)لخليا َ َ      شجاه : ویتعدى بالحركة فیقال. َ

ً                             الهم یشجوه شجوا من باب قتل َ شجرة طویلة خضراء ناعمة : أما األراك. ١/٣٠٦المصباح المنیر . إذا أحزنه: ُّ

ویك قال أبو حنیفة هو أفضل ما استیك بفرعه كثیرة الورق واألغصان خوارة العود تنبت بالغور تتخذ منها المسا

الصوت، نأم الرجل : النأمة بالتسكین) نأم(نئیم، : وقوله. ١٠/٣٨٨اللسان . من الشجر وأطیب ما رعته الماشیة

والنئیم صوت فیه . ًّ                                    وقیل هو الصوت الضعیف الخفي أیا كان. ً                                             ینئم وینأم نئیما، وهو كاألنین وقیل هو كالزحیر

 .١٢/٥٦٧:ضعف اللسان
أضاف : وفي اللسان. ١/١٦٢مختار الصحاح . أضاف إلیها، أضاف الشيء إلى الشيء أماله:  قوله– )٢(

َّ                        نهي عن الصالة إذا تضیفت : (وفي الحدیث. ٩/٢٠٩. ً                                           فالن فالنا فهو یضیفه إضافة إذا ألجأه إلى ذلك

أتیناك مضافین : اآه فقاالأن ابن الكواء وقیس بن عباد ج: " وفي حدیث علي. ، أي مالت)الشمس للغروب

ُّ              أما الهم فهو . ٣/١٠٩: النهایة في غریب األثر. َّ                                                 مثقلین أي ملجأین من أضافه إلى الشيء إذا ضمه إلیه

: واآللف. ١/٢٩١مختار الصحاح . االغتمام: ُ                                                    الحزن والجمع هموم، وأهمه األمر أقلقه وحزنه، واالهتمام

ٕ                                        ألف الشيء ألفا وایالفا والفانا، وألفه: وعن ابن األعرابي. األلیف، واإللف الذي تألفه، وجمع إلف أالف ًٕ لزمه، : ً

قال أبو الهیثم هما المشرق والمغرب، وذلك أن المغرب یقال : والخافقان. ١١، ٩/٩اللسان . ألزمه: ّ           وألفه إیاه

الخافقان طرفا : شمرقال . ّ                                                                            الخافق وهو الغائب فغلبوا المغرب على المشرق فقالوا الخافقان كما قالوا األبوان: له

 . ١٢/٥٨األسود، ولون بهیم، ال یخالطه غیره، اللسان : والبهیم. ١٠/٨٣اللسان . السماء واألرض



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــما�الغُ          تميد�إذا�  ـــ ـــ�مصنـــــ ـــــــــكما�م     ونھ�����ــْ       ادت�متـ ـــ ـــــــ �املـ اد�من�ر
ي              
ُ ـــَ ّ ــ ـــ ـــــــــــ ــ ــــ ـــدام�نديــ ـــــــــــ   )١(ُ  مـ

ـــفب  ـــ ـــ ـــاتت�تنــــــ ـــــــــــ اديھ�وأ�ى�يجيــــــ
  

             
َّ َ

ـــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــمن    ��ا������ــــــــ ـــ ــــــــ ــ وط�بأطـ
 

      
ٌ

ـــــــــ ـــ ــــراف�ا��نــــــ ــ ــــ   )٢(ُ    �يمـــاح�سـ

ـــــــــأتي  ـــ ــ ام�بصــ ر ح�لھ�            ٍ ـــَ  ـــ ــ ـــــ ـــ ــــــــ ــــــــــــــفراء�نبـ ــــــــ ـــــ  ع�����س�ا�ما����الشبات�ص   ٍ          عة�������ـــــ
                          ِ
َّ   )٣(ُ    ميمـــْ

                                                                                                                                        
ٌ                  ذاك طود منیف، أي : وفي حدیث عائشة تصف أباها. ً                           ناف الشيء نوفا ارتفع وأشرف) نوف: ( أنافت– )٣(

ّ                        رجع الرجل وترجع، ردد : َّ           قوله فرجعت. ٩/٣٤٢:اللسان. ناف الشيء ینوف إذا طال وارتفع: یقال. ٍ         عال مشرف َّ ّ

َ                 هدر، والناقة في : َّ                                                                                   صوته في قراءة أو أذان أو غناءأو زمر أو غیر ذلك، مما یترنم به ورجع البعیر في شقشقته

ْ        والوجد. ٨/١١٦:اللسان. ورجعت القوس صوتت. ّ                                                حنینها قطعته، ورجع الحمام في غنائه واسترجع كذلك َ :

َ                           وجد في الحزن وجدا حزن:الحزن وفي اللسان ًَ ُ                                               مقعد ومقیم، یعني أن الحزن یقعدها ویقیمها، : ، وقوله١/٢٩٦. ْ ُ ُ ُ ُ

ُ                                             قامت المرأة تنوح أي جعلت تنوح، وقد یعني بضد : وجاء في لسان العرب. دوام حزنها وتمكنه منها-كنایة عن 

 .١٢/٤٩٨. القعود ألن أكثر نوائح العرب قیام
. ١/٢٦٧مختار الصحاح . يء تحرك، ومادت األغصان، تمایلت وماد الرجل تبختر، ماد الش)َ    مید: ( ماد– )١(

مادت متونه، : ، وقوله٣/٤١٢اللسان . ما یصیب من الحیرة عن السكر أو الغثیان أو ركوب البحر: والمید

 جزوع األغصان: والمقصود هنا. ١٣/٣٩٨اللسان . وقیل ما ارتفع وصلب. المتن ما ارتفع من األرض واستوى

ُ                                     الریان ضد الظمآن، والمدام، والمدامة: ُ          ري المدام: وقوله. ُ                                 حین یمیلها الهواء فتبدوا متراقصة سمیت . الخمر: ُ

الشریب الذي ینادمه، ونادمني فالن على الشراب : والندیم. ُ                                          مدامة ألنه لیس شيء یستطاع إدامة شربه إال هي

 .٥٧٢، ١٢/٢١٤: اللسان. فهو ندیمي وندماني
: وقوله. ٧/٤١٨اللسان . َّ                                علقه، وكل ما علق من شيء فهو نوط: ً                            نوط، ناط الشيء ینوطه نوطا: منوط– )٢(

یا رسول اهللا مالي أراك ساهم : سهیم، من سهم لونه یسهم إذا تغیر عن حاله لعارض، وفي حدیث أم سلمة

 -ا یقول المحقق كم-وللشطر الثاني روایات أخرى بعضها ورد في نثار األزهار. ١٢/٣١٤: الوجه؟ اللسان

 ).٥(، هامش ١٦٧مجلة الزخائر . بأطراف الرماح سهیم: وفي الحماسة). بأطراف الجناح رمیم(وهي قوله 
بصفراء نبعة؛ من تقدیم الصفة على : وقوله. الضمیر یعود على ألیفها الذي نالته ید القدر: أتیح له-  )٣(

: مختار الصحاح.  وتتخذ من أغصانه السهاموالنبعة واحدة النبع، وهو شجر یتخذ منه القسي. الموصوف

ّ                  العجس، شدة القبض : على عجسها: وقوله. وهو هنا یحدثنا عن القوس التي رمى به الصائد فریسته. ١/٢٦٨

      على الشيء، وعجس القوس وعجسها وعجسها ومعجسها وعجزها مقبضها الذي یبقضه الرامي منها، وقیل 
                                                                                        ْ ُ ُُ ْ َ
ِ

َّ                                            شباة كل شيء حد طرفه والجمع الشبا والشبوات: ماضي الشباة: ، وقوله٦/١٣٠اللسان . موضع السهم منها َّ ّ .

العقرب حین تلدها أمها، وقیل هي العقرب الصفراء وجمعها : ّ       الشباة: وفي اللسان. ١/١٣٨:مختار الصحاح

مضي السیف : ماضي، یقال: وقوله. ١٤/٤٢٠.شبوة العقرب : والنحویون یقولون: قال أبو منصور. شبوات

وصمیم القیظ . والصمیم، صمیم كل شيء خالصه، وصمیم الحر والبرد شدته. ١٥/٢٨٤اللسان . اء، قطعمض



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــرم  ـــ ــ ــ ـُ       اه�فأصـ
 
 
ْ

ـــــــــ ــــمـــ
 
    
َ

ـــ ت�ولم�يطـــ ــــراه�فطا ـــف     ر����ـــ ـــــــ ـــَّ         ظل�ل�ا�ظـ ــ ـــ ــ ـــٌّ      ل�عليــ ـــــــــــ ـــ ــــــــــــھ�تحــ ـــــــــــ ـــــــــــ   )٤(ُ   ومــــ

وظل    
 
   
َّ

ـــ ـــت�بأجـــــــ ـــ ـــو�ر��َ   ـرــــــــ ــــــــ ـــاع�الغـ ـــ�ـــــــ ــــم   �ا������ َ     ر ــــاـــ ــــــــــ ـــــ ــــــ    ول�ة��لــ
       ُّ ٌ ّ

ـــ�امل ـــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــ ــــــــــــام�تَ  رــــ ـــــــــــ ــــــ
 

                             
َ

ـــ ــــــ مـ ُ  و ر  )١(  

ـــــر�نة    ـــ قـــــــ
 
                    
ُ

ـــــــــإل ُ�  ـــ �لم�تٍ  فـــ
 
     
ُ

ــــفـــ قــ ــا
 
    ر
ْ
ــــغ        ً   ��ِ         �عـــن�قھ  ــ ــ ـ

 
         
َ

ـــ ــــــــ ـــ ـــــداة�غــــ
 
     
َ

ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــٌ               دا�يوم�عليھ�مشــ ــ ـ
 
      
ُ

ـــ ـــــــ   )٢(ُ   ومــــ

                                                                                                                                        

ً                             أشده حرا وشتاء أشده بردا ًّ وصف القوس بأنها صفراء اللون قویة المتن شدیدة : والمراد. ١٢/٣٤٧: اللسان. ّّ

 .ّ                 اإلصابة كحد السیف
َ                                   یعني به ذكر الحمام المصروع على أی:  رماه– )٤( ُ                            یقال أصمیت الصید إذا رمیته : فأصماه: قوله. دي الصائدَ

ً                                                                               وأصمى الرمیة أنفذها، وروي عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل یرمي الصید فیجده مقتوال . فقتلته وأنت تراه

َ                                            كل ما أصمیت ودع ما أنمیت؛ قال أبو إسحاق: فقال َْ ْ المعنى أي ما أصابه السهم وأنت تراه فأسرع في الموت : ُ

َ                                                                    رأیته، وال محالة أنه مات برمیك، وأصله من الصمیان، وهو السرعة والخفة ف- َّ                       وصمى الصید تصمى إذا . َّ ّ َ

َ               للمسرع صمیان، : أن تقتل الصید مكانه، ومعناه سرعة إزهاق الروح من قولهم: واإلصماء. مات وأنت تراه

ومعناه إذا صدت بكلب أو . مت بنفسهاأنمیت الرمیة ون: واإلنماء أن تصیبه إصابة غیر قاتلة في الحال، یقال

ْ                                                                                                بسهم أو غیرها فمات وأنت تراه غیر غائب عنك فكل منه، وما أصبته ثم غاب عنك فمات بعد ذلك فال تأكله  ُ

الحومان، دومان ) ّ    حوم(تحوم، : وقوله. ٤٧٠. ١٤/٤٦٩اللسان . فإنك ال تدري أمات بصیدك أم بعارض آخر

ً                                                     حام الطائر وغیره حول الشيء یحوم حوما وحومانا أي دار: لجوهريا. ویحوم حول الماء. ّ            الطائر یدوم وفي . ً

ُ                         أي تطوف فال تجد ماء ترده. حدیث االستسقاء، اللهم ارحم بهائمنا الحائمة؛ هي التي تحوم حول الماء ّ     وكل . ِ

َّ                                                                     من رام أمرا فقد حام علیه حوما وحیاما وحؤوما وحومانا، والحوم ً ً ً ً ًْ َ َ . مع، وكل عطشان هائماسم للجمع وقیل ج: ْ

 .١٢/١٦٢: اللسان
ُ                                               الجرعة والجرعة والجرع واألجرع والجرعاء:  أجراع الغویر– )١( ْ َْ َ َ َْ َ  األرض ذات الحزونة تشاكل الرمل، وقیل هي َ

ً                                            الرملة المستویة، وقیل هي الدعص ال تنبت شیئا ْ               والجرعة عندهم. ّ الرملة العذاة الطیبة المنبت التي ال رعونة . َ

ْ                                                وجمع الجرع أجراع وجراع، وجمع الجرعة جراع، . وقیل األجراع، كثیب جانب منه رمل وجانب حجارةفیها،  َ ََ َْ

َ                                                                          وجمع الجرعة جرع وجمع الجرعاء جرعاوات وجمع األجرع أجارع، والجرعاء واألجرع َ َ اللسان . ْ               أكبر من الجرعة: َ

 بین العراق والشام، وقال أبو عبیدة تصغیر الغور، وقیل هو ماء لكلب بأرض السماوة: والغویر. ٤٧، ٨/٤٦

الغویر ماء بین العقبة والقاع في طریق مكة فیه بركة وقباب ألم جعفر تعرف بالزبیدیة، وموضع : السكوني

أجراع الغویر إلى موضع بعینه : والواضح أن الشاعر یشیر هنا بقوله. ٤/٢٢٠على الفرات، معجم البلدان 

لكن المرجح أن هذا .  مما یضفي على تجربته تلك طابع الواقعیة الممیزةوقعت فیه حادثة مقتل ذكر الحمام،

: ، وقوله)وللریح من نحو العراق نسیم(في بیت الحق : الموضع یقع بین العراق والشام، وهو ما یرجحه قوله

ً                                                               الحزن، وقیل ذهاب العقل، والوله أیضا فقدان العقل لفقدان الحبیب: مولهة؛ الوله ، ١/٣٠٦مختار الصحاح . َ

ً                                              رام الشيء طلبه، ورام الشيء یرومه روما ومراما) روم(والمرام المطلب، . ١٣/٥٦١: اللسان طلبه، اللسان : ً

١٢/٢٥٨ .  



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ــــ    ــ احـ ـــرو ـــ ــــ���ـْ    ــتـــــــ
 
 
َ

ـــــم ــــمَّ          ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ن�مثلَّ                                �لو�تضـ
 
     
َ

ـــح  ھ������ ــ ــ ��ــ
 

  
َ

 ي��آدم
  ٍ اح�و�ّ ـــر� ــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــ ميــ ــــرو� ـــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ   )٣(ُ  مـــ

ـــــــــفلل    ـــ �إيمـــــ ـــق�� ــــــــ ـــ ــ ــ َ          اض،�وللدـ مع�واكف�������ٌ
 

              
ٌ

ـــولل   ـــ ـــــــــــ ـــن�نحــــــر�ح�مـــ ـــو�العـــــ ــ ـــ   )١(ُ         راق��سيمــــ

ـــولل    ـــــــــطائر�ـــ ن��غاملــــــــــ حز
  

      و
ْ ُ

ــــ  ــــ ـــ ـــ ـــٌ       م�كأ��ـــــــ ــ ـــ ـــ ــــــــ ــ ـــــــــع���كب  ا�������ـ ــــــــــ ــــ�الِ  دــ  صب�املـــــ
      ِ
ـــَّ ـــ ــ حب��لــ

  
      

ُ ّ
ـــِ ــ ـــ   )٢(ُ   ومـــ

ـــ���غ ـــــــــنــ ــــــــ عــ و اء�ير        ُ ـــــــــ�املنٌ  ـــ ــ
 
              
ْ

ـــ ــــــــــــصت�ن�وتــ ـــــــــــ ــ ـــ ـــ ة�����ـــ ــــــــٌ            ب�اء�كما�يب    را ـــ�ي�ا��ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ�حمَ    ميمــ ــــــــ ـــــــــــ ــ   )٣(ُ   يمـ

ـــفط     ـــــــ ا�أشيــ و
 
      ر
ً
ـــ  ــ ـــ ــ �ال��ُ  مــ

     ق 
ـــَ        �أين�مص َ ـــوط   ھ�����ُ   ابـــــــــــ ـــ ـــــــ ا�إ���إعــ و

 
         ر
ً
ــــــــــــ  ــ ــ ــــِ            وال�تلك�أ�يـ ــ ــ ــــــــ ـــــــــــ   )٤(ُ  مـــــــ

                                                                                                                                        
ْ                            قاله یقلیه قلي وقلء بالفتح : ُ            البغض، تقول: ِ       والقلى. أي ألیف، وهو الذي تألفه وجمعه آالف:  قرینة إلف– )٢( َ

ما أشأم : ٌ                       رجل مشوم ومشئوم، ویقال: ُ                       ن الشؤم ضد الیمن، یقالم: والمشوم. ١/٢٢٩مختار الصحاح . والمد

  . ١/١٣٨: مختار الصحاح. ً     فالنا
: َُّ       والهم. ٌ                                                                       الحدیث عن الرواح هنا دلیل على أنها مكثت نهارها كله تنوح على فقد ألیفها: ََّ             وراحت بهم– )٣(

ُ                                                    الحزن، وجمعه هموم، وأهمه األمر أقلقه وحزنه، والمهم ُ : قوله. ١/٢٩١. مختار الصحاح. یداألمر الشد: َ

َ                                                                                           بمعنى اشتمل علیه، والحشي ما في البطن، والجمع أحشاء وقیل حشوة البطن وحشوته، ما فیه من كبد : تضمن َ

َ                   ولعله یقصد بالحشى . ١٤/١٧٨َ                                               والحشي ما دون الحجاب مما في البطن كله، اللسان . ذلك-وطحال وغیر 

ِّ                         الرمیم، فالرمة بالكسر:أما قوله. هنا القلب لتأثیر الحزن فیه َّ                         رمم، ورمام، ولقد رم : العظام البالیة، والجمع: َّ َ َِ ِ

ّ                                                    العظم یرم رمة بكسر الراء فیهما إذا بلي فهو رمیم ُّ ِ َ   .١/١٠٨مختار الصحاح . ُ
ً                                                                                  ومض البرق لمع لمعا خفیا، ولم یعترض في نواحي الغیم، ومیضا وومضانا بفتح المیم، :  إیماض– )١( ً ً ً ُ

ً                                        ً           وللدمع واكف، وكف الدمع والماء وكفا ووكوفأ  وكفانا: ولهوق. أومض ً ً                                     سال، وكفت العین الدمع، وكفا ووكیفا : ٌ ً

ً                                                                                     أسالته، وسحابة وكوف إذا كانت تسیل قلیال قلیال، وقیل الوكف المصدر، والوكیف القطر نفسه ً : اللسان. ٍ

ّ                            وللریح نسیم، النسم والنسیم: وقوله. ٩/٣٦٢ الریح : أنسام، والنسیم: ً             عیفا، والجمعنفس الریح إذا كان ض: ّ

 .١٢/٥٧٤: اللسان. ّ                        النسیم من الریاح الروید: قال ابن شمیل. الطیبة
فهو الكالم الخفي، وفالن حسن النغمة أي حسن : ُّ          أما النغم. الحمامة التي فقدت ألیفها: الطائر المحزون – )٢(

ّ                    النغمة، جرس الكلمة : ن العرب البن منظوروفي لسا. ١/٢٧٩مختار الصحاح . الصوت في القراءة وغیرها

ّ                  ویعني بكبد الصب . ١٢/٥٩٠: اللسان. ٌ                                                         وحسن الصوت في القراءة وغیرها، وهو حسن النغمة، والجمع نغم َّ

 .الجروح، ویقصد األلم الذي یخلفه غناء هذا الطائر المحزون في نفسه: المحب العاشق، والكلوم
والبیت یصور . ٢/٩٩اللسان . إلنصات هو السكوت واالستماع للحدیثُ                               یروع المنصتین، أي یعجبهم، وا– )٣(

 .حالة الطائر المتناقضة بین الغناء الحزین والبكاء األلیم
ُ             طورا أشیم– )٤( ً                                                   الطور، التارة، تقول طورا بعد طور أي تارة بعد تارة: ً : أشیم، یقال: أما قوله. ٤/٥٠٧اللسان . َّ

ً                               شام السحاب والبرق شیما، نظر  ُ . ١٢/٣٣٠اللسان . ُ                                                     إلیه أین یقصد وأین یمطر، وقیل هو النظر إلیها من بعیدَ



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ذا��شتاق�من��ان�ذا��     ْ                           ن  ومن�دو ُ ������ــ  ـــعَ   و�  ىو ــ ـــ ـــ ـ
 

            
ْ

ِ            ذب�عنھ�ا�� ـــُ ـــ ــ ــ ـــــــــــُ      لم�و�ـ ـــليَ    و�حــ ـــ   )٥(ُ  مـــ

احت�ترثيھ�����غم�ش���مؤثر    �ما�يمكن�. رتلك�ح�اية�ا��مامة�ال���فقدت�أليف�ا�و لوأو

ة�أبيا��ا�وتفس���مفراد��ا�وف�م�معان��ا��قراء�� قطعنا�النا�مالحظتھ��عد��ذه�الرحلة�ال���

�ا؛�أن�للقصيدة�موضوعا�أصليا�شغل�غالب�أبيا��ا؛�أال�و�و�وصف�حال�ا��مامة� وأف�ا
  

                                                                          ر
ً ً

 

�حادثأو�الطائر�ال ��� �أليفھ �فقد ذي
 

                    
ُ

��ناك�.�صيد �نلمح ��ص�� �املوضوع �و�جوار��ذا �

جانبا�آخر��شغل�ح��ا�من�ا�تمام�الشاعر،�لعلھ�يتمثل����ذكر�ال�
 

 
  

                                                           
ً

ِ
ّ ً

� �الالمع�الذي�ي�و ن�  ق
                    ِ
ّ

�الشاعر�إلينا �نقل�ا �ال�� �ال�لية ة �الصو ��خر��� �النظر�إ��� .رالوجھ �حيث �من والقصيدة

مرحلة��س��الل،�و����نا�تتمثل����مطلع�الب�ت�: �و��موضوع�ا�تأ�ي����مراحل�ثالث؛�

،�واختار�الشاعر�لبنا��ا�أسلوب��ستف�ام،�وقد�جعل�منھ�مدخال�مباشرا� �و
                                                                 ل  
ً ً . ملوضوعھ 

� �املرحلة �ال���الثانيةو�� �وحقيقتھ ه �أف�ا �و�جلو�لنا �الشاعر�لعناصر�املوضوع ر��عرض

�ال���آل�إل��ا�مص���ا��مامة��عد�ف تتمثل����ا��ال�املأسو
 

                                                     ي
َ

���أك���املراحل�و. د�أليف�اْ  ق 

��بيا �عدد �حيث �من �الثالث �حيث �يت؛ �بلغ �عدد �أبيا��ا �. )١٠ -٣(ثمانية �دو �يأ�ي رثم

� �لثالثةااملرحلة �أبيات �خمسة �وتمثل�ا �بأ��ا�)١٥ -١١(�و�خ��ة، �نصف�ا �أن �املمكن �ومن

�أمر�ن �إ�� ���دف �الطبيعة �من �متتالية �استعراضية �للطائر�: مشا�د ��خ��ة ة �الصو رنقل

ما�����الذي�يمزج�ب�ن� ة�الرجل�الر وا��ز�ن،�وتصو�ر�حال�الشاعر�الذي�يبدو�لنا����صو ر

تباطا�.ةالباكينفسھ�و��ن�مظا�ر�الطبيعة� �و�ذه�املشا�د�ال����ستعرض�ا�الشاعر�أك���ا
 

                                              ر
ً

 

  .با��و�العام����القصيدة

�وصف�     ��� �ف�و�يتمثل �القصيدة ��� �العام �للمش�د ما �مال �جاء ��خر�الذي �الوجھ أما
 

                                                                     ز
ً

 

�عن� �حديثھ �قلة غم �و ن، �الطائر�املحز �عن �ل��ديث �الشاعر�قر�نا �جعلھ �وقد ، رال�� و
 

                                                                       ق
ً

 

����القصيدة�إال�أنھ� سلط�الضوء�عليھ�بطر�قة�خاصة��ستلفت��نظار�إليھ�قوصف�ال��
 

                                             
ّ

                                                                                                                                        

ُ                  أین مصابه، الصوب: وقوله ٕ                                      المطر أو نزول المطر، صاب صوبا وانصاب: َّ : إعوال: وقوله. ١/٥٣٤اللسان . ً

الجنون الهیام ك: وأهیم. ١١/٤٨٢اللسان . العول والعولة رفع الصوت بالبكاء وكذلك العویل وأعول علیه بكى

ُ                         محب شدید الوجد اللسان : ٌ                     من العشق، ورجل هیمان ُ ٌ١٢/٦٢٦ .  
ً                                            عزب یعزب عزوبا ذهب أو غاب، والعازب من الكأل:  یعزب عنه الحلم– )٥( اللسان . البعید المطلب: ُ

والبیت األخیر یبین فیه . ١٢/١٤٦اللسان . األناة والعقل، وجمعه أحالم وحلوم: ِ              والحلم بالكسر. ١/٥٩٦

  . عن شدة الموقف الذي شاهده واألثار النفسیة المترتبة علیهالشاعر



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ا،�وكأن� �ا�و�ناء�أف�ا روكأنھ�حدث�لھ�شأنھ����تجلية�موضوع�القصيدة�و�شكيل�صو ر                                                                              ٌ َ َ

��س �ال�� ُ           ق ضوء  � �أو�بآخر��� �بطر�ق ��م �وقعت�الكشف �ال�� �املأسو�ة �ا��ادثة �تلك ع��

ن �. وللطائر�املحز �و��ن �ا��مامة �حال �وصف �ب�ن ��ق��ان �الوامض�ومسألة �ال�� قظا�رة

��� �القصيدة ��� �مواضعتقع �القصيدة:ل�و :�ثالثة �مطلع ��� �برأشاقك(: �قولھ
   ق 
�أم� ٌ

�حمامة ��تك
 
          
ٌ

�عشروالثا�ي. !)؟  �ا��ادي �الب�ت ��� �قولھ �وللدمع�قفلل��(: ، ٌ               �إيماض

واكف
 

    
ٌ

�ا��مامة�. ) �خلفتھ ��ثر�الذي �بھ ��ع�� �الواكف �الدمع �عن �حديثھ �أن ف ومعر
 

                                                              و
َّ

 

�ة����ن   :قولھ����الب�ت�قبل��خ��: الثالثواملوضع�. فسھواملكر

�أين�مصابھ��� ا�أشيم�ال�� ق    فطو   
ُ                           ر ََ َ ُ ً
ا�إ���إع     وطو

 
           ر
ً
ـــ  ــ ـــ ـــــــ  وال�تلك�أ�يمــ

             ُ
ِ  

�بخصوص��ذا�الشأن    �.  ٌ                                         ل وقد�ي�بادر�إ���الذ�ن��ساؤ قما�سر��ذا�الر�ط�ب�ن�ظا�رة�ال��                                   ّ ّ

��مطار،�وحادثة� ب�اء�ا��مامة�ال���مات�أليف�ا����لالذي�يومض�ليعلن�عن�قرب��طو

� �صيد �وأحوال�!أليمة؟حادثة �الفلك �بوصف �للشاعر�غراما �أن �قبل �من �أسلفت �وقد �
 

                                                     
ً

� �قصيدة �تخلو�لھ �وال �الغالب–النجوم، �وظوا�ر�-��� �النجوم �وصف �إ�� �التطر ق�من

� �يقتضيھ �حسبما �جوان��ا �لبعض �التعرض �أو ��حياناملقامالفلك، ��عض و�ذا�. ���

�السيما���تمام�بأ اء�حساس�تھ�املفرطة�تجاه�ظوا�ر�ال�و نمر�النجوم�والفلك��ان�من�و ر

��مطار�. ما�يتعلق�م��ا��علم�النجوم �ظا�رة��ونية�ترتبط����ا��س�العر�ي���طو لوال�� ق

ل�الغيث،�فل�ا�إذن�وقع�خاص����نفسھ ٌ                                    و ونز لكن�من�ا��ائز�أن�لتلك�الظا�رة�عالقة�.  

�ذك �صيد �بحادثة وطيدة
 

                   
َ

�. ر�ا��مام ��نا �يبدو�–والعالقة �بمع���–�ع���ما منية، � ز�عالقة

اك ���ر�� �أغصان �فو �و�و�ينوح ن �الشاعر�للطائر�املحز صد � �أثناء �حدو��ا راتفاق قر . و

�ا��ادثة��ان�ليال،�والليل�دامس�الظالم،�أو�كما� كما�أن�الزمن�الذي�خصھ�الشاعر�لسو
ق                                                                               
ً  ّ

�الشاعر� �الزمن)��يم(وصفھ �و�ذا �ي�ناسب �ال�� ميض �و ق، �ا��مامة�. و �موضوع ولوال�أن

��نفس �و�شو ��بصار، �يخطف �الذي �ال�� �عن �يحدثنا �الستطرد �نفسھ �عليھ قشغل . ق

� �أن ��ع�� ��شاعروذلك �يقف �أن ��شأ �لكنھ�الشاعر�لم ��ص��؛ �ا��دث �حدود �عند �تھ

،�وما�من� ��عينھ�الراصدة�إ����ل�ما�ي�بادر�إليھ�من�مظا�ر�الطبيعة�وعناصر�ال�و نتطر ق

ة�ال�لية����القصيدة،�و�ش�ل�ا��و�العامشأنھ�أن��س�م  ����ت�و�ن�عناصر�الصو
 

ِ                                                         ر
ّ

 .  

والقصيدة�من�حيث��س��الل�بدأ�ا�الشاعر�بدءا�مباشرا�وثيق�الصلة�باملوضوع     
  

                                                                  
ً ً

وعلة�. 

،�قلة�أبيات�القصيدة،�و�بلغ�عدد�أبيا��ا�خمسة�عشر�أحد�ما: �ذا�البدء�املباشر�أمران



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ل��ر� �مدعاة �القصيدة �و��م ب�تا،
 

                              
ً

�الشعر�ة �ال���: وثان��ما. املقدمات �املوضوع طبيعة

�نابض،� �ب�ل �الزاخرة �الطبيعة �جنبات �ب�ن �من �حيا �موقفا �ترصد �ف�� �بالواقعية،  ت�سم
                                                                             ٍ
ً ًَّ

صد�ذلك�الطائر�النائح� � �حو رو�و�موضوع����حقيقة��مر�قائم�ع���فكرة�واحدة؛�تدو ل ر

�أليفھ �فقد �وقد �الغصن �. قفو ��ستطراد �تحتمل �ال �بذلك �إطالة�و�� �تحتمل �ال كما

�املباشر��نا. �س��الل �اس��اللھ ��� �الشاعر�موفقا ��ان �ثم ومن
 

                                             
ً

��ذا� . �طبيعة والناظر�إ��

�ولكن� �املوضوع، �و��ن �ب�نھ �الصلة �وقوة �واملباشرة، �بال��الة �ي�سم �فقط �ال�يراه ُ                                                                            البدء

�أسلوب��ستف�ام ىأيضا�يراه�ش�يا�مشوقا،�يأخذ�باأللباب،�وعلة�ذلك�فيما�أر
                                                                        
ً ً ًّ �الذي�آثر�ّ

� �بھ بر أشاقك( الشاعر�البدء
  ق 
�املشاركة ) حمامة ��تك أم  ٌ �ألوان �من �لونا ليحدث

                             
ً ُ�

� �املخاطب �و��ن �ب�نھ ���ص�الوجدانية �تحديد �حو ��عتبار��ختالف ��� ��خذ �مع ل؛

��ص�آخر�يتوجھ�الشاعر�با��طاب�إليھ،�وإن�كنت���ل��و�الشاعر�نفسھ�أم�املخاطب

�لقبولھ� ����مر��و لأ منطقيا،�وت��يل�النفس�م��لة�ر
 

                           
ُ

�ٌ                   خر����ا��طاب�تقليد���ص�ال

���� �متباين�ن �عظيم�ن �أمر�ن �ب�ن �الر�ط �ثم �الق�س؛ �امر �منذ �الشعر�العر�ي ��� ّ                                                                          ئ قديم  

ض �� جة�التأث��،�أحد�ما����السماء�و�خر�فو رد   .قر

�اختيار�ألف     ��� �و�و�براعتھ �أال �ا��اص �مذاقھ �البدء �ل�ذا �أمر�آخر�جعل اظھ�و�نالك

��لفاظ�عامال�م�ما����قوة�التأث���ال���يد�ش�ل�ا�املطالع� ودقتھ����توظيف�ا�بحيث�ت�و
                                                                              ن  
ً ً  

��و�� �الو�لة �منذ �. للقصيدة �)شاقك(فلفظ ة ��ثا ����و�ند�اشر�يحتمل �أشرت �كما

تفس���ا��امشيا،�وكذلك�لفظ�
 

                          
ً

،�وإن��ان��خر�لھ�دالالتھ�ا��ز�نة�ال���تالئم�)أ��اه(

�واملو �منھ�. ضوعالفكرة �وجعل �أثار�ثائرتھ ��مر�الذي �عن �ال��ستف�م �بالشاعر��نا وكأ�ي

  آذانا�مصغية�ملا�تنطق�بھ�الطبيعة�الصائتة�أو�الصامتة�ع���س�يل�ا��قيقة،�لكنھ�يجعل�
                                                                              ّ ً

�وإن� �واحد، �و���آن �معا �من��مر�ن �بالد�شة ه �لشعو �مدخال�مث��ا ��ستف�ام �ذلك   من
 

ر
  

                                                                      ٍ ٍ
ً

 
ً ً

ائرا�ب�ن�آونة��ان�قد�استطرد�يحدثنا�عن�أح د�ما�و���ر��خر���را�جميال؛��عود�إليھ�
  

ز
 

                                                  
ً ً

 
ً

�وتالئمائتالف�ا�و�ذا��يثار��و�ما�جعل�قصيدتھ�ذات�وحدة�موضوعية�تدنو����. ىوأخر

َ                                                                             عناصر�ا�من�الوحدة�العضو�ة،�ال���أس�م����تحقيق�ا�ما����القصيدة�من�نزعة�ا���ي�

و�ذه�العناصر�. لتصو�ر�ة�لألف�اروالضغط�ع���سرد��حداث�بحيث�ت�ناسب�وال��عة�ا

���مما�يتالءم�وخصوصية�الفكرة�ال���يتحدث�الشاعر�ع��ا؛�إذ�أ��ا�فكرة�قصصية�تقوم�

�وال� �ال��ك���يفيد�ا �و�ذا �ال��ك��، �موجز�قو �حدث �ولكنھ �ا��دث، �و�ناء �ا��ركة يع��  
                                                                           ٌ



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�إيحاءا��ااينقص� �من �و�حشد �دالل��ا، �ف�و�يك���من ، .� �املدفقةوكأ��ا �من شاعر�أو��قو�ة

  العاطفة�املنقولة�إلينا����صدق�وتم��
                                   ٍ ٍ
ّ.  

    � �و�بيات ��و �الب�ت �من �جزء �٢(لو�� ،٣� ،٤� ،٥� ،٦� ،٨� ،٩� ��سلط�) ١٠، �تليھ ال��
 

               
ّ

؛�وعلة�ذلك�أنھ�جعل�ا�ا��مامةالشاعر��ضواء�ع���بطل�ح�ايتھ�إن�جاز�التعب���أع���

�ماثال�محققا �يراه �الذي �و�خالص �وا��ب �للوفاء مزا
   

                                           ر
ً ً ً

قيق  � �طائر�ضعيف ���ص ر���                        ٍ .

ول�س�ذلك��غر�ب��نا�فا��مام�قر�ب�الشبھ�باإل�سان����مثل��ذه�ا��صال�ال���ت�تج�

��� �املث���بن� زعن�عالقة�الذكر�بأنثاه؛�يقو أيتھ�: " ل جل�أو�امرأة�إال� رلم�أر�ش�ئا�قط���� ر
  

                                       
ّ ً

أيت�حمامة�ال�تر�د�إال�ذك ���ا��مام،�
  

                                 ر
َ ّ

ر�ا،�وذك 
 

        
َ

را�ال�ير�د�إال�أنثا
  

                 
ّ ً

ه�إال�أن���لك�أحد�ما�أو�

�ة�والواقعية�ال���)١("يفقد� ة�وحال��ا�الصو ر�و�ذا�ال�سليط�يفسر�لنا�حال��ا�النفسية�تا ر

اك ���ر�� �غصن �فو �تنوح آ�ا � �أن �وقت �عل��ا ر�انت �فقد�. قر �النفسية �حال��ا �شرح أما

�و�ساليب ��لفاظ ��ذه �مثل �ل�ا(: اختار�ل�ا اك �� �أطراف ر�فو ��ا��إلأضاف( ،)ن�يمق

ّ           �وليل��سد/ٍ     �آلففقدان( ،)ّ     ال�م ْ         و�الوجد( ،)ّ      فرجعتٍ          �ع���ساق�أنافت( ،)��يم�ا��افق�ن�ٌ َ�

ٌ            م��ا�مقعد� متون ْ      �مادتُ              �إذا�ما�الغصنُ     تميد( ،)ُ      ومقيمُ
 
    
ُ

وظل(،�)تناديھ ْ      فباتت( ،)ھ
 
   
َّ

�بأجراع�ت

الغ
 
   
َ

مول�ةو�ر�
  
     
ً ّ

(� قر�نة(،
 
     
ُ

� �عن قھ �تفا �لم ر�إلف �)ً   ��ِ  قٍ                    احت(،  ��م رو
     ٍ
ّ َ(� �����والناظر�إ�� طر�قتھ

�قلقا،� �حز�نا، �قاتما �لو��ا �ي�و �أن �ع�� �حرصھ �ي��ظ �و�ساليب ��لفاظ ��ذه سو
   

ن                                                                    ق
ً ً ً

  

�� ��ا؛�تماما�كحال�ا�ا��ز�ن�القلق�املتأ رمتأ ر
  

                                          
ً ً

.  

�والقتام�أمثال��ذه��لفاظَ   و�     ٌ      �ليل�/ٍ           �فقدان�آلف/ّ      �ال�م/�ن�يم/ش��: ( ندلك�ع���ا��ز

�مول�ة/��يم
 

      
ّ

/� ���م احت  �و
ٍ          ر  
ّ َ �ع�،)  ��لفاظ�و�دلك �تلك �مثل �� �والتأ �القلق �حال : ( ر�

ٌ       �مقعد/أنافت ،�وقد�يبالغ����إيقاع�املع���ليصل�إلينا�)�نديم�/�ماد/�مادت/�تميد/ُ       �ومقيم/ُ

آه�وأحسھ؛�و�دلك�ع���ذلك�ما����الب�ت� ر قو�ا�مؤثرا�مثلما�وقع�صداه����نفسھ�وقت�أن�
  

                                                                             ّ  
ً ً

� �س�يل �ع�� �عامل�نالثا�ي �عن �تحدث �فإنھ � ؛املثال � ( :افأضفقد ّ       ال�م َ(� �ا��مامة ( إ��

ُ                      الليل�ال��يم�الذي��س( و، )فقدان��ليف� �لكفاه�)�ا��افق�ن�ُّ  دُ ل،�ولو�اكتفى�بالعامل��و

�ع���نفس�الطائر،�و�و��صل����موضوع�القصيدة نأن�يدخل�ال�م�وا��ز ّ           لكن�إضافة�.  ّ                                                             

� �املع�� �إ�� �جديدا �يضيف �الثا�ي �العامل �ذا
 

                                       
ً

�املبال�فض– �إيقاع �عن ال
 

                
ً

� �ألن�–غة �ذلك

                                                           
  .٦/٢٤٠:  العقد الفرید- )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

الليل،�وال��يم�منھ�خاصة،�محل�فزع�املخلوقات�وقلق�م،�و�و�أشد�فزعا�وقلقا�ملن�فقد�
                                                                               
ً ً ّ

ّ                                                         ومن��نا��انت��ضافة�للعامل�الثا�ي�الذي�أضاف�ال�م�إ����ذه� .أن�سھ،�و��ره�أليفھ

�تق���� �جعل�ا �الذي �بال�م �الشعو �ت��يم �جانب �إ�� ، �مغز �ذات �املسكينة ر  ا��مامة ّ                                                                     ى َ   

لنواح�وال��جيع�وكأ��ا�تقيم�مأتما�لوداعھ�وتأب�نھ،�ومن�املبالغة�تجسيد�معا�ي�ليل�ا����ا
 

                                                                         
ً

قيق�مثل�ا��مام،�وقد�أبان� رال�م�وكأ��ا�عبء�ثقيل�ال�يحتملھ���سان�فما�بالنا�بطائر�                                                                                ّ

  :الشاعر�عن�ذلك����الب�ت�العاشر

احت���م�لو�تضمن�مثلھ��� َ                        ر    و َ ّ َ ميم    اح�و�و� ر ح����آدمي�  ر
 
                     ُ   َ
ٍ
ّ  

�تلم    �النف����كذلك �القلق �عن �تب�ن �ال�� �وا��ركة ��ضطراب �حال �ال��ك���ع�� �ذلك ح

�تكرار�مادة اء �السر�و �ولعلھ ن؛ �الطائر�املحز �لذلك ��ستقرار�الذ��� روعدم  
ِ                                                                 و 
ّ ��� )ماد(:  

�ثم�ال�يخفى�ذلك�التالؤم�الصو�ي�وا��ر�ي�����بيات،�)�ماد/�مادت/تميد(الب�ت�الرا�ع�

بل�واملر�ي�أيضا�و�ع���ذلك�أ
 

                          
ً

� لن�الفكرة�شغلت�ع���الشاعر�كث��ا�من�حواسھ،�وال�أقو
 

                                                 
ً

�نفسھ �عليھ �مختلف�. ملكت ��� �بالطبيعة �وثيقة �عالقة �لھ �املوضوع �ألن �إال �ذلك وما

�الالمع�الذي��شق �ضوء�ال�� ق مظا�ر�ا�الصامتة�والصائتة؛�ف�ا�نحن�نر ى                                                              ّ �جلباب�الليل�ّ  

�قمم�ٍ                                                     املظلم�ثم�ذلك�الصوت�ا��افت�ال�ادر�الذي�يتعا������تر�ث ق�يأ�ي�للمنصت�من�فو

��ة�بفعل�ال�سيم�العليل،�و�ذا�العلو�يز�د�الصوت�وضوحا�����ذان،�ثم� ���ار�املتأ
 

                                                                          ر
ً

 

�عن� ��عيدا �ذلك �يفعل �الطائر�أن اد �أ �وقد �حزنھ، �و��ث �أملھ �ينفث �الطائر�الذي ذلك
 

                                                                        ر
ً

 

� �وكآبتھ �بحزنھ ��نفراد اد �أ �وكأنھ �أنافت(ر�نظار، �بليل �ساق ٍ                �ع�� َّ       فرجعتٍ �شرح�و. )ّ أما

�وتوظيف�ا،� �و�ساليب �اختيار��لفاظ ��� �املع�� �القدح �فل�ا �أو�الش�لية �الواقعية حال��ا
  

                                                                               
ّ ُ

ِ
�صنع� �معا �واتحاد�ما �ا��انب�ن ��ذين �ومن ��بيات، ��� �ا��ر�ي �ا��انب �بذلك و�تصل

 
                                                                       

ً

  .الشاعر�ح�ايتھ�وصاغ�قصتھ،�وكأنھ�ينقل�ما�أبصرتھ�عيناه�بدقة�و�راعة

�خاص     �جزء �القصيدة �الشاعر�للبوح�بالباعث و�� �خصھ �ونواح�ا �ا��مامة �ب�اء اء ّ                                           ر �و  

�والب�تان �ا��ز�ن، �٦(: ّ                           �سر�طائره ،٧(� �أتيح(، ام � ٍ       ر �لھ �قصة�)تحوم /  �الشاعر�ف��ما �يح�ي

� داه�ف�ان�ذلك�س�با����حز ماه�صائد��س�م�من�كنانتھ�فأصماه�وأ نذلك�الطائر�الذي�
 

ر                                                                           ر
ً

  

باعث�ع���ب�اء�ا��مامة�حديث�منطقي�وا��ديث��نا�عن�ال. ا��مامة�ونواح�ا�ع���أليف�ا

يوافق�من���الشاعر����ترت�ب�أبيات�قصيدتھ�بما�يناسب�املع���املراد،�والوا����نا�أن�

�القصيدة،�كما�لم��شغل�بھ�جانبا�كب��ا�من��بيات� شاعرنا�لم�يذكر�ذلك�الباعث����أو
  

                                                                             ل
ً ً

 



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ما �ح�اية �ل�س �قصيدتھ �موضوع �أن �ذلك �وعلة �ا��مامة؛ �وصف ��� �فعل �حدث�كما

��و� �البدء �منذ �إليھ �قصد �الذي �موضوعھ �ولكن �ا��صوص، �وجھ �ع�� للطائر�املصاب

ومن�. وصف�ا��مامة�ال���فقدت��ذا��ليف�و�سليط�الضوء�عل��ا�من�ج�ات�مختلفة

ثم�جاء�ذكر�الباعث�ع���ب�ا��ا�ونواح�ا�وسط�حديثھ��ص���عن�ا��مامة،�كما�حرص�

�حديثا�موجزا�فال�يط���ع���م أن�ي�و
  

                                ن
ً ً

و�ان�ترك��ه����الب�ت�ن�ع���ذلك�. وضوعھ��ص�� 

�الطائر ���ا مي � �ال�� ُ                        ر القوس �نبعة:(   �بصفراء ٍ              ر ام  /�� �الشَ       �ع�� �ما��� �س�ا
 

              
َّ

� ،�)ميمَ  صباة

ومثل�تلك�املعا�ي�. وا��ديث�عن�القوس��عكس�قو��ا�وصالب��ا�ودق��ا����إصابة�الغرض

تفيد�قساوة�املص���الذي�القاه�ذك
 

                             
َ

فإذا�جئنا�إ���ا��زء�  .ّ      لرامير�ا��مام�ع���يدي��ذا�ا

احت(: �نرا�ا�ت���قولھ����الب�ت�العاشر)١١�،١٥(�خ������القصيدة،��بيات� ّ      م�لو�َ    ���رو

تضمن�مثلھ
           
َ �أن�الشاعر�قد�فرغ�من��سليط�الضوء�املباشر�ً       �إيحاءيتضمنو�ذا�الب�ت�..) َّ

�والش�لية �النفسية �حال��ا �وصف �عن �ا��ديث �وأن�� �ا��مامة، �تو. ع�� �لين���ثم جھ

�يختتم� �ف��اه �واملسرح �الس�نما �صناعة ��� �اليوم �نراه �بما �أشبھ امية �د ���اية رقصيدتھ

القصيدة�بمشا�د�استعراضية�متتالية�من�الطبيعة،�وكأنھ�يحمل�بيديھ��ام��ا�تصو�ر�ة�

ّ           ولنعد�مرة�. ُ                                                                   يحرك�ا�كيفما�شاء����أجواء�امل�ان�الذي�ش�د�حادثة�الطائر�ونوح�ا��مامة

�إ���قرا �كيف�صاغ�ىأخر �الشاعر�بطر�قة�خاصة�تب�ن�عن�اىءة��ذه��بيات��خ��ة�ل��

�و���ار�الس�نما�ي؛� ��ستعراض �بطر�قة �وترتي��ا �الطبيعة �من �املشا�د صد � ��� ربراعتھ

�ابن�يز�د   :ليقو

�إيماض،�وللدمع�واكف��� فلل��
                           ق 
ٌ ـــن�نحـــر�ح�مـــــــولل      ــ   راق�ن�يمـــو�العـ

ـــولل ـــملحطائر�اـــــــ ــــــــ ن��ـغم�كأ��ا����ــــ    ز
ٌ                 و  ْ ُ
ِ ـــــــــع���كب     ــ   د�الصب�املحـ

            ِ ِ
َّ ـــِ ب��لومـ

  
      

ُ ُ
  

ـــغ ـــ ع�املـنصنـــــــــ واء�ير ــــــــــــٌ               ة�����ـــــ ت�ن�وتا
 
ر

              
ً
 

َ                        ب�اء�كما�يب�ي�ا��ميم�ح   َ ـــٌ ــ ــ   ُ    ميمـ

�أين�مصابھ���� ا�أشيم�ال�� ق     فطو    
ُ                            ر ُ َ َ َ ُ ُ ً
ـــوط     ا�إ���إعــ و

 
         ر
ً
ـــــ  ــــــــ ــ   ُ             وال�تلك�أ�يمـ

�شديدة�      �مظلمة �مشومة �ليلة �جوف ��� �الالمع �ال�� �إ�� ة ��نظار�تا �يوجھ ق فانظر�تراه ر                                                                         ٍ   ّ

� نا�إ���الدمع�الواكف�الذي�يتحدر�ش�ئا�فش�ئا��عب��ا�عن�حز ة�يوجھ�أنظا ن الظالم،�وتا
   

ر  ٍ                                                                            ر
ً ً ً

  

نا�. دف�ن��عكسھ�الواقع�املحيط�با��مامة ��سلط�أنظا ة�أخر روتا  ر
 

ِ                       ى
ّ

إ���الر�ح�القادمة�من� 

�ال�سيم قة � �ول�ا �العراق �حولھ�. رنحو �تدو �الذي ��ص�� �املوضوع �عدساتھ �ت���� روال

نا�إليھ�من�جديد� نوللطائر(رالقصيدة؛�فيلفت�أنظا و�و�����سليط�الضوء�ع���..) و�املحز



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

��ذا� �نظره�إ�� �لفت �ما �و�و�أو �ا��انب�الصو�ي �ال�يفار �أيضا �املش�د�التصو�ر ل�ذا ق ي
 

                                                                          
ً

ب،�و���مطلع�القصيدة؛�حيث�يقوالطائ لر�املكر اك�ل�ا(: و �أطراف�� ر  �فو ِ              ق ،�و�و����)ُ     ن�يم  ِ

�ثالث �صو ��� �لنا �و�رصده �جديد، �من �الصو�ي �ا��انب ��ذا �ع�� �يضغط �ا��تام   .ٍ                                                                    ر �ذا

� �القصيدة ��� �الصو�ي �ا��انب �الشاعر�ع�� �ضغط �–وعلة �أر �واقعة�–ى�فيما �حدوث

� �ت�شط �الليل �و�� �ليال، الطائر�ا��ز�ن
 

                                  
ً

�الليل� �لظالم �سوا�ا �أك���من �السمعية ا��واس

�القصيدة ��ذه ��� �ذكر�ال�� �أسرار�أ�مية �سر�من �وذلك �فيھ؛ �ا �الر ة قوند ؤ  ّ                                                               ر    .� �الصو رأما

�النحو ��ذا �ع�� �تقع �ف�� �الثالث؛    �غم(: الصوتية
   ٌ ْ ُ

� �الصب �كبد َّ                �ع�� املحِ
 

   
ُ

�)ب ع�ُ     غناء(، و�ير

�)املنصت�ن �،ٌ     ب�اء(، �ا��ميم �يب�ي �الصو. )ُ     حميمَ                  �كما �قبيل�و�ذه �من �ل�ست �الثالث ر

�لنقل� �منھ �اج��اد �لكنھ �الطائر�ا��ز�ن؛ �الصادر�عن �الصوت �طبيعة �تحديد ��� ٌ                                                                           اختالفھ

جات�. حقيقة��ذا�الصوت�وطبيعتھ�ال���سمعتھ�آذنھ رو�غم�الطائر�أو�صوتھ�متعدد�الد

ومختلف��يقاعات،�وما�من�شك����أن�صوت�الطائر����غنائھ�يختلف�عنھ����نواحھ�أو�

�عن�مناجاتھ �وحديثھ �السيما �لھ، �يحسب �الصوتية اجات �الد �ل�ذه �يز�د �وتمي���ابن ُ                                                                ر ،  

ّ                                                                            ا��انب�الصو�ي�لدى�الطائر�ع���مدار�القصيدة�مختلف�الوصف�����ل�مرة،�ولو�أعدنا�

��غم/�تناديھ/َّ       �فرجعت/ن�يم: ( النظر����حصره�لوجدناه�ي��ء��كذا
  

    
ْ ُ

�إعوال�/�ب�اء/ُ      �غناء/

�ومت،) �مختلفة �صوتية جات �د �ومعرفة�ر��ذه �للتمي���بي��ا، �وتدقيقا �إمعانا �تتطلب فاوتة
  

                                                 
ً ً

�م� �يز�د �وابن �املسميات�َ  رَ                      مقاصد�ا، ��ذه ��عدد �بدليل �كب��، �حد �إ�� �ذلك �فعل ��� 
                                                 ٍ
ّ

�سبع� �بلغت �ح�� ن �الطائر�املحز �صوت �عن �ف��ا �يحدثنا �مرة ��ل ��� �واختالف�ا والصوتية                                                                           ّ

جات�صوتية،�و�فيدنا�ذلك��مر�كذلك�أنھ�مكث�أمدا�ل�س� د
 

                                                  ر
ً

َّ                       بالقص���ي�سمع�إ���صوت� 

جات�صوتھ�ومقاصد��غماتھ رذلك�الطائر،�و�طيل�تأملھ�ح����س���لھ�التمي���ب�ن�د
                                                                         
ّ.  

�من�     �يناس��ا �ما �صوتية جة �د �ل�ل �جعل �أنھ �خالل �التمي���فيبدو�من ��ذا �بر�ان رأما

املقاصد؛�فمثال�حديثھ�عن�
 

                      
ً

  �ع���كبد�الصب�املحب�كأ��ا(: �أتبعھ�بقولھ)النغم(
                      ِ ِ
ّ َّ �لِ

 
  
ُ

،�)وم

�بحيث� �واملحب �العاشق �عاطفة �يالئم ��غما �ي�و �ح�ن �الصوت �طبيعة �أن فالوا��
 

                                                                 ن
ً

 

�حية �� �نفسھ ��� �و�بعث �الصوت ��ذا ر���يھ �صوتية�. ُ                                      �أخر جة �د �عن �تحدث ىوملا ر

� �مثل �بقولھ)الغناء(مختلفة ع(: �أتبعھ �و�ملك�)املنصت�ن وير �السامع�ن �يد�ش َّ                            �بمع��

�وعاطف��م �حواس�م �امل. عل��م �غناءو�و��ذه �مجرد جة�. َّ             رة �د �عن �تحدث �ح�ن �إنھ رثم

� �مثل �أخر �بقولھ)الب�اء(ىصوتية �كما(: �أتبع�ا �ا��ميم �صوت�)ُ     حميمَ              �يب�ي �إذن �فذلك
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                                    ّ َ ْ
ِ 

�ومؤ�س��م �أحب��م �فقدوا �ومن ن�ن �املحز �مقامات �يناسب ��ذه�. وحز�ن �أن �ب � �من روما

�أ��ا �أحسب �بل �لبھ، �عليھ �الشاعر�وملكت �أد�شت �املختلفة �الصوتية جات ّ                                                                ر الد �شغلتھ� 

����ذلك�ا���ن�لي���ء�جوف�ليل�مظلم؛�فبدا� �الذي�أخذ�يتكر ر عن�متا�عة�وميض�ال�� ٍ                                                                         ق   

لنا�الشاعر�متح��ا�
 

                  
ً

هإ�� ر�أ��ما�يوجھ�أنظا                    ّ:  

�أين�مصابھ� ا�أشيم�ال�� ق  فطو    
َ                         ر َ ُ ُ ً
ا�إ���إعوال�تل    ��وطو

 
                   ر
ً
  ُ       ك�أ�يم 

    � �نر�� �أن �املمكن �فمن �نحو��مر�ن؛ �ميلھ جة �د �التمي���ب�ن ّ                                                           ر ولو�ش�نا �وتطلعھ�  ميلھ

�ة�ا��مامة�و���تتمادى����إعوال�ا ودليل�ذلك�قائم����القصيدة�عامة�. ؤ�شغف�نحو�ر

�شطر�ف��ا �أم���تك�حمامة�أشاقك(: لمنذ�أو �بر
                  ق  
ٌ �فا��واب�أن�الذي���اه�وشغل�!)؟ ٌ

����الب�ت�املشار�إليھ�. قعليھ�قصيدتھ���و�ا��مامة�ال�وميض�ال�� والدليل�قائم�أيضا
 

                                      
ً

سلفا�من�واقع�
 

             
ً

�قال �ة�ال�� قاختيار�ألفاظھ�وطر�قة�توظيف�ا؛�ففي�حديثھ�عن�ر  ُ     أشيم(: ؤ

�وأت�بعھ)قال�� �انظر�إليھ �قال. �بمع�� �ا��مامة �عن �حديثھ ��ع���)ُ     أ�يم(: و�� ُ               �وال�يام

�بال���ء �وا��نو �مع���. نالشغف ��خ���من �الب�ت �يوحيھ �ما �التمي���بي��ما ��� وكفانا

  :املفاضلة�ب�ن��مر�ن

�ذا� �نومن�دو ى �شتاق�من��ان�ذا��و ُ                                ��و�عـزب�عنھ�ا��لم�و�و�حليم   ُ ً                     ُ ِ ُ ْ  

. يومن�الوا���أن�الشاعر�يرتكز����بناء�قصيدتھ�ع����سلو��ن�القص����والتصو�ر     

�من�فلسفة�الشاعر����النظم� َّ             �كما�مر�بنا�–لفأما��سلوب�القص���؛�ف�و����املقام��و

� �اختالف�ا �ع�� �الشعر�ة �فنونھ اسة �د �أن� –ر�� �لھ �مدعاة �القصيدة �موضوع ��ان ولقد

��ا�لنا�الشاعر� و�سلك��ذا�املسلك����صوغ�القصيدة؛�ف�و�يقوم�����صل�ع���ح�اية�ير

����الواقع�املحسوس �لھ �بدت �القص�. كما �يتخذ�من �الذي ��سلوب ��ذا �ناس��ا �ثم ومن

�لنقل��ف�ار�وسرد�املعا�ي طر�قا
 

                            
ً

دامھ�ل��مل�و�ان�من�دالئل��ذا��سلوب�ك��ة�استخ. 

�النحو ��ذا �ع�� �القصيدة �طو �ع�� �/�ماد/�تميد/ّ       �فرجعت/�أنافت/أضاف(: لالفعلية

ماه/�أتيح/�تناديھ/فباتت ت/�فأصماه/ر� �يطر/ر�فطا احت/�تحوم/�لم ��ذه�..) ر�و ومثل

�والواو ��الفاء �مناسبة �ط � �بأدوات �بي��ا �الشاعر�فيما �ط � �الفعلية رالصيغ ��ذه�. ر ومن

الصيغ�الفعلية�أيضا�تو
 

                     
ً

لدت�تلك�ا��ركة���سيابية�فتجعلنا�نبصر�ا��دث�ونتفاعل�مع�

�با��ركة �النابضة �. �ف�ار�ا��ية �ل �انكما �القص��� �ألسلوب �إنضاج �العمل�فضل �ذا

�الرا� ة �الصو ��ذه �ع�� ّ                           ر وإخراجھ �فني  �لقطات �إ�� �النص �تحيل �ال�� �للبصر�عة �متتا�عة ة
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   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�بطر�ق��س. �حظ�كب��ف��ا اليب�البيانية��ال�ش�يھ�و�عض�روالشاعر�لم�يصنع�تلك�الصو

ألوان�البد�ع��الطباق�مثال�أو�الكنايات�فحسب�بل���أ�كذلك�إ����ساليب�
 

                                                                 
ً

�ال���املباشرة

�ف�أو�تحو�ر�أو�تجميل � ز تنقل�الواقع�كما��و�دو ٍ                                          ن    .  

�ع���     �و�عرفنا �يز�د �ابن �لدى �شعر�الوصف �قراءة ��� �ممتعا �وقتا �قض�نا �فقد    و�عد،
                                                                       ّ ً ً

�وال �املستقلة �ومعرفة�حالتيھ �لتمي���ا �حدة �ع�� �م��ا ��ل �حيال قفنا �و ٍ                                                        و غ���املستقلة،  

 خصائص�ا�وقيم�ا�الفنية�و�سلو�ية،�وخرجنا�من�ذلك�
 
                                               ِ

َ
أو����ا����ب�تائج�مختلفة��لھ�ِ

ّ                                                            لكن��مر�امل�م��نا��و�أن�ابن�يز�د����شعر�الوصف�الغ���املستقل،�. حي��ا�من�البحث

، ��خر �الشعر�ة �فنونھ �يتخلل ��ان �الشعر���دمة�ىوالذي �من �اللو ��ذا �يوظف ن��ان

ه�وتجسيد�معانيھ،�وإبراز�مقاصده غبة�منھ����توضيح�أف�ا �، رأغراضھ�الفنية��خر ر أما�. ى

� �حصرتھ �فقد �املستقل؛ �و�و�ا��انب �لديھ؛ �شعر�الوصف ��خر�من �ملا�–النوع �طبقا
 

         
ً

دنا�من�شعره� م�وصف�يأ�ي����مقدم��ا�وصف�النجوم�وال�واكب،�ث: ر����ثالث�صو–رو

�. ر�ان�ا��يل،�ثم�وصف�ا��مامة�ال���فقدت�أليف�ا����حادثة�صيد رواملطالع�ل�ذه�الصو

تھ�الفنية�ومو�بتھ����صياغة��ذا� رالثالث����شعر�الوصف�لديھ�ال�يرتاب����براعتھ�وقد

  .�لوان�من�الشعر

  

*** ***  

  

  

  

  

  

  

ا ا  
  

 ا    ّ  ..م درا  



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٥٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
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                                    ّ َ ْ
ِ 

 

 - ظ واا.  

 - اء ا. 

 - ء اا ): ،زن، اعاا(. 

 - رة اا. 

 .ار - 

 - ا ا.  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    � �اج��نا �وقد �شعر�و�ن، �مع �الطو�لة �الرحلة �طبيعة�اّ                           �ذه �ننظر��� �ا��ص��، �يز�د بن

�م �وإنزالھ �عليھ �وا��كم �تقييمھ �لنا �ت�يح �ال�� �الفنية �الوج�ة �الشعر�من �ال����ذا ��لتھ

اسة�فنونھ�الشعر�ة�ما�ي�يح�. �ستحق�ا روقد�مر�بنا�أثناء�د عن�تھ�ّ                     لنا�التعرف�ع���شاعر�ّ                                              

قرب�السيما�وقد�اتخذت�من�املن���التحلي���مسل�ا�لتحقيق�ذلك
                                                        
ً اسة�الفنية�. ُ �الد رودو ر

��ذا� �عالقة �مراعاة �مع �م��ا �جزء ��ل �النظر��� ��و�تدقيق ��دبية ��عمال �من �عمل ٍ                                                                         ألي ٍ
�ء��غ��ه�من�أجزاء�العمل��د�ي�السيما�وأجزاء�اا��ز ٍ                 ���فلك�واحد�لھ�رلعمل��د�ي�تدو ٍ

��خر ��جزاء �ببا�� �تحيط �ال �ال�� �ا��زئية �النظرة �تنقض�ا �ما � �ال�� �وأصولھ ىنظامھ  .ر

يونبدأ�ا��ديث��نا�بالنظر�إ���ألفاظھ�وأساليبھ،�ونتعرف�ع���خصائص�م��مھ�الشعر                                                                            ّ.  

  :ااظ و -) ١(     
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   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�فالرجل�    �عر�ضة، �لسانية �ثقافة �مالمح �بوضوح �ير �يز�د �شعر�ابن �الناظر�إ�� ىإن                                                                       ّ

�التصر�ف �وحسن ��شتقاق، �وسالمة ��عراب، �قواعد �ع�� �. حر�ص �الشعر يوم��مھ

يتم���بجزالة�اللفظ،�ومالءمتھ�ا��سنة�للمع��،�و�و�ال�يقف�عند�حدود�ثقافتھ�اللغو�ة�

�م �من �تأثر�ا �ال�� �ذاكرة�العر�ضة �بفعل �ت�ونت �أيضا �ولك��ا �آنذاك، �املختلفة �ا  صاد
 

ٍ                                                  ر
ً

 

� ات�العر�ية�الشعر�ة�والن��ية،�وقد�استفاد�من�ذلك�بذو ققو�ة،�اخ��نت�كث��ا�من�املأثو ر
 

                                                                                
ً

ٍ              عال�وحس�مر�ف كما�أتيح�لھ�أن�ي��ود�بزاد�واسع�من�ثقافات�عصره�السيما����علم�. ٍ

  .الفلك�والنجوم

�خصائص�أسلو�ھ�وا��ة�ئالقارتبقي�البن�يز�د�يطالع��امليالشعر ال��اثومن�ذلك�     

�من�أسلو�ھ�بصفة�عامة� �ما�يمكن�أن��س�شعره�القار يللعيان؛�وأبر �ة�–ز ؤ�انطالقا�من�ر
 

                
ً

ه�فنحس�بصاحبھ�يطالعنا�دائما��عقلھ�: " �أنھ-نقدية مرآة�صافية�ل��ص�تھ��ل�ا،�نقر
 

                                                              ؤ
ً

 

�سواه �من �يم��ه �ما �و�ل �وعقيدتھ �ومزاجھ �وخلقھ ه وشعو
                                               ر 
ُ �إنما�.   ��سلوب وأظ�ر�خواص

ه�عن��سلوب�ما�ذ�ب�إليھ�ةوخالص،� )١( "ت�شأ�من���صية��اتبھ� ر�ما�يمكن�أن�نتصو

ئ�سية�ي�ب���)٢(".ٌ                              �لمات�مناسبة����مواضع�مناسبة�" من�أنھ�) سو�فت( ر�وأن�لھ�صفات�                            َّ

،�الوضوح،�القوة،�ا��مال: أن�نف�ش�ع��ا�لدى��ل�أديب،�أوجز�ا�النقد�ا��ديث����ثالث

�النفس�وموا���ا�الطبيعية؛� ىو���صفات�عامة�يخضع�ل�ا��ل�أسلوب،�ثم����تتصل�بقو

،�وا��مال�للذو قفالوضوح�للعقل،�والقوة�للشعو   )١(.ر

����ء�ي��ظ����     ُ                 ل وأو ط�الثالثة�مجتمعة؛�  وأسلوب�ابن�يز�د�أنھ�تتوافر�فيھ��ذه�الشر

ّ                        ر �توافرت����أسلو�ھ�وتم���وا��ق�أن�ذلك�يخضع�ألمو. الوضوح،�والقوة،�وا��مال: أع��  

،ھُ     م��م��ا� من�ب�ن�ٌ                                    أن�الشاعر�حر�ص�ع���أن�ي�تقي�ألفاظھ�: �يأ�ي����مقدم��اي�الشعر

�الفخم؛�عمال�بوصية��شر�بن�املعتمر ذلك�الفصيح�العذب،�واملش�و
 

ر
                                                         

ً
 

ْ �لفظك�: " َ نأن�ي�و

شيقا�عذبا،�وفخما�س�ال�
    

                     ر
ً ً ً ً

ه،�وتجا�س�،�انيھمعألفاظھ�تالئم��كما�حرص�أن�)٢(".  من�رأف�ا

؛�علما�منھ�وتجر�تھ�الشعر�ة�بل�وعاطفتھ�ج�ة،�كما�تالئم�غرضھ�الف��� من�ج�ة�أخر
 

                     ى
ً

 

                                                           
 .٢٥٧:  أصول النقد للشایب– )١(
 .٢٥٦:  أصول النقد للشایب- )٢(
  .٢٥٤:  أصول النقد للشایب- )١(
 .٩٩/ ١:  البیان والتبیین للجاحظ - )٢(
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                                    ّ َ ْ
ِ 

� �ة�" أن �ل��ا ��املعرض �ف�� �غ���ا ��� �وتقبح �ف��ا �فتحسن ��شا�ل�ا �ألفاظا رللمعا�ي
   

                                                                    
ْ ُ ً

��عض� ض�دو نا��سناء�ال���تزداد�حسنا�����عض�املعا ر
                                                
ً ُ“.)٣(  

�عال،�و�و�ال����زه�أن�يحسن�ذلك�و�ذا��نتقاء�اللفظي�يخضع����املق     �لذو  ام��و
ق   ُ                                       ل
ٍ ٍ  

�الذو �و�قوده �املع�� �يقتضيھ �و���ر�حسبما �منھ �يأخذ �ثر �اللغو ق�ختيار�وم��مھ ي . ي

اس���لفنونھ�الشعر�ة؛�إذ�أن�غاي����انت�الكشف�ع روقد�تناولت�ش�ئا�من�ذلك�أثناء�د
 

                                                                            
ً

ن�

تھبراعتھ����النظم�و �و. ����انتقاء��لفاظ�وصياغا��ارم�ا ى�نا�أعيد�الكرة����جوانب�أخر                               ّ

تتصل�باختيار�ألفاظھ�وأساليبھ�معا؛�ومن�ذلك�قولھ����املديح
 

                                                       
ً

:)٤(  

ولو�أن�ركبا�يمموك�لقاد�م��
 

                          
ً

ُ                              ���سيمك�ح����ستدل�بك�الركب  ُّ ُ  

ّ                                                                          فانظر�كيف�دل�ع���مع���ا��ود�والكرم�من�أ�سر�طر�ق،�و�أب���لفظ؛�وجاء�بالشرط�   

�آخ ��� �با��واب �ل��بطك �أولھ ��� �لتأكيد��ذا�)لقاد�م /لو(ره �بالالم ��نا�مق��نا �وا��واب
 

                                     
ً

�وقوتھ �وثباتھ تباط ��ك���. ر� �الوا��، �العذب، �الس�ل، �للفظ ��نتقاء �بمسألة وعنايتھ

ه�لفظ� ركبا(رمالءمة�للمع���تت����نا����إيثا
       
ً ْ ،�ولم�يقل�مثال�)َ

 
              
ً

�أو�نحو�)قافلة(�أو�)جماعة(

. ليفيد�التعميم�و�طالق؛�ف�شمل��ل�ركب�وأي�ركبوانظر�تراه�جاء�بال�لمة�نكرة�. ذلك

؛�ولم�يقل�مثال�)َّ      يمموك(: ثم�قال
 

              
ً

�)قصدوك( ل�أو�أتوك،�أو�نحو�ا؛�ألفضلية�اللفظ��و

  .ع���الثا�ي

و��ر�كث���من��لفاظ�الدالة�ع���) �سيمك(: ولقد�آثر�التعب���عن�ا��ود�والكرم�بلفظ     

ه�لل�لمات�عند�ٍ                                 الكرم،�وال���تصل�إ���املع���بطر�ق ر�مباشر؛�ذلك�ألنھ�ال�يقف����اختيا

حدود�دالال��ا�اللغو�ة�فحسب�لكنھ�ير�د�م��ا�أن�تفيض�فيوضات�توافق�ما�أف���عنھ�

�يف�� �والصفاء،�. ومالم �وا��مال �والرقة �اللطافة �من �فيھ �ما �ال�سيم �لفظ ّ                                                          و��

� �ال�سيم �السيما �ال�واء �عن �بحال �ال��ستغ�� ���سان �أن �و�كذا�واستحضار�مع�� منھ،

واختار�. ا��ود�والكرم�من�املمدوح�ف�و�بمثابة�ال�واء�العليل�الذي�ال�يمكنھ��ستغناء�عنھ

م�الفعل�) قاد(: قبل�التعب���بلفظ�ال�سيم�لفظ �طھ�بالالم�الواقعة����جواب�شرط�للز وو ر

جوب�حدوثھ،�وكأنھ�مرتبط�بقدوم�الركب�إليھ�ال�ينفك�عنھ ّ                                                   و و ه�.   روال�يخفى�كذلك�إيثا

                                                           
 .م١٩٨٥عة دار العلوم طب ، ١١:  عیار الشعر البن طباطبا العلوي- )٣(
  .١٥١:  الذخائر- )٤(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٥٣
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   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�الت �أمثال) قاد(عب���باللفظ �املع�� �توافق �أخر �ألفاظ �من ىبدال  
                                   ً

ولفظ�. ونحو�ا) ّ   دل(: 

  .ّ                                      �و���مع���القيادة�ما�ي�يف�ع���مع���دل)قاد(يناسبھ�لفظ�) الركب(

�النحو�      ُ       الركب��ستدل�بك�ح��(وم��ء�ختام�الب�ت�ع����ذا ح�)ّ و�تأكيد�للمع���املطر                       ٌ

�الب�ت �مطلع �امل. �� �الغاية �كذلك �ل�موفيھ �ال�سيم �قيادة �من �النحو�. ستفادة ��ذا ع��

�املز�د �إ�� �وتطمح �معناه �لتالئم �وأساليبھ �ألفاظھ �و��تقي ه، �أشعا �يز�د �ابن ولو�. ريصوغ

َ      �يمم/الركب: (َّ                                          أعدنا�النظر����الب�ت�السابق�وتفحصنا�ألفاظ ل��ظنا�) ��سيمك/�لقاد�م/َّ

� �يمتطي �الذي �الركب ة �صو ��ذ�ان ّ                                              ر استحضار�الشاعر�إ�� ��نا�  �متنقال ظ�ر�ال��راء
 

                      
ً

��ذا� �لو�أن �بالنا �فما ة، �املفا �مسالك ��� �يقوده �دليل �إ�� �ا��اجة �أشد �و�و��� زو�ناك،  
                                                                              ٍ
ّ

�حيتھ �وأ �املمدوح ��و�كرم �من�. رالدليل �عر�ية ة �صو ��� ه �الشاعر�أف�ا �ساق �ذلك رو�عد ر

فة�حيث�تتأصل�معا�ي�الكرم����النفوس   .وبي�تھ�البدو�ة�املعر

  ز�د�من��ھ��ذا����إيثار�اللفظة�الشا�عة�والس�لة�الوا��ة�العذبة،��وال�يخالف�ابن�ي     
                                                               َّ َّ

�ة� �ر �من �انطالقا �الكث���الغالب، ��� �املع��، �تخدم �ال�� �الدالالت �الكث���من �تحمل ؤال��
 

                                                                             
ً

ــــبـ: النقد�القديم�ل�ا ــ ما��م،�" ـ فھ�الناس����استعمال�م،�و�تداولونھ���� �مما�يتعا زأن�ت�و ر ن

�وحشيا� وال�ي�و
 

             ن
ً

غر�با،�أو�عاميا���يفا� 
   

                      
ً ً ً

ف�" �أو�)١(" �سمحا،�س�ل�مخارج�ا��ر وأن�ي�و
 

                              ن
ً

 

نق�الفصاحة،�مع�ا��لو�من�ال�شاعة� الل�م�إال�القليل�الذي�،)٢(“ومن�مواضع�ا،�عليھ�ر
 

                     
ّ

يقع�منھ�ع���غ���عادة�ف�شعر�حيالھ�بالثقل�أو�العسرة�ال����غاير�ما�ع�دناه����ألفاظھ�

  )١(:مقام�املدحمن�الس�ولة�والسالسة�كقولھ����

ْ                                  يث���عليك�إذا�النفوس�تطايرت�� ُ ُّ َ     �حد�امل�ند�والسنان�الل�ذم   ُ
 
 

 
                          ُ َ َّ ُ

ِ
ّ

ِ
َّ ُّ  

الل�ذم( فلفظ�    
 

      
َّ

عونة�جرسھ�����ذن،�وعسرتھ�ع���اللسان)  . ر�نا��س�شعر�غرابتھ،�و

سيف�ل�ذم: يقال: والل�ذم����اللغة
  

        
ْ ٌ

حاد،�وكذلك�السنان�والناب،�ول�ذم�ال���ء: 
                                         
َ ْ . قطعھ: ُ

��عض�م �قاطع: وقال ����ء ��ل ��� الل�ذمة
                          
ُ َ �الليث. ْ �أو�: وقال �سنان �من ����ء ��ل الل�ذم

                                                           
: وینظر كذلك .محمد عبد المنعم خفاجي/ تحقیق د. ٩٨:  أسرار البالغة لإلمام عبد القاهر الجرجاني-  )١(

  . الشیخ محمود شاكرقتحقی. ٤٤:دالئل اإلعجاز 
  .٦٥:  ینظر نقد الشعر لقدامة بن جعفر- )٢(
  .١٦٧: الذخائر - )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٥٤
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   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�قاطع �املتصاعد�)٢(.سيف ه �شعو �باب �من �اللفظ ��ذا �ع�� �الشاعر�وقع �أن روأحسب

�. باملبالغة�و�و����مقام�املديح ضوحا وولو�أنھ�اس�بدل�ا�بلفظ�آخر�أك���شيوعا�و
 

                                            
ً

: �لفظ

�ا. �أو�قاطع�أو�نحو�ذلكباتر �ولقد �الشاعر�لفظ �آخر�من�شعره�) باتر(ستخدم �موضع ��

  )٣(:كقولھ

فخرجت�أقدم�صاح���متو��ا��
                            
ً ُ    ��بحمائل�العضب�ا��سام�الباتر  ُ

   
                             ِ ِ ِ

َ ُ ْ
ِ  

 ���ل( وكذلك��لمة�
     ِ
  )٤(:���قولھ ) ْ

ِ                              و�حل�ما�عقد�الرجال�بكيده��� ُ ُ                              عفوا�و���ل�كيده�ما�أبرما    ُّ ُ ْ َ ً ْ  

 ���ل:( فال�لمة     
      ِ
ْ �الشاعر�غر�بة�ا��رس�)ُ قع���السمع،�ولقد��ان�ذو �مع�ما�عرفناه�-َّ                               

�ا�إ���سوا�ا،�السيما�وقد�ذكر�بديال�ع��ا����مطلع�الب�ت�- عنھ� �جديرا�أن�يتجاو
ز  

 
                                                                   

ً ّ  
ً

. )و�حل(

وأحسب�أنھ��ر�ا�من�تكرار�ال�لمة�ذا��ا����الشطر�الثا�ي�استعاض�ع��ا�بما�يرادف�ا�لغة�
  

                                                                                 
ً ً

لك��ا�تخالف�ا�وقعا�وجرسا�وذوقا
    
                              
ً ً ً ْ

  )٥(:�ذا�القبيل�قولھ����وصف�القوسومن� .

ام�بص ٍ             ر أتيح�لھ� ـــ  ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــ  ع�����س    ٍ              فراء�نبـعة���ـ
         ِ
ْ   �ا�ما����الشباة�صميمَ

                    ُ َّ
  

 �عما�أشرت�إليھ�����لفاظ�السابقة؛�من�حيث�الشدة�)ْ      ��س�ا(: و�نا�ال�تختلف��لمة    
 

                                              ِ
ّ

ُ        ال��س(و. وغرابة�ا��رس ْ    و��س�القوس�و��س�ا�. ل���ءّ                شدة�القبض�ع���ا: ����اللغة)َ
                     ُ ْ ْ
ِ ُ َ

ْ                  و��س�ا�و��ز�ا ُْ َّ                                                               مقبض�ا�الذي�يقبضھ�الرامي�م��ا،�وقيل�موضع�الس�م�م��ا،�قال�أبو�: ُُ ّ

ّ                                  ��س�القوس�أجل�موضع�ف��ا�وأغلظھ: حنيفة ُ ْ      و�ل���ز���س،�وا��مع�أ��اس. َ
                          ٌ ْ َْ َ
ٍ.)١(  

  )٢(:لأما�قولھ����مقام�الغز

أكز�النيام�ميامنا�ومياسرا��
                              
ً ً يالقوم�نصب�ميام���ومياسر��و   ُ   

                        ْ ُ
  

                                                           
 . ١٢/٥٥٦: ب لسان العر- )٢(
 . ١٥٥:  مجلة الذخائر- )٣(
ٌالـسحل، الـسحیل، ثـوب ال یبـرم غزلـه أي ال یفتـل طـاقتین   ):    سجل   : (     وقوله     ١٧٠  :          الذخائر-   ) ٤ ( َّ ّ                                               ٌ َّ       سـحلوه   :        ، ویقـال .ّ

ـــوا ســـداه قـــال زهیـــر ـــى كـــل حـــال مـــن ســـحیل ومبـــرم  : َ                          َأي لـــم یفتل ُعل
ٍ ٍ                        ُ
ٍ ـــم یبـــرم  : َّ           َّوقیـــل الـــسحیل  . ٍ ُْالغـــزل الـــذي ل ُ ْ َ                  ُْ ُ ْ     قـــال   . َ

ًوالــسحیل مــن الثیــاب مــا كــان غزلــه طاقــا واحــدا والمبــرم المفتــول الغــزل   . ُ                   ُحیل الخــیط غیــر مفتــولَّ    َّالــس  :        الجــوهري ً ْ َ                                                               ً ً ْ َ

ًوالسحل أیضا  .       طاقتین َّ            ً َالقشر والكشط، ومنه قیل للمبرد مسحل  : َّ ْ
ِ ِْ ْ ْ َ                                  َ ْ
ِ ِْ ْ ْ                                                                                     .                                                                                      ٣٢٩  /   ١١  :       اللسان  . َ

  .١٦٧:  مجلة الذخائر– )٥(
  . ٦/١٣٠:  اللسان- )١(
 .١٥٥: الذخائر - )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٥٥
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   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

 أكز(فلقد�استخدم�ابن�يز�د�لفظ�     
    ُ
د�ضمن�قصيدة�غزلية�) ِ ر���مطلع�الب�ت،�والب�ت�و

�محبو�تھ �ة �لر �القصو �لقصر�من �اقتحامھ ؤتصو ر ه�. ر �أشعا �محقق �أن ��نا روالطر�ف

� �فسر��لمة �ا��قيل ��ع��)أكز(إبرا�يم �بالرمح: �بأ��ا �وأضرب �التفس���ال)٣(.ُ                  أدفع ��و�ذا

�من� �النائم�ن �يدفع اح �الشاعر� �أن �املع�� �سي�و �وإال �الب�ت، ��� د �الوا �املع�� ريالئم نر

و�ذا�ال��عقل�إذ�أن�الرجل��ان�ي�سلل�. ا��راس�و�ضر��م�بالرمح�أثناء�اقتحامھ�القصر

  ���خفية�من�أمره�تحت�جنح�الظالم،�ومسألة�دفع�ا��رس�وضر�ھ�بالرمح�يوقظ�م�من�
                                                                        ّ ُ
ِ

نھ وثبا��م،�ومن�ثم�ير                       ّ �بھُ واملنطق��نا�يقت����ملن����مثل�حالتھ�أن�ي��ك�م�. ن�فيمس�و

�بھ ن �فال��شعر ����طر�قھ ��و�خفية �و�م��� ونائم�ن
  

                                            
ً ْ

ِ .� �مدلو اجعت � �ذلك �من لوانطالقا ر
 

                           
ً

�تفس���املحقق� �عن �تماما �يختلف �معنا�ا �فوجدت �املختلفة �املصادر�اللغو�ة ��� ال�لمة
 

                                                                         
ً

اد��مر�غرابة����استخدام�الشا � ) زكز( فاملادة�. عر�ل�ذه�ال�لمةزملعنا�ا،�مما� �حو لتدو ر

جھ�كز. الذي�ال�ين�سط: ّ      فالكز. �نقباض�والصالبة�والضيق ٌّ      و و ة،�. قبيح:   زكز،�يكز،�كزا                    ُّ ُ ّ

�كز ٌّ           وجمل ٌَ �شديد: َ ٌ           صلب ْ �كز. ُ جل ٌّ      ر  و ٌ �والكزاز:   ة، �الكزا �ب�ن �وا����، �املؤتاة  قليل
ز  

                                        ُ
 ِ

ُ        الي�س�: ّ ُ

و�نقباض،�وكز�ال���ء�جعلھ�ضيقا
                               
ً ّ                 حديث�ع������صفة�: �و���ال��اية����غر�ب��ثر)٤(..ّ

 لم�يكن�بالكز�وال�املنكزم: <الن���
                       ِ
َّ                                         العا�س����وجوه�السائل�ن�واملنكزم،�الصغ���: ّ      فالكز. ّ

�والسالم)٥(.�الصغ���القدم،الكف �الصالة �عليھ �بخلھ �عدم �عن �كناية �ذلك�. َّ                                          �وفيھ وع��

اده�الشاعر�من�خالل�استخدام��ذ ه�ال�لمة�ال�يبدو�وا��ا�لغرابة�ال�لمة�رفاملع���الذي�أ
 

                                    
ً

اح�يطالع�النيام�من�ا��رس�بوجھ� �معنا�ا��نا�أنھ� ر���موضع�ا�من�الب�ت؛�إال�أن�ي�و ن  
                                                                             ّ

ر�، منقبض �املر ��� ة �أو�جسا �م��م ا �حذ �إما ا �شز �يرمق�م �وكأنھ �شديد؛ �قاس وجاف، رر ر
  

                                                                   
ً ً

ٍ ٍ

  :ومن�ذلك�قولھ����مقام�العتاب .عل��م�وتفاد��م

ْ                 �علتك�الكأس��س ُ   ْ                    ��ا�و�سق��ا�النديما   قا��ُ

  �عل: ( فاللفظ�املقصود�ا��ديث�عنھ��نا��و�لفظ    
   َ َ

����ذلك����) ل،�ولقد�فصلت�القو
 

                            
َّ

اسة�شعر�العتاب   �عل(وخالصة�ا��ديث��ناك�أن�لفظ�. رد
   َ َ

�ال�يتوافق�مع�مع���الب�ت�)

                                                           
  . ٢٣، والهامش ١٥٦:  الذخائر- )٣(
ومختار . ٥٤٢/ ٣: ، وأساس البالغة١/٦٧٢: ، والقاموس المحیط٥/٤٠١لسان العرب :  ینظر- )٤(

 . ١/٢٣٧: الصحاح
)٤/١٧٠ - )٥ .  



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٥٦
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   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�عليھ �السابقة �ع�. َّ                      وال��بيات �الشعراء �م��م �عن �املحقق �نقل�ا اية �الر �س�يل�وو�ذه �

�ال��� �ال��يحة اية �والر �الب�ت، �مع�� ��� �غ���مقبو �غر�ب، �ذلك �ع�� �واللفظ وا��طأ، ل

� �الشعراء �م��م ��� �عل��ا ��بيات؛�)شغلتك(ُ                            وقعت ��� �ال��يح �املع�� �إ�� �أقرب �و��

�غ���ا �ا�الشاعر�وآثر�ا�دو نوأحسب�أ��ا�ال�لمة�ال���اختا   .ر

�النجوم     �ف��ا �وصف �ال�� �العي�ية �قصيدتھ ��حيان�و�� �كث���من ��� �تحوجنا ٍ                                �ألفاظ
�أمثال �املختلفة؛ �ا �ومصاد �اللغة �كتب نق/َ    متع(: رملراجعة �نجع/ر�

 
    

ُ
�ال�سع/

 
      

َّ
�/ِ     �نكس/

����الواقع��عد�دليال�ع���تبحره����ألفاظ�اللغة�وتوسعھ����استخدام�ا��و�،.).َّ      الضرع
   

                                                                
ً ّ ُ

. 

�إ���استعمال�نادر� أو�لطيف؛�كقولھ�روقد��عدل����استخدام�اللفظ�عن�استعمال�مش�و

�ان�ا��يل   :ر���وصف�

دة��القداح  غدونا�بمقو
و                        ٍ
َ    ����غدت�بالسعود�ل�ا��نجم ُ ْ

                         ُ ُُّ
ِ  

دة: قولھف      �و���ومقو ة �ناد �لغة دة �ومقو �مقودة، �ف�� �قودا �الدابة �قاد �من ر��نا و
 

                                                         
ً

�لفظ )١(.تميمية �آثر�استخدام �وقوع� ) شفق:( ولقد �من �وا��وف �والرقة �الرحمة ّ                                     بمع�� ّ

ه�بدال املكر
 

         و
ً

�معرضا� ) شفقة( �من�  وذلك����مناقضتھ�لعبد�هللا�بن�طا�ر؛�حيث�يقو
 

 
                                              ل 

ً
ِ
ّ  

  )٢(:نباملأمو

ٍ                   و�راع�غ���ذي�شفق� ُ                      ���جالت�ا��يل��بابيل  ٍ ُ  

فالشفقة     
 

       
َّ

حذ: �سم�من��شفاق،�وأشفق�عليھ�ف�و�مشفق�وشفيق�وأشفق�منھ: 
 

  
ّ

ره،�

�د)شفق(: وأصل�ما�واحد،�وال�يقال شفق�بمع���واحد،�وأنكره�أ�ل�شفق�وأ: ر�وقال�ابن�د

د����ال��اية����غر�ب��ثر)٣(.اللغة الشفق�و�شفاق: ور�و
 

            
َّ

: �و���أساس�البالغة)٤(.ا��وف: 

�الزمخشر �يقو �واحد �بمع�� �ال�لمت�ن �جواز�استخدام ينر ل �وشفق: ى �شفقة �عليھ : و��

                                                           
  .٢٧٠/ ٣:  لسان العرب - )١(
 .١٦١:  الذخائر - )٢(
 . ١٤٤/ ١: ِّ             مختار الصحاح:  ینظر - )٣(
  . ٢/٤٨٧: المصدر نفسه – )٤(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٥٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ه�بھ �املكر قة�وخوف�من�حلو وحمة�و ل ر ْ     ��م(كذلك�آثر�استخدام�لفظ� )١(.ر �بدال)ُ
 
    
ً

�من�

 �ع���س�يل�املثال؛����قولھ�يصف�فرسان�حلبة�الر�ان)سود(لفظ�
  

                                              ِ
ّ ْ

:)٢(  

عل��ن���م�صغار�ال��وص��
                           
ُّ ٌ ْ ُ                         ��نما�م�لـحام�أ�ى�أسـحم  ُ ْ  

�أ��م،�: �يقال)٣(.�سود: فاأل��م      �و��اب �و���السواد، �ب�ن�ال��مة �أ��م     غراب
 
                                              ٌ ٌَّ ُّ
ِ
ّ

���ماء �إيثار�ل)٤(.وغمامة �إ�� �قصده �عن �يب�ن ��ومما ْ     ��م(فظ ُ(� �لفظ �أن�)ُ    سود(�ع��

�للب�ت،�و�و�من�قصيدة�ع��� ن�الشعر ياللفظ��خ���لو�استخدمھ�الشاعر�ملا�أخل�بالو ز                                                                            ّ

ب ا�–لكنھ�كعادتھ�يؤثر�الفخم�والعذب�من��لفاظ�. ربحر�املتقا �وإن��ان�ناد
 
              ر
ً
�و�قدمھ�- 

�عال-وابن�يز�د�ي��قق� .ع���ما�سواه ق  �انطالقا�من�ذو
 

                 ٍ ٍ 
ً

ظھ�بحيث�ال�ت�بو�����اختيار�ألفا-

�ومراعاة�منھ�ملشاعر�القارعن ُ                                               ،�و�ذا�أمر�غالب�ع���ألفاظھ�ح������مقام�ال��اء�ئق�الذو

�املادي �ف��ا�اقتحام�القصر�ولقاء�صو�حباتھ�يصف�لنا�. لوالغز رففي�قصيدتھ�ال���صو

قة�القصر�وغرفھ�قائال ما�وقع�ب�نھ�و�ي��ن�داخل�أر
 

                                             و
ً

 :  

ار�وحـ ُ           ز أما�� ـــ  ـــ ه�فــــــ ـــُ  م ُ    ز و ـــ ٌ        حرم���ــــ  �و���الوشاح�وما�خال�من�طامر   َّ
 

                            ِ
ُ

ِ َ  

والشم�والـتقبيل��ان�محلال����
     

                            
ً ُ ُ ُ َّ

واللم    
 

     
َّ

ـــ س�إال�عــــ
        
َّ ـــُ ـــٍ           ـن�كـث�ب�مــ   ِ     ـائرــ

��نا�جوانب�من�العالقة�ا��اصة�ب�ن�الرجل�واملرأة،�وتراه�بطر�قة�ما�ال�     رفالشاعر�يصو                                                                              ّ

ومن�ثم�يختار�لنا�ألفاظا�الئقة�تفيد�املع���وت�يح�. فصاحيف���لنا�عن�مقاصده�تمام��
 

                                              
ً

ا�كب��ا�من�الدالالت��يحائية لھ�قد
  

                              ر
ً ً

�سطر�الشاعر�مثل��ذه��لفاظ�: لففي�الب�ت��و.  

ار: (و�ساليب ه/ز� َّ        �محرم/ز�حو َ �طامر /�الوشاح/ُ �خال�من �لو�وضعت�) ما ��لفاظ �ذه

�ال�تفيدن �ذكرتھ �النحو�الذي �ع�� �تبدو�منفردة ��نا �ومن �الشاعر�إليھ؛ �طمح �مما �ش�ئا ا
 

                                         
ً

ضع��لفاظ�موضع�ا�ال��يح،�وتركيب��لفاظ���ذه�الطر�قة� تھ�ع���الصياغة�و وقد ر

دت����الب�ت�أتاح�ل�ا��ذه�الدالالت�املقصودة����غ���حرج ٍ                                                        ر ال���و واملع���املراد��فصاح�.  

ار�جسد ه��  عنھ����الب�ت�وا���فالرجل�يقصد�بما�حا
ز َ                                             ز
�نراه�آثر�:،�و���الب�ت�الثا�يرأةامل   

� �و�ذه�)مائر كث�ب(التعب���بقولھ ، �أخر �غاية �لبلوغ �س�يال ��لفاظ ��ذه �من ى�و�تخذ  
                                               ً

                                                           
  .٢/٣٣٣:  المصدر السابق– )١(
  .١٦٤:  مجلة الذخائر– )٢(
  .١/٢٨٧:  معجم أسماء األشیاء- )٣(
  .٢٨٨/ ٢:  أساس البالغة- )٤(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٥٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�العام،�واتباعا�ملسلكھ����اختيار�ألفاظھ؛�إنھ� الغاية�ال�يمكنھ��فصاح�ع��ا�مراعاة�للذو
 

                                                                                 ق
ً

 

�املرأة �من �العفة �موضع ��نا �بألفاظ. �ع�� �عنھ ��فصاح �ي��ر �لھ�َّ                           لكنھ �املوضوعة ھ

 .ُ                                                                           صراحة،�و�ختار�مثل��ذه��لفاظ�ال����غنيھ�وت��يھ؛�وتحفظ�عليھ�ذوقھ�الذي�عرف�بھ

  :ومن��ذا�القبيل�قولھ�من�قصيدة�يناقض���ا�عبد�هللا�بن�طا�ر

ـــ��مـا���  يابن�ب�ت�النار�يوقد�ا�� ـــ ـــــــــــ ـــــــــــ   راو�لــــــــــاذيھ�ســ

�إنھ�ير�د�أن�يرميھ�باملجوسية�)النار ب�ت بن يا(: عبد�هللا�بن�طا�رفتأمل�قولھ�يخاطب�    

�لھ �يقصد�إ���أن�يقو لال���ي�ت���إل��ا،�أو�بطر�قة�أخر �ثم�!!الناريا�مجو���،�أو�يا�عابد�: ى

�ع���املخاطب�من�ج�ة�ثم�ع���–�لو�قيلت���ذه�الطر�قة�–تأمل�وقع�مثل��ذه��لفاظ�

�أخر �ج�ة �من ىالسامع �انظر�. َّ                    �بقولھثم �التعب���ع��ا �آثر�شاعرنا �كيف �ذلك  بن يا(: �عد

�املخاطب�) النار ب�ت ��� �أصاب �ذلك �و�و�مع ��ختيار، ��� �الذو �مسألة �ف��ا ا�� � قإنھ ر

غم�وقوفھ����مقام�ال��اء�ال�يقذع������ائھ�وال�يفحش رمقتال،�و�و�
 

                                                          
ً

وابن�يز�د�يك���من� .

� �والفلك �النجوم �علم �ومصط��ات �ألفاظ �-استخدام �ا��انب��وقد �ل�ذا اش��ر�بمعرفتھ

�قبل �من �أشرت �كما �العلوم، �ألفاظ�-من �استخدام �من �يك���ف��ا ��املة �قصائد �ولھ

  )١(: ومسميات�ال�واكب�والنجوم؛�ومن�أمثلة�ذلك�قولھ

وا��دي��الفرس�ا��صان�شددتھ����
 

 
                               

ُ
ِ

ــــّ     بالس  ُ ــ ـرج�إال�أنـــ
 

 
 

          
ّ

ِ
َ

ـــ ـــ ــ ــــھ�ال�يصــ ــــــــ   ُ   �لـــ

ــــوام ـــَّ        تد�للـجـــــــ ــ ـــ اء�نظـــ ِ       ز و ـــ  ـــ ـــ ـــُ     م�قــ ــ ـــ ـــ �ا����ِ               ـــ �ا�مستعمل  رطا ر وتالحقت�فقـطا
                      ُ  
ْ  

ـــــــــوالثـ ����جــــــ  ـو�الســــــــــــ ُ      ر و
 
       َّ
ِ
ـــّ ــ ـــ ـــ ــــــــ  ماء�محلق����ــ

 
                ٌ
ِ
ّ َ ُ ـــخـ  ِ ـــ ــــــــــ لف�الـ

 
     

َ
ُ                    ثـر�ا�حـائر�يتململــ ٌ  

�مثل    �من�ا��دي: وألفاظ �جانب ��� �بك��ة �ت��دد �ونحو�ا �وال��يا �والثو اء، �وا��و ر، ز

�النجوم� �ومسميات �الفلكية �ال��وج �عن �ل��ديث ��عي��ا �قصائد �يفرد �و�و قصائده،

�لديھ� �الوصف �شعر اسة �د ��� �تفصيال �لذلك �عرضت �ولقد �املختلفة، رومصط��ا��ا
                                                                   
ً ُ

�شعر�النجوم �العصر�العبا��)٢(.وخاصة ��� �استجد ��لفاظ ��ذه �النقل��وغالب �لك��ة �

�خاصة�ما�يتصل��علم�الفلك�والنجوم  لكن�ذلك�لم��ش�ل�. ىوال��جمة�عن��مم��خر
                   ِ
ّ ُ َّ

��شبھ� �لم �خالصا �عر�يا �فجاء �الشعر �م��مھ �ع�� �يحافظ ��ي �يز�د �ابن �أمام عائقا
    

                                                                      ي
ُ ً ً ً

 

                                                           
  .١٦٣:  الذخائر- )١(
 . وما بعدها من البحث١٩٦ویراجع ص . ١٥٧، ١٥٢: الذخائر:  ینظر- )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٥٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ع��� �وك���جر�ا��ا ��ونة �تلك ��� �شاعت �ال�� �ال��اكيب �تلك �أو�شائبة �ألفاظھ، ��� ��مة
                                                                                
ُ ْ ُ

  .الشعراء�و�خاصة�املولدين�م��مألسنة�

    � �إ�� �ميلھ �كذلك �الشعر �م��مھ �يتم���بھ �ظا�رة�التكرار�اللفظييومما �ذلك  �و�مثل
 

                 ِ
ّ

�ومثل� �الب�ت، �صلب �و�� �القافية �التكرار��� ��ذا �و�قع �ال��ديد، ��شبھ �شعره ��� أسلو�ية

� �كما �املوسيقي ��يقاع �من �كب��ة ��سبة �تحقيق ��� �كث��ا �التكرار�يفيده �ذا
  

                                                                 
ً ً

�و�و� سيأ�ي،

ّ                                                                             حر�ص�ع���تحقيق�أك���قدر�من��يقاع�املوسيقي،�لكنھ�ع���ما�يبدو����ي�تقي�ألفاظھ� ٌ

�غ���التلذذ �أخر �أو�لدوا�� �الكث���الغالب ��� �ب��ديد�ا �و�تلذذ �باألسف�ى�عناية ر��الشعو

����مقام� ة�أخر ة�وال��ديد�والوعيد�تا ىوا��سرة����مقام�الرثاء،�أو�ال��كم�والتبكيت�تا ر ر                                                                                     ّ

�واملناقضة �مقامال��اء ��� �السيما �نفسھ ��� �عميقا �ش�ئا �يفيده �ال��ديد ��ذا �وكأن ؛
                                                            
ً ً �اتّ

�والرثاء�ال���تحتاج�إ���ترديد��لفاظ�وتطو�ل�ا�ملالءمة�ضيق�النفس�وكر��ا ّ                                                                       ن ا��ز ففي�.  

�فع��� �بوضوح؛ �الظا�رة �تلك �نالحظ �صغ��ا �ق��� �الذي �ابنھ �ف��ا �ير�ي �ال�� قصيدتھ
 

                                                                        
ً

�ألف �. ٍ                    �مرت�ن�ل�ل�لفظ�م��ا)غطر�ف /�قطام/َّ       �السالم/ال�مام(: اظرس�يل�املثال�يكر روكر

  )١(:لع����ذا�النحو����القافية�و���صلب�الب�ت؛�حيث�يقو: ّ          �ثالث�مرات)غالم(لفظ�

 ال�استــ�لت�بــوالد���
  

                    ٍ
ْ َّ

 ��ذات�حـمـل��ـغـالم  
                   ٍ
ُ  

ـــــــــ     ٍ                  الم�آخـر�الــد�ـ��ــــــ�غـ ــ ــ   ــر�وال�غـ���غـالمـ

��نا�يجد�أن�املقام�مقام�)غالم(ُ                                             والذي�يف�ش�عن�الس�ب�الذي�دفعھ�إ���تكرار�لفظ�     

�و�ستدعيھ� �يحبذه �لھ�ما �خاصة �اللفظ �ذكر��ذا ��ان �ومن��نا �الغالم؛ �البنھ �وندب ّ                                                                         ر ثاء  

�بھ� �ومرت �خاض�ا �ال�� �الوجدانية �تجر�تھ �تقتضيھ �وما �الشاعر، �نفس ��� ّ                                                                        ��صوص�تھ

�وأدمت�ف �عينھ، �وأث�لت �عن�وأثقلتھ، �نتجت �نفسية �يمثل�حالة �التكرار��نا �فكأن ؤاده؛
 

                                               
ّ

�ا��ز�نة �ا��ب�. مشاعره �مقامات ��� �غالبا �يحدث �كما �لذة �يصاحبھ �ال والتكرار��نا
  

                                                        
ً ّ

��لم�و�سف�وا��سرة �املصاحب�لھ��نا�شعو ،�لكن�الشعو روالغز ر ومسالة�ترديده� .ل

�ف �يت�� �ال �قصيدتھ �موضوع �أو �الشعر�ة �بتجر�تھ �عالقة �ل�ا �مرث�تھ�أللفاظ ��� قط

� �كمناقضتھ�لعبد�هللا�بن�طا�ر؛�حيث�يتكر ب�أخر رالسابقة�بل�يت���كذلك����تجا ى ر                                                                        َّ

إذ�أن�تجر�تھ�فرضت�عليھ�ذلك�ولقد��ان�ابن�يز�د�. ّ                     ومشتقاتھ�أك���من�مرة) قتل(لفظ�

                                                           
  . ١٦٨:  الذخائر- )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ّ                                                                                 �ع���ابن�طا�ر�بقتل�ا��ليفة�العبا�����م�ن،�ومن��نا�شاع�ذكر��ذا�اللفظ����القصيدة� ُ

  )٢():٢٨(�الب�ت�كقولھ�من

�� ل قاتل�املخلـوع�مقتو ـــُ           ��ودم�القـ  ُ ُ                     ــــــــ ـــ ل اتل�مطـلوـ           ُ ٍ  

قم�   )١():٣٤(روقولھ�من�القصيدة�نفس�ا،�الب�ت�

ل ومدين�القتـل�مر��ن�����بدماء�القـوم�مقتـو   
  

 
                                          ُ ِ ِ

ٌ ُ
ِ

ُ  

،�)٢٨ (:أيضا؛�الب�تان�و�قصد�بھ�ا��ليفة��م�ن�)املخلوع(: ومن��ذا�القبيل�تكرار�لفظ    

  �و�ناك�تكرار�من�نوع�آخر�يتعلق��ذه�املرة�بتجسيد�ا��ركة�وجعل�ا�حية�ماثلة�)٢().٣٥(
                                                                       َّ ّ
ٍ

ثاء�ا��مامة�ال���فقدت�أليف�ا   )٣(:رللعيان؛�كقولھ����

�املدام�نديم  تميد�إذا�ما�الغصن�مادت�متونھ�� �كما�ماد�من�ر
                         ي 
ُ  ِ  

حدث�لعل) �ماد/�مادت/تميد(): ميد(��نا�ملادة�فالتكرار     
 
        

َّ
ا��ا�إ���ِ �ة���دف�من�و رة�صو ر

��ذه�العناصر��نا����ا��ركة�ال������ص�ا� ة�وجزئيا��ا؛�وتتمثل�أبر زنقل�عناصر�الصو ر

ة �: رجانبان����الصو اك�الضطرا��ا��س�ب�ا��ز ���ر�� ��ة�فو نحركة�ا��مامة�املتأ رق ر

� �الغصن �وحركة �أصا��ا، �و�سراالدف�ن�الذي �يمنة �تميلھ احت �و �بھ�الر�ح �عب�ت ُ                                      ر  لذي ُ . ة 

ه ���بدو ة�ذلك�النديم�الذي�أسكرتھ�ا��مر�فراح�يتأ رومن�ثم�ناس��ا�صو ر وفضال�عن�. ر
 

        
ً

� �بمادة �والياء�)ميد(تكرار��لفاظ�املتعلقة �والدال ف�امليم �لتكرار�حر �منھ �ف�ناك�ميل و،                                                 ٌ

و�لف�املصاحبة�ل�ذا�التكرار�اللفظي،�بل�والشاعر�إتماما�ل�ذا��مر�من�ال�شابھ�اللفظي�
 

                                                                               
ً

� �يواللغو �بلفظ �)ُ     مدام(يأ�ي �ال�شابھ�)نديم(�ولفظ �من ة �املكر ة �الصو �تلك ر�ليكمل ر

املتماثل؛�فيجسد�حركة�و�حدث��غما
                                 
ً ُ �أال�و��� .ّ ىو�قع�التكرار�اللفظي����شعره�لعلة�أخر

اء�ذلك� �من�ألوان�البد�ع�كرد�ال��ز�ع���الوسط�أو�الصدر،�وغايتھ�من�و رصناعة�لو ُ                                                                          ن   

�مختل �بطر �إيقاعية ��غمات �ذلك�. فةق�و�إحداث �أمثلة �ومن �شعره ��� �بك��ة �ذلك و�قع

  )٤(:����قولھ)ركب(تكرار�لفظ�

                                                           
  .١٦١:  الذخائر- )٢(
  .١٦١:  الذخائر- )١(
 . ١٦١:  الذخائر- )٢(
  .١٦٧:  الذخائر- )٣(
  . ١٥١:  الذخائر- )٤(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

     ولو�أن�ركبا�يمموك�لقاد�م��
                          ْ َ َّ ً ْ

ُ                              ��سيمك�ح����ستدل�بك�الركب    َُّ َ َّ  

  )٥(:����قولھ)القلوب(وتكرار�لفظ�

  حللت�من�القلوب�وأنت�أ�ل�
                         ٌ َ
ِ                           ��لذاك�محل�حبات�القلوب   ِ ِ َّ َّ َ  

  )١(:�القصر،�و�و�كذلك�من�الطباق�السل��ومن��ذا�القبيل�قولھ�عن��ساء

�لألمر�الذي�حاولنھ� �و��ن�غ���صوابر  نفص��  ��ح���ظفر
ِ                        ن  
َ َ    

  )٢(:���قولھ) رتزاو(،�ولفظ�)الزاجر(ومنھ�تكرار�لفظ�

قت�ع�ن�الف���فزجرتھ� فاغر
   

                        ور
ُ ُ ْ

�للزاجر     عو ى ����نھ�دموعك�فا ر
    

                           ِ   
َ َ ُ ُ

ِ ْ َ  

���الظ                            رحتـى�إذا�ا
 

                 
َّ

ــــ ه��ــــ رالم�ستو �العـي   ُ            ـــ َ            ر �وتزاو ـــ ــ �أي�تــ َّ       ق  و ـــ ُ ـــــــــــ ـــــــــــ   ِ    ر زاوـــــ

ه�لفظ� رو�ندر�أن��س�شعر�ثقال����تكرار��عض�ألفاظھ�كتكرا
 

                                                    
ً

���قولھ�يحدثنا�) تح��لت(

  )٣(:رعن��وكبة�الثو

�ا�يتح��ل ر فإذا�استمر�مر�ر�ا�وتح��ل����فبقدر�ذلك�نو                                                    ُ  ُ َّ  

ة�ومن��ذا�     ه�اسم��شا رالقبيل�تكرا �بجانب�لون�ن�آخر�ن�من�التكرار؛�و�ما�تكرار�)ذا(ر

�مختلفة�ت�اد�تمثل�ثقال�ع���السمع)دافع(،�)سعد(لفظي�   �بصو
َّ                                   ر ً
و�أ�ي�ذلك����حديثھ�.  

  )٤(:عن�النجوم

ٍ                       وسـعد�سعد��عده��� ْ َْ ْ                   �لسعد�سعديھ�تبـع  َُ ْ َ  

ــــداف ـــ��دافـ  َ               ع�ذا�ذاك�وذا��ــــــــ ـــ   ْ             ھ�ذا�فاندفـععـ

�أن�للشاعر�ميال�كذلك�إ���ذكر��لفاظ� وأضيف�إ���ما�سقتھ�من�م��ات�م��مھ�الشعر
                                                                        ي 
ً  

�أو�املتقابلة�أو�املتناقضة ��الطباق �البد�ع �ألوان �من �لونا �ليحدث �ذلك �إ�� �ي��أ �ولعلھ
 

                                                          
ً

                                                           
  . ١٥١:  الذخائر- )٥(
 ١٥٥:  الذخائر- )١(
 .١٥٤:  الذخائر- )٢(
لسان العرب . إذا أقام ولم یتحرك: تلحلح: ّ               رك وذهب، ویقالتح: ومعنى تحلحل. ١٦٣:  الذخائر-  )٣(

١١/١٧٣ . 
  .   ١٥٧:  الذخائر- )٤(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�إيحائية� �قيمة �ومعانيھ �ألفاظھ �يكسب �كما �عاليا، �إيقاعيا ��غما �بذلك �فيحدث املقابلة
   

                                                                            
ً ً ً

  )٥(:�ومن�أمثلة�ذلك�قولھ.�كمال�املع���وطرافتھ�وقوتھتفيد

ِ                           ���ذا�الطر�ق�ملنجد�أو�غائر  أو�فاصرما�حبل�املودة�بي�نا��� ٍ  

 الطر�ق�املرتفع�الب�ن�الوا��: فاملنجد
                           ِ
ض: والغائر )١(.ّ ��ل����ء�. راملنخفض�من�� روغو

ض �من�� �واملطم�ن �لفظي)٢(.رقعره �استخدام �القبيل ��ذا وتأخر ُّ     تقدم(: �ومن
 

     
ّ

�قولھ�) ���

  )٣(:يصف�جواده

  أما�ا��واد�فلم�ي��ح�م�انتھ����بتـقدم�منھ�وال�بتـأخر
                                                    ِ ٍ
ْ ُ  

�ج�ة� �التكرار�من �إ�� �وامليل �ج�ة، �من �املتناقضة �إيثار��لفاظ �فيھ �و�ت�� �قولھ، ومنھ

  )٤(:ىأخر

أكز�النيام�ميامنا�ومياسرا����
    

                              
ً ً َ ُ

يوالقوم�نصب�ميام���ومياسر  ِ                             ْ ُ ُ  

�ابن�يز�د��   )٥(:��وصف�ا��مامة�ال���فقدت�أليف�الو�قو

   أنافت�ع���ساق�بليل�فرجعت�
                           ْ َّْ
ٍ     ����و�الوجد�م��ا�مقعد�ومقيم ٍ

                            ُ ُ ٌُ
ِ  

����مقدمة�مناقضتھ�لعبد�هللا�ابن�طا�ر   )٦(:لو�قو

  وأخو�حب�يك�����عب���
                       ٍ ِ
ّ َ ل �مـطلق�مرا�ومغلو  ُ

                    ُ 
ً ّ ٌ ُ  

ا�فقط�تتصل�بخصائص�والناظر�إ���تلك�الظا�رة��سلو�ية����شعر�ابن�يز�د�ال�يرا�   

�بمعانيھ� �أيضا �الصلة �قر�بة �يرا�ا �بل ��نا �خصائصھ �نرصد �الذي �الشعر م��مھ
 

                                                                   ي
ً

 

�غاية�املراد� �بلوغ ،�ومحاولة �لألمو �الشمولية �النظرة �بتلك �ذلك �يتصل �وأك���ما ه؛ روأف�ا ر

�إل��ا� غبة�منھ�����عميق�ا�وت�س���الوصو �الفكرة؛� �بھ�إ���غو لوإتمام�املع��،�والوصو رل ر

  �ال�يخفى�من�واقع�ما�عرضت�لھ�من�أمثلة�عديدة�تم���أسلو�ھ�بقوة�مث مقاصد�ا بتذليل
                                                           ّ َ

                                                           
 .١٥٤:  الذخائر- )٥(
  .٢٠٢:  مختار الصحاح- )١(
 .٣/٤١٥، ١/٢٠٢:  اللسان- )٢(
  .١٥٥:  الذخائر- )٣(
  .١٥٥:  الذخائر- )٤(
  .١٦٧:  الذخائر- )٥(
  .١٦٠: الذخائر- )٦(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�تركيب� �أو�صياغة �لفظ، �إ�� �لفظ �ضم �عليھ ��عاب �ال �بحيث �ال��كيب، �ومتانة ٍ                                                                           ال��� ّ َ ُ ْ

ّ                                                                        معيب�أو�م�يض،�وشعره�من�أجل�ذلك�يوضع����مصاف�الشعر�ا��يد؛�و�و�الذي�عناه�

أيتھ�متالحم��ج:" ا��احظ�بقولھ زاء�س�ل�املخارج،�فتعلم�بذلك�أنھ�قد�أفرغ�إفراغا�رما�
 

                                              
ً

�الد�ان� �ع���اللسان�كما�يجر  واحدا،�وسبك�سب�ا�واحدا،�ف�و�يجر
ي  ي

                                                              ِ
ّ   

ً ًً ُ.")١(  

    � �شعره �والتأث����� �أسلو�ھ�التلو�نومن�مظا�ر�ا��مال �لنا �ف�و�ال��سو ��سلوب، ق���

�يز�د �فابن �السامع؛ �و��بذه �القار �فيملھ �واحدة �وت��ة ئع��
 

                                                     
َّ

�ب�ن� �ا��مل �بنائھ ��� �يراوح

�ھ� ه�ومقاصد�تجا را����ية�و��شائية،�و�و�يوظف�البناءين�توظيفا�يتالءم�وطبيعة�أف�ا ر
 

                                                                             
ً

َ                                      ف�و��ستخدم�ا��مل�ا����ية�كما����قولھ. الشعر�ة ُ:)٢(  

ُ                             أف����بك�ال��ر�إ���آلنا�� ْ َ   �فجئت�من�داء�إ���داء    َ
                     ِ ٍ
َ  

  )٣(:ومن��ذا�القبيل�قولھ�يمدح�أحد��مراء

   حللت�من�القلوب�وأنت�أ�ل��
 

 
                         ٌ َ َ

ِ
َ

ِ                          �لذاك�محل�حبات�القلوب     ِ َّ َّ َ  

�ا�املختلفة،�لكنھ�يخرج�فيھ����الكث���     ر كما��ستخدم�كذلك�ا��مل���شائية����صو                                                                          ّ  َ ُ

ه،�و�ز�ن�تراكيبھ،� �بذلك�أف�ا �ة�تفيض�فيوضات�إيحائية،�في��  الغالب�إ���معا�ي�مجا
ر  ِ                                                                            يز
ُ    

ة��ستخدم �أسلوب�النداء�سواء��ان�ذلك����مطالع�القصائد�أو�رو�كس��ا�طالوة؛�ف�و�تا

  )٤(:لففي�مطلع�إحدى�قصائده�ال���يصف�ف��ا�النجوم�يقو: ُ             ���صلب��بيات

ٌ                    يا�ليل،�ما�لك�صبح�   !!ُ        العـميدُ             ��يرتاح�فيھ�   ُ

  )٥(:لو���مطلع�قصيدتھ�ذات�الطا�ع�الغز���يقو

يا�صاح��،�قفا�ع���سو�عة���
                               
ً ُ َّ ِ َّ               �كيما�نلم�بق  َّ ُ   ِ              صر�عبد�القادرْ

ومن�النداء�أيضا�قولھ����مقام�ال��اء
 

                                   
ً

:)٦(  

ـــُّ          أ��ا�الـب ـــ ــ ـــــــــادي�ب�ســ  بتھ���ــــــــ
       ِ
ُ                     ما�ملا�قد�قـلت�تحصيل  َ َ  

                                                           
  .١/٩٩:  البیان- )١(
  .١٥١:  الذخائر- )٢(
  . ١٥١:  الذخائر- )٣(
  . ١٥٢:  الذخائر- )٤(
  . ١٥٤:  الذخائر- )٥(
  .١٦١:  الذخائر- )٦(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــمـا���   ُ                         يابن�ب�ت�النار�يوقد�ا���   ـــ ـــِ        اذيـھ�ســــــ ــــــــ ـــ   ُ       ـراو�لـ

  )١(:��ل�ذا�الب�تكذلك�فإنھ��ستخدم�أسلوب��مر����الب�ت�التا�

ـــُ  ع ـــ ـــ ـــُّ          ِ         وجا�مـ���� �در�أبيكـــــ ـــ ــــــــ ــ �املتخامر   ما���ــ ى ��شف�القلوب�من�ا��و   
 

                           ِ  َ ِ
ْ

  

ومن�استخدام��مر�أيضا�قولھ�من�القصيدة�قبل�ا
 

                                          
ً

:)٢(  

 كفا�املالم�والت�ح�ن�مالمة���
      

                        ٍ
َ َ َ َ َّ ُ

 �ذا�أوان�ترافد�وتناصر   
  

                        ِ
ُ ٍ

ُ َ ُ  

  )٣(:ء�قولھ����مقام�املديحومن�استخدام�أسلوب�الدعا

ُ                              سقى�دمشق�وما�ضمت�جوان��ا��� َّ اكھ�ضلع   َ    خو�املالط�ن����أو
ر   

ُ                      ر   َ َ
ِ  ِ

ْ َ   

  )٤(:كما��ستخدم�أسلوب�الن���أيضا�ومن�أمثلتھ،�قولھ�����عض�مناقضاتھ

ُ                         ال�يرعك�الـقال�والقيل� ُ َ   ���ل  َ
    ُّ ُ

َ               �ما�بلـغت�تح ّ ـــُ ـــ   ُ     مـيلــــــــ

و�و�أيضا��ستخدم�أسلوب��س
 

                        
ً

ُ                                                     تف�ام،�و�و�كث���ال��وء�إليھ،�ومن�أمثلتھ�قولھ�يخاطب� ُ

  )٥(:عبد�هللا�بن�طا�ر

   أي�مـجد�لـك��عـرفھ��
                      ُ َُ
ٍ ل ��أي�جـد�لـك���ـلو ُّ    

                    ُ ُ َ ّ
ٍ ُّ  

  )٦(:لو�س��ل�إحدى�قصائده�بمثل��ذا��سلوب��ستف�امي�فيقو

�أم���تك�حمامة��� أشاقك�بر
                         ق        
ٌ َ َ َْ َ ْ اك�ن�يم    ٌ �أطراف�� ر  �ل�ا�فو

ِ                      ق  ِ 
َ   

ه�ومعانيھ،�وإن��ان�يطيل��عض�     رو�و�كذلك��ستخدم�أساليب�الشرط�ل��بط�ب�ن�أف�ا

�وكذلك� �للفكرة، �و�عميقا �للمع��، �وت�بعا ��شو�قا �جوا��ا �و�ؤخر �الشرطية؛ جملھ
    

                                                                       
ً ً ً ّ

���� �قولھ �وإليك �بھ؛ �املحيطة �الب�ئة �من ��ستوح��ا �ال�� �الفنية �للعناصر   استعراضا
                                                                         َ ً

�ف��ا�اقتحام�الق رقصيدتھ�ال���يصو   )٧(:صر�ولقاء�أحبتھّ                                 

���ال           ـــُ       ظالم�ستــــــــــرح���إذا�أ ـــ ــ ه���ـــــ ُ     ر و �العيـ     وتزاو
           ر  
ّ ــــ َ ـــ ــ �أي�تـ َّ      ق  و ـــ ُ ــ ـــ ــ ـــــــــ ـــ ـــــــ    ِ   ر زاوـ

                                                           
  . ١٥٤:  الذخائر- )١(
 .١٥٤:  الذخائر- )٢(
  . ١٥٧:  الذخائر- )٣(
  . ١٦٠:  الذخائر- )٤(
  . ١٦١:  الذخائر- )٥(
 . ١٦٧:  الذخائر- )٦(
  .١٥٥، ١٥٤:  الذخائر- )٧(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ت���           ر  وتصو�ت�أيدي�النجوم�فغو  
 

                           ْ ْ َّ
ِ

ـــوغـ   ّ ـــــــ ـــٌ             وائر�م��ا�أمـ ـــ ــ ــ ـــــــــــــــام�غــ   ِ     وائرــ

 ��نا�بقصر�ب���شعيب��ع           
 

 
                        ٍ

ُ
ِ

َ ْ ـــُ ــ   سئم�ا��ليط�ونام��ل�مسامر   دما���ـــ
      

                         ِ ِ
ُ َ َُّ ُ ُ

ِ  

   � �خصائصھ��سلو�ية�أنھ�ي��ع����صياغتھ�غالبا�إ���أسلو��ن�م�م�ن�ل�ما�دو رومن�أبر
 

                                                                           ز
ً

 

،�يصو�رالت �سلوبكب������براعتھ�الشعر�ة�وقوة�تأث��ه،�وفخامة�ديباجتھ؛�أع���بذلك�

�يت�سر����. القص��� و�سلوب �إ���أن �عنھ �ا��ديث �� �أ �فإ�ي �التصو�ر رأما��سلوب ي

ة�الفنية����شعره اسة�الصو رد �ّ                                    وأما��سلوب�القص���،�ف�و�املفضل�لديھ،. ر بلغنا��وما

من�شعره�ير������أنھ�يميل�ميال�إ���التعب���بالقص�أو�ا���ي،�وأنھ�يتخذ�من�ذلك�طر�قا�
                                                                                     
ً ّ ً ّ ُ

مم�دا�لسر
 

         
ً

جات�التأث���و�قناع �معانيھ،�و�أمل�بوساطتھ�بلوغ�أر���د ه�وسو رد�أف�ا   .قر

�م�م�ن     �عامل�ن �يرتكز�ع�� ��نا �القص �ل�و: ّ                                       وأسلوب �تق�� �غالبا �ال�� ن�إظ�ار�ا��ركة
 

                               
ً

�يك���من� �أنھ �شعره ��� �ذلك �و�ر�ان �با��دث، �القص �لغة ��� ��ع���ع��ا �ما �و�� ُ                                                                              بالفكرة ّ

�الفعلية �ا��مل �ا��دث�: ثا�يوال. استخدام �يب�ن �بحيث �والفكرة، �ا��دث �ب�ن �ير�ط ُ                                             أنھ

اء�ستار�من�ا���ي�مغلف�ب��او�ل�. بتفاصيلھ�عن�عناصر�الفكرة ه�إال�من�و فال�تظ�ر�أف�ا
 

ر
 

                                                   ر
ّ

 
ّ

 

م�ألسلو�ھ�القص��� �موضوعھ�. زمن�التصو�ر�الف���املال روقد�مر�بنا�من�قصائده�ما�يدو                                      ّ

�ا���ي �إال�بطر�ق �ع��ا �الكشف �ال�يمكن �فكرة حو
                                        ل 
ّ �ف��ا�  �يصف �ال�� �قصيدتھ �أمثال ؛

� �ال�سوة�الال�ي��سر ناقتحام�القصر�الذي�أطلق�عليھ�قصر�عبد�القادر،�ثم�وصفھ�لدو َّ                                                                          ر   

�القصر قة �أر ��� �و�ي��ن �ب�نھ �جر �وما ج �وا��ر �الدخو �أسباب ولھ ىو ��ذه�. ل ونذكر�من

  )١(:القصيدة�قولھ�يصف���ظة�دخولھ�القصر

فخرجت�أقدم�صاح���متو��ا����
                                
ً ْ ُ ُ    حمـائل�العضب�ا��سام�الباترب     ُ

   
                           ِ ِ ِ

ُ ْ َ
ِ  

ـــــــــــِ   أك  ـز�النـيـ
          ِ
ّ ـــُ ـــ ام�ميامنا�وميــــــــ

 
             

ً
ـــ ــ ـــ اسرا�����ـــــــ

 
         

ً
ـــوالق     يوم�نصب�ميام���ومياسرــ                         ْ ُ ُ  

اع نـي�إال�نبـيــــــــرما�
 

           
َّ

ـــ ــــــــــ ذ�وصيـ
 

     
ُ

ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــُّ      بالسـ   ٍ        فة�����ــــــــ ــ �تـ و
 

   ر 
ْ �بذ�با��ِ 

   
        

ُ ُ ْ
ـــــــــ ــ   ِ            ����املتواترـ

ـــمأم ــ ـــ ـــــــــــ ــ ة�لم��عـد�ما�أمـــ    و
ُ                 ر  ْ َ
ٍ ـــــــــ  ـــــــ سقيـا�ملـأم   رت�بھ�����ـ

             
ً ْ ــــــــُ ��نـ ــــٍ     ر و ــ ـــَ         ـاك�وآمــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ   ِ  رـــــــ

ـــوأ��ـ ــ ـــ ن�فاس�شـــــــــ
         
ْ ـــــــــَ ـــ ْ     �مسما�ب�ن   ٍ              ��بنواظر�����َ      رفن��ـ ـــُ ــ دلة�النـقاب�وحـ

 
               

ّ
ـــِ ـــ ِ     اسرـ ِ  

�����ف �شعر�الغز �من �موضع�ا ��� �وتحليل�ا �القصيدة ��ذه اسة �د �النظر��� �أعدنا لإذا ر

�و��� �املا���، �الفعل �صيغة �السيما �الفعلية �ا��مل �استخدام �إكثار�الشاعر�من ل��ظنا

                                                           
  .١٥٥:  الذخائر- )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�اقتحام�ومن��نا�نال. أك���الصيغ�الفعلية�مالءمة�ل���ي �حو لحظ�أن�الفكرة�وأصل�ا�تدو ر

  القصر�ليال�وتحمل�
                ّ ً

�إن�. �ملالقاة�أحبتھ،�وما�بذلنھ�من�أجل�إنجاح�م�متھاملصاعب لأقو

  �ذه�الفكرة�ال�يمكن�لھ�أن��ستجل��ا�إال�بطر�قة�القص�أو�ا���ي؛�ذلك�ألن�الفكرة�تقوم�
                                                                             ّ ّ

امي،�واق��ٍ                   ���أساس�ا�ع���حدث� ٍ           ر د سط�و��ا،�نامي،  ومن�ثم�وفق�الشاعر�. يةو�لھ�بداية�و
 

                  
ّ

كث��ا����إيثار��ذا��سلوب����قصيدتھ�ع���وجھ�ا��صوص
 

                                                 
ً

.  

�خص�ا�     �أو�ال�� �النجوم، �لوصف �خص�ا �ال�� �قصائده ��� �ذلك �عن �ال�يختلف ّ                                                                      وا��ال ّ

�ان�ا��يل،�وكذلك�ال���وقف�ا�لرثاء�ابنھ�أو�وصف�ا��مامة�ال���فقدت�أليف�ا . رلوصف�

�لھ� نفأسلوب�القص�ي�اد�ي�و �ال���يتخذ�م��ا�جميعا�ّ                           القدح�املع���ب�ن�أساليبھ��خر
  

ى  
                                                  

ً ّ
 ُ

ِ

�. أدوات�فنية���دمة�أسلو�ھ�القص��� رفاستمع�إليھ�يح�ي�لك�ح�ايات�النجوم�ال���تدو

ل�ا�بطر�ق�القص�فيقو ل���فلك�ا�و�و�يصف�حال�ا�و�ستعرض�لك�منا ّ                                                         ز   :)١(  

َ            يا�لـيل�مـ ـــُ ٌ              الك�صبـح���ـــــــ ُ ـــيرتـ  َ ـــــھ�العمـــُ      اح�فيـــــ   ُ    ـيدـ

�لب ي طال�انـتظار                ُ ـــَ   ـلق����ــ
 

       ٍ
ْ

َّ                 تنـجاب�عنـ�ن�سـ  ـــُ   ُ   ودــ

�للـدلو�صـ ـــلأقو ــ حتـام��ـذا�الصـع  ّ       وب����ـ
                  
َ   ُ   ودـّ

ــــــــــــما�ترقبـ�ن�وســ ُّ                 قد�شـردتـھ�الس  ٌ       عد����ــــــــ ُ   ُ    عودَّ

ن�ش ـــرمـر ــ تــ وفـعا�و
  

        
ً ْ

را����ــ
 

      
ً

ـــفـُّ       ر�الـوـــــــــما�تمـ���ل ـــ ــــــــ   ُ   ودــ

ـــلألخــ   ٌ     ر���ــَّ         نـ�ن��ســـَّ        وانقض�م ـــ ـــر�ات�طـــــ ــــــــ دــ ُ  و ر    

ــــن�أ�ـــــــــــُ          كأنـھ�حيـ ـــ ����ـــــــ ـــلـ�  ىو ــــــيدَّ   ن�ـــــــ ــــــــ ـــ ُ                                 بـاز�يصـــــ ٌ  

ـــومـ    ـــُ      ـر���ـــــــــَّ      ر�آخـــ ــــــــ ـــ �����فقــــــ ــــيـو ــــــأين�تر�ــ: ُ    ـلتــ ــ   !ُ   د؟ــ

 أين(: ،�وأسلوب��ستف�ام����آخر��بيات)ليل يا(فانظر�ل��طاب����مطلع�القصيدة�    

�)تر�د �طو �من �الش�و �و��ثھ �با��ديث �يخصھ �العيو �أمام ��ستحضر���صا �وكأنھ ل، ى   ن
                                                                 ُّ ً

ج�تھ   وانظر�لصيغ�القو. والليل�وتفاقم�ال�موم،�و�سألھ�كذلك�عن�مراده�و
               ْ َ

ُ               ل �ال���يقيم���ا�  

� �القص��� ��سلوب �ع�� �الفعل�.).ُ      �فقلت/�للدلولأقو(ا��وار�و�غلب �صيغ �وانظر�إ�� ،

�ا��ركة �وتجسد �ا��دث �توجد �ال��  املا���
   

                                   ِ
ّ َ ُ

ن/طال(:  ر  �مر      ْ ّ     ومر /ّ       �وانقض/َ َ ��ذه�. )َ ومثل

�أيضا �النجوم �ف��ا �يصف �أخر �قصيدة ��� �ترا�ا ا��صائص
 

                                               ى
ً

�ال���)٢(.  �وال�تخلو�قصائده
                                                           

  . ١٥٢:  الذخائر- )١(
  . ١٥٨:  الذخائر- )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ا�أسلو�ا�تقر�ر�ا�تقتضيھ�خصوصية�التجر�ة،��ال���تحتم�ا�طبيعة�فن�النقائض�ين���ف��
  

                                                                      
ً ً

� �-وال��اء �املثال �س�يل ��سلوب�- �ع�� �بذلك �فيھ �يتحفنا �تقديما �ل�ا �يقدم �أن �من
                                                
ً َّ ُ

�الطا�ع�. القص��� �ذات ��بيات ��ذه �مثل �لھ �طا�ر�نقرأ �بن �هللا �لعبد �مناقضتھ ففي

  )١(:الغز��

م����س و ���بنات�الر
                  ِ  
ــــُّ ـــُ          وجـ��ا�لل  ٌ       كن����ـ ــ  شمس�إ�ليـ

 
        ِ

َّ
  ُ  لـــــــــ

ـــوم�الــــــــْ        و�دت�يـ ـــ ـــغ   ِ            وداع�لنا���ــ ــ ـــ ــ ــ   ادة�عيـــ
       ْ ٌ
ـــ ُ         طاء�عطبـ ـــُ    ُ ل وـ

را�أو�ذات�مقنعة�����ــــــــــحاس
   

                    
ً َ ً

ـــُ       ذات�تـ  ـــيھ�إ�ليـــــــٍ      اج�فــــــــــــ   ُ  لــــــ

  :لإ���أن�يقو

ثم�ول
   
     
ّ َّ ُ

ت��ي�تــــــ
        
ُ ـــــــــْ ـــ ـــودعــــ ـــ ل ـنا�����كح���ا�بالدمع�مغسوـــــ  

   
                          ُ ِ

ُ ْ ُ
  

�السباق�     �حلبة �إليك �ينقل �وتراه ��سلوب، �نفس �سلك �ا��يل �ان � �وصف �مقام ّ                                                                  ر   و�� ْ َ  

�ومرات��ا،� �وصفا��ا �ا��يو �أسماء �عليك �و�عرض �تنظر�إل��ا، �أن �لك �و�سمح لبأحدا��ا

�امل��تب �الن�يجة �معرفة �من �الر�انو�مكنك �ع�� �مباشرة�. ة �بداية �يمثل �القصيدة ومطلع
 

                                
ّ

  )٢(:ل�ذا��سلوب؛�اقرأ�قولھ

 ش�دنا�الر�ان�غداة�الر�ان���
    

                            ِ
ّ َّ َ

 بمجمعة�ضمـ�ا�املوسم  ِ
 

    
 

                   ُ
ِ

ْ َ َّ َ
ِ

ْ  

ـــنقـ ـــ َ                    ود�إليـ�ا�مقاد�ا��ـــ ـــُ ــــــــ ــ ــ ـــع��ا�أقــــــــُ           ونـحن�بصـن   ميع���ـ ـــ   ُ   ومـ

 والصيغ�الفعلية،�     
                 ِ
   خاصة�الفعل�املا����م��ا،�يك���الشاعر�من�ال��ك���عل��ا،�وذلك�أمر�ّ

                                                               ُ ُ َّ

�قولھ �الصيغ ��ذه �ومن �ا��يل، �ان � �لوصف �خص�ا �ال�� �التجر�ة  اقتضتھ
ِ                                                           ر  
ّ �/غدونا(:  ّ

ْ      فصفت َ        �فواصل/�وأتبع/�فأقبل/َّ �فج��/َ
 

     
َّ

دف�ا/ �/ر�وأ ة(َ       �وجاء �رمكر �ع ْ        �فرحنا/) ّ     مراتر�أ ُ/�

ن�فراحت َ           ز وأحر ّ       �ففضت/  ّ                                               عدم�لھ�استخدام��عض�جوانب�ا��وار�ال���تم����ذا�،�وال��..)ُ

�من��ساليب�كقولھ   )٣(:ناللو

ض�ن���ا�مظلم    فقلت�ونحن�ع���جدة����من��
 
ر                                          ُ ْ ُ
ِ
ّ ُ َّ ُ  

����وم�ما�يكن�ف�و�ال�يكتم  ُ                                         ن    لقد�فرغ�هللا�مما�ي�و ُ ْ ُ   

                                                           
 .١٦٠:  الذخائر- )١(
  .١٦٤:  الذخائر- )٢(
  .١٦٤:  الذخائر- )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�و�بدأ� �غالم�ما، �لفقد ��حزان ���م �عصفت �أبو�ن �حال �علينا �يقص �الرثاء �مقام ّ                                                                       و��

  )٤(:ھ���ذا�املطلعقصيدت

ـــَ   وج   ِ                         طام�����مثل�وجـدي�بقـطامـــُ          دت�أم�قـــــــــــ

ف���تخمش�الوج
 

             
ْ

ـــ ــ ــــ�����ــ ــــھ�بص�ــ �والتدامــ ِ          ل  ـو ٍ   

ـــُ          وكالنا�موج ْ              ع�الـحر����ــ ُ ـــِ                قـة�م��ا����الع ُ ـــ   ِ    ظامـ

�لما�أفـرغت���ال���
     

                  
ً ْ َ ُ ّ

ضـتھ��ســ     عا
َ           ر ُ
ـــ  ــ ـــ ـــ   ِ    جامــــ

�يتّ    لكن     �جعلتھ �الوجدانية �التجر�ة ��خبار��طبيعة ��ذه �ذ�بم- �أو�يمزج�ا–خلل رخو

�ال�ابية �مشاعره خم �و �ا��ز�نة، �إ���. زعواطفھ �بالقياس �ا���ي �أسلوب �تباطأ ��نا ومن

�ھ�الشعر�ة أما����قصيدتھ�ال���وقف�ا�لرثاء�ا��مامة�ال���فقدت�أليف�ا؛�. رغ���ا�من�تجا

��شا�� �الشعر�ة �تجر�تھ �طبيعة �اقتحام�فإن ���ا �وصف �ال�� �قصيدتھ ��� �طبيع��ا �مع ت

ّ                                                                             القصر�ومالقاة�أحبتھ؛�وأع���بذلك�قيام�تجر�تھ�ع���حدث�لھ�صفة�الواقعية�ل�ا،�وقد�

� �الشاعر�ف��ا �قبل–ر�ط �من �فعل �للنمو�-�كما �القابلة �بخصائصھ امي �الد �ا��دث ر�ب�ن

سط�و��اية�و��ن�الفكرة،�وذلك��ع���أن�جالء �إ���بداية�و و والتطو َ                                                         ر �الفكرة��نا�يتحقق�  

�سواه �دو �القص �مطلع�. نبطر�ق �منذ �الضوء �ف�سلط �قصدا �ذلك �إ�� والشاعر�يقصد
  

                                               
ّ ً

َ                                                                        القصيدة�ع���ا��دث،�و�سليط�الضوء�ع���ا��دث�منذ�البداية��ستد���الكشف�عنھ�

����بداية�اس��اللھ لوتفصيل�جزئياتھ�ال���ي�ش�ل�م��ا؛�انظر�إليھ�يقو
                                                                 
ّ ّ:)١(  

�أم���تك�حما َ                    ق    أشاقك�بر ْ َ مة��� ٌ
 

     
ٌ

اك�ن�يم    �أطراف�� ر   ل�ا�فو ُ                     ق ِ ِ    

أضاف�إل��ا�ال�م�فق
    

                  
ُ ُّ َ َ

ـــ ـــُ       دان�آلـ ـــــ ــ ـــ�وليـ ٍ     ف���ـ  ل��سد�ا��افق�ن���يـــــــ
                      ِ
ُّ ُ ـــٌ ــ   ُ  مــ

اك     ���ر�� �أغصان �فو �ت�ن �ال�� �ا��مامة �من ���وه �عن ��نا رفا��ديث ق  
                                                          ُ

�سليط�. 

للضوء�ع���ا��دث�الذي�خل
 
                       
ّ

�و�لمف�ا���ذه�ا��الة�من�ا�� ومن�ثم��ستد���التجر�ة�. نز

ة� رمن�الشاعر�أن�يخوض�ف��ا�بأسلوب�القص�ليكشف�عن�أحدا��ا،�بل�و�صل�بنا�إ���بؤ   
                                                                          ّ َ

�يحمل� �صائد �يد �ع�� �ذكر�ا��مام �مقتل ��ش���إ�� �كقولھ �القصيدة ��� ��صلية ا��دث

قوسا�قو�ة�امل�ن
 

              
ً

:)٢(  

                                                           
  .١٦٨:  الذخائر- )٤(
  .١٦٧:  الذخائر- )١(
  .١٦٧:  الذخائر- )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــــــــأتي ام�بصــــــ ٍ          ر ح�لھ� ـــِ         ـفراء�نبـــــــ  ـــــــ  ع�����س�ا�ما����الشباة�صميم ٍ        ـعة����ـ
 

                              ُ
ِ

َّ ْ َ  

ت�ولم�يطر����   ماه�فأصماه�فطا
ر ْ                             ر ْ
  َ ـــف ْ ــ ـــ ـــــــــّ       ظـل�ل�ــ ــــا�ظــ ـــــــــٌّ            ـل�علـيھ�تحـ ـــــــــــ ـــــــــــ   ُ   ومـــــــ

�الشاعر�ال    �ميل �النحو�يت�� ��ذا ُ                                 ع�� �وتوظيفھُ �القص��� ��سلوب �سرد� ستخدام ��

ه�وت فة�لكنھ�سيدجرأف�ا و�عواطفھ،�و�و�ال�يقف�بھ�عند�حدود�السمات�القصصية�املعر  
                                                            ِ
ّ

َ                                                                                  يأخذ�م��ا�و�دع�بما�يتوافق�مع�تجر�تھ�الشعر�ة�كما�أنھ�يمزج�ب�ن��ذا��سلوب�و��ن�با���

� ، �ا���� ��األسلوب ��خر ي�ساليب �والتصو�رى �من�يو��شا�ي، �وغ��ه �والتقر�ر ي،

�م ��عاونت �وقد �نرا�ا �ال�� �لديھ�ساليب �أو�املفضل �الغالب ��سلوب �ذلك وخالصة� .َّ                                 ع

� �غ���مت�لف �مطبوع �السليقة، �شاعر�حسن �أنھ �ا��ص�� �يز�د �ابن �أسلوب ��� " لالقو

اك����صدر�ب�تھ���زه،� ُ                                                                           ر واملطبوع�من�الشعراء�من�سمح�بالشعر�واقتدر�ع���القوا���وأ  

����الغر�زة� نق�الطبع�و وو���فاتحتھ�قافيتھ،�وتب�نت�ع���شعره�ر �وذلك�ما��ش�د� .)١("و

اسة   .ربھ�نماذجھ�ال���قدم��ا�للد

)٢( - ء اا:  

دنا�من�شعر�ابن�يز�د�قد�يصعب�أن�نلم�بالبناء�الف���إملاما�تاما      لقلة�ما�و
                                                                    ر    
ً ً ّ ُ ومن�ثم�.  

يبقى�ا��كم�ع���حقيقة��ذا�البناء�موقوفا�عند�حدود�ما�بلغنا�منھ�ل�ستدل�بھ�ع���ما�
 

                                                                              
ً

وانطالقا. لم�يبلغنا
 
       
ً

�إن�بناء�القصيدة�عند�ابن�يز�د��س�������عض�جوانبھ� ل�من�ذلك�نقو

ثة �الشعر�املتوا �تقاليد �ع�� �منھ �حرصا �القدماء؛ �ن�� رع��
 

                                                   
ً

 .� �ع�� �أحيانا بدء�ف�و�يحرص

�كما����قص تھ�ال���ناقض���ا�عبد�هللا�بن�طا�ر؛�حيث�بدأ�ا�يدل�عض�قصائده�بالغز

�عا�وعشر بمقدمة�غزلية�طو�لة��س�يا�تبلغ�أ
  

                                       ر
ً ً

�ن�ب�تا�اس��ل�ا�بقولھ 
 

                     
ً

:  

ُ                         ال�يـرعك�القال�والقيل� ُ َ   ���ل�ما�بلغـت�تحميل  ُ
 
    

                   ُ َ
ِ
ّ ُ َّ ُ

  

  ����حيث�أعرفھ��ىما��و
               ُ ُ

�غ��ك�موصو   ل ���و   ِ  ُ               ى

وللشعراء�مذا�ب����افتتاح�القصائد�بال�س�ب،�ملا�فيھ�من�عطف�القلوب�واستدعاء�"     

�الل� �إ�� �وامليل ، �الغز �حب �من �الطباع ��� �ما �بحسب لالقبو �ذلك�ل �وأن �وال�ساء، و

� ��عده �ما �إ�� اج �ال��اء)٢("راستد �وقو �النقائض �مقام ��� ����. ل�السيما �يز�د �ابن و�جيد

قصيدتھ�تلك�التخلص�من�مقدمتھ�الغزلية�لينطلق�انطالقا����سرد�موضوعھ��ص��،�
 

                                                                      
ً

                                                           
 .١/٩٠:  الشعراء والشعراء البن قتیبة– )١(
  .٢/٢٣١:  العمدة البن رشیق- )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

و�تمثل��ذا�التخلص��نا����. و�و�يصنع�ذلك�����سر�وس�ولة�كشأن�الشعراء�العباسي�ن
  

                         
َّ َّ

ت�الرا�ع�والعشر�ن؛�ف��اه�يخاطب�محبو�تھ�بن��ة�الواثق�من�نفسھ،�فيطال��ا��عدم�الب�

  :ا��وف�من�أذى�الد�ر،�وأ��ا�س�بقى�ساملة�منھ�مدى�الد�ر،��كذا

ــــفأذاه�عن     َ                     ال�تخا���الد�ر�طائره� ـــِ      ـك�معــ    ُ  ل قوـ

   �� �مع �قر�ب، �من �املناقضة �موضوع �يالئم ��نا �و�ذى �ا��وف �عن ����وا��ديث خذ

�شعر� ��� �القصيدة سة �دا �أثناء �أشرت �كما ��نا �املحبو�ة �عن �ا��ديث مز�ة ر�عتبار� ر
                                                                        
ُ

�موج�ا�ا��طاب�لعبد�هللا�بن�. النقائض ثم�ي���ذلك�البدء����موضوعھ��ص��؛�فيقو
 

                                                             ل
ً

 

  :طا�ر

ـــأ��ا�الب ــ ــ  بتھ�ـــــــــــْ         ادي�ب�ـسـ
     ِ
ُ                     ما�ملـا�قد�قلت�تحصيل     َ َ  

ه�بما�وقد�يبدأ�ابن�يز�د��عض�قصائد. �نقيضتھ�فيما�ي���من�أبياتثم�يأخذ����معا��ة    

حدث�ذلك����قصيدتھ�ذات�الطا�ع�الغز���الذي�يتقمص�ف��ا�يذكرنا��س��الل�الطل��؛�

�يعة،�اسمعھ�يقو ل��صية�عمر�بن�أ�ي�   :ر

ـــيا�ص ـــ ــ ُ                   اح���قـفا�ع���سـ َّ ِ ـــَّ ــ ــ و�عة���ــ
 

       
ً

ـــْ     �كـي   ــ ـــ ـــ ــــــــ ــ   �نلـم�بقماــ
        َّ ُ

ــــ ــــِ             صـر�عـبد�القـــ ـــ   ادرــــــ

ـــــــــُ  ع ـــ ـــوجـــــ  ا�م���� �در�أبيــــ
         ِ       ُّ
ــــِ ـــ ــ �املتخامر  ـكما����ـ ى �شف�القلوب�من�ا��و    

  
                          ِ  َ َ ِ

ْ َ
  

�الق�س�ومن�لف�لفھ�أو�سلك�ن��ھ     َ                                                                ئ   ف�ذا�اس��الل�تقليدي�يذكرنا�مطالع�امر َّ َّ وتلك�.  

�تظ�ر�الواح �تراثية �مخاطبة�مالمح �و�ا�نا �ال��ب، �اس�يقاف �ف�ا�نا ؛ �تلو��خر   دة
ْ                                                ى ُّ
 

� قفا /َّ      صاح�� يا(�ثن�ن
 

    
ً

�من�)ِ �الفؤاد احة �و�و�إ �من�الوقوف، �بيان�الغاية �كذلك �و�نا ر،

�أو�شوقھ�إ��� �امل��و حيل�أحبتھ�ونأ��م�عن�امل�� �الذي��عانيھ�املرء�من�جراء� را��و ل رى                                                                               َّ

�املعمو ���م����امل�� رر و���القصيدة�أيضا�ا��ديث�. ����تجر�ة�ابن�يز�د�كما��و�ا��ال-لؤ
 

                        
ً

�ابن� لعن�الناقة�العن���س�ال���تقطع�الفيا���لتبلغ�الشاعر�غايتھ�ال����س���إل��ا؛�يقو

  :يز�د����مقدمتھ�تلك

  ملا�بدا�وادي�النو�رة�دوننا����نرمي�الفجاج��عن���س�ضامر
   

                                                      ِ ٍ
ْ َ َ

ِ  

�ال     �العن���س �الناقة ��ذه �بخصوص �صاحبھ �الطو�لة،�و�و�يخاطب �الرحلة ���ا ّ                            ���قطع

  )١(:لل�س�إ���قصر�املمدوح�ولكن�إ���قصر��حبة،�فيقو

                                                           
  . ١٥٥:  الذخائر- )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

َ                                   اعقل�قلوصا�جانبا�ال�ترع�ا��� ْ َ ً ً ُ ْ اع�ا�باآلخر  ِ �وظيف�ذ  واقر
ر    

ِ                     ن  
َ ِ  ِ

َ ْ   

فيق�الطر�ق�شأنھ�شأن�الناقة�العن���س،�و�و� ركذلك�ال��غفل�ا��ديث�عن�ا��واد�و�و�                                                                             ُ

ل�نا�يخصھ�با��ديث�فيقو                         ُّ َ:  

ُ                                 ا�ا��واد�فلم�ي��ح�م�انتھ���َّ   أم َ ْ ْ َ ـــبتقـ  ُ  دم�مـــــــ
      ِ
ـــــــــُّ ـــ ُّ             نھ�وال�بتـأخــ ـــُ ــ ـــ   ِ  رـــــــ

ـــع ر�حبـــــ و ودتھ�فيما�أز                    ُ  ُ ُ ـــَّ ـــ ــ   إ�مالھ�وكذلك��ل�مخاطر  ـائ�����ــ
                          ِ ِ
ُ ُّ ُ ُ َ  

    �� �طالع�ا �ال�� �بثقافتھ �تأثرا �املحافظ �مسلكھ �عن �تن�� �عناصر�تراثية فتلك
 

                                                                  
ً

�أشعار� �

�سبقوه �أو منھ � ��� �عاشوا �ممن زالفحو �. ل �–و�و �أيضا �تلك �قصيدتھ ���
 

                    
ً

�يتقمص�-

�يعة����اقتحامھ�خدر�محبو�تھ،�واحتفاء�ال�سوة� �عمر�ابن�أ�ي� ر��صية�الشاعر��مو ي

�لديھ اسة�شعر�الغز لبھ،�واح�شاد�ن�من�أجلھ،�ع���النحو�الذي�شرحتھ�من�قبل����د . ر

�امل �أبواب �من �باب �أيضا وذلك
 

                         
ً

�شعره ��� �ال��اثية �القيم �ع�� �ب�تا�. حافظة �لھ �وجدت وقد
                   
ً ُ

�عمودية� �ع�� �املحافظة �باب �من �الطللية �املقدمات �تلك �مثل �ر�و�ھ �ع�� �يدلنا فر�دا
 

                                                                        
ً

  :القصيدة�العر�ية�والس���ع���منوال�من�سبقھ،�و�و�قولھ

سنا� رملا�وقفنــا���ا�أ��ت�تدا
  

                            
ُ َّ

 ��ع�د�ا��ليـط�فتبكينا�ونبك��ا  
                              ِ
َ  

غم      �أثر�رو �ال��عدم �ال��اثية �القيم �تلك �ع�� �تأخذ�رالتطو�محافظتھ �ال�� �مطالعھ ���

�طلل� �ع�� �صاحبھ �الشاعر�و�ستوقف �يقف �أن �فاملعتاد �الطللية، �املقدمات �تلك ٍ                                                                        طا�ع ُ

س ول�س�ملتأخر�الشعراء�أن�: " ع���النحو�الذي�أشار�إليھ�ابن�قت�بة،�وقال�من��عده. ردا
 

                      
ُّ

��ذ ��� �املتقدم�ن �مذ�ب �عن �عند�يخرج �أو�يب�ي �عامر، �م�� �ع�� �فيقف ��قسام، له

�الداثر،�والرسم�العا�� لمشيد�الب�يان،�ألن�املتقدم�ن�وقفوا�ع���امل��                                                                   َّ ّ أو�يرحل�ع���حمار�. ُ

حلوا�ع���الناقة�والبع�� �وابن�يز�د�خالف�إذن�ذلك�)١(.."رأو��غل�و�صف�ما،�ألن�املتقدم�ن�

ما�يناسب�عصره،�ومن�ثم�استوقف�ال��ب�الن���املعتاد����الشعر�العر�ي�واس�بدلھ�ب

�واقتحامھ �بھ �القصر�أو�الوقوف ة �القادركيما(: رلز�ا �بقصر�عبد  �نلم
                     ِ
ُّ(���� �أيضا �و�قو ،

 
               ل

ً
 

ٍ         ب�ت�الحق ٍ:)٢(  

��    ْ   ا�بقصر�ب���شعَ  نُ
              َ ُ
 سئم�ا��ليط�ونام��ل�مسامر    ٍ            يب��عدما���ِ

     
                        ِ

ُ َ َُّ ُ
  

                                                           
  . ١/٧٦:  الشعر والشعراء- )١(
  .١٥٥:  الذخائر- )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٧٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ومغافلة�     �ذلك�القصر، �اقتحام �حو ��لھ �املوضوع �يدو لثم �أحبتھ،�ر �ومالقاة َّ                       ا��راس،

فل�س��نا�طلل�ع���س�يل�ا��قيقة،�وإن�اتخذت�املقدمة�ذلك�الش�ل�املصاحب�غالبا�
  

                                                                       
ً َّ

ف�عليھ ومن��نا�فشاعرنا�يحيا�عصره�وإن��ان�محافظا�ع���. را��ديث�عن�الطلل�املتعا
 

                                             
ً

�وا��ديث �القديم ��� �الشعراء ��ع�����ا �ال�� �ال��اثية �القدي. قيمھ �ب�ن �ف��ا م�و�و�يمزج

  .�عراقتھ�وا��ديث�بطرافتھ

قم� رو�و��نا�أيضا�يحسن�التخلص�من�املقدمة�إ���الغرض�الذي�يقصد�إليھ،�والب�ت�   
                                                                        ُ ً

  )٣(:ُ                                 عالمة�ذلك�إذ�ين���بھ�مقدمتھ�بقولھ) ٢١(

ُ                             وعلمت�أن��مر�ل�س�دواؤه��� ُ َ �والت�ح�ن�تجاسر ُ  �إال�ا��سو
ر         

                       ِ
ُ ُ َُ َ َ  َ َّ

  

م�القصر�وسرد��حداث�املتعلقة�بذلك؛�حيث�والب�ت�التا���لھ�بداية�سرد�قصة�اقتحا     

  )١(:ليقو

فخرجت�أقدم�صاح���متو��ا����
 

 
                               

ً
ِ
ّ ْ ُ    بحمائل�العضب�ا��سام�الباتر  ُ

   
                           ِ ِ ِ

ُ ْ َ
ِ  

�من�     �القصيدة ��ساق �الذي �الغرض �ع�� �يدل �بما ��س��لھ �قصائده ��خر�من وا��انب
 

                                                                    
ُ

�و�لة� ،�مباشر��ع���فيھ�باملوضوع�من�أو ،�جز لأجلھ،�و�و�بدء�قو ل ُ                                                              ي ٌ وكأنھ�ال�ير�د�أن�ُ

 يضيع�وقتا����التم�يد�أو�التقديم�لھ،�و�غلب�عليھ��ذا��سلوب����قصائده�ال���يضم��ا�
    

 
                                                                                 ِ

ّ ُ ًُ
ِ
ّ َ

َّ                                                                         مالمح�فكر�ة�وموضوعية�جديدة،�وكأن�جدة��غراض�وطرافة��ف�ار��انت�مدعاة�لھ�أن�

ف�عليھ�من�املقدمات ،�خاصة�ري��ر����اس��الل�ا�س�ن�الشعراء����بدء�قصائد�م�باملتعا

وقد��عالت�صيحات�املنادين�بالتجديد����اس��الل�القصائد،�ومن�أمثلة�ذلك����شعره�

�ان�ا��يل؛�وقد�اس��ل�ا�بقو لقصيدتھ�ال���حدثنا�ف��ا�عن�   )٢(:ر

   ش�دنا�الر�ان�غداة�الر�ان���
                               ِ ِ ِ
ّ َّ  �بمجعمـة�ض َ

             ٍ
َ َ ـــْ ـــ ــــــــ ــ  مـ�ا�املوسمـ

 
             ُ

ِ
َ َ ّ  

����إحدا�اوقصائده�ال���وصف�ف��ا�النجوم،�ي   )٣(:لقو

 يا�لـيل�ما�لك�صبح�����يـرتاح�فيھ�العمي
 

                                         َ
ِ

ُ ٌ   ُ  دــُ

�لبلق�����تنجاب�ع��ن�سود     طال�انتـظار
 

ي                                       ُ ُ َّ ُ
ٍ

ْ ُ  َ  

                                                           
  .١٥٥:  الذخائر- )٣(
  .١٥٥:  الذخائر- )١(
 .١٦٤:  الذخائر- )٢(
  .١٥٢:  الذخائر- )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٧٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�����خر ىو�قو   )٤(:ل

مل                                   
 
 
َّ

ـــ ـــ ــ حــــــــــا�تـــ ز راءى� ــــــــــــــــــَ ُ         ـــــــــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــَ           �ذات�العــ ٌ     ل���ــــــــ ـــ ــــــــ   ـشاء�فمــتــ
          َ َ

ـــ ـــ ــــــــ ـــ   ْ  عــــــــ

ـــَ                 وأخمس�ال�سر�ن��� ــ ــــ     ـ��ـ   ص�الردف�با��يل�ادرعـــــــ
   

                     ْ َّ
ِ ِ ِ

ّ ُ  

أطـار��س
          
َ ـــَ ـــ ــــــــ ـــ ــ ـرا�واقـ

  
       

ً ْ
ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـعا����ـ

 
       

ً
ـــــــــــــبطــ    ائر�لــ�سـ

          َ
ـــ�يقــٍ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ   ْ  عــ

اك،�      �غصن���رة�� روكذلك�قصيدتھ�ال���وصف�ف��ا�ا��مامة�ال���تر�ي�أليف�ا�فو ق

  )٥(:و�و��س��ل�ا�بقولھ

�أم���تك�حمامة��� أشاقك�بر
                         ق       
ٌ َ َْ َ َ اك�ن�يم     ٌ �أطراف�� ر   ل�ا�فو

ُ                     ق  ِ ِ 
َ   

�البد     �من �اللو ��ذا ��غلب نوقلت �أل�ي�ُ                             �تجديديا؛ �من�� �ينحو�ف��ا �ال�� �قصائده ��� ء
                                               
ً ً

وجدتھ��س��ل�إحدى�قصائده����الرثاء�ع����ذا�املنوال�الذي�ين���فيھ�ن��ا�جديدا�يدل�
  

                                                                              
ً ً

�ى���ا�ابنھ� ����اس��الل�قصيدة� �التم�يد�لھ؛�يقو رع���الغرض�و�باشر�بھ�املوضوع�دو ل ن

الذي�ق����صغ��ا
 
               
ً

:)١(  

وجـ
 
   
َ

 ت�أم�قـطام��َ  د
              ِ
ُّ ـل�وجـ��مث  ْ

        
ْ   ِ         دي�بقطامَ

�ا��الت�ن     ��� �يز�د ��ع���: وابن ��بتداء، �حسن �أوغ���مقدمات؛ �بمقدمات �البدء ْ                                                     أع�� ُ ُ

� �قصائده �النجاح" بافتتاح �ومظنة ���شراح، �داعية ��فتتاح �حسن �ما�.. ُ                                         ألن �أو لفإنھ

� �و�لة �أو �من �عنده �ما �ع�� ��ستدل �و�ھ �منھ، �السمع ليقرع �يحسن�،)٢("َّ                                                    �ذلك ُ                  و�و��عد

�عن�إجا �أ�مية �يقل �ال �لديھ �واملقطع �املطلع، �إجادة �يحسن �كما �أو�ا��تام �املقطع دة
                                                                      
ً ُ

�يقو �من �بمبدأ �يؤمن �وكأنھ �و�مدح�: " لاملطلع، ��بتداء، �جودة �بتفضيل �مو�لو نالناس

�القافية. صاحبھ �جودة �وحظ �صاحبھ، �و�مدح �املقطع، �جودة �بتفضيل �مو�ل �وإن�- وأنا

فع�من�حظ�سائر�-�انت��لمة�واحدة   )٣("الب�ت�أو�القصيدة�ر�أ

تباط�بموضوع�ا�     �ما�تتم���بھ�مقاطعھ�فضال�عن�س�ول��ا�وجمال�ا�أ��ا�شديدة�� روأبر
 

                                                                          ز
ً

 

ال�تنفك�عنھ،�وأ��ا�ال�لمة��خ��ة�ال���ت�ت�����ا�القصيدة�وال�ي�تظر�م��ء�كالم��عد�ا،�

                                                           
 . ١٥٧: الذخائر- )٤(
 . ١٦٧:  الذخائر- )٥(
  .١٦٨:  الذخائر- )١(
 . ٢٢٥، ١/٢٢٤:  العمدة- )٢(
  .١/١١٢: ظ والبیان والتبیین للجاح،١/٢٢٣:  العمدة- )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٧٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

   فكأ��ا�قفل�القصيدة�ال����غلق�ا��ديث�ف��ا�بوساطتھ
                                                ُ ْ ُ

حسبما�يرتضيھ�و�و�بذلك��س���. 

��سميھ �كما �أو �املقطع �أن �ير شيق � �فابن �الشأن ��ذا ��� ى النقاد ُ                                                     ر �قاعدة�)�ن��اء(:   

� �ي�و �أن �وس�يلھ ��سماع، ��� �م��ا �يبقى �وآخر�ما محكمانالقصيدة،
 
     
ً

 :� �الز�ادة�يال مكن

�آخره� �الشاعر�مفتاحا�لھ،�وجب�أن�ي�و نعليھ،�وال�يأ�ي��ع�ده�أحسن�منھ،�وإذا��ان�أو ل
 

                                                                              
ً

قفال�علي
 

       
ً

� �ب�ن�)٤(" ھ �ال�� �قصائده �خواتيم �النظر��� �إعادة ��� �ذلك �ن�ب�ن �أن �و�ستطيع �

ه،� رأيدينا؛�ففي�قصيدتھ�ال���قص�علينا�ف��ا�اقتحام�القصر�ومالقاة�أحبتھ�خلف�أسوا                                                                              َّ

ائھ�جواده�الذي�وصفھ�بقولھ روأنھ�خلف�من�و
 

                                       
َّ

:  

 وإذا�احت���قر�وسھ��عنـانھ���
  

                            ِ
ُ ُ

 �علك�الشكيم�إ���انصراف�ال  
                            ِ
َ َّ   ِ     زائرَ

  :يختتم�ا�بقولھ

ـــوإذا�ا��    ــ  واد�بموقف�أحـ
             ٍ
ـــُ ــ تھ����ــ ر

       ز 
ُ ملـا�تح   

 
      

َّ
ـــــــــــ َ           قـق�فيھ�قــ ـــــــــَّ �الشاعرـ  و

ِ        ل  
َّ ُ   

 قد�مل�من�علك�الشكيم�كأنھ����    
 

 
 

                               َّ
ِ

َّ
ِ

ْ َ ـــٍ        ناج�بصـ  َّ ــــــــ حراء�املــ
 

         
َ

ــــِ ــــَ     ���فــــ ـــــــــــ  قرارـــــــــ
     ِ
ُ  

ـــق     ــــ ـــ َّ                �تـھ�ثـم�استَ  رـ ُ ُ   حلت�بمتــــــــُ
       ُ ْ

ـــ ��العقاب�ال�اسر  نھ�����ــــ    وانقض���و
ى                           ِ ِ ِ
ُ  َّ  

�مجتمعة؛�     �الثالثة ��بيات ��� �يتمثل �بل �القصيدة، ��خ����� �الب�ت �ل�س ��نا وا��تام

�الشاعر�ع��� �بنا�ا �ال�� �القصيدة �طبيعة �من �انطالقا �تام، �مش�د ��نا �ا��تام �ألن ذلك
 

                                                                          
ً

�والتصو�ر: �ن�سلو� �الشاعر���ا�. يالقص��� �ين�� �أخ��ة ة �صو �ا��تام �جاء �ثم ر  ومن                                              ُ ُ  َّ

����املش�د؛�إنھ�يتوجھ�إ��� ��نا�يمثل�ا��زء��و ����الب�ت��و لقصيدتھ�والشطر��و ل  ل
 

                                                                          ِ
ّ

ه����موضع�ال�ي��حھ،�ون�تھ�امتطاؤه�والفرار�بھ�من�جانب�القصر�قبل� زا��واد�الذي�أحر

ك،�وكذلك�يم : لثل�الشطر��خ������الب�ت��خ�����اية�القصة�وختام�القورأن�يدركھ�مد

��العقاب�ال�اسرَّ      وانقض(   ���و
ِ                   ى  ِ
ُ ؛�إنھ�أن���م�متھ�ال���ق) 

                         
َ م�من�أجل�ا،�ولقد�تحقق�لھ�ما�ِ  دَّ

اح�ان�يصبو�إليھ�من�لقاء��حبة،� �من�أع�ن�الرقباء�وجنود�ّ                 �ص�وة�جواده�ليفريمتطي رو

��واد�ألنھ�الراحلة�ال���أقلت�الشاعر�إ���القصر،�وتخصيص�ا��تام��نا�بذكر�ا. القصر
                                                
ّ َّ

�ھ�من�مخاوف�القصر����أمان فا��ديث�عن�ا��واد�يمثل�. وكما�أنھ�الوسيلة�املت�سرة�ل�ر
 

                       
َّ

ب�منھ�والفرار�من�حراسھ حلة�السفر�إ���القصر�واقتحامھ�ثم�ال�ر و ���ا��قيقة�ختام� َّ                                                                          ر   .  

                                                           
  . ١/٢٤٣:  العمدة- )٤(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٧٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

    � �عن �با��ديث �الر�ان �وصف ��� �قصيدتھ �ختم �العر�ية�ولقد �ا��يو عاية � لحسن ر                           ُ

ٍ                                    �ذكر�ب�ت�واحد�بل�عدة�أبيات�يجعل�ا��ع�دم��ا،�وا��ال�كذلك�ال�يتوقف�والقيام�ع���خ ٍ

فق�أسلوب�عرض�القصيدة؛�ف���تقوم�ع����سلوب�القص����اختام�قصيدتھ،�و�ذا�يو

عاية�ا��يل����ا��تام��و�مما�يالئم� رالذي�يوظفھ�لسرد�أحداث�الر�ان،�وا��ديث�عن�  
                                                                            ِ
ّ

�لم �لتحقق عاي��ا � �وحسن �اختيار�ا��يو �ع�� �تقوم �ال�� �الر�ان رسألة ُ                                                           ل   ���� �الكسب �م

� �ال�� �ك��ت�الر�انات �ال�� �والبذخ �مظا�ر�ال��ف �كمظ�ر�من �العبا��� �املجتمع ���ا حفل
 

                                                              
ُ

�من� .آنذاك قھ�ذكر�النجوم�أو�م�� لأما�قصائده����وصف�النجوم�فختام�ا�عادة�ال�يفا ر

ل�ا ض����شعره�يتضمن��غما�عاليا�من�ال��ديد�والزجر،�كقولھ��ب�نما�ختام�النقائ)١(.زمنا
  

                                                    
ً ً

  )١(:���مناقضة�عبد�هللا�بن�طا�ر

ائض�ا�� ر�عسف�الصعبة�   
                    َّ ُ
ـــَ             ��ول�ا�بالعـ  ــ ـــ ـــ   سف�تدلـيلـ

          ُ ِ
ْ  

ن�عندما�فخر�بقتل��م�ن�َّ                                                     وجعل�ختام��بيات�ال���قال�ا����الرد�ع���طا�ر�بن�ا��س�    
 

                      
َ

  )٢(:ل؛�يقو�إليھُ                 �النحو�الذي�أشرتاع����ذ

أسك�فتكة��� وقد�بقيت����أم�
 

ر   
                            

ٌ
ِ  ِ

ّ اعف ْ ر  �سنخرج�ا�منھ�بأسمر�                           ِ ِ  َ َ ُ ُ  

�ھ�    �تجا �بھ �تصطبغ �الذي �العاطفي �التلو�ن �ذلك �من �ومقاطعھ �خواتمھ �تخلو روال

 لرثاء��ابية�كعاطفتھ�ال���صاحبالشعر�ة،�فمقاطعھ����شعر�ا
                              ِ
�و���قصيدتھ�)٣(.�تجر�تھتّ

����ختام�ا؛�قاتمة�ال���فقدت�أليف�ا�نتلمس�تلك�املشاعر�ال���وصف�ف��ا�نكبة�ا��مامة

  )٤(:لألن�التجر�ة�ال���عاش�ا�ل�ا�طا�ع�إ�سا�ي�يث������ان،�يقو

�ذا��شتاق�من ْ                  ن  ومن�دو ُ  � ِ                  و�عزب�عنھ�ا��      ً           ى ��ان�ذا��و ُ ُ ْ     لم�و�و�حليمَ
           ُ َُ ْ

  

    � �املم���لتجر�تھ �باللو �تتلو ��خر �أغراضھ �مقاطع ��� �عواطفھ نب�نما ن �ف���ى الشعر�ة

�و��� �النجوم صف �و �ا��يل �ان � �وصف ��� �متفائلة �وقو�ة �نقائضھ، ��� �متحفزة ة و�اد ر ر

  .لالغز

                                                           
 . وما بعدها١٩٦:  ینظر شعر الوصف من البحث- )١(
  . ١٦٢:  الذخائر- )١(
  .١٦٠:  الذخائر- )٢(
 . ٢ یراجع دراسة شعر الرثاء من البحث ب- )٣(
  .١٦٧:  الذخائر- )٤(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٧٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

 أما�ما�يتصل�بالبناء�الف������قصائده�فإن��ناك�ما�يدل�ع���ا�سياقھ����جانب�م��ا�     
                                                                              ٍ
َّ

� �الف�� ��عض�التقليدينحو�البناء �ذلك �ع�� �و�دل �فنونھ �وت�نوع �أغراضھ �تتعدد �الذي ؛

�أو�قصائد �الطلل، �عن �با��ديث �الش�يھ ��س��الل ��� �مع�ودا �مسل�ا �ف��ا �سلك �ال�� ه
  

                                                                   
ً ً

�س��الل�الغز��،�فقصيدتھ�ال���ناقض�ف��ا�عبد�هللا�بن�طا�ر،�و����شتمل����الواقع�

،�ول�و: ع���أمر�ن َّ                                             �تمثل����املقدمة�الطو�لة�ال���قدم�الشاعر���ا�ل�م��ما�لھ�طا�ع�الغز

� �عليھخر� و�مرلقصيدتھ، �طا�ر�والرد �بن �هللا �عبد �ملناقضة �خصھ �و�و��ص�� ،                                                ّ َّ .

�و �القادر، �قصر�عبد �إ�� حلتھ � �ف��ا �قص �ال�� روقصيدتھ �من�َّ                                                  �غفلة ��� ه �أسوا راقتحام

� ��قتحام�حراسھ �ل�ذا �ف��ا �يم�د �مقدمة �تتضمن �صو�حباتھ، �ولقاء �الليل، �جنح ُ                                                                  تحت

وشغل�ذلك�عشر�ن�ب�تا،�بدأ�من��عد�ا��سرد�كيف�دخل�
 

                                               
ً

و�ذه�. القصر�وفعل�ما�فعل

املقدمة�تتضمن�حديثا�عن�صاحبيھ�وكيف�أن�أحد�ما�انقاد�لرغبتھ�و�خر�تقاعس�عن�
 

                                                                       
ً

وادي�النو�رة،�وعن�ناقتھ�العن���س�الضامر،�وعن�غناء�صاحبھ�عن�تلبي��ا،�كما�حدثنا�

����نفسھ،�ثم�عن� �بان�مدين،�ثم�عرج�ھمحبو�تىالذي��عث�الذكر ّ                                     ر �ال���يد�ش���مال�ا�  

منا�مناسبا�القتحام�القصرل� ه� �ديث�عن�النجوم�وعن�ظالم�الليل�الذي�اختا
  

ز                                                                ر
ً ً

�ل�ذلك�.   

تناولھ�الشاعر�تناوال�موجزا����مقدمتھ�ثم�أخذ�من�الب�ت�الواحد�والعشر�ن��سرد�علينا�
  

                                                                               
ً ً

�بھ �املتعلقة ��خر �القصر�و�حداث �دخو ��� ىح�ايتھ �حقيقة�. ل �أص�� �موضوع ف�ا�نا

  .ى�جان�ية�متعلقة�بھ�ال�تنفك�عنھلكنھ�مخلوط�بأحاديث�أخر

 - �بالرغم�مما�عرضت�لھ–ز�د�الذي�اس�شعره�من�مطالعة�ما�تبقى�من�شعر�ابن�ي����و

� أنھ�يميل�ميال�نحو�وحدو�ة�املوضوع،�ف�و�غالبا�ما�يجعل�لقصائده�موضوعا�واحدا�ىأر
    

                                                                       
ً ً ً ً

�أو�بتعب���آخررتدو ئ�س: �حولھ، � �رفكرة �القصيدة، ���ا ��عرف �ومم��ة �وا��ة ة
 

                                 
ُ

ولو�أننا�

�م�� �قصيدة �ل�ل �اوضعنا �عنوانا
 

        
ً

��سمية�– ��� �ا��ديث �العصر �شعراء �يصنع �كما

� �تم���أغراض�م �بأسماء �ذلك–قصائد�م �بـ�. ���از�لنا ��سمي��ا �يمكن �ما �قصائده فمن

َّ         ���الرد�: (ُ                ،�وم��ا�ما��س��)ر�ان�ا��يل: (،�وم��ا�ما�يمكن�أن�نطلق�عل��ا)وصف�النجوم(

ثاء�ابنھ: (ما�يمكن�أن�نطلق�عل��ا،�وم��ا�)ع���ابن�طا�ر ،�أو�ما�يمكن�وضع�ا�تحت�)ر���

ة�ومم��ة).. حمامة�فقدت�أليف�ا: (عنوان ومن�. زو�كذا،�إ��ا�قصائد�ذات�موضوعات�بار

�ذاتھ� �حد ��مر��� �و�ذا �الكث���الغالب، ��� �املوضوعية �بالوحدة �توصف �قصائد �ف��  ثم
                                                                           ِ
ّ َ



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٧٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�مف�وم� ريحسب�البن�يز�د،�كما�يب�ن�عن�تطو نھ�ُ                                        والشعر�و�ناء�القصيدة�الشعر�ة����مخز

  .الثقا��

�من     �ال ولعل �العضو�ة البحثصعب �الوحدة �مف�وم �عن �شعره �النقد�-�� �ا �أثا ر�ال��

�اب�النقد�القديم��ابن�،�كما��عتقد�البعض�غفل�ا،ا��ديث،�ولم� �طباطبا�رشيق،�وابنر�أ

ُ                                                �وابن�قت�بة�وغ���م،�أع���يصعب�تفقد�ا����الشعر�،يالعلو الغنا�ي�بصفة�عامة�وشعر�ّ

�و�غاير� �العواطف، �واختالف ��ف�ار، �لتنوع �حال؛ ��ل �ع�� �تحتھ �يندرج �مما �يز�د ابن

ومف�وم�الوحدة�العضو�ة�أعمق�وأوسع،�ومن�ا��ائز�أن�تتحقق�تحقيقا��س�يا����. رالصو
                                                                         
ً ً َ

جانب�من�شعر�الشاعر�وال�تتحقق����جانب�آخر،�و�قت����مف�وم�الوحدة�العضو�ة����

��عض،�النقد �بجانب ��عض�ا ��بيات ة �مجاو �يت�لف �الشاعر�بأنھ ��شعرك �أال ر�القديم  
                                                                 َّ

�ذلك��مر روكأنھ�يرص�قالبا�من�الطوب�الل�ن�بجوار�آخر،�أو��كذا�نتصو
 

                                                               
ً

.  

ولقد��ان�ابن�قت�بة�دقيقا�    
 

                         
ً

–� َ                                      ����حسن�ف�مھ�للوحدة�العضو�ة،�وإن�لم�–ى�فيما�أر ُ

� ��� ��ن �عليھ �الذي صف�ا �و �باسم�ا و�عرف
 

                                   
ُ

�قت�بة �ابن �يقو �ا��ديث؛ وت�ب�ن�: " لالنقد

ه،�ومضموما�إ���غ���لفقھ،� نا��غ���جا �الب�ت�فيھ�مقر الت�لف����الشعر�أيضا�بأن�تر
   

ر و                                                                             ى
ً ً ً

   

�الشعراء �لبعض ���أ �عمر�بن �قال �أشعر�: ولذلك �: فقال! و�م؟: �قال!منكأنا �أقو لأل�ي

� �وابن �الب�ت �تقو �وألنك �وأخاه،  عمھلالب�ت
    ِ
�ذ )١(. “!ّ �ا�سع �للوحدة�ولقد �املدلو للك

� �تتحقق �أن �فيھ �البد �إذ �ا��ديث، �النقد �مف�وم ��� حدة�" العضو�ة �و �املوضوع، و وحدة                    َ َ

�و�ف�ار�ترت�با�بھ�تتقدم� املشاعر�ال���يث���ا�املوضوع،�وما��ستلزم�ذلك�من�ترت�ب�الصو
 

                                                                               ر
ً

 

�ع��� ، ��ف�ار�والصو �ترت�ب ��ستلزم�ا �خاتمة �ت�ت���إ�� �ح�� �فش�ئا، رالقصيدة�ش�ئا
  

                                                                         
ً ً

أن�

��عض� �إ�� ��عض�ا �و�ؤدي �ف��ا، �وظيفتھ �جزء �ل�ل �ا��ية، ��الب�ية �القصيدة �أجزاء نت�و

�القصيدة�: " �ومن�الواجب�كذلك)٢(" عن�طر�ق�ال�سلسل����التفك���واملشاعر نأن�ت�و

� �والصو �بأعضائھ �التمثال �يكمل �كما �خاطر�أو�خواطر�متجا�سة، �ف��ا �يكمل رعمال�فنيا
  

                                                                          
ً ً

�املوسيقي �وال��ن �أخل�بأجزا��ا، �ال�سبة �أو��غ��ت �الوضع، �اختلف �إذا �بحيث َّ                                                     �بأ�غامھ،

  )٣(".ذلك�بوحدة�الصنعة�وأفسد�ا�

                                                           
 . م١٨٩٦ثولیكیة ، المطبعة الكا١/٨١:  قتیبةن الشعر والشعراء الب- )١(
  .٣٩٥:  النقد األدبي الحدیث- )٢(
  .، االتحاد العربي للطباعة١٨٧عبد الحي دیاب / د.  شاعریة العقاد في میزان النقد الحدیث- )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٧٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�يحمل�     �قصائده ��عض �نر �العضو�ة �الوحدة �محك �ع�� �يز�د �شعر�ابن �عرضنا ىفإذا

تلك�املالمح�العضو�ة؛�فالرجل�حر�ص�ع���توحيد�موضوعاتھ�وأغراضھ،�كما�أنھ�يميل�

�بأسلو �قصائده ��عض �صياغة �مقدماتھ�إ�� ��سبق �الذي �السرد �ع�� ��عتمد �قص��� َّ                                           ب

�القصصية �ال��عة �ل�ذه �تدعيما ؛ �القو �ألفاظ �أحيانا �ف��ا �وترد نتائجھ،
  

                                                               ل
ً ً

�فإن�.   كذلك

�طا�محكما،�سواء�تم� ه،�و�سط�معانيھ،�والر�ط�بي��ا� ة�ع���ترت�ب�أف�ا    لشاعرنا�القد
ر ر َّ                                                                            ر ً ً
   

�ب�ن�أبياتھ�تلك�. فھولھ�ذلك�بطر�ق�توا����ف�ار�أو�بوساطة�أدوات�الر�ط�وحر ىبحيث�نر

 ال��مة�ال���يصعب�مع�ا�العبث�ب��ت�ب��بيات�أو��غي����سق�ا�إ���حد�كب��
  

                                                                   ٍ
ّ ُّ

فالب�ت����. 

�غالبا�–شعره�
 

       
ً

-� ي�ل�س�وحدة�مستقلة����ذاتھ،�بل��و�جزء�ال�يتجزأ�من��سلسل�فكر                                                            َ

�و �النجوم، �لوصف �ف��ا �عرض �ال�� �القصائد ��� �السيما �البناء؛ �متماسك ر�ان�وعاطفي

�املن�و�ة �ا��مامة صف �و �القصر، �واقتحام �بتوافر�. وا��يل، �القطع �ال�يمكننا �ذلك ومع

����جانب�آخر �أخفق ����جانب �تحقق �ألنھ�إن �شعره، �تبقى�من �فيما �ا��انب و�و� .ذلك

�طا� �ي��أ�إ���التضم�ن����جانب�من�أبياتھ�لتأكيد�مذ�بھ����الر�ط�ب�ن��بيات� أحيانا
  

ر                                                                                 
ً ً

 َّ ٍ
محكما؛�كقولھ

              
ً ُ:)٤(  

ــــّ                ملا�بدا�وادي�الن ـــو�رة�دوننــــــــ   نرمي�الفجاج��عن���س�ضامر   ا��ــــ
 

                         ٍ ٍ
َ

ِ  

ِ                             ر  فـع�العق��ة�بالغناء�فشاق����� َ ْ ر ج    ـــ  ــــــــــــٌ      ـع�كحــــــــ ِ                    ـدر�اللؤلؤ�املتناثرـــ ِ  

  )١(:وقولھ�من�وصف�النجوم

��� ىفقلت�إذ�طـار�الكـر                         َ ــــعــن�العـي   ُ �فانـقــــــ ـــــــــــــــنو   ْ    شـعــ

حــــــــملـ رائـد�فـي� ــــٍ             ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ�شـ   ـلھ����ــ ـــ ـــ ـــــــــوان�مـن�غـ���جــ ــ ــ   ْ   زعـ

ـــل�ـس�املـ ـــ ــــــــ ـــ ذ�ي�سـنھ���ـــــ
  

           
ّ ّ

  ����الص����الغـمر�الض  
                      ِ ِ
ـــَّ ــ   ْ   رعـ

����غالب�قصائده،�والبا���من�شعره�يدل��طو�ل�النفس-�إ���جانب�ذلك�–وابن�يز�د�    

..) ٣٩ /٤٥ /٤٩ /٥٠ /٥٣: (�يأ�ي�ع����ذا�النحوم��ا،�الكث���ع���ذلك؛�فعدد��بيات���

  .ولعل��ذا�العدد�يز�د�فيما�لم�نطلع�عليھ�من�شعره�الذي�لم�يصل�إلينا

    )٣(  - ء اا:  

                                                           
  .١٥٤:  الذخائر- )٤(
  . ١٥٨:  الذخائر- )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٧٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

  ،�وتحس�وأنت�تطالع�شعره�أنك�أمام�وابن�يز�د�من�الشعراء�الذين�ت��رك�موسيقا�م     
                                ّ ُ

�بفطرتھ� ة �تا �وأساليبھ، �أبياتھ �ب�ن ��شاء، �كيف �ب�سق ع�ا �يو �باأل��ان ف �عا رموسيقي   ر
ٍ                                                                          ز  ِ
ّ 

نھ�وقافيتھ�وإيقاعھ �املتمثل����و �بصنعتھ،�ومعرفتھ�بأسرار�النغم�الشعر ة�أخر زوتا ي ى . " ر

ول�س�الشعر����ا��قيقة�إال�كالما�موسيقيا�تنفعل�ملوسيقاه�الن
   

                                                       
ً ً ّ

فوس�وتتأثر�بھ�القلوب�

ن�)٢(". ����الشعر�-����شعر�ابن�يز�د�–ز�ولنبدأ�ا��ديث��نا�عن�الو �مل��لتھ�ال���ي�بوأ�ا

  .العر�ي

     أو    :زنشيق����عمدتھ،ا �ابن� ر�يقو ن�أعظم�أر�ان�حد�الشعر،�وأوال�ا�بھ�: " ل ّ                                    ز الو  

� ة �ضر �ل�ا �وجالب �القافية، �ع�� �و�و�مشتمل ورخصوصية،                                                  ٌ �ا)٣(".ٌ ��أما �العلو يبن�طباطبا

� �إيقاعا�يطرب�الف�م�لصوابھ�وما�يرد�عليھ�من�حسن�تركيبھ�للشعر “ىفإنھ�ير و   �املو
ن ُ                                                          ز ً
  

فة� )٤(".واعتدال�أجزائھ� �الشعر�ة�املعر وولقد�ركب�ابن�يز�د�اث���عشر�بحرا�من�البحو ر
 

                                                          
ً

وقد�نظم�عليھ�ست�ن�ب�تا،�و�ليھ�بحر�) ال�امل(عند�العرب؛�يأ�ي����مقدم��ا�بحر�
 

                                  
ً

) ديد�امل(

وقد�نظم�عليھ�واحدا�وخمس�ن�ب�تا،�
  

                                
ً ً

�ع�ن�ب�تا،�و) واملجتث( �سعة�وأ
 

                   ر
ً

ب�(   خمسة�) راملتقا

�ع�ن�ب�تا،�و وأ
 

              ر
ً

ء�الرجز(  وثالث�ن�ب�تا،�و�سعة�) ومجز
 

              
ً

ء�الرمل�(  ستة�وثالث�ن�ب�تا،�) ومجز
 

                 
ً

�بحر� �ع�� �بحر�) الطو�ل(ونظم �وع�� �ب�تا، �وثالث�ن اثن�ن
 

                            
ً

�عشر�ب�تا،�) ال�سيط( �عة أ
 

               ر
ً

 

�و�حر�) ��فيفا(و �أبيات، �) الوافر(ثما�ي �ع�� �ونظم �أبيات، �عة �واحدا�) امل�سرح(رأ ب�تا
  

           
ً ً

  )١().َّ       السر�ع(وكذلك�

�ملا�حصروقبل�أن��ستخلص�ن�يجة�من�مطالعة��ذا��حصاء�ال�ي�ب���أن��غفل�أنھ�    

بقي�ب�ن�أيدينا�بالفعل�من�شعر�الشاعر،�وأن�ا��كم�ع����ذا��حصاء�يرتبط�تحديدا�
 

                                                                          
ً

اسةبما �الد �إليھ ����. ر�ان��ت �الشعراء �مسلك �سلك �يز�د �ابن �أن ��نا �إليھ تاح �أ روالذي

ة �املش�و رالنظم�ع���البحو �استعماال�لدى��قدم�ن���. " ر وأك���البحو
 

                                 ر
ً

الطو�ل�وال�امل�:  

                                                           
 .م١٩٨١، مطبعة األنجلو ١٧: إبراهیم أنیس.  موسیقى الشعر، د- )٢(
  .١/١٤١:  العمدة- )٣(
طه الحاجري، ومحمد زغلول سالم، طبعة شركة فن الطباعة، مصر . د:  تحقیق١٥:  عیار الشعر- )٤(

 .م١٩٥٦
  :                                                              العـشرة التـي لـم یجـزم بنـسبتها إلـى ابـن یزیـد الحـصني؛ وهـي مـع ذلـك ت                             استثنیت من هـذا اإلحـصاء األبیـا-   ) ١ (

    .                                مجزوء الخفیف، واثنان من الوافر                                                           أربعة أبیات من بحر الطویل، واثنان من بحر الكامل، واثنان من 



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٨٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ب�والسر�ع ُّ                                                 �الل�م�باست�ناء�ر�و�ھ�بحر�املديد،�الذي��عد��نا�)٢(".روالوافر�وال�سيط�واملتقا َ ُ

�الشعراء�كما�سيأ�ي�–شعره�ظا�رة���� �تنكبھ�فحو ل�و�و�بحر�م��و  
َّ                                           ر
�ذلك�ألنھ�يأ�ي�– 

�املشاعة�عند�الغالبية�من�الشعراء� رمتقدما����شعره�من�حيث�عدد��بيات�ع���البحو
 

                                                                          
ً

  .كبحر�الطو�ل،�وال�سيط�وا��فيف�وغ���ا

�القص��ة�     ع�ابن�يز�د�للنظم�ع���البحو روتأس�سا�ع����ذا��حصاء�ن��ظ�نز و
 

                                                                  
ً

النفس،�

�ال���نظم�عل��ا ب،�والرمل،�: رعالية�النغم،�سر�عة��يقاع،�فمن�البحو رال�امل،�واملتقا

�التكرار�. والوافر �و�ذا �واحدة، �تفعيلة �م��ا ��ل ��� �تتكر �التفعيلة �وحدو�ة �بحو ر و�� ٍ                                                                   ر   

يحدث�لونا�من�ألوان��يقاع��ستلذه�السمع�وترتاح�إليھ��ذن
                                                          
ُ َّ ّ ً ولقد�نظم�كذلك�ع���.  ُ

�مثلبحر� �البحو �ومجزءات �شطر، ��ل ��� �تفعيلت�ن �من �يت�و �الذي راملجتث َّ                                                         ن  ء�:   ومجز

ء�الرمل�يوافق�ميلھ�نحو�تفضيل��يقاع�الراقص�والسر�ع الرجز، َّ                                                     و ومجز كما�أنھ�نظم�.  

�وا��فيف �وال�سيط، �والطو�ل، ��املديد، �التفعيلة �ثنائية �البحو ��عض �من�. رع�� و��

�طو�لة�النفس،�لكن�ابن�يز ّ                             ر   البحو َ َّ د�ا�  �بقلة،�وقد�أحسن�توظيف�ا�–�ع���ما�يبدو�–ر�د�و
 

                        
َّ

  .والنظم�عل��ا

وطبقا�لإلحصاء�أيضا؛�يأ�ي�بحر�    
  

                            
ً ً

�الشعر�ة�ال���أك���ابن�يز�د�ال�امل ر����مقدمة�البحو

من�النظم�عل��ا،�إذ�يبلغ�عدد��بيات�ال���نظم�ا�عليھ�ست�ن�ب�تا�وفقا�ملا�بقي�من�شعره
  

                                                                               
ً ً

 .

�املجذوبعن) ال�امل(و �د �القصار"�من ان / متفاعلن/ متفاعلن(: �وتفعيالتھ)٣("ز�و

�تفعيلتھ) متفاعلن� ) متفاعلن�: ( ر����ل�شطر،�ف�و�كما�أشرت�أحادي�التفعيلة،�وتكر

�ما� �علة ��عي��ا �موسيقية �التكرار�لوحدة �و�ذا �تاما، �ي�و �شطر�ح�ن ��ل ��� �مرات ثالث
 

                                                                          ن
ً

 

��ادر �وطرب �عال، ��غم �من �فيھ �املرء ٍ                                        �س�شعره ٍ .� ة�ولقد �ا��ضا �يالئم �مما �ذلك ر�ان

�باملوسيقى،� �والشغف �والرقص �والطرب �نحو�الغناء �سر�عا �من�� �أخذت �ال�� العباسية
 

                                                                        
ً

�ال�ستا�ي ُّ                       أتم��بحر�السباعية�وقد�: " لذلك�من�ج�ة،�ومن�ج�ة�ثانية�فال�امل،�كما�يقو

�� �ب�سميتھ��امال�ألنھ�يص���ل�ل�نوع�من�أنواع�الشعر،�ول�ذا��ان�كث��ا أحسنوا
  

                                                                      
ً ً

��كالم�

                                                           
 . ٣١٩: أصول النقد للشایب:  ینظر- )٢(
 . ١/٨٧:  المرشد إلى فهم أشعار العرب- )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٨١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

 املتقدم�ن�واملتأخر�ن�و�و�أجود����ا�����منھ������شاء،�وأقرب�إ���الشدة�منھ�إ���الرقة�
  

  
                                                                                 ِ

ّ ِ
ّ َ

ومنھ�معلقة�عن��ة�ولبيد
 

                      
َّ

.")١(  

ولقد�وفق�ابن�يز�د�ا��ص������اختيار�بحر�ال�امل�لينظم�عليھ�قصيدتھ�الغزلية�ال���   

�أحبتھ �القصر�ملالقاة �اقتحام �حو �أحدا��ا لتدو ا. ر �املف�وم�روأ اتھ �ملجا ��نا، �موفقا ره
 

                            
ً

ف�ل�ذا�البحر�ف�و�كما�ذكر�ال�ستا�ي ���شاء،�: والنقدي�املعر نيجود�توظيفھ����ا�����دو

 وأنھ�أقرب�إ���الشدة�منھ�إ���الرقة
  

 
                                 ِ

ّ ِ
ّ

�خ����سرده�الشاعر�.  �موضوع�ا�حو لوالقصيدة�يدو ر

حلت فقائھ�ليعاونھ���� �لنا�كيف�استعان�بأحد� ربأسلوب�قص���،�فيصو ر ة�قصر،�ر رھ�لز�ا

� �عليھ �القادر(أطلق قة�)قصر�عبد �أر �داخل فيقا��ا �و �صاحبتھ �مالقاة ��� �منھ غبة � و؛ ر
 

                                               ر
ً

 

�يعة،�وأع���بھ� ه�العالية�املحصنة،�متقمصا���صية�عمر�بن�أ�ي� رالقصر�وخلف�أسوا ر
                                                                            
ً َّ

ُ                                                                            ذلك�الذي��س�بطن�مشاعر�املرأة�تجاه�من�تحب�و�عرب�عن�أحاس�س�ا�العاطفية�وكأنھ� ْ َ

�من�استعراض�القوة،�ال���نتخيل�. اينطق�بلسا�� �لنا��ذا�ا�����م��و�ا�بلو نو�و��سو ق
 

                                                                
ً

�املشيدة�املحاطة� ا�يقدم�ع���اقتحام�حصن�منيع�من�ا��صو ن ف��ا�شاعرنا�بطال�مغوا   
  

ر
 

                                                                      َّ  ٍ ِ
ُ ً

 
ً

�. ّ                با��رس�والرقباء �إذن�قد�اجتمع�لھ�����ذه�القصيدة�ا�����والشدة�معا�كما�ير ىفي�و ن
 

 
 

                                                              
ً

ِ
ّ

  )٢(:لاسمعھ�يقو. النقد�ا��ديث

ْ           ��ـنا�بقص ـــــــــُ ــ  ر�ب���شعـيب��عدما�����ــ
 

                       ٍ
ُ

     سئم�ا��ليـط�ونام��ل�مس ِ
                      ُ َ َُّ ُ
  ِ     ام��ـــ

س�ن�ف�وموا����� ����ا��ا مى�الكر  و
 

ر  ى َّ                               ر
ِ

َ ـــمـن��عـ     ـــ ــ ــــٍ                 دما�بقـيا�بليل�سـ ـــ ـــ ـــــــ   ِ    ا�رـ

 قال�ابن�ع��
             ِ
ّ ـــقل: ىما�تر: ُ َّ            ت�اتئد����ـــــــ ـــلـ�س�ا��ـ  ُ ــ ــ �بخطة��ا��ابرــــــــــ   �و

ِ               ل    ٍ
َّ ُ ُ   

  ...�بيات

�من�ثالث�املديدو����ال�امل�من�حيث�ال��ت�ب�بحر�     ن�و�و�بحر�ثنا�ي�التفعيلة،�و�ت�و

�–،�وم��ء��ذا�البحر����املرتبة�الثانية�)فاعالتن/ فاعلن/ فاعالتن(: تفعيالت�����ل�شطر

نظم�عليھ�واحدا�وخمس�ن�ب�تا�
  

                           
ً ً

�ص����عد�أمرا�طر�فا؛�ذلك�ألنھ�����شعر�ابن�يز�د�ا�-
                                  
ً ً ُّ ّ ُ

�بأن�فيھ�ثقال،�وما�نظم� ضيو ة�ال���قل�النظم�عل��ا،�وعلل�ذلك�العر �الناد من�البحو
ن    و                                                                            ر ر
ُ ً َّ    َّ  

ن�قديم�جدا،���ره�الشعراء�. ُ                                    عليھ�من�قصائد�ومقطوعات�ال�ي�اد�يح��� و�و�أيضا�و
 
 
ز 

 
                                   

ً
ِ
ّ  

ً

                                                           
 . ٩٢: مقدمة اإللیاذة - )١(
 .١٥٥: الذخائر- )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٨٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�شاعرا�قديما وأ�ملوا�النظم�عليھ؛�ذلك�ألنا�ال�ن�اد�نر
  

ى                                                   
ً ً

�قد�نظم�منھ�ما��ستحق�الذكر�َّ 

�يعة رإال�تلك��بيات�ال���ت�سب�للم�ل�ل�بن�
  

                                       
ُ َّ

:)١(  

ا�����ليبا����: يـا�لبكر ا�شر
 

                  و
ً

  !ُ                 أين�أين�الفرار�؟: يـا�لبكر   

نھ� ن�املديد�وقد�ذكر�لھ�ب�تا�واحدا�ع���و شيق��لمات�موجزة�عن�و زو���العمدة�البن� ز
                                                                           ر   
ً ً ٌ  

ء،�و�و   :واملجز

 بـؤس�ل��ـرب�ال�����
                      ِ
َ ْ ت�قومـي�سـدى   ُ َ               ر   غاد ُْ    

شيق�ع����ذا�الب�ت�بقولھ     رو�علق�ابن�
                                    
ّ و�ذا�شعر�قديم،�إال�أن�ا��ليل�لم�يذكره�: " ُ

 
                                     

َّ

�وضوحا)٢(". �بحر�املديد �عن �ا��ديث �املجذوب �و�ز�د
 
                                       
ً

�صالبة�: " ل�فيقو �فيھ بحر�املديد

حشية�وعنف،�و�و�ع����ساطة��غمھ��عسر�ع���الناظم؛�ألن�تفعيالتھ�تطلب� ُ                                                                و    و ُ ٌ ُ �لمات� 

��ذا�. متقطعة �مثل �إن �ثم �يتحامونھ، �الشعراء �جعل �العسر��و�الذي ��ذا �أن ّ                                                                 وأحسب ُ

ة�كموقف�الغضب�الشديد� �إال����ا��االت�الناد التقطع����ذاتھ����ء�ال�يقبلھ�الذو
 

ر
                                                                        ق 

َّ
 

َّ   “)٣( 

تھ�عند�املتأخر�ن�.  حش�تھ�وعنفھ؛��نالك�أمر�آخر��ان�س�با����ند روفضال�عن�صالبتھ�و
و  

 
                                                                         

ً ٌ  
ً

�أمثال" ء�أال�و�و�من�الشعرا �قد�تنكبوه����: لأن�الفحو �واملعر ياملتن���وأبو�تمام�والبح�� ي

�ب����أن��ذا��مر��خ���مب���)٤(.“الكث���الغالب�و��م�اقتدى�من�جاء��عد�م� ر�وما�من�

�النحو� �والعسر�ع�� �والصالبة �الثقل �من �الفحو �فيھ �اس�شعره �فلوال�ما �سابقھ؛ لع��

ه�أو�قللوا�النظم�عليھ�ع���أقل�تقديرالذي�أشار�إليھ�املجذوب َّ                                          و �ملا���ر  .  

��ل�اعتاد�ابن�يز�د�ا��ص���النظم�ع����ذا�البحر،�أم�أن�القصيدة�ال���     يولست�أدر                                                                             ً

� ن �و �ع�� �شعره ��� �جاءت �ال�� �الفر�دة �القصيدة ��عد تنا �بحو زبقيت   
ّ                                                          ز ُ
ٌ        �أمر�ال�!؟املديد 

��ن. �ستطيع�القطع�بھ�لك��ة�ما�سقط�من�شعره ا�أن�شاعرنا��ان�موفقا�جدا�ىلكن���أر
   

                          
ً ّ ً

ن�لقصيدتھ�ال���نتحدث�ع��ا ّ                                     وأن��ذا��ختيار�قد�أملتھ�عليھ�تجر�تھ�. ز���اختيار��ذا�الو

الشعر�ة،�ودلھ�عليھ�ذوقھ�وعاطفتھ���سانية�ال���تتفق�مع�ما�ذ�ب�إليھ�النقاد����ف�م�
 

                                                                               
ّ

��حوال �من �بحال �معھ �وال�تختلف ن �الو ٍ                                   ز �ذا �ر�و.   �أن �أحسب �ثم �البحر،�ّ                   ومن �ل�ذا �ھ

                                                           
 .  ٩٤:مقدمة اإللیاذة للبستاني : وینظر.  بتصرف یسیر٩٩:  موسیقى الشعر، إبراهیم أنیس- )١(
  . ٢/٢٣٧: ة العمد- )٢(
 .٧٨، ١/٧٧:  المرشد إلى فهم أشعار العرب- )٣(
  .١٥٣، ١٥٢:  المرشد إلى فهم أشعار العرب- )٤(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٨٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

  فضال�عن��ونھ�يأ�ي����املرتبة�الثانية����شعره،�من�ال��ا��ن�ال���تؤ�د�ما�ذ�بت�إليھ����
                                                                                  ُ ً

ه�أال� �و�حو انھ اسة�أو رد ز �وأغراضھ،�أن: و��ر �ومعانيھ انھ �ب�ن�أو ز�الشاعر�يجيد�املالءمة                                                  ُ

ه�وعواطفھ�وانفعاالتھ�وإن�بدا�لھ��ذا�البحر� �ما�يناسب�أف�ا رف��كب�من�البحو ر َ     صعب�ُ                                                                        

ا الر�وب�جامحا،�أو�قليل�الر�وب�ناد
 
ر

 
                                  

ً
 

ً
فالرجل�إذن�وجد�����غمات��ذا�البحر�ما�يالئم� .ِ

�و�وافق� �أذنھ، �و�لذ �نفسھ �يؤ�س �ما ناتھ � ��� �تلمس �ولعلھ �تجر�تھ، �يوافق �وما غرضھ
 
ر                                                                            
ّ
 َّ ُ

�ما� �العصر�ا��ديث ��� �وجدت �وقد �منھ، �النقاد �اس�شعره �ما �ذلك �خالف �وإن ُ                                                                         تجر�تھ،

ن�امل غم�ما�شاع�عنھزترتاح�أذنھ�لو استھ�ملوسيقى�. رديد� �إبرا�يم�أن�س����د رفالدكتو ر

�فيقو �والعسر�ونحو�ذلك �الثقل �من ن �الو ��ذا �بھ مي � �ملا ����ب لالشعر�العر�ي ز وال�: "  ُ                                                                   ر 

�ف��ا�ما����امل�سرح�مثال� �ماذا�عنوا�بالثقل�ونحن��شعر�با���ام�موسيقاه،�وال�نر أدر
ى                                                                              ي
ً   

  )١( " !اضطرابمن��عض�

�التجر      �النغم�أما �ل�ذا �ينقاد �الشاعر�أن �ع�� �البحر�وأملت ��ذا �ر�وب �اقتضت �ال�� �ة

�ناقض� ����قصيدة �تتمثل �والعسر�ف�� �والصالبة �يوصف�بالعنف �الذي ْ                                                                       العس���الصعب ُ

ٍ                                                                           ف��ا�ابن�يز�د�عبد�هللا�بن�طا�ر،�و�و�من�أصل�أ����،�ح�ن�فخر�بقتل�والده�طا�ر�بن�
� �العر�ي �ا��ليفة ا��س�ن

 
                      

َ
�) �م�ن( �فتنة ������ ة �مش�و �وأخيھ ��خ �ب�ن �وقعت رعاصفة

�ة�والرد�ع���ابن� �خ�العبا���،�ولم�يبادر�أحد�من�شعراء��ذا�العصر�باالنتصار�للعر و التا َّ                                                                                ر   ٌ  

�و�ان�من�كبار�أعوانھ�وقواده َّ                                                     ن طا�ر�مل�انة�والده�عند�املأمو د�ابن�يز�د�فخر�.   َّ                       ر ومن�قبل�  

�ا��س�ن( ��مر�أيضا) طا�ر�بن ��ذا �بخصوص نفسھ
 
                       
ً

�لنا�ول�س . ي �ير �يز�د �ابن �إ�� وتمع

َّ                                                                                أسباب�خوضھ�ل�ذه�التجر�ة�الشعر�ة�الفر�دة�ال���تحمل����طيا��ا�مالمح�وطنية�وقومية� ُ

تحسب�لھ����وقت�شاع�فيھ�ا��ديث�عن�نزعات�الشعو�ية�وافتخار�ال��م�ع���العرب
 

                                                                       
ُ

 .

�ا��ص�� ِ          ل يقو  :  

   وكنت�ملا�بلغت���القصيدة�امتعضت�للعر�ية،�وأنفت�أن�"     
 

 
                                                ُ ُ ُ

ِ
ُ

جل�من�ال��م،�  يفخر�عل��ا�
ر                           ِ
ٌ  َ

�الفخر�و�ضع�م��ا� ألنھ�قتل�مل�ا�من�ملوك�ا��سيف�أخيھ،�ال��سيفھ،�فيفخر�عل��ا��ذا
 

                                                                           
ً

َّ                                                                            �ذا�الوضع،�فرددت�ع���قصيدتھ،�ولم�أعلم�أن��يام�تجمعنا،�وال�أن�الزمان�يضطر�ي� ُ

                                                           
  . ٩٨:  موسیقى الشعر- )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٨٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

جعنا�إ���ما�ذ�ب�إليھ�النقاد����صفات��)١(.." إ���ا��وف�منھ ن�من�ر��كذا،�فإذا� زذا�الو

�إال� حشية�وعنف�وأنھ�ال�يقبلھ�الذو أنھ�يجود����الغضب�والشدة،�وأن�فيھ�صالبة�و
ق  و   

 
                                                                       
َّ  َّ  ِ

ّ

ة�ملوقف�الغضب�الشديد،�كما�ذ�ب�املجذوب ���ا��االت�الناد
 

                                                  ر
َّ

فات���ذه�الصُّ   �ل: لأقو.  

فالرجل�. َّ                                            �محمد�بن�يز�د����مناقضة�ابن�طا�ر�والرد�عليھتجر�ةتقتضيھ�مجتمعة����ما�

�عاطفة�اخت ��ستوجبھ �ما �فقط �ل�س �ة �متضا �ومشاعر�جا�شة �عواطف �نفسھ ��� رلطت

�ة،� و�نتصار�للمظلوم�والنيل�من�الظالم،�ولكن�عواطف��نتصار�لكرامة�العرب�والعر

جل� ،�خاصة�و�و�ي��ض�للرد�ع��� ة�أخر ة�والقومية�تا فة�من�الوطنية�تا ر ومشاعر�جا ر ر ٍ                                                                       ى ر     َّ  

  .ل�عليھ�ال�ينكره�منكرأ�����مت��رف،�مت��م��نا�وللعرب�فض

فكأ�ي�با��ص������قصيدتھ�تلك�يخوض�حر�ا�شعواء�يلزم�ا�من�العتاد�ما�يلزم�ر�وب�    
 

                                                                          
ً

ف�ن�بھ ر�ذا�البحر�من�الصفات�ال���أشرت�إل��ا�من�قبل�ع���ألسنة�النقاد�والعا
                                                                         
و�ذا�. ُ

�مشاعر� �من �شاعرنا �انتاب �ما �ل�ستحضر�ب��بتھ �التذك���بھ �أعاود �القصيدة �من جزء

فة�إ�س �خ�يحفظ�ا�لھ�بفخررانية�جا رظل�التا �ابَّ                           خاطبا�ن�يز�د�ا��ص���مل،�يقو
 

      
ً

عبد�هللا�

  :ابن�طا�ر

 يـا�بن�ب�ت�النار،�يوقد�ا����مـا���
                                   ُ
ـــِ ــــــــ ـــ ــــاذيـھ�ســــــ   !ُ       ـراو�لــــــــــ

ــــأي�مـج    ـــ ــــــــ ـــ  ـد�لـك��ـعـــــــ
           َ
ـــٍ ــ ـــ ـــــــــَ            رفـھ���أي�جـــــ ـــــ  ــد�لـك���ـلــ

             ٍ
ــــّ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ؟ـ   ! ُ  ل و

ُ         من�حـس ْ ْ                        �ن�من�أبـوه�ومن����طـــَ َ ـــُ ــ ــ ـــٌ       ا�ر؟�غـ ــ ـــ ــ ل التـ�م�غـوــ            ُ ُ!  

�ـْ    ـن�َ  م رز ـــُ      ــ ـــ ـــ ــــ�إذ��عُ   ق،ـ ـــ ــــــــ ل ـدوه������سـب����ا��لق�مج�وــ  
                             ُ ِ
ٌ ّ  

ـــتـلك�دعـ ـــ ـــــــــــ �ال�ينـاس��ا�����ـ ـــلــك�آبــىو ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ اذيــــ ـــراء�أ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ   ُ  لـــ

  أسـ
   ْ ُ

ـــ ــ ـــ رة�ل�ـست�مـبــــــ
 

            
ٌ

ـــــــــ اركـة����غيــــــ
 

            
ً

ـــ ــ ـــ ــــــــ ــ ــ     ر�ا�الشـم�البـ�اليلـ
                   ُ ُّ َ ّ

  

�سواه��دفع�بابن�يز�د�إ���إيثار��ذا�-ُ                  �يضاف�إ���ما�سبق�–و�نالك�أمر�آخر�     ن�دو نالو ز

ف�عليھ�ب�ن�شعراء��ذا� رعند�خوضھ�ل�ذه�التجر�ة�أال�و�و�ال��امھ�بمبدأ�املناقضة�املتعا

الفن؛�فلقد�جاءت�قصيدة�عبد�هللا�بن�طا�ر،�ال���قال�ا����الطعن�ع���العرب�والفخر�

�الالم�املضمومة�كذلك،� ن�املديد،�وقافي��ا زبقتل�والده�ا��ليفة�العبا�����م�ن،�ع���و
 

                                                                             
َ

  .يمن�ثم�سلك�ابن�يز�د��ذا�املسلك�محافظة�منھ�ع���مبادئ��ذا�الفن�الشعرو
                                                           

             ومـــا یلیهـــا مـــن   ٣٥                                    وینظـــر دراســـة القـــصیدة، شـــعر النقـــائض، ص   .            ومـــا بعـــدها   ٣٤٠ / ١  : ِّ                ِّ الفـــرج بعـــد الـــشدة-   ) ١ (

   .     البحث



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٨٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�بحر�     �ذلك ��عد ��سعة�املجتثو�أ�ي �عليھ �نظمت �ال�� ��بيات �وعدد �الثالثة �املرتبة ���

�ع�ن�ب�تا وأ
 

           ر
ً

�لن�مستفع(شطر�ٌ                                                      واملجتث�بحر�ثنا�ي�التفعيلة،�وعدد�تفعيالتھ�اث�تان�����ل�.  

�)فاعالتن/  �من ��واملجتث �التطو ��س�ب �العصر�العبا��� ��� اجا �ر �القت �ال�� رالبحو و ر
 

                                                    
ً

مت�شيوع�موجة� �ة�بصفة�عامة،�وال��ضة�املوسيقية�ال���ال زا��اصل����ال��ضة�ا��ضا ر

 ومن�ثم�شاع��ذا�البحر�عند�كث���من�الشعراء،�أمثال. الغناء����ذلك�العصر
                                                ٍ
�شار: َّ

 
    

َّ
�وأ�ي�،

ن�املجتث�إذ��إن�قيل�و)١(.وأضرا��م�وأ�ي�العتا�ية�،نواس �من�اق��ح�و زالوليد�بن�يز�د�أو ل

  )٢(:َّ             غ���فيھ�قولھ

 إ�ي�س                                               
 

     ِ
ّ

ـــ ـــ  معت�بليل�ـــــ
          ٍ
ا     ُ ــــ��املصرو ـــــــــــ ــ ــ

 
                    
َّ

  َّ       ��برنھ

ـــإذا�بـن    ــــــــ ـــ ــ ـــ��ينـ ُ          ات��شام��ــ ـــ ـــدبن�والــ ــــد�ـنـــ ـــــ ــ
 
     
َّ

  ھ

يندبن�ق  
 
       
َ

ـــ ــ رما�جليال��ـ
             
ً ً   َّ               قد��ان��عضد�نھ   ْ

�العباسي�ن�ح�ن�بدأ�" فاملحقق�إذن�أننا�     ن�قبل�عصو رال�ن�اد��علم�ش�ئا�عن��ذا�الو ز
 

                                                         
ً

�منھ�مقطوعات�قص��ة وقد�ظلت��سبة�شيوع��ذا�البحر�����شعار�.. نالشعراء�ينظمو
 

                                     
َّ

� �ض�يلة �ا)٣(".القديمة ��� اجھ �والنظم�و�و�بدو�أن�ر �لر�و�ھ �يز�د �ابن �دفع لعصر�العبا���

عليھ�طلبا���فتھ�وسرعة�إيقاعھ
 

                            
ً

.  

�وتختلف�     �ج�ة �من �عليھ �النظم ��� �يز�د �ابن �غاية �توافق �بحر�املجتث ��� �النقاد اء روآ

�أخر �ج�ة �من �. ىمع�ا ��يقاع�: التوافقفأما �أك���قدر�من �تحقيق ��� غبتھ � ��� رفيتمثل

السر�ع����شعره�انطالقا�من�شي
 

                           
ً

�والطرب����عصره : �ختالفوأما�. نوع�أجواء�من�الفنو

ففي�تحديد�نوع��ف�ار�ال���تص���للنظم�عليھ،�فالوا���أن��غراض�ال���تص���للنظم�

فاملجتث�. ع���بحر�املجتث����ما�ينحو�ف��ا�املرء�نحو�الل�و�والطرب�وال��و�ح�عن�النفس

أي�ال�ستا�ي �ال���ال�يجود�نظم�ا�" ر��� ���ما�خال��ناشيد�والتواشيح�ا��فيفة�رمن�البحو

�املجذوب)٤(" �عنھ �إال�ملجرد�: " ل�و�قو �النظم �ف��ا �ال�يص�� �ال�� �البحو �من �املجتث إن
 

                                                 ر
َّ

 

                                                           
 .م٢/١٩٤٥، لجنة التألیف والترجمة والنشر ٥٤شوقي ضیف . د: بي الفن ومذاهبه في الشعر العر– )١(
  . ٤١:  المصدر نفسه- )٢(
 .٥٩:  موسیقى الشعر- )٣(
 .٩٥، مقدمة اإللیاذة للبستاني:  راجع- )٤(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٨٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� ��لفاظ �بجرس �النفس �عن �وال��و�ح �ال��� )٥(“الدندنة �الشعر�ة �التجر�ة �إ�� �نظرنا فإذا

ا�ال�تمت�إ���الل ص��ا�الشاعر����قالب�املجتث�نرا�ا�أف�ا
 
ر                                                     
ً
�و�أو�ال��و�ح�عن�النفس�بل����َّ 

ن�املجتث��و�وصف�. لأقرب�إ���ا��د�م��ا�إ���ال�ز زفاملوضوع�الذي�اختار�لھ�ابن�يز�د�و

�ع�ن�ب�تا،� �النجوم�ولقد�طال�نفسھ����تلك�القصيدة�ح���بلغت��سعة�وأ الفلك�ومناز
 

ر                                                                            ل  
ً

 ُ َ  

  :و�دأ�ا�الشاعر�بمخاطبة�الليل�فقال

ٌ              ا�لك�صبح����ــــــُ             يـا�ليـل�مــ ـــــــــيــرتاح�فيھ�العُ   ُ      مــيدــ

�لبــل ـــيطـال�انتظـار  ق����تنجـاب�عـ��ن�ســـ
                     ُ
ـــٍ   ُ   ودــ

ح�     ح�العلم�منھ�إ���ر وفالغرض�الذي�يحدثنا�الشاعر�عنھ�����ذه�القصيدة�أقرب�إ���ر و                                                                               ُ ُ

� �إنھ يحلق�دب،
 

    
ّ

�فيما� �وعالقا��ا �ال�واكب �ومناز �الفلك ب �ودر �النجوم �عالم ��� ل�بنا و

�ب �الشائكبي��ا، �املقام �����ذا �اش��ر�بھ �ملا �واستحقاقھ تھ �جدا �عن �تكشف دقة
 

                                                           ر
َّ

والذي�.  

�وك��ة�النقل� �الثقافية، �املفا�يم ���ساع��� �لطبيعة ����العصر�العبا��� اج �لھ�الر وكتب                                                                                 َّ ُ

�كعلوم�الر�اضيات�والفلك�والطب�وغ��� ات��خر ف�ال���عرف��ا�ا��ضا ىوال��اجم�للمعا ر ر

�الذي .ذلك �السؤال ��ناَّ                لكن �نفسھ �فلم�: �يطرح �املرة ��ذه �يز�د �ابن �التوفيق �جانب َّ                                       �ل

ّ                                                     يوفق����املالءمة�ب�ن�موضوعھ�والقالب�املوسيقي�الذي�يصب� ! �وا��واب��نا�بالنفيفيھ؟ُ

�عليھ� �لينظم ن �الو �اختيار��ذا ��� �إليھ �أشرت �مما �بالرغم �وفق �قد �شاعرنا �أن زأع��  
 
                                                                            ُ
ِ
ّ ُ

موضوعا�يصف�فيھ�مواقع�النجوم�وعالق��ا�بم
 

                                      
ً

�ا�من��واكب و�عليل�ذلك�فيما�. را�يجاو

ف���سانية�ع���اختالف�ا��النحو� �العلوم�واملعا �أنھ�ن������ذلك�من���من�يصبو رأر ن ى

�خ�والفقھ����قالب�من�بحر�الرجز�ليت�سر��قبال�عل��ا�ول�س�ل�حفظ�ا� َّ                                                                           ر  والصرف�والتا ٍ  

�غ���مشقة ��� ���ا �و�ملام اس��ا �. رود �يز�د �صعوكال�شوابن ك ر�يد �علم�ُ           �عن �ا��ديث �ة

ك�أيضا�مشقة�أن�ينظم�الشاعر�فيھ�قصائد�طو�لة    النجوم�بل�يد
ر                                                        ُ َّ ً
�ذلك�. ُ  ىولعلھ��ان�ير

����حينھ�أمرا�غ���مس�ساغ�لدى�العامة�من�الناس–
 

                                            
ً

�قص���النفس،�.  ن�شعر ي  ف��أ�إ���و َ                            ز َّ   

�حية� �� �إ�� �و�ستفز�ا �النفس ��ستخف �موسيقي �جرس �لھ �مطرب، ��يقاع، رخفيف                                                                   ّ ُ

ن�لتجر�تھ�تلك�أمرا�مقصودا�منھ�ل�س�فقط�. والطرب �اختيار�مثل��ذا�الو ومن�ثم�ي�و
  

ز                                                                    ن
ً ً

  

�تحبذ� �ال�� �العلمية �الوج�ة �من �أيضا �ولكن �فيھ �ع�دنا�ا �ال�� �الذوقية �الناحية  من
   

                                                                          ِ
ّ ُ ً

                                                           
 .١المرشد إلى فهم أشعار العرب، ج:  ینظر- )٥(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٨٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ف�وت�س���تناول�ا�ل�شيع��نتفاع���ا �ال���تحسب�ل�ذا�. رت�سيط�املعا �ذلك�من��مو وأر
ر                                ى
ُ   

  .ٍ                      ظم�بو���تام�وعقل�حصيفالشاعر�الذي�اعتاد�أن�ين

�ا�     �ال���اختا رو����تلك�البحو ببحر� شاعرنار �أحادية�التفعيلة،�: راملتقا رو�و�من�البحو

� �واحدة �تفعيلة �شطر)فعولن(فلھ ��ل ��� �مرات �ع �أ ر �تتكر َّ                        ر �شعر�ابن�.    ��� ب �املتقا رو�أ�ي

�و �ب�تا، �ع�ن �وأ �خمسة �الشاعر�عليھ �نظم �وقد �الرا�عة �املرتبة ��� يز�د
 

ر                                                                
ً

�من�َّ  ��ع���أنھ �ذا

�املتقدمة����شعره ة�: " ُّ            وسر�ذلك�أنھ. رالبحو ربحر�س�ل��س���ذو��غمة�واحدة�متكر                                    ٌ.")١(��

� �أن�لھ�قرابة�وآصرة��غ��ه�من�البحو �النغم�وال�غر رومن�ثم�ف�و�بحر�وافر��يقاع،�ثر ي و                                                                                ّ  ٌ َّ

الشعر�ة��الرمل�والوافر�بل�والطو�ل�وا��فيف�أيضا
 
                                              
ً

�دتلك�عن�وقد�تأكدت�موسيقيتھ�)٢(.

ب �املتقا �عن �يقو �فال�ستا�ي �النقاد ركث���من ل �شدة�: " ٍ                                          �ع�� �مطر�ة �و�غمة نة �  بحر�فيھ
  

ٍ                               ر
ّ ّ

 

�للرفق �منھ �للعنف �و�و�أص�� �بحر� )٣(".مأنوسة �الشاعر�ع�� �نظم�ا �ال�� �القصيدة أما

ب �ان�ا��يل�،�ومطلع�اراملتقا   )٤(:ر�ف���وصف�

   ش�دنا�الر�ان�غداة�الر�ان�
                            ِ ِ ِ
ّ َّ                ��بمجمـعة�ضم�ا  َّ  �املوسمٍ

       ُ
ِ  

ـــنقـ ُ              ود�إليـ�ا�مقـــــــ ـــُ ـــ ـــ�ونحـ   اد�ا��ميع��ـــــــ ـــن�بصنــــ   ُ           عـ��ا�أقومــــــ

�: فإذا��ساءلنا��نا      �الذي�تدو نھ�وغرضھ�الشعر ر�ل�وفق�الشاعر����املالءمة�ب�ن�و يز   
 

                                                        ُ ِ
ّ

�من�الوا���أنھ�تحقق�لھ�ذلك�إ���حد��عيد�القصيدة؟حولھ�  �أقو
ٍ                                           ل 
ّ  -� �و�أ�ي�–ى�فيما�أر

�وا��اصل�من�تكرار�تفعيلة�واحدة�: �و��ج�ت�ن�ذلك�من� رمن�ج�ة�النغم��يقا���املتكر

�برصد�) فعولن( ��ع�� �ال�� �القصيدة �موضوع �يالئم �و�ذا �الواحد، �الب�ت ��� �مرات ثما�ي
 

                                                                   
ُ

�يتعلق� �فيما �أك���تحققا ��نا �فاملالءمة �الر�ان، �حلبة ��� �ت�سابق �و�� �ا��يو حر�ات
   

 
                                                                         ل 

ً ُّْ
ِ
ّ  

� �با��انب ��سرعة �الراكضة �ا��يو �اندفاع �عن �الناتج �وا��ر�ي شاقة،لالصو�ي �رو

��ذان� �إ�� �تصل �و�� �السباق، ض �بأ �املرتطمة �حوافر�ا �وقع �من �املس��سلة رو�صوات
                                                                       
ْ َ

ة� ،�وكأ��ا����واقع��مر�تلك�التفعيلة�املتكر رمتتا�عة��غمة�تلو��خر   ).فعولن( ى

                                                           
  . ١/٣٣٧:  المرشد- )١(
 .١/٣٣٤:  المرشد- )٢(
  . ٩٣:  مقدمة اإللیاذة- )٣(
  .١٦٤:  الذخائر- )٤(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٨٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ستلزم�ما�ا��ركة�القو�ة�املندفعة�أثناء�انطالق�من�ج�ة�القوة�و�ندفاع�ال��� :الثانية   

�من�خط�السبا  ا��يو
  

ِ                 ل
ّ ّ

لبلوغ�ا�و�ندفاع�ا��ميع�يل�ث�ق�متج�ة�نحو�غاية��عيدة�املنال� 

 نحو�ا�اندفاعا�قو�ا�يتطلبھ�السباق�لتحقيق�ال
   

                                          ِ
ّ ً ً

�ونيل�ا��وائز ْ               ز  فو َ ومن��نا�قيل�عن�بحر�.  

ب نة�و�غمة�مطر�ة�ع���شدة" أن�: راملتقا  فيھ�
َّ                          ر
�)١("�مأنوسة�و�و�أص���للعنف�منھ�للرفق� 

  )٢(:و�ستطيع�أن�ن�ب�ن�ذلك����قولھ

ـــــــــفأقب  ـــــل����أمـ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــــــــــــــرنا�نــافــ ـــُ          وكمـا�يقب   ٌ      ـر���ــــــ ــ ــ ـل�الوابل�املـثــ
                  
ْ ُ ُ ــــــــــــُ ــ   ُ   جمــ

ـــُ        وضـى�ومــــــــــع�فـــــــــوأتبـ  ــــــــــــ ــــ ـــ فض�من�سلكھ�املنظم  َّ          ـرفضة����ـــ ُ                     ر  كما�أ َّ    

    أو�السـرب�سرب�ال
                 ُ ُِ ِ
اعھ���قّ ـــمــن�الـج   رطا� ــ ــ ـــو�شـ ـــ ـــ   ُ           وذانق�مظلمـــــــ

ـــفواصـ  ــ ــ ــــَ    ل�مـ ـــ ٍ                    ـن�كـل�قسطالة�����ـــــــ ــــكــ ٍ ـــَّ       أن�عـثــــ ـــــــــعـنـــــانيـ��ا�الــ ــــــدمـــ ـــ ــــــــ   ــ

ـــوللم ـــ ـــرء�عـــــ ــــسن ن�قـدح�ما��س�ث������ـ ــ ـــــــــــــابك�ن�ســــ نا�مـضـــــــــــــ
  

      
ُ ً

ـــ ـــ ـــ   ُ   رمــــ

�لك��ا�     �متناغمة �متتالية �حركة �ع�� �دالة �جميع�ا �و�ساليب �والصو ��نا رفاأللفاظ

�الوقت �ذات ��� �قو�ة �الشاع. عنيفة �أر �ثم ىومن �التجر�ة�َّ                  ��ذه ���وض ��نا ر�موفقا
  

                             
ً َّ

�املتم�� ن�الشعر يمستعينا���ذا�الو ز
 

                                
ً

�ابن�يز�د�يتجھ��عد�ذلك�للنظم�ع����عض� . ٍ                                          ى ثم�نر  

� �مثل ؛ �البحو ء �مجز رمن ءو �َّ      الرجز ومجز �ب�تا، �وثالث�ن ��سعة �عليھ �نظم �الذي
 

                                 
ً

ء  وومجز

�ب�أن�غايتھ��نا�للنَّ      الرمل ر�وقد�نظم�عليھ�ستا�وثالث�ن�ب�تا،�وما�من�
  

                                                          
ً ً

� نظم�ع����ذا�اللو

��و� ان ��و �شعرهتحقيقزمن ��� ��يقاع ����. �أك���قدر�من �بقصيدة ��و ن �الو لوخص ز                          َّ

����مطلع�ا   )٣( :لوصف�النجوم�يقو

ـــلـمــ     ـــ ــــــــ ــ حــــــــا�تـــ ز ـراءى� ـــــــــَ ُ         ـــــــــــ ـــــــــــ ـــذات�الـع  ٌ         ــل�����ـــــ ـــــــــــ ـــاء�ـــــ ــــفمتشـ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ   ْ    ــعـــ

ـــَ                      وأحــسن�ال�ســر�ن���ـ     ـــ ــــ        ــ ـــــــ   ــص�الردف�با��ــيل�ادرعـ
   

                         ْ َّ
ِ ِ ِ

ّ ُ  

ـــأطـ      ـــــــــــ ـار�نــــــــــ
       
َ ـــسرا�واقـــــــَ

             
ً ــــْ ـــــــــــ عــا�����ـ

 
         

ً
ـــبــط  ــــــــــــ ـــــــــلـيٍ      ـائر�ـــ ـــعَ     ـس�يـــ ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــــــــ   ْ                                             ــقـــــــ

ثاء�ولده� ن�الثا�ي�بقصيدة�قال�ا���� روخص�الو ز   )٤(:�ومطلع�االصغ��،َّ                                            

�أم���تك�حمامة���� أشاقك�بر
                          ق   
ٌ َ اك�ن�يم  ٌ �أطراف�� ر ل�ا�فو ُ                     ق     

                                                           
 .٩٣ مقدمة اإللیاذة للبستاني، – )١(
  . ١٦٥: الذخائر- )٢(
 .١٥٧:  الذخائر- )٣(
  .١٦٧:  الذخائر- )٤(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٨٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــأض ـــــــ  اف�إل��ا�ال�م�فقدان�آلف����ـ
    

                           ٍ
ُ َّ َ َ

ـــــــــٌ         وليـل��س  ــ   ُ  مُّ                 ـد�ا��افق�ن���يـــ

    � �الرجز، ء �مجز ل�ا �منا �عن �وا��ديث �النجوم �اختار�لوصف �ح�ن وو�و ) مستفعلن(ز

�السابقة���� اسة�قصيدتھ �د ��� �أشرت�إليھ �عما �من��ھ �ال�يختلف �شطر، ��ل ��� رمرتان

�بحر�املجتث �ع�� �نظم�ا �ح�ن �أيضا �النجوم وصف
 

                                       
ً

�الطرب�.  �إ�� عھ �ونز ن �الو وفخفة ز

��يق �جمال �عن �فضال �النفس �عن وال��و�ح
 

                                 
ً

�نظمھ� �داعية ��ذان ��� �واستحسانھ اع

� �عن ف �ومعر �وتت�سر�معرف��ا، �تقبل�ا، �ل�س�ل �عليھ �ا��ادة بحر�الرجز�أنھ�واملوضوعات

ف�للغاية�ذا��اً                 اتخذ�من�قبل�وعاء   .ر�لنظم�العلوم�واملعا

    � �وتتكر �التفعيلة، ��الرجز�أحادي �و�و �ولده، ثاء � ��� �بحر�الرمل ء �اختيار�مجز رأما رو                                                                             ّ

�)فاعالتن( �شطر��� ��ل ��� �مرت�ن ئھ �عادة،�. ومجز �الطو�لة ان ��و ��� �يجود �الرثاء زفإن  
                                        ِ
ّ

ّ                                              ليطيل�الشاعر�ف��ا�نفسھ�كيفما�شاء،�و��ث�ف��ا� َ             وجده،�و�نفثُ و�ةْ لكن�. ر�أحزانھ�ببطء�و

�مع�ا� �ال�ادئ�ال����عقب��حداث،�و�تحو لمن�املمكن�أن�يقال�ذلك����موجات�ا��ز ن

�العزاء �ألوان �من �لو �إ�� �يخوض�ا�. �أو�التأب�ن ٍ                             ن الرثاء �ال�� �فالتجر�ة �يختلف و�مر��نا

�تبعث� �تقلقھ، �ال�تزال �عينھ �أمام �ماثلة �وأحدا��ا �بنفسھ، ��تصال �شديدة الشاعر��نا

،�و��يج��حزان  ال��و
ِ                  ن  
ّ ُ ��ابية�ت�اد�.   ن�ا��فيف�الراقص�يالئم�مشاعر�حز ن فاختيار�الو َّ ٍ                                                    ز   

مادا � �وتحيل�ا �بالنفس �عصف
 

                        ر
ً

�أ.   �من �لونا في�و
 

              ن
ً

�وتذيقھ�  �الفؤاد ��س�� �ال�� �الندب  لوان
 

                                   ِ
ّ

�ال�من� �و�شاط �بخفة ��لم �من �عادة �ي��اقص �فالطائر�املذبوح �وال�غر �حية، �� طعم
 

و                                                                    ر
ً

  

�!الطرب �أن �إ�� �يذ�ب �حيث �ا��ديث �النقد �وج�ة ��� �وقت�" �وتلك �قيل الشعر�إذا

املص�بة�وال�لع�تأثر�باالنفعال�النف���،�وتطلب�بحرا�قص��ا�يتالءم�وسرعة�الت
  

                                                                     
ً ً

ومثل�. نفس

�مقطوعة� ة �صو ��� �إال �عادة �ي�و �ال �والفزع �ال�لع �ساعة �ينظم �قد �الذي �الرثاء ر�ذا
ن                                                                          
َّ  ُ

قص��ة�ال�ت�اد�تز�د�أبيا��ا�ع���عشرة،�أما�تلك�املرا�ي�الطو�لة�فأغلب�الظن�أ��ا�نظمت�
 

                                                                                
ُ

�املستمر �وال�م �باليأس �النفوس �واست�انت �الفزع، ة �ثو ��دأت �أن �إليھ�)١(".ر�عد �واسمع

����م   )٢(:طلع�اليقو

ــــوج ــــــــ ـــ ــدت�أم�قــــ
              
َ ُّ ـــْ ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ  وجـدي�بقـطامَ      مثـل�     ِ        طـام���ــــــ

             ِ
ْ  

ـــْ                      ف���ثك���تخمش�الوجـ�� ــ ـــَ       ــھ�بص������ـ �والتـــ ل و ــــْ ٍ          ِ      ــدامــ
                                                           

 .١٧٨، ١٧٧ موسیقى الشعر، إبراهیم أنیس - )١(
  .١٦٨:  الذخائر- )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٩٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــوجــــــــــوكـالنا�مـ ـــ ُ       ع�ا��ـــــ ـــــــــُ ـــ ـــقـ   ْ     ر���ــــــ ــ ــ ــــ�ا����العٍ     ة�منـ   ِ     ظـامـ

ـــــــــ�لـما�أفـ ـــُ       رغت�ســ ـــ ـــ ــــــــ ـــ جال���ــ
       
ً ضـ  ْ ـــــــــرعـا ـــُ        تھ��سـجـــــ ـــ ــــــــ ـ

 
               
َ

  ِ    ـام

�والل�و�    �الطرب �إ�� ة �بالضر �ال�يتوج�ان �والرقة �والعذو�ة �وال�� �با��فة ��نا ورفالشعو ّ                                                                             ق ر  

� �الرمل ن �و �من �أمر�متوقع �وذلك �النف���، �مثال؛�زو����ام ��الغز �أخر ب �تجا ��
ل  ى                        ر
ً    

�الشديد� ن�عيدا�عن�أجواء�ا��ز
 

                            
ً

ان�. أو�الرثاء زلكن��ذه�الصفات�ال����س�شعر�ا�من�أو                                        َّ

�يبعث�ع���الرثاء،�وذلك�موطن�الطرافة� �مفيدة�كذلك����أمر�جاد�ومحز  الرمل�قد�ت�و
ن   ِ                                                                           ن
ّ ّ  

� �مح��قة �نفس �نفثات �فيھ �ليصب �بحر�الرمل ء �مجز ه �الشاعر�واختيا �تجر�ة و �� ٍ                                                                 ر تتوا���  

�ال� �مس��سلة �وآ�ات �متقطع �ب�اء �وكأنھ �واضطراب، ���الة ��� �متدفقة �ال�ثة أنفاس�ا

ن،�. تنفد �الو �اختيار��ذا �يز�د �ابن �ع�� �أملت �ة �الشعو �التجر�ة �إن �نقو ز�ا�نا، ر َّ                                                                   ل   

�والطرب�وال��و�ح�عن�النفس� تھ��بداعية�أن�يخرج�بھ�من�مقامات�الغز لواستطاع�بقد ر

�وا �البث �من �مقامات  إ��
 

                     ِ
ّ

�والعو�ل ��عض�. لندب �تلمس �وقد �خاصة �ذلك ��� �موفقا اه وأ
 

                                    ر
ً

 

�مما�يؤ�د�مذ�ب�ابن�يز�د����نظم�تجر�ة� نالنقاد�����غمات�الرمل�ش�ئا�من������وا��ز
                                                                                
ً ّ

�املجذوب قة�وعذو�ة�مع�ما�فيھ�من������ولذلك�أك���: " لالرثاء�عليھ،�يقو رو���الرمل�                                                    َّ

�يعة� �أمثال�ابن�أ�ي� رمنھ�الغزليو �ال�ستا�ي�عن�الرمل�و�)١(".ن َّ                    ل قو  بحر�الرقة�فيجود�: "  
                 ِ
ّ

��ل�ملعب�وأخرجوا�منھ� ننظمھ�����حزان�و�فراح�والز�ر�ات�ول�ذا�لعب�بھ��ندلسيو

ب�املو��ات�و�و�غ���كث������الشعر�ا��ا���� َّ                               �ومن�ثم�فنغم��ذا�البحر�فيھ�من�)٢(".وضر

��س �كما �و���� �مشاعر�ا��ز ��سع �بحيث �والرحابة نالسعة  
                                                 ِ
رّ �والسر �مشاعر�الفرح . وع

ه انھ�و�حو رفالرجل�إذن�واع�ملا�يفعلھ،�دقيق����اختيار�أو ز  
 

                                                      ٌ
ٍ

فالوا����نا�موافقة�ا��الة�. ُ

ه� �وأف�ا �ج�ة �حالتھ�من �ليالئم ه �يختا �الذي �املوسيقي �الشاعر�للو �عل��ا رالنفسية�ال�� ر ن
 

                                                                              
ّ

� �يقو ، �أخر �ج�ة �من لومعانيھ �) سب�سر�( ى �الغر�ي�ن �النقاد �خ���ا" أحد �ما�ّ         إن ملوسيقى

�النفس،� �حاالت �مع �ون��ا��ا ��غما��ا �وتتجاوب �املعا�ي �مع ��ف�ار�وت�ساو �مع قتتم���

� ��عب��ه�املوسيقي�عا���النغمة،�و���حزنھ�ي�و نفالشاعر����ا�تياجھ�وغضبھ�وغيظھ�ي�و ن

�مسافاتھ�الصوتية�قص��ة،�وأما���� نمنخفضا�و������بھ�وفرحھ�و�دوئھ�واطمئنانھ�ت�و
 

                                                                            
ً

                                                           
  .١/١٤٠:  المرشد- )١(
  . ٩٣:  مقدمة اإللیاذة- )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٩١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �وأملھ  بثھ
 

         ِ
ّ

�كما� �النفس �حاالت ��ساير�النغمات �و�كذا �طو�لة، �الصوتية �مسافاتھ فت�و
                                                               ن 
ُ  

  �ساير�موضوع�القصيدة�وفكر��ا
                           ُ ُ

.")٣(  

�متأخرة����شعره�أع���بذلك     �الطو�لبحر�: روالالفت�للنظر��نا�م��ء�مثل��ذه�البحو

ب�تا،�) ٣٢: (وعدد�أبياتھ
 

      
ً

�لوافروا�ثمانية�أبيات،�وا��فيف،�)١٤: (�وعدد�أبياتھوال�سيط

�عة�أبيات ����. رأ �متقدمة�جدا وقلت�الالفت�للنظر�ألن�املعتاد�أن�تأ�ي�مثل��ذه�البحو
 
 
ر                                                                  

ً
ِ
ّ  ُ

�الشعر�ما�يضارع�البحر�الطو�ل�" الشعر�العر�ي�السيما�بحر�الطو�ل؛�إذ� رل�س�ب�ن�بحو

ن� و�ا�. “ز����سبة�شيوعھ،�فقد�جاء�ما�يقرب�من�ثلث�الشعر�العر�ي�القديم�من��ذا�الو

�أقل�م��ا�شيوعا��املديد����قد�جاءت ����شعر�ابن�يز�د�متأخرة�وقد�تقدم�عل��ا�بحو
 

                                                                 ر
ً

 

�أن�. واملجتث �شعر�الشاعر�يأ�ى �من �الساقط �ك��ة �أن ��نا �إليھ �أشرت �ما �ع�� َّ                                                                   وا��واب

ُ                                                 وإن�كنت�أحسب�أنھ�لم�يخالف�شعراء�العرب����مسألة�. نقف�ع���حقيقة��ذا��مر ُ

�و�و�ال� �لد��م، �البحو �شيوع �ب�سب �وفحولةر�خذ �م�انة �ع��م �ف�و�يوافق�. يقل كذلك

� �ر�و�ھ �قلة ��� �املش�و الشا�ع
 

ر  
                          

ّ
 َّ

�من�–) بحر�امل�سرح( �عنھ �بلغنا �ما �تقدير�عدد ��� ّ                                  �إن

 �فاملوجود�ب�ن�أيدينا�ب�ت�واحد�فقط�يبدو�أنھ�من�قصيدة�نظمت����فن�املديح،�–أبيات�
                                                                         ِ
ّ ُ ٌ ٌ

�فيھ   )١(:ليقو

ال�شانيك�تحت�فعلك�ال�  ال�
   

ِ                      ز
ْ َ َ

ُ            ��أكرمھ�هللا    ُ  �بالدنو�من�قـدمكَ
 

  
 
                  ْ

ِ
َ َ

ِ
ّ ُّ  

�ال�ستا�ي�عن�بحر�    �)٢(".لم�يتفق����نظمھ�����لياذة�لغ���س�ب�مقصود�: " امل�سرحليقو

تابة��شي��ا �ال���ف��ا� �املجذوب�أنھ�من�البحو و�ر
 

ر ر                                              ى
ُ

) َّ       السر�عبحر�(�ومثل�ذلك�ر�و�ھ�)٣(.   

�إ�� �النفوس ��شوف �من �بالرغم �واحدا �ب�تا �أيضا �عليھ �نظم     فقد
                                                      ّ ً ً ً

�نظر� �ف�و��� �أ�غامھ،

                                                           
الشعر :  دار غریب للطابعة، وینظر كذلك١٠٩سعد إسماعیل شلبي /د:  الجاهلي األصول الفنیة للشعر- )٣(

 .  م١٩٤٨ مطبعة المقتطف والمقطم١١٦َّ                          مصطفى عبد اللطیف السحرتي : المعاصر على ضوء النقد الحدیث
وهو ) فعلك(مكان كلمة ) نعلك(توجد فیها كلمة ) ٤٧٠ص(، وروایة المنصف البن وكیع ١٧٠:  الذخائر- )١(

ً                                                                                 راجج المقبول في معنى البیت، ولقد أشرت إلى ذلك تفصیال في دراسة شعر المدیح في شعرهال ّ.  
  . ٩٤:  اإللیاذة- )٢(
  . ٨٧:  المرشد- )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٩٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�)٤(.“ٌ                                                     بحر�يتدفق�سالسة�وعذو�ة�يحسن�فيھ�الوصف�وتمثيل�العواطف�: " ال�ستا�ي ليقو

  )٥(:ابن�يز�د�����ذا�الب�ت

ُ                             أف����بـك�ال��ر�إ���آلـنا��   ��فجـئت�مــن�داء�إ���داء  َ
                          ِ ٍ
ْ َ  

�ل�ذا�البحر؛�أع� ابن�يز�دولقد�وافق�    ��قلة�النظم�عليھ�بل�ندرالشا�ع�املش�و
 

                      
ّ

�حيثرتھ،�

قليال�جدا����الشعر�ا��ا����" �ان�بحر�السر�ع�
   

                          
ً ّ ً

ّ                                       لكن�الع��ة����ال��اية�أن�اختيار�البحر�  )٦(“

�، �الشاعر�من�ج�ة�ومدى�مالءمتھ�لتجر�تھ�الفنية�من�ج�ة�أخر �ينا�بذو ىيبقى�دائما� ق
  

                                                                           ر
ً ً

 

�مع��خذ�����ذا��عتبار�بالرصيد�الثقا���السابق�ع���الشاعر�وشيوع�طائفة�من�ال ربحو

� ز �بحر�و اء�تفضيل�الشاعر�لبحر�دو �العصر،�ف�ل��ذه��سباب�تقف�غالبا�و نلتطو ون ر ر
 

                                                                        ٍ  
ً

�آخر   .ندو

�ھ�غالبا�ما� نا�معينا�لغرض�مع�ن،�بل��انت�تجا واملحقق��نا�أن�ابن�يز�د�لم�يخصص�و
   

ر ز  
                                                                             

ً ً ً
  ِ

ّ َّ

�النحو�الذي� �ع�� ه �وأف�ا �لغرضھ �ومواءمتھ �ذوقھ، �من ��ختيار�بدافع �ذلك �عليھ رتم��

انھتناو �أو اسة �د ��� زلتھ �. ر �أن �خضوعا�" واملالحظ �خاضعا �مجملھ ال�شكيل�املوسيقي���
                                         
ً ًُ ُ

�الشاعر� �يصدر�ع��ا �ال�� �ة �أو�الشعو �النفسية �ل��الة مباشرا
ر   

 
                                                       

َّ ُ ْ  
ً

�كذلك�)١(.“ ��ذه �و�و���

�من� �موضوع �ل�ل �يتخذوا �لم �القدماء �أن �فالوا�� �أصيل؛ �عر�ي �م��اث ٍ                                                                     يصدر�عن ٍ

نا�خاصا�من�بح املوضوعات�و
  

                       ز
ً ً

�ت�لنا�إن�استعراض�القصائد�القديمة�  �الشعر�ال���ر و و َّ                                                ر   

�ف�م� نھ �الشعر�و �موضوع �ب�ن �التخ���أو�الر�ط ��ذا �بمثل ��شعرنا �ال�ي�اد وزوموضوعا��ا                                                                              ُ

�الشعر�ال���شاعت�عند�م،�و�كفي�أن� �����ل�بحو ن�أو�يتغزلو �و�فاخر ر�انوا�يمدحو نو ن

�تقر�با �واحد �موضوع ��� ��ل�ا �قيلت �ال�� نذكر�املعلقات
 
                                                
ً

�الطو�ل� �من �نظمت �ونذكر�أ��ا

نا�خاصا�ملوضوع� وال�سيط�وا��فيف�والوافر�وال�امل،�لنعرف�أن�القدماء�لم�يتخ��وا�و
  

                                                                            ز
ً ً

 

                                                           
  . ٩٣:  اإللیاذة- )٤(
 .١٥١: الذخائر- )٥(
  . ٩٣:  اإللیاذة- )٦(
، طبعة دار الكاتب ٦٣ إسماعیل عز الدین. د:  الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة- )١(

 . العربي



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٩٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�والطو�ل�. خاص �ال�امل �من �جاءت �باملرا�ي �املفضليات �صاحب �سماه �ما �ح�� بل

  )٢(.وا��فيفوال�سيط�والسر�ع�

 م     :ا   

�با     ��ختصاص ��� ن �الو �شر�كة ن�زالقافية �و �لھ �ي�و �ح�� �شعرا ��س�� �وال زلشعر، ن
                                      
ً َّ ُ

�ومن�دالئل�أ�مي��ا����الشعر�أن�القصيدت�ن�قد�ت�ونان����موضوع�واحد�ومن�)٣(.وقافية

�التأث��� جة �د ��� �فتختلفان �القافية، ��� �تختلفان �ولك��ما � )٤(.“ربحر�واحد �ابن�نظمولقد

� �الشعر��� �ايز�د �من ��عم �لغالب ��ستالشعر�العر�يقوا�� �لم �م��ا، �قافية �عليھ . عص

�أبيات� �باست�ناء �عشر�حرفا، �أحد �قصائده �لنظم �اختص�ا �ال�� �قوافيھ ف �حر وعدد
 

                                                                     و
ً

 

�إليھ �ب�سب��ا �ال�يقطع �)١(.ُ                               الشعر�ال�� �قافية �امليم�وتأ�ي �عل��ا �نظم �إذ �املقدمة ���)١٠٦ (

� �وتل��ا ب�تا،
 

             
ً

�الالم �عل��ا �نظم�ا �ال�� ��بيات �عدد �) ٦٢(�و�لغ �قافية �ثم ب�تا،
 

               
ً

�وعدد�اءَّ    الر

ب�تا،�) ٥٦(أبيا��ا�
 

      
ً

ب�تا) ٤٩: (والدال
 
    
ً

� ب�تا،�) ٤٤: (والع�ن،
 

      
ً

) ٥: (والباء،�أبيات) ١٠: (والفاء

وطبقا�ل�ذا�. �ب�ت�واحدوال�اف ال�مزةب�تان،�و�ل�من�: والياءأبيات،�) ٤: (نوالنوأبيات،�
 

           
ً

�من�القوا������غالب��مر،�ومعظم� ف�ر�حصاء�شا�ع�ابن�يز�د�املستعمل�واملش�و وا��ر

�ا�لقوافيھ��امليم  القوا���من�/�والباء/�والفاء/�والدال/�والع�ن/ّ        �والراء/�والالم/رال���اختا

�غ���الذلل �من �الكالم ��� �أصول�ا �وك��ة ج�ا �مخا �لس�ولة �القوا�� �أح�� �والالم �امليم �بل ر،

وا�ع�ما�كث��ة،�والباء�والراء�والدال�تليا��ما َّ                                                    ر إسراف،�و ة�من�ال����ولم�أقع�لھ�ع���قافي)٢(. 

�املجذوب �عل��ا النفر القوا��: ( أطلق
  

     
َ ُّ

�و�� ) �وال�اء�/�والطاء/�والضاد/�والزاي/الصاد: ،

�النقاد)٣(.�والواو/�صلية �عل��ا �أطلق �/�وا��اء/الثاء: و�� ) ا��وش القوا��: ( �أو�ال��

                                                           
 . ١٧٧: موسیقى الشعر:  راجع- )٢(
 . ١/١٥٩:  العمدة- )٣(
  .م١٩٥٢، طبعة لجنة التألیف والنشر٧٢أحمد أمین :  النقد األدبي- )٤(
ـــدال المكـــسور-   ) ١ ( ـــة ال ـــى قافی ـــات، أربعـــة منهـــا عل ـــراء  ة                                                                  ومجمـــوع هـــذه األبیـــات عـــشرة أبی ـــة ال ـــى قافی ّ                         ّ، واثنـــان عل

   .                                                                                       لمكسورة، واثنان على قافیة العین المطلقة الموصولة باأللف، واثنان على قافیة الكاف الساكنة ا
 . ١ ٤٤: المرشد:  انظر-  )٢(
 . ٥٩:  المرشد-  )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٩٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�املجذوب. �والغ�ن/�والظاء/�والش�ن/والذال �ع��ا �الشعراء:  " ليقو �رك��ا �قد �فلم�و�ل�ا

يجيئوا�إال�بالغث�
 

                
َّ

." !)٤(  

�أن�البن�يز�د�حسا�مر�فا����اختيار�قوافيھ�وحسن��عاملھ�مع�ا،�     ُ                                                                            ر     وتأسيا�ع���ذلك�نقر ً ً ًٌ  

  ومما�يؤكد�ذلك�أيضا�أن�الرجل�ندر�استعمالھ�قافية�ال�مزة�
                                                      ّ ً

�قل�حدوث�ذلك�– َّ                    ل �أو�نقو  

� �شعره �من �سقط �ما �لك��ة �نظرا منھ
 

                              
ً

�وا– �غ���ب�ت �لھ �أجد �لم �من�ٍ                         �إذ �جزء �لعلھ ٍ                حد

  )٥(:قصيدة�أو�مقطوعة�مفقودة،��و�قولھ

ُ                             أف����بك�ال��ر�إ���آلنا�� ْ َ   �فجئت�من�داء�إ���داء  َ
                     ِ ٍ
َ  

فلعل�ذوقھ�نبا�عن�امل����قدما����النظم�عل��ا؛�فال�مزة�    
  

                                                    
ً ُ

ف�وأعسر�ا�"  ومن�أشق�ا��ر

�يختن �كأنھ ���ا �ينطق �ح�ن �املرء �و�حس �املزمار، �فتحة �مخرج�ا �ألن �النطق �ح�ن �)٦(.“ق

�عند� �عائقا �فال��ش�ل �تخفيف�ا �إ�� �منھ �محاولة �دو ���ا �ال�ي��ء �نراه �املر�ف و��سھ
ن    

                                                                         
ً َّ  ِ

ّ

�من� �ف��يد �مقيدة ���ا �يأت �ولم �ال�مزة �أطلق �أنھ �الشاعر��نا �صنعھ �وما ���ا، التلفظ

ة�فأوجد�بذلك�إشباعا�لفظيا�نتج�عن�حركة�ال�مزة،�فبدا� عسر�ا،�بل�جاء���ا�مكسو
  

ر                                                                           
ً ً

 ُ

�ص �ياء ��ناك �عناءوكأن �دو �إخراج�ا �قليال�ل�س�ل �وتمد�ا �املشقة �ت�سر�تلك نلة  
                                                    ً

ومثل� .

�إذا�لم�أجد�لھ�ب�تا�واحدا�ع���قافي��االقافذلك���ره���رف�
  

                                     
ً ً

�أن�القاف�.  مثل�" ووال�غر

�العض�� �ا���د ��� �فأحيانا�. ال�مزة �ا��ديثة، �الل��ات ��� �تطو �ل�ا �وقع �ذلك �أجل ومن
 

                                                    ر
ً

 

�جيم ىينطق���ا��مزة،�وأحيانا�أخر
                                 
ً ��عطش�ُ نا�دو

 
           

ً
َّ                              �وألجل�صعو�ة�القاف�وشد��ا�ذكر�)١(".

 تجود����الشدة�وا��رب" ال�ستا�ي�أ��ا�
 

                    ِ
ّ

�إذ�لم�يحدث�لھ���ر�حرف�القاف�من�باب�)٢(".

�إليھ �أشرت �ما �اس�شعر�ف��ا �قد اه �أ �بل  املصادفة
ُ                                          ر
  .� �شاعرنا �يأت �لم �من�بقافيةوكذلك

ف�ا� �ةَّ    شدداملو�ر ف�املشددة��ل " :املجذوبل؛�يقو ُ                          �ا�عسرة،�و�عض��حرف�الذلل�وا��ر

� �والنو ��الالم �شدد �إذا نيص���صعبا  
   

                               ِ
ّ ُ ً

�و�سر�ا�".  �قوافيھ �س�ولة �ع�� �شاعرنا ُ                                      و��رص

�مشددا �م��ا �����ء �يأ�ي �أن اجت�ب
 
                              
ً

�حسھ�  . �ع�� �ال���نة ��� �قدما �نم��� �أن �ش�نا  فإذا
    

                                           ِ
ّ ُ ُ ُ

                                                           
 . ٦٣:  المرشد-  )٤(
 .١٥١:  الذخائر-  )٥(
 . ٢٨:  موسیقى الشعر-  )٦(
 .٢٨:  موسیقى الشعر-  )١(
 . ٩٧:  اإللیاذة- )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٩٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ح�ن�لالداُ                                                                  املر�ف����اختيار�القوا���وحسن�توظيف�ا،�ذكرنا�لھ�كذلك�ما�صنعھ�بحرف�

  )٣(:اتخذ�منھ�قافية�لقصيدتھ�ال���قال�ا����وصف�النجوم،�وم��ا�قولھ

ـــفالفـرقـ ـــ ـــدان�سمـــــــــ ــ ــ ـــي�والعــي   يـرا����ـ ـــ ��ـجــ ـــنو ـــ   ُ    ـودــــ

ْ          وآل��ـعـ ـــــــــُ ـــٍ      ش�ركـــــــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ا�وط  ٌ        وع�����ــــ طو
 
      ر
ً
ا�سـجودــــــــ    ـو

ُ         ر ً
   

ـــأنــ�ـك ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــن�نـــــــــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ����ــــــ ـــ�للــ ىشاو ـــ  راح�فــــــ
       ِ
ــــّ ـــ ـــ��ا�وئــيــ ــــــــ ـــ   ُ  دـــــــ

    � �ساكنة ��نا �الدال �بقافية �يأت �لم �يز�د �عنده�" فابن �ينقطع �ثقيل �الدال نفس�و

����قصيدة�غ���قص� �رالنفس،�فإذا�طال�وتكر �ة�ضاق�بھ�السامع�ضيقا�شديدا
  

                            
ً ً

( �و)٤(".

� �بإحدى�) ُ       الدال �تحركت �إذا �وجماال صانة �و �متانة �القافية �تكسب �ال�� ف �ا��ر   من
ر ّ                                                             و  ً
 ُ  

�إليھ� �يطم�ن �وال �السمع �يقبلھ �ال �ثقال �القافية �منحت �سكنت �فإذا �الثالث،   ا��ر�ات
                                                                      َّ ً

الذو
    ق  
ُ دي��ذا�ا��رج�السيما�َّ                                                  �ومن�أجل�ذلك�جاء�ابن�يز�د�بالدال�محركة�بالضم�لتفا)٥(". َّ

نا�كبحر�املجتث،�ومن��نا�حرص� ���قصيدة�ضم��ا�موضوعا�جادا�طر�فا،�واختار�لھ�و
   

ز
 

                                                                        
ً ً ً

 
ً

ْ                                                ع���سالمة�قافيتھ�من�املشقة�أو�العسر،�ففعل�ما�فعل ُ.  

اسة�قوافيھ�أع���حرصھ�ع���    رونخلص�من�مناقشة�ذلك�إ���أمر�آخر�ال�يقل�أ�مية����د                                                                            ٍ
ا�من�ا��رج�الذي�يقع����ا��رف�����الغمطلقة قوافيھأن�ت��ء� الب��عم�ال�مقيدة�حذ

 
                                               ر
ً
 

عند��سكينھ،�وضر�ت�مثال�بذلك�حرف�الدال
 

                                    
ً

 .� ىولم�أجد�لھ�قافية�مقيدة�ساكنة�سو

�كما�–،�و���من�القوا���الذلل�الس�لة�الع�نقصيدة�قال�ا����وصف�النجوم،�وقافي��ا�

�ا��ص������مطلع�ا- ُ            أشرت�من�قبل ِ                     ل �يقو  :)١(  

ـــملــ ــــــــــــا�تــــــــــ ـــــــــــ حــــــــ زـراءى� ـــــــــَ          ـــ ــــــــ ـــذات�العـــ ٌ        ــل����ـ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــَ        شاء�فمتـــــ ـــ ــــــــ   ْ      ــــعـ

ـــَ                         وأخمس�ال�ـسر�ن�شـخـ�����   ـص�الـردف�بـا��يل�ادرع�ــ
   

                        ْ َّ
ِ ِ ِ

ّ ُ  

ـــأطــ ـــ ار�نــــــــ
       
َ ـــَ ــــــــ ـسرا�واقـ

 
        

ً
ــــ ـــــ ـــ ــعا����ـــــــ

 
        

ً
ــــٍ            بطــائر�ليـ  ـــ ـــَ         ـس�يــقــــــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ   ْ  عـــ

   � �أك���حرك��ا �ّ     الضموقوافيھ�املطلقة �الك��ة�حركة �حيث �من �وتل��ا   الكسر،
     ْ َ

� �ثم �الفتح،

 بقلة،�وابن�يز�د�دقيق�كذلك�����عاملھ�مع�
 

                                       ِ
ّ

ف  ��الردف�والتأالقافية وحر
              ِ
س�س،�والدخيل�ّ

                                                           
 .١٥٢:  الذخائر- )٣(
 .٣/١٩٩طه حسین / د:  حدیث األربعاء- )٤(
  . ٣/١٩٩:  حدیث األربعاء- )٥(
  .١٥٧:  الذخائر- )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٩٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

و��ا�الالم�املرفوعة�املردوفة�. ونحو�ا ُّ                                                                   ر ففي�قصيدتھ�ال���ناقض�ف��ا�عبد�هللا�بن�طا�ر�و  

�الواو�والياء �حر�� ��غاير�الشاعر�ب�ن �ل�ن، �ل�ن�.  بحرف �حرف ف ��و�معر �كما ووالردف  
                             ِ
ّ

�فاصل)ياء�أو�/�أو�واو/ألف( ي�دو �قبل�حرف�الر ن�ي�و ون �واحدا����. َّ                              و�فضل�أن�ي�و
 

                      ن
ً

 

� �فقط�ل �الواو�والياء ��غاير�الشاعر�ب�ن �أن �ا��الة �تلك ��� �و�جو القصيدة،
                                                                ز  
َّ ُ �ما�.   وذلك

دف� ة�ياء�لكن� ة�واوا�وتا رصنعھ�ابن�يز�د�ا��ص������قصيدتھ�تلك�ف��اه�يأ�ي�بالردف�تا ر    ر
 
                                                                                   ّ ً ً
ِ
ّ ِ

�ذلك����قولھ. الواو�يفوق�ا�ك��ة   )٢(:ىنر

ـــَّ     حملـ ــ ـــ ـــ ـــي���كــــ ـــــــــــ ــــمـَّ        ــل�الئـــ ـــــــــــ ـــــــــــ ُ          �ل�مـا�ح  ٍ       ـة����ــــــــ  مـلت�محمــــُّ
 
          ُ
ِ
ــــــــّ    ُ ل وـ

ـــفح  ِ                           واحك���مـا�ش�ت�واحتك������ ـــ ـــرامي�فيـك�تـحليـــــ ـــ   ُ    ــلــ

ـــوالـ ــــــــ جـــــــــ ــــرذي�أ ـــ ــــــــ ـو�النـجاة�بـھ����ـ
 

                  
َ

ـــمـا�لق   ـــ ـــ ــ   ُ                ل���عـنك�تحو�ـلـ

ـــمـا�لـ ــــــــ ـــ �منـــــ ــــــــــــيدار ـــــــ ــ ـك�مقفـرة����ـ
 

              
ٌ

ـــوضم  ِ ـــ �منك�مـأ�ـوـــــــ ل ��   ِ  ُ              ي

ـــأيخـ ـــ �العــ و
     ن 
ـــ ُ ــــَ            ـ�ـد�ذو�ثـقـــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ل  ٍ       ـة����ــــــ �الع�ـد�مسـؤ و ال�يخو ُ                  ن   َ    

�امل     �الراء �حرف �ل�ا �اتخذ �ال�� �الغزلية �قصيدتھ �بذكر�حرف�َّ                                              و�� �يل��م �نراه �ا �ر ة كسو
 
 
و                               ر

ً
ِ
ّ   

ي�حرف�و�و(التأس�س� ٍ                             �باست�ناء�ب�ت�واحد�غاير�فيھ�)متحركو�ألف�لينة�بي��ا�و��ن�الر

  )١(:ب�ن��لف�وال�مزة�فقال

ِ                      بتـقدم�مـنھ�وال�بتأخر  أما�ا��واد�فلم�ي��ح�م�انتھ��� ٍ  

�متحرك�يقع�حرف(: لو���القصيدة�ذا��ا�نراه�ال�يل��م�بحركة�حرف�الدخيل�ف��ا،�والدخي

يب�ن�التأس�س� ووالر جاء�بھ�مرفوعا� ،�لكنھالكسر�وحركة�الدخيل�ع���مدار�القصيدة�)َّ       
 

              
ً

 )٢(:����عض��بيات�و���قولھ

َ                 كفا�املالم�والت�ح َ ـــَّ  ��ذا�أوان�ترافد�وتناصر  ٍ          �ن�مالمة��ــ
  

                        ِ
ُ ٍ

َ ُ  

  )٣(:وقولھ

ه�� ���الظالم�ستو ر ح���إذا�أ ُ                        ر     ُ ُ ُ �أي    �العيو ق  �وتزاو َّ               ر   ُ ُّ ر �تزاو َ
  

      ِ ُ َ
  

  )٤(:وقولھ

                                                           
  . ١٦٠:  الذخائر- )٢(
  .١٥٥:  الذخائر- )١(
 .١٥٤:  الذخائر- )٢(
  .١٥٤:  الذخائر- )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٩٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

َ                               أما�ا��واد�فلم�ي��ح�م�انت   ْ َ ْ َ  ��بتـقدم�مـنھ�وال�بتـأخ   ھ�ُ
                       ِ
ـــُّ ــــــــ ــ  ـرــ

 
  ِ

ُ
  

  )٥(:وقولھ

وعلمت�أن��مر�ل�س�دواؤه
                         
ُ َ �والت�ح�ن�تجاسر     ُ  ��إال�ا��سو

     
ر 

                         ِ
ُ َُ َ َ  ِ َ  

اه�لم��سلم�م      ومع�دقة�ابن�يز�د����اختيار�قوافيھ�وحسن�توظيفھ�ل�ا�أ
ر                                                                   
َ ْ ن��عض�عيوب�ُ 

القافية،�و�أ�ي����مقدم��ا�شيوعا����شعره�
 

                                        
ً

إعادة�ال�لمة�ال����شتمل�: ؛�و�ع�� )�يطاء( 

�أن�يفصل�ب�ن�ال�لمت�ن�سبعة� ي�بلفظ�ا�ومعنا�ا�لغ���غرض�بال���دو نع���حرف�الر و

�أو�مطلقا أبيات،
 
               
ً

�قت�بة)٦(. �ابن �عند�م�:�و�و�عند ��عيب �ول�س �مرت�ن، �القافية �إعادة

�و�يطاء�عند�قدامة�بن�جعفر)٧(.كغ��ه
 

                         
ُ

ادت�ع���:  زأن�تتفق�القافيتان����قصيدة�فإن�

�جائزا ��ان �املع�� �واختلف �اللفظ �اتفق �فإن �ف�و�اسمج، اثن�ن
 
                                                     
ً

�إ���)١(. شيق � �ابن ر�وذ�ب

�الق�س����قافية: أنھ ٍ                                                            ؤ تكرار�لفظ�القافية،�ومعنا�ما�واحد،�كما�قال�امر سرحة�مرقب�: (  

�مر: ( ى،�و���قافية�أخر) ٍ                          ول�س�بي��ما�غ���ب�ت�واحد) قب�قفو و�لما�تباعد��يطاء��ان�. ٍ

  )٢(.أخف

ّ                                                                               ولقد��شدد�ا��ليل�بن�أحمد�����ذه�املسألة�ف�و��عد�تكرار�ال�لمت�ن����القافية�وإن�     َّ

� �فإن �إيطاءا؛ �معنا�ما �و�)يز�د(ً                           اختلف ��سم، �بمع�� �إيطاء،�)يز�د(�عنده �بمع���الفعل

شيق�أجاز� )٣(.“�للكب���والصغ���)جلل(و،��لألسود�و�بيض)نجو(وكذلك� روإن�يكن�ابن�

ه�ملول)٤(.�يطاء�للمولدين�من�الشعراء �فإن�ابن�سالم�ال�يجو
 

 ز
                        

ّ
 ِ

د�إذ��ان�عنده�عيبا،�فإذا�ّ
 

                         
ً

ٌ        محمد ٌ   ادّ   جو(�تر�د��سم،�و�)ٌ     محمد(: ٌ                                          اتفق�اللفظ�واختلف�املع���ف�و�جائز�نحو�قولك َّ َ ُ(�

�الفعل �تر�د)خيار(: لوتقو. تر�د �وتقو: ، �هللا، �قوم،�)خيار(: لخيار�من �خيار�من �أي ،

                                                                                                                                        
  . ١٥٥:  الذخائر- )٤(
  . ١٥٥:  الذخائر- )٥(
 . م١٩٩١، مطبعة المانة ٢٠٥، ٢٠١السید محمد درویش /د: عروض والقافیة میزان الشعر العربي في ال- )٦(
 .١/١٠٣:  الشعر والشعراء- )٧(
 . م١٩٧٨مطبعة الكلیات األزهریة . ١٨٧:  نقد الشعر- )١(
 . ١٨٠، ١/١٧٩: العمدة - )٢(
  . ١/١٨٠:  العمدة-  )٣(
  .١/١٨٠: العمدة -  )٤(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٩٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

نھ ،�ونحو��ذا�كث��،�وأ�ل�البادية�ال�ينكر وفيجو اء�قد�حسم��ذه�ّ  رَ              �وأحسب�أن�الف)٥(.ز

ّ                          إنما�يواطئ�الشاعر�من����: " القضية�حيث�قال ِ.")٦(  

��مقدمة�ترجمتھ��يطاء�موضع�كرا�ية�املحدث�ن�من�النقاد�ف�ذا�سليمان�ال�ستا�ي��و   

�فلم�اس�بحھ� " :ليقولإللياذة� ضيو ه�العر نوأما�تكرار�القافية�فل�س�من�مذ����وإن�أجا و ز

�أو� �القصيدة �طالت �ومعنا�ا �بلفظ�ا ��لياذة ��ل ��� �واحدة �قافية �أكر �ولم �النظم ر��

ة� �العبا �إعادة جب �و ��صل ��� ��بيات ت �تكر �إال�حيث �ذلك �من �وال��س�ث�� رقصرت، و ر
 

                                                                    
ّ

�ا�ف�نالك��ل�ب�ت�قائم�بنفسھ�تنقطع�القافية�ربنص�ا�أو�حيث��ان�النظم� جزا�أو�متقا
 
ر

 
                                                     

ً
 

ً

� �ا��عد�أبيات�فكأنما����واقعة����قصيدة�أخر ىبان��ائھ�فإذا�اتفق�تكرا   )٧(".ر

�ظا�رة�     �يمثل �إال�ألنھ �فيھ �النقاد اء �آ �وت�بع �العيب ��ذا �حقيقة �بيان ��� �اس��سل ولم
 

                                                                          ر
ّ

 

ة����شعر�ابن�يز�د�ا��ص��،�و�قع� �قوافيھ�من�منطلق�ميلھ�العام�للتكرار����التكرارزبار

اسة�ألفاظھ� ر���القافية�و���غ���القافية،�وقد�أشرت�إ���ظا�رة�التكرار�بصفة�عامة����د

 أنھ����قصيدة�وصف�الر�ان�وسباق�ا��يل�: ومن�أمثلة�ذلك�التكرار����قوافيھ. وأساليبھ
                                     ِ
ّ

��لمة� قم�) ُ     مظلم(ركر   :لقوحيث�ي) ١٤(ر���القافية�مرت�ن،����الب�ت�

 فقـلت�ونحـن�ع���جد
 

                   َّ
ِ

ض�ن���ا�مظلم      ةُ   من��
 
ُ                ر  ُ
ِ
ّ    

قم�   :لحيث�يقو) ١٨(رو���الب�ت�

اعھ� رأو�السرب�سرب�القطا�    
                         ُ ِ ِ
   ��من�ا��و�شوذانق�مظلم  ّ

 
                      ُ ُ ٌ
ِ
ّ  

�أن�يفصل�بي��ما�سبعة�أبيات    ��لمة�. نوقد�وقع��ذا�التكرار�دو ركما�كر َّ     حوم(ّ               : مرت�ن) ُ

�ا����وصف�النجوم�وقع�ذلك�التكرار����القافية�أك���من��و���قصيدتھ�ال���قال)٤٥ /١٠(

��لمة� رمرة؛�حيث�كر  
                   ِ
قم�)سطع(ّ   :ل�حيث�يقو)٩(ر����الب�ت�

دا��� يتلو��عاما�وا
 

ر
 

                  
ً

 
ً

ا�حيث�سطع       وصاد
ْ             ر ً
   

قم�   :ل�إذ�يقو)١٣(روالب�ت�

ـــَّ   نق ـــ ــــ��نيـ�ة�ثـم�س     ـب����حافاتھ�ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ   ـطعـ

� قم� ) ملع(: �لمةركما�كر رمرة����الب�ت�   :و�و�قولھ ) ١٥( ّ                  

                                                           
  . طبعة المدني بجدة. ٧٣، ١/٧٢:  طبقات فحول الشعراء-  )٥(
  . ١/١٨٠:  العمدة-  )٦(
 . ، مطبعة اآلباء الیسوعیین، بیروت١٠٠:  مقدمة إلیاذة هومیروس-  )٧(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٨٩٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�لــمع �الـيما����ق�لمعة�ال�� ْ                  ق   ��ي�إذا�ال�� َ ُ   

قم� رومرة����الب�ت�   )١(:����قولھ)٣٢(َّ                   

ـــٍ              ���نـقـبة�ي�س ْ                       ���بيضـاء�ما�ف��ا�ملع  جـ�ا�ـــــ َ َ  

أما����قصيدتھ�ال���قال�ا����مناقضة�عبد�هللا�بن�طا�ر�فقد�ك����ذا��   
 

                                                              
ُ

�ع� رمر�ح���بلغ�أ

��لمة قم�)إ�ليل(: رمرات؛�فلقد�كر قم�)١٢(ر�مرت�ن،�الب�ت� ��لمة. )١٤(ر،�والب�ت� : روكر

�)لمقتو( قم � ����الب�ت ر�مرة                    ّ)١٠(� قم � �والب�ت �. )٢١(ر، ��لمة �كذلك . �مرت�ن)ل��لو(روكر

قم� قم�)٣٩(رإحدا�ما����الب�ت� �ى�ف��ا�ا. )٤٣(ر،�وثان��ما����الب�ت� بنھ�رو���قصيدتھ�ال���

��لمة� �ع�مرات؛�حيث�كر �ا�يطاء�أ �ب�تا�تكر �اثنان�وثالثو روعدد�أبيا��ا ر ر
 

َّ                                                                 ن  
ً

����)العظام( 

،�)٢٦ /٢٥(: ����الب�ت�ن)غالم(: ،�و�لمة)٢١ /٦(: ����الب�ت�ن)ال�مام(و�لمة�. )٨ /٣(البب�ت�ن�

�البتة �بفاصل �بي��ما �يفصل �لم ��خ��تان ��لمة. والقافيتان �كر �����مرت�)َّ      السالم(: ركما ن

  .)٣٨ /١٣(: الب�ت�ن

و���قصيدة�وصف�ف��ا�النجوم�سلك�طر�قا�آخر�للتكرار����القافية،�ف�و��نا�ال��عيد�    
 

                                                                           
ً

و�قع�منھ�ذلك����.  ال�لمة�بلفظ�ا�ومعنا�ا�لكنھ��غاير�ب�ن�مشتقات�املادة�الواحدة�لل�لمة

�ابن�يز�د. )٢٤ /١١ /٨(: أبيات�ثالثة�مختلفة   :ليقو

ـــوقـب ـــ�عل�ذاك�ــــــ ـــ ـــ ٌ         ولھ�مطــــــــمــ  ــام���ـ ــــّ ـــــــــــ دـ ُ   و ـر    

ٌ                     وانقض�منـ�ن��سر��� ْ دـــلألخر�ات�طــ  ّ ُ  و ر    

ــــوالتوءم ـــــــــٍ             ��اله�وذاك�طـ  ذا�ـــــــــــان�ف�ــــــــ   ُ      ر�ــدــ

غم�دخولھ�تحت�مس����يطاء�ظا�رأ�–وذلك��مر�أألخ���     �
                               ر  
ً ُ شيق–  �لدى�ابن� ر�مقبو �ل

��يطا �مف�وم ��� �توسع �فيقوحيث �: " لء �أحد ��ان �وإذا �ن(�سم�ن �و�خر�)راملكر �نكرة

�للمذكر،�)تضرب لم(و�لالثن�ن،�)ضر�ا(للواحد،�و�) ضرب(ً                           معرفة�لم�يكن�إيطاء،�وكذلك�

�و�)تضر�ي لم(و �)غالم من(�للمؤنث، �إيطاء)غالمي من(و، �ل�س ��ذا ��ل   �مضافا،
                        ً ً

وأما�. 

�� �ع�� ف �ا��ر �كقولكواختالف �كقولك)بز�د(و )لز�د(: سم �الفعل �وع�� ،�)أضرب(: ،

                                                           
ُّخرقة یجعل أعالها كالـسراویل، وأسـفلها كـاإلزار، وقیـل النقبـة مثـل النطـاق إال أنـه   : ْ         ْ، والنقبة   ١٥٧  :          الذخائر-   ) ١ ( ُ                                                                         ُّ ُ

ُالنقبــة، ثــوب كــاإلزار یجعــل لــه حجــزة   :         والجــوهري  .           بغیــر ســاقین                                       مخــیط الحــزة نحــو الــسراویل وقیــل هــي ســروایل  ُّ                                ُ ُّ

ُ، ویشد كما یشد السروال    نیفق             مخیطة من غیر  ُ                      ُ    .    ٧٦٨ / ١      اللسان  . ُ



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٠٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ومن�)١(.“ٌ                                                   ����مخاطبة�املذكر�وا���اية�عن�املؤنث؛�ف�ل�ذلك�إيطاء�)تضرب(و،�)يضرب(و

�تكرار��لماتھ� �أع�� �النحو؛ ��ذا �ع�� �يز�د ��خ���البن �التصرف �نق�س �أن �يمكن َّ                                                                       ثم

د: ( السابقة د/ومطر �/و�طر �اختال) �طر�د ��نا ،�و�ختالف �مفعو �الصيغ، �حيث �من لف                         َّ

،�فعيل�مع�اتفاق�ا�جميعا����املادة فعو
 

                                   ل
ً

 .  

ومن�عيوب�القافية�لديھ�أيضا�   
 

                           
ً

 السناد(
       ِ
: �و�أن�تختلف�القوا���نحو: ،�قال�ابن�سالم)ّ

�/�قر�ب/ْ     �عيب/نقيب �عنھ�ابن�قت�بة)٢(.“�ش�ب �القوا��،�: " �وقال داف �يختلف�إ ر�و�أن

�عمر)فينا(����قافية،�و�)علينا(: كقولك ،�كقو ل����أخر   )٣(:�بن��لثوم�من�معلقتھوى

  أال��بـي�ب��نك�فاصبـحينا�
                          ِ ِ
ّ ُ..  

  ������تصفقـ�ا�الر�ـاح�إذا�ج                                  :   وقال
                           ُ ُ

ـــ ـــ ـــ ـــــــ   ر�ـناــــــــ

 الردف�قبل�ما(فا��اء�    
      ِ
ة،�و���الثا�ي�جاء�حرف�الر �جاء)ّ �مكسو رت����الشطر��و اء�ل

 ما�قبل�الردف�مفتوحا،�و�ذا�يطلق�عليھ�النقاد�سناد�ا��ذو�و�و��نا�معيب؛�ألن�الشاعر�
 

                                                                              ِ
ً

 غاير�ب�ن�حرك���الفتحة�والكسرة����ا��رف�الذي��سبق�الردف
                                                       ِ
ِ                     وابن�يز�د�ا��ص���لم�. ّ

�سلم�أيضا�من�الوقوع����سناد�ا��ذو�و�و�
                                         
ً َ  اختالف�حركة�ما�قبل�الردف(ْ

                        ِ
،�بل��و�يك���)ّ

  :يھ�كما����قصيدتھ�ال���قال�ا����وصف�النجوم،�ومطلع�امن�الوقوع�ف

  !ُ                       ���يرتـاح�فـيھ�العمـيد   ُ                    ياليـل،�مـا�لك�صـبح

  :وكذلك�قصيدتھ�ال���ناقض���ا�عبد�هللا�بن�طا�ر�ومطلع�ا

ُ                          ال�يرعك�الـقال�والقيـل��� ُ                        �ل�مـا�بلغت�تحـمـيل   ُ َ ّ ُ ُّ  

�ى�ف��ا�ل��مامة�ال���فقدت�   )١(:أليف�ا،�ومطلع�ارومن�ذلك�قصيدتھ�ال���

�أم���تك�حمـامة� أشاقك�بر
                        ق   
ٌ َ اك�نـ�يم    ٌ �أطراف�� ر  ��ل�ا�فو ٌ                        ق  ٍ  ِ    

د���الواو�والياء،�أما�     الذي�يك���ابن�يز�د�) ا��ذو سناد(رو�و�����ذه�القصائد��غاير�ب�ن�

�غ���معيب �ف�و�سناد �فيھ �الوقوع �ب�ن�،من �الردف �قبل �ما ���ركة �مغايرتھ �بذلك  �وأع��
                                            ّ
ِ

                                                           
  . ١/١٨٠:  العمدة- )١(
 . ١/٧٥:  طبقات فحول الشعراء- )٢(
 .١/٧٩:  المصدر نفسه- )٣(
  . ١٦٧:  الذخائر- )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٠١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

دف�الياءَّ       الضم�و دف�الواو�والكسرة�تناسب� رالكسر،�فالضمة�تناسب� ر ومن�أمثلة�ذلك�. َّ                                                      

  )٢(:قولھ����وصف�النجوم

ـــِ        دان�سمـــــــفالفـرقــ ـــ ـــــــ ـــيـرا�����ي�والعيـ ـــــــــــ ��ـجــ ُ         ن  ــــو ـــــــــ ُ   ُ    ـودــ

ــــوآل��عـــ ــــــــ  ش�ركــ
      ُ
ـــٍ ـــ ـــــــــــ ـــــــــــ ا���   ٌ       ـوع���ـ ا�وطــو     طـو

ر ُ              ر ُ ً ً
ـــ   ــ ــ   ُ   ودـــــ

ـــكأنــ�ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــــــن��شـــــــ ـــ ــــــــ ـــ �����للــراح�فيــــــــ ـــــــــىــاو ـــ ــــــــ ـــ ـــــ�ا�وئيــــــ ـــ   ُ     ـــدـــ

 وا��ـدي����منكب�القـ
 

                     ُ
ِ

ـــُ دــ     ــ و ـطـب�كـا��صـان�يـر
 

                    ُ  
َ

ِ  

ام�عـن ـــرلـو� ـــــ ــــھ�بـراحــــ ـــــــــــ ـا�����ـــــ
 

       
ً

ـــــــــــــلعـ   ــــاقــــھ�تقـــــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ   ُ         ــــييـدـ

 الردف سنادوقعت�لھ�ع���لقد�و    
      ِ
دف�ّ �ان�ا��يل�حيث�أ ر����قصيدتھ�ال���وصف�ف��ا� ر

  )٣(:���ب�ت�ن�ولم�يردف����با���القصيدة،�و�ما�قولھ

 ا�مقاد�ا��ميع����نقود�إل��
                   ِ
َ   ُ                     ونحـن�بصـنع��ا�أقـوم ُ

  :وقولھ

ـــكأ��م�ف ـــ ــــــــ ـــ ــ �أشباح�ا���ــ �ـر����سقف�حوم قـو ا    �ز
ز    ُ                 ر َّ ُ
ٍ ُ ُ     

   � �ذلك �لھ �حدث �الع�ن ي �بر �واملختومة �املقيدة �قصيدتھ ��و��مر�وو�� �واحد؛ �ب�ت ��                 ٍ

  )٤(:قولھ

َ                                        ل�ا�مصابيح�دجـى�����تح�ي�مصابيح�البي َ ً   ْ  عُ

�كما     �ع�� �لھ �التأس�س ِ     سناد�وقعت �واحد �ب�ت ��� �وذلك �الغزلية �قصيدتھ ���                                      ٍ أيضا�ٍ
 

     
ً

  )١(:ال�مزة،����قولھب  -�و�و��صل����القصيدة�-اس�بدل�فيھ�ألف�التأس�س

ُ                                 أما�ا��واد�فلم�ي��ح�م�انتھ�� ْ ْ َ ِ                        �بتـقدم�منھ�وال�بتـأخـر   ُ ٍ  

� �من �كذلك ��سلم �لم �يز�د وابن
                            
َ �بھ�شباع سنادْ �واملقصود �الدخيل،�: ، �حركة اختالف

ي: (والدخيل �والر �التأس�س �ب�ن �يقع �متحرك �الراء�). وحرف و��ا �و �الغزلية �قصيدتھ ّ                               ر و��  

                                                           
 . ١٥٢:  الذخائر- )٢(
   .١٦٤:  الذخائر- )٣(
 .١٥٨:  الذخائر- )٤(
  . ١٥٥:  الذخائر- )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٠٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

��ا�ال�امل�غاير�ابن�يز�د�ب�ن�الضمة� َّ                                    وز و �)القصيدة�أبيات�با��(�والكسرة�)أبيات خمسة(  

�ف��ا. ولم�يل��م�بواحدة�م��ما�ع���مدار�القصيدة   )٢(:ليقو

قت�ع�ن�الف���   فاغر
ُ                 ور ْ
  فزجرتھ����  

          ُ ُ
�للزاجر  عو ى  ��نھ�دموعك�فا ر

                       ِ ِ   
َ  

���الظ ـــرح���إذا�أ ُ         الم�ستـــ ُ ه���ـــــــُ ـــوت  رو �العـيــــــ ـــ َ          ر ـزاو ـــ �أي�تـــــــ َّ      ق  و ـــ ُ ـــ ــــــــ ـــ ر زاوـ
     ِ ُ  

       :عا.  

�و�ل�      �صوتية �حركة ��ل ���ا ��سمعو �الظا�رة، �آذا��م اء �و �باطنة �آذانا �للشعراء ن إن ر
                                                                         ّ   
ً ّ

�و��غام� ����ان �التمي���ب�ن �ع�� ��ا �وقد ��ذن ��ذه �و�مقدار�سالمة �لفظية، ر�مسة

�تفوق�م�الصو�ي�وحالو��م�املوسيقية ضاء��ذن�فال�يلقي�)٣(.ني�و ر�والشعر�العر�ي���تم�بإ

�إليھ ��س��يح �ما �إال   إل��ا
                       ُ ّ

.)٤(� �قبل �من �أشرت ��ولقد �تد�شنا�إ�� �ا��ص�� �يز�د �ابن ِ                           أن

�من �بالرغم �شعرهموسيقاه �من �بلغنا �ما �قلة
 

                     
َّ

�تالئم�.  �مر�فة، �موسيقية �أذن �لھ فالرجل

���� �شاعت �صاخبا �عصرا �عاش �غ���موضع ��� �ن��ت �والشاعر�كما �شعره، �وت�� ذوقھ
                                                                    ي   
ً ً ّ  

�ب�ن� �وترددت �القيان، �أصوات �سمائھ ��� �وصدحت �والغناء، �الطرب �من �موجات أجوائھ

����تزكية�اتجاه�الرجل�نحو�توف���ركال�ينفللواقع�إذن�أثر�. أنحائھ��غمات�املزا�ر�والطناب��

ن�السليم�املختار،� زما�يلزم�شعره�من�عناصر�املوسيقى�و�يقاع،�و���ء����مقدم��ا�الو

ه� �وحدو�ة�التفعيلة�–ّ                    �ع���نحو�ما�مر�بنا�–روإيثا ة�البحو ان�الس�لة�ا��فيفة،�وتا ر��و ر ز

�أحيانا ءة �واملجز ب، �والرجز�واملتقا ��ال�امل �النفس القص��ة
 

و ر
                                                     

ً
  

�النغمَ �سر�عة �ابن�. ، ليقو

�تأكيدا�لذلك طباطبا�العلو
 

                        ي
ً

�إيقاع�يطرب�الف�م�لصوابھ�وما�يرد�عليھ�:"   و ن وللشعر�املو ٌ                                                 ز   

� �أجزائھ �واعتدال �تركيبھ �حسن �تالئم�)١(.“ُ                              من �ال�� �قوافيھ ف �حر ه �اختيا �عن و�فضال ر
 

                                      
ً

�ھ انھ�وتجا رأو ن. ز   .�والقافيةزو�ذا��و�ا��انب�املوسيقي�الظا�ر����أبياتھ�واملتمثل����الو

�لإليقاع�املوسيقي�ا��في����شعره�مثل�      �لل�لمات�الداخ�� �يقاعىو�ناك�جوانب�أخر

�ولي��ا،�وطول�ا�وقصر�ا،�و�مس�ا�وج�ر�ا�ونحو�ذلك�مما�ال�شد��ابحر�ا��ا�وسكنا��ا،�و

فھ�وألفاظھ،�و��� تھ�ع���التلو�ن�الصو�ي�ب�ن�حر �الشاعر�وقد �افة�ذو وضابط�لھ�إال� ر قر  
                                                                             ّ

                                                           
  .١٥٤: الذخائر- )٢(
 . َّ                            ، طبعة دار المعارف، السابعة٤٥شوقي شاعر العصر الحدیث، د، شوقي ضیف :  ینظر- )٣(
 . ١٢١د، سعد شلبي :  األصول الفنیة للشعر الجاهلي- )٤(
    .                            طبعة شركة فن الطباعة مصر                             د، طه الحاجر ومحمد زغلول سالم،  :        ، تحقیق  ١٥  :             عیار الشعر-   ) ١ (



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٠٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�� �حديث ن(ستاذ �قال) رالمبو �الداخلية �املوسيقى �و�ما�:" عن �م�مان، �جانبان  �ش�ل�ا
                            ِ
ّ ُ

�ال��� �واملعا�ي �ال�لمات ��ذه �أصوات �ب�ن �املشا�لة �ثم �ج�ة، �من �وترتي��ا اختيار�ال�لمات

،�ح���تحدث��ذه�الصناعة�الغر�بة� يدل�عل��ا�من�ج�ة�أخر
                                                   ى 
ُ  “.)٢(  

    � �كذلك ��ش�لھ كما
 

               
َّ

النمطي ال��ديد
 

      
َّ

�من��لأللفا �م�م �و�و�عامل �شعره ��� �و�ساليب ظ

��نا�ال��ديد�ول�س�التكرار؛�ألن����ال��ديد�فائدة� لعوامل��يقاع�الداخ������أبياتھ،�وأقو

�فيھ �فائدة �التكرار�فال �أما ، �القار �ال��ديد. ئيجن��ا �عن شيق � �ابن ريقو �يأ�ي�:" ل �و�أن

��آخر����الب�ت�نفسھ�أو����الشاعر�بلفظة�متعلقة�بمع���ثم�يردد�ا��عي��ا�متعلقة�بمع�

�الذي�أطلق�عليھ�)٣(".قسيم�منھ� ن�وغالب�ترديد�ابن�يز�د�أللفاظھ�وأساليبھ�من��ذا�اللو

شيق�ال��ديد�املتعلق�بمعا�ي�جديدة�تبدو�ل�ل�متأمل ُ                  �أشرت�إليھ�كث��ة�و�مثلة�ملا. رابن�

�ابن�يز�د�ا��ص������مقام�املدح   )٤(:لفم��ا�قو

  سقى�جدثا��عرصة�سـ
                 ُ ً
ـــــ ــ ـــ ـــسـح ّ         رمرا����ــــ ُ                   اب�ماؤه����سلوبــ ٌّ ُ ٌ  

ٌ                        ر   ض�نا�أن�يصوب�لھ���اب���� ّ ُ ـــكما��انت�أنامـلھ�تص   ــ   ُ   وبــ

    � ���رف �نمطيا ا �تكرا �القار �ي��ظ ��و �الب�ت ففي
  

ر ئ                                          ل
ً ً

 الس�ن   
      ِ
�النحوّ ��ذا �/سقى(: �ع��

ّ       سرمرا ّ     ���/���اب/ّ ف�العر�ية�ال���ت). َ      �سلوب/ُ ووحرف�الس�ن�من�ا��ر  دل�ع���الرقةّ                                    
             ِ
ّ.)٥(�

ا����الب�ت�الثا�ي���رف� �تكرا كما�ي��ظ�القار
 
ر                                           ئ
ً
ف�الصف���كحرف�َّ      الصاد   و،�و�و�من�حر

  الس�ن،�وإن��ان�أقل�من�حرف�الس�ن����عدد�ال�لمات�
                                                ّ ِ
�)تصوب /�يصوب/�عرصة(ّ ى،�و�ر

  ذلك�ال��ديد�النمطي�أيضا����ال�لمات؛�ف�و�يردد��لمة
                                                 ُ ً

����الب�ت�ن،�ومعنا�ا����)��اب(: 

�وأبقاه�نكرة���� �يختلف�عنھ����الب�ت�الثا�ي�فلقد�خصھ�بالوصف�����و الب�ت��و
ل                                                                           ل
ً   َّ

��عظيمھ �. الثا�ي�ليك���من�إفادة �ب�ن �شا�ل �الثا�ي �الب�ت �)يصوب(و�� ����، لالشطر��و

�الشطر�الثا�ي ) تصوب(و �باألنامل. �� �متعلقة �و�خر �بال��اب �متعلقة ىو�و�� ومن�. َّ                                          

� �ال��ديد ��ذا ��س�شعره�شأن �داخليا �إيقاعا �يحدث �أن �امل�شا��ة �وال�لمات ف �ا��ر ��
                                                         و   
ً ً ُ  

                                                           
  .                       أسس النقد لألستاذ المبورن  : ً             ً، نقال عن كتاب  ٦١            د، شوقي ضیف   :                  في الشعر العربي ه             الفن ومذاهب-   ) ٢ (
  .٢/٢٣٩:  العمدة- )٣(
  .١٥١:  الذخائر- )٤(
 .٥٧النقد األدبي ألحمد أمین :  ینظر- )٥(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٠٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ا�أو�ح�ن���شاد �ذن�ح�ن�تردد�مثل��ذه��بيات�ترديدا�صوتيا�ج�و
  
ر

 
                                                         

ً ً
 

ً
ومن��ذا�القبيل� .

  )١(:قولھ

�املـدام�نديم     ُ                             تميد�إذا�ما�الغصن�مادت�متونھ  �كما�مـاد�من�ر
 
ُ                          ي 
ِ
ّ   

ة�ت�ش     ف�ا�و�لما��ا�فتحدث�ذلك�ال��ديد�رفانظر�كيف�صاغ�ال�لمات�بصو وا�ل�ف��ا�حر

ت����الب�ت��سع�مرات،�كذلك�ال�لمات�ال���ت�ت���إ���مادة�فامليمالنمطي��يقا��،� ّ                                                          ر �تكر  

،�و�ل�م��ا�متعلق�بمع���يختص�بھ�ال�يختص�بھ�غ��ه،�)ماد /�مادت/تميد(: واحدة�مثل

�ال��رةفتميد �فو �ا �وا���ا �ا��مامة �بحركة �متعلقة ق��و�� �ز �متعلقة�ومادت، �الثانية

� �الر�ح، �مع �وتمايلھ �الغصن �أثقلتھ�ومادبحركة �الذي �النديم �بحر�ات �تختص �الثالثة

�الكأس نحتھ َّ                 ر ا��مر�و �والنديم.   �املدام �لفظي �ب�ن �املشا�لة �قولھ�. أو �أيضا ��ذا ومثل
 

                   
ً

  )٢(:يمدح

ٌ                            حللت�من�القلوب�وأنت�أ�ل�� َ  ��لذاك�محل�حبات�القلوب  َ
                         ِ
َّ َّ َ  

�فانظر�إ�     �تكرار�حرف �ال�لماتا��اء� ��ذه �مثل �إتيانھ�)َّ     حبات /ّ     �محل/حللت(: ��� �ثم

د�ال��ز�)القلوب(بلفظ� ة�مرت�ن�ليحدث�لونا�إيقاعيا�آخر�من�ألوان�البد�ع�و�و� ر   �مكر
ُ                                                               ر    َ ّ  
ً ً ُ  

�املتواتر �النمطي �إيقاعھ ��غمات �إ�� �جديدا ��غما �بذلك �فيضيف �الصدر؛ ع��
                                                                   
ً ً ُ          و�و�يك���. َّ

�املوس �التلو�نات ��ذه ة�من �وتا ف �ل��ر �النمطي �ال��ديد �بأسلوب ة �تا �مستعينا ريقية ور
 

                                                     
ً

لل�لمات�امل�شا��ة�من�حيث�تصر�فات�املادة�اللغو�ة�أو�املجا�سة�اللفظية،�أو�استخدام�

   �عض�ألوان�البد�ع�ال���من�شأ��ا�أن��عينھ����حبك��ذه
                                                  ْ َ ُ

. �كما�سيأ�يعة�ال��يبة�الصن

�أو�الر �القص���النفس ن �الو �يوظف َّ                                      ز   و�و�كذلك َ َّ �املوسيقية�  �التلو�نات �ب�ن �ليمزج اقص

النجوم�واختار�الظا�رة�وا��فية����القصيدة؛�مثال�ذلك�قصيدتھ�ال���قال�ا����وصف�

� ن �و �(زل�ا �لن ( ،)املجتث �/مستفع �املوسيقي�) �فاعالتن �و�جرسھ �بدندنتھ و�و�بحر�غ��

�املجذوب �هللا �عبد �لسان �الشاعر�ع�� �أواز اسة �د ��� �أشرت نكما ر
                                                     
ُ.)١( � �قولھ�فتأ، مل

  )٢(:يخاطب�برج�الدلو

                                                           
  . ١٦٧:  الذخلئر- )١(
  . ١٥١:  الذخائر- )٢(
 .١/٨٧: المرشد إلى فهم أشعار العرب:  ینظر– )١(
  . ١٥٢:  الذخائر- )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٠٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�للدلـو�صو ّ              ل أقـو ُ                      ��حتـام��ذا�الصـعود  ب�  ُّ َّ  

ــــمـا�ترقبـ�ن�وس ـــ ـــــــ ُ                ردتھ�السـعودـــ��قـد�ش  ٌ     عد��ــ ُّ ُ َّ  

�العبو روقولھ��عد�عدة�أبيات�عن�شعر   ى  
                                  ُ َ  َ ْ
ِ:  

َّ                    سـما�فصاعد�ح��� َ َ �بـھ�الـتصعيد ََ ُ                   ى ���ساو    

    � ���رف �ِ       �القدحوالصاد الس�نىتر �ب�ن �يجا�س ��و �ثم ��بيات، ���    �املع��
                                 ُ َّ ُ

 )سعد(

�)ّ       السعود(و �و��ن ة، �أخر)ُّ       السعود(و�) الصعود(ر�تا ة �تا �القافية ى��� ��خ���. ر �الب�ت و��

�شا�ل�صوتيا�ب�ن�
                  
ً َ     سما(ُ ىساو(�و�)َ ،�و�مر�يزداد�وضوحا��نا�)التصعيد(�و�)َ     صاعد(�و��ن�)َ     

 
                       

ً

جية�املتمثلة��� ن�و�يقاع�الداخ���القائم�ع���التلو�ن�ر���مزجھ�ب�ن�املوسيقى�ا��ا ز�الو

ن� �و �من �و�� �أيضا �النجوم �ف��ا �يصف �مماثلة �قصيدة ��� �وال�لمات ف �ل��ر زالصو�ي و

حل�وال�سر�ن ء�الرجز؛�اقرأ�قولھ�عن��وكبة� زمجز   )٣(:و

أطـار��سـ
  
         
ْ َ

را�واقـــــــ
        
ً عا����ــــَ

 
      

ً
ــــٍ           بطـائر�ليـ  ــــس�يـقـــ ـــــــــــ   ْ  عـــ

�فإن����ــــيطـ���ما�ط   ْ                  وقعن�����فـق�وقـع نر

ــــَّ        وعـن�سـ ٌ              عد�ذابـح����ـــــــــــ عد�بـلـــــــــــــَ          ي�بـعھ�سـ ٌ
         
َ ـــُ ــ ـــ ـــ   ْ  عــــ

َ          وسـعد�سـ ـــلسـعد�س ده����ـٍ      عد��عـُ   ْ            ـعديھ�تـبـعـ

ـــــــــــدافـ ـــداف ع�ذا�ذاك�وذا����ـ ـــ   ْ       ـدفــعــعھ�ذا�فانـــــــ

ة����فتأمل�ذلك�الت    �ترديدرلو�ن�املوسيقي�الذي�يد�شك�تا �/أطار(�مادة�لفظية��عي��ا

،�وال�يخفى�عليك�ما�أحدثھ�لك�من�تضاد�)وقع /�وقعن/يقع(�وكذلك�)نطر /�يط��/بطائر

متمثال
 
     
ً

�. ����الطباق�واملقابلة�ب�ن��ساليب�الفعلية�املختلفة��نا �سعد�/�ذابحسعد(وكذا

�إ��ا�وحدات�صوتية�)فاندفع /�دافعھ�ذا/�ذاافعد(�وكذا�)سعديھ�سعد�/ٍ         �سعد�سعد/بلع

�م��اقص�ليصنع�ما�يصنعھ����موسيقاه�الداخلية� ن�شعر يمتماثلة�يردد�ا�الشاعر����و ز

  :وقس�ع���ذلك�قولھ .����بيات

ت روتصو�ت�أيدي�النجوم�فغو                           َّ ـــ��وغ    َّ ـــ ــ ـــوائر�م��ا�أمـ ــــــــ ـــ ـــام�غـــــــ ـــ ــــــــ ـــ   ـوائرــ

  :وقولھ

ــــــــأك ـ
 
         
ّ

ز�النيام�ميامنا�ومي
 

                   
ً

ـــ ــــــــ ـــــــــــ ــ اسرا���ــ
 

       
ً

ي�والقوم�نصب�ميام���ومياسر     
                          َ ُ

  

                                                           
  . ١٥٧:  الذخائر- )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٠٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

  :وقولھ

ة�لم��عد�ما�أمرت�بھ��  مأمو
ُ                         ر 
ٍ ��نـاك�وآم    ر ��سقيا�ملأمـو

                         ٍ
ً ــــُ ــــــــ ــ ــ   ِ   ـرـ

  :وقولھ

��لھ�خوفا�من�اللـ أنت�دو
  

                       ن
ّ ً

ـــ      ــــــ  ــ �ذاكـ   ن�حاشاك�دونـھ�وما�دو

  :وقولھ

اكية�� زتخ��وا�ثمرات�غ���   
                         ُ ٍ
ه�جان��اَ  �َ        ��لقد�ج ّ و��ثمر�املكر                     َ  

�لو     �الشاعر�إ�� �ي��أ   قد
                   ُ َّ

��يقاعية،�الصو�ي التقطيع �الصنعة �تلك �خاللھ �من �ليحدث

�بحيث� �وم�ساو�ة �متماثلة �صوتية �وحدات �إ�� �الب�ت �تقسيم �الصو�ي �بالتقطيع َّ                                                                         و�قصد

�شعره�يتم�ل���� قراءتھ،�جملة��عد�جملة،�وكأنھ�يرجع���نا،�و�ت���ذلك�ئيجعل�قار
                                                    
ً ّ

�ابن�. أك���ما�يت���حال�إ�شاد�الشعر�وال��نم�بھ لومن�أمثلة��ذا�التقطيع�الصو�ي�قو

  :ِ                                                 يز�د�ا��ص������حديثھ�عن�ا��مامة�ال���فقدت�أليف�ا

�إيماض،�وللدمع�واكف فلل��
                        ق  
ٌ ٌ   ُ                            ��وللر�ح�من�نحو�العراق��سيم  ،  

 قولھ����وصف�خيل�السباقومن��ذا�القبيل�
                       ِ
ّ:  

َ                                                 فج����غر،�وص���الكميت،�����و�س��،�فلـم�يذم ُ َّ َّ َُّ   ُ       م��د�مّ

ما��انت�" ؛�و�و�التصر�عقد�ي��أ�الشاعر�لتحقيق�ذلك��يقاع�املتناغم�عن�طر�ق�لو    

ض�الب�ت�فيھ�تا�عة�لضر�ھ �والتصر�ع�من��عت�)١(".وتز�د�بز�ادتھ�. تنقص�بنقصانھ: وعر

� �القوا�� �بأن �جعفر؛ �بن �قدامة �تقصد�" عند �وأن ،� �املخرج �سلسة �ا��رف �عذبة نت�و

� �الفحو �فإن ،� �قافي��ا �مثل �القصيدة �من ��و �الب�ت ��� ��و �املصراع للتصي���مقطع ل ل

�،� �عنھ ��عدلو �وال�ي�ادو ،� �ذلك �يتوخو �واملحدث�ن �القدماء �الشعراء �من نواملجيدين ن ن

�ما�صرعوا�أبياتا�أخر�من�القصيدة��عد و
  

                                    ر
ُ ً

�من�اقتدار�الشاعر�  ،�وذلك�ي�و ن�الب�ت��و ل

�الق�س�ملحلھ�من�الشعر�   )٢(".ؤوسعة�بحره�،�وأك���من��ان��ستعمل�ذلك�امر

    ��� شيق؛ � �نظر�ابن ��� �التصر�ع �أنھ�: " روعلة �و�لة �أو �ليعلم �الشاعر�القافية ة لمباد ر

�الشعر �أو ��� �وقع �ولذلك ، �غ���منثو و �مو �كالم ��� لأخذ رن �صرع�ا. ز �ما َّ          ر و �غ���  لشاعر���

�بتداء،�وذلك�إذا�خرج�من�قصة�إ���قصة،�أو�من�وصف����ء�إ���وصف����ء�آخر،�
                                                           

  . مفید قمیحة/ ، طبعة بیروت، تحقیق د١/١٢٤:  العمدة- )١(
 .م١٩٧٨محمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة الكلیات األزهریة /  تحقیق د٨٦:  نقد الشعر- )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ا�بذلك،�وت�ب��ا�عليھ،�وقد�ك���استعمال�م��ذا�ح���صرعوا� فيأ�ي�حي�ئذ�بالتصر�ع�إخبا
  

ر                                                                                 
ً ً

 ٍ

�ك������ �إذا �أنھ �إال �املادة؛ �وك��ة �الطبع، �قوة �ع�� �و�و�دليل �التصر�ع، �غ���موضع ��
                                                                              
َّ ٌ

ل�ع���الت�لف؛�إال�من�املتقدم�ن�القصيدة�د
                               
َّ �الشعراء�)١(".َّ �مجر �أما�ابن�يز�د�فقد�جر

ى                                   ى
ُّ   

�ما�تبقى�من�شعره�ب�ن�أيدينا،�لكنھ�لم�يك��� ى  من�قبلھ�فصرع�مطالع�قصائده،�أو�باألحر                                                                               ُ ّ  َّ

ّ                                                                                من�ذلك�ع����ل�حال،�وذلك�دليل�ع���أنھ�لم�يوغل����الصنعة�إ�غاال�ولم��شأ�أن��عد� ُ ً ٌ

والذي�يتأمل�. ما�وقع�من�تصر�ع����شعره�جاء�وفق�الطبع�ع���ما�يبدو���من�املت�لف�ن،�ف

    �ذا��مر����شعر�ابن�يز�د�ا��ص���ي��ظ�قلتھ�حقا،�وقد�عللت�ذلك�حسبما�أشرت�من�
                                                                         ُ ًَّ ّ

وقلتھ�. قبل
 

      
ّ

  �ل�ست�عيبا�يؤخذ�الشاعر�بھ�كما�–�إن����أن��ذا�ديدنھ�����ل�شعره�–
                              ُ ً

شي يق�السابق،�و�و�القائل�أيضار�بادر�إ���أذ�اننا�من�كالم�ابن�
                            
ً دق�قليال�ما�: "َّ و�ان�الفر

 
                    ز

ً
 

 يصرع
      ِ
ّ ،�: "لو�قو.. ُ لوأك���شعر�ذي�الرمة�غ���مصرع��وائل،�و�و�مذ�ب�كث���من�الفحو                                                                َّ ُُّ

�لھ� نوإن��عد�ف��م�لقلة�تصرفھ،�إال�أ��م�جعلوا�التصر�ع����م�مات�القصائد،�وما�يتأ�بو                                                                                     ّ ّ َ ُ

  )٢(:ع،�وقد�قال�أبو�تمام،�و�و�قدوةّ                               من�شعر،�فدل�ذلك�ع���فضل�التصر�

�وإنما� �بجدو ىوتقفوا����ا��دو قك�ب�ت�الشعر�ح�ن�يصرع  ى َّ                         و   ��ير ُ ُ    

ّ                                                                      ولقد�وجدت�ابن�يز�د�يصرع�مطالع�قصائده�امل�مة؛�فمن�ذلك�قصيدتھ�ال���ناقض�    

  :لوقيف��ا�عبد�هللا�بن�طا�ر؛�حيث�

ُ                        ال�يـرعك�القال�والقيل�� ُ                       ���ل�مـا�بلغت�تحميل ُ ّ ُ ُّ  

قم�ب أيتھ�كذلك�يصرع�الب�ت� رل�و  
ِ                            ر 
ّ   :من�القصيدة�ذا��ا�فقال) ٢٨( 

� لقاتل�املخلوع�مقتو   ل���ودم�القـاتل�مطلو ُ                   

�ى�ف��ا�ابنھ؛�فلقد�بدأ�ا�بقولھ ركذلك�يصرع�مطلع�قصيدتھ�ال���  
                                                           ِ
ّ:  

وجـدت�أم�قـطام����مثل�وجـدي�بقطام
 

 
                                        

َ
ِ

ْ َ َ ََ ُ َ  

�ا ��انت �أ��ا �يبدو �أيضا، �ابنھ ثاء � ��� �أبيات �ستة ولھ
 

                                                ر
ً

�سقط�  �طو�لة �لقصيدة س��الال
 

                       
ً

�ب�ت�ف��ا� ٍ                              ل معظم�ا،�ولقد�أ�ى�بأو لمصرع،�يقو    :����بد��اَّ           

 فطمتك��يام�قبل�الفطام�
                        ِ
ُ   ِ                           ��وأتاك�النقصان�قبل�التمام َ

                                                           
  . ١٨٥، ١/١٨٤: العمدة- )١(
  .، مطبعة القاهرة١٤٩، وینظر دیوان أبي تمام ١/١٨٦:  العمدة- )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٠٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

وال�يخفى�أثر��ذا�التصر�ع����إضفاء�صبغة�موسيقية�عالية�تمنح�مطالع��بيات�قوة،�   

   وتضفي�عل��ا���را�حالال��س�ساغ�����
                                ُ ً ً

  ذان�و�حلو�وقعھ����النفوس�والقلوب؛�
                                  ُ ْ

َّ        وقد�عد�

ابن�قت�بة�من�يصنع�ذلك�من�الشعراء�مطبوعا�فقال
 

                                            
ً

واملطبوع�من�الشعراء�من�سمح�:" 

اك����صدر�ب�تھ���زه�و���فاتحتھ�قافيتھ �أملح��كما)١(".ربالشعر�واقتدر�ع���القوا��،�وأ

شيق�إ����ذه�القيمة��يقاعية�والبالغية� وإذا�: " �مطالع�القصائد؛�فقال��للتصر�ع�رابن�

�الداخل�من�غ���باب رلم�يصرع�الشاعر�قصيدتھ��ان��امل�سو                                                      ّ �وكأنھ��ع����نا�الداخل�)٢(".ُ

َّ                                             من�غ���إذن،�وذلك�مستكره�ع���السمع��استكراه� �الٌ �بال�اس�ئذان؛لدخو بذلك�ن�في�و

فجا�غليظا
    
         
ً ً َّ َ

  .ق،�وال�يتح���بذو

�و    ��ذا، �ا��ناس�لعب �أيضا
 

      
ً

� ��� ا دو
 
       ر
ً
�و�و�  �أبياتھ، �داخل �املتناغم ��يقاع �ذلك حدوث

د�ال��ز�ع���الصدر�أو�الوسط ����شعره،�وكذلك� ر  منثو ُ                                              ر ّ ،�الذي�.    ��و لفمن�أمثلة�اللو ن

�تان،�كما����لفظ��   :����قولھ)أ�او�ل /يال�او(: رتتا�ع�فيھ��غمتان�متماثلتان�أو�متقا

�أ�او�ل ا�����فيھ�لل�او ي إن�لإلصغاء�منحد
 
ُ                                    ر  
ً
   

  :����قولھ)جان��ا(�و�)�ج�(وتتا�ع�

 تخ��وا�ثمرات�غ���ذاكية
                       ٍ
ه�جان��ا  َّ و  ����لقد�ج���ثمر�املكر                               َ َ َ َ  

ب�   :����قولھ)لغو /غال��م(،�و�)ّ    جـد(�و�)دْ  جَ  م(روتقا

َ      أي�م                                     ـــجُّ
 
  
ْ

ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــد�لـك��ـعــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــُّ     أي�ج  ـرفھ���ــ ــــ ـــ ــــّ            ــد�لـك���لــ ـــ ـــ ــــــــ ؟ــ   لو

ْ               من�حس�ن؟�من َ ْ            �أبوه؟�ومنَُ ـــٌ         �طا�ر؟�غ    َ ــ ـــ ــ ــ   !لال��م�غـوـ

ْ                                                                         قد�يقع�ا��ناس�عنده����القافية،�فيتضاعف�لديھ�ذلك�الن���املوسيقي�ا��اصل�من�لو   

  :�كقولھ��) ُّ       السعود(�و�)ُّ       الصعود(اتحاد�القافية�وتتا�ع�ا��ناس؛�مثلما�وقع�ب�ن�

�للـدلو�صـوب���  أقو
ِ                  ل 
ّ ُ                     حتـام��ذا�الصـعود   ُّ َ ّ  

ـــــــــمـا�ترقب�ن�وس ـــ ــ ُ                           ـعد����قد�شـردتھ�السعودـ ُّ َّ ُ  

�ع���     �النغمة �برجع ��شعرنا �الوسط �أو�ع�� �الصدو ����از�ع�� �لرد ��نا ُ                                                                      ر واستخدامھ  

�و�و�قر�ب �سماعھ، �إ�� �ا��ن�ن �و�عتاد�ا ��ذان، ��ستلذه   نحو�آخر�جديد
                                                              ٌ ُّ
�مذ�ب�ٍ �من

                                                           
  . ١/٩٦:  الشعر والشعراء- )١(
 . طبعة دار الكتب العلمیة١/١٢٧:  العمدة- )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٠٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ال��ديد�عنده�الذي�أشرت�إليھ�سلفا
 
                                
ً

وأمثلة��ذا�التوظيف��خ���كث��ة����شعره�فم��ا�. 

  :قولھ

عل��ن���م�صغار�ال��وص����نما�م���ـ
  

 
                                     

َ ُّ
ِ

ٌ ُ   ُ            ام�أ�ى�أ��مَّ

  :وقولھ

وجاء�اللطيم�ل�ـا�تاسعا���
                           
ً ــــفم   ُ ــ ُ                   ن��ل�ناحية�يلطمـ ْ ُ ٍ  

  :وقولھ

ٌ                        الليل�م��زم��غ���عساكر���و  ُ                         �زمت�عساكره�د���ظلما��ا� ُ  

وقولھ�أيضا
 
          
ً

:  

،�و��ن�غ���صوابر �لألمر�الذي�حاولنھ����ح���ظفر نفص��   ن

  :وقولھ

ُ                              فتقاصر�الليل�الطو�ل�ولم�يكن�  ��من�قبل�ذاك�ع���باملتقاصر  ُ
                          ِ
ّ  

�كذلك   :لو�قو

ومـا�الفقر�باإلقالل�إن�كنت�قا�عا���
                                   
ً  �ولكن����النفس�عندي��و�الفقر َ

                               ِ
َّ ُ َّ  

د  ومن�أمثلة�
ِ           ر 
ّ   :َ                      ����از�ع���الوسط�قولھ 

لت�ف��م�لر�ب�الد�ر�م��ما� ما
  

                           ز
ً ُ

  ُ                           ��إن�الزمان�ع����حرار�م��م   

  :ومنھ�قولھ�من�قصيدة�واحدة

قت�ع�ن�الف���فزج  فاغر
ُ                    ور
ــــــــ   �للزاجر  رتھ���ــ عو ى ��نھ�دموعك�فا ِ                      ر     

���ال ـــرح���إذا�أ ـــــــ    ظالم�سـتـ
       ُ ُ َّ

ـــ ه���ــــــــ �العي   رو ـــــــ َ           ر وتـزاو �أي�تــ َّ       ق  و ــــــــــــ ُ ـــــــــــ ر زاوــــــ
     ِ ُ  

ت��� ر وتصو�ت�أيدي�النجوم�فغو                              ْ  َّ ــــــــــــوغ   َُّّ وائـر�م��ا�أمــــــــــ
 

             
ٌ

ـــ ــــــــــ   ـام�غـوائرـ

  :وقولھ

 بمالحف�مصقولة�قد�وصلت��
 

  
                       ْ

ِ
ّ ُ

ـــ��وم ٍ ــ ـــ �عقــ  آز
ّ     ر  ــــٍ  ــــــــ

 
           
َ

ـــد��ا�بم ـــ   ِ    آذرـــــــــــ

    � �كث��ةلنحو�اذا�ع�� �ا �ضر �طر �قد �يز�د �ابن �نر
 

و ق                              ى
ً

�التحو�ر    � �من �الف��، لحاو

ّ                                                                              بوساطتھ�توف����يقاع�املوسيقي�املتناغم����أبياتھ�ل��وق��ذان،�وتقر�����ذ�ان،�و�و�

لم�يأل�ج�دا����تحقيق�ذلك�وكأنھ�ذلك�ا��ب���بالنغم،
 

                                                 
ً

ف�باأل��ان����عصر�شاعت�  ٍ                          ر العا  

  .الغناء�من�الطرب�وطرائقفيھ�

)٤( - رة اا:  



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩١٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

    � �الفنية ة �الصو ر�عد   
                  ّ ُ

 "� �التجر�ة �لنقل �جو�ر�ة �فنية �أ�عاد�ا�)١("وسيلة �ب�ل �الشعر�ة

�الواقع. ومضامي��ا ��� �: و�� �قار �يجعل �وصفا �املرئيات �يصف �الذي ئأثر�الشاعر�املفلق
                                                      
ً ْ ُ َّ ُ

�مناظر�الوج �من �منظرا ��شا�د �أم ة �مسطو �قصيدة �أيقرأ �يدر �ما شعره
ر                                                             ي
ً ُ �والذي�   ود،

�يقرأ� �أنھ �ال �ضم��ه، �و�حاو �نفسھ �ينا�� �أنھ �للقار �يخيل �وصفا �الوجدانيات ريصف ئ      
                                                                       ُ ُ ُ ّ ً

�لشاعر�مجيد ة �مختا رقطعة �نفس�.. ُ                        ��� �املع�� �تمك�ن ��� �الشعر�ة ة �الصو رو�بدو�فضل

�والسامع َّ             ئ القار  .)٢(  

�يمثل�ر ة�الشعر�ة��غ���ملكة�ا��يال؛�فا��يال�الشعر  وال�تكتمل�جوانب�الصو
ي   ِ                                                                   ر
ّ ُ ا�   كنا�بار

 
ز

 
         
ً
 

ً

�الشعر�ة ة �الصو �الناحية�)٣(.ر�� �من �قصيدتھ �قيمة �الشاعر�ت�و �خيال نو�مقدار�قوة

�ض�يل�الشأن)٤(.التصو�ر�ة �شعره �ض�يل�ا��يال�أ�ى ��ان �القيمة�ال�ي�يح�)٥(.�فمن �قليل

ئھ�فرصة�لتأملھ،�أو�إطالة�الوقوف�أمامھ   .رلقا

�و�ستخدم     �يز�د �بن ����محمد �ھ ��ش�يھ�� باألدواتر�تصو�ر�تجا �من فة؛ �املعر والبيانية

�و ة �إلينا�وراستعا �فينقل �ا��قيقي، �معنا�ا ��� ��لفاظ ��ستعمل �أجده �وأحيانا كناية،
 

                                                                
ً

�استخدام�وسيلة�بيانية،�وقد�يخلط�املجاز�با��قيقة،�ولكنھ�مع� نالفكرة�بحذاف���ا�دو

�خصب،�مماتصو�رالذلك�يبقى�دقيق� ���َّ             ولقد�مر�بنا� .ي�يدل�ع���أنھ�صاحب�خيال�قو

ة�وا���ي اسة�أساليبھ�أنھ�أك���ميال�للتعب���بالصو رد
 

                                                ر
ً

و�سلوب�القص����البد�لھ�من�.  

�وتجسيد� �ال��وص �وتلو�ن �النقل ��� �و�راعة �التصو�ر، ��� ة �وقد �الوصف ��� ردقة

����توظيف�ا��انب�ن����شعره عا �الشاعر�با املشاعر،�ومن��نا�لزم�أن�ي�و
 

ر                                                                 ن
ً

وابن�يز�د�.   

�� �من �يلزم�ا �ما ه �لصو �و�تم�ريحشد �عناصر�ا، �تكتمل �ح�� �أو�الفنية �البيانية ساليب

� �وال�غر �مرصودا، �حا �أو� ا، �منظو �أو�لونا �مسموعا، �صوتا �ل�ا �ال��غفل �ف��اه وبناؤ�ا، ر
      

                                                                            ر
ً ًً ً ً ً

 

�صقلت� �كث��ة �بوسائل ة �ا��ضا �عوامل �وأمدتھ �م��فة، �عباسية ��شأة ��شأ رفشاعر�مثلھ                                                                           ٌ

�ت�فيھ� �فت�فيھ�حسھ�وسمعھ،�ود ر منھ�طبعھ،�وأ ومن�املمكن�أن�ن�ب�ن�أثر�ذلك�. ذوقھَّ  َّ                                         ر

                                                           
  . ٤١٧محمد غنیمي هالل . د: النقد األدبي الحدیث:  ینظر- )١(
 .  بتصرف یسیر٧٤، ٦٩زكي مبارك . د.. الموازنة بین الشعراء:  ینظر- )٢(
 . ٤٥طه مصطفى ابو كریشة . د: ال الشعري في شعر الوصف عند البحتري الخی- )٣(
 .١٧٠شوقي ضیف . د:  في النقد األدبي- )٤(
   .   ٣٨٨ / ٤  :                                                          األعمال الكاملة لعبد الرحمن شكري، مقدمة دیوان زهر الربیع-   ) ٥ (



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩١١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�فنية�خالبة �الف������شعره�من�خالل�ما�نرصده�لھ�من�صو رالتطو ولقد��ان�ل��ص��� .ر

�ان�ا��يل،�وتصو�ر�ما�تصبو� صف� ل�ا،�و رفيما��س��و�ھ�من�وصف�النجوم�وذكر�منا وز

�حا �تزكية ��� �أس�م �مع�ن، �أي �مع�ن �الطبيعة، �مشا�د �من �الراصدة �عينھ   إليھ
                                                                      ِ ِ
َ ٌَ سة�َّ

�والتصو�ر�لديھ �ف��اه�. الوصف �ا��ب��، �حديث ل�ا �ومنا �النجوم �عن �يحدثك زانظر�إليھ

�ا�واملعا�شة�عن�قرب،�فيقو لينقل�إليك�ما�تبصره�عينھ�ل�شاركھ�الر   )١(:ؤ

���النـج    أ
َ         ر
ـــ  ــ ـــــــــَ       ـوم�فمـ ـــغ ـ��ا����ـ ــ كـــــــــــ ب�و رــوا ٌ         ر  ــــ  ــ ـــــــــــ   ــودـ

ـــوسـ  ـــــــــــ ــــٌ            انـح�و�ـر�ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــ ــــٌ            ـح�����وذابـــــــــــ ـــــــ ـــ ــــ ـح�وقـعيــــــ
           
َ ــــٌ ـــ ـــــــــ   ُ   ـدــــ

  :لو�قو

ـــوانقـ    ـــــــــلألخ   )    ٌ    �سر(منـ�نَّ   ض�ــ ــ ـــــر�ـات�طــ ــــــــ دــ   ور

ـــَّ         كأنـھ�حي   ــ ـــــن�أ�ــ ـــــــــــ ����ــــــــــــ ـــــــــ�ل�ـ  ىـو ــــــــٌ            ن�بــاز�يصـــ ــــــــــ   يدـ

  :وقولھ

ْ           وآل��عـش(    َ ـــرك) ُ ـــ ـــ ــ ــ ـــــ ا�س ــوع���ــ ا�وطو �طو
  
ر            ر
ً ً
ـــ     جـودــ

ــــكـأنـ�ـ     ــــــ ــــن��ـشــــــ ـــ ـــــ ــــــ ـــِ     اح�فَّ  رــــــ����للــى��اوــــــــ ــــيـ�ا�وئيــ ـــــــ   ُ  دــــــ

                                                           
             بـذلك مجموعــات      یقـصد    ..                                         غـوارب، وركـود، وســانح، وبـریح، وذابـح، وقعیــد  :              وقولـه بعـد ذلــك  .    ١٥٢  :        الـذخائر  - ) ١ (

ٍ                                                                                             ٍالنجوم وهذه األوصاف التي یخلعها على كل مجموعة منها هـو مـن قبیـل الوصـف الحـسي للـصورة النجمیـة التـي 

ُ                                                                                             ُیراهــا الــشاعر فــي أجــواء الفــضاء، وهــو یرعــى النجــوم، وهــو فــي إطالقــه لهــذه الــصفات ال یغفــل معناهــا اللغــوي 

ُمقـــدم الـــسنام أو الكاهـــل مـــن الخـــف  :              أیـــضا؛ فالغـــارب َّ                             ُ   .    ١٩٧ / ١  ) ِّ            ِّمختـــار الـــصحاح (   ، و   ٦٤٤ / ١  )         ان العـــرب  لـــس   . (َّ

  )           لــسان العــرب   . (                        كــل ثابــت فــي مكــان فهــو راكــد  :        والركــود  . َّ                                               َّولعلــه یقــصد بــذلك المتقــدم مــن النجــوم، والــسابق منهــا

               فهـو مـا أتـاك عـن   : َّ          َّأمـا الـسانح  .                                                                ولعله هنا یشیر إلـى الـساكن مـن النجـوم أو الـذي یبـدو علـى هـذه الهیئـة .   ١٨٤ / ٣

                                 البـارح، فهـي فعیـل بمعنـى فاعـل، وفـي   :              ویقـصد بـالبریح  )    ٤٩٠ / ٢      اللسان   . (                 طائر أو غیر ذلك               یمینك من ظبي أو

ًوالـــسانح أحـــسن حـــاال عنـــدهم فـــي التـــیمن مـــن البـــارح   .                                       البـــارح مـــا أتـــاك مـــن ظبـــي أو طـــائر عـــن یـــسارك  :       اللـــسان َّ                                           ً َّ

    أمــا   .      یــساره                                                                          والمعنــى هنــا معــروف؛ إذ أنــه یقــصد مــا یقــع عــن یمــین النــاظر مــن النجــوم ومــا یقــع عــن   .    ٤٩٠ / ٢

ِّ                                                                   ِّوهـو منـزل مـن منـازل القمـر، وهـو أحـد الـسعود، كوكبـان نیـران بینهمـا مقـدار   :           سعد الـذابح  :            فهو یقصد به  : َّ      َّالذابح

ّ               ّإذا طلـع الـذابح   : ً                                                                                 ًذراع، في نحر واحد منهما نجم صغیر قریب منه كأنه یذبحـه فـسمي لـذلك ذابحـا، والعـرب تقـول

ٍ                                                   ٍفهــو مــا أتــاك مــن ورائــك مــن ظبــي أو طــائر یتطیــر منــه بخــالف   :           أمــا القعیــد  .    ٤٤٠ / ٢  :       اللــسان  .             انحجــر النــابح

                                                                        وهــو یقــصد بالقعیــد هنـا مــا یقــع خلــف النــاظر مـن المجموعــات النجمیــة، وبــذلك یكــون   .    ٣٦١ / ٣  :       اللــسان  .       النطـیح

    . ِّ                                                            ِّالشاعر ذكر ما یتصل بالجهات الست التي تحیط بالناظر إلى النجوم



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩١٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

  :وقولھ

ـــ���منكب�القـ) يْ  دَ     وا��( ــ
 
     
ُ
ــــ        ـ ــ دـ ُ              و طب��ا��صان�ير    

ام                                       َ      ر لـو� ـــ�عنـ  ـــ ـــــــ ـــھ�بـراحـ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ا��ــــــــ
 

   
ً

ـــ��لـع    ـاقـــــــ
 
   
َ

ــــھ�تقــ ـــ ـــــــــــ ــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــ   ُ     يـيدـ

�و�و�ال�     �ا��اضر�املشا�د، �حديث �وأش�ال�ا ل�ا �ومنا �النجوم �عن �يحدثك زفانظر�إليھ

ا،� ك���ا،�لكنھ��ستحضر�إليك�حدثا�تصو�ر�ا�منظو �فكرة�يحاو ينقل�إليك�خ��ا�وال�يقر
  
ر ر

                                                                           ر   
ً ً
  

ً ً ّ  

�ا �الر �فيھ �و�شاركھ ��شا�ده �أن �و�ستطيع �با��ركة، ؤي��
 

                                                 
ُ

��ذه�.  �من �يطالعك �ما لوأو

�صو �والشعر�راملشا�د �العر�ية �الب�ئة ��� �أع�� �القدم؛ ��� �ة �ضا �قديمة �بدو�ة �عر�ية رة

�م��ا،�لكن�ال ة�الرا���الذي�ير���الغنم�أو�ش�ئا�قر�با    العر�ي؛�صو
َّ                                                             ر ً ً
ُّ                   ر����نا�ينصب�ع���  َّ

�ألن�النجوم�ال�تر��،�) النجوم ��رأ(النجوم� ����نا�ع���النجوم�أمر�مجاز ف�سليط�أ
ي                                                       ر 
ُ  ٌ  

ك�َّ                     لكنھ�ملا��ان�مقام�الر ف�بحاج��ا،�واملد را���من�قطيعھ�مقام�الراصد،�ا��ب�����ا�العا ر

صد�النجوم�ومالحظة�حر�ا��ا� ر��ر�ا��ا�وسكنا��ا،��ان�من�املالئم�أن�تطلق�اللفظة�ع���

�� � �فكال�ما �ا، �وصو �أش�ال�ا �وتأمل ر وسكنا��ا، ٌ                                        ر �الر���.    ة �صو �اختار��نا �يز�د روابن

تھ�����ذا�الشأن�وأنھ�ذلك �الرا���ا��ب���فيما�يتعلق��علم�النجوم،�كما�رليعكس�لنا�مقد

�ح��� �ف��ا، �و�رعوا ���ا �اش��ر�العرب �بحرفة ه �واع��ا �تھ، �عر �عن �الكشف �أيضا اد زأ ور
 

                                                                           
ً

���الغنم�. " �ن�ياء�من�بي��م رما��عث�هللا�ن�يا�إال�و
                               
ّ ً ّ"،)١(  

�جعلت�ابن�يز�د�يؤثر�التعب���بلفظ�فضيلةثم�إن��ناك�      ��(ى�أخر ر؛�ألنھ�آث: لوأقو) رأ

��ان�من�املمكن�أن�تقوم�مقام�ا�مثل ىترك�ألفاظا�أخر
 

                                               
ً

أنظر،�أشا�د،�أتأمل،�أح���،�: 
 

                           
ُ

���-  و�كذا. أطالع فة�لطبيعة� نا�تلك�الكيفية�املعر اد�أن��ستحضر�أمام�أنظا ر�فلقد�أ ر ور

��ن�شار��نا� �ثم �متعددة، �اتجا�ات ��� �املتج�ة �وا��ركة �الك��ة، �إ�� �يومئ �إنھ �غنام؛

� ��� �متباعدو�ناك �أو ب �متقا رتتا�ع �وحرك��ا�. ٍ                        �النجوم �ك��ة ��ش�يھ �بالفعل اد �أ رإنھ

ا���خب��،�ف�و�يم�������تتا�ع� �ة�أو�متباعدة�بقطيع�الغنم�الذي�يقوده� �ا�متقا روان�شا ر ر

ب� �تتقا �ما �و �قليال، �القطيع �أفراد �ت�باعد �ما � �املتأخر، �وم��ا �املتقدم �م��ا روا�سياب، رر
 

                                                                               
ً

  أفراده�قليال؛�لكنھ����
                     َّ ً

ِ                                                      ��اية��مر�خاضع�لنظام�دقيق�محكم�ال�يجعلھ�ينفرط�عقده�أو�

� �يبدو�تماما ����السماء؛�إنھ �النجوم �قطيع �و�كذا نھ، �توا يختل
                                                        ز  
ً َّ ة�–  �حيث�الصو �–ر�من

                                                           
  : ً                                       ًمــا بعــث اهللا نبیــا إال رعــى الغــنم فقــال أصــحابه  :  <      ول اهللا       قــال رســ    : "                              الحــدیث رواه أبــو هریــرة، ونــصه-   ) ١ (

  .    ٢١٤٣  :           ، حدیث رقم   ٧٨٩ / ٢  :             صحیح البخاري   ".                                   نعم كنت أرعاها على قراریط ألهل مكة   :          وأنت فقال



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩١٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ا�ي�محكم�دقيق ْ                                                                          ر  كقطيع��غنام�املتناثرة�واملتتا�عة�لكنھ�يخضع������اية��مر�لنظام� ُ  . 

�مشا� صد � ��� �سر�التفصيل ��ان ��نا رومن �النجومُّ                                    �صو ��� �املختلفة �ا��ركة : فم��ا(: رد

ب ٌ    ر غوا �ود/  �املجاز�)وقعيد /ٌ       �وذابح/�و�ر�ح/�وسانح/ر�و �سر��ذا �لنا ��شرح �أن اد �أ َّ                                    ر �وكأنھ  

ا�ومشا�د�حركية�متنوعة�تذكرنا�حقا� تھ،�إنھ�يرصد�لنا�صو ه�أسلو�ا�لصو الذي�اختا
     

ر ر                                                                          ر
ً ًَّ ّ ً

   

ا��،�و�ش�ل�فيھ�ا��ركة�الس   بقطيع�الغنم�الذي�يقوده�
َّ                                                ر ّ
ة  رر�عة�جزءا�أصيال�من�الصو

  
                        

ً ً
 .

د/َّ     انقض(: ُّ                                                              وذلك�سر�التعب���بأفعال�ذات�دالالت�سر�عة�قو�ة����بقية��بيات؛�مثل �/و�طر

�العر�ية�) ي��و �الب�ئة �طبيعة �عن �ال�تخرج �ال�� �املسميات ��ذه �سر�التعب���بمثل ُّ                                                                       وكذلك

أيضا
 
    
ً

  �سر(: 
   ْ َ

�ا)ا��دي /�حصان/�باز/ �مسميات�لبعض �الواقع ��� �و�� �وال�واكب�، لنجوم

فة����ب�ئا��م �ا��يوانات�املعر ة�ال����شا��ت����اعتقاد�العر�ي�بصو واملش�و ر   )١(.ر

    � صد � �حديثھ�ا��ركةروترك���الشاعر�ع�� ��� �كذلك �وا�� ة �التعب���بالصو ��ع�� ر�ال��

� �ال�سر(عن �)نجم �َّ      وانقض(؛    �سر�م��ن
   ٌ ْ َ

�بل�،) ��نطالق �القفز�وشدة �سرعة ��� ّ                                     ��شب��ھ

�شديد��يحاء�ثم�يأ�ي�تصو�ره�) َّ     انقض(ولفظ�. لقنص�والصيد�بالبازو�راعة�ا يلفظ�قو

�و�نات��عش� ىلبنات��عش�أو�املجموعة�النجمية�الكب��ة�ال����شمل�بنات��عش�الصغر

��صغر �الدب �ب�وكبة �الفلك �علم ��� ��عرف �ملا �تا�عة �و�� ّ                                                     ى  الك�� ُ �الشاعر�)٢(.  ��ان ولقد

� �أطلق�عل��ا �أنھ ��� دقيقا
 

                        
ً

��عش(  �مثال ) آل �يقل ولم
 
           
ً

��شمل�أنواع�ا�:  �فاألو ��عش، لبنات                               ُ

���ا �و�حاطة �حصر�ا �عن �يضيق �والثا�ي جميعا
 

                                      
ً

�املتعلقة�.  �املشا�د ��ذه صد � رو�و���

ة ه�ع��ا�ح�ن�مشا�د��ا؛�ف���تبدو�لنا�مرة����صو ربمجموعة�آل��عش�نقل�إلينا�تصو : َّ                                                                           ر

ة� )ر�وع( ر،�ومرة����صو ص�ل��ركة�ال���عل��ا��ذه�،�فالر�وع�وال��ود����ي)��ود�( َّ                

�لنا �باملجاز�ل���ص�ا ��ستع�ن �والشاعر��نا �النجمية، �إ���. املجموعة ��نا و�و�ال���دف

�إ������يص�ا��ركة�وتمثيل�ا�لتبدو�-ُ         �كما�قلت-إصباغ�صبغة�دي�ية�عل��ا�بقدر�ما���دف

�للعيان ماثلة
 

            
ً

�املتمايالت.  �بالس�ار �التا�� �الب�ت ��� ��شب���ا �مع�� �فما ىوإال   
                                                      ُّ ّ

�شرب� �من
 

        
ُ

  !ا��مر؟

ة��نا�يرا�ا�تأ�ي�تكملة�لرصد�أ�عاد�ا��ركة،�فالغاية�من�ذكر�     روالناظر�إ���بقية�الصو

ة��و�تحديد�ال�يئة�ل�ذه�املجموعة�النجمية،� �من�الصو رالر�وع�وال��ود����ا��زء��و ل

                                                           
 .  وما یلیها من البحث١٩٥ راجع الجزء الخاص بشعر الوصف، ووصف النجوم ص - )١(
  .ا یلیها وم٢٢٦وصف النجوم من البحث ص :  ینظر- )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩١٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� ا��الساجد�والغاية�من��شب���ا�باالس�ار ا�وطو ىف���تبدو�للناظر��الراكع�طو     
ر ُّ                                                                      ر ّ ً ً
املتمايالت�  

  من�شرب�الراح��و�التدليل�ع���تواصل��ذه�ا��ر�ات�املتماوجة،�من�
                                                           َّ ُ

ثر�الضوء�املنبعث�أ

م��ا،�وتتا�ع�ا�فال�يتوقع�حدوث�فصل�بي��ا،�إذ�أن��ذه�املجموعة�النجمية�ال�تبقى�أمدا�
  

                                                                               
ً َّ

ٍ
اكعة�و�و� اكعة�وأمدا�طو�ال�ساجدة�بل�������حركة�دائمة�متصلة�ب�ن��و��ا� رطو�ال� ر

   
                                                                          

ً ًً
�ا�

�من�أثر�شرب�ا��مر�ف�ن�يتمايلن�جيئة�وذ�ابا� ة�ال�شاو ساجدة؛�وذلك�سر�اختيار�صو
ى   ر                                                                            
ً ُ   ُّ

ة�����يئة�الساجد ة�����يئة�الراكع�وتا ر وكأ��ن�تا َّ                                             ر   .  

ة��خ��ة�ال���معنا��نا،�وال���تخص�حديثھ�عن�نجم�أو�برج�ا��دي�     ُّ                                                                         ر فإذا�جئنا�للصو  

ه�����يئة�ا��صان� د �صان�ا�.. وا��دي( رنجده�يصو ة��نا�ال�تنقل�إلينا�) وير روالصو

�النجمية� �املجموعات �ب�ن �السماء ��� �عل��ا ف �املتعا �حركتھ �أثناء �ا��دي ��وكبة ر�يئة

ه�النج��. املختلفة رلك��ا�ع���ما�يبدو�تنقل�إلينا�سرعتھ�وقوة�حركتھ����مسا وعلة�ذلك�. َّ                                                              
  

         
ُ ّ

ة�ا��دي،�ا��ي رأن�نجم�ا��دي�يبدو�للناظر�إ���السماء����صو ف�عند�العربَّ                                                         . ووان�املعر

�عنھ ة�جدي�مستلق�ع���ظ�ره�مقدمھ�:" نوعلماء�الفلك�وغ���م�يقولو ْ                                      ر ا��دي��و�صو  

�الشمال �إ�� جاله �و �و�داه �ل��نوب �وظ�ره �املشر ��� �ومؤخره �املغرب ��
ر                                                            ق
َّ �و�وكبة�)١(".  

�عشرة�: ا��دي ��ثنا �ال��وج �نجوم �و�و�من ��� �القز �يقو �كما ��وكبا ن �وعشر وثمانية لو
 

                                                                   
ً

  )٢(.تةالثاب

ة�     ف،�تلك�حقيقة�فلكية�) ا��دي(رف�يئة��ذا�النجم�إذن�تبدو����صو وا��يوان�املعر

�ال�ل���يص� �حركتھ �ل���يص ��نا �ا��صان ة �صو �اختار�لھ �ا��ص�� �لكن فة، رمعر و

�بمنكب� �متعلقة �و�� �ا��دي ��يئة �بمزج ة �الصو ��ذه �ط � ��و �ثم تھ، �وصو رش�لھ رر

��شكيل ��� �الل�س �من �يخرجھ �و�ذا القطب،
 

                                   
َّ

���� �قال �ولذلك �النجم، �عل��ا �ال�� ة ر�الصو

ام�عنھ�براحا�لو(: الب�ت�التا�� �
 

              ر
ً

�فا��دي�إذن�يبدو����محاولة�انطالقھ�من�)تقييدلعاقھ�*  

�ا��صان� �مثل �السماء، ��� �والعرض �الطو �بخطوط �يتصل �فل�ي �و�و�موقع لالقطب،

�فال�يقدر ��ر�ا �الف�اك �يحاو �الذي املقيد
 

ل                                       
ً

ِ  ُ �لت. َّ ���يحة �إذن ة �ال���رفالصو �العالقة لك

                                                           
  .٢/١٧٢: ُ                    صبح األعشى للقلقشندي:  ینظر- )١(
ُ                    ُوینظـر وصـف النجـوم مـن   .    ١٧٢ / ٢                       ، وصبح األعـشى للقلقـشندي   ٦٥               لإلمام القزویني   :                  عجائب المخلوقات-   ) ٢ (

   .             وما یلي ذلك   ٢٢٦        البحث ص 



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ا��كذا����. رصد�ا�ابن�يز�د�ب�ن�القطب�و��ن�نجم�ا��دي رودليل�����ا�أن�الشاعر�كر

�من�شعره�موقع�آخ   :ل���وصف�النجوم؛�حيث�يقوىر�و���قصيدة�أخر

��بالسـ وا��دي��الفرس�ا��صان�شددتھ��
         
َ ـــــــــّ ـــ ــــــــ رج�إال�أنـھ�ال�يصـ

 
               

ّ
ـــ ــ ـــــ ــ   ُ   �لــــــــــــــــــ

��نا      ة�: وقولھ �الصو �لن�� �منھ �وإ��اما �التخييل، ��� �منھ �إمعانا �يص�ل، �ال �أنھ رإال
   

                                                              
ً ً ّ

�ا��يل�. وكمال�ا �يص�ل ��يئة �و�ذه �بالسرج، �و�و�مشدود �ا��صان �ذكر��يئة �ألنھ ّ                                                                ذلك

�غالبا عند�ا
 
           
ً

�إضفاء� . �مع ة �التعب���بالصو ��� �يز�د �ابن �براعة �نر �نفس�ا �القصيدة رو�� ى

�وذلك �ا���ي �العق��،�نزعة �ميال�لإلعمال �وأشد �العلم، �جدة �لھ �شعر �موضوع ��� ��لھ
                                                        ي   
ً ّ ّ  

ح� �بر �وطر�فة �جديدة �شعر�ة ب �لتجا �خوضھ �الشاعر��� ��ذا ة �قد �لنا �تتأكد �ثم وومن ر ر

�وقبوال �س�ولة �املوضوع �ع�� �تضفي �عالية أدبية
 
                                       
ً

�النجوم�.  �عن �حديثھ �تطالع وأنت

�بأ �ال ��عي�يك �شعره �تقرأ �وكأنك �ومشا�د ا �صو وال�واكب
   

                                               ر
ُ َ ً

�بيديك�  �وتتقراه �بل ذنك،

انظر�إليھ��ستعرض�أمام�عي�يك�جانبا�من�حياة�النجوم�السائرة����. وتتلمسھ�بحواسك
 

                                                            
ً

لنظام�فل�ي�م��ز؛�يقو                      ُ:  

  ل�داج�����خـــــــــــــ�والليُ    لـتـــــــــفق
             ِ ٍ
ـــصُ ــ

 
     
َ

ـــھ�مســاص ــ ــ   ُ    دودـ

ـــُ   مف ـــ ـــ صـل�بالفــــــــ
           
َ ـــّ ــ ـــ اقـ يا������ـــــــــــ ــــور ـــ ـــھ�املـمــــــــــ ــــــــ ــــــــــ   ُ    دودـ

ـــلـ ــ ـــ ـــھ�بكـــ ــ ـــ ـــل�فـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــعــس   ضـاء���ـ ـــ ــ ـــٌ          اكر�وجــنــ ـــــــــــ   ُ   ودــ

ــــــــــــوقد�ت مـ
 
              
َ

ط
 
 
ّ

�عـ  ٍ       لب����ـــــــُ     ى�بص ـــــــ ّ      ل تـز ـــنھ�اللـبــ ـــ ـــــــــــ   ُ  دوــ

�ف ـــلال�يمتطي�ال�و إال�ال��اع�ا��  يھ���ــ
  

             
ُّ ّ

  ُ   يدـــلــــ

�أو�    ة�نو �تھ�ومطالعة�لونھ�القاتم�الذي�ال�تظ�ر�فيھ�باد ة�الليل��ستطيع�ر رف�ذه�صو ؤ رر

�اللسان �ففي �السواد، �شديد �ليل �إنھ َّ                                       شعاع، ��ل�َ  جَ  د: ٌ �وأل�س �ظلمتھ �تمت �إذا �الليل َّ                                   ا ُ ُ َّ

ة�ال�������ا�ابن�ي)١(���ء �القاتم،�أو�ما�يمكن�ر�والصو نز�د�تؤكد�ع���طبيعة�ذلك�اللو

�، رأن�يفيده�الليل�ا��الك�السواد،�وال�يمكن�للناظر�أن�ي�ب�ن�فيھ�فرجة�من�شعاع�النو
                                                                                  
ً ْ ُ َّ

،�ا��لل�والثقب�: ،�وا��صاصة)خصاصھ�مسدود�: ( و�و�ما��عنيھ�بقولھ رعند�ابن�منظو

ّ                                شبھ��وة����قبة�أو�نحو�ا�إذا��ا: الصغ��،�وا��صاص ن�واسعا�قدر�الوجھّ
 

                 
ً

ُ          �وال��غفل�)٢(.

� �ال��راء ��� �قائم �ليل �إنھ ���ا، �تحيط �ال�� �الب�ئة �جوانب �تلك تھ �صو ��� �يز�د ( رابن
                                                           

  .١٤/٢٥٠:  اللسان- )١(
  .٧/٢٥:  ینظر لسان العرب- )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ٌ                 مفصل�بالفيا��� َّ اق�ممدود�) َ اقھ�املمدود�( وولھ�ر وفيھ�كناية�عن�دوامھ�وطولھ،�و�و�) ور

ّ                                             ليل�مخيف�شديد�السطوة،�وذلك�سر�التعب���بقولھ ،�)ساكر�وجنود�لھ�ب�ل�فضاء،�ع: ( ٌ

،�و�ستخدم�����شكيل�ا� تھ�املاثلة�أمام�العيو ����صو ��عطينا�جانبا�جديدا نومرة�أخر رى
                                                                                
ً ً ّ

�الق�س�والنا�غة�وغ���ما وثھ�الثقا���عند�امر ة،�بل�و�ستع�ن��������ا�بمو ئ�ستعا ر ْ                                                                           ر    :

�ح��� �بصلبھ �يتمطى �البع���الذي �ذلك �أع�� ���رائھ؛ ��� �البدو �حياة �تالئم ة �صو يإ��ا ر

� �لتز �ظ�ره، �فو �ال�� �أو��صواف �اللبود  بصلب وقد�تمطى( قعنھ
      ٍ
ْ �يوظف�..) )١( ُ و�و��نا

�م�م�ن �أمر�ن �لنا �تجسد �إذن ة �فالصو �طولھ، �عن �للتعب�� �كذلك ّ                                                             ر الكناية ،�لالطو:  

�والب�ت��خ���تجسيد�صر�ح�والسطوة �الليل، �من�ظالم �النفوس ��� �تبعث�ا��وف �ال��

�ا �من ���سان �تخيف �ال�� �السطوة �عامةل�ذه �إال�ال��اع�ال(: لليل �فيھ، �ال�و �يمتطي
                           ل 
ُّ  

  .)ا��ليد

ة�و�ؤكد�ا،�بل�وقد�يمزج�ا�بالتمثيل�     ك�أن�ال�ش�يھ�البليغ�يث�ت�الصو روابن�يز�د�يد ر

�املشا�د� �من �كب��ا �عددا ��سع �ال�� �الرا�عة ��خيلة �من �أجواء ة �الصو ��� فيبعث
                                                                    ر   
ً ً ً  

يحدثنا�عن��ساء� عره�بك��ة�ومنھ�قولھ�قع�ذلك����شو. املحسوسة�ال���نبصر�ا�وال�نقرا�ا

  :قصر�عبد�القادر

أشرفن�إشراف�الظباء��شايمت����
  

                             
َّ ْ

بـرقا�تب  
 

        
ً

ــــ ــ ــــ ـــــــَّ        وج����حـ
 
       
َ

ــــــ�     ���م ــــاطــــ ـــ   رــــــــ

ـــــــــبمالح ـــف�مصقـ  ولة�قد�وـــــ
         ُ
ـــومــ  ـلت���ّ  صٍ �عـــــــــــــــــــ ـــرآز ــ ـــّ   قـــ ــــــــــ ـــ��ا�بمّ  دــــــــ ـــــــــــ   رـآزــــــ

�ا��ركة�    �بجانب �يتعلق �ومما �الش�ل، �لنا �ترصد �كما �ا��ركة �لنا �ترصد ��نا ة رفالصو

�ا�� ��� �س���الظباء ��شبھ �الذي �ال�ساء �لس�� �كناية�َ                                               تصو�ره ة �الصو �و�� �املاطر، ر��

� قة�ا��ركة�وثقل�ا����ال�ساء،�وإن��ان�ذلك�موصو لمستفادة�من�ج�ة� �نا�بالفزع�الذي�ر

�الفضاء ��� �ال�� �وميض �ة �ر �من �ا��يوان ق�س�شعره ����. ؤ �الش�ل �بجانب �يتعلق ومما
 

                          
َّ

�ال �ا��ميلة �ا��ن �أ ��يئة سم � ة زالصو ر �الر �صيرتدي��ا�ي �من �عل��ا ة�ْ  قَ                �وما �تا �أو���ذيب رل

�أخر ة �تا �و�عقيد ىو�سط �للعيان. ر �بادية �ومظا�ر�ا �العباسية ة �ا��ضا �ثياب ومن� .رإ��ا

��ذا�القب زيل�قولھ�يحدثنا�عن�إحدى�املجموعات�النجمية�و���مجموعة�العواء�و�تجاو                                                                    ُ

  :�نجوم�ظا�رةة�م�ونة�من�خمس،عدد�ا��لف
                                                           

     امتــد   :                وتمطــى بهــم الــسفر  .       تمطــى د                             وطــال، وقیــل كــل مــا امتــد وطــال فقــ     امتــد   : ّ           ّتمطــى النهــار  :            فــي اللــسان-   ) ١ (

   .   ٢٨٤ / ١  . ّ    ّ المد  :           واصل المطو  .     وطال



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــــــــوانت ـــ��ت�عـــ ـــــــــــ ــ ُ          ـواؤه���ــ  �تناثر�العقد�انقطع  َّ
                     ْ
ِ ِ َ  

     � �وا�شب��اتھوأغلب ��ف�ام، �إ�� �لتقر���ا ة �الصو ��� �ا����� �با��انب ر��ع��
 

                                                     
ُ

س�ساغ��ا�

�انطالق�جواده�وقد�امتطى� روقبول�ا�����ذ�ان،�ومن�ثم�سرعة�التأثر���ا،�انظر�إليھ�يصو

ظ�ره�استعدادا�للس���و�نطالق
 

                          
ً

:  

ــــــــقر�تھ�ثم�است ��العقاب�ال�اسر   ُ            حلت�بمتـنھ�ـ ��وانقض���و
ى                              
َ ُ  َّ  

�الذي�ق����صغ��اولدهثم�انظر�إليھ�يصف�لنا�
 
                
ً

:  

  ُ                   ���س�ولم��عرف�بذام   مثل�غصن�البان�لم�يد

ه�و�����ا�من�ب�ن�جنبات�بي�تھ�العر�ية     ��ستخلص�لنا�صو رو�و�لم�يز فلقد�حدثنا�: ل

�الباز�أو�الصقر �. �والبان/�والظباء/�وا��دي/�وا��صان/عن �خالف �قد ��ان �املعتادوإن

�����ش�يھ�ق �نا
 
              
َ

ّ                                                               د�الطفل�الصغ����غصن�البان،�فاملعتاد�أن�قد�املرأة�يوصف�بأنھ�مثل� ّ

�البانغ �ال�ش�يھ. صن ��ذا �مثل �الشعراء �اعتاد ����. وقد �جر �بما �يز�د �تأثر�ابن ىف�ل

�الغلمان،� �ع�� �والقيان �ا��وار �صفات �وخلع �بالغلمان، �التغز �من �العباسية ياملحافل ل

ثاء�ال��سمح�لنا�أن�نظن�مثل��ذا�الظن �و روإن��ان�املقام��نا�مقام�حز   .ن

ةوتلعب�     ا�م�مار�ستعا ه�دو ����صو
  

ر                 ر
ً ً

ه�ومشا�ده�الفنية،�و�و�يوظف�ا�   ر�����شكيل�صو

توظيفا�جيدا
  
           
ً ً

غ�الصباح�بضوئھ�البا�ر،�والقا�ر�لظالم�الليل،�.  �بز وفمن�ذلك�قولھ�يصو ر

�ب�ن�ضوء�الصباح�القادم��عساكره�وكأنھ� رف��اه��ستحضر�إ���ذ�نك�معركة�طاحنة�تدو

�ظالم �من �أو�الفضاء �تحر�ر�ال�و ��� �عظيمة �م�مة �يتو�� �جسو نقائد �مغ��،�ر �دامس

�ا��ميع��عباءتھ�السمراء،�واقرأه�يقو ليطو   :ي

ــــُ                       ه�د���ظلما��ا����والليُ           �زمت�عساكر   ساكرَ        ��غ���عٌ       �م��زمُ   ـلــــــ

�ظا�رة�ملموسة،�    ة�تحظى�بال���يص�والتجسيم،�إلبراز�املع���املجرد����صو رفالصو ر

�عسا �ف��ا �تجد �الوط�س �حامية �ملعركة �مظا�ر�مادية �نطالع �نحن �و���ف�ا كر�الصباح

�يب�و��ن�صباح�وليد رتجا�د�عساكر�الليل،�إنھ�تجسيد�لصراع�ب�ن�ليل�داكن� و�ناك�. ٍ                                                                    

�النصر�أو�ال�ز�مة �من �ال�تخلو�حتما �و�� �ل�ذه�املعركة، �حتمية ن�يجة
 

                                                            
ً

�القبيل�.  ��ذا ومن

�طموحھ�وجده�العاثر ّ                          ر قولھ�يصو  :  

ـــ��ج  أسمو�إ����مل��ق����فيلفت���� ـــ ــ ــ �ـ رد�عثو ـــــــــود�ٌّ         ـــ ر�م����خــ
           
َ ُ   رفٌ



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

��� ��نا ة �ود�ر�م����خرف: رفاالستعا ، �عثو ر جد                       ٍ �طر. ّ  �مع �فو�� �النقد �ال�تنجو�من ال�اف��ا

ُ             �سبة�ال��� ي�ب�� ْ   :ومنھ�قولھ .�وا��رف�إ���الد�ر)١(ُ

س�ن�ف�وموا��� ����ا��ا مى�الكر ر و ى ّ                             ر ـــ�من��عـ     ـــ ــ ــــــــــٍ                  د�ما�بقـيا�بليل�سـ ــ ــ   ا�رـ

ة����قولھكذ    ،�وكأن�الذي�أصا��م�من�النوم�ل�ست�الغفلة�ىالكر رمى: رلك��نا��ستعا

�أشبھ� ����ء ��� �بل �النوم، �لسلطان ��س�سلم �ح�ن ���سان �بتالب�ب �تأخذ �ال�� فة واملعر

�لھ �ال�حراك �خامدا �جسدا ه �فتغاد �املرمى �تخطيء �ال�� �املوت �س�ام
  

                                                       ر
ً ً

��نا�.   �م��ا والغاية

س�نامتھ�بصراملبالغة����وقوع�الفعل� اتھ�املكنية�اللطيفة�قولھ���� .رع���ا��ا رومن�استعا

  :رثاء�ولده�الصغ��

َ                             فطـمتك��يـام�قـبل�الفطام�� ُ  وأتاك�النـقصان�قبـل�التـمام    َ
                             ِ
َّ َ  

�ت���فيك�الليا���ولم�يحـ���  حا
َ                             ر
ـــ     ع�ن�ذماميـ  ـفظن�ع�دي�وال�

َ                      ر
   

�يبدو���-وندر    �ما �-�ع�� �إ�� اتھ �استعا ��� �يميل �ال���ر�أن �الصنعة ��� �و�غراق الغرابة

ات�أ�ي�تمام؛�من�ذلك�قولھ رتذكرنا�غالبا�باستعا
 

                                            
ً

:  

ُ                          تخ��وا�ثمرات�غ���ذاكية�� ���ثَ        ��لقد�ج  َّ
 
    
َ

ه�ج َ          و مر�املكر   ان��ا 

ة��نا����قولھ    ه ثمر: رفاالستعا ه�ثمرا�ع���س�يل�التجسيد�أو�واملكر ،�حيث�جعل�للمكر
 

                                          و
ً

 

وقد�علق�عل��ا�ابن�وكيع،. التجسيم
 

                       
َّ

�ب�ن�ب�ت�ابن�يز�د�ا��ص���و��ت�ن�أل�ي� ن�و�و�يقار

�فقال �نواس �وأ�ي �ثمر�:" الطيب �ج�� �فقد �غ���أطايب �ناسا �تذكر�اصطفاء�م وا��ص��
 

                                                 
ً

� �اتفقت �قد ات �و�ستعا �فاملعا�ي �اختلفت، �وإن �فاملقاصد، �ثمر�م، �جا�ي ه راملكر �)١(.“و

� �عبد ���اء ��� �قولھ ة ��ستعا �ف��ا �استخدم �ال�� ه �صو �طر�ف رومن �طا�ر�ر �بن هللا

  :ً                                                ومناقضتھ،�ف��اه�يجعل�للمجد�ماء�ع���س�يل�التجسيم

����عود�أثلتكم��� ل ماء�مجد�ف�و�مدخو    ىما�جر  
                  ُ ٍ
ْ َ  

ومن��ذا�القبيل�جعلھ�للمودة�حبال،�وللص���حساما،�وللب�ن�جناحا����قولھ
     

                                                                  
ً ً ُ َّ ً

:  

ـــ���    أو�فاصرما�حبل�املودة�بي�نا� ـــ ـــُ             ذا�أوان�ترافــــــ ـــ ــ ِ          د�وتناصرـــ ٍ  

  :       وقولھ

                                                           
ُ الهتــر-   ) ١ ( ُ       ُ      أهتــر   :                         الــذي فقــد عقلــه، وقــد قــالوا  : ُ       ُ والمهتــر  .                                          بــضم الهــاء ذهــاب العقــل مــن كبــر أو مــرض أو حــزن  : ُ

ُوأهتر الرجل فهو مهتر إذا فقد عقله من الكبر ُ                                          ُ      .     ٢٤٩ / ٥       ن منظور             لسان العرب الب  :     راجع  . ُ
 . ١/٥٩: المنصف البن وكیع - )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ّ           الحظت�بالس ـــْ حر�عابثة����ــ
 

            
ً

ـــُ    فحس    ام�الص���مغلــ
               ِ
َّ ـــــــــُ    ُ ل وـ

ُ                لنا�إذ�ذاك�مجتــــــــشم ـــَ ـــوجن ٌ        مع�����ــ ــ ـــ ـــُ       اح�البـ ل �ن�مشـ�وــــــــ          ُ ِ  

ه،�و�جا�س�ب�ن�ألوانھ�بما�يناسب�جوانب�الصو     ر وابن�يز�د��ع���كذلك�بتلو�ن�صو                                                                        ُ رة،�ُ 

�و�و� ه، �أف�ا �بھ �و�ستج�� �معناه، �بھ �يخدم �فنيا �توظيفا �التلو�ن �ذلك �يوظف �إنھ رثم
  

                                                                          
ً ً

بجانب�ذلك�ال��غفل�عناصر�ا��ركة�أيضا
                                    
ً �الر�ان،�و�و�يذكر�. ُ لاقرأ�مثال�حديثھ�عن�خيو  

                                        ً

ترت�ب�الفائز�م��ا،�و���صھ�بلونھ
                                 
ّ �فالثا�ي�فالثالث،��كذا: ُ   :ل�و

ُ                           فج����غر،�وص���الكميت�� َّ   �و�س��،�فلم�يذمم،��د�م    َّّ
                      ُ َّ

  

ه� رانظر�أوال�إ���ا��ركة�الدائرة�ال���ال�تخمد����صو
 

                                                
ً

ج��(
 

   
َّ

وص��(سبق،�: بمع��) 
 

    
َّ

�:�بمع��)

� �ثانيا، أ�ى
 

           
ً

�س��(و
 

    
َّ

�ع���: �بمع��) �م��ا �ل�ل �لو �تخصيص �إ�� �انظر�ثانية �ثم �ثالثا، ن أ�ى
 

                                                   ٍ  
ً

�السابق �. َّ               ال��ت�ب �صفة �لھ �وضع �و�غر)�غر(لفاألو �ج��ة��: ، ��� �بياض �والغرة   بيض،
                         َّ ُ

�يقال �م �الد �فو رالفرس �أولھ: ق ����ء ��ل �وغرة �أغر، ُّ                             فرس َّ �وإحراز�)١(.ُّ �الفو �تالئم ز�و��

� �صفة �لھ �وضع �والثا�ي، �السباق، ��سمرة،�)الكميت(ّ                                      النصر��� ��حمر�املختلط ُ                         �و�و

��سود)�د�م(والثالث�وضع�لھ�صفة� ���مراتب�فانظر�كيف�تدرج�. ن�و�و��ع����نا�اللو

�باألغر،�وث���باألحمر،�وثلث�باألد�م�و�كذا �لوان�فبدأ
                                                  
َّ ُ                          و�ان�من�املمكن�أن�يخ���عن�. َّ

،�فالثا�ي،�فالثالث،� �مثال�جاء�امل�سابق��و قام�ا؛�فيقو �الفائزة����الر�ان�بأ لا��يو ل  ل
ر  

                                                                                ً
 ٍ

ّ

� �اللو �آثر�استعمال نلكنھ
 

                       
ّ

��لفاإ�� ليضيف �حدود �تتجاو �أخر ��مر�دالالت ز��ذا ظ�ى

�طر�قة� �اتخذ �وجدتھ �اللو�ي، �التدليل ���ذا �الصياغة �عالقة �إ�� �نظرت �فإذا العادية،

�أن� �مراعاة �مع �حدة �ع�� �وصولھ �ساعة �فرس ��ل �ترت�ب �يالئم �الذي �الصو�ي التقطيع

� �اللغو ��داء �مسافات ��� �فاصل �يقابلھ �امل�سابق�ن، �ب�ن �يفصل منيا � �فاصال ي�ناك   
ز

 
                                                                     ٌ ً

 
ً

�الب�ت�جزءا��عد�جزءوانقطاع�النفس�الذي�تتطلبھ�قراءة
 

                   
ً

.  

�الر�ان ا�وثيقا�ع���توظيف��لوان�قولھ�يصف�خيو ت�ا ه�ال���ترتكز�ا  ومن�صو
ل 

  
ز ر ِ                                                                  ر

ّ  
ً ً

   :)٢(  

كم
 

  
ُ

ـــ ــ ّ                           يت�إذا�ما�تـباطى�يبـل����ــ ُ                         يفوت�ا��ـطوط�إذا�ي��م  ُ ُ ُ ُ  

                                                           
  . ٥/١٥: ، ولسان العرب١/١٩٧: ّ             مختار الصحاح:  راجع- )١(
ُّ               الرثم والرثمة:  األرثم- )٢( بیاض في طرف أنف الفرس، وقیل هو جحفلة الفرس العلیا، وقیل هو كل بیاض : ّ

. ١٢/٢٢٦اللسان . وقیل هو البیاض في األنفَّ                                                       قل أو كثر إذا أصاب الجحفلة العلیا إلى أن یبلغ المرسن، 

  . ١٢/٢٤٠اللسان . نجمان من نجوم المطر: نجم، والمرزمان: المرزم



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ممر،�أغــّ         ضم��ن�أح ُّ         ى  و ُ ـــوأج  ُّ     ر���ـ  ـــ ــ ــــود�ذو�غـــ ــ ـــ ـــ ثـــــ ررة�أ ـــّ           ُ  مــــــــــــــــ

ــــتالأل����وج ــــــــ ـــ ـ�ھ�فـــ
 

      
ُ

ـــ ـــ رجـة���ـــــــــــ
         
ٌ ـــ�كـأن�تأللـ  ْ ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــِ        ؤ�ا�املــــ ـــ ــــــــ ـــ مـــ ز ر    ُ  ْ  

�النحو     ��ذا �ع�� �يأ�ي ��نا �قر�ب �من �عل��ا �يدل �ما �أو ،�)كميت: (فالتعب���باأللوان

فرجة(،�)تألأل(،�)ثمر�(،�)ّ       ذو�غرة(،�)ّ    أغر(،�)ىأحو(
 

    
ُ

م(،�) �ركنا�أساسيا����)زاملر ،�و���ت�و
  

ن                           
ً ً

 ّ

�إليھ �أشرت �النحو�الذي �ع�� ة �عناصر�الصو �الشاعر�ال��ع�  .ر�شكيل �أن ��� �تب�ن َ                             وقد ُ��

� ��ع�� �لكنھ ه، �صو ��� ��لوان �ب�شكيل ُ                                   ر فقط  � �با��انب �يتصل �بما ،��ا�ف�الصو�يكذلك

و�و�ال�يقل�أ�مية�عن�ا��انب�املر�ي�واملشا�د�
 

                                        
ً

�مشاعره� رف��ا،�ومن�أمثلة�ذلك�قولھ�يصو                                       ّ

تجاه�حادثة�ذك
 

             
َ

�و�لم   :نر�ا��مام�وما�سيطر�ع���أليفتھ�من�ا��ز

�أم�ش أشاقك�بر
             ق 
ـــ ٌ ــ ـــ ــ ــ ـ

 
             

َ
ـــل�ا�ف    امة���ــتك�حـمْ  ج ــ اك�ن�يمـ �أطراف�� رو   ق

ّ                        أنافت�ع���ساق�بليل�فرج ـــٍ ـــ ـــــــ ـــد�م��ا�مقــــــــْ  جَ      و�الو    عت���ـ   ـعد�ومـقيمـــ

ـــكما�مـ   �مادت�متونھ���نلغصاما�تميد�إذا� �املــ اد�من�ر
           ي  
ُ ـــِ ّ ــ   دام�نديمـ

�العامل�     �جوان��ا �ع�� �سيطر �ثم �ومن �ليال �وقعت ���ادثة �تصو�ر�ة �لوحة   فاألبيات
                                                                    ّ ً

ضة� �املعر ة �الصو ��� �ذلك �دالئل �ومن ��نظار�إل��ا، �لفت اء �و �من ��ان �الذي والصو�ي ر ر

�قولھ �وقولھ)من�ي(: أمامنا �ا��افت، �الضعيف �الصوت ��ع�� �و�� َّ   ر جعت(: ، ��ع���)  �و��

�والناظر�إ����بيات�املاضية�)١(.ف��جيع�الصوت�ترديده����ا��لق. الصوت�املسموع�املردد

�من� �ف��ا �بقي �ما �ألن ��و��؛ جة �بالد �الصو�ي �العامل ��ذا �ع�� ة ت�از�الصو �ا ري��ظ رر

�ل�ذ �تا�ع �أو�غ���مرئية �مرئية �ىعناصر�أخر �لذلك �العنصر�الصو�ي؛ ����–ا �أشرت �مثلما

� �لديھ �الوصف �فن اسة �من�–رد �عليھ �أدل �ول�س �عليھ، �يدل �بما �الشاعر�قصيدتھ �بدأ

�املسموعة� �ا��ادثة �النظر�إ�� �و�لفت �باأللباب �يأخذ �الذي ��ستف�ام �أسلوب استخدام

��و �باملقام لليال  
              ً

�حمامة؟.(  ���تك �أم �بر أشاقك
                       ق 
�م ! ) ٌ ��نا �الصو�ي وظف�وا��انب

 
    

ٌ

توظيفا�فنيا�
  

            
ً ً

وفكر�ا؛
 

       
ً

�الذي��ف تكز�الشاعر����تجسيد�و���يص�ذلك��لم�وا��ز نعليھ�ا ر

جة� ا�نظرا�لفقد�أليف�ا،�ف��عة�التصو�ر�����بيات�مسلطة�بالد ر�عتصر�ا��مامة�اعتصا ر
  

                                                                             
ً ً

�القصيدة� �موضوع �و��ن �ب�نھ �وثيقة �جد �والعالقة �الصو�ي، �ا��انب �إلبراز��ذا ّ                                                                        �و��

غفل�الشاعر�ذلك�العامل�النف����وما�لھ�من�دالالت��س�م����إبراز�ا��الة�وال�� .وفكر��ا

                                                           
  . ٨/١١٧: راجع اللسان- )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

��ذه� ��ش�لھ �الصو�ي �ا��انب �و�ذا �الصوتية؛ �إبراز�جوان��ا �بجانب �ل��مامة النفسية

�قولھ �قفو(: �ساليب، اك�أطراف �وقولھ)ر� ،) :� �ساق �ع�� ��ذه�)ٍ     بليلأنافت �ومثل ،

ة�ال���معنا،�و� �بالغر�ة�ال���ر�ساليب��عطي�خلفية�للصو ر��بر�ان�لال�عزالية�والشعو

�ا��مامة ��عان��ما �. باتت �لعنصر�اللو �انظر��نا �و�ونثم �بزمن �املرتبط �يفار �ي�اد ق�ال

ه؛�و���صھ��نا�لفظ� ُ                    ر صو �) بليل(  ة�الليل��سواده�القاتم،�و�و�من�ج�ة�أخر ىإ��ا�صو ر

،�وقالقل�وأوجاع�نفسية�كث��ا يالئم�ما��عانيھ�ا��مامة�من�ألم�وحز
 

                                                           ن
ً

�ما�ت�تاب�ا��ز�ن،� 

�ا��انب�النف����ل��مامة،�وكذلك� رومثل��ذه�العناصر�الصوتية�و�نطباعية�ال���تصو

ة�الشعر�ة�الرا�عة ،�جميع�ا�أس�مت����إبراز�جوانب�تلك�الصو ر عنصر�اللو ّ                                                                ن أما�الب�ت�.   

ة�إذ�أنھ��ع����عنصر�ا��ركة،�وقد�لعب�فيھ�ال�ش�يھ� ُ                                                                            ر �خ���ف�و�استكمال���وانب�الصو  

��لفاظدو ��ذه �مثل �و�ش�لھ ا، �بار ا
   

ز                             ر
ّ ً ً

�ثالثة)ماد /�مادت/تميد(:    �حر�ات �و�� حركة�: ،

� �حز��ا �من �املضطر�ة �تحر�ك�)تميد(ا��مامة ��� ه �بدو ��س�م �الذي �الغصن �وحركة ر،                                         ُ

� �فوقھ �الرابضة �حركة�النديم�الذي�)ماد(ّ                      ا��مامة ��نا�يمثل�ا �و�� �بھ �حركة�املشبھ �ثم ،                                                    ّ

� �ال)ماد(ا��مرأثقلتھ �و�ذه �من�، �أجواء ة �الصو �ع�� �أضفت �با��ركة ً                                             ر عناصر�املتصلة  

  .ا��ياة�ال�تنفد�طاق��ا

كذلك�يوظف�ابن�يز�د�����و
 

                   
ّ

�لنا�الكناية ه�توظيفا�جيدا،�فمن�ذلك�قولھ�يصو ر����صو ر
  

                                            
ً ً

  :حصانھ�امل��م�الذي�تركھ�صاحبھ���اجة�لھ

َّ                               �علك�الشكيم�إ���انصراف�الزائر وإذا�احت���قر�وسھ��عـنانھ��� َ  

�فالشكيم��و�ا��ديدة�ال���توضع����فم�الفرس�)الشكيم علك(: لكناية��نا����قولھفا    

�مضغھ �بمع�� �الشكيم، �وعلك �قياده، ���ا ف�س�ل
 

                                        
َّ

�العر�ي�.  �اعتاد �مش�دا �لنا ��عكس و��
 

                                
ً

� �تھ �بي�تھ،ؤر والشاعر ��
 

       
َّ

�جديد��������������������������������  �فيھ �ل�س �إذ ��مر؛ �بذلك نا �إخبا ��نا �يرد رلم                                                                              ُ                                              

�بقولھ �الشكيم: (َّ          ك�� علك
            
َّ �من�) َ �وت��مھ �ومللھ �بل �لصاحبھ، �انتظار�ا��صان �طو ّ                                               ل عن  

��علكتأخر �جعلھ �الذي �ا��د �إ�� �عليھ �ال����������������������������� ّ                               ه تھ �ا � �من �الزائر �ي�ت�� �ح�� رشكيمھ ز                                                                  َّ                                                                                                                                                                                                                                                                

والكناية��نا�أخرجت��ذا�املش�د�من�طبيعتھ��عتيادية�ال���يمر���ا�العر�ي�. طال�أمد�ا

�� منية �و �نفسية �دالالت �لھ �بد�ع �ف�� �مش�د �إ�� ر�الكرام زمر �جوانب�و �توضيح ��� س�م

���ا����الب�ت��امال �ال���يمكن�ر ة��خر الصو
 

ؤ                                        ىر
ً

ه�ال���استخدم�ف��ا�الكناية�  .    رومن�صو

أيضا�قولھ�ي��و�طا�ر�بن�ا��س�ن�و�رد�عليھ�ح�ن�فخر�بقتل�ا��ليفة�العبا����
 

                                                                      
ً

  :)�م�ن(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

أسك�فتكة� وقد�بقيت����أم�
 

                        ر
ٌ

اعف     ر ��سنخرج�ا�منھ�بأسمر�                         ِ  َ  

�تو     ��نا ة �لدى�رفالصو ر�بجا�ھ �املغر �ومجا��ة ة، �والثو �و�نتقام �بالغضب �معان��ا و�� ر

،�و�و��ش���بقولھ ه�با��ليفة�العبا���،�والكناية��نا�تبدو����قولھ)فتكة(: ناملأمو : ر�إ���غد

اعف( : �و��،�تتمثل����قولھ: والواقع�أن�����ذا�الشطر�كنايت�ن) رسنخرج�ا�منھ�بأسمر�

�قتلھ�والثأر�منھ�ملقتل�ا��ليفة�العر�ي،�والثانية،�تتمثل�����و����ع����نا)منھ سنخرج�ا(

اعف�: ( قولھ ر بأسمر�            ِ �ا�الشاعر�) َ  ،�و�و��نا��داة�ال���اختا رو�و�كناية�عن�الرمح�القو ي

�وسيلة�للنيل�من�عدوه،�والثأر�منھ   :ومن�كناياتھ�الطر�فة�����ذا�املقام�قولھ. نلت�و

ر�سماؤه����   ِ      �طائرد�واكبھ�بأسعوجرت�  و�طلت�علينا�بالسر

ة�املكنية�قولھ���و ثاء�ولدهرمن�توظيفھ�لالستعا   )١(:ر�

ــــــــــــبقـالس�املاء��سقيـ ـــ        ــ ــــــــ ــ ــ ـ�ا�الصدى�ثـ
             
َ   َّ         ـم�و�ـامَّ

�صداه: ّ       فالصدى     �صم �ال�الك �للرجل �و�قال �لل�الك، �استع�� �ثم �املرتجع ّ                                                          الصوت ُ .

فالشا�د��نا����قولھ
 

                   
َّ

ُّ                                              الصدى،�فالصدى�يناسبھ�السماع�وال�يناسبھ�السقي�سق��ا�:  َّ َّ.  

ت�از�منھ�ع���وسائل�البيان�أو�     �ا رولقد�برع�ابن�يز�د�أيضا����تصو�ر��عض�مشا�ده�دو ن
 

                                                                              
ً

�ادة�ا��قيقة نقلاملجاز،�بل�اعتمد�ف��ا�ع��� � ز�كما�شا�د�ا�أو�كما�وقعت�بالفعل،�دو ن

وا��ق�أن�مثل��ذه�. �ا��ر�ي�لتفاصيلھأو�نقل�الواقع�بطر�قة�التصو�رمنھ�أو�نقصان،�

� ���ا �بدت �وإن ت�شائبة�ساليب �صا ��لسنة �ع�� �وجر�ا��ا �استعمال�ا ر�املجاز�فلك��ة

�حال�محبو�تھ�عند�وداع�ا. حقيقة�أو��ا��قيقة   :رومن�أمثلة�ذلك�قولھ�يصو

  نف����الفداء،�دنا�الصباح�فبادر   قالت؛�ودمع�الع�ن��غسل�كحل�ا����

ـــن��ي�وقل�ـــــــــفمض ـــ ـــ اجـف����ـــــــ ـــيخـفق   وو��ن�ر ـــ ــ ـــــــــن�ب�ن�حـ ــ شا�و��ن�حناجرـ
 

             
ً

  

�تم��ه�     �ال�� �خصائصھ �لھ �إ�سانيا �موقفا �يصو �مش�د�خاص �ب�ت�مما�م��� ��ل ففي
  

                                                                    ر
ً ً

 

منذ�الو�لة��و���متمثال����لفظ�ٍ       ����ل�عن�غ��ه،�وعنصر�ا��ركة�باد�
 

                             
ً

،�و���لغة�)قالت(

                                                           
ُوقلـس اإلنـاء یقلـس   . َّ                                            َّیقال قلـست الكـأس إذا قـذفت بالـشراب لـشدة االمـتالء  :              ، والقالس، قلس   ١٦٩  :          الذخائر-   ) ١ ( ْ                ُ ْ

ًإذا فـــاض وقلـــس الـــسحاب قلـــسا ْ                         ً   ،    ١٧٩ / ٦  :       اللـــسان  . ُ                                                ُ، والـــسحابة تقلـــس النـــدى إذا رمـــت بـــه مـــن غیـــر مطـــر شـــدیدْ

ً                                                                                       ًالصوت الذي یسمعه المصوت عقیب صیاحه راجعا إلیه من الجبل والبنـاء المرتفـع ثـم اسـتعیر للهـالك   : َّ      َّوالصدى

ّألنه إنما یجاب الحي فإذا هلك الرجل صـم صـداه كأنـه ال یـسم ُ ُ                                                    ّ ُ            والنهایـة  .   ٤٥٥ /  ١٤  :       اللـسان  . ً               ً شـیئا فیجیـب عنـه عُ

    .                           من همي یهمى، أي یسیل الماء  :     وهام  .   ١٩ / ٣  :             في غریب األثر



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�حوار�نابض� امي�يدو �مش�د�د ����الب�ت��و ربا��ديث�املتبادل،�ومن�ثم�فاملش�د��و ر ل ل

��نا�يتمثل����قولھ�ع���لسا��ا �القو لب�ن�الشاعر�و��ن�محبو�تھ،�ومقو �/�الفداءنف���(: ل

�الصباح ����)ِ      فبادر /دنا ���سا�ي �ا��انب �تمثل �م��ا ��و�� �متتالية؛ �جمل �ثالث �فتلك ،                                                         ُ

ة�ع : والثانية. سوءال�وخوف�ا�عليھ�من�أن�يمسھ�عاطف��اء��عكس�ن�دعاراملش�د،�و�و�عبا

�الرحيل �ودنو�ساعة �الوداع، �بتوقيت �املرتبط �الزم��، �ا��انب مطالبتھ�: والثالثة. تمثل

�حانت �قد �ساعتھ �ألن �الرحيل �يبصر�ا�. بت��يل �ال�� �ا��زئية �املشا�د �تلك و�جانب

�الناظر�� �ومقولھ،�ير �من�خالل�القو ىالقار ل �مش�دا�مستقال�ي�اد��شغل�الب�ت����ئ و
  

                        ل
ً ً

 

�حدوث� �وقت �حال�ا �قولھ�يصو �بذلك �أع�� �الوجدانية؛ حابتھ �و �عاطفتھ �بقوة ر�ذ�ان ر

� �الغرام؛ �ودموع �ال�و �ح �تبا �من ��عانيھ ��انت �وما �القو ىمقو ل ��غسل�ودمع(رل �الع�ن

اما�)كحل�ا �د ��� �أصيال �جزء �ش�لت �لك��ا �اع��اضية، �جملة ���ا �الشاعر �جاء ر�ولقد
   

                                                                 
ً ً ّ

�أ��ا�الص �كما �الشاعر�وصاحبتھ، �ب�ن �العاطفية �العالقة �وثيق �عن �تكشف �أ��ا �إذ ة، رو

�الثالثة�ال���أشرت�إل��ا�من�قبل �القو لجاءت�م��را�مقبوال���مل�مقو ل   
                                                              ً ً

.  

ه�بطر�قة�التصو�ر�      تراه�قد�آثر�التعب���ا��ر�ي�روتأمل�حرص�الشاعر�ع������يل�أف�ا

�ع ���ع)كحل�ا �غسل الع�ن ودمع(: بقولھ �آخر�ينوب �أسلوب �كأن�ٍ                    أي �عليھ �أو�يدل نھ

�مثال يقو
       ل 
ً �قالت(:   �و�� �أو) تب�ي، �أو�نحو�ذلك �ب�ا��ا، �حال �وا��يال��قالت �ال�يتفق مما

�ا��امح �)كحل�ا�الع�ن��غسل�ودمع(�والواقع�أن�جملة�.يالشعر ����املف�وم�اللغو ي��ساو ي

�!!هللالكن�سبحان�) تب�ي(أو�) بكت(: �لمة جدانية�ق�كم�بي��ما�من�فوار وداللية�وإ�سانية�و

�أن�املوقف��نا�ل�س�موقف� صده�للقار ����يمكن�أن�أ ئعالية�القدر،�ولعل�أقرب�تصو ر ر

�لنا�الشاعر�مأساة،�قد��غ���ع��ا�قولھ،نحز �كما�ال�يصو
 

                                              ر
ً

�)ي�بت،�أو�بكت(:   ر�لكنھ�يصو

مش�دا�مفعما�بمشاعر�ا��ب�وأحاس�س�اللوعة�ومعاناة�
  

                                               
ً ً

�ُ                          لم�الفراق�الذي�ينغص�سعادةأ

�ا�الشاعر�دليل�منھ�ع���. املحب�ن�و�قلل�متع��م��ساعة�اللقاء رومن�ثم�فا��ملة�ال���اختا

�أن� �يمكن �ما �تأمل �ثم �وأساليبھ؛ �ألفاظھ �انتقاء ��� �ودقتھ �مشاعره، قة �و �ذوقھ ر�افة ر

�ال���أفاده�قولھ�ع���لسا��ا ة�من�مشاعر�ا��مال��نثو يتوحيھ�العبا ،�)كحل�ا �غسل(: ر

�النظر� �دققت ��سليطھ�فإذا �أك���من �عل��ا �الضوء �الشاعر��سلط �تر �فش�ئا �ش�ئا ىم��
  

                                                          
ً ً

�ومن�أجل�ذلك�لم�يقل�.).�الع�ندمع(: الضوء�ع����و��ا�حز�نة�لفراقھ�وال���أفاد��ا��لمة

� �والدمع(�أو�)ودمع�ا(شاعرنا �آثر�التعب���بقول)كحل�ا��غسل �أي�)الع�ن ودمع(: ھ�لكنھ



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�!ع�ن؟ �عي��ا �كم!���إ��ا ��شأ �لم �لفراقھ��لكنھ �الشديد �حز��ا �مسألة �ال��ك���ع�� �قلت ا

بقدر�ترك��ه�ع���جمال�عي��ا�و���مكتحلة،�وكأنھ�أسف�ل�ذا�الكحل�ا��ميل����عين��ا�أن�

  .وع���ذلك�فما�يرصده�الشاعر�لنا��نا��و�وداع�جميل�ال�وداع�حز�ن. �غسلھ�الدموع

،�ج     اء�ع���س�يل�التضم�ن،�ولقد�لواملش�د����الب�ت�الثا�ي�تا�ع�للمش�د����الب�ت��و

� �الرحيل، �و���يل ة، �املباد �سرعة �ع�� �أولھ ��� �الفاء ردلت
 

                                                   
َّ

غبة � ال�ع�� رنز
 

            و
ً

 ���� �صاحبتھ

� �فبادردنا(ذلك �)�الصباح �أصيال�..) ��يفمض�ن(، �ركنا �فيھ �ا��ركة ��ش�ل ��نا واملش�د
                                        
ً ً ّ

�ولكن�)�ي مض�ن(ضمن�عناصره،�ل�ست�فقط�حركة�الذ�اب�ا��ما���الذي�يفيده�لفظ�

�ل��ركة� �كذلك صد �و جية �ا��ا �ل��ركة صد � �إ��ا �والقلوب، �ا��وارح �حركة رأيضا ر ر
 

                                                                     
ً

جھ�. الداخلية وواملش�د��نا�يبدأ�برصد�ساعة��ح�شاد�ل��ر�ب�ذلك�العاشق�وت�س���خر

�أن��شعر�بھ�حراسھ�أو�املحيط�ن�بھ،�وكأن�ال�سوة� قة�القصر�املرصود�دو ن من�ب�ن�أر ُ                                                                        و   

�ير �فال�ي�اد �بي��ن �لتمر�ره اصداجتمعن � �فائت؛�. رصده �ال�يفوتھ �شاعرنا �من �ع�دنا وكما

صد�لنا�ما�يمكن�أن�يحيط�بمشاعر�ال�سوة�و�ن�يقدمن�ع���خ ُ                                                         ر  فلقد� ُ �ن�  رطر�دا�م�ال�يد

�فقلو�� �أمر� نعاقبتھ؛ �يفت�� �أن �ا��وف �شدة �من �كيد�نترجف : ( ن�و�نكشف

اجف �ر �ب) ووقلو��ن ه �تجاو �لكنھ �ا��د ��ذا �عند �املش�د ��� �يقف ��مر�لم قليل�زلكن

��مر� �حناجر( لتوضيح �و��ن �حشا �ب�ن يخفقن
 

                        
ً

�تحديد�م�ان�)  �ل�س�م�م��ا �الز�ادة و�ذه

�من� �شغل �الذي �ا��فقان �أمر��ذا �لتخصيص �لكنھ �ل��ميع، �و�و�أمر�معلوم القلب

أجساد�ن�مسافة�ل�ست�بالقليلة،�ما�ب�ن�ا��شا�وا��ناجر،�وكأن��ذه�املسافة�امتألت�

��مر��عب���عن�معان��ن�����ذه�امل�مة�الصعبة�ال���ّ                              عن�آخر�ا�با��فقان�والرجف،�و��

�ب �قلو��ن �اضطراب �ع��ا �ونتج �إل��ن، �سر�و�لت �ينكشف �أن �من �وا��فقان . نّ                               الفزع

�خب�� �وكأ��ن �املش�دين، ��� �النف��� �ا��انب �ذلك ��غفل �لم ��و�اتُ                                                               فالشاعر�إذن �كما �بھ

  .خب����غ��ه

حلة�قام     ا���ا�و�طالبھ�بتقييد�الناقة�وترك�رومن��ذا�القبيل�قولھ�يخاطب�صاحبھ����

�تأمل� �ھ، ��ر �من �فال�خوف ��نتظار�الطو�ل �ساعات �ع�� ب �مد �ألنھ �قيد �دو وا��واد ر ن

�ابن�يز�د ل�ذا�املش�د�الذي�نقلھ�الشاعر�نقال�من�واقعھ�املر�ي�و�ي�تھ�العر�ية،�يقو  
                                                                           ً

:  

اعقل�قلوصا�جانبا�ال�ترع
  

                      
ً ً

ـــ ــ ـــواق  �ا���ـ اع�ا�باآلخرــ �وظيف�ذ رر   ن

ـــأما�ا�� ــ ـــبتقـ م�ي��ح�م�انتھ����ـــــواد�فلـ ـــــــــٍ       ـدم�منـــــــــ ـــ ــــھ�وال�بـتأخـــــــ ــ ـــ   رـــــــــ



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ـــع ــــــــ ر�حبـ ــــــــــــوودتھ�فيـما�أز ــ ـــإ�م  ائ�����ـ ــ   الھ،�وكـذاك��ل�مخاطرـ

���االبدو�ة�ف�ذا�مش�د�من�املشا�د�    ������رائھ�القاحلة،�وخاصة�ؤال���اعتاد�العر�ي�ر

�النحو�التفصي�� ��ذا �ع�� �طر�قتھ �وشرح �الناقة �تقييد اع�ا�نواقر(: مسألة �ذ ر�وظيف

نا�بتفاصيل��ذا��مر،�و�و)باآلخر اد�مشا�د،�معلوم�ر،�والشاعر��نا�ال�ير�د�إخبا ر�ولو�أ

�صاحبھ�م��لة�ا��ا�ل�بال���ء�أو�املنكر�لھ�ع���أقل�تقدي ر،�لكنھ�َّ                                                                         لذلك�لقلنا�إنھ�قد�نز

�وسائل� �أبر �مع �و�عامل�ا �يتصل �فيما �العر�ية �الب�ئة �مشا�د �من �مش�د �نقل زقصد

فاألمر�ال��عدو�ح�اية�حال�وتصو�ر�واقع�عر�ي�محسوس�لھ�مغزاه�. قمواصال��ا�و���النو

ة�تختلف،�واملش�د��نا�يبدو�للناظر��كذا،� ر���نفوس�م،�أما�فيما�يتعلق�با��واد�فالصو

�إ�� �ينظر��عي�يھ �ركز�وكأنھ �ولقد �لھ، �املرء ����ب �ثابتا، �وقوفا �موضعھ ��� �يقف �جواد
   

                                                        
َّ ً ً

ٍ

�فيھ� �الصفة ��ذه �برصد ��لھ �الب�ت �شغل �أنھ �ذلك �ودليل �شديدا؛ �ترك��ا الشاعر�عليھ
  

                                                                         
ً ً

��كذا �عل��ا، �وال�فلم(: والتأكيد �منھ �بتقدم �م�انتھ، �ا��واد�. )بتأخر�ي��ح �أن ��ع�� و�ذا

�ومد �معلوم �جواد �الشاعر�عنھ �يحدثنا �عن�ُ                                      الذي �ين�� �طو�ل �الشاعر�ع�د �مع �ولھ  َّ                                  ر ب،

معرفة�أحد�ما�باآلخر،�ولذلك�يأ�ي�ا��زء��خ���من�املش�د�الثا�ي�املتعلق�با��واد�وكأنھ�

ُ                           و��اد�يختصر�املش�د��لھ��نا�. ِ                                                 �عليل�ملثل��ذا�السلوك�ا��ميد�املمدوح�من�قبل�الشاعر

أمر�صاحبھ�بتقييد�الناقة،�����و���التعليل��ص���ل�ونھ�قد�)إ�مالھ.. عودتھ(: ���قولھ

�تقييد ومسألة���مال��نا�ل�ست�مما�ي�بادر�إ����ذ�ان�اليوم�. نح�ن�أنھ�ترك�جواده�دو

�ي��ح� �لن �أنھ ��� �لثقتھ �حرا �إطالقھ اد �أ �بل �تقييده، �عدم ���ا �قصد �لكنھ �إطالق�ا، عند
                                                                           ر   
ً َّ ُ  

ب�ع���ساعات��نتظار�الطو�ل�ال���يقض��ا�الشاعر� ة�أحبتھ َّ                                                           ر م�انتھ�وأنھ�مد �ا ر��� ع���. ز

�ذا�النحو�الواق���ال�سيط�نقل�الشاعر�إلينا��ذين�املش�دين�ولم��ستعن�����ذا�النقل�

�أو� �منھ �ادة � �دو �بي�تھ ��و��� �كما �بنقلھ �اكتفي �بل فة �معر �ة �أو�مجا �بيانية زبوسائل نز و

�جزئيات ��ش�ل �ال�� �الصغ��ة �التفاصيل صد � ��� �دقيقا �مبدعا �نراه �ذلك �ومع نقصان،
  

ر
  

                                                                       
َّ َّ

 
ً ً

�

ة�بصفة�عامة   .رالصو

�يز�د�     �شعر�ابن �تك����� �الطبيعة �عن �نقال�دقيقا �املنقولة �الشعر�ة �الصو ��ذه ومثل
  

                                                                        ر
ً ً

 

��ذا�العصر،�لكنھ� لل�س�من�باب�أن�الرجل�لم�يكن�مغرقا����الصنعة�كغ��ه�من�فحو
                                                                           
ً ُ

�املرتبطة�بموضوعھ�ح�اية�ا��ال وح�اية َّ     القصمن�باب�آخر�أال�و�و�ميلھ�الظا�ر�نحو�



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

��غي���ف��ا�وال�تبديلأمي حلتھ�و�و�ي��نھ�. ننة�دو فيق� رومن��ذا�القبيل�قولھ�يحدثنا�عن� ر

جرا؛�اسمعھ�يقو لبالدموع،�مما�اضطر�الشاعر�أن�يزجره�
 

ز                                                   
ً

 َّ:  

قت�ع�ن�الف��،�   فاغر
ُ                  ور ْ
فزجرتھ  

 
      

ُ
�للزاجر     : عو  ��نھ�دموعك،�فا

ى  ر
                           ِ

َّ   
َ َ ْ َ  

�وجدان     �موقفا �الشاعر�فيھ �عابر�وصغ������ل �مش�د فذلك
 

                                                
ً

فيقھ� � �و��ن �ب�نھ �وقع ريا
 

                       
ً

�أصابھ،�وقد�انفعل�الشاعر�لب�ائھ�فزجره�لسلوكھ�مثل� نالذي�امتألت�عينھ�بالدموع���ز

�و�مش�د�صغ���كما�قلت،�لكنھ��عكس�لنا�مدى�. �ذا�املسلك،�ف�ستجيب�صاحبھ�لزجره

�نقال �إلينا �فينقل�ا �ا��ياة �مواقف ��� �لھ ��عرض �ال�� �التفاصيل �الشاعر�بأدق ا�تمام
 
                                                                          
ً

�

اصر�ح
 
 
ً

نا�أمي
 
  
ً

�ة�أحبتھ�.  �لقصيدتھ�ال���وصف�ف��ا�اقتحام�قصر�عبد�القادر�لر ؤوالقار ئ

�حقيقية� �املشا�د�وكأن�الشاعر�ينقل�إلينا�أحداثا �املتعددة يجد�الكث���من��ذه�الصو
 

                                                                           ر
ً

 

�وإبداع�أد�ي �خيا�أمينا�ولكن�بأسلوب�شاعر اد����يل�ا����يال�تا يمرت�بھ�وأ
  

ر ر
 

                                                                    
ً ً

  
ً

. � لو�قو

ثاء� �و ر���مقام�ا��ز �والدتھ�عليھن ا�حز نولده�مصو
 
                         ر
ً
 :  

ــــ�تخمش�الوجثك��،ف��� ــ ــ ــــ     ـ��ـ ــــــــ ـــ ــ �والتــدامــ    ٍ                  ل ــھ�بصـو

�ادة،�     � زفابن�يز�د�لم�يزد�ع���أن�نقل�املش�د�ا��ز�ن�كما��و�أو�كما�أبصرتھ�عيناه�دو ن

��نا�ل�ست����طر�قة�النقل�والت صو�ر�ولك��ا����ئواملبالغة�ال���يمكن�أن��س�شعر�ا�القار

�ال����عكس�ا�سلوك��م�الثك���املول�ة�بموت�طفل�ا مشاعر�ا��ز
 

                                                       ن
ّ

ة�إذن�أقرب�.   رفالصو

�ا��قيق �ال�ا��يالإ�� �ل. ة �يز�د �فابن �ثم �مستعينا�ومن ه �صو �يصوغ �أن �ع�� ة �القد رھ ر

�املختلفة� �مظا�ر�الطبيعة �عن �النقل �أو�بطر�قة ة �تا �وغ���ذلك �والبد�ع �البيان ربوسائل

ا� ت�ا ا
 
ز       ر
ً
ة�أخر   ىع���ا��قيقة�ال�ا��يال�تا   .ر

    )٥(  - ار:  

�قو�م     �أد�ي �عمل ��ل �مضمو ��� �الذ�ن،�. ن�ف�ار�أو�املعا�ي �يطر �ما �أو قواملع�� ل

ه�فكرة�صغ��ة،�كنقطة�صغ��ة����بحر�   ل��رفيباد
   ّ ُ

�تأخذ������ساع�ش�ئا�فش�ئا،�وكأ��ا�
  

                                  
ً ً

�م� �فسيحا �ان�ثاقا �نفس�ا �من دوائر�تن�ثق
  

                                     
ً ً

�من� �يالئم�ا �ما �لنفس�ا �ت�� �ثم ��طراف، �امي
 

                                       
ُ

�شاعر�آخر،� ان�وأخيلة�وصنعة�شعر�ة�محكمة�يتم�����ا�شاعر�دو نألفاظ�وأساليب�وأو ز

لف��ا�ا�حي�ئذ�وقد�خرجت����ثو��ا�القش�ب�لتؤثر����النفوس،�ولتقنع�القلوب�والعقو                                                                              ٍ.  

�أبو��الل�العسكر     ييقو دت�أن��عمل�شعرا�فاحضر:" ل وإذا�أ
  

                           ر
ً ُ

�املعا�ي�ال���تر�د�نظم�ا� 

�ل�ا �واطلب �قلبك، �ع�� �وأخطر�ا �فكرك، �وقافية �إيراد�ا �فيھ �يتأ�ى نا �فمن�تز�و حتمل�ا،



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� ��� �منھ �وال�تتمكن �قافية ��� �نظمھ �من �تتمكن �ما �القصيدة�فإذا. ىأخراملعا�ي �عملت

ذل �و ث �و �أبيا��ا �من �غث �ما �بإلغاء �ونقح�ا رف�ذ��ا ر
   

                                              
ّ َّ ّ

�حس، �ما �وفخمُ                   �و�قتصار�ع�� �؛ن

�ا �أجزاؤ�ا�وتتضارع��واد��ا�وأ��ا زبإبدال�حرف�م��ا�بآخر�أجود�منھ�ح����ستو  " �؛)١(..ي

اغ�مع���كر�ما�فليلتمس�لھ�لفظا�كر�ما؛�فإن�حق�املع���الشر�ف�اللفظ�الشر�ف� فمن�أ
                                                                           ر    
ً ً ً ً  

�ي�و )٢(". �أن �املع�� ��� �اش��طوا �: نولقد �بليغا، �واللفظ شر�فا
  

                    
ً ً

�فيھ �اش��طوا ��ة�: كما

�د�عن��ستكراه،�والطبع�والبع م���ا�عن��ختالل�مصونا�عن�الت�لف�فإن�ذلك�نأن�ي�و
                                          
ً ً َّ

–� �نظر�ا��احظ �الكر�مة–��� �ال��بة ��� �الغيث �ص�يع �القلوب ��� �وال�يصنع�)٣(.�يصنع

  الكالم��ذا��ثر�إال�إذا�استو���حد�الصدق
                                    َّ َّ

فال�لمة�إذا�خرجت�من�القلب�وقعت����"  :

��ذان�القلب،�وإذا�خرجت�من�اللسان�ل زم�تجاو  
             ُ

.")١(  

�ع���      �الشاعر�حافظ �أن �يالحظ �ف��ا، �وتصرفھ �ا��ص��، �يز�د �ابن �معا�ي والناظر�إ��

�الشعراملع�� شرف �لعمود �تقر�ره ��� �القديم �النقد �بھ �أو��� �مدح��العر�ي�الذي �فقد ،

متھ�و�م ّ                                                                   و بكر�م�ا��صال،�و�فعال�ا��ميدة،�واملناقب�العالية،�كما�افتخر�بأر �ى�  رتھ،�و

���� �يصو ثائھ، �و �وفخره �مدحھ ��� �و�و �لب�ائھ، �القلوب �وأوجع �فأثار����ان رولده ر

�الصدق����عاملھ� �عليھ���سان،�وكأنھ�بذلك�ير ىمعانيھ�املثل��ع���ملا�يجب�أن�ي�و ن

�ملن� �تامة �مطابقة ��وصاف ��ذه �مطابقة �إ�� �يلتفت �أن �دو �ا��يا��، ه �وتصو ناملثا��، ر

ل�ابن�يز�د�فبعث����النفوس�معا�ي�ا��ب،�وأع���م�انة�املرأة،�ّ         ولقد��غز. يمدحھ�أو�يرثيھ

�لنا� صف�جمال�ا�وحدثنا�ع��ا�حديثا�عذبا�لطيفا،�وخاض�ب��اعة�مجال�الوصف�فأبر زو و
   

                                                                           
ً ً ً

كب�بوساطتھ�مركبا�صعبا�ح�ن� ة�بد�عة�متطابقة�مع�حال�املوصوف،�و الوصف����صو
  

ر                                                                      ر
ً ً

  

�ان�ا ��يل�ونحو�ذلك،�ولقد���ا�رعرض�لبعض�املوضوعات�ا��ديدة��وصف�النجوم�و

ابن�يز�د،�ولكنھ�أحال���اءه�إ���نقائض�فنية�ذات�قيمة�فكر�ة�وأدبية�عالية،�ومع�ذلك�

لم�يقذع����نقائضھ�وإنما�أوجع��شر�ف�الكالم،�وإبراز�املثالب،�ولم�ن��ظ�لھ�مع���من�

                                                           
  .قمیحة، بیروت، لبنان/ ، د١٥٧:  الصناعتین- )١(
  .٩٩، ١/٩٨ً                                                       البیان والتبیین للجاحظ، نقال عن صحیفة بشر بن المعتمر - )٢(
 .بتصرف یسیر. ١/٦٥:  البیان والتبیین– )٣(
  .١/٦٥:  البیان والتبیین– )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�النق �قبل �من �عليھ ف �املتعا �النظام �ل�ذا �مخالفة ��عد�ا �أن �يمكن �ال��  املعا�ي
ر 

                                                                     َ
ِ  

اد�ّ

  .والشعراء�ع���السواء

حبة،�وحفظھ�     �–�كما��و�معتاد�–رولقد��انت�ثقافة�ابن�يز�د�ا��ص��� ر�لكث���من�مأثو

��ذه�املعا�ي�تقليدية� نالشعر،�فجر�لديھ�ي�بوعا�من�املعا�ي�منذ�صغره،�وطب���أن�ت�و
                                                                              
ً َّ

� �معا�ي �محصو �من �ذ�نھ، عاه �و �حفظھ �ما �ف��ا �ي�بع ��مر، �أو ل�� �ح���خر�نول �إذا�،

�بفكره،� ��ستقل اح � �يراعھ، �واشتد �سليقتھ، �وقو�ت �ثقافتھ، �واكتملت �عوده، راستقام

د�ع���ذ�نھ�ا��ديد�من��ف�ار�واملعا�ي د�ال��سلم�. رو��ساق�لطبعھ،�و�توا روذلك�أمر�وا

�الشاعر� �يدان �ول�س ، �مر�الد�و �شاعر�ع�� ر منھ                                          ُ  ّ–� �أر �معا�ي�–ى�فيما �من �أخذه �بما

� �البعض ��ان �وإن �محافظة��خر�ن، �ذلك ��� �فإن �الشاعر�عل��ا، �يحاسب �سرقة ُ                                                    �عد�ا ُّ

�شاعر�ينمو�عوده� وث�لغتھ،�واتباعا�لسنة�املبدع�ن�ممن�سبقوه،�وال�يتصو ر منھ�ع���مو ر
 

                                                                          ٌ   
ً

وث�الثقا���الذي��ش�ل�تر�ة�صا��ة�لغرسھ�اليا�ع�الوليد ُ                                                                          ر و�شتد�يراعھ�إال���ذا�املو  .  

ف�أن�الشعر����العصر�العبا����قد�أصا      �جعل�وومعر ربھ�قدر�كب���من�ال��وض�والتطو                                     ٌ ٌ

�شعر� �عليھ �يطلقو �إ���الفكرةنالنقاد �املعا�ي �تص�يف �إ�� �املنطلق ��ذا ���م �آل �وقد ،

�دائرة�ب�ن�الناس�جميعا�ع���اختالف�أجناس�م�وثقافا��م،�ف���مش��كة معا�ي: صنف�ن
 

                                                        
ً

�أل��ما، ��عز �أن �و�صعب �والالحق، �السابق ��عرف�ا �العصو ��ل ��� ى مشاعة ّ                                                           ر     ُ ُ ْ ��ذا�  �وكأن

ي�:" الذي�عناه�ا��احظ�بقولھ حة����الطر�ق��عرف�ا�ال�����والعر�ي�والقر واملعا�ي�مطر و

�والسر�ع�.." يوالبدو �بالبدر، �والو��� �بالبحر، �والكر�م �باألسد، �ال��اع �ك�سمية وذلك

�أو�الطائر�ونحو�ذلك ��خر� .با��واد �ثقافة�مبتكرة معا�يوالصنف �نتاج ��� �وليدة، ،

�واسعة�وملكة�ذ ة�فكر�ة�وعقلية�ذات�شأن،�ومثل��ذه�املعا�ي��عز ىوقية�واعية،�بل�وقد  
ُ                                                               ر
 

ُ                                                                                  إ���صاح��ا�فيعرف���ا�كما��عرف�باسمھ�ولقبھ�وكن�تھ،�وتنظر�إل��ا�وسط�املعا�ي��البدر� ُ

تحيط�بھ�النجوم،�أو��الشمس�ب�ن�ال�واكب
 

                                     
ُ

ُ                                     وا��ق�أن��ذا�الصنف�من�املعا�ي�عرف�بھ�. 

�في �شاع �إذ �عامة، ����الشعر�العبا��� �و�ج��اد �وت�سيق�ا، �وتز�ي��ا، �باملعا�ي ��حتفال ھ

�الشعراء� �من �واملولدين مي �الر �ابن �عن �عرف �مثلما �وتجديد�ا �واست�باط�ا، وتوليد�ا،                                                                            ُ

�وأ�ي�الطيب�املتن�� �ومن��وأ�ي�العالء،يأمثال�أ�ي�نواس�و�شار�وكذلك�أ�ي�تمام�والبح��

��س�ش�د���م�: " ل��إ���القوّ                                 ومن�ثم�ذ�ب�أبو�الفتح�عثمان�بن�ج�. ع���شا�ل��م ناملولدو



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

شيق�إ����عليل�ذلك�)١(".���املعا�ي�كما��س�ش�د�بالقدماء�����لفاظ� ر�ولقد�ذ�ب�ابن�

�أقطار�: بقولھ ��� �باإلسالم �وان�شار�العرب �الدنيا، ��� �الناس �ال�ساع �ا�سعت �املعا�ي َّ                                                                      إن

�املطاع ��� �وتأنقوا �ا��واضر، ا �وحضر ��مصار، ا �فمصر ض، و� َّ                                                  ر  و ّ �وعرفوا�  �واملال�س، م

�من�فضل�ال�ش�يھ�وغ��ه   )٢(..لبالعيان�عاقبة�ما�دل��م�عليھ�بدا�ة�العقو

��ذين�ا��انب�ن�من�املعا�ي����شعره،�و�ش�ل�    والناظر����شعر�ابن�يز�د�ال����زه�أن�ير
                                                                             ى   
ّ ُ ُ 

� �منھ ��و �–لا��انب �أشرت ����–�كما ��سلك �ف��اه ثة؛ �املتوا �الشعر�ة �الثقافة ر�جانب

����مديحھ�من�املعا�ي�قيطر ف�وَّ                                          �يل�السالك�ن�من�قبل�وقد�عبدوا�لھ�الطر�ق،�معانيھ�س

وائح� ن،�كقولھ����املمدوح�الذي��ستدل�الركب�ب�سيم�كرمھ�و رما�طرقھ��خر   :جودهو

  ولو�أن�ركبا�يمموك�لقاد�م�
                         َ ً

ُ                               ����سيمك�ح����ستدل�بك�الركب   َُّ َ  

�القائل   :لفإنھ�يذكرنا�بقو

��عرف�الر� ُ                    ر عرفت�القبو   َّ                      ���ودل�ع���نفسھ�املوضع اح� 

  :ّ                                                     وملمدوحھ�م��لة����القلوب�ال�تدان��ا�م��لة،�ع���حد�قولھ

ّ                        ��لذاك�محل�حبات�القلوب    ُ     �أ�لَ                �من�القلوب�وأنتَ     حللت َّ  

ثائھ�يدعو�ل��دث�بالسقي،�وأن�تمطره�ال��اب�كما��انت�أناملھ�����با��ود�ع��� رو���

�� رالناس،�والدعاء�بالسقي�معلوم�مش�و   :ل��الشعر�العر�ي،�يقوُّ                                    

سقى�جدثا��ع
 

           
ً

ـــرصة�ســـــــ ــ ّ         رمـرا��ـ ـــسـ    ّ ـــٌ           حاب�ماؤه�ســـ ــ ــ ُ         ح�سلوبـ َ ّ  

ٌ                        ر ض�نا�أن�يصوب�لھ���اب���� ــــا��انت�أنامـــــــــكم   ــ   ُ        لھ�تصوبــ

�عرف� �ا�����إال�إذا �وال��عرف �النقص، �عرف �إال�إذا �الفضل �ال��عرف �املرء �أن وفكرة
  

                                                                      
َّ ّ

فة�����ذ�ان،�كقولھالشر،�مسأل �ة�معر وة�جا   :ر

  ُ                              �كذلك�لوال�النقص�لم��عرف�الفضل  ولم�يك�لوال�الشر�ل�����حامد���

                                                           
  .  طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت٢/١٧١:  العمدة البن رشیق- )١(
ٕ                                   ٕواذا تأملـت هـذا تبـین لـك مـا فـي أشـعار     : " ً                                      ًوابن رشیق یقول فـي عمدتـه تعلیقـا علـى ذلـك  .    ١٧٢ / ٢  :         العمدة-   ) ٢ (

                                                                                            الــصدر األول اإلســالمیین مــن الزیــادات علــى معــاني القــدماء والمخــضرمین والفــرزدق وأصــحابها مــن التولیــدات 

ّ                                                                                                   ّبـــداعات العجیبـــة التـــي ال یقـــع مثلهـــا للقـــدماء، إال فـــي النـــدرة القلیلـــة، والفلتـــة المفـــردة، ثـــم أتـــى بـــشار بـــن بـــرد    واإل

ً                                                                                           ًوأصـــحابه، فـــزادوا معـــاني مـــا مـــرت قـــط بخـــاطر جـــاهلي وال مخـــضرم وال إســـالمي، فالمعـــاني ابـــدا تتـــردد وتتولـــد، 

  .   ١٧٢ / ٢  ".ً                      ًوالكالم یفتح بعضه بعضا 



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �مجر د�����ذ�ان،�قولھ�عن�سعة��مر�وضيقھ،�ولعلھ�يجر ىومن��ذا�القبيل�املتوا ى ر

  :املثل����كث���من��حيان،�وال�ننكر�بذلك�فضل�طرافتھ

�ضاقت�عليك�عراصھ� ُّ                              �فلم�تضق�الدنيا�وال�سدت�السبل    لوإن�م�� ُ  

و�و�مما�يدخل�أيضا�تحت�قولھ��عا��
 

                                
ً

�املالئكة�ظال���أنفس�م،�قالوا�توفا�مإن�الذين�:" 

ا� �ف��اجر �واسعة �هللا ض �أ �تكن �ألم �قالوا ض �� ��� �مستضعف�ن �كنا �قالوا �كنتم، وفيما ر ر
                                                                         
ّ

  )١(.."ف��ا

كذلك�مسألة�أن�الفقر�ل�س�باإلقالل،�ولكنھ�ببخل�النفس�و�
 

                                                   
ُ

�ط�ذلك�بالقناعة،� ر��ا�و                         ّ

�ابن�يز�د����ذلك�املع�� دة�����ذ�ان،�يقو لمن��ف�ار�املتوا   :ر

وما�الفقر�باإلقالل�إن�كنت�قا�عا
                               
ً  ����ولكن����النفس�عندي��و�الفقر   َ

 
   

                               ُ
ِ

َّ ُ ّ
  

َّ                                               ل�س�الغ���عن�ك��ة�العرض�ولكن�الغ���غ���النفس " )١(:ومنھ�ا��ديث�الشر�ف َ وأخرج�". َ

�هللا: ّ           أ�ي�ذر�قالّ             ابن�حبان�عن� سو لقال���� �ك��ة�املال��و�: ر ىيا�أبا�ذر،�أتر : ُ     �قلتالغ��؟ّ                              

� سو ل�عم،�يا� �قلة�املال��و�الفقر؟�قلت: �قال.هللار   أف��
ُ                           ى ّ
�هللا:   سو ل�عم،�يا� إنما�: قال. ر

�ط��نا�ب�ن�مسألة�بخل�". الغ���غ���القلب،�والفقر�فقر�القلب� روإن��ان�ابن�يز�د�قد�

  .النفس�والفقر

�ة�و� ب�أو�لر �القصر�لتحقيق�مأ �و�ھ���وال�أثناء�دخو ؤو�ح�ن�يحدثنا�عن�جرأتھ�و ر ل ر                                                                           ُ

  :لمحبو�تھ،�فيقو

َ                          وعلمت�أن��مر�ل�س�دواؤه�� �والت�ح�ن�تجاسر   ُ �إال�ا��سو
ر  

 
                       

ُ َ  
ّ

  

��شار�بن�برد دة����ا��واطر�أيضا،�و���مثل��ذا�املع���يقو ل فإنھ�من�املعا�ى�املتوا
 

ُ                                                                         ر  
ً

 :  

اقب�الناس�لم�يظفر ���وفاز�بالطيبات�الفاتك�الل��  �بحاجتھرمن�
 

                             
َّ

  

ا�قد�اقت�س�ا�من�حكمة�تقو لو�ش����عض�الباحث�ن�إ���أن��شا
 
                                                      ر
ً
�ينفعك�: "   انظر�إ���ما

،�و�و�من�املعا�ي�ا��ديدة����"ودع�كالم�الناس،�إذ�ال�س�يل�إ���النجاة�من�كالم�الناس

                                                           
  .٩٧: اآلیة:  سورة النساء- )١(
                       ینظــر الــدر المنثــور لجــالل   .                                                                      الحــدیث أخرجــه البخــاري ومــسلم وأبــو داود والترمــذي والنــسائي عــن أبــي هریــرة-   ) ١ (

    .  م    ١٩٩٣                        ، طبعة دار الفكر، بیروت   ٩٦ / ٢               الدین السیوطي، 



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�سلم�ا��اسر،�ولعلھ�)٢(.العصر�العبا��� �ومن��ذا�القبيل�قو
                                     ل  
ّ ُ قر�ب�من�ب�ت�ابن�يز�د� 

  :ا��ص��

اقب�الناس�مات�غما���� من�
                        ر  
ً ّ ـــــــــوف   ـاز�باللـذة�ا��ســ

  
                

ّ ّ
ـــ ــــــــ   روــ

  :عن�إساءة��يام�وإحسا��ا: أما�قولھ

وقد�تحسن��يام��عد�إساءة�
 

                        
ُ

  ��و�ذنب�صرف�الد�ر�ثم�يتوب   
                         َّ ُ

  

ّ                       ص���ألم����ب�تھ�بمع���ِ       أن�ا��: ����املنصف�إ��)٣٩٣ ت(فلقد�أشار�ابن�وكيع�التن�س���

  )٣(:لأل�ي�تمام�حيث�يقو

� ىك��ت�خطايا�الد�ر����وقد�ير   
                            َّ ُ

ُ                            ��بنـداك�و�و�إ���م��ا�تائب    َّ  

مي�من�قصيدة�يمدح���ا�أ�ي�العباس�بن�الفرات �ابن�الر ووقر�ب�منھ�قو   )٤(:ل

ات  ُ                          أساءت�����يام�يابن�محمد�� ر��و�ن�إ���اليوم�معتذ                         َّ  

َّ                                                          نھ�أك���النقل�عن�أ�ي�تمام�وأن�أبا�تمام�قد����من�ذلك�فقال��ابن�يز�د�بأولقد�ا��م

�ابن�وكيع لشعرا�فيھ،�يقو
 

                       
ً

�شعره�:"  يوقد����أبو�تمام�من�سرقة�محمد�بن�يز�د��مو                                                 َّ

  )١(:فقال

ــــدل�مـــــــــــمن�بنـو�بح ــ ـــمن�بنو��غلب�غـ    ن�ابن�ا��باب�����ـ ـــ ـــ   داة�الكـالبــ

ــــــــمن�طفـي ــــامـل�وعـ ـــــــ ـــر�ومـ ـــــــــــن�ا��ـــــ ـــرث�أو�م     ا����ــ ــ ــــن�عتــ ــ   ـيبة�بـن�ش�ابـ

ـــــــــإنما�الضيغم�ال�ص ـــ ــ �أبو��شــ ـــرو ـــبل�جبــ�ـ        ـ ــ  ار��ل�حنـ�س�وغــ
                ٍ
ّ ـــُ   ـابــ

���� ـــو�   يمن�غدت�خيلھ�ع���مسرح�شعر ـــ ــــــــ ــ ـــــو�ل��ـ ا�ع����كتا�يــــــــ   رـ�ن�

ة�أس ــــــــــــرغا ــ ـــــــــــخـنت�عيـ �املـعـ ـــــــــنـو ـــواسـ�باحـت�مح   ا�ي����ـــــــــ ـــ ــــــــ ــ م��دابــ   رـا

�من ـــىلو�تر ــــــــ ــ ــ ـــطـقي�أسـ ـــ ــــــــ ��ا�ألصبحــــ
 

         
ً

ـــ�� ــــ      ـ ــ ــــت�أســ ـــ  يـرا�لعبـرة�وـــــــ
 

             ٍ
ً

  حابــــانت

ـــيا�ع ــ ـــ ��شعار�صرتن�من��عــــــــــ ـــيذار ـــ       ــ ــ   ـدي�سبايا�تبعن�����عرابــ

ـــطـ ـــــــــــ ـــــــــــ غــ ـــ���إلـيــــــــــــرال� ــ ـــ ـــ ــ ب����ـ ب�يا رك�يا غبـي�إليـك�فاح   ر ـــرو ــ ــ ـــفظ�ثيـ ــ   ا�يـ

                                                           
 . ٢/٧٥:  المكور بدیوان بشار ابن بردتوالبی. ١/٤٣جورجى زیدان :  تاریخ آداب اللغة العربیة- )٢(
 .، والبیت المشار إلیه من قصیدة یمدح بها أبي سعید التغربي١/١٧٥، ودیوان أبي تمام ٤٣٣: صف المن- )٣(
 .٤٣٣: المنصف البن وكیع: وینظر. ١/٣٩٠:  دیوان ابن الرومي- )٤(
  . ٤٤، ٤٣:  المنصف- )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�تخرج�عن��ذا��طار�الذي�يرتكز����غالبھ�ع���تقاليد�فنية��ال�ت�ادغزلھمعانيھ����أما�     

���� �غزلھ�يدو ثة����الكث���الغالب�وقد�يصعب�ع���الشاعر�الف�اك�م��ا،�ولم�يز رمتوا ل ر

�ومعاناة� �املحبوب، �من ��الش�و �الشعراء �كث���من �معا�ي �فيھ �تدو �الذي �الفلك ىنفس ر

��ش�يھ�وج��ا�بالشمس�املن��ة�ونحو�القيل�والقال،�ولوم��حبة،�وخيانة�الع�د،�ومن�ثم

و���جانب�آخر�من�. ذلك�من�معا�ي�ك���ترددا�ا�ع���ألسنة�الشعراء�من�قبل�ومن��عد

�بالطر�قة� �يذكرنا �أحبتھ، �القصر�ومالقاة �دخو �ف��ا �وصف �ال�� �قصيدتھ �السيما لغزلھ

�الش��� �طر�قتھ ��� �يعة � �أ�ي �عمر�بن �مذ�ب �وأسالي��ا �ا �أف�ا ��� �ونر رالعمر�ة، ر ����ى ة

�وما� �العاطفية، �وتصو�ر�املغامرات �القص، �أسلوب �سلوك ��� �القصيدة �ومن�� ، لالغز

� ريتصل�من�ذلك�من�احتفاء�ال�ساء�بھ�و�غزل�ن�فيھ،�بل�و��ص�تھ�ال��جسية�ال���يدو

�بالسالمة �ل�ا �ودعائھ �نفسھ �ع�� �وثنائھ �حول�ا، َّ                                              ل الغز   .���� �وا��ا �بأعي�نا �نراه �ذلك �ل
 

                             
ً

����ذلك�قصيدتھ�تلك�مما�يدل�ع�� ل�تأثره�بمن���عمر�����ذا�الشأن�ولقد��سطت�القو

اسة�غزلھ�وأب�ت�عن�وجوه �الشبھ�والتأثر�ب�ن�الشاعر�ن،�ر���د
 

                             
َّ

ه��نا�   .رفال�حاجة�لتكرا

و�و�ح�ن�يحدثنا�عن�الليل�و�صف�طولھ،�وتخصيصھ�إياه�بأن�لھ�صلبا�يتمطى�بھ�كما�
                                                                             
ً ُ ّ ُ

  )٢(:يتمطى�البع��،����قولھ

 فقلـت�واللـيل�داج
                  ٍ
ـــخص     ُ   ـاصھ�مسدودـ

ـــتـ وقد�تمطى�بصـلب���� �عــ ـــلز ـــنھ�اللـــــ ـــ   بودــ

�الق�س�ح�ن�قال ة�قر�بة�الشبھ�بليل�امر ئ���صو َّ                                          ر   :)١(  

���سدولھ��� رولـيل�كموج�البحر�أ   َّ                           ع���بأنـواع�ال�ـموم�لي�ت�� ٍ                               

فقلـت�لھ�ملا�تم 
 

              
ّ

ــــ ــ ــــطى�بصــ ــــــــ ـــ ــــــــ ا�وناء�ب�ل�لروأ ـلـبھ����ـ دف�أعـجا
 
                    ز
ً
   

َّ                                                                                 كما�يبدو�تأثره�بھ����مقدمتھ�الغزلية�ال���قدم���ا�لقصيدتھ�ال���ناقض���ا�عبد�هللا�بن�

سالھ ا�عناية�صاحبتھ��شعر�ا�الطو�ل�وتفن��ا����طيھ�وإ رطا�ر�حيث�قال�مصو   
ر                                                                     ّ ً
 ّ:  

ُ                      فبنف����دمج�مشط��ا�� ـــ��ومث   َ ــــــــــــــــــ ــ ــــان��ا�املـ ـــ ـــ ــ   ُ       ـراسيلــــ

ة����معلقتھ �الق�س�إ���مثل��ذه�الصو رفلقد�سبق�امر   )٢(:ؤ

                                                           
  .١٥٣:  الذخائر- )٢(
 .روت، طبعة دار األرقم، بی١/٨٢أبو زید القرشي :  جمهرة أشعار العرب- )١(
 .١/٨٤: ي جمهرة أشعار العرب للقرش- )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ات�إغدائره� ����مث���ومرسل  �العال��رمس�شز ُ                           ى  ����تضل�املدار ّ    

�الصياغة،�     �وجمال ، �التناو �فضل قة �مطر �معا�ي �من �طرقھ �للشاعر�فيما �أن لع�� و

�وال �بم�سمھ، �و�ختم�ا ���ص�تھ، �بطا�ع �يطبع�ا �يز �ولم ��داء، وعة لو �يتأثر�ر �ض���أن

�ة�مألوفة�. " الشاعر��غ��ه،�و�س�ن��س�تھ رفالشعراء�ج��ان�ع����عد�الزمان�وامل�ان�والعا

  )٣(".بي��م�

    � �فضل �وألفاظھ�التجديدوللشاعر �بل ه �وصو ه �وأف�ا �موضوعاتھ �من �جانب ر��� ر

� �أيضا وأساليبھ
 

              
ً

–� �وأساليبھ �ألفاظھ اسة �د �تفصيال��� �ذلك �تناولت ر�وقد
 

                                               
ً

-��� ��ان ��وإن

�ال�تضيف�إ���معانيھ�ش�ئا� جة��و���أو�باألحر غالب��حيان�ال�يمس�جانب�املع���بالد
 

ى                                                                         ر
ً

  

�النجوم،� �يصف �بأن �من�شعره؛ �املوضو�� �ا��انب ��� �تجديده �أن �بذلك �وأع�� �بال، ذا

�ان�السباق�ومرات��ا�املختلفة،�أو�يصف� ل�ا،�عالقة��عض�ا�ببعض،�أو�يصف� رو�عدد�منا ز                                                                              ُ

�ا��مامة�ال���فقد ����حادثة�صيد�ونحو�ذلكلنا �ذلك�مما�يحسب�لھ،�. ٍ                               ت�أن�س�ا ُ                     ل أقو  

صف�حر�ا��ا�)ناملأمو(وقد�أشرت�من�قبل�إ���أنھ�أثار�إ��اب� صد�النجوم�و و�لدقتھ���� ر

؛�فقال�ألتباعھ �ا�من�مجموعات�نجمية�أخر ىومواقع�ا�وعالق��ا�بما�يجاو ر �ذا�شعر�: " ُ                                                                

�فيھ �صعد�الفلك�ف�لم�ما �كأنھ �عن��كما�سبق�)٤(".رجل اة �الر �أحد �قو وأن�أشرت�إ�� ل

�ان�ا��يل لم��علم�أحدا�من�العرب����ا��ا�لية�و�سالم�:" رقصيدتھ�ال���وصف�ف��ا�
 

                                        
ً

وصف�خيل�ا��لبة�بأسما��ا�وصفا��ا،�وذكر�ا�ع���مرات��ا�غ���محمد�بن�يز�د�بن�مسلمة�

ه�ومعانيھ�)١(". ة�ع���أف�ا ر�ولعل�طرافة�املوضوعات�وجد��ا�ا�عكست�بالضر ور فصبغ��ا�ّ                                                                

 ا��دةبصبغة�
      ّ
وعة�أساليبھ�فبدت�والطرافة ِ ر،�كما�ا�عكس�كذلك�عل��ا�جمال�صياغتھ�و

  )٢(:لوكأ��ا�جديدة،�اقرأه�يحدثك�عن�الفلك�والنجوم�فيقو

ــــوعـق ْ               ـرب�يقدمـ�ا��ـــــــ ــــإ�ليـ   ٌ ـــ ْ               ل�ا�حـ�ن�وسـعـــــــ َ  

�غفر�الز�ا��� ُّ                    ى  أما�تـر َ نا�سـاجـدا�وق   
 

             
ً

  ْ       ـد�ركعـــ

ـــوانتــ ـــ ـــ��ت�عـــــ ــ ـــ ــ   ْ                     تـناثر�العـقد�انقـطع ّ         واؤه����ـ

                                                           
 .م١٩٤٦، دار العلم ١٢٠ّ            مارون عبود :  على المحك- )٣(
  .١٤٧: الذخائر- )٤(
  .١٥٠: الذخائر- )١(
 .وما بعدها١٩٥شعر الوصف من البحث :  راجع– )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ان�ا��يل�فيقو لواسمعھ�يحدثك�عن� ر                                  ُ:  

ـــفأقب ـــــــــــ ـــــــــــ ــــل�فـي�أمـــــــــــ ـــ ـــ ــــرنا�نافـ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ فض�من�سلكھ�املنظم   ٌ      ـر���ـ ُ                     ر   كما�أ ُ َّ    

 أو�الس
       ِ
ـــّ ــ ــ ـــــِ     رب�سـ ـــُ       رب�القـــ اعـ ـــرطا� ـــمـن�ا��   ھ���ـ ــ ـو�شـــ

 
 
      

ُ
ِ
ـــّ ــ ـــ ـــ ُ         وذانق�مــــــــ   ُ    ظلمــٌ

ـــفـواص ــــــــ ــــَ    ل�مــــــ ـــ ـــّ         ـن��ل�قســــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــكأن�عثـ   ٍ         طالة����ــ ـــــــــــ ــ ــ ــــــــــــانيـ��ا�العــنـ ـــــــــــ   ُ   دمـــ

ـــــــــوللم ــ ـــ ـــرء�عن�قــ ـــ ــــدح�ما��ســــــ ـــــــــسن    ُ        تث�����ـ ـــ ــــــــ ــ ــ ـــَّ           ـابكـ�ن�ســـ ــ ـــ ـــ    نا�مضـرمــــ
        ُ ُ ً

  

�الفكرة،�وأمتعنا� أينا�دقتھ����تناو لوقد�مر�بنا�حديثھ�عن�ا��مامة�ال���فقدت�أليف�ا،�و ر                                                                                     ّ

  :بحسن�معا��تھ�ل�ا،�ومطلع�ا

�أم���تك�ح َ                  ق   أشاقك�بر مامة���ـــ ٌَ
 

       
ٌ

اك�ن�يم   �أطراف�� ر  ل�ا�فو
ُ                     ق  ِ  
َ   

ــــــــأض ـــاف�إل��ا�ال�ـ  م�فقدان�آلف���ــ
                ٍ
ُ ــــٌ         وليـل��س  ُّ ـــــــ  ـد�ا��افق�ن���يمـ

 
                 ُ

ِ
ُّ  

�النحو�تراه�يخوض�بك�ا��ديد�من�املوضوعات،�و�طرح�عليك�الطر�ف�من�     ع����ذا

الفكر،�و�ضفي�عل��ا�البد�ع�من�ألفاظھ�وأساليبھ�ف��ا�ا
 

                                                    
َ

�وقد�خرجت�إليك����ثو��ا�اليا�ع�ِ

  .القش�ب

�من�معان��م�ما�تمت���بھ�نفسھ،�و��شغل�بھ�قلبھ�نيرددووابن�يز�د�من�الشعراء�الذين�

  )٣(:لمن�مثل�وصفھ�للمرأة�ا��ميلة�ح�ن�تب�ي�فيغسل�الدمع�ما�تكتحل�بھ،�فيقو

  ��نف����الفداء�دنا�الصباح�فبادر   قالت�ودمع�الع�ن��غسل�كحل�ا�

�فيقوف�و�يكر له����قصيدة�أخر ى   )١(:ر

ثم�ولت��ي�تودعنا��
 

                  
َّ

  ل��كحل�ا�بالدمع�مغسو 

  )٢(:ولعل�من��ذا�القبيل�قولھ

  ��تركض�من�غ���فزع  وا��زمت�خيل�الد���

  )٣(:وقولھ

ٌ                          �والليل�م��زم��غ���عساكر  ُ                          �زمت�عساكره�د���ظلما��ا�� ُ  

                                                           
  . ١٥٥:  الذخائر- )٣(
  .١٦١:  الذخائر- )١(
 . ١٥٨:  الذخائر- )٢(
 .١٥٦:  الذخائر- )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

   � �حد �بلوغ �من �معانيھ ��عض �يز�د��� ��سلم�ابن �ع���عادة�املبالغةو �سرافّ                                            ولم �جر�ا
 

               
ً

ّ                                                                             الشعراء�السيما����شعر�املديح،�ولقد��ان�ذلك�آفة�من��فات�ال���جر��ا�عل��م�ظا�رة�

�بجوائز�م ضا�املمدوح�ن�وكسب�عطا��م�والفو زالتكسب�بالشعر�والرغبة����نيل� فمن�. ر

�ابن�يز�د�يمدح��عض�م   :لذلك�قو

  ني�و�لك�مما�م����ول�س� ٌّ                        لم�يكن����خليقة�هللا�ند���

فمنع�:" �ابن�وكيع��علل�ذلك�بقولھتال�يخفى�ما����الب�ت�من�مبالغة�ممقوتة؛�جعل����و

�الغيب �ع�� �فحكم �واملستقبل، �املا��� ��� �مثلھ �. وجود �الشعر�����ء ��ذا �أشبھ �)٤(".وما

��ش��ھ،�وكأنھ�نظر�إ���ابن�يز�د���� ُ                                             ل وللمتن���قو   )٥(:ل؛�حيث�يقوب�تھ 

   أحدا،�وظ���أنھ�ال�يخلق    ٍ                         لم�يخلق�الرحمن�مثل�محمد�
                     ُ َ ً

  

�عبد�هللا�بن�أ�ي�السمط ّ                           ل ومثلھ�قو  :)٦(  

ى�فيمن�م���� ـــــــــ��أح   رما��ان�مثلك����الو ـــ ــــــــ ـــ ــ ٌ                    ـد،�وظ���أنـھ�ال�يخـ ـــٌ ـــــــــــ   ُ   لقــــــــــ

� ��بيات ��ذه �وكيع–ومثل �ابن �يقو �ع���متفقات“: ل�كما �مجتمعات �واملع��، �اللفظ

و�ذا��عب����س��،�ي�اد�يدخل����أخذ�اللفظ�. يمن�م���،�والشك����املستقبلالتيقن�ف

املد���ومعناه�معا�
 

                 
ً

ومن�أقوال�ابن�يز�د�ا��ص���ال���بلغت�حد��سراف�أيضا�قولھ  )١(".
                                                        
ً ّ:  

ال�شانيك�تحت��علك�ال���   �أكرمھ�هللا�بالدنو�من�قدمك زال�

����املبالغة �ع���إسرافھ �الب�ت، ��� د �الوا �الشعراء�رواملع�� �كث���من �لدى �مستعمل د �وا ر،

�كث���عزةإ��أشار� ل��عض�م��ا�ابن�وكيع�ح�ن�عرض�ل�ذا�الب�ت،�ذكر�م��ا�قو                                                              ٍ:)٢(  

��عيب�عزة��سوة����إ��وس���
                    
ٌ   ُ                        جعل�املليك�خدود�ن��عال�ا َّ

مي �ابن�الر وومنھ�قو   )٣(:ل

 فاغن�����عمة�برغم�عدو���
 

                         ٍ
ّ

  ّ                  �جعل�هللا�خده�لك��عال  ٍ

                                                           
 . ١٧١:  المنصف- )٤(
 .، وینظر دیوان المتنبي شرح أبي البقاء العكبري١٦٩:  المنصف- )٥(
  .١٧٠:  المنصف- )٦(
  .١٧٠:  المنصف- )١(
 .٣٩٤: ، ودیوان كثیر٤٧٠ المنصف - )٢(
  .من قصیدة یمدح بها عیسى بن شیخ. ٥/١٩٥٤: ، ودیوان ابن الرومي٤٧٠:  المنصف- )٣(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ولقد�علق�ابن�وك
 

               
ّ

�محمد�بن�يز�د�السابق�بقولھ ،�أو�“َّ                  ولكن�ا��ص���بالغ�:" ليع�ع���قو

�محمد�بن�يز�د�مادحاّ      �وأشد.أنھ�أشد��ؤالء�مبالغة����معناه �مما�سبق�مبالغة�قو
 

ل
 

                                     
ً

 
ً

:  

��لھ�خوفا�من�اللـ أنت�دو
 

ن                         
ً

ـــَ  ـــ    ــ ـــ ــ �ذلك�حاشاك�دو���ــ نـھ�وما�دو   ن

وتة،�ال���حفل���ا�الشعر����تلك��ونة،�ولقد�واملع����نا�يدخل�ضمن�املبالغات�املمق   

�إ��� �وكيع �وأشار�ابن �بھ، �أو�ي�ساو �العباسي�ن �الشعراء �لدى �املع�� ��ذا ��شبھ �ما د ىو ر

و�ذا�مع���يدخل�:" ٍ                                                           �عض�من�ذلك،�وذكر��عد�ا�ب�ت�ابن�يز�د�ا��ص��،�ثم�أتبعھ�بقولھ

�أنھ�قد�دار����خلده�أن�يقو. ي���قسم�ال�ساو لو�دل��ذا�القو �ا��ص��؛�ل ل��ذا�القو

�املعصية�–�لوال�ذلك�–َّ                                    ولكنھ�خاف�هللا،�فمنعتھ�التقية،�وقد��م� ومما�يدل� )٤(".ل�بقو

����عصره،�قولھ �والشعر �الفكر يع���تفننھ����الصنعة،�وأحسبھ�من�أثر�التطو ي   )٥(:ر

ُ                             لم�يبق�من�بد�ي�جزء�علمت�بھ�    ���إال�وقد�حلھ�جزء�من�الو�ن  ٌ
                          ٌ َّ َّ

  

�الب�ت�مما�يح تاج�إ���إطالة�نظر،�وإن��ان�لم�يخل�تماما�من�املبالغة،�لكنھ�كما�و�ذا
 

                                                             
ً

اد�ثقا���كب��،�وعمق����املع��،�ولقد�أشار�ابن�وكيع�أن�املتن���نفسھ� زأشرت�يدل�ع���

  )١(:متأثر�بھ،�وأنھ�قد�أخذ�معناه�حيث�قال

ُ                              ���فما�فوق�ا�إال�وف��ا�لھ�فعل  ومن�جسدي�لم�ي��ك�السقم�شعرة� ِ  

ُ                                     و��ت�املسل���تقرب�صنعتھ�من�صنعة�ب�تھ:" ل�ابن�وكيع�ب�ن�الب�ت�ن�فقالولقد�فاض    ْ .

� �أخذ �بما �ف�و�أو�� ،�� �أ �بالعذو�ة �املسل�� وكالم
 

                                           ر
ُ

�ا��ص���)٢(.“  �مبالغات ت �تجاو ز�ولقد

�–ّ         �وإن�قل�–شعر�املديح،�ففي�جانب�الرثاء�من�شعره�يمكننا�أن�نقع�ع������ء�من�ذلك�

ثاء�ولده�الصغ�� ���� رحيث�يقو   :ل

ـــال�اس ــ ــــ ــ ـــذات�ح  ٍ               تـ�لت�بـوالد���ـــ ِ           ـمل��غـالمـ ٍ  

ــــ�غ ـــالم�آخــــــ ـــ ــــر�الد�ـ ــــ�����ـــ ــــر�وال�غــ ـــ   ـ���غـالمــ

ـــْ    ت�كـــــــُ     بـدل ـــ ـــ ـــُّ      ـل�ولــ ـــ ود������عـد�عــــــــ
 

               
ُ

ـــٍ  قـر��عـقامـــ
           ُ
ٍ  

                                                           
  .٥٥٨:  المنصف- )٤(
  . ٢١٦جزء من الحزن، : ، وروایة المنصف١٧١:  الذخائر- )٥(
  .دیوان المتنبي للعكبري: وینظر. ٢١٦:  المنصف- )١(
  . ٢١٦:  المنصف- )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�وج      �بالتجر�ة، �انفعالھ �قوة �أن �ب ��ذا�روال اء �و �من ��انت �لديھ �ا��ز �عاطفة ر�شان ن

ف�الذي�أحسسنا�فيھ�باملبالغة �ا��ا رالشعو و���جانب�الوصف�ال�عدم�ش�ئا�من�ذلك�. ر
 

                                 
ً

�أليمة �صيد �حادثة ��� �أليف�ا �فقدت �ال�� �ا��مامة �ف��ا �وصف �ال�� �قصيدتھ ��� . ٍ                                                                          السيما

�ا��ص���واصفا�معانا��ا�وأمل�ا يقو
 

                               ل
ً

 :  

احت���م�لو�تضمن�مثلھ�   و
 
ُ                      ر  َّ
ٍ
ّ ميم   اح�و�و� ر ���ح����آدمي�  ر

 
  

                       ُ   َ
ٍ
ّ َ

  

ضاء�      �إ �ل�س اء�ا �و �فالدافع �حال �أي �ع�� �املقبولة �املبالغات �من ��عد �وتلك رو�ذه ر   
                                                                      ّ ُ

املمدوح�أو�طلبا�لنوالھ،�كما��و�معتاد����شعر�املديح،�لكن�الدافع��نا�يصدر�عن�عاطفة�
 

                                                                               
ً

�ب �مرت �ال�� �الوجدانية �حار�بالتجر�ة �وانفعال ، �با��ز �جياشة َّ                                                            ن  صادقة َ الشاعر�وعصفت� 

�ونفسھ ����غالب�. بقلبھ �لھ �يحسب �بل��و�مما ُ                                                               وانفعال�الشاعر�بتجر�تھ�ال�يؤاخذ�عليھ

  .�حيان

�ف��ا؛�      ه،�أعيد�ألوجز�القو لو�عد��ذا�العرض�الذي�وقفتھ�ل��ديث�عن�معانيھ�وأف�ا ر

�ب�ن�التقليد�والتجديد�وإن�غلب� �عليھ�فيما�أظن،�وال��عناللورف���معا�ي�تدو دم�ل��و

أثر�الصنعة�الشعر�ة�����ذه�املعا�ي،�وال���توصف�بالوضوح����الكث���الغالب�م��ا،�وال�

�النظر،� �إطالة �إ�� �الكث���م��ا ��� �تحتاج ��يحاء �قو�ة �املدلو �عميقة �أ��ا �ذلك ليناقض

وإجالة�البصر،�و���كذلك�تتصف�بالتنوع،�نظرا�الختالف�املوضوعات�ال���أك���الشاعر�
 

                                                                          
ً

�و�ج ق�ا، �طر ه�ومن �أف�ا �و�عكس ���ا، �عرفناه �ال�� ���ص�تھ �ع�� �تدل ا�ا �أ �ذلك رانب ر

�فخره ��� �ذلك �ن�ب�ن �أن ��ستطيع �وصف، �أتم �مشاعره �لنا �وتصف �بل ،  ومبادئھ،

ثائھ،�و���جانب�من�غزلھ،�مما�يؤكد�أن�غالب�معانيھ�وليد�طبعھ�ونتاج� رونقائضھ،�و���

  .ثقافتھ

    )٦(  - ا ا:  

إفضاء�بذات�النفس،�با��قيقة�كما�������خواطر�الشاعر�وتفك��ه،�: ر�ةالتجر�ة�الشع    

ُ                                                                             ���إخالص��شبھ�إخالص�الصو���لعقيدتھ،�و�تطلب��ذا�ترك���قواه�وان�با�ھ����تجر�تھ،�

�صدق� �ع�� ��عتمد �ال �ألنھ �شعر�املناسبات، ����ء ��� �الصادقة ب �التجا �من ��عد رفال                                                                      ُ

َّ                                          �الوجدان،�فيع���الشاعر�ف��ا�عما�يجده�����والبد�أن�يتوافر����التجر�ة�صدق)١(.الشاعر َّ

                                                           
  .، طبعة نهضة مصر٣٦٤محمد غنیمي هالل، /د:  النقد األدبي الحدیث- )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�بھ �و�ؤمن �العنصر�)٢(.نفسھ، �ف�� �ة؛ �الشعو �التجر�ة �أما �الشعر�ة، �التجر�ة �عن ر�ذا

�أو����الباعث�أو�ا��افز�النف����الذي�ينفعل�الشاعر�بھ�و�نقاد�)٣(.الذي�يدفع�إ���التعب��

�ة�طواعية�لھ�ليبدع�لنا�تجر�تھ�الشعر�ة،�و�ذا��ع���أن�ل�ل� رتجر�ة�شعر�ة�تجر�ة�شعو

�عصف�بالشاعر�وتدفعھ�دفعا���وض�غمار�تجر�تھ���سانية�أو�الوجدانية�أو�ا��يالية�
 

                                                                           
ً

  .حسبما�تقتضيھ�أ�عاد�تجر�تھ

�منھ�     �تأخذ �محدد �موضوع �الشعر�ة �للتجر�ة �ي�و �أن ة �ضر �ا��ديث �النقد نو�ر ورى

�وا��ة�املعالم�متم��ة��جزاء����ن فس�الشاعر،�و�ل�جزء�يقود�ناسم�ا،�والبد�أن�ت�و

�سابقھ،�ألنھ��و�الذي�ي�ت���إليھ،�ول�س�ب�ن� نإ���أخيھ،�وال�يمكن�أن�يقوم�جزء�تال�بدو

�تتعاقب� ��جزاء �بل ��ش�ال، �من �ش�ل �بأي �عوائق �وال �و�اد �وال ��غرات �وجزء جزء

م�سلسلة،�و�ل�جزء��غاير�صاحبھ،�ولكن�ل�ست�املغايرة�ال���تفصلھ�منھ�وتجعلھ�نابيا�
 

                                                                            
ً

�و���ع �واحدة، �أو�تجر�ة �كال�واحدا �م��ا �تجعل �وحدة �جميع�ا ��جزاء �أو�ب�ن �فبي��ا نھ،
  

                                                                           
ً ً

�النفس� �ف��ا ��عمل �معا، �عقلية �عاطفية ��� �بل �فقط، �وال�عقلية �فقط �عاطفية ل�ست
 

                                                                      
ً

�واملوسيقية،� �وا��يالية �اللغو�ة �الشاعر�بوسائلھ �خ��ة �ف��ا �و�عمل �العقل، �ف��ا و�عمل

�ش�ئا�سواهو�م��ج��ذا�العمل��لھ�و�نص �ر�و�توحد����قصيدة،�ال�تصو
 

ر                                     
ً

 ّ.)١(  

�أ��ا�    ��و�� �للو�لة �ي��ظ �ا��ص�� �يز�د �ابن �مر���ا �ال�� �الشعر�ة ب �التجا َّ                                                                             ر والناظر�إ��  

ب�بالصدقتتم������الكث���الغالب� �������الواقع�–ر،�وال�يناقض�ذلك�ما����شعره�من�تجا

ب� ب�ت�اد�تخرج��تخص�شعر�املديح،�ومعلوم�أن�مثل��ذه-ربقايا�تجا ����غالب�–ر�التجا

� �ذلك-�حيان �و�عليل �إليھ، �أشرت �الذي �الصادق ��نفعال �نطاق �املدح�: ُ                                                  �عن ��� أن

ف�أو�جميل،�أو� �والتل�ف�إ���صنع�معر و�سيطر�عاطفة�الرغبة�والطمع،�و�ث���ا�الشو ق  
                                                                           ُ

�بجميل �أو��ع��اف �أو��دية، �جائزة �ونيل �الصداقة، �وتوطيد �الصلة، �تمك�ن �إ�� �امليل

�ونحو�ذلك�مما�يكس��ا�شائبة�التحايل�أو�املجاملة�أو�الرغبة�)٢(.والثناء�للقيام��عمل�جليل

���تحقيق�املنفعة،�و���ات�أن�ن�شد�الصدق����مثل�ذلك�أو�نطالب�الشاعر�بھ�ع���غ���

                                                           
 .٣٦٦:  المصدر نفسه- )٢(
 .م٦/١٩٩٠ة دار الشروق ، طبع٩األستاذ سید قطب :  النقد األدبي- )٣(
  . ، طبعة دار المعارف، السابعة١٨٣شوقي ضیف / د:  في النقد األدبي- )١(
 .   مطبعة الرسالة١/٣٣٥على الجندي، ج/ د:  شعر الحرب في العصر الجاهلي- )٢(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�الشاعر�من�خاللھ�املثل�العليا�ملا�ي�ب���. توقع�منھ �صدقا�فنيا�يصو    الل�م�إال�أن�ي�و
ر

  
ُ                                                                  ن ُ ّ

 
ً ً

 

�ي�و �الشاعر�أو�لم�أن ه �يصو �الذي �الواقع �ذلك �طابق �سواء �املمدوح ���سان ر�عليھ ن

  .يطابق،�ومثل��ذه�ا��ال�يمكن�تلمس�ا�فيما�تبقى�من�أبيات�املديح����شعر�ابن�يز�د

�من�أن�شعره�مرآة�     ب�ا��ص���ي�بع����املقام��و لو�ذا�الصدق�الذي�أالحظھ����تجا ر

ّ                                        عاش�الشاعر�آمالھ�وآالمھ،�و�ات���يع�ال�م�نفسھ،�و�واجس�ونبضات���صھ،�فلقد�

�الطموح� �ذو �من �غ��ه �ت �حا �كما ��يام �تھ �حا �ولقد ��ما�ي، �لنيل يوسم���التطلع ر ر

  :واملتطلع�ن�إ���املعا��،�و�و�القائل�عن�نفسھ

ن�بھ�التلف نف����مو�لة�باملجد�تطلبھ�����ومطلب�املجد�مقر
و        

                                                    
ُ ٌ  ِ ُِ ُ ٌ

  

  :ل�أمالھو�و�القائل��ش�و�من�سوء�املص���وخمو

ـــُ                                 أسمو�إ����مل��ق����فيلفت������جـ     ـــ ـــ ـــــــ �ود�ر�م����خرفـ د�عثو
 

  
ر                       

ُ
ِ ٍ

ٌ ٌ ٌّ  

ـــال�ا��     ـــ ـــ ــ ــ ـظ��سـعد�ي�فيما�أحاولھ����من�العلو�وال����عنھ�منصرفـ
   

                                                  
ُ ُ ٌ

  

�ا��كم�كذلك�ع���ما�بالذاتيةومن�ثم�يتم���ا��ص������غالب�شعره�    ،�و����ب��ذا

صف�يتعلق�لد �وغ��. الر�انويھ��شعر�املناسبات،�ومنھ�شعر�املدح،�والرثاء،�والنقائض،�و

�ضباب�. ذلك �من �كثيفة ���ب �ت����ا �الشاعر�ال ���صية �أن ��نا �بالذاتية ٌ                                                                وأع�� ُ

تھ�تتخايل� �صو �صفاتھ،�و�ر رالتجر�ة�الشعر�ة�ال���يمر���ا�أو�تمر�بھ،�بل�يحس�القار ى ئ                                                                                 ّ

ه،�وأعانھ�ع���ذلك�أ ه�وأف�ا رضمن�صو ب�ال��صية�ر �ھ�من�قبيل�التجا رن�معظم�تجا ر

�تث��ه� جدانية �و �إ�سانية �دوافع �نفسھ ��� �الشاعر�ل�ا �و�جد �عليھ �الواقع �يفرض�ا وال��

فالرجل�من�خالل�أبيات�املديح�لديھ�تبدو�ذات�تھ���� .وتضغط�عليھ���واجس�ا�وانفعاال��ا

���ا �يؤمن �ال�� �الرفيعة ���سانية �والقيم �العليا، �املثل   تمجيد
                                                       ُ ُ

��ان� �يبدو���؛ �ما �وع�� ،

ْ                                                                          الشاعر��ع���ب��ظ�عواطفھ�أك���من���ظھ�لعواطف�املمدوح،�اسمعھ�يمدح�ا��سن�بن� ُ

  :و�ب�صاحب�ا��راج����دمشق

ْ                      سقى�دمشق�وما�ضمت�جـ َّ اكھ�ضل    وان��ا���ـــَ خـو�املالط�ن����أو
ر    

  
                      ر

َ َ  ِ
َ ْ

  ُ  عــــــــــ 

ــــإذا�ترنـم�فـي ــ ــ ـــَّ        ھ�الـرعــــ ـــ عـــــــــــ زد�أ
       
ـــُ ــ ـــ ـــــــــُ         حـ���يـن  ُ       جھ����ــ ـــ ـــَ       ازع�غــــــــ ــ ـــ ــ ر�اــ

 
   
ً

  �ثم�يرت
       َّ ُ

  ُ   دعــــــــ

ف�حالية���� �اضا�من�املعر �سقي�
 

و 
 

                            ر
ً

ِ  
ً

    ف��ن�للمـجد�مصطاف�ومـرتبع   
 

                          ُ َ ُ ٌ
ِ

َّ  

م�معـ رحيث�املـ�ا
 

               
ُ

ـــ ــ ـــ  بآل�و�ـب�وشـمل�املجد�مجتمع  اك��ا����ــــــــــــٌ       مود�مسـ
  

                          ُ
ِ ُ

ٍ  

ـــانت�عـ� ـــ �حـ���حــ َّ          ي  وار ـــ َ ـــ ــ ــلـ
 
  
َّ

ُ                           فأصـبحت�ول�ا�مـن�جوده�خلع   ُ          �ا�حسن��� ْ  



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

حيل�املاض�ن،�الرثاءو�و����     ر�مثل�كث���من�الشعراء�ال��عمد�إ���إظ�ار�الع��ة�بالد�ر�و                                                                    ِ

ُ                                                                               وال�يطلب�العزاء�و����ع���ذكر�مناقب�املر�ي�وال��و�ل�من�أمره�ونحو�ذلك،�لكنھ��شعرك�

قع�التجر�ة����نفسھ�ومعاناتھ�م��ا�معاناة�صادقة،�ولعل����امل �بمصابھ��و،�و وقام��و ل

خصوصية�تجر�تھ����شعر�الرثاء�وموت�ولده�الصغ���قبل�أن�يبلغ�العام،��ان�ل�ا�وقع�
 

                                                                            
ْ

�النائحة� �وكأنھ ا، �حا �إفراغا�  �التجر�ة ��ذه �لنا �يفرغ �جعلھ �مما �نفسھ، �ع�� الصدمة
 
ر                      ً                                                      
ً
 ُ

����واحد بلالثك��،�اسمعھ�يقو   :رة�من��ذه�التجا

ـــُّ         أي�مـرمـ مســــــــ روس� ـــٍ         ـــ ـــــــــــ ـــُّ            مـنھ����الت  نا����ـ ـــِ       رب�اليــ   ِ    مامـــــ

�ا��عـ���� ىب�ن�أطباق�ال��
 

                          
َّ

ـــ�ـ  ِ ــ ضراض�السـ ُ           ر  د�و ْ ـــ  ــ   ِ   المـ

ـــيا�شقـ ـــ ـــِ        فس�آذنــــيق�الـنــ ـــــ       ـ ـــَ     ت�وشــ ــ ـــ ي�ا�بانصـ
 

        
ً

ـــ   رامـ

ـــــــــ�تـكـلم ن�إال�كـــ
 

      
َّ

ـــ ــ ـــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــ ــــُ            الظـل�أو�حـ فــئ�����ـ ـــُ      لم�املــ ـــ ــ   ِ    نامـ

ـــلم�تمـت ــــــــ ــ ـــَّ            عـنا�اللــيـ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــا�������منـــ ــ ُ           ـك�إال�عشـ ّ ـــَ ـــــــ ـــَ     ـر�عـ   ِ   امــ

�مـال�ولم�ت ــــن�الــــــــ َ     و ـر ـــــدــ ـــ ـــْ               ر�����إلـى�وقـَّ             ـــ ــ ـــ ـــــــــ�الفتــــــ ـــ   ِ     ـطامـــــــ

ـــفتـنا���م ـــ ـــ ــ ـــُ      ـن�ينــ ــــــــ ـــاغيــــــــــ ــــــــ   ــ����ـ ِ                 ـك�بمنقوص�الكالمــ ِ  

ـــلتـ ـــُ        رعنـي�حــــ ـــ ـ�ن�خــ
       
ُ ـــَ لفـــــــــــ

 
  

َّ
ـــــــــُ      ـت�وقــــــــ   ـ����ـــــ َ         دمـت�أمـــــــــ   اميــَّ

�النحو�     ��ذا �ع�� �وع���ع��ا �قرب �الشاعر�عن �عاش�ا جدانية �و �إ�سانية �تجر�ة ّ                                                                      و �ذه  

�يوجعك� �النفس، �دامي �الفؤاد، �مولھ �ينوح، جل � �أمام اء�ا �إ �فنحن �املؤثر، الصادق
 

ر                                                                       ز
ّ

  

ائدة��عا�ش�ا�. بأنفاسھ،�كما�يوجعك�بألفاظھ�وأساليبھ روالتجر�ة�ع���ذلك�تجر�ة�شعر�ة�

قرب�كما�عا�ش�ا�الشاعر�تماما�عن�قربعن�
  

                                  
ُ ً

.  

�ھ����     ح���سانية����تجا رولك�أن�تتلمس�تلك�الر ب�ال�تأت�نا�الفخر شعرو ر،�و���تجا

�تلمس�ا� �علينا ��س�ل �ال�� �ذات�تھ �من �الرغم �فع�� ، ��خر �ھ �تجا �با�� �عن ىمنفصلة ر

بھ�مختلطا�بفنونھ�والتعرف�عل��ا����فنونھ�الشعر�ة؛�إال�أنھ�ال��ستقل�بفخره�بل�ي��ء�
 

                 
ً

ب�من�حيث�الس��� �غ���ا�من�التجا �ھ����شعر�الفخر�وإن�جرت�مجر ،�لكن�تجا ر�خر ىر ى

�ونحو� �و�صل �املن�ت �وكرم �والسؤدد �و�جداد �الفخر�باآلباء �من �السابق�ن �منوال ع��

�بالعفاف،� �و�تصاف ��خالق، م �بم�ا �الفخر �ع�� �ال��ك�� �ف��ا ��عدم �ال �فإننا رذلك،



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

و�تحقيق�املعا��،�فمن�فخره�بآبائھ�وأجداده�قولھ�يناقض�محمد�بن�صا���والطموح�نح

ان �وجده�عبد�امللك�بن�مر والعبا���،�و�و��ش����نا�إ����سبھ��مو ّ                                                          ي   :)١(  

ان و  أما�صفا�ي�فل�ا�شان����ونما�ي�الشـيخ�مر                                          ُ ُ ُ  

�املوضوع�ن     �ب�ن �الوثيقة �العالقة �الثا�ي: وال�تخفى ��ستد�� �فاألو �والفخر، �لالنقض،

��ذا� �من �خليط �ا��ال ��ذه �مثل ��� �فالتجر�ة �التجر�ة، �ون�� �لتمام�املع��، و�ستوجبھ
 

                                                                          
ٌ

�وعلو� ��صل، �الفخر�بكرم �مسألة �ع�� �كث��ا ��عو �الفقيد �البنھ ثائھ � �و�و��� وذاك،
 

ل                                                                        ر 
ً

 ّ  

��مر�أو�أن� �ل�ذا ��عرض �أن �من �ا��ز�نة �وعاطفتھ �ال�ابية �مشاعره �وال�تحو لال�سب،

  يضغط�عليھ�ضغطا،�وكأنھ��ع
                        ُ ً

لرض�بنفسھ�����ذا�الفخر،�ف��اه�يقو                                   ّ:  

ـــلو����الوجھ�غـطر�ـ ــــــــ ــ ـــ      ـ ـــ ــ �ف�كرامــ ر  ــف�من�غطا
 

                 ِ ٍ  
ٌ

  

الذ
 

   
َّ

�م �ثم�الـذر ىر ُّ                ى ــــــــــــَّ ــ ــ ـــــــــــــن����آل�مــ ان�الـ�ــــــ ُ        و  ر َ ــــ  ــــــــ ـــ ــــــــ ــ ــ   ِ       ــمـامـ

�ي��و�أو     ��ذه� و�و�ح�ن ��عكس �ف��اه�يناقض �نفسھ، �وتمأل�عليھ ��شغلھ القضية�ال��

�و�و� �ال�سب، �عا�� ��صل، ��و�كر�م ��ان �فإذا ��خر�ن، �عند �مثلبة �م��ا �ا��رمان ُ                                                                         �عد

ي�ت���إ���أسرة�عر�قة�مكثت����ا��كم�أمدا�طو�ال،�فإنھ�ال�يجد�ا�متوفرة�����ذا�الذي�
  

                                                                              
ً ً

نھ����مناقضتھ�لعبد����ب�بنفسھ�و�فخر�ع���العرب�و�و�من�املوا��،�وذلك�ما�كشف�ع

  :لحيث�يقوهللا�بن�طا�ر؛�

ـــُّ       أي�مجـ ـــ  د�لـك��عــــــــ
          ّ
ــــــــــــٍ ــــُّ      �أي�ج  رفھ��ـــــــ ــــــــــــ ــــــــ   ــد�لـك���لـــــــ

            َ ّ
ــــٍ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ    ُ ل وــــ

ْ                                من�حس�ن�من�أبوه�ومن����طا� ْ ُْ ٌ ـــُ ـــــــ �غـغال��مٌ   ر�ـ
 

   
ُ

ـــــــــ ـــ ــــ ـــ ــــــــ ؟ــ   ! ُ  ل و

�ـ رمـن�ز           ُ ـــْ ـــــــــــ ُ         ق�إذ��عــــــــ ــــــــــــٌ ــــ�سب����ا�� دوه����ـــ ـــ ـــــــ ــ ل لق�مج�وـ         ُ َ  

�بتجر�ة�الفخر،�     �كذا�تراه�يخوض�بك�تجر�ة�النقائض�أو�ال��اء�و���مختلطة�أيضا
 

                                                                        
ً

وتراه�يضغط�كث��ا�ع���مسألة��صل�والسؤدد،�وعراقة�ال�سب
 

                                                    
ً

����فخره�بنفسھ،��ذا�ال�

�ھ����الفخر؛� ر�ع���أنھ�ال�يفخر�بنفسھ�أو�بصفاتھ�ال��صية�فذلك�متواجد�أيضا����تجا
 

                                                                             
ً

  :فمن�ذلك�فخره�بالطموح�نحو�املعا��

نف����مو�لة�باملج
 

                
ٌ

ـــ ـــــــ ــ ُ        د�تطلبـ ن�بھ�التلف   ُ   ھ�ِ ��ومطلب�املجد�مقر
و                               
ُ ٌ  ِ ُ  

                                                           
  .١٧١:  الذخائر- )١(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ھ�بكرم�أخالقھ�وأنھ     �رو�و�يفخر�����عض�تجا �حيث�يقو ل�ل�س�بفاجر����مقام�الغز ل

�القصر�ومالقاة�ال�سوة   :ل���استعراض�دخو

ٍ                              فل�ن�دخلت�القصر�مدخل�فاتك� َ َ     ��ما�كنت����س���ا��مال�بفاجر  ُ
                             ِ ِ ِ ِ
ُ  

  :لو�قو

مة�بـت�ب�ن�حرائر  ٌ                            مـا�ذاك�إال�أنـ���مـتكرم����  حـر��ر
  

و                          ِ
َ ُّ

ِ  ُّ ُ  

�ھ����    �تجا رومن��نا�نر ،�وذلك�يأ�ي�من�منطلق��مبثوثة����با���الفخرى �ھ��خر ىتجا ر

�ھ� �تجا ��� �مستقال �إفرادا �يفرد�ا �لم �وإن ���ا، ه �واع��ا ز�ذات�تھ �و�ر �بنفسھ، را�شغالھ ز
  

                                                                              و
ً ً

 

�ھ����شعر� .الشعر�ة �ال�نرتاب����ا��كم�عل��ا����مسألة�وصف�ا�بالصدق�النقائضروتجا

ع���الرغم�من�أنھ�دفع�إل��ا�دفعا،�ولم�تقع�من�نفسھ�كما�وقعت�تج
                                                              
ً ،�فلقد�ُ �ھ��خر ىا ر

� �حال ��ل �ع�� �ب��اء �و�و�ل�س �ال��اء، �من �الشاعر�يتحرج اسة�-َّ                                                      �ان �د ��� �أشرت ر�كما

ب�شر�فا،�ولقد�وصفتھ����حينھ�–نقائضھ�   �ولقد��ان�دافعھ�إ���خوض�مثل��ذه�التجا
ُ                                                                 ر ً
 

�بالدافع� �والنقائض �ال��اء �فن ��� �معتاد ��و �كما �ول�س �والوط��، �القومي بالدافع

�و�و�الق �ا��ليفة�ال�����، ��م�ن �فخر�بقتل �ملا �ا��س�ن �طا�ر�بن �ع�� ده � ��� ّ                                                      ر ائل  

جل�من�:" العبا��� ر وكنت�ملا�بلغت���القصيدة�امتعضت�للعر�ية،�وأنفت�أن�يفخر�عل��ا�
                                                                    ٌ  
ُ ُ ُ

ال��م،�ألنھ�قتل�مل�ا�من�ملوك�ا��سيف�أخيھ،�ال��سيفھ�فيفخر�عل��ا��ذا�الفخر�و�ضع�
 

                                                                            
ً

: الذي�بلغ���من�شعر�النقائض�عنده�تجر�ت�نو.." م��ا��ذا�الوضع،�فرددت�ع���قصيدتھ

ّ                                                                                 إحدا�ما�أبيات�قال�ا����الرد�ع���طا�ر�بن�ا��س�ن�ملا�فخر�بقتل��م�ن،�والثانية�قصيدة�

�نفس�ا �للغاية �طا�ر �بن �هللا �عبد �مناقضة ��� �ير�ك�. قال�ا �التجر�ت�ن ��ات�ن ��� و�و

فة�ف�و�ال�يقذع��� ُ                    ���ائھ،�وال�يفحش����و��ص�تھ�ال���تأنف�من�أساليب�ال��اء�املعر

�و�و� �ا��صم، �النيل�من �عنيفة،�الذعة،���دف�إ�� �موجعة، �فنقائضھ �ذلك �ومع ، ْ                                                                       ل القو  

ي��أ�إ���أسلوب�ا��دل�أحيانا،�وسلوك�مسلك�ا��صم����نقض�مزاعمھ،�و�دم�أقوالھ�
 

                                                                         
ً

ده� ّ                                                                               ر ومعانيھ،�وقد�يرميھ����متھ�ال���حالت�ب�نھ�و��ن�الدين�القو�م؛�كما��و�ا��ال����  

�عب �الرد�ع�� �أنجع��� �لي�و �خصمھ �ما�ركبھ ��ساليب �يركب�من �وقد �طا�ر، �بن �هللا ّ                                                               ن د  

اسة�نقائضھ. ْ                              عليھ�والنيل�منھ،�والتأث���فيھ   .رع���النحو�الذي�أشرت�إليھ�من�قبل����د

    � �وصف ��� �بلغتنا �ال�� �تجر�تھ �إ�� �نظرنا ����ا��يل وسباق الر�انفإذا �ترتبط �نرا�ا ،

�ات�واقع��مر�بمناسبة�من�امل رناسبات�ال����انت�تقام����املجتمع�العبا����ع���مثل�املبا



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�من� �بذلك �يرتبط �وما �ا��وائز�ل�ا صد �و �السباق ����حلبة �اليوم ��ش�د�ا رالر�اضية�ال��
 

                                                                             
ْ

�ونحو�ا �با��يل، �العناية �وحسن �وتقدير�م، �للفائز�ن �و�حتفال �التحكيم وع���. ُ                                                                    وجوه

ف�عليھ����الرغم�من�ذلك�فإن��ذه�املناسبة�لم�تخرج�بتجر ر�تھ�عن�حدود�الصدق�املتعا

��خر �ھ �تجا ىبا�� �أفراد�. ر �من �كفرد �املشاركة؛ ح �بر �الشاعر�خاض�ا �أن �ذلك ووعلة

��ؤالء� �من �واحد �وكأنھ �لنا �بدا �قد �ف�و�إذن �نتائجھ، �و�شغلھ �أحداثھ، ��عنيھ ٌ                                                                            الر�ان،

� �تقدير�أحد �أقل �ع�� �أو �السباق، �إقامة ��� �واملشارك�ن �امل�سابق�ن  الفرسان
                                                                   ِ
أ��اب�ّ

�إليھ �أشرت �بر�ان�ما �تجر�تھ ��� �ا��مع �ولغة �امل�سابقة، ُ                                                       ل ا��يو �لنا�.   �يرصد �لم �ثم ومن

�السباق �ملشا�دة �جلسوا �الذين ة �النظا �من �واحد �أنھ �باب �من �التجر�ة ��ذه رشاعرنا                                                                         ٌ .

�ب�ن�ا��الت�ن،�ومطلع�قصيدتھ�تلك��ش�د�بذلك؛�ح�ن��شغلك�منذ�الو�لة� َ                                                                        ق ف�ناك�فر  

ح�املشاركة�ا   :ل،�حيث�يقو)غدونا /�ونحن/�نقود/ش�دنا(: ��ماعيةو�و���بر

ـــٍ         بمجمعة�ض   ش�دنا�الر�ان�غداة�الر�ان��� ِ           ـم�ا�املوســـــــ ـــَّ ـــ   ُ  مـــــــ

ـــــــــنقـ ُ                    ود�إليـ�ا�مقاد�ا��ـــ ـــُ ـــ ــ ــ ــــونحـن�بصن   ميع���ــ ـــــــــعتـ�ا�أقــــــــ ـــ ــــــــ ــ   ُ   ومـ

�والنجاح�وملا��ان�ا��ال�ك    س�امل�سابق�من�تحقيق�الفو ��ع���الفا زذلك�فقد�عناه�ما ر

�تلك �م�متھ �بصبغة�. �� �وصبغ��ا �الصدق، ح �ر �تجر�تھ �ع�� �الشعو �ذلك �أضفى ووقد ر

جادة،��ادفة،�السيما�ما�أشاعھ����أجوا��ا�من�عاطفة�حب�ا��يل�وتقدير�ا�و���اب�

  :��ا،�و�و�يب�ن�عن�تلك�العاطفة����ختام�ا

ب�النجومر�ھ����وصف�أما�تجا    ب�ذات�طا�ع�خاص�إذ�ل�ست�من�قبيل�التجا ر�ف���تجا ٍ                                                 ر
َ                                                                              ��سانية�أو�املواقف�ا��ياتية�ال����عرض�لإل�سان�فتث��ه�فيمتطي�جواد�الشعر�للتعب���

�تأخذ�. ع��ا �و�� �ومل�اتھ، �وثقافتھ �بذوقھ �وترتبط �الشاعر، �با�تمام �تتعلق ��ا�نا َّ                                                                          لك��ا

�النف����املتعلق�با��انب�ال������عنده،�فالرجل�ير�ك�مصداقي��ا��نا�من��ذا�العامل

�التأمل،� �إطالة �إ�� �دفعا �تدفعھ �ال�� ب �التجا ��ذه �بوساطة ���ص�تھ �من �م�ما جانبا
   

                                                                         ر
ً ً ً

 

 واستطراد�العمق����أمر��ستوجب�ذلك�منھ،�السيما�واملوضوع�طر�ف�لھ�صبغة�ا��دة،�
                                                                         َّ
ِ

� �واملشاركة �التقبل �حسن �تتطلب �ال�� �السعة �عمق �كذلك ُ                                                    ولھ ��ذه�ُ �ومثل ، �القار ئمن

تباطا�وثيقا�ح���أنھ� تباط�ا�بنفس�شاعر�ا�ا �من�ج�ة�ا ب�يأتيك�انطباع�ا�العفو التجا
  

ر ر                                                                             ير
ً ً

    

�وكأنھ�جزء�أصيل�من�نفسھ،�من��ا��نا� �ھ�الشعر�ة��خر ى  ال�ي�اد�يفوتھ����با���تجا ٌ                                                                         ر ٌ   

�بل�ل �ھ���سانية��خر ىتأخذ�التجر�ة�مصداقي��ا�فتبدو�وكأ��ا�ال�تقل�عن�تجا عل�ا�تز�د�ر



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ة�ع���خوض�مثل��ذه� رقليال�بما�تتطلبھ�من�استعداد�نف����وعل���يمنح�الشاعر�القد
 

                                                                          
ً

ة�ال��� ب�الشعر�ة،�وأحسب�أن�ابن�يز�د�حرص�ع���أن�يبدو�لنا�ع����ذه�الصو رالتجا ر

�قصيدتھ� �موضوع �و��ن �النفسية �دخائلھ �ب�ن �فر�ط �بالصدق �عفو�ا �انطباعا �عطينا
  

                                                                      
ً ً

�مثال����إحدى��ذه� فيقو
                     ل 
ً ب    :رالتجا

ـــيالـي ـــالك�صــــل�مــــــــ ــ ـــ�يرتاح�فـي ٌ      بح���ـ ـــــــــــ   ُ          ھ�العمـيدــ

�لب ُ              ي طال�انتـظار ــــــــ  ـــتنج لق����ــ ــ ـــاب�ع��ن�ســ   ُ    ـودـ

ـــفب ـــ  مـــــــــات��ــــــــ
ـــــــــكأن  ـي�قـر������ِّ   ـــ ـــــــ ـــــــــــــ���مـــ ـــــــــــ ودـــــــــ ُ   ر و    

���الن ـــرأ ـــــــ ـــجوم�فم��ا�����غـــ ــ ـــ ـــ ــــــــ كــ ب�و روا ٌ        ر  ـــ  ـــــــــــ   ُ   ودــــــ

ب�بحال�من�أحوالھ�وكأن��مر�تجر�ة���صية�مرت�بھ�أو�     َّ                                                                      ر وقد�ير�ط�مثل��ذه�التجا  

�مثال �ا��ديث�ع��ا��علة�لسرد�حديثھ�عن�النجوم؛�كأن�يقو مر���ا�في�و
ل  ن

                                                                
ً   

َّ َّ:  

ـــفخ ـــ ــــ ـــــــــُ       رجـت�حــ ـــ �ن�بدا�س�يل�طالعا���ـــــ
                        
ً ٌ ُ ـــُ    ��س َ ـــ ــ ــ �املصــ    ���قائما�ي�نـقلـــــير

               ُ ً َّ
  

وا��دي��الفرس�ا��صان�شددتھ��
 

                               
ُ

ِ ِ ـــّ      بالسـ   ِ ـــــــــــ ـ
 
               
َ

رج�إال�أنـھ�ال�يص
 

               
َّ

ــــ ـــــــــــ   ُ   �لـــــ

    � �ال�� �تجر�تھ ��� �ا��ال �سردوكذلك ��ف��ا �أليف�ا�الا��مامةوصف �فقدت ��،���� �ف��

ف� �ا��ا �ف��ا�الشعو ب�الواقعية�بحيث�تر �تجر�ة�واقعية�ل�ا�سمات�التجا راملقام��و رر ى ل

�أو��ان� �با��ز �أ�ان �سواء �ل�ا ��عرض �الذي �املوقف �و��ن �النفس �ب�ن �واملزج نباملشاركة،

�ة� ب�بالصدق��نطبا���الذي�يصدر�عن�ر ر،�وعادة�ما�توصف�مثل��ذه�التجا ؤبالسر رو

�للتجر�ة�ا �فإن �ثانية �ج�ة �ومن �قر�بة، �معا�شة �ومعا�شتھ �بھ، �و�م��اج �وتأملھ ملوقف

احت�تنوح� أى�بأم�عي�يھ�تلك�ا��مامة�ال��� �إ�سانيا�عميقا�لھ�خصوص�تھ،�بل� رطا�عا ر
   

                                                                            
ً ً ً

��ستد��� �مأساة ��عد �املوقف �حز�نة، �وحيدة �فباتت �قانص �بھ �أودى �الذي �أليف�ا ّ                                                                          لفقد ُ

شاركة�ال�تقف�عند�حدود��نفعال�با��دث�والتجاوب�معھ�،�و���م�خر�ناملشاركة�من�

� ���قو �يألم ���سان �تر�ك �حيث فيعا � �إ�سانيا �عمقا �التجر�ة �لتعطي �ذلك �تتجاو قبل
   

ر                                                                        ز
ً ً ً

  

ٌ                                                                             الط���و�م��ج�بمظا�ر�الطبيعة�من�حولھ�و�و�جزء�م��ا�ع����ل�حال�ال�يمكنھ�أن�يحيا�

�عنھ �م�سائالومثل��ذا��ثر��نطبا���يفاجئك�بھ�الش. لبمعز اعر�منذ��س��الل�فيقو
                          ل 
ً  :  

�أم���تك�حمامة���� أشاقك�بر
                          ق   
ٌ َ اك�ن�يم  ٌ �أطراف�� ر ل�ا�فو ُ                     ق     

ـــأض ـــ ــ   اف�إل��ا�ال�م�فقــ
                ُّ َ
ـــ  دان�آلف����وليــ

                ٍ
ـــــــــُ ُ                  د�ا��افقـ�ن���يمــٌ      ل��ســ ُّ  



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�أ�عاد�املشاركة�الوجدانية����تجر�تھ�تلك����جل�أبياتھ�مما��عطيك�انط    ّ                                                                    ى وتر �أن�  باعا
 

        
ً

�فيھ� �يخلط �ذا�ي �منظو �من �الشاعر�خاض�ا �وأن �واحد �آن ��� �إ�سانية �واقعية رالتجر�ة                                                                            ٍ
�شياء�بنفسھ�خلطا�حث�ثا
  
                      
ً ً

.  

ب�الشعر�ة�ع���اختالف�ا�ال�نفقد�     �النظر�من�جديد�إ���معظم��ذه�التجا رفإذا�أعدنا

�� ��� ��سر �أث�� �اط � ��� ��ف�ار�وتوال��ا �وا�سياب �الوحدة، ح �ر يف��ا ي ر �ومن�و �أجزائھ، ل

���� �بھ �القصيدة ��عرف ��عينھ �شعر �موضوع �ع�� �م��ا �تجر�ة ��ل �عند �نقف ياملمكن�أن

�و�ذه���� �ان�ا��يل، � �وصف ��� �و�ذه �النجوم �وصف ��� �ف�ذه�قصيدة رالكث���الغالب؛

�طا�ر�بن� �مناقضة ��� �وغ���ا �ابنھ، ثاء � ��� �وأخر �أليف�ا، �فقدت �ال�� �ا��مامة روصف ى

احدة����اقتحام�قصر�عبد�القادر�ا��س�ن�وتلك����الرد�ع�� و�ابنھ�عبد�هللا�بن�طا�ر،�و

�ھ�.. ملالقاة�أحبتھ رو�كذا��ستطيع�أن�تضع�يديك�ع���موضوع�مم���ل�ل�تجر�ة�من�تجا

  .ع���النحو�الذي�بلغنا�من�شعره

  

*** ***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا  

أما�وقد�قض�نا�وقتا�طو�ال�ممتعا�برفقة�شاعر�ة�محمد�بن�يز�د�ا��     
   

                                                           
ً ًً

قد�آن�لنا�فص���

�مالمح�ا��دبية�والنقدية،�و���ع��� اسة�ب�لمة�موجزة�نضم��ا�أبر زأن�نختتم��ذه�الد ر

  .ك����ا�يمكن�أن�تأ�ي�ع����ذا�النحو



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

     � �عن �البحث �مقدمة ��� �أب�ت �عر�شأ�ميةولقد �بن�يز�د �ما�-ا��ص���محمد �قلة غم ر�

�من �لقراء- ھبلغنا �مدعاة ��ان �ذلك ��وأن �وتھ ه �مصاد �ونقده،�روت�بع استھ �د �ع�� ر�قدام

� ��� ضعھ �العر�ي�موضعھوو ��دب �شعراء �من �النا�غ�ن �مصاف �ب�ن �ا��دير�بھ �ال��يح

�العصر�العبا��� �فحو اسة�. لالسيما �بد �قر��ا �يلزم �أو�أديب �شاعر�ما اسة �د ��انت روملا ر

أيت�من�الواجب�أن� رعصره�ومجتمعھ�والب�ئة�ال����شأ�ف��ا�وتر�ى،��وت�ونت�ف��ا�ثقافتھ؛�

�ملا� �مراعاة �التقر�ب، �وجھ �ع�� �ال��ر �الثا�ي �القر �وافق �الذي �عصره اسة �لد يأعرض ن ر

تآه��عض�الباحث�ن�من�أن�مولده��ان�سنة� �خيا�العصر�١٧٥را �ـ،�و�ذه�ا��قبة�توافق�تا
 

                                   ر
ً

 

ن�الرشيد� ،�وقد�تاله�ع�د�آخر�ال� )�ـ١٩٢ -١٧٠( والذ����للدولة�العباسية،�و�و�ع�د��ار

ايقل�شأن
 
 
ً

،�و�و�ع�د�حفل��عن�ع�د�الرش اتنيد�أال�و�و�ع�د�ابنھ�املأمو �العلمية�ربالتطو

�كث���من� �حدة �اشتدت �كما �والتدو�ن، �والنقل �ال��جمة �دائرة �فيھ �وا�سعت  و�دبية
                                                                        ٍ
ّ

ة�الزنوج،�وفتنة�بابك�ا��رمي،� ات�السياسية�و�جتماعية�نذكر�م��ا�ثو ر�حداث�والثو ر

،�ال���نتج�ع��ا�إحراق ل�ا�ومساجد�ا،�وغ���ذلكنوفتنة��م�ن�واملأمو   .ز��غداد�و�دم�منا

�كذلك����     ���م �حاقت �خ�مولد�ا��ص�� �بتا �يتصل �فيما �بالباحث�ن �حاقت �ال�� روالر�بة

� �سنة �وقعت �أ��ا �م��م �البعض أى � �وقد �وفاتھ، �خ رتا تياب�. �ـ٢٤٥ر �� �ذلك �عللت رولقد

�ا �يز�د �ابن �حياة �من �كث��ة �جوانب ����يل �عن �غفل �خ �التا �بأن غم�را��اصل � ر��ص��

اء�النقاد�ع���النحو�الذي�. ش�رة�الرجل�وعراقة��سبھ رأما�ش�رتھ����الشعر�فقد�ثب�ت�بآ

،�ومن�آبائھ�وأجداده�أمثال : يأشرت�إليھ�من�قبل،�وأما��سبھ�ف�و�ي�ت���إ���الب�ت��مو

� سو أينا�أنھ�يلتقي�مع� ان،�وقد� لمحمد�بن�مسلمة�القائد�املغوار،�وعبد�امللك�بن�مر ر ر و

،�)أ�ي�العاص�بن�أمية(،�كما�يلتقي�مع�عثمان�بن�عفان����)عبد�مناف(����جده�<هللا�

  ).عبد�امللك(و�لتقي�كذلك�مع�خلفاء�ب���أمية����جده�

�و�و�ا��صن�الذي�    �بالشام �ا��ز�رة ض �بأ �مسلمة ����حصن �شاعرنا ��انت��شأة رولقد

ان،�ومن��نا�جاءت��س�تھ�إليھ وبناه�جده�مسلمة�بن�عبد�امللك�بن�مر ،�وقد�صار�علما�ّ                                                             
 

               
ً

عليھ،�وإن��ان�يلقب�أيضا�بأ�ي��صبغ،�وأ�ي�بكر،�وا��اصل�أن�شاعرنا�لم�ي��ح�حصن�
 

                                                                           
ً

�خ�أنھ�بارح�حصنھ�مرت�ن صد�لنا�التا رجده�إال�ملاما،�فلقد� ر
                                                        
ً ّ �و���ملا�دعاه��م���عبد�هللا�: ّ

�مصر� �طا�ر�للسفر�إ�� �٢١٠(بن �ال)�ـ٢١١، ��م���إ�� �عودة �ح�� ���ا �مكث �وقد عراق�،

ق�ا�ابن�يز�د�عائدا�إ���موطنھ ففا
 

                               ر
ً

�ع���ما�–ح�ن�قصد�دمشق،�وقد��ان�ذلك�: والثانية.  



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�بن�و�ب،�نوالشاعر�ا��س����خالفة�املتو�ل،�و�ان�يتو���خراج�ا�آنذاك�ال�اتب�-يبدو�

اب�وأعيا��م�ُّ                                                               و�ناك�اتصل�شاعرنا�با��سن�وأخيھ�سليمان�بن�و�ب�و�ما�من�كبار�الكت

� �العصر�العبا��� �الذين��� �كبار�الشعراء �من �كغ��ه �ا��سن �بمديح �حظي �وقد وقتئذ،

  .مدحوا�آل�و�ب

�عن�اوشعر�     �أيضا ��اشف �و�و �طباعھ، �وجميل �أخالقھ، �كرم �عن ��اشف �يز�د بن
 

                                                         
ً

ولقد��انت�عالقاتھ�باآلخر�ن�عالقة�ود�وسالم،��ش�د�. ر��اعتھ�وطموحھ�إ���معا����مو

�ديار�م ��� �ال�يثم �بن �لعثمان �صداقتھ �عالقاتھ�بذلك �عن �بلغنا �ما �قلة غم �و رضر،

ولكن�سر�إغفال�. معا�ش��معھ�إ���حب��خر�ن�وباآلخر�ن،�فقد�بدا�لنا�شاعرنا�يميل�بطب

�خ���ياتھ����مجمل�ا�يرجع�لبعده�عن�ومضات��ضواء�ال���تبقى�مسلطة����القديم� رالتا

وس�القوم�وعلي��م،�ولقد��ان����منأى�ع��م����حصنھ�امل نيع،�وأنفتھ�ؤوا��ديث�ع���ر

���� �سائدا ��ان �كما �املال، �جمع �أجل �من �بالشعر�والتطواف �التكسب �م�نة �اح��اف من
 

                                                                        
ً

�الشعراء�وأعالم�م   .لذلك�العصر�ح���ب�ن�فحو

�م��ا�      �ينل �لم �وأنھ ، ��مو ��ذه �مثل �مسايرة �عن ��لية �انصرف �قد �أنھ �ال��ع�� رو�ذا
 

                                                                       
ً

�دي �قصد �أنھ �خ �التا �لنا �أث�ت �فلقد �غ��ه، �نال �ال�يثم�رمثلما �بن ��عثمان ار�مضر�واتصل

�بن� �هللا �عبد �ناقض �كما �الشعر، �الغنو �مع �وتبادل �شاه، �فرخان �بن �وع���� ، يالغنو ي

�اتصل� �مصر،�كما ة �ا � �إ�� �دعاه �و�و�الذي ، �املأمو �ع�د ��� �ا��يوش �أمراء رطا�ر�أحد ز ن

�ومدحھ،�ولقد�ذ�ب��عض�النقاد�إ���أنھ�استفرغ�مدائحھ����آل�طا�ر،�وإن��ان �نباملأمو

� �لم �خ �املدائحيحفظرالتا �ولم���ذه �وخص�م�بمديحھ، �دمشق ��� �و�ب �بآل �اتصل �كما ،                                              َّ

�ع�ن �أثر��عد �وكأ��ا �قليلة، �أبيات �سو �م��ا �لنا ٌ                                               ى يبق �ناطق .  �شعره ��ان اوإذا
 
 
ً

�بأخالقھ�

فھ�ال���بثقافتھ،�نا��وصفاتھ،�وطموحاتھ،�وعالقاتھ�باآلخر�ن�ف�و�كذلك�ناطق� ر�بمعا

�عص ��� �خصبة ضا �أ �ل�ا وجد
 

                      ر
ً

�مثل�  �جديدة، �شعر�ة �مجاالت ��� �نجمھ �بر ��نا �ومن زره،

�ان�ا��يل�ومراتب�امل�سابق�ن،�وقد�ش�د�لھ���� صف� �الفلك،�و روصف�النجوم�ومناز و ل

�ا��انب� ��ذا ��� �شعره �من �والبا�� �آنذاك، �فنھ �أد�ش�م �ممن �النقاد ��عض �الشأن �ذا

  .يؤ�د�ذلك

�با��ديث�ديوانھ��وأنا�أتحدث�عن�عصره�و�شأتھ�وثقافتھ�وأخالقھ�أغفلولم� لأن�أتناو

�إ�� �ديوانھ �جامع �انت�� �فلقد ؛ �ا��ص��� يالشعر �يز�د �البن �جمع�ا �ال�� ��بيات �عدد أن



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�إليھ) ٣٣٧: (بلغت �ب�سب��ا �يقطع �لم �ال�� ��بيات ��عض �عن �فضال ب�تا،
  

                                                
ً ً

�بحث�.  و�عد

�تبلغ  وتقص�تب�ن����أ��ا
                       ٍ
  ب�تا،�و�ضاف�إ����ذا�العدد�ب�ت�استدركتھ�ع���) ٣٤٠: (ّ

                                           ٌ ً
جامع�

�لھ����كتاب� رشعر�ابن�يز�د،�وتأكدت�من��س�تھ�إليھ،�ولقد�وقعت�عليھ�ضمن�امل�شو

�إجمال�العدد ب�تا،�كما�وقعت�ع���عدد�من��بيات�) ٣٤١: (ناملنصف�البن�وكيع،�في�و
 

                                
ً

�تحت� ة �م�شو �أل��ا �ا��ص�� �يز�د �ابن �إ�� �ب�سب��ا �القطع �من �أتمكن �لم �ال�� ر�خر ى

�تحديد��ل��و�ابن�يز�د�ا��ص��،�أو�شاعر�آخر�غ��ه��عرف�ندو) محمد�بن�يز�د( مس���

�نفسھ �يز�د( باالسم �بن �دقيقة�)محمد �ببليوجرافيا �ديوانھ �عن �ا��ديث �ختمت �ولقد ،

  .ب�ن�قصائد�ومقطوعات�ومتفرقات ألشعار�ابن�يز�د�ا��ص��،�وصنف��ا�ما

�قسم�ن     �إ�� �تقسيمھ �يمكن �يز�د �شعر�ابن ��� �الف�� �الل�و: ىواملحتو �ك���، �ال�� نفنو

�موضوعات�تقليدية،�وتأ�ي�ع����ذا�النحو� �حو ق�ا�ب�ن�الشعراء،�و���غالبا�ما�تدو لطر ر
 

                                                                              و
ً

 

،�والرثاء،�واملديح،�: ���شعر�ابن�يز�د،�بالنظر�إ���مسألة�الكم����أبيا��ا لالنقائض،�والغز

�وا��كمة �والعتاب، �والفخر، ، �وطبيعة  .ىوالش�و �عنده �النقائض،�ت�ال��اء ة �صو رتخذ

 و�ل�س��شاعر���اء،�والبا���من�شعره�����ذا�املقام�نقيضتان،�قال�و�
                                                             ّ
�و���– أوال�ماٍ

� �صغ��ة �شعر�ة ����-مقطوعة ��يمن اعھ �وذ �املأمو �قادة �أحد �ا��س�ن �طا�ر�بن ر��� ن

� �العباسي�ن، �ا��لفاء �وجوه ��� �تفجرت �ال�� �والف�ن ات �الثو �ع�� و���: والثانيةرالقضاء

�ع �الرد ��� �قال�ا �طو�لة �ع���ّ                            قصيدة �والباعث �ا��س�ن، �بن �طا�ر �بن �هللا �عبد ��

� �ا��ليفة �بقتل �و�بن �و�و�فخر��ب �واحد �النقيضت�ن �والز�و�باألصل�)�م�ن(العر�ي ،

����� .���� ط�� �و �قومي �باعث �وابنھ، ��ب �ع�� �للرد �ا��ص�� �خوض �ع�� ووالباعث                                                                ّ ّ

،�ولم�يكن�باعثا���صيا�أو�نحو�ذلك�ومن��نا�فقد�أ املقام��و
  

                                                      ل
ً ً

حدث�ا��ص���بذلك� 

��ذا�الفن�من� ���ق�فن�النقائض،�ثم��و�يحافظ��عد�ذلك�ع���أصو لنوعا�من�التطو ر
 

                                                                        
ً

� �نقائضھ ��� �ي��أ �يز�د �وابن �املوضوع، ��� ��تفاق �فضال�عن �والقافية، ن �بالو �ل��ام
 

                                                                        ز
ً

 –�

� �وصلنا �نحو�ما �أن�–ع�� �إ�� �أقرب �ونقائضھ �ال��اء، ��� �و�قذاع �والشتم، �السب �من
                                                         
َّ َّ

�م   .لناظرات�أدبية،�إن�جاز����القونت�و

�قصيدة�فر�دة�طو�لة��س�يا،�ومقدمة�قصيدة�قال�ا����الرد�      والبا���من�شعره����الغز
 

                                                                            ل
ً

 

� اس��ا �لد �عرضت �و�خ��ة �طا�ر، �بن �هللا �عبد اسة أثناءرع�� �النقائض،�رد �شعر

�و�و�م �القص، �أسلوب �و�ستخدم�الشاعر�ف��ا امية، �د �صبغة �ل�ا ��و��، ّ                                                                    ر والقصيدة تأثر� 



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

� �بمذ�ب ����الغزف��ا �يعة � �أ�ي لعمر�بن �أظن�. ر ولقد�أشرت�إ���أن��ذه�القصيدة�فيما

�عند�ابن�يز�د،�وإن�كنت�ال�أقطع�بذلك�لسقوط�الكث���من� لتمثل�اتجا�ا����شعر�الغز
 

                                                                           
ً

  .شعره

�وتجر�تھ�     �امل�د، ��� �ق��� �الذي �طفلھ ���ما �يخص �شعر�الرثاء، ��� �تجر�ت�ن �يز�د والبن

�ت ��نا �أع���الشعر�ة �الرثاء، �من �اللو ��ذا �خوض ��� �براعتھ �عن �تكشف �فر�دة، نجر�ة

�ع��� �الرثاء �فن �صعو�ة �عموم �من �انطالقا �فيھ، �ا��وض �لصعو�ة ��طفال، ثاء � بذلك
 

                                                                     ر
ً

 

ثاؤه�. الشعراء رولقد�وافق�ابن�يز�د�����ات�ن�التجر�ت�ن�وج�ة�النقد�القديم؛�بحيث�مال�

امرأتھ،�مما��ع���شدة�معاناتھ�من��ذه�نحو�ا��زع�و�يان�أثر�الفاجعة����نفسھ�ونفس�

����الرثاء�. و���تجر�ة�قاسية�ل�ا�خصوصي��ا����شعره. ا��ادثة ب�أخر ىوالبن�يز�د�تجا ر

�أنھ�����ف��ما�ع���منوال� �ب�ت�ن�أر ثاء��خر�ن،�ولم�يبق�م��ا�سو ىالتقليدي،�أع��� ى ر

  .من�سبقھ�����ذا�الفن

ة�عشر�ب�تا،�تقع�متفرقة����شعره،�و�ذا�القدر��من�شعر�املديح�قليل،�ثالثذي�بلغناوال    
 

                                           
ً

�ما� �م��ا �املقام، ��ذا ��� �كث��ة ب �تجا �خاض �أنھ �أخبار�تب�ن �من �عنھ دنا �و �ما رال�يناسب ر

�ا�ي�من�أنھ� وم��ا�ما�ذكره�ابن�املع������طبقاتھ�من� ،)نشاعر�مك���مدح�املأمو(زذكره�املر

� �طا�رأفرغ(أنھ �آل �مدح ��� �كذلك)�شعره �عرض �أنھ �كما �و�ب، �آل �بن�: �ملدح ا��س�ن

�الفن،�وأنھ�قصد�بھ�كبار� و�ب�وأخيھ�سليمان،�ومثل��ذه��خبار�تفيد�أنھ�اش��ر���ذا

�الشعراء�آنذاك لجاالت�الدولة�كغ��ه�من�فحو ّ                                   و�فيد�كذلك�ك��ة�الساقط�من�شعره����. ر

الب�وم�ما�يكن�من�أمر�فإن�البا���من�مدائحھ�أبيات�متفرقة����الكث���الغ. �ذا�ا��انب

�الغاية� �أن �ع�� �مناسب��ا، �ع�� �التعرف �يج�ل �كما �ف��ا، �باملديح �املخصوص �و�ج�ل ُ                                                                             م��ا ُ

�حينھ ��� ستقراطية �الطبقة�� جال � ���ا �يقصد �ف�و�غالبا �وا��ة رم��ا ر
 

                                                            
ً

��غلب�.  ��نا ومن

ول�ذه��بيات�مدلوالت�. عل��ا�الصنعة،�و�سراف�واملبالغات،�وال��و�ل�من�شأن�املمدوح

�تج �عامة �من�فكر�ة �أحد �بھ �يختص �ي�اد �ال �الذي �العام �للمديح �كنموذج �تص�� ٌ                                                          عل�ا

د�ذكر�ا� وعة�صياغ��ا��سلو�ية�بقيت�كأمثلة�يتوا رالناس،�ولقيم��ا�الفنية�واملعنو�ة،�و ر

�خية �والتا �املصادر��دبية ��عض ���ا�. ر�� �يخص �تذكر�مجتمعة �أبيات �خمسة و�ناك

تھ����دمشق����خال �ا را��سن�بن�و�ب�ح�ن�قصد� فة�املتو�ل،�و�و�ف��ا��سلك�أسلوب�ز



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٥٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

ُّ                                                                           املادح�ن،�و�و��العادة�يصف�ممدوحھ�بالكرم،�وطموحھ�للمجد،�و�و�يدعو�لھ�بالسقيا�

ق�ا����شعر�املدح   .وو�ش��ھ�بال��اب�املمطر�ونحو�ذلك�من�املعا�ي�ال���ك���طر

� �ا��ص�� �يز�د �البن �وجدت �–ولقد �لشعره ة �املتكر �مطالعا�ي �خالل ����-ر�من �أبياتا
 

           
ً

�ا �فن ��شر�إ�� �لم ه �أشعا �جامع �أن �و��ظت ، رلش�و �شعرهىالشكوى �فنو . ن�ضمن

�أمو�ة� �أسرة �سليل �فالرجل �ماديا، �باعثا �ل�س �شعر�ا��ص�� ��� �الش�و �ع�� والباعث
  

                                                                        ى
ً ً

 

ىعر�قة،�ولھ�من��سبھ�العتيق�نص�ب�وافر�من�ال��اء�يكفيھ�شر�الش�و ومن�ثم�وجدت�. ّ                                                              

�دائرة �عن �تخرج �ال�ت�اد �ش�واه �ع�� �الباعث �أن جل �و�و� طر�الطموح،
 
 
َ

�لھ �أخالق�موح،

ة� ة�من��يام،�وتا ة�من�سوء�ا��ظ،�وتا رالطامح�ن،�وانطالقا�من�ذلك�فشاعرنا��ش�و�تا ر ر
 

                                                                             
ً

�تأ�ي� �لذلك �و�� �الغالب، ��� ��عي��ا �قصائد �للش�و �يفرد �و�و�لم �الناس، �من ىأخر ى

��خر �قصائده �طيات �ب�ن �مبثوثة ىمتفرقة                                    َّ .� �تدو �ش�واه، ��� �الطبع قيق رو�و� معانيھ�ر

�الناس� �ب�ن �الفضيلة �لضياع �و�سف �إليھ، �الوصو �وال��ز�عن �للمجد �الطموح لحو ل

�املجتمع� �من �الش�و �إ�� �بذلك �يلمح �وكأنھ �نظر�م، ��� ءة �واملر �وا��د �العلم ىو�وان و

  .و��تقد�أخالق�أفراده�وسلوك�م�املش�ن

�عة�أبيات�ال�غ���قال�ا����عتاب�عالعتابولقد�بلغنا�من�شعره����     ثمان�بن�ال�يثم�ر�أ

،�أحد�قادة�املعتصم�و�ان�متوليا�ع���ع�ده�ديار�مضر،�و�بيات�تب�ن�كما�أشرت� الغنو
 

                                                                           ي
ً

 

�قول�ا،� �ع�� �نبل�الباعث �عن �تب�ن �أصدقائھ،�كما �مخاطبة ��� �ولينھ قتھ، �عن� �قبل رمن

تھ�وقت�مرضھ،�كما�ال��عدم�ف��ا�نزعة�املرح� �ا رأع���توطيد�عالقتھ�بصديق�انقطع�عن� ز

ال���تذ
 

       
ُ

ّ                                                                  �ب�السأم�عن�النفس،�ولقد�وقعت�من�خالل�بح�������عض�املصادر��دبية�ع���

� �ا��ص�� �يز�د �بن �محمد �أبيات �ع�� �البن�ال�يثم �نادر�وطر�ف ّ                                                      ر د ����وقصدت  �إثبا��ا �إ��

�الفائدة ���ا �لتكمل �شعر�العتاب اسة �د �من قة�. رموضع�ا � �تقل �ال �حال ��ل �ع�� و��
 
                        ر
َّ
 

�وت��ز�اح��ام�صاحبھ،�قوة�العالقة�ب�نھ�و��ن�وعذو�ة�عن�أبيات�ا��ص���كما�تب�ن�عن

  .وتقدير�ابن�ال�يثم�ل��ص�ابن�يز�د

    � ��� �شعره �– الفخرأما �قلتھ �ع��
 

          
ّ

�وأخالقھ�– �لصفاتھ �صر�حا �ا�ع�اسا �يأ�ي �ف�و
  

                                      
ً ً

. وطموحھ�نحو�بلوغ�املجد،�وذلك�نتاج�ت�و�نھ�ال�����،�وانتمائھ�إ����سب�عر�ي�عر�ق

  ائد��عي��ا����الغالب،�و�و�يأ�ي�مبثوثا�ب�ن�طيات�فنونھ�والوا���أنھ�ال�يفرد�للفخر�قص
                                                     ّ ً

����ذلك�فن�ال��اء�وفن�الرثاء �بما �ا�ي�قد�أشار�إ���قصيدة�قال�ا�. ى�خر زوإن��ان�املر
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�ا��ص� �أمية �ب�� �بخلفاء �يفخر�ف��ا ج�ا�� �دفع� �م،وو �مما �واملديح، �بالثناء �أغرق�م وقد

�مناقضت �إ�� �ال�اش�� �العبا��� �صا�� �بن �عليھبمحمد �والرد �ا���ة�. ھ �تلك �من وفخره

�وعراقة� �بكرم��صل �و�ز�و�فيھ �و�جداد، �الفخر�باآلباء �يميل�فيھ�إ�� �غالبھ ��� تقليدي

  .املن�ت

�فلم�يفرد�ل�ا�قصائد��عي��ا،�بل�تأ�ي�ا��كمةّ                                     وابن�يز�د�ي�بع�من���السابق�ن����شعر�    

��ل �ع�� �و�� ، ��خر �الشعر�ة �أغراضھ ��عض �مضمنة �لك��ة�ىأبيا��ا �قليلة، �أبيات �حال

� �قل��ا �وال�ترجع �شعره، �من �–َّ                               الساقط �أحسب �وصوغ�–�فيما �املثل �ضرب �قليل �ل�ونھ

�ا��ادة�. ا��كمة �املعا�ي ��س��دف ��انت �وإن �مبتكرة، �وال �جديدة �ل�ست �ف��ا ومعان��ا

�وحب�ا��ياة�و�قبال�عل��ا،�والرغبة��� ح�التفاؤ لوالقيم���سانية�الن�يلة،�وتتم���بر �و

  .نيل�املعا��،�و��ذ�العزائم

اسة�فنونھ�الوصفية�ال���أفرد�الثا�ي القسموأما�     ر�من�أغراضھ�الشعر�ة�فقد�وقفتھ�لد

�ومظا�ر�التجديد�ال��� رل�ا�جانبا�من�قصائده،�ومن�املمكن�أن�نتلمس�ف��ا�مالمح�التطو
 

                                                                             
ً

��دب�شعره�ون��ه : رت�نولقد�وجدت�شعر�الوصف�لديھ�يقع����صو. نبدت�تتخلل�فنو

�فنيا،�: �الغ���املستقلة�و�� �توظيفا �والشاعر�يوظف�ا ، ��خر �فنونھ �ببا�� �تم��ج و�ذه
  

                                                        ى
ً ً

 

�و�و�جدير�بالذكر�والتنو�ھ �معانيھ، �و���ز ه �أف�ا ٌ                                                 ر يخدم   .� ة �تأ�ي�ى�خرروالصو �ال�� ���

� ��� �صوشعره،مستقلة �شعره�ثالث ��� �ول�ا �با��كم، ��نا �املقصودة �وصف�: ر�و�� �و��

�ول �العبا����النجوم، �وا��ليفة ��الصو�� �لھ �املعاصر�ن ��ش�ادة �ا��ص�� �فيھ �برع قد

�و�ان�لھ�باع�طو�ل�����ذا�الشأن ولقد�واتاه�ذلك�عن�طر�ق�اطالعھ�ع���ثقافات�. ناملأمو

،�و��� ف����ع�د�املأمو اد��شاط��ذه�املعا نتتصل��علم�الفلك�ومواقع�النجوم،�ولقد� ر ز

ل�واكب،�وك���النقل�وال��جمة�ملصادر��ذا��مرصد�فل�ي�لرصد�حر�ات�الع�ده�أقيم�أو

ف�ف��ود�منھ� �ا��ص����ذا�النوع�من�املعا ض،�ولقد�اس��و رالعلم�من�مختلف�بقاع�� ىر

�الطر�ق� �لغ��ه �وعبد �اش��ر�بذلك، �ح�� �وغ���مستقل، �مستقال �فيھ، �النظم   وأك���من
                                                                        ّ ً

دا����حديثھ�عن�ا. ل�سلك�مسلكھ ولم�يكن�شاعرنا�جافا�وال�غثا�با
 

ر
   

                                             
ً

 
ً ًَّ

لنجوم����شعره،�بل�

� �اللو ��ذا ���وض �شعره �يوظف �أن �الفائقة �الشعر�ة �مو�بتة �ب��اعة �استطاع نإنھ

�مفعمة� �نابضة ة �حا �دماء ��� ��سر �و�� �العلم ح �ر �فيھ �ف�� ، �الفنو �من رالطر�ف ي ى ون

�القص� �أسلو�ي �استخدام �الشعر�إ�� �من �اللو ��ذا �صوغ ��� �و�و�يميل ّ                                                                       ن بالفكر�و�دب،  
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ة�ع���مضمونھ�فيخفف�من�جفافھ،�و��ذب�من�صالبتھ،�والتصو�ر�ليضفي�صبغة�فني
                                               
ّ ُ

ُ                                  و�س�ل�تقبلھ�واس�ساغتھ����النفوس ُ ْ.  

�ان�ا��يل�وفرسان�السباق،�ولقد�اش��ر�كذلك�بجودة�النظم�فيھ: والثانية      وصف�
ِ                                                            ر 
ّ   .

��ذا� �تحديث ��� �أس�م �قد �ا��ص�� �أن �إ�� �أشرت �كما �ذلك، �يؤ�د �ما اء �� �من روذكرت

�وذكر�مراتب�الفن�وتطو�ره�بما�أدخ صد���ر�ات�ا��يو للھ�عليھ�من�دقة����الوصف،�و ر                                                         ٍ  ٍ

،�و�ان�ذلك��عد�أمرا�طر�فا����ع�دهامل�سابق�ن�ع���توال��م����ا��لبة
                                      
ً ً ّ َ ولقد�أسفت�ألن�. ُ

اسة� �بالد �ل�ا �عرضت ��س�يا، �طو�لة �فر�دة، �قصيدة �ا��انب ��ذا ��� �شعره �من رالبا��
 

                                                                         
ً

�نز �يفار �ال �ف��ا �ا��ص�� جدت �و قوالتحليل، �نحو�التعب���باألسلو��نو القص���،�: عتھ

ضوح،� ،�و��ظت�أن�ذلك�قد�أس�م����نقل�مشا�د�السباق�وأحداثھ�بدقة�و ووالتصو�ر ي

وأضفى�صبغة�جمالية�ع���مضمونھ�فضال�عن�أسلو�ھ
 

                                          
ً

.  

�مما�: والثالثة     �بقيت �فر�دة �قصيدة �كذلك �و�� �أليف�ا، �فقدت �ال�� �ا��مامة وصف

�ول ، �اللو ��ذا ��� �شعره �من �نسقط �أشرت �وصف�-قد اسة �د ��� �قبل �من �حدث ر�كما

�ان�ا��يل�كذلك� صف� رالنجوم�و ِ                                          �أ��ا�موضوعات�ل�ست�ل�ا�صبغة�ا��دة����شعر�–و
ا��ص��،�لك��ا�اصطبغت���ذه�الصفة�ملا�أضافھ�عل��ا�من�قوة�ملكتھ،�وخصب�خيالھ،�

�وحرقة� �الفقد، �لوعة �جرب �وقد �السيما �خاص؛ �مذاق �ا��مامة �وصف ��� ّ                                                                   ولتجر�تھ

أينا�الشاعر�وقد�مزج�نفسھ�ا��رم ا،�ومن��نا� ،�و��اه�ب�اء�حا ران؛�ح�ن�أسلم�طفلھ�لل�� ر
                                                                           ى  
ً ً  

��ذه� �يدي �ب�ن �قدم��ا �ال�� اسة �الد �و�� �وأتراح�ا، �أفراح�ا ��شارك�ا �فراح ربالطبيعة

  .القصيدة�عرض�لسما��ا�الفنية�وخصائص�ا��سلو�ية�ال���جعلت�م��ا�فر�دة����با��ا

�وقفت �����ثم �الثالث ��الفصل اسة اسة�الف�� ا��انبرلد �د �ا��ص�� �يز�د �شعر�ابن ر���

�نظرة� �الفن �وعناصر��ذا �مفردات �بالنظر�إ�� �وسماتھ �خصائصھ �ت��ز �شاملة نقدية

�فيھ� �لتتحقق �مجملھ ��� �الشعر �العمل �كيان �عن �تفصلھ �ال �لك��ا �منفردة يتفصيلية

�واتصالھ نھ �توا �ال�تفقده �ال�� �ال�لية ��لف. زالنظرة �عن �با��ديث �و�ساليب؛�و�دأت اظ

�وا��مال �والوضوح �القوة �تتوافر�فيھ �أسلو�ھ �أن �إ�� �ف��ا �شاعر�مطبوع�. وان��يت وأنھ

�اختيار�ألفاظھ� �ع�� �حرصھ �إ�� ة �بالضر اجع � �ذلك �أن أيت � �ولقد �السليقة رحسن ر ور

�الفخم اتھ،�ف�و�ي�تقي�ألفاظھ�وأساليبھ�من�ب�ن�الفصيح�العذب،�واملش�و روانتخاب�عبا . ر

ه،�وتتوافق�مع�عاطفتھوقد�حرص�ع���أن� ة�معانيھ،�وتناسب�أف�ا رتالئم�ألفاظھ�املختا . ر
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ِ 

�يحمل� �يراه �ح�ن �خاصة ��ستعمال �الشا�ع �املش�و �اللفظ �يؤثر�استخدام وا��ص��
                                                                   ر 
َّ  

�شعره ��� �املطرد �الن�� ��ذا �يخالف �ندر�أن �ثم �ومن �عالية، �فكر�ة مدلوالت
 

                                                               
ّ

و�و�كذلك�. 

�السليم،�وال�تبعث�ا��رج����ي��قق����اختيار�ألفاظھ�وأساليبھ�بحيث�ال�ت� قبو�عن�الذو

�ونقائضھ �غزلھ ��� �السيما ��عض�. النفوس، �وتكرار �استخدام �من �يك�� وا��ص��

ل�ا؛�و�أتيھ�ذلك�من�ج�ة� زاملصط��ات�واملسميات�الفلكية�ال���تتصل��علم�النجوم�ومنا

�العلم ���ذا �نفسھ �عامة�يك���فيھ�التكرار�الل. ا�شغال �م��مھ�الشعر �أن فظي،�يوالواقع

�الب�ت� �صلب �التكرار��� �ذلك �منھ �و�قع �شعره، ��� �أسلو�ية �ظا�رة �ذلك ��ش�ل بحيث
 

                                                                       
ّ

�املوسيقى� جات �وتوف���د �الشعر�ة، �ھ �بتجا ��مر�عالقة �ل�ذا �وجدت �ولقد روقافيتھ، ر

و�يقاع����أسلو�ھ،�بل�لھ�عالقة�أيضا�بتمام�معانيھ�وتوليد�ا�وتت�بع�ا�لبلوغ�الغاية�م��ا
 

                                                                                  
ً

.  

ُ                                                                �كذلك�بمتانة�ال��اكيب�وقوة�ال���؛�بحيث�ال��عاب�عليھ�ضم�لفظة�إ���ھأسلو�و�تم���    

وابن�يز�د�ا��ص���يوفر�ألسلو�ھ�ما�يلزمھ�من�أسباب�القوة�وا��مال،�فمن�. ىلفظة�أخر

  �فضال�عما�سبق–ذلك�
            ّ ً

�أسلو�ھ�ع���وت��ة�واحدة�فيملھ�- ق�التلو�ن��سلو�ي؛�ف�و�ال��سو

� �جملھ �بناء ��� �يراوح �ف�و ، �معانيھ�ئالقار ���دمة �و�وظف �و��شائية، �ا����ية ب�ن

ّ                                                  القص،�والتصو�ر،�و�ذان��سلو�ان�يضفيان�صبغة�جمالية�: وأغراضھ�أسلو��ن�مم��ين

  .ع���أسلو�ھ

    � ث�الف�� بناؤهأما �املتوا �التقليد �ب�ن �يدو �فإنھ �شعره �من �وصلنا �بما �يتعلق ر�فيما ر

ة�يبدأ�قصائده�بم. والتجديد�املبتكر قدمات؛��املقدمة�الغزلية�ال���اس��ل���ا�رإذ�نراه�تا

مز�ا�يالئم� �البدء�توظيفا� قصيدتھ�ال���ناقض�ف��ا�عبد�هللا�بن�طا�ر،�وقد�وظف��ذا
  

ر
 

                                                                        
ً ً

 
ّ

�القصر�ملالقاة�. موضوعھ �اقتحام �قصة �ف��ا �لنا �سرد �ال�� �الغزلية �قصيدتھ �اس��ل كما

�بالطلل �الوقوف �بظا�رة �يذكرنا �اس��الال أحبتھ؛
 

                                         
ً

�يل��.  �لم �حرفيا،�غ���أنھ �ال��اما �بھ م
  

                    
ً ً

�العامر�ال� �بامل�� �بالوقوف �صاحبيھ �طالب �أنھ ��� �يتمثل �جزئيا �تحو�را �عليھ لفأدخل
  

                                                                         
ً ً

تھ�والتعر�ج�عليھ� س،�و�و�كذلك�ال�يطالب�بالوقوف�عليھ�بالفعل�بل�يطال��م�بز�ا رالدا ر

�واد�ليبدأ�م�مة�اقتحامھ،�ونراه�ال��غفل�ا��ديث�املعتاد�عن�الراحلة�ال���يمثل�ا��نا�ا�

�املوضوعات،� �املتعدد �الف�� �البناء �إ�� �ي�ساق �التقليدي ��س��الل �ذلك �و�و��� والناقة،

�و�جيد� �فكرة، �إ�� �فكرة �من �التخلص ��نا �شاعرنا �يحسن �ما �وعادة ��ف�ار، ُ                                                                        واملتنوع

�موضوع �إ�� �موضوع �من �املوضوعات�. �نتقال ��ذه �اتصال ��� �تتمثل ��نا �ا��دة وح رو
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ِ 

ا�بحيث�ال�تنقض�فكرة�أخ��ا،�وال�يخاصم�موضوع�أخاه،�بل��ناك�وتوا����ف�ار�وتتا�ع�

�أفرغت� �فتبدو�وكأ��ا �أطراف�ا، ��شد �اط �و �عناصر�القصيدة �يتخلل �أث�� �خيط ردوما ي
 

                                                                         
ً

�ا غم�تنوع�عناصر�ا،�و�غاير�أف�ا رإفراغا�واحدا� ر
  

                                             
ً ً

.  

��ع���أ     �و�ذا �من�املقدمات، ا �متحر �بدءا �قصائده ��عض �ا��ص�� �يبدأ �أخر ة وتا
  
ر ى                                                                   ر
ً ً
نھ�   

��س��الل� �يص����ذا �بحيث �حث�ثا، �ولوجا �موضوع�ا �إ�� �في�� �اس��الال�مباشرا؛ �س��ل�ا
    

                                                                          
ً ً ً ً

���� �ا��خر ىجزءا�ال�ينفصل�عن�موضوعھ�وكأنھ�الفكرة��و������القصيدة�ت�بع�ا�أف�ا ر
 

                                                                           
ً

ا�سياب�واتصال�يأخذ��عض�ا�برقاب��عض،�و�و����مثل��ذا�النوع�من�القصائد�تتحقق�

�امل �وحدو�ة ���ا�لديھ �تصبو �خطوات �بذلك �يخطو �وكأنھ �نا��ا، �فنيا �تحقيقا وضوع
   

                                                       
ً ً ً

�والتجديد�الذي���ق�القصيدة����العصر�العبا��� ومثل��ذا�النوع�. رقصائده�نحو�التطو

�و�دل� �بھ ��عرف �عنوانا �ل�ا �يوضع �أن �املمكن �ومن �واحد، �بموضوع ��عرف �القصائد من
 

 
 

                                                                       
ً

ٍ
ُ

�مف �عن �ف��ا �نف�ش �ألن �كذلك�أقرب �و�� �مضمو��ا، �بمعنا�ا�ع�� �العضو�ة َ                            �وم�الوحدة

�النجوم،� �وصف ��� �قصائده �شعره ��� �النوع ��ذا �أمثلة �ومن �حديثا، ف �املعر النقدي
 

                                                                      و
ً

 

�أليف�ا �فقدت �ال�� �ا��مامة صف �و �ا��يل، �ان � صف وو �ميال�إ���. رو �تميل �قصائد و��
 

                       
ً

�وطر�قة� �بل �أجزا��ا، �وترابط �عناصر�ا �وتداخل �موضوع�ا �حيث �من �وا��داثة رالتطو

  .تعب���ع��اأدا��ا�وال

�املوسيقي     �ت��رك�والبناء �الذين �الشعراء �ف�و�من �ب��اعتھ، ��ش�د �شعر�ا��ص�� ���

اه�يركب�اث���عشرا�بحرا؛�يأ�ي�بحر�ال�امل،�ثم�املديد،� ن�أ موسيقا�م،�ومن�حيث�الو
  

ر                                                                            ز
ً ً

  

�بحر� �نأي �ع�� �ذلك ��عد �يأ�ي �ثم �الرمل، ء �ومجز �الرجز، ء �ومجز ب، �واملتقا وواملجتث، و ر

و�و��ساير�الشعراء����ر�و�ھ�. يط�وا��فيف،�والوافر،�وامل�سرح،�والسر�عالطو�ل�وال�س

،�باست�ناء�بحر�املديد،�الذي�يأ�ي�متقدما����شعره،�و�عد�ذلك�ظا�رة� �من�البحو    املش�و
ر ّ                                                                             ر ُ ً
  

ه �و��ر �الشعراء �فحو �تنكبھ �إذ �شعره، و�� �الشعر�ة،�. ل �لتجر�تھ �مالئما �وجدتھ ولقد
 

                                  
ً

ّ                     ومضمونھ�الذي�صب�فيھ �القص��ة�النفس،�وا��ص��. ُ عا�إ���النظم�ع���البحو ر�ي��ع�نز و
 

                                                
ً

�وحدو�ة�التفعيلة�غالبا�لتحقيق�أك���قدر�من�النغم���� سر�عة��يقاع،�و�ؤثر�من�البحو
 

                                                                              ر
ً

 

�والوافر�. شعره �وا��فيف �وال�سيط ��الطو�ل �النفس �طو�لة �بحو �م��ء رغ���أن�املالحظ

وال�يمكن���القطع�بأ��ا�. ن�الشعراءمتأخرة����شعره،�واملعتاد�أن�تأ�ي�متقدمة�عند�غ��ه�م



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٥٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�منھ �الساقط �لك��ة �شعره ��� �ظا�رة �لغرض�. ّ                                   �عد �معينا نا �و �يخصص �لم و�و�كذلك
  

                                ز
ً ً

 

ه�و�دافع�من�ذوقھ �ھ�غالبا�ما�تم���عليھ�اختيا رمع�ن،�بل��انت�تجا ر
 

                                                              
ً

.  

    � �اختار�ا��ص�� �قافية،�قوافيھولقد �عليھ ��ستعص �ولم �العر�ية ف �ا��ر �غالب و�من

ف�قوافيھ،�وتبلغ�عدد�ح ف�قوافيھ�أحد�عشر�حرفا،�وتأ�ي�قافية�امليم����مقدمة�حر ور و
 

                                                                
ً

�وال�اف �وال�مزة، �والياء، ، �والنو �والباء، �والفاء، �والع�ن، �الراء، نتل��ا �أنھ�. ّ                                                                      �نر ��نا ىومن

�من�القوا������الكث���الغالب،�وقد���ظت�دقتھ�وحسھ�املر�ف� ّ                                                                          ر شا�ع�املستعمل�واملش�و  

ف�قوافيھ،�و �الف��؛�و���اختيار�حر �فقد�ندر�استعمالھ�ومن�ثمق�و�يرا������ذلك�الذو

���� �بھ �يأت �فلم �لشدتھ؛ �القاف ���ر�حرف �كما �عل��ا، �واحد �ب�ت �ولھ �ال�مزة، ٌ                                                                            لقافية ٌ

��عض�قصائده�. القافية ��� �استخدامھ �اضطر�إ�� �وح�ن �الدال، �حرف �ذلك �ع�� و�قاس

و�و�يحرص�ع���. تلفظ���انراه�لم�يأت���ا�ساكنة�لشد��ا؛�بل�جاء���ا�متحركة�ل�س�ل�ال

�الغاية �ل�ذه �تحقيقا �مطلقة �قوافيھ �تأ�ي أن
 

                                       
ً

�أو�ساكنة�.  �مقيدة �قافية �ع�� �لھ �أقع ولم

�الذلل� �القوا�� �من �و�� �الع�ن، �وقافي��ا �النجوم، �وصف ��� �قال�ا �فر�دة �قصيدة ىسو

ف�. ّ       الس�لة ووغالب�قوافيھ�أك���حرك��ا�الضم�و�ل��ا�الكسر،�و�و�دقيق�����عاملھ�مع�حر                                                                         ّ

�والدخيل �والتأس�س، ��الردف ��عض�. قوافيھ ��� �الوقوع �من ��سلم �لم اه �أ �دقتھ رومع

�القافية�العيوب، �التكرار��� �إ�� �مليلھ �لديھ، �القافية �عيوب �مقدمة ��� ��يطاء �و�أ�ي

��ذه� �وغالب �و�شباع، �والردف �ا��ذو �كسناد �السناد �عيب �ذلك ��عد �و�ليھ وغ���ا،

  .السنادات�غ���معيب

�شعر�ا�     �و�� �يتوافر�قدر�كب���من �الس�لة��يقاع�ص�� ان ��و �ف�و�يؤثر�استخدام ز،

�أحيانا ءة �واملجز �التفعيلة، �وحدو�ة �النفس، �قص��ة ا��فيفة،
 

                                                     و
ً

�توف���.   �ع�� و�و�يحرص

�ولظا�رة� �وقصر�ا، �وطول�ا �ولي��ا، �وشد��ا �وسكنا��ا، �بحر�ا��ا �لل�لمات �الداخ�� �يقاع

�ا �صلب ��� �و�سلو�ي �إ���التكرار�اللفظي �ي��أ �وقد �ذلك، لب�ت�أو�القافية�أثر����تحقيق

توظيف�التقطيع�الصو�ي،�أو�التصر�ع����مطالع�قصائده،�وإن��ان�يأ�ي�بقلة����شعره�

�البد�عية� �املحسنات �و�عض �ا��ناس �توظيف �إ�� �ي��أ �وقد �الصنعة، ��� �إغراقھ لعدم

تحقيقا�ألك���قدر�من��يقاع����شعره
 

                                
ً

.  

ة�وابن�يز�د�يتوصل�إ�      فة�من��ش�يھ�واستعا �ھ�بالوسائل�البيانية�املعر ر��تصو�ر�تجا ور

�ع��� �آنذاك �و�عتمد �ھ، �تجا �نقل ��� �التعب���با��قيقة �طر�ق ��سلك �و�و�أحيانا رومجاز،
 

                                                                             
ً
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�البيان�أو�املجاز،� �وسائل ��ستخدم �غ���أن �من �تفاصيلھ �ب�ل �ومشا��تھ �الواقع، مطابقة

ة�طبيعية��لفاظ�وحسن�توظيف�اانتقاءوس�يلھ����ذلك� وابن�يز�د�. ر�ألداء�املعا�ي�بصو

ه� �م�بطر�قة�التصو�ر�الف��،�وكث��ا�ما�يؤاز �التعب���عن�أف�ا رمن�الشعراء�الذين�يجيدو
 

ر                                                                                 ن
ً

  

�و�حس ��شا�د امي �د �حدث �إ�� �بذلك �القصيدة �فيحيل �أو�القص �ا���ي ر  بأسلوب                                                                  ُ ُ  ٍ و�و�. ّ

�ا �و �النجوم ��وصف �ا��ادة �املوضوعات �نظمھ ��� �أيضا �ذلك �إ�� ري��أ
 

                                                          
ً

�ونحو� �ا��يل ن

���� �يميل �و�ندر�أن ة، ��ستعا �وتل��ا �البيانية �الوسائل �مقدمة ��� �ال�ش�يھ �و�أ�ي رذلك،

اتھ�إ���الغرابة�و�غراق ه�إ���توظيف�ا��قيقة����نقل��ع. وتل��ا�الكناية. راستعا ض�ؤو��و

�القص �إ�� �ب��وعھ ��شعرنا �ھ ّ                            ر تجا �بحذاف��ه،  �وتصو�ر�الواقع �ا��ال، �التعب���وح�اية ����

  .وكأنھ�مشا�د�ملموس

�الذي�نادى�بھ�النقد�القديم�املع�� شرفو�النظر�إ���أف�ار�ابن�يز�د�نراه�يحافظ�ع���    

�أغراضھ� �جل ��� �عنھ �وف�شت �ذلك �ت�بعت �ولقد �الشعر�العر�ي، �لعمودية �تقر�ره ��                                                                        ّ ُ

���� �ذلك �سواء ه �أف�ا �وتوليد �معانيھ �صياغة ��� �القدماء �يخالف �لم �فوجدتھ رالشعر�ة                                                                            ُ

�وغ���ذلكنقائضھ �وفخره ثائھ �و �ومديحھ �. ر�وغزلھ ��و�معتاد�املعا�يوترد �كما �شعره ���

�ج�ت�ن �من �الشعراء �من �غ��ه �من�: لدى �السابق�ن �ملعا�ي �و�ھ �و ثة، �املتوا �الثقافة ر ج�ة ّ                                             ر   

�في �تتوار �ا��انب ��ذا �ومثل �واملتا�عة، �التقليد �س�يل �ع�� �خلف�ىالشعراء ���ص�تھ ھ

قھ�ملعا�ي�م��ا��اب�كثيف،�وم فة�متداولة�ال�تتطلب�منھ�الغوص�أو��بحار����و�طر وعر

�أمثال. توليد�ا �الشعراء؛ �ببعض �تأثرا �لھ �تلمست �ذلك �من وانطالقا
  

                                                 
ً ً

�الق�س،�: ئ�امر

�ابن�وكيع�عنھ�بأن�أبا�تمام�قد� �يعة،�وأ�ي�تمام،�وأشرت�إ���قو ل و�شار،�وعمر�بن�أ�ي� ٍ                                                                              ر   

�شعره �ا��ص�� �سرقة �من �بذ. ّ                       �� �يو�� �شعرا �عنھ �نقلت ولقد
                            
ً �وكيع�وظ��. لكُ �ابن �أن

�ة�فيما�بي��م �ة�سا �ع����عد�الزمان�وامل�ان�والعا و ريبالغ����كالمھ،�فالشعراء�متجاو ر ن   .ر

�أخالقھ�      �ف��ا �وتنعكس �والفكر�ة ��دبية ���ص�تھ �ف��ا �ت��ز �ال�� ��� ��خر ىوا���ة

�للمعا �تناولھ ��� �و�تمثل �إليھ، �أنظار�النقاد �جذب �الذي �وذلك �وثقافتھ، �ذات�وصفاتھ �ي

� �الشعر ة�العباسية�والتطو يالطا�ع�ا��دي�الطر�ف�و�س�ل�ف��ا�تلمس�مظا�ر�ا��ضا ر ر

�ف��ا �شعره. امل��وظ ��� �ذلك �أمثلة �الط���: ومن صف �و �ا��يل، �ان �و �النجوم، ووصف ر

�أتم� �وأخالقھ ���ص�تھ �ف��ا ت �بر �ال�� �نقائضھ ��� �ذلك �مثل �لھ �ونتلمس زونحو�ذلك،

�. وضوح �الشعراء �من �كذلك �نفسھ�وا��ص�� �بھ ��شغل �ما �معان��م �من و �يكر نالذين ر
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ّ                                                                        و�و�مع�ذلك�لم��سلم�����عض�معانيھ�من�بلوغ�حد��سراف�أو�املبالغة�املرذولة�. وتمت�� َ ْ

جر�ا�ع���عادة��عض�الشعراء�السيما����شعر�املديح،�وكث��ا�ما�يجنح�����ذا�ا��انب�إ���
  

                                                                               
ً ً

  .�غراق����الصنعة�وقد�بر�نت�من�شعره�ع���ذلك

�ھو�النظر�إ���     �ن��ظ�اتصاف�ا����الكث���الغالب�م��ا�بالصدق�الف��،�ومرد�الشعر�ة رتجا

�وطموح �أحالمھ �و�واجس �ھ، �وتجا �حياتھ �وصدى �نفسھ �مرآة �شعره �أن �إ�� اتھ،�رذلك

ففي�جانب�كب���من�شعره�تت���مظا�ر�الذاتية�ال���تنعكس�ع���. وا�تماماتھ�املختلفة

ه�وصفاتھصفحا��ا���ص�صاح��ا،�وتتجسد�ف �ھ�غالبا�. ر��ا�أف�ا و�جانب�ذلك�تتم���تجا
 

                             ر
ً

 

����جميع�أوصال�ا،�ول�ل�تجر�ة� ��سر �اط�أث�� ح�الوحدة�و��سيابية،�وتوال��ا���� يبر ي ر َ                                                                              و   

  . م��ا�موضوع�ا��ص���الذي�يم���ا�عن�غ���ا،�و�جعل�ل�ل�م��ا�مذاقھ�ا��اص

     � �و�دى �أعان �ما �ع�� �� ��و�" وا��مد ��� �ا��مد �وإليھ�ُ                لھ �ا��كم �ولھ �و�خرة �                          ِ ُ

نترجعو  
      ُ

  ).٧٠(القصص�" 

*** ***  

  

................................................ ادر واا أ ......................................................  

  

ي،�تحقيق�أدب�ال�اتب،�أبو�محمد�عبد�هللا�بن�مسلم�بن�قت�بة�- ) ١( د�م����محمرالدينو

  .م١٩٦٣/ �٤مصرالسعادة،الدين�عبد�ا��ميد،�مكتبة�

،�طبعة�دار�الفكر�-) ٢(   .م١٩٧٩ي�أساس�البالغة�الزمخشر

�و�عليق-) ٣( �شرح �القا�ر�ا��رجا�ي، �عبد ��مام �املنعم�/ د: �أسرار�البالغة، �عبد محمد

  .م١٩٧٩ /�ـ�٣/١٣٩٩خفا��،�مكتبة�القا�رة�

،���ضة�مصر�/ د: �أسس�النقد��د�ي�عند�العرب-) ٤(   .م١٩٩٦يأحمد�بدو

�الفنية�للشعر�ا��ا��� -) ٥(   .سعد�إسماعيل�شل��،�دار�غر�ب�للطباعة/د: ل��صو

�النقد��د�ي-) ٦(   .م٢/١٩٤٢أحمد�الشايب،�مطبعة��عتماد،�/ د: ل�أصو

�شكر-) ٧( �الرحمن �لعبد �ال�املة �تقديم: ي��عمال �الثقافة، �لقصو �العامة : رال�يئة

  .يا�يم�ال�وارأحمد�إبر/د
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�ب��وت- ) ٨( �دار�الثقافة، ��ص��ا�ي، �الفرج �أل�ي �لبنان،�. ��غا�ي �دار�الفكر، وطبعة

  .ع���م�نا�وسم���جابر: تحقيق

��وم��وس-) ٩( �ال�سوعي�ن�: �إلياذة ��باء �مطبعة �ال�ستا�ي، �سليمان �وترجمة تقديم

  .ب��وت،�لبنان

�البالغة-) ١٠( �علوم ��� �: ��يضاح �القز �تحقيقوا��طيب �دار�إحياء�: ��، ، �غزاو ي��يج

  .م١٩٩٨ /�ـ١٤١٩العلوم�ب��وت�

ف،�ب��وت-) ١١(   .ر�البداية�وال��اية�البن�كث��،�إسماعيل�بن�عمر،�أبو�الفداء�مكتبة�املعا

  .م �١٩٩٨البيان�والت�ي�ن�ل��احظ،�طبع�دار�الكتب�العلمية،�ب��وت،�لبنان-) ١٢(

�خ�-) ١٣( �آر�تا �دان،�دار�ال�الل،�القا�رةرداب�اللغة�العر�ية،�جو   .ز��

�خ�التمدن��سالمي-) ١٤( �دان،�دار�ال�الل،�القا�رة: ر�تا ��� زجو   .ر

�دمشق-) ١٥( �خ �: ر�تا �هللا �عبد �بن �هللا ��بة �بن �ا��سن �بن �ع�� الشاف���أبو�القاسم

�طبعة)٤٩٩/٥٧١( ،� �عمر�بن�: تحقيق. م�١٩٩٥دار�الفكر�ب��وت �سعيد �أ�ي محب�الدين

  .يغرامة�العمر

�خ�الط��-) ١٦( ي�تا ف،�: ر   .م١٩٧٧رطبعة�دار�املعا

�والتجديد����الشعر��مو-) ١٧( ي�التطو ف�القا�رة/د: ر   .رشو���ضيف،�دار�املعا

،�طبعة�ب��وت�-) ١٨( �خ�دمشق�البن�بدار ن���ذيب�تا   .�ـ١٤٠٧ر

�عبد�امللك�بن�محمد�الثعال��،�دار�: �ثمار�القلوب����املضاف�وامل�سوب-) ١٩( رأبو�منصو

ف،�القا�رةامل   .رعا

قم،�ب��وت: �جم�رة�أشعار�العرب-) ٢٠( �د�القر���،�طبع�دار�� رأبو� ق�الطباع. ز   .وعمر�فار

  �ـ١٤٠٨دار�الفكر،�ب��وت�: �جم�رة��مثال-) ٢١(

  .�ـ�١٤٠٣ب��وت�حزم،البن�: �جم�رة�أ�ساب�العرب-) ٢٢(

  .أحمد�ز�ي�صفوت،�املكتبة�العلمية،�ب��وت: �جم�رة�خطب�العرب-) ٢٣(

�عاء-) ٢٤( ف،�القا�رة/د: ر�حديث��   .م١/١٩٧٦رطھ�حس�ن،�دار�املعا

،�مطبعة�السعادة،�القا�رة-) ٢٥( �للدم�� ي�حياة�ا��يوان�الك��   .ى

�البح��-) ٢٦( �عند �شعر�الوصف ��� �الشعر ي�ا��يال �أبو�كر�شة،�/ د: ي �مصطفى طھ

  .مطبعة��عتماد



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٥٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

  .م١٩٩٣الفكر،�ب��وت���الل�الدين�السيوطي،�دار�: ر�الدر�املنثو-) ٢٧(

����از-) ٢٨( �تحقيق: �دالئل �القا�ر�ا��رجا�ي، �عبد �مطبعة�: �مام �شاكر، محمود

  .املد�ي�بجدة

،�تحقيق-) ٢٩( ف�: ي�ديوان�أ�ي�تمام،��شرح�ا��طيب�الت��يز رمحمد�عبده�عزام،�دار�املعا                             ّ

  .م١٩٧٢

  �ديوان�أ�ي�دؤاود��يادي،�ب��وت؟-) ٣٠(

  .مي،�دار�الكتب�العلمية،�ب��وتو�ديوان�ابن�الر-) ٣١(

�ديوان��شار�بن�برد-) ٣٢(
 

                  
َّ

   .طبعة�دار�الكتب�العلمية،�ب��وت،�لبنان: 

  .طبع�دار�صادر�ب��وت: �ديوان�جر�ر-) ٣٣(

�وتحقيق–) ٣٤( �جمع �املسل��، �يز�د �بن �محمد �ا��ص��، �دار�: �ديوان �صا��، إبرا�يم

  .ه١٤٣١/م٢٠١٠،سنة�١الوطنية،��يئة�أبو�ظ���للثقافة�وال��اث،�ط�الكتب�

  .إبرا�يم��ميو�ي،�دار�الكتب�العلمية: تحقيق: �ديوان�دعبل-) ٣٥(

�يعة،�طبع�دار�ب��وت�للطباعة�وال�شر،�-) ٣٦(   .م١٩٨٧ /�ـ١٤٠٧ر�ديوان�عمر�بن�أ�ي�

  .يوسف�عيد،�طبع�دار�ا��يل�ب��وت/د: �ديوان�عن��ة�بن�شداد-) ٣٧(

َّ                      �ديوان�كث���عزة،�شرح-) ٣٨( �م: ّ   .�ـ١/١٤١٦ايو،�طبع�دار�ا��يل�ب��وت،�يقدر

�املتن��- ) ٣٩( �تحقيق: �ديوان �ب��وت، �دار�املعرفة، ، �العك�� �البقاء �أ�ي مصطفى�: يشرح

،�وعبد�ا��فيظ�شل��   .يالسقا،�وإبرا�يم��بيار

��نبا: �الزا�ر-) ٤٠( �القاسم �بن �ب��وتأبو�بكر�محمد �الرسالة، �مؤسسة ، �١٤١٢ير  /�ـ

  .�صا���الضامنحاتم/ د: م�تحقيق١٩٩٢

�الق��وا�ي -) ٤١( �ر��داب�ل��صر ي�   .،�طبعة�دار�الفكر�العر�ي.ز

طبع�.  محمد�بن�حمد�بن�عثمان�بن�قايماز�الذ����أبو�عبد�هللا: �س���أعالم�النبالء-) ٤٢(

ط،�ومحمد��عيم�العرقسو���: �ـ،�تحقيق ١٤١٣مؤسسة�الرسالة،�ب��وت ناؤ وشعيب��   .ر

عبد�ال���دياب،�طبعة��تحاد�العر�ي�/د: م��ان�النقد�ا��ديث�شاعر�ة�العقاد����-) ٤٣(

  .للطباعة

ف�القا�رة�/ د: ي�الشعر��مو-) ٤٤(   .م١/١٩٩١رفتوح�أحمد،�طبعة�دار�املعا

  .ع���ا��ندي،�مطبعة�الرسالة/د: �شعر�ا��رب����العصر�ا��ا���-) ٤٥(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

عز�الدين�إسماعيل�/د: �ة�الشعر�العر�ي�املعاصر�قضاياه�وظوا�ره�الفنية�واملعنو- ) ٤٦(

  .طبعة�دار�ال�اتب�العر�ي

�ا��ديث-) ٤٧( �النقد �ضوء �ال��ر�ي،�: �الشعر�املعاصر�ع�� �اللطيف �عبد مصطفى

  .م١٩٤٨مطبعة�املقتطف�واملقطم�

أحمد�شاكر،�واملطبعة�: البن�قت�بة،�طبعة�دار�ا��ديث،�تحقيق: �الشعر�والشعراء-) ٤٨(

  .م١٨٩٦ال�اثوليكية�

�هللا�: ر�بالعور�الشعو-) ٤٩( �عبد �بن �أيبك �عز�الدين �بن �خليل �الدين �صالح أبو�الصفا

دن� �حس�ن/ د: �ـ،�تحقيق١/١٤٠٩ر�لب�ي�الصفدي،�دار�عمار،�عمان،��   .قعبد�الراز

�ا��ديث-) ٥٠( �العصر �شاعر �الطبعة�/د: �شو�� ف، �املعا �دار �طبعة �ضيف، رشو��

  .السا�عة

العباس�أحمد�بن�ع���القلقشندي،�املؤسسة�أبو�: �صبح��ع�������صناعة���شا- ) ٥١(

  .املصر�ة�العامة�للتأليف�وال��جمة�والطباعة�وال�شر

�البخار-) ٥٢( �ا��عفي: ي���يح �البخار �هللا �أبو�عبد �إسماعيل �بن �دار�ابن�.يمحمد ،

  .مصطفى�ديب�البغا/ د: م،�تقديم١٩٨٧ /�ـ�١٤٠٧كث��،�اليمامة،�ب��وت�

،�: عر�الصناعت�ن،�الكتابة�والش-) ٥٣( يأل�ي��الل�ا��سن�بن�عبد�هللا�بن�س�ل�العسكر

� �ب��وت �العصر�ة، �١٤٠٦املكتبة �أبو�: تحقيق. م١٩٨٦ /�ـ �ومحمد ، �البجاو �محمد يع��

  .الفضل�إبرا�يم

�الك��-) ٥٤( �دار�: ى�الطبقات ، �الز�ر �البصر �هللا �أبو�عبد �منيع �بن �سعد �بن يمحمد ي

  .صادر،�ب��وت

ف�: �،�تحقيق�طبقات�الشعراء�البن�املع�-) ٥٥(   .م١٩٥٦رعبد�الستار�فراج،�دار�املعا

�الشعراء-) ٥٦( : محمد�بن�سالم�ا��م��،�مطبعة�املد�ي�بجدة،�تحقيق: ل�طبقات�فحو

  .�ستاذ�محمود�شاكر

  .عبد�الشا���عبد�اللطيف/د: ي�العالم��سالمي����العصر��مو-) ٥٧(

�الطيب-) ٥٨( �أ�ي �ديوان �شرح ��� �الطيب �نا: �العرف �دار�الشيخ �طبعة �الياذ��، صيف

  القلم،

ف/ د: لالعصر�العبا�����و-) ٥٩(   .رشو���ضيف،�طبعة�دار�املعا



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�الثقافة: �العقد�الفر�د-) ٦٠( �ھ،�ال�يئة�العامة�لقصو رابن�عبد�   .ر

ن�عبود،�دار�العلم�: �ع���املحك-) ٦١(   .م١٩٤٦ومار

شيق،�تحقيق- ) ٦٢( وطبعة�دار�الكتب�مفيد�قميحة،�طبعة�ب��وت،�/ د: ر�العمدة�البن�

  .م٢٠٠١/�ـ١٤٢٢العلمية،�ب��وت

)٦٣ ( -� �دار�العلوم �طبعة ، �العلو �طباطبا �فن�. م١٩٨٥ي�عيار�الشعر�البن �شركة وطبعة

�سالم/ د: تحقيق. م١٩٨٥الطباعة،� غلو ،�ومحمد� لطھ�ا��اجر   .زي

  الفرا�يدي؟�الع�ن�ل��ليل�بن�أحمد�-) ٦٤(

  .�ـ١٣٩٨د�الشا��،�ب��وت�للتنو��،�تحقيق�عبو: �الفرج��عد�الشدة-) ٦٥(

�العر�ي-) ٦٦( �الشعر ��� �ومذا�بھ �وال��جمة�/د: �الفن �التأليف ���نة �ضيف، شو��

  .م١٩٤٥/ ٢وال�شر

  .م١٩٧٨ /�ـ١٣٩٨طبع�دار�املعرفة�ب��وت�: �الف�رست�البن�النديم،�تقديم-) ٦٧(

ف،�الطبعة�السا�عة/ د: ����النقد��د�ي-) ٦٨( َّ                                   ر شو���ضيف،�دار�املعا  .  

  .م١٩٧٧/ ـ�١٣٩٧للكتاب��القاموس�املحيط�للف��وزآبادي،�ال�يئة�املصر�ة�العامة�-) ٦٩(

�خ�البن��ث��،�املطبعة��م��ية،�القا�رة-) ٧٠(   .ر�ال�امل����التا

مي�ا��نفي،�دار�الكتب�: ن�كشف�الظنو-) ٧١( ومصطفى�بن�عبد�هللا�القسطنطي���الر

  .م١٩٩٢ /�ـ�١٤١٣العلمية،�ب��وت�

ف،�القا�رة�لسان�-) ٧٢( ،�مطبعة�دار�املعا رالعرب�البن�منظو   .ر

مجلة�فصلية�محكمة،�ب��وت�لبنان،�العددان: �مجلة�الذخائر-) ٧٣(
                                        
ّ ،�السنة�١٣�،١٤: ُ

  .م٢٠٠٣/�ـ١٤٢٤ -١٤٢٣الرا�عة�

  .م�١٩٨٧مجمع��مثال�للميدا�ي،�طبعة�دار�ا��يل،�ب��وت�-) ٧٤(

��دباء-) ٧٥( �م: �محاضرات �بن �ا��س�ن �دار�أبو�القاسم ��صف�ا�ي، �املفضل �بن حمد

  .عمر�الطباع: م،�تحقيق١٩٩٩ /�ـ�١٤٢٠القلم،�ب��وت�

،�املطبعة��م��ية�-) ٧٦( ي�مختار�ال��اح�لإلمام�محمد�بن�أ�ي�بكر�بن�عبد�القادر�الراز

  .م١٩٠٥بمصر�

  .م١٩٩٥عبد�هللا�املجذوب،�مصطفى�البا�ي�ا��ل���: �املرشد�إ���ف�م�أشعار�العرب-) ٧٧(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�تحقيق-) ٧٨( �للمسعودي، �الذ�ب ج �ب��وت�: و�مر �ا��ميد، �عبد �الدين �م�� محمد

  .�ـ١٤٠٦

�الفيومي،�املكتبة�العلمية،�ب��وتدأحم: املن���املصباح�-) ٧٩(   .ي�بن�ع���املقر

�التنصيص -) ٨٠( �الكتب،�: معا�دة �عالم �العبا���، �أحمد �بن �الرحيم �عبد الشيخ

  .حمد�م���الدين�عبد�ا��ميدمحمد��ستاذ�م: م،�تحقيق�١٩٤٧ـ،�١٣٦٧ب��وت

  .م١٩٩٣ /�ـ١٤١٣أحمد�شمس�الدين،�دار�الكتب�العلمية،�ب��وت�: �م��م��دباء-) ٨١(

  .أحمد�بن�مصطفى�الدمشقي،�دار�الفضيلة،�القا�رة: �م��م�أسماء��شياء-) ٨٢(

،�طبع�دار�الفكر،�ب��وت-) ٨٣(   .ي�م��م�البلدان�لياقوت�ا��مو

�للمر-) ٨٤( �الشعراء �تحقيق�م��م �الثقافة، �لقصو �العامة �ال�يئة ر�ا�ي، �الستار�: ز عبد

  .فراج

،�د-) ٨٥( ضوان�الداية،�دار�قت�بة/ ي�املنصف�البن�وكيع�املصر   .رمحمد�

�النقد�وأسرار�البيان- ) ٨٦( نة�ب�ن�الشعراء،�أبحاث����أصو ل�املوا ك،�مطبعة�/ د: ز رز�ي�مبا

  .م١٩٧٣ /�ـ�٣/١٣٩٣مصطفى�البا�ي�ا��ل���بمصر�

 .م١٩٨١إبرا�يم�أن�س،�مطبعة��نجلو،�: �موسيقى�الشعر- )٨٧(

�والقافية-) ٨٨( ض �العر ��� �الشعر�العر�ي �مطبعة�/ د: و�م��ان �ش، �در �محمد والسيد

  .م�١٩٩١مانة�

�الرطيب-) ٨٩( ��ندلس �غصن ��� �الطيب �تحقيق: �نفح �التلمسا�ي، �املقر �بن : يأحمد

  .م١٩٦٨إحسان�عباس،�دار�صادر،�ب��وت�

  .م١٩٥٢أحمد�أم�ن،�طبعة���نة�التأليف�وال��جمة�وال�شر�: النقد��د�ي -) ٩٠(

ق�: �النقد��د�ي�أصولھ�ومنا��ھ-) ٩١(   .م١٩٩٠و�ستاذ�سيد�قطب،�دار�الشر

  .محمد�غني����الل،���ضة�مصر/ د: �النقد��د�ي�ا��ديث-) ٩٢(

�ـ،�وطبعة�١٣٠٢قدامة�بن�جعفر،�مطبعة�ا��وائب�بالقسطنطي�ية�: �نقد�الشعر-) ٩٣(

�ر�ة،�تحقيق   .محمد�عبد�املنعم�خفا��/ د: زال�ليات��

ي،�املكتبة�العلمية،�: �ال��اية����غر�ب��ثر-) ٩٤( ك�بن�محمد�ا��ز رأبو�السعادات�املبا ر

،�ومحمود�محمد�الطنا��: �ـ،�تحقيق١٣٩٩ب��وت�   .يطا�ر�أحمد�الزاو

�نغ. س: للصفدي،�تحقيق: �الوا���بالوفيات-) ٩٥(   .�ـ١٣٨٩،�ب��وت�رديد



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�الزمان-) ٩٦( �أبناء �وأنباء ��عيان �أحمد،�: �وفيات �القا��� �الدين �شمس أبو�العباس

�بابن�خل�ان،�املطبعة�امليمنية�بمصر�   .�ـ١٣١٠راملش�و

  

*** ***  



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

............................................................ ا ...........................................................  

  ج -أ.................................................................................................................................املقدمة

  ٨-٥..........................................................................................................عصر�الشاعر: توطئة

  )٣٠ - ٩(............................................ا��ص�� يز�د بن محمد حياة �� نظرات: ل�و الفصل

  ١٠�،١٣.......................................................................................................��سبھ�وأسرتھ-) ١(

  ١٤�،٢١......................................................................................................�حياتھ�و�شأتھ-)ب(

  ٢١�،٢٥....................................................................................................�أخالقھ�وثقافتھ-)ج(

اء�النقاد����شاعر�تھ- )د(   ٢٥�،٣٠...........................................................................ر�ديوانھ�وآ

  )٣١-٢٦٥..(..............................................................تحليلو سةارد ،ىاملحتو:الثا�ي الفصل

قة نالفنو: ل�و القسم   ٣٤...........................................................................................واملطر

  ٨٥ -٣٤......................................................................................................�شعر�النقائض-) ١(

  ٣٨ -٣٤......................................................................................�لمة�موجزة����فن�النقائض

  ٤٢ -٣٨........................................................................شعر�النقائض�عند�ابن�يز�د�ا��ص��

أوال
 
   
ً

  ٤٤ -٤٢.....................................................................�أبيات�طا�ر�بن�ا��س�ن����الفخر-

  ٥٦ -٤٥..................................................................ا��ص���يرد�ع���أبيات�طا�ر�بن�ا��س�ن

ثانيا
 
     
ً

  ٥٩ -٥٦.................................................................................�بن�طا�رهللا�قصيدة�عبد�-

  ٨٥ -٥٩............................................................................ا��ص���يرد�ع���عبد�هللا�بن�طا�ر

  ١٤٤ - ٨٥...................................................................................................................لالغز-) ٢(

  ١٦٠ -١٤٣................................................................................................................�الرثـاء-) ٣(

  ١٧٣ -١٦١...............................................................................................................�املديح-) ٤(

  ١٧٩ -١٧٣...........................................................................................................ى�الش�و-) ٥(

  ١٨٢ -١٧٠.............................................................................................................�العتاب-) ٦(

  ١٨٥ -١٨٢..............................................................................................................�الفخر-) ٧(

  ١٩٢ - ١٨٥............................................................................................................ا��كمة-) ٨(

  )٢٦٢ -١٩٣(...................................................................... الوصف من نفنو: الثا�ي القسم

  ٢٢٣ -١٩٤...................................................................................................�وصف�النجوم-)أ(



        

  

    

 
 
 

  

 

 

٩٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
   ر محمد بن يزيد الحصنى المحتوى والفنشع 
                                    ّ َ ْ
ِ 

�ان�ا��يل�أو�حلبة�السباق-)ب( َّ                             ر �وصف�  .............................................................٢٥٠ -٢٢٤  

  ٢٦٢ -٢٥٠...........................................................................حمامة�فقدت�أليف�ا�وصف�-)ج(

  الفن:الثالث الفصل
    ّ َ

اسة،�   )٣٥٥ – ٢٦٣....( ..........................................................نقدية رد

  ٢٨٢ -٢٦٤.........................................................................................��لفاظ�و�ساليب-) ١(

  ٢٩١ - ٢٨٢......................................................................................................البناء�الف��-) ٢(

  ٣٢٤ - ٢٩١..............................................................................................�البناء�املوسيقي-) ٣(

أوال
 
   
ً

ن:    ٢٩١.........................................................................................................................زالو

ثانيا
 
     
ً

  ٣٠٤.....................................................................................................................القافية: 

ثالثا
 
     
ً

  ٣١٣......................................................................................................................�يقاع: 

ة�الفنية-) ٤(   ٣٣٧ - ٣٢١...............................................................................................ر�الصو

  ٣٤٨- ٣٣٧............................................................................................................��ف�ار-) ٥(

  ٣٥٥ - ٣٤٨............................................................................................�التجر�ة�الشعر�ة-) ٦(

  ٣٦٧ - ٣٥٦...................................................................................................................ا��اتمة�

  ٣٧٣ - ٣٦٧.....................................................................................................املصادر�واملراجع

  ٣٧٤ - ٣٧٣.................................................................................................................الف�رست
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