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 المقدمة

مام الخمق سيد عمى والسالم والصالة ،العالمين رب هلل الحمد     أفصح النبيين، وا 
 .وسمم وصحبو آلو وعمى َتم، ُخُمق   كل بو  والعجم، العرب

 بعد أما

  آالميا، الحاكي ،النفوس وترجمان األمم، لسان وسيظل الشعر فكان     
 وشموس ناطقة ألسنة أىمو ورده،م َيْكَدرُ  وال معينو، ينضب ال ،آماليا الواصف
 .مستشرقة مشرق ولغد ،عاشقة لمحب وأفئدة مورقة، مثمرة أشجارا   يمتمكون مشرقة،

 حياتيم يبذلون ،المودة ودعاة المحبة، رسل ومكان زمان كل في والشعراء    
 عن يتراجعون ال ولكنيم ليا، ثمنا   حياتو بعضيم دفع وربما الكممة، قيمة إلعالء
 عنيم ُيسرون وحين وأحالميم، ىموميم البشر يشاركون حين السامية وظيفتيم
 ىذا بائسة، شفاه إلى البسمات ويعيدون اليائسة، النفوس في األمل يِشيعون ساعة
 بيم أعجب ومن منيم، صار ركابيم في وسار أحبيم من ،طبيعتيم وتمك حاليم
 مصداقا   الحكمة، نبع من واغترف ببيانيم وُسِحر بأشعارىم، َأِنَس  محاليم وجاور
ن لسحرا   البيان من إن ()  الكريم النبي لقول  ".لحكمة الشعر من وا 

 من يعترييا ما واصفا   األمة حال مجسدا   الشعر كان العصور كل وفى    
 أدبنا في الوسطى والعصور وازدىار، تقدم من إليو وصمت لما وحاكيا   صرعات
 الناظر ولكن الشعراء، ألسنة عمى عكستان وثقافية سياسية بصراعات تموج العربي
 النظرة وتمك الكرام، مرور الوسط عمى مرّ  وربما والخاتمة البداية عيَنو تأخذ دائما
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 ثم القديمة العصور عمى منصبا   الكبير االىتمام فنجد العربي األدب عمى تصدق
 تمك تمتمكو مما بالرغم الوسطى بالعصور االىتمام ذاك ينقص بينما الحديثة،
 .رائق وشعر عال   أدب من العصور

 بكم بالمقارنة ولكنيا جادة دراسات دارت واأليوبي الفاطمي العصرين وحول  
 .جدا   قميمة تعد المتقدمة العصور حول األدبية الدراسات

 اإلعداد مرحمة في كنت فبينما ،لمدراسة البحث ىذا اختياري أسباب من ذلك ولعل
 العصرين في مصر في اأُلَسر شعر) عنوان حتت كانت التي الدكتوراه، لرسالة

 شعراء أحد كان الذي (عّرام آل) من الشاعر ىذا عمى تعرفت( واأليوبي الفاطمي
 وظيور شعره لدراسة الفرصة أتيحت لو وودت إعجاب أّيما بو فأعجبت اأُلسر،
 أعضاء أحد خميل أحمد/ الدكتور أستاذي نبيني الرسالة مناقشة أثناء وفي ديوانو،
 وقال ،الرسالة قراءة قبل حتى كثيرا   نظره لفت فقد الشاعر ىذا إلى المناقشة لجنة
 أتت وحينما ،المجيدين الشعراء من غيره مثل مثمو دراسة يستحق شاعر ىذا لي

  البحث ىذا في أكشف أن أود وبدوري. البحث إنجاز في جيدا   أدخر لم الفرصة
 شيوخ من كان( واأليوبية لفاطميةا) الدولتين مخضرمي من وىو الشاعر ىذا عن

 ناطقا   لعصره، مرآة كان الذي" عّرام بن عمي" الشاعر ىو الشعرو وأعالم األدب
 .السبق قصب بيانو وحاز سبق، الشعر ميدان في ولو وقتو، حال بمسان

 ودراسة  الكبير الشاعر بيذا التعريف – اهلل بإذن – سنحاول البحث ىذا وفي 
 وجريدة القصر خريدة) كتابو في األصفياني العماد لنا نقمو الذي شعره من بقي ما
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 البحث ىذا في خطتنا تكون وسوف ،فنية دراسة تعقبيا موضوعية دراسة (العصر
 :اآلتي النحو عمى

 صفاتو وأىم ومذىبو وأسرتو الشاعر حياة فيو ونتناول ،الحياة :األول المبحث
 .ووفاتو ومولده

 وردت التي الشعرية األغراض عمى وتشتمل وعيةالموض الدراسة :الثانً المبحث
 :كاألتي مرتبة شعره في

 .المديح -1

 الغزل. -2

 .الرثاء -3

  .الوصف -4

 الفخر -5

 .الحكمة -6

 .اليجاء -7
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 :وتشمل عّرام ابن شعر في الفنية السمات :الثالث المبحث

  .األسموبية السمات -1

 .األلفاظ -2

  .المعاني -3

  .الخيال -4

 .الموسيقا -5

 ومنسوبة المعجم حروف عمى مرتبة( عرّام بن ميع) بأشعار ثبت :الرابع المبحث
 الغامضة لممعاني ومبينة بحورىا إلي

 وأخيرا   ،والمراجع بالمصادر قائمة ثم البحث نتائج أىم بيا بخاتمة ونتبعيا 
 .البحث لموضوعات فهرس

 يأخذ لم كبير مصري شاعر عن كشفت قد العمل بيذا أكون أن أسأل واهلل  
 .ديوانو بظيور عمينا َيُمنّ  أن تعالى لووأسأ ،الدراسة من حظو

 

 .الوكٌل ونعم حسبً وهو القصد وراء من وهللا
 

 

 علٌوة فتح هللا بدٌع/ كتورد

 هـ 6/2543/:2الطائف فً 
 م34/6/3122الموافق 
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 ج

 
 

 
 األول المبحث

 الحٌـــاة
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 الشاعر حٌاة

 :وأسرته ونسبه اسمه

  عّرام بن أحمد بن علً سنالح أبو السٌد"هو وقال الخرٌدة صاحب ذكره 

    بعدها وذكر الربعً قبل "أحمد" السعٌد الطالع صاحب وزاد ،(1)"الربعً
 (.2) األسواني

  إلً ونّوه اسمه فٌهما ذكر سطرٌن فً المحاضرة حسن فً السٌوطً له وترجم 

 (3)"وخمسمابة الثمانٌن حدود فً مات" :وقال وفاته سنة وذكر  الخرٌدة فً ترجمته

 قوص، فوق بؤسوان مقٌم األدب أهل من شٌخ" :الخرٌدة فً العماد عنه وقال 

 القلوص، فضله ظل وعدم الخصوص، الشعر ومن الخلوص، األدب من ملك

 وسبعٌن ثالث سنة بمصر عنه وسؤلت والقلوص، الرحل وطنه لزوم فً وهجر

 بعض لً فؤحضر شعره وطلبت وان،أس حظه على وهو أسوان، فً حً إنه فقٌل

 حسنه شارد وجمعت كٌوانه، السحر سماء فً عالٌا   فوجدته دٌوانه، ابًأصدق

 ووضعت وعوانه، نظمه بكر وجلوت سوانه،أ علٌه وؼبطت صوانه، وألزمته

 برهانه حققت إذ فؤحمد ألوانه، علٌه وأحضرت نه،اِخو   إخوانه األدب أهل لمؤدبة

 إذا ما الشابق، بعالرا ولفظه الرابق، الفابق نظمه جملة من أوردت وقد أوانه،

، ُحِسر   ر  ح  ر، رحصأُ  وإذا س   رنوّ  أقمر وإذا األمانً، ضالة نشد أُْنِشد   وإذا أ ْحص 

 ؼرام، الحسان المعانً تكارواب ،عرام النظم مٌدان فً عّرام فالبن المعانً، هالة

 كرام، لهم ٌقال أمثالها باصطناع والملوك ضرام، كاءذال نار إذكاء فً هولروٌ
                                                           

 مطبعفة وآخفرون أمفين أحمفد نشفر األصففياني لمعماد 2/165 العصر وجريدة القصر خريدة (1)
 اعتنفاء ،22/365 لمصففد  بالوفيات افىالو  م،1951 القاىرة والنشر والترجمة التأليف لجنة
 .م2227 ،1فط برلين، شفارتس كالوس حطيط، أحمد

 طففو/ د و حسففن محمففد سففعد تحقيففق لألدفففوي الصففعيد نجبففاء أسففماء الجففامع السففعيد الطففالع (2)
 .381-371 المصرية الدار طبعة الحاجري

 .7/22 مؤلفينال معجم وكحالة 5/61 األعالم في والزركمي 1/462 المحاضرة حسن(  3)
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 فً بحر عجب،ا حرام، مدامه وممزوج امهفد منسوج سوى وخمر  سحر وكل

 (1")سمابه إلى ىٌرتق ال السعود صعود فً ونجم ابه،لم بالتٌمم ٌُْقصد الصعٌد

 :السعٌد الطالع صاحب عنه وقال

 هللا عبد ذكر :وقال المقشرانً خط من نقلت فٌما المنذري الحافظ ذكره" 

 فً ٌدانٌه من مصر أرض فً أر   لم :وقال بؤسوان عنه كتب أنه األنصاري

 ابن من سمع وأنه فن كل فً كثٌرة تصانٌؾ وله :وقال نبله، فً وٌضاهٌه فضله،

 (.2")وخمسمابة عشرة خمس سنة بمصر البركات

 :أسرته

 طوٌل، باع واألدب الفن مٌدان فً لها شاعرة، أسرة إلى شاعرنا ٌنتمً 

 الفاطمً العصر هما نمختلفٌ عصرٌن فً دهرا   استمرت قٌمة وإسهامات

 .األٌوبً والعصر

 فً وسبقها فضلها لها وعرؾ مصر، صعٌد فً األسرة أؼلب عاشت وقد    

 .واألدٌب والشاعر الكاتب منهم فكان األدب مٌدان

 فً العماد له ترجم معروفا   شاعرا   كان" عّرام بن هللا هبة" عمه ابن منهم    

   (3)المحاضرة حسن فً والسٌوطً الطالع فً واألدفوي  الخرٌدة

 فً جرٌا   ،فهمه فً قوٌا   كان" :العماد عنه ٌقول الفهم عظٌم الشعر، جمٌل كان    

 أهدى ثم وخمسمابة، خمسٌن سنة توفً بحزمه، راضٌا   عزمه، فً ماضٌا   نظمه

 وقلدت المنثور، ر  الد   على فحصلت المذكور، هدٌوان   الزبٌر بن الدولة فخرُ  إلىّ 

 (4)"ؼادة كل تزٌن قالدة كل منه الخرٌدة

 :متؽزال   شعره ومن

                                                           

 .166-2/165 الخريدة 1))

 .371 السعيد الطالع 2))

 .462 المحاضرة وحسن 381-371 السعيد والطالع 2/177 الخريدة 3))

 .2/186 الخريدة  4))
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        غااااااااازا  فاااااااي يااااااا    ي
 ج

 يدياااااااااا  رهيااااااااااان قمبااااااااااي ***
 ج

      ساااااامو  فاااااي تط عااااان  
 

 إليااااااااااا  ساااااااااااااابي  فاااااااااااا ***
 ج

       قاااااااوم فيااااا    ناااااي كااااام
 ج

 عميااااااااااااااااا  وعنفاااااااااااااااااوني ***
 

      أبصااااااااااااااارو  إذا  تاااااااااااا 
 ج

 لدياااااااااا  ساااااااااااجدا خاااااااااروا ***
 ج

      ف ل اااااااو فاااااا اد  فاااااا  ف 
 ج

 (1) ااااااا قمتي  بااااا  فاااااي ت ***
 ججج

 :بشعره اهتمت مصادر

 صاحب كاهتمام بشعره اهتم من شاعرنا فٌها ذكر التً المصادر بٌن من نجد ال   

 شعراء قسم( العصر وجرٌدة القصر خرٌدة) كتابه فً األصفهانً العماد الخرٌدة

 نهاٌة و 165 رقم الصفحة بٌن ما كتابه من صفحة عشرٌن له أفرد حٌث مصر

 وثمانٌن وثمانٌة مابتٌن فٌها أورد الكتاب من الثانً الجزء من 185 رقم الصفحة

 أو قصٌدة كل قبل ذكرٌ -ؼالبا  - أنه ؼٌر المعجم حروؾ على رتبها 288 بٌتا

 أو الؽزل أو المدح، فً قال فٌحدد له سٌق الذي الؽرض بٌت أو نتفة أو مقطعة

 .ذلك ؼٌر إلى الرثاء

 الجدٌد االتجاه ذاك ٌسلك كان إنه حٌث شاعرنا إلى ٌمٌل كان لعمادا أن وٌبدو 

 بكل الجدٌدة الدولة قبل من ُحوِرُبوا الذٌن الفاطمٌٌن ذكر وعدم األٌوبٌٌن، مدح فً

 الفاطمٌة الدولة شعراء خلفه الذي الضخم الشعري التراث ذلك فً خاصة السبل،

اجهه والذي  وُمنع الدواوٌن من الكثٌر أُْحرق حٌث والمنع، باإلبادة نوٌاألٌوب و 

 فً سبل   لألٌوبٌٌن شاعرنا مدح فً كان لذا للناشبة تعلٌمها أو األشعار هذه تدرٌس

 كان ولعله الخرٌدة، كتاب إلى عّرام بن علً شعر من جزء   بنقل العماد اهتمام

 ٌبق فلم الزمن، خلود خالدا   تتركه ولن الدٌوان ترحم لم التً الدهر ٌد بؽلظ ٌحس

 .أصٌل كمصدر الخرٌدة فً جاء ما إال عّرام ابن شعر من

                                                           

 .2/195 الخريدة  1))
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 أسماء الجامع السعٌد الطالع) كتاب فهو الرجل ألشعار الثانً المصدر أما 

 .الخرٌدة عن ناقال   األدفوي وٌعد هـ748 سنة المتوفَّى لألدفوي ،(الصعٌد نجباء

 بعضها وفً الخرٌدة فً كلها وردت (123) أبٌات وثالثة مابة األدفوي وأورد 

 أٌن من أدرى وال الخرٌدة صاحب ٌذكرها لم بٌتا   عشر اثنى ذكر ولكنه خالؾ،

 .ترجمته فً حتى الناقل وهو بها أتى

 :مذهبه

 حٌاته أكثر عاش ولكنه الفاطمً العصر فً  عمره من مدة شاعرنا عاش لقد 

  تشٌع أنه على ٌدل ما أٌدٌنا بٌن التً المصادر فً نجد وال األٌوبً، العصر فً

 السنً، المذهب على كان أنه صراحة أٌضا ٌذكر لم و ذلك، إلى ٌمٌل حتى كان أو

 األٌوبٌٌن والسالطٌن الوالة فً-الؽالب فً-فمدابحه بذلك تنطق كلها أشعاره ولكن

 .العطاءات وأصحاب األثرٌاء فً األخرى ومدابحه

 وٌشتاق ،وروعة جمال من فٌه ما وٌصؾ الشام ذكر ٌحب دابما   كان أنه كما 

 األٌوبٌٌن أن جٌدا   ٌعلم كان أنه رٌب وال ،فٌه والعٌش إلٌه السفر إلى شعره فً

 ٌضرب، كان الوتر هذا وعلى إلٌه، االشتٌاق دابمة قلوبهم وأن الشام من جاءوا

 أو ظلم كل من مصر نجاة أن شعره فً وٌذكر بل السنً، المذهب على فالشام

 على مصر هللا نّجى الذي () الصدٌق ؾٌوس بٌن وٌقرن الشام من ٌؤتً طؽٌان

 مصر هللا نّجى الذي –( الدٌن صالح) أٌوب نب وٌوسؾ ،عجاؾ سنوات من ٌدٌه

 :فٌقول والصلٌبٌٌن الفاطمٌٌن من ٌدٌه على

 أٌوسف مصر إنما أنت ٌوسف  
 

 فؤنت ابن أٌوب وذاك ابن ٌعقوب ***
 

 وما برحت مصر قدٌما  حماتها
 

)شامً مجلوب ببعث من القُطِر ال ***
1
) 

 

 التبدٌل بهٌوٌص ٌخفت، أن نوره كاد الدٌن أن ٌذكر بؤن ذلك فً وٌزٌد بل 

 وحموا التبدٌل من فحصنوه أٌوب بآل مصر على هللا منَّ  أن لوال والتحرٌؾ

 :ٌقول ورماحهم بسٌوفهم بٌضته
                                                           

 .2/171 الخريدة 1))
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    نــوره ٌخفت هللا دٌن كاد وقد
 

ٌُْرم **  وتقلٌب ٌكـوش بتبدٌل ىو
 

 والظبا باألسنة وهـــنتمفحص
 

 وتصوٌب َكفْته آراء   عٌدــــوتص **
 

 وغى فً محارٌب إال ترى فلست
 ج

 (1)محارٌب أوفى اإلسالم بٌضة حموا **
 

ًّ  مذهبهم على كان  الشاعر أن تثق تلك مدابحه خالل ومن   كان فقد السن

 محبته عن فضال   منهم والعطاءات الجوابز على وٌحصل كنفهم فً ٌعٌش الشاعر

 .مذهبهم على كان أنه ٌإكد كله وهذا لهم

 :صفاته

 بجمٌل ٌتحلى ،وأدب خلق على كان أنه أشعاره ومن الشاعر ترجمة من ٌظهر 

 فوق بؤسوان مقٌم األدب أهل من شٌخ" العماد قال فعنه األخالق، وكرٌم الخصال

 وذكر" :عنه قابال الطالع صاحب وكتب (2" )الخلوص األدب من ملك قوص،

 األنصاري هللا عبد أبو ذكر :وقال المقشرانً، خط من نقلت فٌما المنذري الحافظ

 وٌضاهٌه فضله، فً ٌدانٌه من مصر أرض فً أر لم:وقال بؤسوان عنه كتب أنه

 (.3")نبله فً

 شبابه فً اتن  ه   له كانت أنه أشعاره فً نفسه عن بنفسه هو ذكره ما نؽفل وال 

 بل ،الفتوة وعصر الشباب ةحمٌّ  فً رانهوأق أمثاله ٌقترؾ ما بعض ٌقترؾ جعلته

 -:ٌقول ..؟ ذلك له وأنى..عودة له وٌتمنى الضابع شبابه على ٌتحسر نراه

 أحبب بعصر الصبا المأثور والغزل  
 

ـُغلِ  **  أٌام لً بالغوانً أعظم الشُّ
 

 وإذا غرٌمً غرام لســت  أفتر من
 

 أوصــابه وعذابً فٌـه ٌعذب لً **
 

 ـــباب منـذ فارقنً  من لً بَعود شـ
 

 لم ألق مـن عوض عنه وال بدل **
 

 جــدته  بلبست برد الصـــــــبا حٌنا 
 

 فأخلق الُبرُد حتى صرت فً سمل **
 ج
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 كم لٌلة نلت من نبل المنى وشـقت  
 

 بذلك الوصل ما بالصدر من ِعلَلِ  **
 

 علقتها غــرًة  غـــــراء غـــرتها   
 ج

 (1)فاحم رجل  كالبدر َحفَّ بلٌل **
 

 أن  فٌها له ٌنبؽً ال مرحلة دخل أنه ورأى بعارضه الشٌب الح أن بعد لكنه 

 :ٌقول خطٌبة  من ٌدنو أو إثما ٌقترؾ أال ٌقرر ٌخطا

ًُّ وقد الح المشٌب بعارضً     أغ
 

 وفٌه لعمري واعظ أي واعظ **
 

 سـأكرم نفسً أن تقارف رٌبة    
 

 (2) بِسر دفٌٍن أو بـعٌن مالحظ **
 

 أو  ٌخطا أن -أبدا   - له ٌمكن ال أنه لنفسه ٌقول الستٌن على أوشك وحٌنما 

 الشعراء مذهب فهذا الؽوانً وذكر شعره فً شبب هو فإن علٌه ٌالم ما ٌرتكب

 :ٌقول قبله من

ْبتُ شَ  وإن وإنً        بٌبةـش عن ال بَّ
 

  قبلً مضوا القرٌض فً قوم فمذهب **
 جج

 

     وةلصب ووأخط قصدي فً أأخطئ
 

 (3) رجلً جمعت قد ٌنـتالس وجامعة **
 ج

 

 بؤنه نفسه ٌصؾ ذا هو فها أشعاره، من كثٌر فً صفاته من شٌبا   شاعرنا ٌذكر 

 من أن ٌرى لذلك وهو إلٌه، ٌسوقه ما كل الزمان من ٌحتمل حال كل على صبور

 :ٌقول النبٌلة وخالله الكرٌمة صفاته فٌه ٌحمد ٌعاشره أو جٌدا   ٌعرفه

 الرجال كرٌم خلق ساء إذا
 

 نكبةِ  أو ـالالح من لضٌق **
 

 جمٌل برــبص ملئ فإنً
 

نُ  **  (4)ِعْشَرتً ُعْسرتً فً ٌُحسِّ
 

 ساع  ،الذمٌم والطبع للحرص ارهك والتقى، للقناعة محب أنه نفسه فً ٌرى كما 
 الخصال تلك ٌشاركه من ٌجد نولهف ولذا ،القبٌح فعل تارك المعروؾ، صنع ىإل

 :ٌقول. خلٌال   له لٌكون

                                                           

 .2/182 الخريدة 1))

 .2/178 الخريدة 2))

 .2/182 الخريدة 3))

 .172-2/171 الخريدة 4))



ًّ  شعر  عّرام بن عل
 

 - 224: - 

 وإنً محــب للقنـــاعة والتقى    
 

 وللحرص والطبع المذمم فاركُ  **
 

 وساع إلى صنع الجمٌل مسارع  
 

 ومّطــرُح فعلَ القبٌـــح وتاركُ  **
 

 ومن لً بخٍل فً الزمان مصادقٍ 
 

 (1)ٌسـاهم فً بأسائه وٌشارك  **
 ج

 التقدٌر من ٌستحق كان وأنه ،عصره فً الناس أفضل من أنه أٌضا   ٌرىو 
 بلده فً ألن ؼٌرها إلى فروسا أسوان ترك فقد لذلك ،فٌه هو مما أكثر والتكرٌم
 منكر أمر وذلك منها والخلً الموهبة وصاحب والجاهل العالم ،الجمٌع ٌستوي
 :ٌقول

 مالمً الرحٌل على تطٌلً ال
 

 مقامً كرهت إْمر   فألمر **
 

 ـال ذو ٌستوي بلدة   فً خٌر أي
 

 (2) األقوام بفاضل فٌها نقصـ **
 

 لذا ونحوي وشاعر وناقد لؽوي فهو علوم عدة فً عالم بؤنه نفسه عن ٌخبرناو 
 :ٌقول ذلك على اإلقدام قبل جٌدا   ٌتنبه أن مدحه من لمدح ٌتعرض من على فٌجب

 أمادحه اسـتٌقظ فشعرك وافد
 

 على لغوي شـاعر ناقد نحوي **
 

 ٌداً وقاصداً فمن كان فً قول ُمجِ 
 

 (3)َمِجٌداً به فلٌحُذ فً نظمه َحْذِوي **
 (3)َحْذِوي

 

 نفسه فً وٌراها بها ٌفخر كان ،وعلما   ُخلقا   ،كرٌمة صفات له كانت فالرجل 
 .والسإدد المجد لبلوؼه سببا  

 :ووفاته مولده

 شاعرنا   كان كتابه صنؾ حٌن أنه وذلك  وفاته  سنة الخرٌدة صاحب ٌذكر لم 

 حً أنه فقٌل وسبعٌن ثالث سنة عنه وسؤلت" قوله من وذلك ٌرزق حٌا   ٌزال ال

 فً األدفوي رخٌإ لم كذلك هـ 573 سنة بعد عاش أنه ٌعنً وهذا (4)"أسوان فً

 سنة مات" وقال المحاضرة حسن فً لوفاته السٌوطً وأرخ،وفاته لسنة الطالع
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 معجم فً وكحالة األعالم فً ًالزركل نقل السٌوطً وعن (1) هـ582

وف وقت الرجل ُعْمر عن شٌبا   المراجع من أي ٌذكر لم وكذلك ،(2)"فٌنالمإل  اتهُُ

  .هـ582 سنة

 العماد أن وذلك والثمانٌن السبعٌن بٌن كان توفً حٌن الرجل عمر نإ وأقول 

ً   الشٌخ إن قال الخرٌدة خط حٌن  ذكر األدفوي وأن هـ573  سنة وذلك بؤسوان ح

 ا  عام 58 هى 73 و 15 بٌن وما هـ 515 سنة البركات ابن من سمع شاعرنا أن

 قوله العماد نقله الذي الرجل شعر فً ثم ،عاشها بؤنه مقطوع المدة هذه إذن

 نقل حٌن عاما   الستٌن تجاوز قد كان أنه أي" لًرج جمعت قد ٌنالست وجامعة"

 أخرى سنوات سبع نضٌؾ إذن هـ582  سنة حتى ذلك بعد وعاش شعره، العماد

 515      سنة البركات ابن من سمع حٌن والشاعر ،عاما 65 فتصبح عمره إلى

 األقل على كان أنه ونرجح ،سنوات خمس ابن وهو سمع ٌكون أن ٌعقل الف ،هـ

 هو من بركات ابن أمام ٌجلس أن ٌعقل فال سنة عشرة خمس أو سنوات عشر ابن

 وإن عاما 75 عمره ٌصبح سنوات عشر 65 إلى نضٌؾ وحٌنما السن هذا دون

 شاعرنا أن إلى ذلك من ونخلص عاما، 82 عمره ٌصبح سنة عشرة خمس انأضف

 هفعمر إذن هـ  582  سنة وتوفً سنة 15 إلى 12 من هـ 515 سنة لقب عاش

 كان مولده بؤن القول ٌمكن هنا ومن ،عاما   ثمانٌن إلى سبعٌن بٌن ما توفى حٌن

 .هـ 525 و 522 سنتً بٌن
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 شعره أغراض

 ووصؾ ورثاء، وؼزل وهجاء مدح بٌن عّرام بن علً شعر أؼراض تنوعت 

 الشاعر مقدرة على هذا لٌدو ،وؼٌرها وحكمة وشكوى وعتاب واعتذار وفخر،

 اتجاه، كل فً بسهم وٌضرب مٌدان كل فً ٌخوض تجعله التً واإلبداعٌة الفنٌة

 كامال   دٌوانه وصلنا ولو شعره ألوان من لون أي فً بضعؾ ُتِحسُ  تكاد وال

 .كثٌرا   خٌرا   فٌه لوجدت

 عن فٌها عبَّر إلٌنا نقلها مختارات منه وأخذ كامال   دٌوانه قرأ من شهادة وتكفٌنا 

 :العماد ٌقول نظمه واستحسانه بشعره ؼبطته

 كٌوانه، السحر سماء من عالٌا   هدتفوج دٌوانه، أصدقابً بعض لً فؤحضر" 

 الفابق نظمه جملة من أوردت وقد..... صوانه وألزمته حسنه شارد وجمعت

، أْصحر وإذا سحر، ُحِسر   إذا ما الشابق، الرابع ولفظه الرابق ر   أنشد   وإذا أْحص 

 النظم مٌدان فً عّرام فالبن المعانً، هالة رنوّ  أقمر وإذا األمانً ضالة نشد  

 ضرام الذكاء نارِ  إذكاء فً هولروٌ ؼرام، الحسان المعانً وبابتكار ،عرام

 (1)"كرام لهم ٌقال أمثالها باصطناع وكوالمل
 ذلك نتبع ثم موضوعٌة دراسة ندرسه حده على ؼرض لكل وسنتعرض 

 .شعره فً الفنٌة السمات بدراسة

 "المدٌح" :أوالً 

 ما جسام بؤحداث تموج تكان عرام بن علً الشاعر خاللها عاش التً المدة نإ 

 الصلٌبٌٌن والؽزاة المسلمٌن بٌن طاحنة حروب إلى أخرى، وقٌام دولة سقوط بٌن

 الثورات إلى باإلضافة الصؽٌرة الدوٌالت بٌن الداخلٌة الحروب عن فضال  

 .وهناك هنا العسكرٌة واالنقالبات الداخلٌة

 الكثٌر عوجم دٌنال صالح بٌد والشام مصر فً األمور استقرت حٌنما حتىو    

 واستمرت حٌاته، مدة الصلٌبٌٌن محاربة فً جهوده ركز راٌته تحت المسلمٌن من

 .طوٌلة مدة وفاته بعد الحروب تلك
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 إبداع على بظاللها ألقت بإرتها مصر كانت التً الحربٌة األجواء هذه كل 

 والملوك القادة لمدح تعرضوا الذٌن الشعراء وبخاصة الشعراء من الكثٌر

 فً أسماءهم وخلدوا فة،ٌالشر الحروب تلك فً بسهم ضربوا الذٌن سالطٌنوال

 رزٌك بن وطالبع الشام فً زنكً بمحمود بداٌة المحمودة بجهودهم العظماء سجل

 .المملوكً قالوون خلٌل األشرؾ بالسلطان وانتهاء   مصر فً

 فً الحروب بتلك تؤثروا الذٌن الشعراء هإالء من واحدا   كان ناروشاع 

 من رجال فً أؼلبها كانت والتً ،مدابحه جنبات فً صداها رجع وٌتردد دابحهمم

 الذي الربٌس الوتر هً" الشجاعة" تكون الشاكلة هذه على التً المدابحو أٌوب آل

 وقوة والبسالة المعارك وخوض واإلقدام الشجاعة وحول الشاعر، علٌه ٌعزؾ

 تدور عةالشجا لوازم نم وؼٌرها أرضه عن والدفاع اإلسالم ونصرة  البؤس

 .خاصة منقذ بن مبارك واألمٌر عامة أٌوب آل فً شاعرنا مدابح

 وصالح ركوهٌش الدٌن أسد بقٌادة مصر إلى أٌوب آل وصول ٌصؾ ذا هو هاف 

 على نداءها والبّ  مصر إلى ُدُعوا حٌنما بؤنه – علٌها الفرنج نزل حٌن – الدٌن

 كسرواو منهم الكثٌر وأسروا فقتلوا زٌمةه شر بالروم فؤنزلوا ةٌلاألص خٌولهم

 راٌة ورفعت بشرهم، مصر عن ورحلوا عمٌدهم وفرّ  ،علوجهم وصلبوا ،صلبانهم

 :ٌقول. النزول على أوشكت أن بعد اإلسالم

ااوا ِمصاارَ  ماان ُدُعـــااـوا ولمااا            دعاَءنااا لَبُّ
 

ٌِّ  َنْهـااـدٍ  كاالِّ  علااى ** ْعبــااـُوبِ  الُعْنااقِ  نِ ـااـلَ ٌَ 
 

 

ةُ  الااروم كماااةَ  فااأرَد            َبْطِشــااـِهمْ  شـــــااـدَّ
 

 ومطلااوب اءـالدماا مطلــااـولِ  بااٌن فهاام **
 ج

 

 فلستتذت رتتي  فتتِ التتجخ  امالتتي   ؽتتب            
 ط
 

تت ل ة ** لا لاغتتب  ميتت  َاتتيت  ت  صتتلاجب   ع ا 
 

 

تت تدا        ؽس   تت جي ذ كا ت ام تت َت     عبنذ امتت  غ 
 ط

تتت ا  فتتتاي  ص  تتت    ذ  **  األنبثاتتتت ثتت ي  ص لت
 ط
 

 

تت ت   امتتيع ت             ظتت ع اداتت ذ ام   تت ي ح   تت  ؽت
 ط

حط يييًتتب  ثاتتـي  َا   تت يت  ل   تت ؾ ة **  يتتتمذ
 

 

ـا  معتت  ثدت    تل          ب تت ن تت تبعتت اتت   ل  تت يل  ت ت
 

ـتت **  بذ ة   ا عتتييؼل ثينا   تت بة  امـ   تت  انت   ت
 عظ

 ط
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       ذ          ذ   تتت صتتت  ـ    تتت ب ت  يتتت ذ ُت  يت ا تتتذذ ن 
 

تتت  ثزجتتت ي ل   ا    **    تتت ول  رًل تتت ات يذيا ت
 ط

 ط

ـازذدذ  ذ               امظطجتتتتتب ثبألتس       تتتت ـعخ   فؾلع    تتتت 
 ط

  رتلا   تتت  يت هذ  تتت ـت تزا  آ اءل   تتت عا    رل  **
 جج

 

ب يتتتتت  إ ع رتتتي  ذ تتت فلس ؾت               َتتت  فتتتِ  ت
 

** 
ا دت ا ب يتت   ف أت ا  اإلس ح   ثاضخت  ؽت ؾت  (1) ت

ب يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ؾت  (1) ت
 ط ج

 شمس الٌمن سلطان المعظم الملك فً كتبها التً القصٌدة ذات فً نراه ثم 

 على ٌعرج - الٌمن قبل من له الصعٌد بالد وكانت - أٌوب بن شاه ورانت  الدولة

 أن على وٌإكد بالنجوم، وانهوإخ بالشمس الدٌن صالح وٌصؾ أٌوب آل مدح

 بن بٌوسؾ وحدٌثا   الصدٌق بٌوسؾ قدٌما   مالشا قبل من النصر لها أتً مصر

  :ٌقول ،أٌوب

           ثيتخابتتتت ذ ذ  عنتتتت     إع امدذ      تتتت لاوذ      تتتت ب
 

ـتتتت ة   َا     تتتت يذ  متتتتتهذ  إ عُ   َتتتت ب  ثذهذ  ** يا   ت
 

تتت ا هب ـبمالتتتد     هتتت  نغتتت ح   فتتينز           ضت
 

**   ِ ل تتتت   رغتتتت ييت يعذتتتت ط  ثزتالا       تتتت ي ي ل   ت
 

          ي سذ    تتت     أتناتتتذت  إندتتتب  لتتتيل  أتيذ ستتت  ت 
 

 يعًتتت ة اثتتت ذ   كا ت  أتيطتتت ةل  اثتتت ذ  فيتناتتتذت  **
 

ذا    تتتب برذيتتتب صتتت يدب    ل   تتت ي   ثتتتت ي ؽت دت             ؽذ
 

ِ   امًذ اتي    ت  ثجعشل  ** لت ة   امالت م  غا  (2) ت
 

 :ٌقول وأسوان قوص والً الناصري موسك الدٌن عز بها مدح أخرى  وفً 

تتجا    فتتِ يذجاؾتت ن تت تدا   تتب امدبتتب ح   سذ        َت
 

يذ ذ  **  امًتضتتبنت   ثتتا ذ  امتتيع ا    فتتِ رذجتتاؾذ
 

         نلتتتت بمتيذ ا  امـلتتتتب ت  رب تتتتِ فتتتتم ا هذ ا 
 

زاجذيذ ا  ـد  ب ** ـ تِ ـذ ـت ت بءت  رذغا  امبز   ت بنت َت
 

ـ تتتت ذ ل  أص    تتتت   ذ  دا ي  تتتت ات   م دت          ز بنتتتته   ث يت
 

تت  ** عاض ضتتب   ظتت ع    ت  نتتتامـع ا ثـتت بة    ت
 

تتت تدا    تتت  تتتبن ذ   ـتتته أتخت تتت امزـع         يت  امسط
 

جتتتيت  َا  تت يت  رتت يا ذ  فلتتا  ** َا     تت بؽت   أت
 

تتت لعهذ  فبس   تتت زت   ا  ام ي تتت   ثعتتت    الاتتتوت          ظ 
 

ؽا ت ت   امغ ت ب    ثع يت     مذ ا  **  امغ انتت  ت
 

ئتتتتتتذا  إكا يذ  ظتد             ثب  تتتتته امي تتتتت بػ   سذ تتتتت دا
 

 (3)امزيانتت       بءت  ُ اهبف   ي ست  ًتبهب **
                                                           

 .2/171 الخريدة 1))

 .نفسو السابق2) )



 علٌوه هللا فتح بدٌعالدكتور/ 
 

 - 2257 - 

 (1)امزيانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 

 :ٌقول حٌنما مدابحه فً الحروب هذه أثر  ٌظهر وكذلك 

         ثبس        تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    أ       
 

تتتتتتتب ة اـتتتتتتت  ** ؾت ؾت   تتتتتتت ب  ة امدت   امدذ
 

          امدعتتتتتتتتتتتتب ع امدعتتتتتتتتتتتتب   ييتتتتتتتتتتتت  
 

 امدالتتتتتتتتتتب ة ع  امدالتتتتتتتتتتباي ز   **
 

          امع تتتتتتتتت   فتتتتتتتتتِ امعتتتتتتتتت امِ ستتتتتتتتتدي
 

 (2)امب  تتت  اات  اثتتت اتتت  رلياتتته **
 

 الحسنٌٌن بٌن ٌجمع ممدوحه أن على األبٌات هذه فً عّرام بن علً ٌإكد 

 وكذلك ،وجل عز هلل والطاعة العبادة فً القوة وبٌن الجهاد فً والقوة الشجاعة

 وبالسمر المشارب عن وبالمشاعر ،المعازؾ عن والمعرفة بالعلم ٌستؽنً ممدوحه

 .والنساء الجواري عن ؼىالو ساحة فً الرماح  من العوالً

 كسابقه الصلٌبٌٌن حارب الذي،منقذ بن مبارك األمٌر فً ضالته شاعرنا ووجد 

 ،المعطاء الكرٌم أٌضا  و ،الشجاع المحارب األمٌر فٌه شاعرنا فوجد منقذ بن أسامة

 رفده لطلب وكذلك ،األمٌر لهذا وتكرٌما   تعظٌما   ،رابعة بقصابد إلٌه ٌبعث فراح

 :ٌقول ذلك وفً وجاوره إلٌه فسافر بذلك ٌكتؾ مل ثم وعطابه،

          ُمْنقِااااذِ  اباااانِ  األَنااااام خٌاااار إِلااااى لجااااأْتُ 
 

 ُمْنقِاااذِ  الحاااوادثِ  أَْسااارِ  مااان لٌصااابحَ  **
 

اااادٍ  األَنـــااااـامِ  فااااً بُحــااااـرٍ  ولااااذتُ           ُمَنجَّ
 

اااذِ  باألَنــــــــاااـامِ  خبٌااارٍ  بصــاااـٌرٍ  **  ُمَنجَّ
 

          َزاُرهُ َماااااا تاااااادانً إِن لنفسااااااـً أقُااااااولُ 
 

ـــةً  خذي **  (3)ُخاِذي لنـــــاـائبة منه ِذمَّ
 (3)ُخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِذي

 

 شااعره، فااً الحااروب لهااذه العظااٌم األثاار ذلااك ناارى فٌااه مدابحااه نقاارأ  وحٌنمااا  

 رؼمباالو وأهلاه، اإلساالم عن الدفاع لٌةمسبو حملوا منقذ بنً من وقومه أنه فٌذكر

 :ٌقول والكرم، والمعرفة العلم عن ٌنشؽلوا لم والؽارات بالحروب انشؽالهم من
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لااااوا هاااامُ             َمالَـااااـُهمْ  المغااااارمِ  ثِْقاااالَ  َحمَّ
 

 لِْلَمَنــاااـاِهبِ  بٌنــــاااـهمْ  َوْقفااااً  وَخلَّاااْوهُ  **
 ج
 

 

          صاااااحائف   أَو أٌَااااادٌهمُ  فاااااً صااااافائحُ 
 

 َكتــــاااـَائبِ  أَوْ  ُتْقَتَنااى ُكْتاابٍ  بااٌن فهاامْ  **
 

 

ة   المااااا ربَ  أنَّ  علاااااى هاااااواهمْ             َجـاااااـمَّ
 

 َقَواِضاااـب َصــاااـلٌلُ  أَوْ  ٌاااراعٍ  صااارٌرُ  **
 ج

 

          وفضـاااااـائلٍ  بااااااهرٍ  بفضااااالٍ  وجاااااادوا
 ج

نِ  ** ٌْ ِض  ِعْلمٍ  من َعطاَء ٌْ  (1)َماـَواهب َوَف
 (1)َماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـَواهب

 

 والشعر،فلشاعرنا األدب ؼٌر مهنة امتهن أنه لشاعرنا ترجم ممن أحد ذكرٌ لم 

 .العماد ذكر كما (2")فن كل فً كثٌرة تصانٌؾ" وله مفقود دٌوان

 أهل مدح سوى ذلك إلى سبٌل وال قوته، منه ٌكسب كان أنه نرى شعره ومن 

 طلب من ٌكثر فنراه واألثرٌاء، والعامة واألمراء الملوك من سواء والعطاء الجود

 أو القاهرة إلى لٌذهب أسوان من أو قوص بلده من وٌرحل بل والعطاء، الصلة

 .السعة وراء سعٌا   العطاء أهل إلى ابحهبمد وٌسعى رزقه ٌطلب الشام إلى

 ٌكون ال حتى وٌوضح ٌصرح بل ذلك من ٌستحً ال السعة ٌطلب حٌن وهو  

 موسك الدٌن عز فً قوله ذلك من ،النداء وتلبٌة الطلب إجابة سوى الممدوح أمام

 :الناصري

      لنكبااااة امــاااااألن رـخٌاااا ٌااااا دناكصااااـقـ
 

 الصاااوائب بالساااهام أقصااادتنا َعاااَرت **
 

      ـدناــااااقص أن الناـآماااا قتـااااـوث وقااااد
 

 خائااب غٌااـر الااور  خٌاار ٌااا نابااكج **
 

      ةــااااذم كـاااـمن انناـاااـأٌم علقااات وقاااد
 

 المغـاااـالب ـانـاااالزمـ ملماااـات َوقْتناااا **
 

      راحااام عطفاااة مناااك تساااعفنا لااام وإن
 

 الماااذاهب اجـفجـااا ضااااقت فقاااد وإال **
 

       الً ـعاجاااا ـدكـااااٌفٌ معااااروف ودونااااك
 

 (3)العواقااب فااً أْجااُره وٌبقااى اءثناا **
 

 األمٌر كنؾ فً بالشام وٌنزل أسوان تركٌف رزقه، طلب فً ٌرحل اعرناوش 

 :ٌقول.. .تمنى ما فوق لوسٌنا ظنه ٌخٌب لن أنه وٌعلم منقذ بن مبارك
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يذ ا            أص تتتت   ذ مـ ستتتتِ إك ر تتتت  اي ت ظذل تتتت ادذ
 

ا ت    ** ا ت    تتت   ا   اميذ ياـ تتت ب ف  تتت  يت  ف تتتيت
 

تتت ت ع ل  ً   تتت بحل  ذ دذ خا  تتت ي   تتت   ذ تتت ا  فتلتلادت
 

يا ت ثتتته ثتتتتاا ت املا    تتت بمِ اؽزًتتت ب ت    **  رتتتتيت
 

هتت            تتت ا ا     ت تتتيت   فتتتِ َاتتتي  أس تتت  انل  ت
 

ا ت  ** عتلتتتِ  ت  تتت يع امـتتت اؽِ صتتتتيت  فتتت  رتغا
 

تتت  أتك             ف اتتتيذ ث تتت     ُت  تتتب صتتتبنت   
 

ج تتت ب    أتض تتت ؾ   ت ؾتتت  ُ   **  مأل ا تتت ي   ذ
 

 يًتتت  ذ متتته  تتت  ع تتت بءت يت الذتتتتذ   فا تتت  ت ذ          
 

رتتتت هذ انعتتتتنا ثبمـتتت     رت تتت  تا   **   نت غا  ت
 

هذ فتتتِ   بمتتت ه ـتتت  ط ص بصتتت  ل           ـذ   يتالا تتت يت
 

التت ب ت    **  (1) مبـتته فتتِ امدغتت  َاتتيذ  ذ
 

 :أخرى فً وٌقول

 ؾه          ـ ييتتت    الاتتت    فيتتت   يتلاًتتتت    ي تتت 
 

ًاتتت    امـًتتت    ** تتتهذ فتتتِ امـتتتبد ثبمـع ؽت    ب  
 

          اتت   ا يدتتخ  رتتي  ام اتتيت يجعتتب  فتتِ 
 

تت    ** يا يُ ب متت ا   تت  امدت تت   يا  (2)فيتت  ـتتبن  ت
 

 ابتؽاء إال قصده ما أنه( الدٌن سعد) واسمه لممدوحه ٌقول مدابحه إحدى وفً 

 رجاء كل عنده ووضع أمل كل ٌهف أمل بالعطاء الممدوح  وعده فحٌنما عطابه،

 :ٌقول.. .بالء كل الفاقة من وأصابه ،بنابه الزمان عضه بعد وذلك

بة           تتت عا ت امتتت ي  صتتت   نتالت تتت يتدا ست تتت ؾت  أتست
 

تتتت ب ذ  ** تتتت   ت  امدذ تتتت يا  هتتتت   اميع ت اا  ث  ت
 

 ف دتتتت ب ثبم غا تتتت    م تتتت ِ ن ت تتتت     م تتتت ب           
 

   امع  تتتتب ذ ث تتتا   امغتااتتتش صتتت  يتتتتيا ت  **
 

       فلتتتتت   أتصال  تتتتت  ا ت   نت ام ـ   تتتتت بد إع   
 

  ع  تتتت بء  أتنا يب  تتتت  نت ثتتتتو انزعتتتت ب ذ  **
 

ج  تتتت ا                ـتتتت   عت تتتت بزت امً  تتتتتب ت إ ما تتتت وت ات
 

 ي ذمت   تتتت  ذ أتنا يب تتتت  نت ثتتتت وت انزا تتتت ب  **
 

فتتتتت    تتتت   ث   تتتت   ل    بس تتتت عبدل               أ ا
 

عتتتتتب ذ يضتتتت ا **   ذ ث يتتتت ب مس  بــتتتت يب امدت
 

ـتتتت تهذ ام      تتتت بنذ ف ًتتتت   رتلت   تتتت ُ              آ ت
 

تتتت  تا  **  م  تتتت ه  أتصت    تتتت بثتهذ  ـ    تتتت هذ خ 
 

حل             ـتتت   ؽتتتمع ام   تتت بنذ عـ تتت بػت صتتتت ا
 

تتت ا ** ا ذ ا فتيت ات  تتت  ا  (3) مبتتت ع امب تتت ياحت  ت
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 لم أراد ولو -ماال   ٌرٌد ال أنه مدوحهلم فٌقول ٌرٌد ما ٌحدد نراه أخرى وفً 

 :فٌقول بها ٌستدفا فروة   ٌرٌد البرد لفرط ولكنه -ٌفته

تتِ التت  ـتت   ؽ  تت بمخل      ل ب  تت ب  يذعا       أتي   تت تب  ت
 

ؾا    يذعا ِ أتخذ  ذ  **  امغاشذ فِ امغتاا   ع املع

ِ  تبع    مت    ت ئذذ مت  يت ذتذا            ب أتثازتغ 
 

تت  غمتت يو  ** تت  غ  ع نتؾا   هتت ا متتا ت صتلا
 

ح         ت ا ت ت   امجتتيا   فتِ امغست  ست   مب ا م  تضا
 

ا ل  تت  أتكا  س  ت    ام تتتيا    **          متا  ث ت ت
 

تت  نِ غتت  ذ ت ف سذ تتب  يتبا يذتتيا  غ  تت  امظعدت         ت
 

ؽِ مدتب  ** ت ل يتتيا  غ  ت ا ست متااتذذ  ت  ؽت  (1)أت ا
 

 حاجته ذكر من ٌتحرج نجده جلٌال   وعالما   ضال  فا أدٌبا   ٌخاطب حٌن ولكنه 

 القصٌدة، أجله من ساق الذي مدحه فً ٌمضً ثم عابرة إشارة ٌشٌر بل صراحة

 من فٌها لما( الكناٌة) طرٌق عن ٌؤتً ما الحاجة طلب فً قرأت ما أجمل ومن

 على ذلك وأجمل المسبول، بسببها ٌالم وال السابل أمر ٌفضح ال وخفاء ستر

رُّ َوأَْنَت   وجل عز ربنا قول اإلطالق ًَ الضُّ ِن ُه أَنًِّ َمسَّ ٌُّوَب إِْذ َناَدى َربَّ َوأَ

اِحِمٌَن   (2)أَْرَحُم الرَّ

 عظٌم المالحظة قوي فاضل عالم ممدوحه أن فٌعلم جٌدا   ذلك ٌعً وشاعرنا 

 عن التلمٌح ٌكفٌه بل صراحة حاجته ٌذكر لن لذلك ،ونباهة  فطنة ذو الفهم

 ،() أٌوب الصالح النبً كلمات نفس وٌستخدم ،العبارة عن واإلشارة التصرٌح،
 :ٌقول الفاضل القاضً ٌمدح فحٌن

تتتتتت  ذ امس  تتتتتت بن             التتتتتت  املُتتتتتت ه  ذ عا زت دت
 

تتتتتتتت   ا التتتتتتتت  مذ ا  تتتتتتتته  امال تتتتتتتت ب     **  فتعت
 

تتتتتيادذ          تتتتتـِ امضتتتتتيط ؽزتتتتت  متغت سع   صتتتتت   ت
 

تتتتتتتت    ** تتتتتتتت   ام بض  ـتتتتتتتتت   ام بض  ـت  إمتتتتتتتت  
 

تتتتتت ذا   م تتتتتت خ   أايذ  تتتتتت يب         م  ًا    ًتتتتتت    فُ  
 

تتتتتتت    **  إمتتتتتتت  امتتتتتتت ت     امع  تتتتتتت بم    امعب  
 

ِ  ث ز  ث ا تتتتتتتت ي أتؽا ب  ب   تتتتتتتت  يب             تتتتتتتت ل
 

الا تتتتتتتتتت بل ي ب امـ تتتتتتتتتت بز    **   أتؽبتتتتتتتتتت بح   ذ
 

تتتتت ا يت ا تتتتت   ذ امؾتتتتت يُ  تتتتتله            ت ت تتتتت  فتضا    
 ط

 إمتتتتتت  خا   تتتتتت ي  ـتتتتتت ب ل متتتتتت ه ـبفتتتتتت    **
 ط
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 رتُد تتتتتت ت ت ُتذ نًتتتتتتمت األتن  تتتتتت بح            تتتتتت  
 

 ثس تتتتتتتتتت ما ذ     امج تتتتتتتتتت بكؿ  امب تتتتتتتتتت ب   **
 

تتتتتت خل فتتتتتت بازتلت           اضت تتتتتت  ت اتتتتتت     فعت  رت ت
 ط

تتتتتتي  إمتتتتتت  ستتتتتتبف   ** ـ جا تتتتتتىع   (1) ـتتتتتت  ؽت
 

 :أساسٌٌن محورٌن أخذ قد شاعرنا عند المدٌح نرى وهكذا 

 وتعظٌما   ألمجادهم تخلٌدا   الطٌنوالس والملوك القادة من العظماء مدح :أولهما

 .الحاجة وذكر الرفد طلبب مقترنا   ذلك ٌكون أن مانع وال ألفعالهم

 سبقوه الشعراء من كثٌر دأب فهذا ،صراحة   الجابزة وابتؽاء العطاء طلب :ثانٌهما

 .واألدب الشعر إال لهم مهنة ال الذٌن الشعراء خاصة ذلك فً

 الغزل :ثانٌاً 

 ؼاٌة فً ملحظٌن على التؤكٌد من البد عّرام بن علً عند لالؽز ندرس أن قبل 

 :الؽزلً شعره قراءة عند لً ناتبٌ األهمٌة

 ال ونتؾ صؽٌرة عاتمقطّ  هً وإنما طوٌلة ؼزلٌة قصٌدة لدٌه توجد ال أنه :األولى

 مكونة وثالث ،فقط بٌتٌن من مكونة نتفة عشرة اثنتا وهناك أبٌات، الخمسة تتجاوز

 واحدة وقصٌدة ،أبٌات خمسة من وواحدة ،ةأربع من وواحدة ،تأبٌا ثالثة من

 وخمسون تسعة الؽزلً شعره مجموعف إذن بٌتا   رشع اثنى من مكونة أطولها وهً

 .بٌتا  

 ،المدٌح قصابد مقدمة فً تساق أو مختلفة، مناسبات فً األبٌات هذه وتؤتً 

 المدٌح إلى وجهه ما بقدر الؽزل تلقاء اهتمامه ٌوجه لم الشاعر أن على ٌدل وذلك

 إلى سبٌله والمدٌح العٌش، ةمكابد من الشاعر ٌجده كان ما إلى راجع ذلك ولعل

 .الؽزل فً ذلك ولٌس باءته، وتكفٌه رمقه كسمت التً الجوابز ونٌل كسبالت

 .الؽزلٌة المقدمات فى القدماء تقلٌد على ٌحرص كان أنه على أٌضا كماٌدل

 فلم فعلٌة، تجربة ٌخض ولم حقٌقٌة حب قصة شٌع لم الشاعر أن ىأر :الثانٌة

 فلم الحب، لوعة الو الشوق حرارة فٌه تحس ال مفتعل فؽزله قلبه، الحبُ  لكتٌم

 بلقاء ٌحظى فساعة ٌدٌه، بٌن حضر ما ٌحب كان وإنما مرتٌن، امرأة فً ٌكتب
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 مضى إذا ثم ،شٌبا   فٌها فكتب لساعات أعجبته وربما وقتها فً بها ٌسعد امرأة

 عنده الؽزل أن الرإٌة هذه ٌإكد ما ولعل ؼٌرها، عن ٌبحث وراح هاٌنس تهاوق

 حبا لدٌه تجد وال منظورة مفاتن من بها وما للمرأة الجسدي الوصؾ إلى منصرؾ

 مفتون وهو لجسدل ال للروح ٌكون الصادق فالعشق المرأة، عند النفسٌة للصفات

 فمن ،اشؾوالمر العٌونو والوجه والخصر باألرداؾ متٌم ،ووصفها باألجساد

 ولم العشق ٌعرؾ لن وأحبه بالجسد اهتم ومن ،الحب ٌعرؾ لم النساء كل ٌحب

 .شراكه فً ٌقع

 لٌس صرٌح، جسدي ؼزل بؤنه ؼزله وصؾ ٌمكن الملحظٌن هذٌن خالل ومن   

 وتقتلهم الشوق نار قهمتحر الذٌن العفٌؾ الؽزل شعراء عند نراها التً العفة به

 نهدٌها من أكثر هاإٌا وصفه ٌتجاوز وال إحداهن فً تؽزلٌ ذا وه وها،الحب لوعة

 :واصفا   ٌقول الثقٌل وردفها النحٌل وخصرها الكبٌرٌن

ا          تت ت ي  فتتِ املتت    ثبات تت ت   تتب د ميتتب نتيا
 

حذ  ** تتتتيت غا تتتت ت  ذ ها ه   ت تتتتد  تيتتتتب اتتتت  ضت عبنً    ذ
 

هب         لا   تت يذ ا مدتتب ـتتبنت خت تتي  تتذا أت ا لتبت   متت   ت
 

ف يتتتب يتتتتزتظتلع ذ التتت   **  (1)ضت تتت عا  ه  تتت     ا
 

 :أخرى فً ٌقول بها اومعجب الثقٌلة باألرداؾ مؽرما   كان أنه وٌبدو

ع تتتتت ايذهذ      اع  ـ  بمغ ام تتتتت خ   ت َت  تتتتت  ت   إ نع 
 

تجا  **  ضعا ذ امً   يتسا ذ  ثلاشل أتثتِ   
 

تتتـتب ااتتت ت  تتت  امضع ـت تتتيذ ذ امديضتتت حذ  لا تتت ا خت         ت
 

ت جا   يـ ءذ ث  ي   **  (2) ا ل ث به ظل ؽت د الذت هذ ات
 

 لٌالٌه إحدى عن شعره فً لنا فٌحكً بمجالسهن، كما نراه محباً للغٌاني/ مغرماً  

 مزٌن فجٌدها ،البدر بجمالها فاقت التً الجمٌالت الفتٌات إحدى مع قضاها التً

 حوله وهناك الخمر، من أجمل هو ما رضابها من تسقٌه وهً الجمال رابع بعقد

 ومنهن الوردة فمنهن ،الخاص جمالها لها منهن واحدة كل أخرٌات جمٌالت

 :فٌقول  بٌنهن فإاده قسم أنه حتى النرجس

تتتتتت ا ل          تتتتتتذذ فايتتتتتتب ث  ت دا  ـتتتتتت  ما  تتتتتت ب ل نتع 
 

تتتت ـتبء   ** تتتت ـتب  امسع  فبصتتتتذ  امجتتتت  ت فتتتتِ امسع
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تتتتتتت            ًا تتتتتتت ع ذ ا   كاد عاتتتتتتت  ل ـتتتتتتتبميي   ؽت
 

انِؽت تتت  ع فا تتت ه ثؾ ** تتت  ت    تتت    ات ًتتت ا   ات
 

ضتتتتتتتبةل ثتتتتتتتتيذ  ل          تتتتتتت اذذ  تتتتتتت   ذ   ري ع
 

جتبء   ** تتتتيا تتتت ت امسط   تتتت  فتخ  املع  ف  تتتت ب ت يتعا
 

تتتتتتتبنل          ست   رـ هتتتتتتتذذ فتتتتتتتِ  يتتتتتتتب ل ؽ 
 

ة   تتتبء  امستتتدبء ** تتت ا تتت ا صت  َبناتتتبدل ات
 

صت  تتتتتتتتت بػل          
ع  ل  أت نتتتتتتتتتتيا  ثتتتتتتتتتتاا ت  ت ا ل  ت

 

ًتسع  ** اءف    تتتتتت ما غ  ذ    تتتتتت  ذ األتها     تتتتتت  ت
 ط

 ٌشوقه وإنما وقلبها حبها إلى ٌتشوق ال فإنو "لسعدٍ"ًىٌ حينما يتشٌق  

 :ٌقول روحها عن ولٌس جسدها عن بعده فً العذاب   ٌرى فهو العذاب، مراشفها

جال تتتتتتتتن  سذ تتتتتتتت عا ت  ثتتتتتتتتيتنِ            تتتتتتتت ا  ذ  أتعت  ت
 

اة   ** ئاتتتتذذ إمتتتت   يا   تتتت  يب امع  تتتت  ت  ظتد 
 

تتتتتتتت ذ ثتتتتتتتت بنتذا           فتتتتتتت نِ  ـا   امديتتتتتتتتاد    ذ
 

اة   **  (1) أيتتتذذ امالع تتت  ا ت  تتت  أتمتتتت  امعتتتت ت
 

 الصبا عصر ٌتذكر و ،بالؽزل بدأها العادل الملك فٌها ٌمدح أخرى قصٌدة منو 

 ٌسعد بل منهن ٌمل ال الؽوانً صحبة فً وقته أؼلب ٌقضً كان حٌن والشباب

 ذهبو ،أرذله العمر من وبلػ أسهر فً مجراه خط الشٌب وهاك معهن بعذابه

 ولكنه الشباب عودب األمانً يجدت ولن،،عودته فً أمل وال ،ثوبه وأخلق الشباب

 :ٌقول..ابتؽى ما ونال تمنى ما كل فعل حٌن شبابه أٌام ٌتذكر دابما

ـاتت ذ فتتب صـِ      تت ا متتِ ثعت  تت  ا    ت تت جتبةل  ذ   ت
 

تت ت ل اـتت ه  ع ثت تت  ت    **  متت  أماتت ت  تت  ا 
 

ر ه      تت جتب ؽاـتت ب  ثغ  تت  ع  مجس تت ذذ ث تت ذيا ت امل 
 

تتدت    ** دذ فتتِ ست تتيا لت ت امجذتتيا ذ ؽزتت  ص   فتتيتخا
 

تت تذ      ـتتت   ت ت  ـتت  مالتتخل ن لاتتذذ  تت  نتااتت  امدذ
 

لتت  ** َذ صا    ب ثبملت    ت    (2)ث مو ام ت
 

 الشوق كثٌر فهو وٌحب، ٌهوى منفٌ صادقا   ٌبدو لتشوق ا  وصف هعند نعدم وال 

ِعم   نمل  أرى وال المودة، وأنسِ  القرب متعة فٌها ذاق لٌالً معهم وأمضى بقربهم ن 

 متعة منهن نال منل شوق هو وإنما المخلصٌن، المحبٌن شوق هذا شوقه فً

 ذلك من ،ؼاببة لمحبوبة ولٌس الفابتة لمتعته ٌتشوق فؤراه ،برفقة منهن وحظً
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 ولظللت أبدا   فارقتكم لما لبعدكم ءالشقا كل ألقً أننً أعلم كنت أننً لو ٌقول حٌن

 :ٌقول حٌٌت ما بقربكم

 م  تتتتتتتتتت   ــتتتتتتتتتتذذ أتاا لتتتتتتتتتتت  ذ أنـتتتتتتتتتتِ         
 

 أتمًتتتتتتتتتت  مجذعتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتت ب مًاتتتتتتتتتتذذ  **
 

تتتتتتتتتتذذ اـتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتب ثًاتتتتتتتتتتذ            ألتصتدا
 

 التتتتتتتتتت  امؾاتتتتتتتتتتبح    تتتتتتتتتتب ثًاتتتتتتتتتتذذ  **
 

ثب ا          تتتتتتتتتتتتتت ذذ ثًتتتتتتتتتتتتتت يا  فلتتتتتتتتتتتتتتئ  نت ع  دا
 

تتتتتتتتتتتتً اذذ  ** ـ تتتتتتتتتتتتِ  ت تتتتتتتتتتتتياي بذ ا ات  (1)فجـ 
 

 ٌرى أنه إال الناس، بعض عند الحب وٌمٌت الشوق ٌقتل البعد طول كان وإن 

 :ٌقول... أحب ممن وقربه حبه زاد ٌحب نمّ ع بعده أن

 ؽ ل لتتتتتتتتتتتتتت ذت ثًلجتتتتتتتتتتتتتتِ فعاـتتتتتتتتتتتتتتِ           
 

سذ    تتتتتتتتتتتتت  ذ صتتتتتتتتتتتتت لاجتب **  ا لاتتتتتتتتتتتتت وت رتؾا
 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ت إ عع              ف دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ب أ ت  ام جذعا
 

ثتتتتتتتتتتب **  (2)صتتتتتتتتت  زا نتتتتتتتتتِ  ـتتتتتتتتتوت صذيا
 

 حزٌنا   ٌجوبها الفلوات فجاج فً به  رمى فقد لقلبه مزعجا الشوق ٌجد أنه كما 

 :ٌقول تهأحب عن باحثا  

تت  ت  تت  ل          تتب  سذ ض   صتت  يتت  ت ثعتت ت أت ا
 

ضعب ** تتتتتتت زتؾ  سا غتتتتتتتب   ذ ا   ظتتتتتتت ع ملًلتتتتتتتت   ذ ا
 

تتت  ثتتتِ فغ    تتت بطت ـ  تتت    ف   تتت  حل            ت ت ت
 

ـابذ ا  ** تتتت نتتتب     جاتتتذذ ؽت ا ضتتتتتب عذ اا  (3)إماتتته  ت ت
 

 :ٌقول ذاته المعنى وفً

تتتت   صلجتتتتِ  هتتتت  صتتتتت  نتتتتبزػ              إن يذدا
 

 فتتتتتألُن  تتتتت  ييتتتتت  ا ذ اـ تتتتت هذ نتتتتتبزػذ  **
 

ي يؾتتتتخ             فغتتتت ا ؽِ  ع  تتتت  ا  الاتتتته عت
 

انؼ ** تتتت ت صب  إماتتتته  عت تتتت ا  (4) عتتتت انؾِ  ت
 

 ولو لوعته ووصؾ أشواقه فٌه بثه كتابا   ٌهوى لمن ٌكتب أن إلى الشوق ودفعه 

.. .جوابه ٌسمع حتى وسٌط دونما بنفسه إلٌه ٌشكو حتى الكتاب هو لكان استطاع

 :ٌقول
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تتتتتتتتتزت ا ذ          تتتتتتتتتِ أتسا  ـزجتتتتتتتتتذذ  متتتتتتتتت  أتنـع
 

  تتت  امالتتتت    ام عتتت   ــتتتتذذ امبزبثتتتتب **
 

ـ تتتتتتتتتِ إماتتتتتتتتت و          ثؾا  تتتتتتتتت شذ أتثذضطتتتتتتتتتوت   
 

ـاتتتتوت امغ اثتتتتب  ** تتتتدت ذ     (1)ؽتتتت يضِ  أتسا
 

 بعد كاللٌل نهاره أصبح فقد لها ٌرثى حالة إلى الشوق أوصله قد ذا هو وها 

 :ٌقول ٌهوى من فراق

         فرقتااااااه بعااااااد ماااااان نهاااااااري إن
 

 (2) تبهـااااااـمش بااااااذلك  ذاـهاااااا لـااااااـكاللٌ **
 

 التً متعته إلى ٌتشوق فهو الؽزلٌة، أبٌاته تدور الشوق من الفلك هذا وفً 

 عنه ؼابت ما فإذا ،ٌهوى من بقرب نالٌ ما السرور من ٌنال كان فقد عنه، ؼابت

 فً وقوعه عدم على دلٌل وذاك إلٌها فتشوق المتعة وؼٌاب السرور بفقد أحس

 هفؤعجب رآها مؽنٌة إلى تشوقه فً نراه ما ذلك ومن صادق، وحب حقٌقٌة تجربة

 سروره ذهب تنؤ فلما بقربها السرور بعض نال فقد خدودها، وجمال صوتها منها

 :القو.. .اإلٌه  تشوقف

تتتتتي   مبتتتتت ا فتتتتتِ امغـتتتتت بء  ر بمذيتتتتتب           صتدت
 

َت  تتتتتت يع تدا ثيي تتتتتت ب    ** تتتتتت ي يعخ  صتتتتتت    صذدا
 

صتتتتتتتتهذ            ام تتتتتتت ط  ت ا    امجـ س   تتتتتتت ظذ فت ا
 

تتتتتتب    ** ضت  آصتتتتتتب ذ رًجا  تتتتتت  ل ثتتتتتتجع   ا 
 

تتتتتبنت امستتتتتي  ذ ثيتتتتتب فلدتتتتتب أتنا نتتتتتتيادا           ـت
 

هتتتتتت امستتتي  ذ  ـتتت ط آدل  تتتب    **  (3)  كت
 

 اهتمامه من أكثر للمرأة الجسدي بالوصؾ اهتم الشاعر أن إلى نخلص هكذا 

 إلى راجع وذلك ،صرٌحا   كان ما بقدر عفٌفا   ؼزله ٌكن لم لذلك والمشاعر بالروح

 لم أنه نرجح لذلك النساء من أمامه حضر ما ٌحب فهو،الؽوانً بٌن قلبه تشتت

 .النحو هذا على الؽزل جاء لذا حقٌقٌة تجربة ٌعش ولم الحقٌقً الحب ٌوما   ٌعرؾ

 (الرثاء) :ثالثاً  
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 كل فً القلٌل منه رتخٌّ  وقد بنفسه رآه شعر دٌوان عرنالشا أن العماد ذكر 

 العماد اختاره ما إال منه ٌبق ولم الدٌوان ضاع الشدٌد ولألسؾ شعري، ؼرض

نه  .الخرٌدة كتابه وضمَّ

 رثاء فً أولها نماذج الثةث( عّرام بن علً) دٌوان من الرثاء فن فً اختار وقد 

 أحد رثاء فً هاوثالث المقابر على نشدٌ اوثانٌه( عّرام بن هللا هبة) عمه ابن

 سبعة العماد منها ساق طوٌلة قصٌدة من مبتورا   األول النموذج وجاء ،العلوٌٌن

 هوو( االفتقاد) رأسها على ٌؤتً كثٌرة بمعان   تنطق فاألبٌات ذلك ومع فقط أبٌات

  :موضعٌن فً عمه فتقدابنٌ

 والركن القوي السند هذا ٌجد فال األزمات وتحل المصابب تنزل حٌن :أولهما

 من الحالك الظالم وٌسود علٌه، أجنحتها الملمات تبسط حٌن إلٌه لٌؤوي الشدٌد

  .الشدابد فرط

 النجوم بٌن القمر هو كان وقد القرٌض مٌدان فً شعره صوت ٌفقد حٌن :وثانٌهما

 :ٌقول شعراءال من
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 ج

ل ايتتتتب          ااتتتيذ ت يذغا َت تتت ا مستتت    ام  تتت ة    ت
 

  صتتتتتتت  َتتتتتتتبةت  ـتتتتتتتو ثتتتتتتتت ا    ـاتتتتتتتيذ  **
 

يه          تتت    ضالتتتوت يذسا   تتت  يؾتتت  ذ امًتتتيي ت   
 

يـذ اتتتتتتتتيذ  ** تتتتتتتتيحل ث تتتتتتتت ه  ت جا  (1)التتتتتتتت  خ 
 

 فً خٌر ال أنه عّرام ابن ٌرى ،والقرٌض الذود مٌدانً عن هللا هبة ؼٌاب وبعد 

 وذاك الحٌاة، من خٌرا   أصبح فالموت الردى، وافد ٌزوره لو وٌتمنى ده،بع الحٌاة

 :ٌقول. .راثٌا   ال مرثٌا   وٌكون الموت إلى عمه ابن ٌسبق أنه ٌظن أنه

ااتتتي           ًا تتت     خت تتت ت ف  متتتا  فتتتِ امعتتتان  ثتعا
 

ا  افتتتتتت ذ امتتتتتتي   متتتتتت  يتتتتتتت ذ   ** جعتتتتتت ت  ؽت
 

زاـتتتتتب           ـ   تتتت بن ظـ تتتتِ إكا امدـ تتتت بيب انازتؾت
 

ِ أت ع    أتنتتتتتتتتت اذت أخ       تتتتتتتتت اي **  أتنُتتتتتتتتت ـت
 

 وافدب الموت كمل  ل كنىف" ٌزور لو الردى وافد" قوله فً الكناٌة عأرو وما 

 وال الروح قبض إال له عمل ال الزابر وهذا زٌارة، األرواح قبض وسمى الردى

 لم التً حٌاةال ٌفارق حتى الٌتٌمة الزٌارة هذه ٌتعجل فهو واحدة، مرة إال ٌزور

 عمه، ابن على نهأمَّ  حٌن له الدهر خٌانة ٌذكر ثم عمه، ابن وفاة بعد خٌر فٌها ٌعد

 كٌؾ ٌتساءل ثم األقدار، مؽالبة إلى سبٌل ال ولكن الوجود فً ما آمن كان بل

 :فٌقول.. ؟ تضطرم ونار جوى على القلب انطوى دوق فقده على السلوان

تتتت ت  تتتتب ــتتتتذذ            ختتتتبنـِ امتتتت هيذ فاتتتته آ ت
 

ً  تتتتتتت ا ذ  ذ  ** نِ امدت  (2) الاتتتتتتته  ات تتتتتتت  ع
 

ِط          يتتتتت  ـاتتتت  م تتتت ِ ثبمس  تتتت ل   اـتتتت ه  ت
 

تتتتت   ** ـاالذ تتتتت     ت تتتتت     عت ًا  امًلتتتتتت   تتتتت  فت
 

 األمطار قٌاسُ  لٌس ولكن قٌا،بالسُ  للقبر بالدعاء الشعراء كعادة قصٌدته وٌختتم 

  من السقٌا عن ٌؽنٌه ما نداهو قبرال ساكن كرم ففً القبر، ٌسكن من ندى قٌاسُ  وإنما

 :ٌقول. .مبتكر جدٌد معنى شك ال وهو األمطار،

 فس   تتتتتت ً  صج تتتتتت يت  ن    تتتتتت  ا  فت  اتتتتتته             
 

َت  تتتتتتتتتت   ييذ  ** ـ تتتتتتتتتت   ت  غ    َ  مض تتتتتتتتتت يا ذ 
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 أن على لٌإكد االنتباه، ٌثٌر بشكل البٌت هذا فً السقٌا ألفاظ نارشاع وٌحشد 

ٌَّا قبره تمأل حمٌدة خصال من له لما األمطار سقٌا عن ؼنى فً القبر نٌسك من  ر

  .(ؼزٌر ريّ  – ؼنى – نداه – سقى .ذلك من

 من إٌمانا   وانتهى قضى األمر أن أي( سقى) الماضً الفعل الشاعر استخدم 

 ٌوقن وهو ،الجنة رٌاض من قبورهم ٌجعل بؤن للصالحٌن هللا بوعد الشاعر

 .عمه ابن بصالح

 عشر أربعة العماد منها ختارا طوٌلة قصٌدة بداٌة أٌضا   هو انًالث والنموذج * 

 شخصا   فٌها ٌرثً ال فهو المعروؾ، بالمعنى رثاء لٌست وهً أولها، من بٌتا  

 لمعنى شاملة نظرة تكون تكاد وهً عام، بشكل اإلنسان فٌها ٌرثً وإنما بعٌنه

 ووقوفه الموت، أمام اإلنسان بعجز واعترافا   ونصابح، حكما   تكون وتكاد الحٌاة،

 لقابه من بد ال والذي المٌالد، لحظة ذمن بنا المترصد هذا أمام قوة وال حول بال

 .هللا إال ٌعلمه ال محدد موعد فً

 :فٌقول قصٌدته شاعرنا ٌبدأ األخٌر المعنى وبهذا 

 امتتتتتتتتتيع ت  مألتن  تتتتتتتتت بح  ثبمديص  تتتتتتتتت ب               
 

ِل  ـ  تتتت ه ** تتتت اعب    ـتتتت  ط ؽتتتت  (1)التتتت    
 

 التؽٌر على مبنٌة حٌاة فً واالستقرار الثبات اإلنسان ٌرجو كٌؾ ٌتساءل ثم 

 ،الفقر الؽنى وبعد ،الحٌاة الموت فبعد ،ضده إلى شًء من بقلتن فهً والتقلب

 :ٌقول البلى الوجود وبعد اإلساءة السرور بعد نجد وهكذا المرض الصحة وبعد

تتتتتي   تتتتت  صجتتتتتبدذ أت ا عت  ز تتتتتبنل             ـاتتتتت ت يذيا
 

 هتتتتت  ع تتتتت ب ل يجعتتتتتب  التتتتت  األتضتتتتت ا  **
 

تتتتتِ              ًاض  يت  فتتتتت كا ستتتتتيع ستتتتتبءت ؽزدتتتتتب   ت
 

ع  تتتتتت   ل إمتتتتتت   ث لتتتتتت    نت ت  تتتتتت ب    **  ث    ذ
 

 فٌها ٌرتاح التً الساعة كتلك( ساعة) إال لٌست بؤنها الحٌاة ٌصؾ نراه ثم 

 .حالهوتر سفره ٌواصل ثم سٌره فً المجد المسافر الركب

 :ٌقول أٌدٌنا بٌن التً القصٌدة هذه ففً مرة من أكثر المعنى هذا ٌكرر وهو  

ـتست تتتتت  ايل             نؾتتتتت ذ فتتتتتِ هتتتتت   امؾاتتتتتبح 
 

غلتتتتتتتتتت ا اتتتتتتتتتت  اإل ا ا    **   ثدتتتتتتتتتتب أذاا
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سذ تتتتت  ا ستتتتتباخ  ثيتتتتتب صتتتتت  نتتتتت ب               يع  ات
 

ـتتتتتتتتب  **  ثبميؽاتتتتتتتت   امدغتتتتتتتت   فتتتتتتتتاي ا  ذ
 

 :نهاٌته فً ٌقول ،الرثاء فً الثالث والنموذج 

             أنااااااخوا ركاااااب مثااااال فٌهاااااا نحااااان
 

 (1)بانزعااااااج أرهقاااااوا ثااااام سااااااعة **
 

 فٌهم ٌنادي ثم مسافرون ركب فٌها ٌرتاح ساعة إال – ٌراها كما – الحٌاة فما 

 .أخرى مرة السفر إلى اإلسراع طالبا   المنادي

 فقدوا الذٌن لىاالثك واألمهات اآلباء هإالء فٌبصر خاطفة بنظرة وٌعود 

 الزمان اؼتال بعدما األب وعطؾ األم حنان حرموا الذٌن الٌتامى وهإالء أوالدهم

 من جدوى ال أنه ٌرى فهو لذا ذهبوا، ىأنّ  بهم تبطش ٌد كلل وتركهم آباءهم

 ونهاٌة محتوم مصٌر إلى ذاهب فالكل الحسد من فابدة وال والمشاجرة الخصام

 :ٌقول واحدة

اتتتتتتتته          ـ  تتتتتتتت   أتةل  ام تتتتتتتت  هل  تتتتتتتت   ثـت  ثضذبا
 

ع    **  ـتتتتتتتتت  يتزتتتتتتتتتا ل فاـتتتتتتتتتب  تتتتتتتتت  األ ا
 

ادذ  فادتتتتتتتتتتتب          يت التتتتتتتتتتتبعت تتتتتتتتتتت حت امدذ  فعت
 

تتتتتتتتتتتب    ** سع   مدتتتتتتتتتتتبكا رؾبس   تتتتتتتتتتت  ذ امؾذ
 

 وأنهم عقارات مالكو أرض أصحاب أنهم ٌدعون الذٌن دعوى ٌنكر ثم 

 عكس والحقٌقة السداد، وعدم بالسفاهة وٌصفهم!! وأجدادهم آبابهم عن ورثوها

 إلى واألجداد اآلباء ذهب فقد وأجدادهم آبابهم عن ورثتهم التً هً األرضف ذلك

نْ  بعده ِمنْ  سٌؤتً و ؼدا   سٌذهب الٌوم تملكه ومن األرض وبقٌت والبلى الموت  م 

 :ٌقول األرض تملكه

ست أت ا ل  ت ا ل          يتتتتتتتتتتت عاِ امدتتتتتتتتتتيءذ إ ا
 

تتتتتتت ا    **  ست  تتتتتتت  تيب  َاتتتتتتتيت عنتتتتتتت ل ثبمسع
 

  ت ا ذ صذتتتتتت يب إكا ـتتتتتت بن يتجاًتتتتتت         هتتتتتت  
 

  هتتتتتِ رتجاًتتتتتت  التتتتت   تتتتت   ا ثتتتتتب  **
 

 لفرع بقاء وال ذهب، قد ألصل فرع فاإلنسان المإكدة الحقٌقة هذه ٌقرر ثم 

  وقت فً بهم تلحق أن بدفال راحوا قد واألقارب األهل كان فإذا ،أصله ذهب

 وساد وال فٌها سنضطجع تًال بٌوتنا فهً القبور إال إلٌه نذهب مكان وال قرٌب،

 :ٌقول التراب سوى فٌها لنا
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تتتتتبةذ        ست تتتتت ذ  األتصتتتتتب  ةذ  األتؽا   إكا األتها
 

تتتت ي  َ تتتت ب  **   اؽ تتتت  ا فينتتتت ذت فتتتتِ اإلصا
 

عذـب فايتتتتتب         ضا تتتتت غت  فتتتتتبمًج  ذ امجاتتتتت دذ  ت
 

تتتت ت  امضعتتتتي   تتتت    ستتتتب  **    تتتتب إنا س 
 

 الحكم، هذه فٌها ساق أحد، بهاٌكذ ال التً الحقٌقة هذه عن حدٌث فالقصٌدة 

  .إلٌه إال سبٌل وال منه مفر ال الذي المحتوم المصٌر على وأكد واألمثال

 طوٌلة لقصٌدة بداٌة أنها وٌبدو أبٌات، ةخمس فً جاء الثالث النموذج  وهذا 

 أحد رثاء فً كانت أنها ذلك فً سببال لعلو ،كاملة إلٌنا ٌنقلها أن العماد ضن

 هنا اكتفى بل العلوٌٌن ذكر ٌخلد مما ا  شٌب ٌنقل فلم - العماد ذكر كما - العلوٌٌن

 فهو عام، بشكل الموت حقٌقة عن عّرام ابن فٌها ٌتحدث والتً القصٌدة بافتتاحٌة

 ٌعٌش أكان سواء أحد منه ٌنجو ولن الموت حوض ٌرد سوؾ إنسان كل إن ٌقول

 وإن أبكت أضحكت وإن فجاج، وسراب الؽرور متاع فالحٌاة بقفر، أو قصر فً

 سفرهم إلى قاموا ثم ساعة استراحوا ركب فٌها ومن ّجاج،األ بمرها أوحلت حلت

 :ٌقول.. مسرعٌن

تتتت ا   ذ امد تتتت  د     اض تتتت ؼذ امدـيتتتتبط           ت
 

**  ُِ تتتتتتبح  ثـتتتتتتبط   متتتتتتا  ؽتتتتتت دت   تتتتتت  امؾ 
 

تتتت يل            س    تتتت  اء  م   يتتتت ه ص  تتتت ب ل ث   ً  ت ا
 

الت  تتتتتتتتتت اع    ** ثتتتتتتتتتتياط   أ ا ثًلتتتتتتتتت ي  ذ
 األت

 

َذ   تتت ي              إن د تتت ب ه    تتت    ام ؾ ا  تتت بحذ 
 

 ـستتتتتتياةل ثتتتتتت ا مـتتتتتتب فتتتتتتِ ف غت تتتتتت بط   **
 

لاتت           تتيب امؾذ ااال  ـتتت  ات تت  عت  رذزاج تت ذ امؾلتت ت  ت
 

 ث دذ تتتتتتت يل  تتتتتتت   ام يزايتتتتتتت ب أذعت تتتتتتت بط **
 

 ن ؾتتت  ذ فايتتتب ـدض تتت     ـ تتت تل أتن تتت بخ ا         
 

ه ًتتتتت ا  **  (1)ثبن اتتتتتبطستتتتتباخ  صتتتتت  أذ ا
 جج

 ٌحبهم من لفقد كبٌر وألم عمٌق حزن عن ٌعبر ال معظمه فً ءهرثا نرى هكذا 

 هً وكؤنما عام، بشكل الموت عن احدٌث أٌدٌنا بٌن الذي هرثاإ جاء وإنما وٌهواهم

 .األبصار وأولو المعتبرون بها ٌعتبر ومواعظ حكم

 " الوصف"  : رابعاً 

 الموصوؾ ٌحكً أن ٌستطٌع الذي هو ؾالوص أجود أن النقاد من كثٌر ٌرى 

 وبؤظهرها ٌصفه، ما معانً بؤكثر ٌؤتً بؤن وذلك للسامع، عٌانا   ٌمثله ٌكاد حتى
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 قلب ما الوصؾ أبلػ" :العمدة صاحب قال ولذا( 1")للحس تمثله بؤن وأوالها فٌه،

 الشاعر لنا صؾو ما ذاإ وجماال   روعة الوصؾ ٌزداد ولكن( 2")بصرا السمع

 مثل فهو  ٌصؾ ما تجاه إحساسه الشاعر أهمل فإذا ،ٌصؾ ما اءإز إحساسه

 له دخل ال صورا   تقطلٌل تصوٌر آلة ٌحمل كمن أو ٌراه، ما برٌشته ٌرسم مصور

 ٌراه ما تجاه إحساسه الشاعر ٌصؾ حٌنما ولكن شكلها، فً له عمل وال فٌها

 كل ًف مجٌد شاعر كل ولٌس والنقاد، القراء من واإلعجاب بالتقدٌر ٌحظى

 فً ٌجٌد ال ربما الطبٌعة وصؾ فً أجاد  فمن – ربً رحم من إال – وصؾ

 الشعراء من طابفة رشٌق ابن عدد وقد وؼٌرها، المجالس أو الحروب من ؼٌرها

 فً وطرفة الخٌل، وصؾ فً القٌس كامرئ الوصؾ نواحً بعض فً أجادوا

 وصؾ فً واألعشى والقسً، الوحشٌة الُحُمرِ  وصؾ فً والشماخ اإلبل نعت

 .(3")والطرد الصٌد فً نواس وأبً المعتز وابن الخمر،

 ووصؾ والنبات، للحٌوان ووصؾ للطبٌعة، وصؾ بٌن ما الوصؾ وٌتنوع 

 .المدنٌة وألوان الحضارة لمخترعات

 الذي فهذا الوصؾ، باب فً ب  صُ ٌ   أن ٌمكن مجمله فً الشعر إن القول وٌمكن 

 من لخصال واصؾ إال الراثً وما ،وخصاله لممدوحه واصؾ إال هو ما ٌمدح

 لجمال واصؾ إال هو ما ٌتؽزل الذي وذاك فقده تجاه إلحساسه وواصؾ ٌرثى

 السٌبة الصفات لتلك واصؾ إال الهاجً وما تجاهها، وإحساسه وخصالها محبوبته

 ٌراه لما وصؾ كله الشعر ٌكون أن ٌمكن فقد وهكذا ٌهجو، فٌمن ٌراها التً

 .ٌرى ما هتجا ٌحسه ولما الشاعر

 ؼٌر القلٌل هذا فً نجد عّرام بن علً شعر من بؤٌدٌنا ما قلة من الرؼم وعلى 

 الحسان والرٌاض الؽناء الطبٌعة لنا ٌصؾ فهو المتنوع، الجٌد  الوصؾ من قلٌل

 اتوالفتوح والحروب نات،الفات والقٌان الرابقة، والمجالس الجمٌلة  البالد وٌصؾ

 .عصره ًف الحدٌثة المخترعات ٌصؾ كما
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 الفاطمٌٌن دولة عاش االختالؾ، كل مختلفٌن عصرٌن فً شاعرنا عاش لقد 

 عاش كما وقوانٌن، أنظمة من الدولة تلك فرضته وما اإلسماعٌلً الشٌعً بمذهبها

 سابقتها عن تختلؾ وقوانٌن أنظمة من لها وما المذهب السنٌة األٌوبٌٌن دولة بداٌة

 من كثٌر فً النجاح وحازت شٌعً هو ما كل حاربت و بل ،كثٌرة أشٌاء فً

 .األحاٌٌن

 وقوته رزقه مصدر هً التً الشعرٌة موهبته إال الدنٌا من كٌمل ال وشاعرنا 

 ٌعرؾل ومٌوله شخصٌته ٌدرس فإنه ممدوح إلى الموهبة  بتلك ٌتوجه وحٌنما

 المعظم الملك مادحا   ٌتوجه ذا هو وها مبتؽاه، على منه وٌحصل ٌمدحه كٌؾ

 ممدوحه حب مدىب ولعلمه أٌوب، بن شاه نتورا الدولة شمس منالٌ سلطان

 من حولها وما لدمشق وصفا   معظمها فً قصٌدته تكون أن آثر الشام وبالد لدمشق

 :بقوله وبدأها القرى

ـعتتتتخ   التتتتج ة          أ صتتتتذذ مجتتتتي ل فتتتتِ ام ط   عذ
 

    تت   ستتؾبةل نب تت ءل  ـتته  ستتب ة   **
 

تتتت هذ  ت  تتتت ا صلتتتتت  ص تتتت تل مت اؾذ  خذ ذ صذتتتتهذ         فتد 
 

تت ا ت ل  ـتت ه  لتت ج ة   ** تت ا  ت ااضذتتهذ    َت  ـدتتب 
 

صتتتت ذ  ذهتب            متتتت  أت ت ن تتتت ب ا   تتتت   اتتتت ب ل  ت
 

تت  ن األابعاتتت **  (1)أتع إ نع هتت ا  تت  فـذ
 

 اللٌل ظالم أضاء قوٌا   برقا   شاهد حٌنما والرعب باألرق نارشاع أصٌب لقد 

 دموع إال هً ما ؼزٌرة أمطار هطول ذلك تبعو البارق، الخارق بنوره األسود

 هو البرق وإنما ،مطرا   المطر وال برقا   البرق لٌس ولكن ممطر، هطال سحاب

 الهوى نار جسده فً وأشعل بسهامه الهوى ضربه عاشق محب قلب خفوق

 مدامعه من المتصببة دموعه إال هو ما الهاطل الؽٌث هذا أن كما العشق، وحرٌق

 للنار وقودا   الماء ٌكون فكٌؾ،العجاب العجب من ذلك إن واه،ه وشده حبه لفرط

ِنة   اإلجابة ولكن المتؤججة؟  ٌ  .المحبٌن دموع تزكٌها العشق نار إال هً فما ب 

 بدٌع من فٌها ما وٌصؾ ممدوحه ٌعشقها التً الجمٌلة البالد بهذه ٌشٌد راح ثم 

 :ٌقول الُحْسن وطٌب الجمال

اااا ااااة  ماااان ذكاااِر َجنَّ  ات ِجلَّااااٍق         وباااً ِجنَّ
 

ـاااـُة ُمْشـاااـَتاٍق وأَّنـاااـَُة َمْكـاااـُروبِ  **  َوَحنَّ
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         (1)وفً شرف الوادي وفاً النٌارِب 
 ج

 اغتدْت  م رُب للغرِّ الكراِم األَعارٌاب **
 ج

 فٌاااا َباااَرد  هااال ُجْرَعاااة  مناااك َعْذَباااة         
 ج

 لتبرٌاِد َحااٍر فااً الجوانــااـِح مشـااـبوب **
 

 قااد أََثااْرَت َصااَبابًة      (2)ْوراوٌااا نهااَر َثاا
 ج

 لقلٍب شــٍج مان لوعاِة الحابِّ َمْناُدوبِ  **
 

 وهاااال لسااااراِة الناااااِس ِعْلاااام  بااااأننً        
 ج

 (3)ظمئُت إلى مااٍء ببانااَس َمْشاروبِ  
 ج

 ،ممدوحه قلب بها ٌسترق كً حولها وما دمشق وصؾ فً عرام ابن ٌشرع 

 رفٌقا   الجناس من وٌؤخذ له، وٌطرب الممدوح ٌعشقه الذي الوتر على فٌعزؾ

 النفسً التؤثٌر لٌلهب له ا  مجانس فعال   مكان أو قرٌة كل اسم مع فٌذكر ومعٌنا  

 هذه من إلٌه ٌتشوق ما تجاه إحساسه وصؾ ٌنسى ال أنه كما ممدوحه،ل

 حب ال البالد لهذه حبه وعن ممدوحه شوق ال هو شوقه عن فٌتحدث،البالد

نَّة -جنات – ِجنَّة" كلمات ثالث بٌن ٌجانس ولاأل البٌت ففً ممدوحه،  فِجنة" ح 

نَّة جمع وجنات العقل، ؼٌاب وهو الجنون من نوع هً نَّة دٌقة،الح وهً ج   وح 

 الجنات هذه تذكر إذا الجنون من بنوع ٌصاب فهو ة،مر اسم الحنٌن واحدة

 هذه لفراق الكروب اتأنَّ  تصٌبهو والشوق الحنٌن وٌؽلبه" جلق" فً المورقة

 وال للعٌش مكان أفضل والنٌرب الوادي شرؾ ففً إلٌها، عاد لو وٌتمنى ،نانالج

 حوله ٌطوؾ معنى" بردى" نهر اسم من ٌؤخذ ثم األعارٌب، الكرام إال ٌقصده

رَّ  بها أبرد بردى من باردة عذبة ماء   بجرعة لً هل وٌتساءل  الملتهبة الجوانح ح 

 قلب   فً الصبابة أثار ثورا فنهر" أثرت و ثورا" قوله فً للجناس وٌعود ،شوقا  

 ٌجانس األخٌر البٌت وفً المأل، على ٌُْندب فؤصبح مقتل فً الحب أصابه شجً  

 أشد فً أننً لٌال ٌسرون الذٌن الناس هإالء ٌعلم هل وٌسؤل" وباناس الناس" بٌن

 :ٌقولو وٌكمل ،ببناس الرابع الرابق الماء ذلك إلى والعطش الظمؤ حاالت

نتخ          ه تت ب  حت    تت ذ ا  أنتت ب  س زستت  ل م  دتت  ع
 

هب  ت  أتهبضتات ** ت ط ا   ن   ت  (4)ـت تزايب اذ
 

                                                           

 .بدمشق قرية :النيرب 1))

 .بدمشق نير :ثورا نير 2))

 .بالشام قرية :باناس3)  )

 .بدمشق بساتين وسط غناء قرية: مزنة 4))
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تتـذيب يتتب كا امغتت    اؽتتيد  سا تتزتب فتؾذ سا يت         ؽت
 

 (1)   تت  بء  مد ي دتت  حل   ا ء مد جتت ة **
 

      تت خذ   احت امعتتانذ ؽ لتت  ا  ثيثعيتتب       
 

 (2) ت ل ة  اهب  م ه م  أنت ه َات يذ  س **
 

ح         زت   فتتِ ثتتيزحل  بؾتت  مخذ ام تت ي   ثتت تيا
 

نِ مل ع   ـيب   رذغاي  ثتِ ** ج يذ  (3)رذلت
 

ا ث تت بثخل        ا ذ ا   يتتب ؽس تت  ت  م تت  انل ر تت تيت
 ط

لذتتت ة   ** غا  فدتتت  َبمتتتتل اـتتت  امـضتتت ب    ت ت
 ط

دذ ؽذ لتت  مِ فتتِ  ي بضتت و  ؽت  تت لعخ           ت   ا
 

 التتبحذ  تت  ثلتت   امـطتت ة   هايتتبدت أيتت  ام **
 

 و ُمْزنة" بٌن ناقص جناس األول البٌت ففً ،رفٌقا   الجناس من ٌتخذ ٌزال وال 

 فهو ،المطر سحابات بها ٌقصد والثانٌة إلٌها ٌتشوق التً القرٌة هً فاألولى" ةِمز

 هطالة، بسحابة ةزمِ  قرٌة على بفضله ٌمنّ  أن االستسقاء صالة فً هللا من ٌطلب

 فٌه ؼزٌرا   دمعا   رؾذت المتشوقة العٌون فإن بالماء زنةالمُ  بخلت لو حتى ولكن

 جمع" أهاضٌب من ماءها تستمد التً الماء عٌون هً أو السماء ماء عن الؽناء

 قرٌة ٌحرس أن -وعز جل– الجالل ذي من طالبا   دعابه فً ٌستمر ثم ،"هضبة

 وال للعلٌل، ودواء مللهمو شفاء   حسنها فإن  وحسنها جمالها على وٌبقً" حرستا"

 – ودومة" :قوله فً التالً بٌته به ٌبدأ كما" حرستا و احرس" فً الجناس ٌنسى

 رؼٌدة فٌها الحٌاة  تدوم أن هللا ٌدعو التً الؽناءة، ربوعها فً حلوا العٌش" دام

 المحال من الحال دوام أن ٌقٌن على ولكنه ،الحٌاة هذه تسلب أال ٌتمنىو هنٌبة،

 له" برزة" هً أخرى بلدة على ٌعرج ثم تتحقق، لن أمنٌة أنها لموٌع ٌتمنى فهو

ة   الطرؾ مكحولة ؼانٌة فٌها  نواال   منها ٌنال فال الهوى حبال فً تعلقه تزال ال برز 

 فً ٌلعبون ولدان بجمال ٌشٌد ثم حبها، فً تماطله هً بل مودتها، حبل تقطع وال

ْؽلِب من فمنهم طابة  والقرى الجمٌلة البالد هذه لكل هذكر وبعد ،ٌُْؽل بُ  ومن ٌ 

 الشام بالد ٌنفؤ هٌهات ولكن ربوعها، فً وٌسكن رٌاضها ٌحل أن ٌتمنى الساحرة

 .رٌكب والبون شاسعة فالمسافة النوبة، بالد من

                                                           

 .دمشق بساتين وسط قرية :حرستا 1))

 .بدمشق غوطة قر  من :دومة 2))

 .بدمشق  غوطة من قرية :برزة 3))
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 وكم هواها فً وتماطله بحبها تعذبه التً محبوبته مع قصته بعض لنا كرذٌ ثم 

 :ٌقول ابالعذ بذاك ومستمتع المطال بهذا سعٌد هو

تتت ذ ازاجتيتتتب          د  ـ تتتِ  أتؽا ِت  تتت  رتغا  ثـ ستتت
 

يجِ ** تت   ااالتتِ فتتِ ه اهتتب ث زتعا تت ذةذ ات يتعا   ت
 

تتتيا  فاغزتتت غ          ِل يلتتتا ذ املاتتتش صتدا  ـظجتتت
 

تتت   يستت  ا  ث زبتتخ   اجتت ة ** اا   تت  اميط
 

 ٌبوح وال قلبه فً عتابه ٌحمل ولكنه ،بهواها وتظلمه حبها فً علٌه تجنً فهً  

 ،متعة حبها فً وعذابه نعمة مطالها وٌرى ،بذلك ةالسعاد ؼاٌة فً وهو ألحد به

 :قال حٌث أخرى قصٌدة فً المعنى ذلك كرر وقد

  إكا َييدتتتِ َتتتياح مستتتذ أفزتتتي  تتت          
 

 (1) أ صتتبثه  اتت اثِ فاتته يعتت ة متتِ **
 

 :ٌقول عدال منها ٌرٌد وال بالجور هواها فً راض   نهإ أخرى فً وٌقول 

     متسااالطا   الهاااوى سااالطانب رضاااٌت
 

 (2) بالعادل ال باالجور الحكام فً مهجتً على **
 

 ٌؤسر أن به ٌستطٌع ما القوة من ٌملك ولكنه ضعٌؾ  صؽٌر بظبً ٌشبهها ثم 

 على ٌإكد ونراه لهواها، عبدا   لحبها، أسٌرا   نفسه فٌرى معه حدث ما وهذا ،لٌثا  

 :ٌقول حٌث أخرى قصٌدة فً المعنى هذا

عا يذتتتتتتت هذ           إ نع  اع  ـبمغ  امتتتتتتت خ   ت تتتتتتت  ت  َت
 

تجا  **  ضعا ذ امً   يتسا ذ  ثلاشل أتثتِ   
 

       

 علٌه وتحنّ  له ترق حٌنا   فإنها أحٌانا   المنال صعبة ممنعة كانت وإن وهً 

 :ٌقول القلب وراحة  النعٌم فٌها ٌكون بزورة

ااارْت بالقصـاااـِر عماااا أَلِْفُتاااهُ          لااائن َقصَّ
 

 د كناُت عنهاا َقْبلَهاا غٌار محجاوبوق **
 

 فقاااد َجَساااَرْت بالجساااِر وهاااً َجَباناااة        
 

 وزارت بلٌٍل أَســوِد اللـوِن ِغْربٌبِ  **
 

 

 لٌل ستار تحت وزارته تجاسرت فقد حٌنا   القصر بذاك ستحب كانت وإن فهً 

 اللقاء؟ كان مكان أي وفً زارته حٌنما حدث ماذا ولكن الؽراب، كلون أسود

                                                           

 .نفسو السابق( 2) 2/182 الخريدة 1))

 .2/182 السابق 2))
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 :قابال   ٌبٌج

لتتتتذا مـتتتب          غ  ـُ تتت تخل اذ تتت ذذ ثتتت يب فتتتِ عت دا  نتع 
 

تت  ة   ** ًاضذ تت  غ ثيتتب َاتت يذ  ت لعتت ت إ كا متيا  ث غ 
 

  غتتتبنل َتتتت انل  تتتت  ااتتتت نل ثستتتت ؾيب         
 

ث ة ** تتما   صاعبن يتتب اتت  ستتبع   امغاتتش   ذ
 

صتتتتتخ           تتتت   ي   بمتتتت  ىذ زذ ا َت يذب   ثـ س تتتت غت
 

ج تت  ة  ـمصتت ب   اتت ل صتت    ** ؾا تت  ع  ت تت  ت خت  ات
 

ا ل          تتتتيب امدجضتتتت سذ فايتتتتب ـتتتتيتاا سذ ع    نتيا
 

ـاًاتتت ** لت بصتت خ  رت  ثتتت تدا فبرتت يادل  تت  خت
 

تتتتت ب فب تتتتت ينُيب           هت تتتتتيع تدا أتيا  ب ذ َت   صتتتتت   
 ط

ُعتتت  عا ت املؾذ تتت  نت ثز  تتت ييت **  ص اتتت بن  ي ذيت
 ط

  يتتتتتب   نض تتتتت اياد  ر تتتتت تي ط ـيتنُيتتتتتب          
 

اهب ثـت تبنذ اثت   أتيُت ذ ة   **  (1)ست  ًتبهب فت  يت ع

 (1)أتيُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ذ ة  
 ط

 فً لهم هللا عجلها جنة هً وإنما اآلخرة جنة لٌست ولكنها ،الجنة فً زارته لقد 

 من فبها ،أبدٌة دابمة  والسعادة مقطوع ؼٌر اللهو بها إذ" جلق" مدٌنة فً الدنٌا

 :وٌقول النعٌم هذا من بعضا   لنا ٌعدد راح ثم عقل، ٌتصوره ماال والمتع ٌمالنع

 كل عن بجمالها استؽنت التً  الجمٌالت كالؽوانً مؽان بها الجنة هذه إن  

 فً تنتشر التً الفٌاضة الكثٌرة عٌونها من بماء تسقى ارهاأشج وبها ٌنة،ز

 رابق بماء أشجارها على ففاضت الهاطل الؽٌث سقاها حٌث،وقٌعانها سفوحها

 بنفسج فهذا ،شبٌه وال لها مثٌل ال والورود ألزهارا من صنوفا   فؤنبتت زالل،

 آثار  فٌشبه ،الزرقة مع الحمرة تتناؼم حٌن رابع نلو وذاك زرقة، ٌخالطه ؼض

 :وٌقول آخر مكان فً الصورة هذه وٌعٌد المحبوب، خد على والعض التقبٌل

          َفْوَقاااااااااهُ  والبنفساااااااااجُ  َوْرد   والخاااااااااد  
 

 (2)ِض ِعَضاااااا بااااابعِض  تقبٌااااال   آثاااااارُ  **
 

 ولكنها حٌٌة   زهرة فهً ،النقاب خلؾ من بدت فاترة نوعٌب النرجس ٌصور ثم 

 وكؤنما شجٌة ألحانا   الطٌور صوت ٌتردد حٌنما وذاك ،وسرورا   بهجة المكان تمأل

 نضٌرات رٌاض من أجملها فما ونشوة طرب فً اللحون وترجع تؽنً قٌان هً

 .شاه توران الدولة شمس أٌوب بنإ بٌده سقاها كؤنما  مورقات وجنات

                                                           

 .2/172 الخريدة 1))

 .2/178 الخريدة 2))
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  للفرنج وقتالهم مصر إلى األٌوبٌٌن جٌوش وصول ٌصؾ نفسها القصٌدة وفً 

 :ٌقول مصر نزلوا حٌن

نب       ل  يت متجُت ذ ا  ات بءت   مدب  ذاذ   ا      
 

جذتت ة   **  التت  ـ تت    نتي اتت  ل متا تت    امعذـتت ا   يتعا
 

        ف ي  ت  ـد  بحت ام ي ح   ت  عحذ ثت اال  ت ي  ا 
 

 فيتت  ثتتا    ل تت     امتت  بء     لتت ة **
 

 فلسذت ري  فِ التجخ  امالتي   ؽتب          
 

تتل ة ** لا لاغتتب  ميتت  َاتتيت  ت  صتتلاجب   ع ا 
 

تت  تدا         َت   ؽستت جي ذ كا ت ام  عتت بنذ امتت  غ 
 

تت  ا  فتتاي  ص تت    ذ األنبثاتتت **  ثيتت  ص لت
 

ت ت   امتيع ت           ظ ع ادا ذ ام   ت ي ح   ت  ؽت
 

حط يييً تت ب  ثاتتـي  َ ا تت يت   لتت ؾ ة                                                     **        يتتتمذ
 

ـا  معتت  ثدت تتتت اتت   ل  تت يل  ت ت تت تل            نبع   بت
 

تت ة   ** ـابذ  عتتييؼل ثينا   تت بة  امـ  تت  انت   ت
 ط

              ذ  تت ب ت  يتت ذ ُت  يت ا تتذذ ن  ذتت صتت  ـ   
 ط

تت  ثزجتت ي ل   ا      تت ول  رًلتت ات **   يذيا ت
 ط

ـازذدذ  ذ ثبألتس       تتت ـعخ   امظطجتتتتب           فؾلع    تتت 
 

ـت تزاتتهذ  رتلا   تت  يت **   رل    تت عا   آ اءل 
 

ب يتتتتت فتتتِ  َتتت           ؾت   فلستتتذ رتتتي  إ ع  ت
 ط

ب يتتت   ** ؾت فتت   ت ا ثاضتتخت اإلستت ح  أت ا تت ا دت  ؽت
 

 من خٌرا   أحدا   ٌجدوا لم الفرنج من البالء هذا بهم نزل لما مصر أهل إن :ٌقول 

 بواول لهم فاستجابوا فدعوهم الفرنج قتال على لمعاونتهم هملٌدعو أٌوب بنً

 وصلوا وحٌنما السٌر سرٌعة قاعناأل لٌنة أصٌلة خٌول تحملهم مسرعٌن همدعاء

 فؤردوا لفرنجا على اشدو وهلة أول ومن الفرنج حرب إلى مسرعٌن ذهبوا

 للقتل، مطلوب هارب وبٌن  دمه فً مطلول مقتول بٌن ما وأصبحوا منهم األقوٌاء

 اآلخر، بعد واحدا   مصلوبٌن تراهم وإنما صلٌبا   ٌحمل من هإالء وسط ترى ولست

 وبٌن( ومطلوب مطلول) قوله فً ٌرافقه الذي الجناس هذا شاعرنا ٌنسى وال

 ".ومصلوب صلٌب"

 هإالء القاةم إال الموت وبٌن بٌنه ٌجد لم الذي الروم قابد هروب ٌصؾ ثم 

 خطاه ٌتبع الموت وكؤنما للهرب طرٌق عن ٌبحث وراح الفرار آثرف الجنود

 فتولى ،بحٌاته النجاة محاوال   معبدة ؼٌر طرق فً ٌهرب  وهو خلفه من وٌطارده

 بؤنٌاب أصابتهم التً راحالج تثخنهم جنوده بقٌة من معه ومن هو مصر عن

 وقوله( منكوب – بمنكب -نكب)  قوله فً الجناس الشاعر ٌنسى وال  النوابب،

 " النوابب بؤنٌاب"
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 الدٌن دكا فقد إلٌها، أٌوب بنً قدوم قبل مصر علٌه كانت ما عرام ابن وٌصؾ 

 الفاطمٌٌن إلى بذلك ٌرمً وربما – والبدع والتحرٌؾ التبدٌل بكثرة نوره ٌخفت

 إلى بوصولهم األٌوبٌٌن ولكن – اإلسماعٌلً ًالشٌع المذهب من أشاعوه وما

با، باألسنة الدٌن حصنوا مصر  من تحمٌه قوة إلى حاجة فً فالدٌن والظَّ

 وذلك المبتدعون ابتدعها التً البدع هذه إبطال إلى حاجة فً أنه كما ،الصلٌبٌٌن

 بالتصحٌح الداخل من وحموه المشركٌن من ظاهرا   الدٌن فحموا أٌوب بنو فعله ما

 أعداء ٌحاربون القتال ساحة فً جنودا   إال اهمتر ال لذاك الحق، للدٌن والتوضٌح

ادا   وأ هللا،  :آخر مكان فً قوله المعنى من وقرٌب،هللا ٌذكرون محاربهم فً ُعبَّ

      صاااااحا ف   أَو أٌَااااادٌهمُ  فاااااً صااااافا  ُ 
 ج
 

 َكَتا اااابِ  أَوْ  ُتْقَتَنااااى ُكْتااااب   بااااٌن فهاااامْ  **
 

 أو الكتب وهً الصحابؾ أٌدٌهم وفً الإ تجدهم ال -أٌوب بنً ٌقصد– فهم 

 .وقتال جهاد أو وعلم عبادة بٌن دابما فهم( األعداء) لمالقاة السٌوؾ وهً الصفابح

ٌّا) بمحبوبته جمعته التً الؽناء الحدٌقة هذه ٌصؾ  أخرى قصٌدة فً ونراه   ( ر

 :فٌقول

ـ اتتيح         ِت    تت دا    ذ تت تت  غ ثييعتتب  ها يا   ات
 

لتتت ** تتتبات نب  يتداتت  ذ التت  نًت تت ـتب متتت  ا َذلذ  ذا 
 

تت ذذ ثؾجتت يب   اا ا  غ  ا ع ت تت ذذ ا  تت  ت       خت لت عا
 

تتبفتظت تت لاذذ أس تت ايا  فتتِ امؾ   **  جتتت بمخ   ذ الًت
 

ظذتت ـِ أتمؾ  بظذتت يب فتتِ ؽ ي    تت ًخل         رذ ؽ 
 

صب ** تت ت  ثيتتب امؾستت ذ  تت  ـتت   امغ انتتت  أتؽا
 

 اتت يب ـ   تت ينعدب       رد  بي لتت ذ  األ   تت غب ذ ف
 

تتب ** عتزًع تت ًتزايب ي تت  ذ األتن تت  اء  خد تت يا   ذ  ست
 

تت ن  ف لزيتتب        تتبػ  فتتِ امغذلذ   صتتبػت ف لت
 

صب **  ص ا بنتتت ب  رذ غتتتت ـِ  ع ؽد ب  تتت ب   ذ  ت تتت  ع
 

فتتت يب         إكا  تتب نس تت ا   هتتت تع أمتت ًتااذذ ات  يا
 

سا تت و   ا يتت ت أت  ** تتبمدال تت زبصه   تت      اجًت
 

تت     األصتتبؽِ  ذ تلعتتظ          َت  ثيتتب ام تت    ذ 
 

صب ** تتت    ن  تتت   إما تتت وت   ذؾت سذ تتت يب ي تيا ع    نتيا
 ط

انالتتب         يت  رتتتيت  أصتت يا   تت  نذ تت    هب   ت
 

تتي صتب ** الا تتيت  ذ دت ا  أتؽا ض تت ُي  تت ت  ذ ا ـت  (1) أت ا
 

اخل         متخذ مت تتت  ا  ـتتتيُن ه  يتتت يت امد تتت بء  ات تتت  ا
 ط

صتتتب ** الذ تتت   ل ع يذ  تتت ا ذ امزع تيط  ملتتت تل  ت
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 يت تتا ذ التت  رلتتتو امييتتب   انستتتببثذهذ        
 ط

ب ** فًع تتتااجبنل إكا  تتتب رتتتت ت  (1)ـغتتت    اثتتت   ت
 

 فً أسٌرا   وأصبح درعا   حبها اتخذ وأنه المنٌرة بالشمس( ارٌّ ) ٌصؾ أن فبعد 

 أركان بها اكتملت ةحدٌق فهً بمحبوبته، جمعته التً الرٌاض هذه ٌصؾ ،هواها

 الجمال إال ترى ال بعٌنٌك توجهت فؤٌنما جانب، كل من الحسن بها وأحاط الجمال

 لم األنواء كؤنما ورشاقة بخفة فتتماٌل الرٌاح تداعبها األشجار فهذه حلة، أبهى فً

 وفوق ،لخمرا تضربهم حٌن السكارىك فراحت معتقا   خمرا   سقتها وإنما ماء   تسقها

 األلحان بؤعذب تؽنً قٌان كؤنها الحمابم أصوات تسمع النشوى األشجار هذه

 منها  خرجت أزهارها وداعب أوراقها فحرك نسٌم هب ما وإذا النؽمات وأجمل

 تمتاز لما وذاك دارٌن، مسك من عبٌرا   أجمل تكون تكاد وأجملها الروابح أزكى

 الذي النرجسو المفلج واألقاحً الؽض الورد فبها وتنوعها، الزهور كثرة من به

 ففٌها وتناسقها األلوان كثرة عن فضال   هذا ،محدقا   إلٌك ٌنظر وكؤنه العٌون ٌشبه

 من وؼٌرها المشرق واألحمر الداكن واألخضر مطرز وكؤنه والموشى األصفر

 ب  الصَّ  ةُ نَّ وأ   المشتاق لوعة كؤنه الماء خرٌر تسمع هذا كل وبٌن المبهرة، األلوان

 ابن كجود وٌنسكب الرٌاض تلك على ٌفٌض والماء ٌبه،حب فراق ٌطٌق ال الذي

مٌهُُ  على بالعطاء تدفق ما إذا( ممدوحه) شٌبان  آخر مكان فً وٌعاود، مْكر 

 :وٌقول الصورة تلك فٌذكر بستان فً وساقٌة بركة وٌصؾ

ـتجبر تتتتته           ـتتتتتيُن خييتتتتتي امدتتتتتبء  فتتتتتِ عت
 

تتت     ** صا تتت  ط إمتتت   ت  أتناتتت    مد يغتتت   ل ي تؾ 
 

اذ نتتتتتتتب  ـينُيتتتتتتتب         عت ت  تتتتتتتيغ اذ مذتتتتتتتهذ رتغا  ا  
 

ًا  ** ت  (2)نذلذ  ذ سا  ل ع عبد     املع
ًا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  (2)املع

 

 وصالهم، إلى وٌحن األحبة هجره من كؤنٌن الساقٌة جنبات فً الماء فخرٌر 

 ضوء فتعكس تفٌض التى كالعٌون تصٌر حتى بمابها تفٌض المٌاه وجداول

 :قوله هاومن مصقالت سٌوؾ هً كؤنما صفحاتها على الشمس

ِه           وفاااوَق قـاااـواِم الُغْصـاااـِن طٌااار  لَهااازِّ
 

اااَت ال الَوْصااالِ  **  علاااى أَلِاااٍف للَقْطاااِع ُثبِّ
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َدْت أطـٌـــاااـاُرهُ فكـأَّناااـَها           وقـاااـد َغـاااـرَّ
 

 قٌاااان  َتطااااَرْحَن الغنااااَء علاااى َمْهااال **
 

 وطابقهااا الاادوالُب فااً ُحْسااِن َزْمااِرِه         
 

 شـااااـكِل المااااـالئِم للشااااـكلمطابقااااَة ال **
 

     وأظهااارِت األسـاااـحاُر سـاااـرَّ نساااـٌمها    
 

ْعااااَرُف بالشااااـكل ** ٌُ  بَوْسَوَسااااٍة كااااالَخطِّ 
 

 ه          ـٌُم كأّناااااـَ ـــــااااافـلاااااـذَّ لاااااـنا ذاك النسـ
 

 لْساااار  َتهااااـاَداهُ األِحّبااااـَُة بالرُّ ِســااااـَرا **
 

 القطع كهمزة فوقه من تطٌر ال ثابتة طٌور األؼصان تلك وامق فوق إن يقٌل: 

 ثم أوال   اوهزه التحرٌكه األؼصان تلك فوق مثبتة   وهً تفارقها، ال األلؾ على

  جمال ،ومنالؽناء نتطارحوٌ مهل على ٌؽنٌن تًلالا القٌان صوتك بصوت لتؽرد

 ٌطابق ٌكاد أٌضا   الصوت جمٌل زمر( الساقٌة) للدوالب أصبح الطٌور صوت

 فوحت نسابمال راحت الجمال ولٌكتمل األؼصان، لىع المؽردة الحمابم صوت

 فتفوح هادبة وسوسة لها فتسمع واألزهار األشجار تداعب و عندها ما ؤجملب

  .النسابم ولذت المقام لهم طاب وهنا ،هاجنبات من الزكٌة العطور

 ٌورهاوط وأشجارها بجمالها للطبٌعة وصؾ بٌن ما الوصؾ تنوع نرى هكذا

 للحرب وصؾ بٌن وما والسواقً كالدوالب دٌثةح خترعاتم بٌن وما وأزهارها

. والمحبوبات والقٌان النساء ووصؾ ممدوحه وصؾ عن فضال   وؼٌرها، والقتال

 ٌنقل فلم ٌصؾ، ما حٌال إحساسهُ  ظهرأ حٌث التعبٌر وأحسن الوصؾ أجاد قدو

 ومدى نفسه على ٌرى ما أثر ٌصؾ راح وإنما التصوٌر آلة كعدسة صورة لنا

   .هشاعروم  تهنفسٌ على الخارجٌة الصورة تؤثٌر

 " الفخر"  : خامساً 

 أن المقبول ؼٌر فمن بالفضابل، لها وشهادة س،وللنف تزكٌة المدح  كان إذا 

وا أَْنفَُسُكْم ُهَو أَْعلَُم ِبَمِن  " :تعالى قال وٌزكٌها، نفسه اإلنسان ٌمدح َفََل ُتَزكُّ

َقى  أن بإنسان ٌجمل فال ،مساوبه ٌرى ال ماورب محاسنه ٌرى فاإلنسان (1 )اتَّ

 ٌطري أن الناس من ألحد لٌس" :العمدة صاحب ٌقول الشعر فً إال نفسه ٌمدح
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 الشعر فً له جابز ذلك فإن ،شاعرا   ٌكون أن إال منافرة ؼٌر فً وٌمدحها نفسه

 (1")علٌه معٌب ؼٌر

 األسماع عن ببعٌد ولٌس وبالقبٌلة بالنفس فخرا   الطوال القصابد فٌه وأنشدوا 

 انتهج فقد كثٌر، وؼٌرهما عادٌاء بن السموأل وقصٌدة كلثوم بن عمرو معلقة

 .هذا ٌومنا حتى الشعراء واتبعهم الفن هذا الجاهلٌون شعراءال

 أن ذلك ومعنى( 2" )حدالم فً استحسنوه ما كل الفخر فً النقاد استحسن وقد" 

  ؼٌرها دون النفسٌة لفضابلا إلى ٌتجه أن ٌنبؽً  بعشٌرته أو بنفسه ٌفتخر من أن

 بالمبالؽة لمدحا فً سمحوا قد كانوا وإذا" الجسمٌة والمحاسن العرضٌة األمور من

 (3)".أٌضا المبالؽة هذه الفخر فً أحبوا فقد المادحٌن، من الممدوحون وطلبها
 تخبرنا لكنها قلٌلة، أبٌات الفخر من به( عّرام بن علً) شعر من أٌدٌنا بٌن وما 

 هً مما أكثر تستحق نفسا   فٌها وٌرى بنفسه، معتزا كان وكم الرجل، هذا عن

 كان أمرا   هللا ٌقضً حتى القدر ونوازل الدهر ملمات على ٌصبر ولكنه علٌه،

 البالد تركفٌ فٌه هو الذي الواقع على ٌثور قد نراه أحٌانا   صبره ومع مفعوال،

 كما حقه، وٌعطٌه هبتهمو ٌقدر من هناك ٌجد أن الآمِ  آخر إلى بلد من وٌهاجر

 .والذٌوع اإلشادة ٌستحق وشعره مجٌد شاعر أنه ٌرى

   :قوله نفسٌة فضابل من ٌحمله وما بنفسه فخره ومن 

ت         تتتت ت  ملًـ باتتتت خ  ام زُتتتت ًذ   إنتتتت ِ   ذؾ 
 

تتتت ت ع   فتتتتب   ذ  ** ا   ام جتتتت   امدذ تتتتيا   ملاؾ 
 

ستتتب            ـا   امغداتتت   ذ تتت   ستتتب ل إمتتت  صذ
 

تتتتت  ت امًجا تتتت ؼ   ر تتتتت ب  ذ   ذ عتتتت **   ي ػ  ف عا
 

تت ل فتتِ ام  تتبن   ذلتتب   ل     تت ا متتِ ث      ت
 

 (4)يذستتتتتبه  ذ فتتتتتِ ثياستتتتتبنه  يالتتتتتب   **
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 :ًمن فخره قٌلو 

يي تتتتت    اميع تتتتت ب            ـت تتتتت ذ  لا  إكا س تتتتت بءت خذ
 

 مضتتتتتت ا ل  تتتتتت  امؾ تتتتتت ب   أت  نتتتتتت بجخ   **
 

 ف  نتتتتت ِ  لتتتتتِء  ثل  تتتتت جيل ع د ا  تتتتت  ل       
 

رِيذؾت  ** يت الا رِ ا  يت سا  (1)س  ذ فِ اذ
 

 

 عنهم وتتباعد الرزق أبواب لهم ُتْفتح حٌنما أخالقهم تحسن الرجال من كثٌرا إن 

 نكبة مواعترته مصٌبة مأصابته أو الحال مبه ضاق إذا أخالقهم وتسوء الملمات،

 ضٌق له فٌجتمع عهدته، الذي ؼٌر آخر شخصا   مفٌه فترى مههووج على ونقلبفٌن

 لٌس أنه ٌرى شاعرنا ولكن والجزع، المصٌبة لدٌه ٌجتمع أو الخلق وسوء الحال

 خلقه ٌتبدل وال طبعه ٌتؽٌر ال الملمات على صبور رجل هو وإنما النوع هذا من

 العشرة حسن ٌجعله صبره وإنما الدهر لصروؾ ٌجزع وال،مصٌبة به نزلت إذا

 ٌزال وال(  رتًعش – عسرتً) قوله فً الجناس ٌنسى وال ،وضرابه سرابه فً

 هونا ، حلمه وفً ضعفا   رقته فً ترى التً محبوبته على حتى بصبره ٌفتخر

 :ٌقول هفوات وللحلٌم ا،حدود للصبر أن وٌنبهها الخاطا فهمها من فٌحذرها

 أَت تتتت يع    تتتت  صلجتتتتِ انع تتتتب     صعتتتتخ     
 

 ا ل اتت و   أتنا ر تغا تت ـِ  ف  تت ت ت أتر تغت ـُتت تتذ  **
 

ـِ حل     فتتت  رتتتيا ت  ؽلادتتتِ التتت  ـتتت   هت اتتت ت
 

هتت ** ت ا   ع رؾسجِ أتنا متاا ت متِ اـتو   ت
 

حل     تتت ت ت تتتلخ   تتت  عت   ـاتتت   اـتتت غ فتضا
 

تتلذتذ  ** تت  تب ـاتت ت رتلا تت  ت ت املع  (2)رذعتل تت ذ أتصا
 

 تجنٌت وإن حتى لك معاملته فً رفٌق ،علٌك عطوؾ قلبً أن أؼرك :ٌسؤلها 

ٌّن، ضعٌؾ أنً وحسبت التجّنً، فً هٌنٌتت لذلك باإلحسان؛ إساءتك وقابل علٌه  ه

 الذي ُحلمً عن فؤخرج بعضها أتحمل أن أستطٌع ال وربما كثرت هفواتك إن كال

 عندي الذي الصبر بهذا أتجلد فربما سواك، لً لٌس أننً تظنً وال ه،عهدت

 .تتجلد كٌؾ القاسٌة الصخور منه تتعلم وجلدي فصبري وأفارقك
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 مادحا   جاء من ٌحذر فنراه وفنه، بشعره ٌفخر وجلده بصبره ٌفخر وكما 

 شعره علٌه ٌعرض فسوؾ ٌمدحه أن قبل والحذر الحٌطة ٌؤخذ أن ممدوحه

 :ٌقول. .وٌنقده

ـت ا          صبفاتتتت خل متااست تتتت ذا ر  تتتت ب  ذ  تتتت تيا
 

تتتت ا    **   رً تتتت ذ آفتتتتب  امج  تتتت     ثتتتت  ات
 

ن يتتتتب       زا نتتتت    تتت  صجتتت  رلؾتتتا    ت  ميتتتب  ت ا
 

سذ ذ ثبمؾت ا    **  إ كا ـبن ثع ذ امالعي  يتؾا
 

 

تتتتهذ اس تتتت زاًظا فالتتتت عيذ ت  اف تتتت         ؽت  أت ب  
 

تتت  غ **  التتت  مذغتتتت  غل    تتت بايل نبصتتت ل نتؾا
 

غاتتت ا   صبصتتت ا         فدتتت  ـتتتبن فتتتِ صتتت  ل  ذ
 

ت ا  غ ** ته  ؽت ا ا  ثه فتلااتؾا ذ فتِ نتظاد   (1) غ 
 

   

 قدم له لٌس البالد وٌجوب اآلفاق ٌقطع ولكنه مكانه ٌبرح ال ربما شعره إن 

 له شعر فهو األلسنة، وتتناقله الركبان تحمله ولكن به ٌطٌر جناح وال علٌها ٌسٌر

  باأللحان إال ٌحسن ال الشعر فبعض وٌؽنى، ٌلحن أن ؼٌر من ونؽم ووزن رونق

 اللؽوي بعٌن وسٌنقده شعره سٌسمع بؤنه ممدوحه مادحا   جاء من ٌحذر لذلك

 شعره فً حذوه فلٌحذ جٌدا   شعره وكان ٌمدح أن أراد فمن النحوي، الناقد الشاعر

 .وإماما   قدوة وٌتخذه دربه ولٌسلك

 ضاق فقد إلٌه، آل وما بحاله راض ؼٌر نراه شكوى أولها أخرى قصٌدة وفً 

 وترك الرحٌل على فعزم ألدبه، ٌهتم من وال موهبته ٌقدر من ٌجد وال العٌش، به

 :أولها فً ٌقول الشام بالد إلى ذاهبا   أسوان

          َمالَِماااااً الرحٌااااالِ  علاااااى ُتِطٌلاااااً ال
 

 ُمقامً ِرْهتُ ــكَ  ر  ــإمْ  ألَْمر  ــف **
 ج

 

          ذو ٌسااااااتوي بلاااااادة   فااااااً خٌاااااار   أي  
 

 (2)األَقوامِ  بفاضلِ  اـفٌه ــِ النقص **
 

 

 حٌل،الر على عزمه بسبب اللوم علٌه تطٌل أال منها طالبا   محبوبته ٌخاطب 

 التً البالد هذه فً مقامه كره فقد خطٌر وأمر عجٌب خطب  الرحٌل إلى فدافعه
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  الناس ٌنزلون وال الفذة، المواهب ٌقدرون ال علٌها ٌقومون فمن فٌها، خٌر ال

 فإنها إذا   النقص، وذو والفاضل والجاهل العالم سواء لدٌهم الجمٌع بل منازلهم،

 :ٌقول سرٌعا   عنها الرحٌل بد وال فٌه المكوث من فابدة وال منها ٌرجى أمل ال بلدة

دذ  تتتت  ا           اِ    تتتتب أتفتتتتت ا تتتتعا  ضتتتتب ت ست
 

اح   ** تتتتتت   تتتتتت  األاتتتتتت ت ضت   اة  فادتتتتتتب  ت
 

ـتتتتت           َا  ـتتتت  ـز تتتت بةل  ض تتتت    امبزبنتتتتت  أت
 

ـتتتتتتبءت امؾستتتتتبح ** َت تتتتت ا   اتتتتتـي ذ فتتتتتِ امع 
 

ضتتتت تيادل           ـتتتت  ثًت تتتت  ا ل أتصت لاتتتت ذذ  تتتت   ات
 

رذيب ثبت تتتتت  تح  ـتتتتت ** ـ   تتتتت  حل أتست تتتتت  ا   (1) 
 

        

  طوال سنوات عمره من بذل فقد سدى، ضاع  الذي سعٌه على  نادم إنه 

ت ب   فكم العمل، فٌه ٌجٌد الذي مٌدانه فً محاربا    الكتابب عن أؼنت ُكُتب   من ك 

 التً كتبهف والقلم، باللسان أٌضا   الحرب وإنما فقط بالسنان الحرب فلٌست ،الحربٌة

 من القوم كلماته أخرجت وكم السٌوؾ، عمل األعداء فً تعمل كانت خطها

 األثر هذا للكلمة إن حقا   الشافً، بكالمه عالجها جروح من وكم شداد، عثرات

 المواضً، السٌوؾ عمل فلها لألعداء موجهة هجابٌة كلمة تكون فحٌنما الفاعل

 حانٌة كلمة تكون وحٌن جسام، عثرات من تقٌل فإنها اعتذار كلمة تكون وحٌن

 حاذق أدٌب من إال الكلمات  هذه ولٌست الكلوم، وتعفً الجروح تعالج فإنها رقٌقة

 .مبدع شاعر أو

 له بذلوا أسوان حكموا من إن :فٌقول بؤسوان مقامه كراهٌة سبب ٌذكر ثم 

 وإذا مناصرتهم، فً جهده بذل ما إذا وٌقربوه ٌكرموه أن على والمواثٌق العهود

 ومواثٌقهم عهودهم، نقضوا والعباد البالد من وتمكنوا الحال مله استقر حٌنما بهم

 وكل ،عبٌدا   الناس ٌرٌدون فهم معاملة، أسوأ وعاملوه فجاج، فً سرابا   أضحت

 وأُطفبت الجهل وعم الشر، إال ٌبق ولم  خٌرها  فؤخذوا ،خدما   األرض على من

 الزمان هذا لبام فهم السفر عن بدٌل وال الرحٌل، من مناص ال لذا العلم، شمس

  :ٌقول

 َوعـُدُهاااـْم َوْهـاااـَو ِرْفــُدُهاااـْم َكَسـاااـَراٍب       
 

 أو خٌااااااااٍل مااااااان كااااااااذِب األحاااااااالمِ  **
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  وإذا َنـــْكـاااـَبة  َعــَرتـْــُهاااـْم وَحـــلّاااـَْت      
 

 بااااااُذَراُهْم ماااااان الُخطااااااوِب الِجَسااااااام **
 

ٌَسَ  مٌااـنً  ٌَ ًَ َفااْوقً َتْحتااً   ـااـاري       َفْهاا
 

 َوَورائااااااً ماااااان َهْولهااااااا وأَمااااااامً **
 

هـاااـُْم واســاااـَتَقرُّ   وا       وإذا األَْمــاااـُن َعــمَّ
 

 نتقااااااااامِخْفاااااااُت مااااااانهْم باااااااواِدَر اال **
 

 فـأنااـا الـدهــااـَر فااً َعـــااـَذاٍب إذا مااـا       
 

ااااااامَسااااااِخطوا أْو  ** ٌَّ  َرُضااااااوا عاااااان األ
 

 عبــااـٌٍد      لٌــااـَس دنـٌــاهــااـُم لــغـــٌااـِر 
 

 أَدنٌااااااااِء النفاااااااوِس مااااااان آِل حاااااااام **
 

مــااـُوُهْم فـٌـااـها وفـٌـااـهْم فـعااـادوا        حكَّ
 جج

 كااااااالُّ رأٍس مااااااانهم بغٌاااااااِر ِزماااااااام **
 

 وتـولّااـَْوا تدبٌـَرهااـا وهااً كالشـااـمِس      
 جج

 َبَحْت كااااااااااالظالمـااااااااااـضااااااااااٌاًء فأص **
 ج

    َفـَدُعــونااـا ال تأُخـااـُذوا مـااـا بـأٌـدٌااـنا   
 ج

 َوُروُحااااااااوا ٌااااااااا وٌحكااااااااْم بسااااااااالم **
 جج

 ْب      ٌااَر أُْسااواَن فاااْهرُ إّن فااً األرض غ
 

 ماااااان أَذاُهااااااْم إلااااااى بااااااالِد الشااااااام **
 

 فالرحٌـاااـلَ الرحٌـاااـلَ عناااـهم سـاااـرٌعاً       
 ج

 (1)فهااااااُم ماااااان لئاااااااِم هااااااذا األَنااااااام **
 

 رٌعالس الرحٌل إلى نفسه وٌدعو المعنى،  هذا على ٌإكد نراه أخرى وفً 

 حتى مقبول، ؼٌر بشكل بؤسوان الظلم تزاٌد فقد  الشام بالد قاصدا   أسوان عن

 الظلم ٌقبل الذي النوع ذلك من شاعرنا ولٌس فٌها، المقام من اخٌر الموت أصبح

 األمٌر إلى راحل وهو الهوان وترفض الظلم تؤبى  األبٌة فنفسه بالهوان وٌرضى

 :ٌقول  أسوان فً من القاه مما ٌنقذه كً منقذ بن مبارك

 أصتتتتت  ذ مـ ستتتتتِ إن ر اي تتتتت  ت ظذلادتتتتت ذيذ ا      
 

ا ت    ** ا ت    تتت   ا   اميذ ياـتتتب ف تتتيت  (2)ف تتتيت
 

 -:ًيقٌل مفتخراً 

تتت       تتتدِ ثدغلتتت   متغا لا  ستتتيتؽل ذ اتتت  خت
 

َت  **   مسذذ ؽلادب  اـته فتِ ؽت ا تخ امت ت
 

ااجتته       أتستتزذيذ يتت  ت امتت هي فتتِ امغاتتت ات
 

 أتثاغِ   ض   ب ذ إكا ثتغت ؽ  بظ  ب   ع  **
 

 

 فً رآه إذا خصمه مع حلٌم فهو خصومه، مع حتى الحلم بصفة ٌتمتع إنه 

 فً هوادة وال حلم فال القتال ومٌدان الوؼى ساحة فً ولكن ولعب لهو مجلس
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 منهم اخوف ال بمذمة ٌذكرهم وال الؽٌب فً خصومه عٌوب ٌستر هو وكذلك اللقاء،

 والشتابم، السب عن منه وترفعا المساوئ ذكر عن تعففا وإنما لرضاهم طلبا وال

  .ٌستحقه ما منً وسٌنال رضاه أبؽً فلن الحد وتجاوز الخصم بؽى إذا ولكن

 مدح وسبٌل الفخر مناط هً النقاد جعلها التً النفسٌة بالخصال فخره جاء هكذا 

 إلى ولجؤ المبالؽات عن ابتعد حٌنما فخره فً الشاعر أجاد وقد الشعر، فً النفس

 .فخره فً والواقعٌة العقالنٌة

 " الحكمة" :  سادساً 

 لؽة والشعر ."لحكمة الشعر من وإن لسحرا البٌان من إن" () هللا رسول قال    

 مكان كل فً وآمالها األمم  آالم عن المعبر والصوت الحضارة وترجمان الحٌاة

 .وزمان

 أن األمم من ألمة ٌكن ولم "العرب دٌوان الشعر:"الخطاب بن عمر قال وكما    

 عن والذاب مآثرها وذابع األول فنها فهو بشعرها العرب كاحتفاء بشعرها تحتفً

 وأحد الجهاد قٌمة ورفع اإلسالم تعالٌم لنشر وسٌلة المسلمون واتخذه  محاربها،

 نقل على حرٌصٌن دابما الشعراء كان وقد وأهله، اإلسالم عن الدفاع أسباب

 والقاربٌن  للمستمعٌن ٌنقلونها الشعر من أبٌات فً الحٌاة فً تجاربهم خالصة

 قصابده، كل فً منثورة الحكمة ٌجعل من الشعراء من كان وقد منها نٌفٌدو علهم

 مفردة أبٌات فً ٌكتبها كان من ومنهم الخالصة القصابد لها ٌفرد كان من ومنهم

 .صورة وأجمل عبارة جز أو فً المراد المعنى تحمل قصٌرة مقطعات أو

 ذلك ٌرجع وربما الكثٌر، فٌها وكتب بالحكمة بعٌد حد إلى مؽرما كان وشاعرنا

 بدلوه ٌدلً  أن إلى مإهال وأصبح ،وعركته الحٌاة وخبر طوٌال، عاش كونه إلى

 الشعراء من كثٌر عند تلحظ كما رواده، وٌروي منها ٌؽترؾ  الحكمة ببر فً

  :ٌقول حٌث الحٌاة من سؤمه علنٌ الذى "كزهٌر"وهو الجاهلٌة منذ السابقٌن

ِعااا  َوَمااان الَحٌااااةِ  َتكاااالٌفَ  َسااا ِمتُ  ٌَ        
 ج
 

 (1)  ٌَساااؤَمِ  لَاااكَ  أَباااا ال َحاااوال   َثماااانٌنَ  **
 ج

 ججااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 :عّرام ابن ٌقول وكذلك

ا صتجالِ  **  إنِ  إن           تجعجاذذ ع ات ا  جاجخل          هتتذ ص حل فِ امًيي    تضت ا  فدت ا
 

 

حل       أتأذ  جا ت عذا  علِ ** خا   ءذ فِ صتلا غ  أتخا ذ  م لت دت  (1) عب عخذ امس        زا  ص  عت
 (1) علِ

 

 :قوله عنده الحكمة أبٌات ومن

 امتتتتتتتتيع ت  مألتن      تتتتتتتت بح  ثبمديصتتتتتتتت ب           
 

ا   تتتتتت عب    ** ِل  ـتتتتتته التتتتتت      ـتتتتتت ط ؽتتتتتت
 

تتتتت  صجتتتتتبدذ أت تتتتت اي  ز تتتتتبنل         عت  ـاتتتتت ت يذيا
 

 ب  التتتتت  األتضتتتتت ا هتتتتت  عتتتتتب ل يجعتتتتت **
 

تتتتتِ          ًاض  يت  فتتتتت كا ستتتتتيع ستتتتتبءت ؽزدتتتتتب   ت
 

ع       تتتتتتت   ل إمتتتتتتت  ث لتتتتتتت    نت تتتتتتتتب    **  ث ذ
 

 ًمنيا:

ـتست تتتتت  ايل            نؾتتتتت ذ فتتتتتِ هتتتتت   امؾاتتتتتبح 
 

غلتتتتتتتتتت ا اتتتتتتتتتت  اإل ا ا    **   ثدتتتتتتتتتتب أذاا
 

تتتتت ا ستتتتت باخ  ثيتتتتتب صتتتتت  نتتتتتب   سذ يع           ات
 

ـتتتتتتتتب  **  ثبميؽاتتتتتتتت   امدغتتتتتتتت   فتتتتتتتتاي ا  ذ
 

اتتتتتتته  ـتتتتتتت  أت  تتتتتتت   ثـت           ةل  ام         تتتتتتت هل ثضذبا
 

ع    **  ـتتتتتتتت  يتزتتتتتتتتا ل فاـ  تتتتتتتت ب  تتتتتتتت  األ ا
 

ادذ  فادتتتتتتتتتب يت تتتتتتتتت حت امدذال    تتتتتتتتت بعت           فعت
 

تتتتتتتتتتب    ** سع   مدتتتتتتتتتتبكا رؾبس    تتتتتتتتتت  ذ امؾذ
 

ست أت ا ل  ت ا ل          يتتتتتتتتتتت عاِ امدتتتتتتتتتتيءذ إ ا
 

تتتتتتتت  ا    ** تتتتتتتت تيب  َاتتتتتتتتيت عنتتتتتتتت ل ثبمسع  ست
 

          ـتتتتتتبن يتجاًتتتتتت   هتتتتتت   ت ا ذ صذيتتتتتتب إكا
 

  هتتتتتِ رتجاًتتتتتت  التتتتت   تتتتت   ا ثتتتتتب  **
 

تتتتتتتتت    دذ ؾا تتتتتتتتتب ا ذ أن يذالت  تتتتتتتتت اع ت  ت          صذلت
 

ـا بن     تتتتتتتتت ه التتتتتتتتت  األتاتتتتتتتتت ا    **  ع  ثي
 ط

تتتتتبةذ  ست تتتتت ذ  األتصتتتتتب  ةذ  األتؽا        إكا األتها
 ط

تتتتتتي  َتتتتتتب  **   اؽتتتتتت ا فينتتتتتتذت فتتتتتتِ اإلصا
 

عذـب فايتتتتتب تتتتتغت ضا      فتتتتتبمًج  ذ امجاتتتتت دذ  ت
 ط

تت ت  امضعتتي   تت    ستتب  **  (2)  تتب إنا س 
 ط

 :ًيقٌل  

تتت ت ا          َت تتتذا فتتتِ ي  تتته   تتتبد    تتت  متتت  يتدذ
 

ـايتل تتتتته  أتنا يتتتتتتي  ت ا    تتتتت ع ثذ  ** تتتتت ا  ت  (1) ع   
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يـ تتتت ت امعلتتتت ت خت   تتتت ت ا              تتتت  تتتت  رت   ضع  ب  ات
 

 بيته فتتتتتتِ  يـتتتتتته  أتيعتتتتتت ت ا        تتتتتت  ؽ **
 

تتتي تتت ت  ذ نت ا ثتتته  رذبا َا تتت  ا         فتتتيت ست    ت امؾت
 

تتت ت ا  ** تتت ا التتت  ؽ  ـذ ث تتت ا  تتت  امـتتتبد   ت   ت
 

ج  ت ا             تتتتتت ا  ت ت ا ميتتتتتت   ناتتتتتتبهذ ذ امدذس  زتعا
 

تتتتت ت ا       تتتتت ؽتتتتتبع ح  اتتتتت  امي  ** جاع   ب   ذ
 

تتت ت ا          ًال     نتتتوت فعتتت ت ام اتتتي فبستتتلذوا  ت
 

تتتتيت ت املُ  ** تتتت ا ات ج  تتتت  ت   ت ا    تتتت ت هت يًاـتتتتب  ات
 

 أن والبد ؼده، فً سٌموت ٌومه فً ٌمت لم فمن المإكدة الحقٌقة اتذ ٌكرر 

 معانٌها، أسمى فً الحكمة ٌقدم راح ثم هللا، إال حً كل ٌرده الذي المنهل ٌرد

 دٌنه فً وٌقوٌه صاحبه ٌعضد فهو العلم، من أكرم صدٌق أو خل هناك فلٌس

 أراد من رناشاع وٌنصح" كتاب الزمان فً جلٌس وخٌر" قالوا وحدٌثا ودنٌاه

 الناس عن باالبتعاد كذلك وٌنصح الحاسدٌن شرور ٌكفى فبه بالعلم ٌؤنس أن األنس

 الخٌر عن وٌبعده الشر إلى اإلنسان ٌجذب الذي الدنٌا متاع على نافستهمم وعدم

 الخٌر طرٌق ٌعرؾ أن هو اإلنسان به ٌقوم ما أفضل فإنه لذا به، انشؽل ما إذا

 الوظٌفة هً التً هلل العبادة خٌر من أعظم وال  ه،درب على وٌسٌر مقصده فٌسلك

       َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْْلِْنَس إِّلَّ   واإلنس الجن هللا خلق أجلها من التً

ْعُبُدونِ  ٌَ  وسلك الخٌر وعمل العبادة حق عبده المعرفة حق هللا عرؾ فمن  لِ

 :أخرى فً وٌقول ،.طرٌقه

 الاذمَّ ِعْرَضاُه     وما المرُء إاِلَّ مان َوَقاً 
 

 وعــااااـزَّ فــااااـال ذام  لدٌـــااااـه وال ِغااااـ ُّ  **
 

 ولااٌس بماان ٌرضااى الاادناَءَة والَخنااا        
 

 (2)ِطباعاً وال َمْن دْأُباُه الُهْجاُر والفُْحا ُ  **
 

 الحاقدٌن على وعز الذم من عرضه وقى الذي هو الحق اإلنسان أن ٌرى فهو 

 وال الؽش ٌعرؾ ال أنه أٌضا   صفاته ومن للذم، ال  سبٌ إلٌه ٌجدوا فلم والحاسدٌن

 .والفحش الهجر ٌعرؾ وال بالدنٌة ٌرضى

 " الهجاء" : سابعاً 
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 وهً  الخرٌدة فً عرام بن علً للشاعر وردت الهجاء من أبٌات بعض ٌوجد 

 محبا ٌكن لم أنه منها وٌبدو أٌدٌنا، بٌن الذي شعره من جدا   قلٌال  جزءا   تشكل

 ٌؤنؾ فهو السالفة، الحكمة أبٌات فً رأٌناه ما وهذا القول، فً فحشال وال للهجاء

 ردا هجاإه ٌكون وربما فاحش، وال مقذع ؼٌر هجابه فً هو لذا القول، فاحش من

 ردا تراه ما منها  العشرة األبٌات هذه تتعدى وال له تعرض موقؾ أو هجاء على

 فكؤنها تهذٌبها  وعدم لحٌته بعظم ٌصفه فقط ببٌتٌن علٌه فرد هجاه شاعر على

 :لٌقو. .تٌس لحٌة

 شااااااااااااااااااااااااااعُرنا ذو لحٌاااااااااااااااااااااااااٍة           
 

 قاااااااااااااد َعَرَضاااااااااااااْت وانَفَساااااااااااااَحتْ  **
 

 لحٌاااااااااااااااُة تااااااااااااااااٌٍس َصاااااااااااااااالَُحْت          
 

 (1)لَِفْقَحااااااااااااااٍة قااااااااااااااد َساااااااااااااالََحتْ  **
 

 من خلق كؤنه وٌصوره والثقل بالبرودة وٌصفه خالدا ٌدعى شخصا   وٌهجو 

 :قولٌ البارد الثقٌل الٌابس األرض كثٌؾ

نستتتتتتتتبن  تتتتتتتت  أ ثتتتتتتتت ل           اـبصتتتتتتتتيذ اإل 
 

تتتتتتتتتتتتتتيذ ذ  اؽتتتتتتتتتتتتتت ذ  ** ـالذ   خبمتتتتتتتتتتتتتت   اذ
 

 فدتتتتتتتتتت  ـضاتتتتتتتتتت   األت ا   رب يـذتتتتتتتتتتهذ         
 

تتتتتتتت ت صًت اتتتتتتتتت   يتتتتتتتتبث   ثتتتتتتتتتب  ذ  **  (2)فتيا
 

 :قوله هجاء من لدٌه ما فحشوأ

تتتتظ  امزطًتتتتت            يتتتتب ستتتتبنيا  فتتتتِ َاتتتتي نتيا
 

ا تتتتتتتتته  خبث  تتتتتتتتتتب ** َت   ستتتتتتتتتب  ا  فتتتتتتتتتِ 
 

اذ   تتتتتتت ـد      تتتتتتت فتؾا    ذ مب ـُتتتتتتتهذ             تتتتتتت ب يت ا
 

تتتتتتتيا   َتتتتتتت ا عن تتتتتتتب ** ثاي  ملدذ  (3)ثبمتتتتتتت ط
 

  ذلك خالؾ وٌدعً التقى طرٌق ؼٌر طرٌق فً ٌسٌر ٌهجوه من أن فٌرى 

 من ولعل فهم، وبال  الؽواٌة وٌصاحب الصواب ٌعرؾ وال مسٌرة فً وٌتخبط

  وأقبح األفعال أخبث ؤتًٌ ولكنه كبٌر وفحل رجل أنه ٌدعً أنه وفساده ؼٌه دالبل

  .الثانً البٌت فً ذكرها التً المعاصً
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  فً الفنٌة السمات  

 عّرام بن علً شعر
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 االتجاه" ٌسمى أن ٌمكن  والتجدٌد التقلٌد  بٌن ما ٌجمع مذهبا عّرام ابن اتخذ 

 سٌر دربهم على السابرٌن اءدملقل المقلدٌن هإالء من ٌكن فلم" الجدٌد  المحافظ

  الشعري الموروث على ثارت التً المدرسة تلك من  ٌكن لم وكذلك التابع،

 وإن الجدٌد، الشعر من بشكل  الذات إلثبات محاولة فً ،وتحدث تجدد  وراحت

 الشعراء من كثٌر خلق وتبعه عصره فً التجدٌد مدرسة تزعم قد نواس أبو كان

 الشكل فً التقلٌدٌة القصٌدة بنمط متمسكا   وظل عنده ما أحسن أخذ شاعرنا فإن

 .الشعراء من القدامى  علٌه سار الذي الفنً

 المعروفة  التقلٌدٌة الموضوعات فً قصابده ٌنشد نراه الشعر موضوعات ففً 

 .وؼٌرها الفخر، الوصؾ، الرثاء، الهجاء، الؽزل، المدح، :مثل القدٌم الشعر فً

 .كما   الشعرٌة راضهأؼ أكثر هو المدح كان وإن

 فً تحمل عنده فالقصٌدة القدماء، نهج على ٌسٌر أنه نلحظ القصٌدة بنٌة ففً 

 إلى منه ٌخلص ثم بالؽزل قصابده ٌبدأ ما فؽالبا   شعري، ؼرض من أكثر طٌاتها

 ؼرض من التخلص ٌحسنون الذٌن الشعراء من وهو ؼٌره، أو الوصؾ أو المدٌح

 .آخر إلى

 :ولٌق قصابده إحدى وفً 

تتتيت ع    امعتتتت ا           ح  امدذ     أتيتلاتتتذت  تتت  املعتتت ا
 

تتتغا    ** ِع  إ ن تتتِ فتتتِ امغتتتياح  مت  تتتِ  ذ  (1)التتت
 

   فدتتب امؾتتتط إع امـتتب ذ  امعتتت ا ذ اـتت          
 

ت           ت ه يت  ا ذ فتِ صذ    اء  ث   ه ** ح  ام  عا   ع
 

تتتل  ب           زتست تتتل بن  اميتتت ت   ذ تتتاذذ ثسذ ض    ت
 

زِ فِ امؾبا   ثبمغت ا   ع امعت ا    ** ياغت لت   ذ  ات
 

  له، الطوٌل لومه عن ٌكؾ أن ٌلومه ممن طالبا بالؽزل قصٌدته عرام ابن ٌبدأ 

 اهتمامه وكل للؽاٌة منشؽل ألنه موقفه ٌبرر أن أو علٌه ٌرد أن ٌستطٌع فلن

 ل فًِ لؽرامِ ا فً وإِن ً" قوله أن ٌخفى وال الؽرام وهو أال واحد شا على منصب
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ْوَم ِفً ُشُغٍل َفاِكُهوَن   :تعالى قوله من أخذها قد"  ُشْؽلِ  ٌَ ِة اْل إِنَّ أَْصَحاَب اْلَجنَّ

(1) 
 عن ٌتحدث وفٌه الفخر هو آخر ؼرض إلى ٌنتقل طوٌل الحب عن حدٌث وبعد 

 الستٌن جاوز وقد سٌما ال األخطاء فً الوقوع عن لها ومنزها هاإٌا مادحا نفسه

 :ٌقول هعمر من

ْبُت ال َعْن شـــاـبٌبٍة         وإنً وإن َشـــبَّ
 

 فَمْذَهُب قوٍم فً القرٌِض َمَضْوا َقْبلًِ **
 ج
 

 

 أَأُْخِطىُء فً َقْصدي وأَْخُطو لَِصْبَوٍة      
 

 وجامعُة الســــتٌن قـد َجَمعْت رجلً **
 
 

 فً الشعراء نم القدماء  مذهب إلى ٌنتمً أنه على ٌإكد األول البٌت فً فهو 

بُ " :قوله ْذه  ُِ  فم  ْوا القرٌِض  فً قوم  ض   بالؽزل االبتداء هو المذهب وذلك" ق ْبلًِ م 

 أن بعد واألخطاء،الهفوات إلى ذهبأ أن أٌمكن منكرا   لءٌتسا ثم والتشبٌب،

 العمر؟ من السادس العقد تجاوزت

 :ولٌق وساقٌة بركة لنا فٌصؾ" الوصؾ" هو آخر ؼرض إلى ٌنتقل ذلك وبعد 

 كااااأّن خرٌاااار الماااااِء فااااً َجَنباتِااااه         
 

ِحاااـنُّ إلاااى َوْصـاااـلِ  ** ٌَ  أَناااٌن  لمهجـاااـوٍر 
 

ٌُوناااااااااً كأّنهااااااااا           ِولُااااااااُه َتْجااااااااري ُع
 

اْقل **  َجَدا ُنُصولُ سٌوٍف المعات  من الصَّ
 

 عصر كانا األٌوبً العصر وأؼلب الفاطمً العصر نهاٌات أن ٌخفى وال 

 واإلسالمٌة العربٌة الدول وبٌن والصلٌبٌٌن المسلمٌن نبٌ طاحنة ومعارك حروب

 فنراه صوره، اختٌار فً حتى الشاعر نفسٌة على بظالله ألقى ذلك كل. آنذاك

  بؤنها الالمعة الشمس أشعة علٌه وتنعكس ،الماء فٌها ٌجري التً الجداول ٌصؾ

 .المعات سٌوؾ نصول

 :متؽزال   ٌقول نراه كما 

          أَْمَضااااااااااااً كنااااااااااااتُ  وإِن إنااااااااااااً
 

َباااااااااااااااااا مااااااااااااااااان ** ماااااااااااااااااا ِ  الظ   والرِّ
 

اااااااااااااااً أََنفاااااااااااااااذُ  ب  ـاااااااااااااااـفالح           منِّ
 

 (1)األْروا ِ  ًــف ا ِ ـــص اــٌ **
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 المطالع تلك فمن الشعراء، كبار ؼرار على  القوٌة المطالع هذه عند نجده ما 

 .وأسوان قوص والً وكان الناصري موسك  الدٌن عز مدح فً  قوله

          المراتااابِ  أَْساااَنى الجااادِّ  ْعدِ بَِسااا َبلَْغااتَ 
 

 (2)الكواكاابِ  ُزْهاارَ  شاا تَ  مااا إذا فناااجِ  **
 

 بالجد   ذلك جاء وإنما صدفة محض  ذلك ٌكن ولم المراتب أسمى بلؽت ٌقول 

 سمابك فً عالٌا نجما تتؤلق مكانك فً فرٌد فؤنت لذلك وب،الدء والعمل واالجتهاد

 بؤكرم ممدوحه واصفا مدحه فً ذلك بعد ٌفٌض ثم الكواكب، ماشبت إذا فناج لذا

 إلى خلص أوفاه ما – المدٌح من – أوفاه ما إذا حتى الخصال وأجمل الصفات

 :فقال ونواله رفده طلب

          لنكبااااة   امِ ـااااـاألَن خٌاااارَ  ٌااااا قصاااادناكَ 
 

 الصااااوا ب بالسااااهامِ  أَْقَصااااَدْتنا عااااَرت **
 

          َدَناـَقْصااااا أَنّ  الَُناـآمااااا َوثَِقاااااتْ  وقاااااد
 

 خا اااب رُ ـْ َغٌااا الاااورى خٌااارَ  ٌاااا َجَناَباااكَ  **
 

َماُنَنااااا َعلَِقااااتْ  وقااااد ٌْ  ـَ ِذّماااا كَ ـمناااا أَ
          ة 

 ج

ااااا َوَقْتَناااااا **  البـالُمَغااااا انِ ـالزمااااا اتِ ـُملِمَّ
 ج

          راحااام   َعْطَفاااةُ  مناااكَ  َتَساااْعَنا لااام وإن
 ج
 ج

 (3)الَماااَذاهبِ  اجُ ـفِجااا ضااااقتْ  َفَقااادْ  وإاِل **
 ج

 المادحٌن دٌدن فهذا وتصوٌرها المعانً وصؾ فً المبالؽات هذه لدٌه نعدم وال  

 ؼٌره فً تكن لم وقوة  وجماال حسنا المعنى تزٌد فالمبالؽة الممدوحٌن، وطلب

 الشخصٌة خصابص أخص من تعد وهً (4)االستحالة حد إلى تخرج مالم

 (5)" عصورها كل فً المصرٌة

 الشعر عبٌد مدرسة من وكؤنه وتحسٌنه بشعره البالػ االهتمام هذا نلحظ كما  

 ٌقول. .وقرٌنه بصاحبه بٌت كل وٌقرنون وٌهذبونها، ألفاظهم ٌجملون الذٌن

ًّ  وقال" :الجاحظ ى، أبً بن زهٌر :األصمع  عبٌدُ  وأشباههما، والحطٌبةُ  ُسْلم 

                                                                                                                                              

 .2/167 الخريدة (1)

 .2/168 الخريدة (2)

  .السابق (3)
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د من كل   وكذلك الش عر، وَّ  فٌه وأعاد قاله، بٌت كل   عند ووقؾ شعره، جمٌعِ  فً ج 

رالنَّ   (1)"الجودة فً مستوٌة   كلّها القصٌدة أبٌات   ٌُخِرج   حتى ظ 
ن: ٌقول ثم   ب   وم   وجوابز   والقادة، األشراؾ ِصالت به والتمس بشعره تكسَّ

ٌن، قصابد فً والسادة، الملوك ماط  وال الس  د التً وبالط   ُبّدا   ٌِجدْ  لم الحْفل، ٌوم ُتنش 

نٌع من  (2)"وأشباههما والحطٌبة ُزهٌر ص 
  الخمر أثر أثرها فً تشبه فٌهم العذاب وكلماته ،للكرام مدٌحه أن ٌرى وهو 

 وٌرى توصؾ، ال والنشوة السعادة من حالة فً ٌشربها الذي للنشوان تلذ التً

. الؽناء أجمل فمدابحه الكرام، ٌمدح دابما فسٌظل دٌدنه هو  المدح هذا أن أٌضا

 نراه النوال، من أراد ما لخدمة ٌسخرها ًوالت المقبولة المبالؽة ٌستخدم نراه كما

 :وٌقول ٌمدح

ْلَقااااى فهااااو علااااٌم   م  ـااااـكرٌ          مدٌحااااه ٌَ
 

ْقاااادِ  النااااا  فااااً وماِدَحااااهُ  **  والنقاااادِ  بالنَّ
 

       عزٌماة   عااله فاً طبعاا   الخٌارَ  ترى
 

ا كااان فهاال **  ٌّ  (3)الَمْهاادِ  ماان لااذاك َمْهااِد
 

 الشعر تقٌٌم وهو والنقد المال وهو" النقد" بٌن وٌجانس والعلم بالكرم فٌصفه 

 الشعر المدٌح" ومادحه مدحه" وكذلك الشعر ٌموتق ٌقابله والعلم المال ٌقابله والكرم

 أن فٌه ٌإكد تقرٌري باستفهام إلٌه راح ما ٌإكد ثم والعطاء، الكرم محط والمادح

 انك منذ علٌها فطر التً فطرته هً وتلك  والكرم العطاء على مجبول الممدوح

 "مهد – مهدٌا" قوله فً الرابع الجناس ٌخفى وال مهده فً

 ٌخلص الذي الؽرض مع ومتجانسة متفقة مطالعه كانت فقد حال كل وعلى*  

 المدح نوكؤ رابعٌن، تخلص وحسن سالسة فً ذلك له وتم اآلخر بعد واحدا   إلٌه

 :شٌقر ابن ٌقول واحدا كٌانا فؤصبحا مزجا مزجا قد القصٌدة أول فً والؽزل

 مدح من بعده بما ممزوجا   ٌكون أن كالمه الشاعر به ٌفتتح الذي النسٌب حكم من"
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 فً اإلنسان خلق مثل مثلها القصٌدة فإن منه، منفصل ؼٌر به، متصال   ذم، أو

 صحة فً وباٌنه اآلخر عن واحد انفصل فمتى ببعض، أعضابه بعض اتصال

 (1)" جماله معالم وتعفً محاسنه، تتخون عاهة بالجسم ؼادر التركٌب
 .قصابده فً عرام بن علً فٌه نجح مما وهو 
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 األسلوبٌة المالمح

ؾ    (1)"فٌه والطرٌقة النظم من الضرب" بؤنه األسلوب القاهر عبد عرَّ
 الذي القوالب أو التراكٌب فٌه ٌنسج الذي المنوال" بؤنه ونخلد ابن وعرفه  

 بها وٌبٌن أفكاره، الشاعر أو اتبالك فٌها ٌصوغ التً الطرٌقة فهو (2" )فٌه تفرغ

 .واالنفعاالت العواطؾ من نفسه فً ٌجول عما

 الواحد الفن إن بل األؼراض، باختالؾ ؾتختل األسالٌب أن فٌه شك ال ومما  

  (3)"مختلفة أنحاء على فٌه وتوجد به، تختص أسالٌب له الكالم من
 األسلوب واهح الذي المعنى أخذ من عدوا ولذا لصاحبه، ملك واألسلوب 

 حتى ،قوٌا   اعتزازا   األسلوب بملكٌة واعتزوا كذلك، سارق لفظه أخذ ومن سارقا ،

 (4)"العرب عند النقد أبواب أكبر من األدبٌة السرقات باب انك
 لها النقاد تعرض وقد ،ودور وظٌفة بنةل ولكل ،األلفاظ هً لبنات لألسلوبو 

 فوضعوا األلٌق، والصورة األكمل الوجه على لعملها مإدٌة تكون حتى بالتقنٌن

 والشاعرٌة والطرافة، واأللفة والسهولة واإلٌحاء الدقة:منها لنقدها مقاٌٌس

 والمحسنات والقوة والوضوح واالنسٌاب وحالن مقاٌٌس من وؼٌرها واالستعمال

 .البدٌعٌة

 على ننوه أن بد ال" عّرام بن علً"شعر فً األسلوبٌة السمات عن حدٌثنا وقبل 

 .آنذاك أسلوبٌتٌن مدرستٌن وجود
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 الصنعة مدرسة:واألخر  الرقة مدرسة :أوالهما

 كان وإن فهو والتجدٌد، التقلٌد بٌن ما ٌجمع كان شاعرنا أن ذكرنا وأن وسبق 

 البالػ األثر عنده نعدم ال أننا إال القصٌد، وشكل موضوعاته فً المقلدٌن سمت له

 أن ٌمكن لذا الصنعة مدرسة وهً ضلالفا القاضً تزعمها التً الجدٌدة للمدرسة

 عند الشاعر فٌه ٌقؾ الذي هو وذلك بالمطبوع؛ أشبه مصنوع شاعرنا نإ نقول

 البعٌد ٌلتمس ال الشاعر ولكن بدٌعً، بمحسن ٌظفر كً وٌبدل فٌه ٌؽٌر ،إنتاجه

 قرٌب ٌكون بل البدٌعً، المحسن لهذا المعنى إخضاع فً نفسه عنىٌ وال ذلك، فً

 بالتفتٌش إال بدٌعٌا محسنا فٌها أن ٌبدو وال موضعها فً الكلمة تكون تكاد المآخذ،

 البحتري بشعر لذلك وٌمثلون الشعري، النص فً والترٌث النظر وتردٌد والتنقٌب

"(1).  
 تعبٌرٌة طرٌقة أو أسلوبٌة مدرسة والرقة بالرقة،" عّرام ابن" شعر وٌتمٌز 

 العصرٌن فً ازدهرت ثم باسًالع العصر منذ المصري الشعر فً كاتجاه عرفت

 لٌنة، فاأللفاظ فنهم، فً ٌتبعونها الشعراء معظم كاد ثٌبح واألٌوبً الفاطمً

 التكلؾ، ألوان من لون أي فنهم فً ٌظهر وال قصٌرة أو مجزوءة الشعر وبحور

 األٌوبً العصر فً مذهبهم عرؾ ولذا الؽزلٌٌن من  االتجاه هذا شعراء وأكثر

 الؽزلٌة بالمقدمات خاصا اهتماما المدرسة هذه شعراء اهتم وقد الؽرامٌة، بالطرٌقة

 فٌه وأطالوا الؽزل من وأكثروا قصابدهم فً

 عن بالتعبٌر واهتموا الشعرٌة األؼراض كل فً المدرسة هذه شعراء أنشد وقد 

 األدبً الذوق مع متوافقة -ؼالبا- وتؤتً العامة، ذوق إلى أدنى بطرٌقة العواطؾ

 المقطعات إلى المدرسة هذه أصحاب ٌمٌل كما آنذاك مصر ًف السابد العام

 ألنفسهم ٌنشدون كانوا أنهم ذلك وسبب الطوٌلة، القصابد من بدال الصؽٌرة

 وربما وأسهب فؤطال التقلٌد إلى رجع المدح إلى أحدهم ذهب وإذا وأصدقابهم،

 الطبع أو الرقة مدرسة نؤب القول وٌمكن الصنعة، مدرسة إلى قصد دون دخل

 كلتا به كانت الجاهلً  العصر منذ العربً فالشعر المصري المجتمع ولٌدة لٌست
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 ما وؼالبا الصنعة، تحت تدخل مدرسة  الشعر وعبٌد والصنعة، الطبع المدرستٌن

 .والبدٌع الصنعة صاحب على وٌقدمونه بالمطبوع النقاد ٌعجب

 "عّرام ابن" عند األسلوبٌة المالمح ومن

 :واإلنشاء لخبرا بٌن التنوع: أوالً 

   ٌنشد حٌن فنراه الموقؾ، وٌجلٌه المقام ٌقتضٌه ما وفق أسلوبه الشاعر ٌنوع 

 ٌجمل ولكنه وؼزله، ورثابه ووصفه مدٌحه فً الخبري األسلوب من ٌكثر قصابده

 :النداء أسلوب مستخدما له ممدوح فً قوله ذلك من إنشابً بؤسلوب األخبار هذه

ٌُْعِطااً علااى  ااا َملِكاااً  ٌَ  كاالِّ حالااةٍ أَ
 

اْحوِ  ** ِم ال الصَّ ٌْ ٌُْعطً أَُخوهُ الغٌُث فً الَغ  (1)و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْحوِ   (1)الصَّ

 

 عنده ومكانته منه هببقر لٌوحً القرٌب لنداء هً التً بالهمزة ممدوحه فنادى 

 إلى به ارتقت والتً العالٌة ممدوحه مكانة إلى لٌشٌر الٌاء الهمزة مع وٌشرك

 منزلته لعلو بعٌد كذلك فهو ةبالهمز فٌنادي بجسده قرٌبا   كان وإن فهو المجد

 الشدة أو الرخاء فً سواء حال كل على ٌعطً كذلك ،والملك المجد فً وارتقابه

 العطاء منبع فكالهما لممدوحه أخا جعله الذي والؽٌث ممدوحه بٌن ٌقارن ثم

 ممدوحه ٌرى ولكنه بكرمه، الناس ٌعم وممدوحه بخٌره الناس ٌعم فالؽٌث والكرم

 ؼاب الؽٌم ؼاب وإذا الؽٌم وقت فً إال ٌعطً ال فالؽٌث ؽٌث،ال من كرما   أكثر

 .األحوال  كل فً ٌعطً فهو ممدوحه أما الؽٌث، عطاء

 حرستا بلدة سٌحر أن خاشع دعاء فً ربَّه الشاعر ٌنادي آخر موطن ًوف 

 :ٌقول

 (2)لمطبوب ودا ء لمهموم   شفاء  **    َفُحْسُنها َحَرْسَتا احر  الجاللِ  ذا وٌا

 لبلده وتركه موطنه عن ازاحته فً تسبب من على ٌدعو ولكنه هللا ٌدعو هونرا 

 :ٌقول الزالل والماء الظل بها التً
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 أَزاحناً فاٌمن الرحمنُ  بارك فال
 

اللِ  والماءِ  الظلِّ  عن **  (1) ٌجاري الاذي الز 
(1) 

 

 :قوله المقابر على تنشد قصٌدة من وله

 َبنٌاااااااااهِ  بُثْكااااااااالِ  والِاااااااااه   أَب   كااااااااام
 

تااااااااٌم   كاااااااام **  (2)األْوالدِ  ماااااااان فٌنااااااااا ٌَ
 

 آباءهم فقدوا الذٌن األوالد وعدد مأبناءه فقدوا الذٌن اآلباء عدد كم لٌتساء فهو 

 مصٌر إلى والكل الحٌاة هً هذه أن لٌقرر وإنما العدد لمعرفة ٌتساءل ال وهو

 هذا كان إذا أخرى مرة ٌتساءل لذا صؽارا أم كبارا أكانوا سواء ٌذهبون محتوم

 نتشاجر ولماذا  نتباؼض أو نتحاسد فلماذا زوال إلى والكل مصٌرناو حالنا هو

 :ٌقول ونتخاصم

     وفٌمااااااااااا الُمشاااااااااااَجَراتُ  فَعااااااااااالمَ 
 

ااااااااااااادِ  تحاساااااااااااادُ  ولمااااااااااااذا **  (3)الُحسَّ
 

 أننا طالما التحاسد من ترجى منفعة وال المشاجرات من طابل ال أنه ٌرى إنما 

 وال القبور، سوى سكن فال ،النهاٌة نفس ونبتؽً الطرٌق نفس فً نسٌر جمٌعا

 :فٌها ٌقول التراب سوى وساد

 ـفٌاااا َمْضااااَجُعنا البٌااااوتُ  فااااالقبورُ 
 

اارى ِسااَوى إنْ  ومااا هاـاا **  (4)ِوساااد ماان الثَّ
 

 فً ٌتساءل ،عّرام بن علً بن هللا هبة محمد أبً عمه ابن مرثٌة فً نراه كما 

 كٌحو منو النوابب، وٌزٌل الخطوب سوء عنا ٌذهب الذي من وألم، لوعة

 :ٌقول ودربة؟ بخبرة مثلك القرٌض

ااُركَ  الخطااوب لسااودِ  َماانْ  ٌْ    ٌُْجلٌَِهااا َغ
 

 منٌااااااار َباااااااْدر   مناااااااك غاااااااابَ  وقاااااااد **
 

    ٌُْسااِدٌه ِمْثلااكَ  القاارٌضَ  ٌحااوكُ  ماان
 

نٌِاااااااارُ  باااااااه رة  ـــااااااااـِخبْ  علاااااااى ** ٌُ  (1) َو
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 ىوٌتمن فقده، بعد من اخٌر العٌش ٌرى ال أنه مإكدا الخبري لألسلوب ٌعود ثم 

 :ٌقول قرٌبا الموت زاره لو

ر   فْقِدك َبْعدَ  العٌ ِ  فً لٌ  ٌْ َذا ** َخ ُزور لو الردى وافدُ  َحبَّ ٌَ(2) 
 ٌعتصر واأللم الحزن وٌتملكه األلم ٌعتصره حٌن دلإلنشا ٌعود بٌتٌن بعد ثم 

 :ٌقول – نفسه

ً   عناااه بالسااالوِّ  لاااً كٌااف  ـالااا  َوَطااا
 

ى َفْقااااِدهِ  ماااان قلاااابِ  **  (3)َمْنُشااااور َجااااو 
 

 كانت ما نفسٌة انفعاالت عن به لٌعبر اإلنشاء أسلوب الشاعر استخدم هكذا 

 واألسلوب المعنى بٌن لٌالبم وإنشاء خبر بٌن ما أسلوبه نوع وقد به، إال لتصلح

 .ممتع وأسلوب رابعة بصٌاؼة

 التكرار  :ثانٌاً  

 أحسن ما إذا الخصوص وجه وعلىاألسلوب، فً الجمة فوابده للتكرار توجد 

 قول فً كما معٌبا التكرار ٌكون وقد ٌكرر؟ متى وعرؾ استخدامه الشاعر

 :الشاعر

   الّناوى َقطاعَ  الّنوى، َجدَّ  للّنَوى، فما
 

 لِوصاااااااالِ  قّطاعاااااااة   الّناااااااوى كاااااااذاك **
 

 هذا على تعالى هللا سلّط لو: قال البٌت هذا سمع حٌن صمعًألا أن وٌروى 

 (4). منه الناس   وأراحتِ  نواهُ، كلتْ فؤ شاة   البٌت
 : قوله ذلك فمن حٌنا، وٌخفق أحٌانا فٌحسن التكرار عنده ٌشٌع وشاعرنا 

نُ  ٌنقااارضْ  فاااإن ٌْ  فإناااه الزماااانِ  عااا
 

 (5)الُمشاااهدِ  عااٌنُ  العااٌنِ  تلااك إلنسااانِ  **
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 معناه فؽاص أؼرقته التً بالعٌون ملًء والبٌت" الزمان عٌن ابن" فً فالبٌت 

 العٌون هذه فؽطى رمال العٌون هذه لىع هللا سلط لو وأقول الفهم، عن بعٌدا

 :قوله المعٌب التكرار ومن كلها فؤعماها رمدا  أو

          ِعْقااااااد   َحااااااالَّهُ  كااااااالرٌمِ  جٌااااااد   ذات
 

 (    1) َعَزا اااااً َعْقااااادِ  بحااااالِّ  فٌاااااه َحااااالَّ  **
 

 اله،جم فوق جماال الجٌد به زاد جمٌل عقد ٌطوقه كالرٌم جٌدا تملك المرأة فتلك 

 وثاقه انحل قد البٌت نفكؤ( حل – حل – حاله) فً التكرار ولكن .الشاعر لب أخذ

 .الحلول تلك كثرة من رابط بال فؤصبح

 األمٌر مدح فً قوله وٌجمله المعنى إلى ٌضٌؾ والذي الحسن التكرار ومن 

 :منقذ بن مبارك

 مااااازاره تااااادانى ان لنفساااااً أقاااااول
 

 (    2)   خاااذي لنا باااه مناااه ذماااة خاااذي **
 

 فً وأصبح للقابه الفرصة سنحت وقد بلقابه، الزمان ٌجود قلما مبارك فاألمٌر 

 لتؤمٌن اللقاء هذا واؼتنام النادرة، الفرصة تلك استؽالل من بد وال حضرته

 على نفسه ٌحث لذا والرعاٌة، بالحماٌة األمٌر من وعد وأخذ القادم المستقبل

 – خذي" لنفسه فٌقول اللقاء هذا من المكاسب بؤفضل للخروج واالجتهاد النشاط

 .كبٌرة فابدة وذو رابع هنا التكرار أن فً شك وال" خذي

 :فقال الشام بالد إلى سرٌعا الرحٌل على العزم عقد بؤسوان المقام به ضاق ولما 

 بْ فااْهرُ  أُْساوانَ  غٌرَ  األرض فً إنّ 
 

 الشاااااااام باااااااالدِ  إلاااااااى أَذاُهااااااامْ  نـمااااااا **
 

 رٌعا  ــاااـس عااانهم الرحٌااالَ  فالرحٌااالَ 
 

 األَنااااااااام هااااااااذا امِ ـااااااااـل  ماااااااان فهاااااااامُ  **
 

 على ٌؤمن ٌعد ولم جمة عذابات حكامها من ونال أسوان فً األذى به اشتد لقد 

 ظل ما وإذا خٌرهم، ٌرجى وال رهم،ؼد ٌإمن ال األنام لبام من فهم معهم، نفسه

 دون السرٌع الرحٌل على نفسه ٌحث لذلك له سٌحدث ماذا ٌدري فال نابؤسو

 التكرار أسلوب استخدم لذلك منعدم، واألمن دقمح فالخطر تؤجٌل، أو إبطاء
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 بالمبادرة لكوذ للنجاة بفرصة ٌحظى كً" سرٌعا" بالحال وذٌلها( الرحٌل الرحٌل)

 .المواضع هذه مثل فً ٌحسن  -ترى كما -فالتكرار بالرحٌل، الفورٌة

 :المعاصر والسهل القدٌم الجزل بٌن ما األسلوب تنوع  :ثالثا

 الملوك ٌخاطب حٌن فنراه ،أٌضا   المتلقً بحسب" امعرّ  ابن" أسلوب ٌتنوع 

 وٌقلد القدٌم المذهب بتالبٌب فٌمسك الجدة ثوب ٌرتدي مادحا ، والعظماء األمراءو

 هم تمسكوا كما تمام وأبً والبحتري المتنبً أمثال من المضمار هذا فً سابقٌه

 دقةب ةالمنتقا هبؤلفاظ الرصٌن الجزل األسلوب نجد حٌنبذ سابقٌهم، بتالبٌب أٌضا  

 ولكنه التلٌدة، القصابد كترتٌب مرتبةال فكاراألو المتشابكة القوٌة والصور اٌةوعن

 والمٌادٌن الشوارع تلك إلى السامق البرج هذا من ٌنزل للعامة شعرا   ٌصوغ حٌن

 منهم كؤنه شعره فٌكتب تجمل، أو تكلؾ بال بسٌطة بلؽة الناس فٌها ٌتحدث التً

  :مادحا   قوله األول فمن البسٌط المتلقً الشعر بهذا لٌفهم

 فنصاااالُهُ  هنااااك ساااٌفا   انَتَضاااى وإذا
 

اااااج   ِغْماااادِ  فااااً **  ُمْزبِاااادِ  الاااادم ماااان َثجَّ
 

    هاااااِمِهمْ  فااااً ُمْغَمااااد   هااااو اـوكؤنماااا
 

ْلَفاااى فلاااذاك ** د غٌااارَ  الااادهرَ  ٌُ      (1) ُمَجااارَّ
 

 :الصلٌبٌن وقتالهم مصر أٌوب بنً وصول ٌصؾ أٌضا   ومنه 

ٌِّنِ  َنْهد   كلِّ  على ** دعاَءنا لَب وا ِمصرَ  من ُعوادُ  ولما ْعُبوب الُعْنقِ  لَ ٌَ(2) 
 .الفلك هذا فً ألفاظها تدور مجملها فً والقصٌدة

 أو ركٌكة لفظة فٌها لٌس بعناٌة، منتقاة رصٌنة جزلة واأللفاظ قوي سلوبفاأل  

 للؽرض بممال والبحر رابع، موسٌقً جرس ذات قوٌة والقافٌة ٌة،قسو مبتذلة

 – مؽارم" :قوله نحو من وجاللة فخامة للشعر ٌعطً التكسٌر جمع من واإلكثار

 "مواهب – فضابل – قواضب – كتابب – صحابؾ - صفابح – مناهب

 صرٌر" وبٌن ،"وكتابب كتب" وبٌن" وصحابؾ صفابح" بٌن والجناس 

 لهوق فً اإلجمال بعد والتفصٌل" وفٌض فضل"و" وفضابل فضل" وبٌن" وصلٌل
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 وصلٌل ٌراع رٌرص :قوله فً والتقسٌم" مواهب فٌض  علم من عطابٌن"

 أرادها التً الصورة على المعنى بؤداء ٌخل لم باللفظ االهتمام هذا كل قواضب،

 ذلك من مستحبة، وفكرة اجٌد معنى تجد البالؼٌة األلوان هذه فتحت الشاعر،

 :قوله

 َوِرع  َوأَْرَوُع باســـااااااااااااااااااااااااااااااااااااـل       
 

 الَمَحـااااااااااـاِرِب والُمَحاااااااااااربْ  ِعْناااااااااادَ  **
 

َهااااااااااو  المعاااااااااااِرَف ال المعااااااااااا     ٌَ 
 

 ِزَف والمشاااااااااااااااِعَر ال المشاااااااااااااااِربْ  **
 

 ُسااااااااْمُر العااااااااوالً فااااااااً الُعااااااااـالَ   
 

     (1)   ُتْلهٌاااااه عااااان باااااٌِض الكواعاااااب 
 

ارب" وبٌن" وأروع ورع" بٌن فالجناس  ح  ارب الم   على ٌإكد بهذا فهو" والُمح 

 وهذا القتال مٌادٌن فً البؤس وقوة والعبادة اإلٌمان قوة بٌن ٌجمع ممدوحه أن

 ألهته التً والمعرفة بالعلوم اهتمامه على بعده ٌإكد ما وؼالبا   عنده مكرر المعنى

ؾ الذي وأروع تقً بمعنى فورع والشهوات الملذات عن و  ارب أعداءه ٌُخ  ح   والم 

ارب د،المساج فالمقصود الجزبٌة عالقته مرسل مجاز وهو محراب مجمع  والُمح 

 المشاعر" و    " والمعازؾ المعارؾ" بٌن الجناس ثم المعركة، مٌدان فً الجندي

 الطرب وآالت المعازؾ ٌهوى وال والعلوم المعارؾ ٌهوي فهو "والمشارب

 .والخمور المشارب ال المشاعر وٌهوى

 جمع وصٌػ" وبٌض سمر" بٌن والمقابلة" والعال العوالً" بٌن الجناس ثم 

 الموسٌقى هذه كل" كواكب – مشارب – مشاعر – معازؾ – محارب" ٌرالتكس

 سجنا من البالؼٌة الوجوه إلى باإلضافة العالً  الجرس ذات األلفاظ بتلك الداخلٌة

 ولكنه  حق وهذا -،كثٌرا   باللفظ اهتم الشاعر أن توهمك وؼٌرها ومقابلة وطباق

 والبدٌعٌات البالؼٌات من هالةال تلك تحت وتجد المعنى، ٌهمل لم االهتمام ذلك مع

 فإن والجهاد العبادة اثنٌن شٌبٌن إلى اهتمامه كل صرؾ فالممدوح ارابق معنى

 من بالمالهً تذكر عالقة له ولٌس ومعرفة وعلم عبادة فً فهو الجهاد من فرغ

 .مشارب أو ؼناء أو نساء
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 مع ٌتناسب ال ضعٌفا   معنى إال اللفظ تحت تجد فال حٌنا   الصنعة علٌه تؽلب وقد 

 :ذلك من ة،والكثٌر اللفظٌة الزخارؾ هذه

ت تذ   ـتت   ت ت  ـ  مالخل ن لاتذذ  ت  نتاات  امدذ
 

لتتتت  ** َذ تتت    تتتب ثبملتتت    تتت   صا  ثتتت مو ام ت
 

ًاز ل  َذ  يتت ذ اذ اءت  تت يع َت ح   َ   تت يع ر   ب     يب   تت ذ يع
 

تتت  ** تتت     ل فتتت  تتت  ع ثلاـبمجتتت    ؽذ ع   (  1)بؽ    ت
 

 :الشام قرى بعض واصفا   قوله ومثله

تتتيدا ثبمًلتتتي  ادتتتب أتم  ازذتتتهذ          متتتئ  صتلع
 

  صتت  ــتتذذ اـيتتب صتجالتيتتب َاتتي  ؾغتتت ة **
 

جتبنتتخ       دا ثبمغستتي   هتتِ عت تتيت ست  فًتت  عت
 

ثاتتتتت   تتتت  زا د ثلاتتتت ل أتس ** يا  َ      املتتتت ن  
 

لتتتتذا مـتتتب       غ  ـُتتت تخل اذ تتتذذ ثيتتتب فتتتِ عت دا    نتع 
 

تتت  غ ثيتتتتب َاتتت ** لعتتت ت إ كا متيا تتتت ة   ث غ  ًاضذ  يذ  ت
 

   غتتتبنل َتتت انل  تتت  ااتتت نل ثستتت ؾيب     
 ط

ث ة ** تتما     (2)  صاعبن يتتب اتت  ستتبع   امغاتتش   ذ
 

 جسرت"و" بالقصر – قصرت" :نحو من بالجناس محملة ترى كما فاأللفاظ 

 األسماء ههذ ذكر إال أراد ما الشاعر وكؤن" ؼوان– مؽان"و" بالجسر

لَّق الجسر – القصر"للقرى  بمعنى ٌؤتً ثم تجانسها كلمات عن ٌبحث وراح" ج 

 كلها القرى هذه أن سوى بٌنها جامع معنى وال األبٌات بٌن رابط بال لالسم مناسب

 .الشام فً

 .بعده مرجو معنى وال هبورا من طابل الف جمٌال   كان وإن فاألسلوب

                                                           

 .والجعود البسوطة بين ما وىو لمشعر صفة :وَرِجلِ 182 /2 الخريدة (1)

 .2/172 السابق (2)



 علٌوه هللا فتح بدٌعالدكتور/ 
 

 - 22:7 - 

   الفكاهة بروح التمتع:  رابعاً 

 العالم فً تجد فال الفكاهة، بروح ٌتمتع ٌزال وال كان المصري الشعب إن 

 الدعابة من الروح وهذه ،مثله والفكاهة للضحك مادة مصاببه من ٌجعل شعبا  

 بن وعلً العصور مختلؾ فً المصرٌٌن الشعراء من كثٌر عند نجدها والفكاهة

 رسم فً عنده نجده ما الفكاهً، األسلوب ذلك من ،أٌضا   بها تعٌتم كان عّرام

                                                   :فٌقول ...الباردة الٌابسة ثقٌلةال األرض بصخور فٌها هٌشبه ٌهجوه، لمن صورة

  

          أربااااااع   ماااااان انـااااااـاإلِنس ناصاااااارُ ع
 

 واحاااااااااااااااادُ  ُعْنُصااااااااااااااااُرهُ  وخالااااااااااااااااد   **
 

          تكوٌُناااااااااهُ  األَْرِض  كثٌااااااااافِ  فمااااااااان
 

     (1) باااااااااااردُ  ٌاااااااااااب    َثقٌِاااااااااال   َفْهااااااااااوَ  **
 

 به ٌتقً فروا   ممدوحه من ٌطلب وهو عنده نراه ما الفكاهٌة الروح كتل ومن 

 المدح هذا ولكن ،ألعطٌت طلبت ولو ماال   منك أطلب ال أنا له وٌقول البرد،

 :ٌقول... الفرو بطلب خاص

فُتْ  لم ش تُ  ولو ماال ، أَْبَتِغً وما  َنْحِوي وال َقْصِدي لٌ َ  وهذا لدٌك، **      ٌَ

     (2) الَفْروِ  سوى أَذاه من بَِواق   ولٌ  **    َسْوَرة   الجسم فً الَبْردِ  لَِفْضلِ  ولكنْ 

(2)     

  المعنى  إهمال دون باللفظ االهتمام: خامساً 

 فإنه الوقت نفس وفً  فٌه الصنعة أثر عّرام ابن شعر ٌقرأ من على ٌخفى ال 

 عن عٌدا  ب الشاعر باللفظ االهتمام ٌؤخذ فلم رابعة، ًمعان   الشكل هذا تحت ٌجد

 ٌتوجه حٌنما ذلك ونجد نادرة، عبقرٌة فً بٌنهما ٌوازن نراه بل وإهمالها، المعانً

 ٌمدحون اءالشعر من وؼٌره أنه فً رٌب فال واألمراء الملوك أحد مادحا   بشعره

 معروض والمدٌح محالة، ال حاصلة الشعراء بٌن والمنافسة واألمراء، الملوك

                                                           

 .2/175 لسابقا (1)

 .2/182 السابق (2)



ًّ  شعر  عّرام بن عل
 

 - 22:8 - 

 عبٌد" مدرسة ؼرار على الشعر هذا ٌجود فهو لذا ؼٌره، أو حفل فً الناس على

 :قوله ذلك فمن ٌهمله ال الذي دوره للمعنى الوقت ذات وفً" الشعر

لاااوا هااامُ      َماااالَُهمْ  المغاااارمِ  ثِْقااالَ  َحمَّ
 

 اِهبِ ـلِْلَمنااااااا بٌااااااانهمْ  َوْقفاااااااا   وَخلَّاااااااْوهُ  **
 

 صاااحا ف   أَو أٌَااادٌهمُ  فاااً صااافا  ُ 
 

 َتا ااااابِ كَ  أَوْ  ُتْقَتَناااااى ُكْتاااااب   باااااٌن فهااااامْ  **
 

ااااة     هااااواهْم علااااى أنَّ الماااا رَب َجمَّ
 

 صااااارٌُر ٌاااااراٍع أَْو َصااااالٌلُ َقَواِضاااااب **
 

 وجااااادوا بفضااااٍل باااااهٍر وفضااااائل
 ج

ِض َمَواهاب  ** ٌْ ِن من ِعْلاٍم َوَفا ٌْ  (1)َعطاَء
(1) 

 

 ومن النوع الثانً الذي ٌأتً عفو الخاطر بَل تجمل وّل تجوٌد قوله:         

َد  ل َنـااااااااـاِم بالمرص  ــااااااااـاِد    الاااااااارَّ
 

 كــاااااااـلُّ حاااااااًٍ مناااااااه علاااااااى ِمٌـاااااااـعادِ  **
 

ٌُْرَجاااااى ثبااااااُت أَْماااااِر زمااااااٍن     كٌاااااَف 
 

 هااااااو جاااااااٍر طبعاااااااً علااااااى األَضااااااداد **
 

ْقِضاااااً    ٌَ  فااااارذا سااااارَّ سااااااَء حتمااااااً َو
 

    ( 2)بُوجـااااااااـوٍد إلااااااااى بِلااااااااًى وَنَفاااااااااادِ  **
 

 ثانًال األسلوب فً وما والجزالة الجدة من األول األسلوب فً ما ٌخفى وال 

 والبساطة السهولة من

 كانت وإن والتجدٌد، التقلٌد بٌن ما تتنوع  عّرام ابن أسلوب  مالمح رأٌنا هكذا

 الشاعر روح عنده نفقد ال أننا إال عنده الظاهر وجودها لها الصنعة مدرسة

 .منهجهم وٌنتهج دربهم على وٌسٌر القدماء حلة ٌلبس التقلٌدي

 األلفاظ

 لبوس المعانً رسل ىفه .الشعر فً الفعال دورها ظلأللفا أن فً رٌب ال   

 الشعر جمال ف ق د   فقدْ  أهملها ومن الخٌال، نسج وخٌوط العواطؾ، ومتنفس األفكار

 تلك  ٌرسمان معا   والمعنى فاللفظ نصٌب، اإلبداع فً له ولٌس القرٌض وروعة

 .اآلخر ابحس على ألحدهما ٌهتم أن للشاعر ٌنبؽً وال الرابعة، الشعرٌة اللوحات

 :القاهر عبد ٌقول
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مُ  األلفاظ    د  فةُ  المعانً خ   المالكة هً المعانً وكانت حكمها، فً والُمصرَّ

ر   فمن طاعتها، المستحقَّة   سٌاسته ا،  الشًء أزال كمن كان المعنى على اللفظ ن ص 

 العٌب، أبواب ف ْتح وفٌه االستكراه، مظّنة وذلك طبٌعته، عن وأحاله ِجه ته، عن

ضُ وال ن، تَّعر  ٌْ  نفر واتبعها آنذاك مصر فً الصنعة مدرسة شاعت وقد (1)"للشَّ

 اهتم عّرام بن وعلى قصد، بؽٌر بها تؤثر فقد ٌتبعها لم ومن الشعراء من كثٌر

 ؼرام فً بٌنها وٌجانس ألفاظه اختٌار فً ٌدقق فتراه للمعانً إهمال دون باللفظ

 .شدٌد

 بعد وإنما فحسب، اللؽوي بمدلولها ٌستخدمها ال األلفاظ ٌستخدم حٌنما والشاعر 

 اإلحساس نقل على قادرة تكون انفعالٌه شحنة الكلمة ٌُحمل المدلول، لهذا مراعاته

 تؤخذ جملة، فً توضع أن ٌجب بل معنى تإدي ال وحدها والكلمة المتلقً، إلى منه

 الوضعً، المدلول بجانب بالوجدان محملة كلمة فكل وتعطٌه ٌجاورها مما

 فً ما شاعرا تابعنا إذا ونحن معٌنة، وجدانٌة مواقؾ فً االستعمال من كتسبتها

 وما الجملة، داخل كلماته به تبوح ما وإنما منفردا، عطاء   منه نطلب ال مفرداته

 .وجدانٌة  أحاسٌس من بها ٌرتبط

 الجملة، داخل إال اله قٌمة ال والكلمة الكلمة، داخل إال له قٌمة ال فالحرؾ 

 .األسلوب منها ٌتكون حمٌمة عالقات ولكنها مفردات، وال ألفاظا لٌست فاللؽة

 اللفظ عن ٌفتش كان أنه نرى" عّرام بن على" شاعرنا شطر وجهنا ولٌنا وإذا 

 راض،واألؼ المعانً وبٌن والقصر الطول موسٌقا بٌن وٌوابم عللموضو المناسب

 توفٌر بؽٌة أخر أو مقد أو بؤخرى لفظة بدل وربما شعره، فً النظر ٌعٌد وكان

 لشعره الجمال

 والجرس القوٌة الدالالت ذات الفخمة األلفاظ ارٌخت أمٌرا   أو ملكا   ٌمدح فحٌنما  

 :الناصري موسك الدٌن عز مادحا   قوله ذلك من المتساوٌة والموسٌقى العالً

 ٌُبٌحااون فااً ُسااْبِل المكااارِم مااا َغااَدْت         
 

ْوِع بااااٌ **  ُض الَقضااااائبِ ُتبااااٌُحُهُم فااااً الاااارَّ
 

 فاا راُُهْم تكفااً النصااالَ نصــــااـالَُهْم         
 

 كمااااا ُكْتااااُبُهْم ُتْغنِااااً َغَنــــااااـاَء الكتائااااب **
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 ومنها:

اااِب زمــاااـانِه          ٌْ  أقــــاااـولُ لَِمْمُنـــاااـٍو بَر
 

وائاااب **  وَمااان ظااالَّ َمْعضوضااااً بنااااِب النَّ
 

ااَر       نااائُف والسُّ      وماان أََخااَذْت منااه التَّ
 

 فلاااٌس تاااراهُ غٌاااَر أَْغَبــاااـَر شـــاااـاحبِ  **
 

 علٌااـَك بعاازِّ الدٌـااـن فاسـااـَتِذْر ِظـااـلَُّه         
 

 ولُاااْذ بعزٌاااِز الجااااِر َرْحـاااـِب الجــاااـوانب **
 

اااه           إذا َظِمَئاااْت ُســــاااـْمُر الرماااـاِح بكفِّ
 ج

   (1)َســاااـَقاها فرّواهاااا دمااااَء الترائاااِب    **
 

 المراتب،" مثل من موسٌقٌا المتناسبة األلفاظ بٌن التناؼم هذا أوال نلحظ 

 بقٌة فً وكذا" الترابب الجوانب، التنابؾ، النوابب، الكتابب،/ المكارم الكواكب،

 .القصٌدة

 مع تتناسب األداء فً وروعة النطق فً فخامة لها" فعابل" الصٌؽة وهذه 

 النصال" واالسمٌن" تبٌحهمو حونٌٌب" الفعل بٌن المجانسة وكذا المدٌح، ؼرض

 النص على تضفً وتجانس تناؼم من بٌنها وما" والكتابب كتبهم"و" ونصالهم

 .ا  وتوحد تماسكا   أكثر وتجعله ومهابة روعة

( لُذْ ) للفعل ما العمل من لها" علٌك"فـ البٌت...الدٌن بعزِّ  علٌكَ  :قوله وفً 

 ذلك كل" الجار زٌزوع الدٌن عز" بٌن والتناسب" وعزٌز عز" بٌن والجناس

 فابق بجمال البٌت تثري األلفاظ بٌن والتجانس والتناسب التوافق من الحشد

 .رابق واستحسان

 سقاها ظمبت،" قوله فً األخٌر البٌت فً األلفاظ اختٌار ففً التناسب هذا ثم 

 .واحدة بوتقة فً ٌصب واحد معٌن من فالبٌت" رواها

 فخامة من فٌه بما للمدح بةمناس تناهٌةم دقة به -ترى كما- األلفاظ واختٌار 

 .وطالقة انسٌابٌة فً األلسنة على جريفت والٌسر بالسهولة تنماز أنها كما وجالل،

 فً والسهولة الٌسر إلى ٌمٌل العامة ألحد بمولود تهنبة بطاقة ٌرسل حٌن ونراه 

 ال ولكننا ح،المد فً رأٌناها التً والجزالة الفخامة هذه فٌها تجد وال األلفاظ اختٌار

 :ٌقول.. .والمعنى اللفظ بٌن مإوالتال األلفاظ بٌن التناسب نعدم
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 قـاااااـد أَطلــاااااـَع هللّاُ لنــاااااـا كـوكبـااااااـاً          
 

 أَضاااااااَء شاااااارَق األرِض والمغربااااااا **
 

ْقَتِضاااااً َســـاااااـْعُدهُ          ٌَ  قاااااادُم َســــاااااـْعٍد 
 

 ســـاااااااـعادَة الـــوالاااااااـد إِْذ أَْنـجـَاااااااـَبا **
 

 ْصااااالُ إِْن طااااااَب َثاااااَر  َغْرِساااااِه         واألَ 
 

 أَْنااااَبَ َت َفــااااـْرعاً ُمْثــااااـِمراً َطٌـااااـِّبا **
 

 َمْوِهبــــاااااـَة  خاااااصَّ بهـاااااـا هللّاُ َماااااْن         
 

 أَْصـــااااااـَبَح للنعمااااااِة ُمْســـاااااااـتْوِجَبا **
 

ااااى َتااااَر             َفااااُدْم قرٌااااـَر العـــااااـٌِن َحتَّ
 ج

 (1)ْوِكَباااااااَخْلَفااااااَك ماااااان إِخوتااااااه مَ  **
 

 من ففٌها أجله،، من سٌقت الذي الؽرض مع تتناسب  -ترى كما– فاأللفاظ 

 البٌت ففً األلفاظ، اختٌار فً التناسب هذا عن فضال   فٌها ما والسهولة الٌسر

 والؽرب والشرق كوكب كلمات وناسبه مضا دري بكوكب المولود شبه األول

 السعد كلمة ٌكرر الثانً البٌت فًو واحد، فلك فً تدور وكلها واألرض والضوء

 فكرته دٌإك الثالث البٌت وفً والسرور الفرح من الجو هذا لٌنشر والسعادة

 بٌنها للمعنى مناسبة فاأللفاظ والثمر، الزرع طاب الؽرس ثري طاب فإذا بالدلٌل

 فً الفنٌة بالقدرة للشاعر ٌشهد وتوافق تالحم فً بعضا   بعضها ٌشد وتآزر مإاخاة

 .المراد للمعنى المناسبة الكلمات اختٌار

 الذوق عن خارجة أو نابٌة ألفاظ على ٌحتوي ال مجمله فً عّرام ابن شعرو    

  وهً ٌسر، فً المعنى على والداللة حبالوضو تتمٌز معظمها فً أنها كما العام،

 سهولة فً ابستن ٌكون، ما كؤحسن المراد المعنى عن معبرة قوٌة شاعرٌة كلمات

 بقواعد إخالل دون الصحٌح النحو مقاٌٌس مع متوافقة قرابها، ألسنة على وٌسر

 .ببراعة والمعنى اللفظ بٌن إموتال وتآخ بدٌع، توافق فً وتتالحم اللؽة،
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 المعانً

 العام لالتجاه نظرا - اهتمام أٌما  باأللفاظ اهتم قد  عّرام ابن أن فً رٌب ال 

 القصٌد أجله من كتب الذي المعنى سابح على ما ٌوما   ٌكن لم ذلك أن إال – آنذاك

 قرٌب المنال سهل شعره أؼلب أن كما تقصٌر، دون حقه المعنى ٌعطً فنراه

 قربأ من المعنى إلى ٌخلص فهو تعمٌة، وال تعقٌد  وال فٌه ؼرابة ال المعنى

 للمعانً المناسبة األلفاظ فٌتخٌر بشعره العامة ٌخاطب وكؤنه السبل، وأٌسر الطرق

 المعانً فً سهولةال تلك ومع موارة، أو تورٌة دون لمباشرا المعنى همإلٌ وٌنقل

 فً الؽوص عن فضال   قشٌب، بثوب والقدٌم المبتكر، الجدٌد بها تجد ووضوحها

 أو أصدقابه أحد ٌهنا حٌن فنراه ،وصفها فً والمبالؽة واستقصابها المعانً

 فً ةصعوب فال راد،أ الذي المعنى ٌإدي ما األلفاظ من ٌلتمس بمولود ممدوحٌه

  المعنى وحال بل المخاطب حال مقتضى ٌراعً ذلك فً هوو ،تعقٌد وال المعنى

 :أوله الذي السابق النموذج ففً الشعر أجله من ساق الذي

          كوكباااااااااا   اــاااااااااـلن هللّاُ  أَطلاااااااااعَ  قاااااااااد
 

 (1)والمغرباااا األرِض  شااارقَ  أَضااااءَ  **
 

 ومؽربها األرض شرق أضاء لكوكبفا المذكورة بالمعانً وفاإه ٌخفً ال كما 

  لمستحقٌها تعطى النعمة وكذلك وثمره، فرعه طاب ؼرسه طاب إن واألصل

 ٌرى حتى العمر هللا ٌرزقه بؤن سعادته بتمام له ٌدعو أن ٌنسى ال ثم ،ومستوجبٌها

 .والولد النعمة بكثرة السعادة تكتمل حتى وكبا  ك إخوانه من

 :متؽزال   قوله المراد ىالمعن إٌصال فً السهولة هذه ومن 

ااااى فاضـاااااـُح            الَوْجـااااـُد للااااادنِف الُمَعنَّ
 

 ودلٌلُاااااُه بــاااااـاٍد علٌاااااه َوَواِضـاااااـحُ  **
 

 كٌاااَف الســـاااـبٌلُ لـاااـه إلاااى ِكْتمانِاااه         
 

ُح باااااارحُ  **  والااااادمُع والّساااااَقُم الُمَبااااارِّ
 

ْماااِس قلباااً وهاااو صاااب  ناااازح            ٌُ  إن 
 

 واهُ عنااااُه نااااازحُ فاااا ّن ماااان ٌهـــااااـ **
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 فجاااااوارحً وجاااااداً علٌاااااه َجِرٌحاااااة            
 

 (1)وجاااوانحً َشاااْوقاً إلٌاااِه َجاااَوانح **
 

 ٌظهر أن بد فال والحب الوجد قلبه فً ملح من إن" العٌون تفضحه الصب" 

 الحب ألم أو دموعه أو عٌونه فتفضحه بحال كتمانه ٌستطٌع ال ألنه أثره علٌه

 األلم إظهار من بد هناك فلٌس بعٌدا   سافر أو محبوبال نزح إذا خاصة وسقمه

 جناس من فٌها ما ٌخفى وال جانحة، والجوانح جرٌحة فالجوارح لذا والشوق،

 .وبٌانا   ا  وضوح وزاده وجماال   روعة المعنى على أضفى رابع

 : قوله ووضوحها وٌسرها المعانً سهولة ومن

َد  ل َناااااااااِم بالمرصـــــااااااااـاِد          الاااااااارَّ
 

 كــاااااـلُّ حاااااًٍ منــاااااـه علاااااى ِمٌعاااااادِ  **
 

ٌُْرَجاااااى ثبااااااُت أَْماااااِر زمااااااٍن          كٌاااااَف 
 

 هاااااو جااااااٍر طبعااااااً علاااااى األَضاااااداد **
 

ْقِضاااااً         ٌَ  فااااارذا سااااارَّ سااااااَء حتمااااااً َو
 

 (2)بُوجــــــااااـوٍد إلااااى بِلااااًى وَنَفااااادِ  **
 

َدى"وّل ٌخفى أن قوله   قُْل   تعالى قوله عن بعٌدا لٌس" بالمرصادِ  لأل نامِ  الرَّ

ْوٍم َّل َتْسَتأِْخُروَن َعْنُه َساَعًة َوَّل َتْسَتْقِدُموَن  ٌَ  (3)لَُكْم ِمٌَعاُد 
 ألن ثباتها وعدم وتبدلها األحول تؽٌر فٌه ٌإكد تقرٌري باستفهام ذلك ٌتبع ثم 

ْوٍم ُهَو ِفً َشأٍْن   :تعالى قال التقلب الزمن طبٌعة ٌَ َوِتْلَك   :وقال (4)ُكلَّ 

َن النَّاسِ  ٌْ اُم ُنَداِولَُها َب ٌَّ  الشاعر قول من وهو ؼٌره ساءك زمن سرك فإذا،(5) اْْلَ

ْنِديّ  البقاء أبً األندلسً الشاعر  :الر 

 دول شااااااهدتها كماااااا األماااااور هاااااً
 

 أزمااااان ساااااءته زماااان سااااره ماااان **
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 ةالسهول عن قلٌال   ٌبتعدف الشعراء كبار ٌنافس القدماء ثوب ٌلبس حٌن ونراه 

 السطحٌة عن بعٌدا   بالمعنى الؽوص إلى وٌلجؤ المعانً، طرح فً المعهودة

 وآللبه، دّره تلتقط حتى المعنى وراء الؽوص إلى حاجة فً أنت لذا المجردة،

 فً موقعه ٌكون وبهذا وطلب فكر بعد ٌؤتٌك وإنما المنال، سهل المعنى فلٌس

 :البالؼة أسرار صاحب ٌقول وألطؾ، أجل النفس

   إلى ٌُْحِوجك أن بعد لك ٌنجلً األكثر فى فهو ممثَّال ، تاكأ إذا المعنى إن" 

ة له الخاطرِ  وتحرٌك بالفكرة طلبه  امتناعه كان ألطؾ منه وماكان ،طلبه فً والِهمَّ

 إذا الشًء أن الطبع فً المركوز ومن أشد، أظهر،واحتجاجه وإباإه أكثر، علٌك

 وبالمزٌة أحلى، نٌله كان نحوه نالحنٌ ومعاناة إلٌه، االشتٌاق أو له الطلب بعد نٌل

نَّ  به وكانت وألطؾ، أجلّ  النفس من موقعه كانف أولى،  هذا من ،(1)"وأشؽؾ  أض 

 :قصٌدة مطلع فً قوله اللون هذا

دِ  ْومِ ـاااـاللَّ  مااان أََطْلاااتَ          والَعاااْذلِ  الُماااَردَّ
 

**  ًَّ ااً علاا  ُشااْغلِ  لَفِااً الغاارامِ  فااً وإِنِّ
 

         عناااده لُ والَعاااذْ  الناااارُ  إال الحاااب   فماااا
 

ةِ  فااً ٌاازدادُ  بااه هااواء   **  (2)الفِْعاالِ  قُااوَّ
 

 إلى ٌسمع ال ولكنه لكثٌروا الكثٌر أحبته من والعذل اللوم من ٌلقى إنه: ٌقول 

 أٌما بالؽرام مشؽول فهو االستماع عن شؽل فً ألنه وذاك للعذل ٌنصت وال اللوم

نَّ أَْصَحاَب اْلَجنَّ  :تعالى قوله من وهً انشؽال ْوَم ِفً ُشُغٍل ِِ ٌَ ِة اْل

 والنار بالهواء واللوم العذل وٌصور موقدةال بالنار حبه ٌصور ثم (3)َفاِكُهونَ 

 زاد والعذل اللوم فً علٌه زادوا كما كذلك به، اشتعالها وٌزداد بالهواء قوتها تزداد

 فكر  إعمال إلى ٌحتاج لطٌؾ المعنى أن ٌخفى وال .هواه نار تواشتعل حبه

 الشطر فً القرآن من اقتبس أنه كما وإدراكه فهمه للسامع ٌتم حتى هل وتصور

 .والعذل بالحب مقابلة والهواء للنار الصورة هذه ركب ثم األول البٌت من  الثانً
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 الشخصٌة صفات من صفة وتصوٌرها المعانً وصؾ فً ؽةالمبال وتعد   

 االستحالة حد إلى خرجت لم ما وقوة وجماال   حسنا   المعنى تزٌد فالمبالؽة المصرٌة

 الشخصٌة خصابص أخص من" فهً بالمبالؽة مؽرمون والمصرٌون (1)

 .(2)" عصورها كل فً المصرٌة
 جناس من إلٌها البدٌع بإضافة المجددٌن ثوب وٌلبسها بل بها مؽرم وشاعرنا   

 فً قوله ذلك من ورابع جدٌد الصٌاؼة من ثوب فً ٌظهرها مما ومقابلة وطباق

 :أولها لتًا المقطوعة

          باساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال   َوأَْرَوعُ  َوِرع  
 

 (3) والُمَحاااااااربْ  الَمَحاااااااِربِ  ِعْناااااادَ  **
 

 الدور فٌها البدٌع ٌلعب المعانً فً مبالؽات من فٌها ما رؼمب فالمقطوعة 

 .رابعا   رونقا   علٌه وٌضفً جماال   المعنى ٌزٌد مما األكبر

 :ومن المعانً الجدٌدة عنده قوله مادحاً  

لّااااـَِة حتااااى ٌـااااـَُر          ٌُْغِضااااً  عاااان الزَّ
 

ااااااااـُه ماااااااان ِحْلِمااااااااِه مااااااااا َدَر  **  كأَنَّ
 

 ذو قـلـاااااـٍَم ٌـَْرقاااااـُُم مـاااااـا شــــاااااـاَءهُ        
 

هُ فهاااااااو كبااااااارٍق َساااااااَر  ** ُُ  إنشاااااااا
 

 كأنمــاااااـا القـرطـاااااـاُس فاااااً َكفـاااااـِِّه        
 ج

 أُوِدَع مااااااااان أَْلَفاِظاااااااااـِه َجاااااااااْوَهرا **
 ج

 مدحـااااـاً َغااااَدا         ُدوَنااااَك ماااان َعْبـااااـِدكَ 
 

 َقاااااااْدُرَك مااااااان ِمْقــاااااااـَداِرِه أَْكَبااااااارا **
 جج

 فاصفْح عن الهفوِة فً ُنْطقِِه         
 ج

 ج

ااااااااَرا **  (4)إذا تصااااااااـفَّْحَت الااااااااذي ُحبِّ
 ج

 لم وكؤنه عٌنه بؤم رآه وإن حتى الخطؤ عن وٌعفو  الزلة عن ٌؽضً فممدوحه 

 تفكٌر إلى ٌحتاج فال البرق عةسر فً ءهشا ما ٌكتب قلمه إن ثم بها، ٌدر ولم ٌرها

 العقل  لحضور وقلمه عقله فٌسعفه ٌرٌد ماذا جٌدا   ٌعرؾ فهو عقل إعمال أو
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 أن منه فٌطلب شعر كل من أكبر ممدوحه قدر أن ٌعلم إنه ثم البدٌهة، وسرعة

 فمقام شعره فً وقعت إن الهفوات عن السماح منه ٌطلب كذا حاله، على ٌتقبله

 .وأجل أكبر حالممدو وقدر

 :قوله المطهرة والسنة الكرٌم القرآن من المعانً  اقتباسه ومن 

 َماااااْوِرُد الماااااوِت واضاااااُح المنهااااااِج         
 

ً  مااااان الِحَمااااااِم بنااااااجِ  **  لاااااٌس حااااا
 

 وســــاااااـواء  لدٌــاااااـه ثــاااااـاٍو بَِقْفاااااٍر         
 

ِد األَباااااااراجِ  ** ٌَّ  (1) أْو بقصااااااار ُمَشااااااا
 

 (2)ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت   تعالى قوله من األول البٌت من الثانً فالشطر 
ٌُْدِرُكُكُم اْلَمْوُت َولَْو ُكْنُتْم ِفً   تعالى قوله من لثانً والبٌت (2) َنَما َتُكوُنوا  ٌْ أَ

َدٍة  ٌَّ    (3)ِفً ُبُروٍج ُمَش
ْسَتأْخِ   تعالى قوله عن ابعٌد لٌس الثانً والشطر ٌَ ُروَن َفإَِذا َجاَء أََجلُُهْم َّل 

ْسَتْقِدُموَن  ٌَ  :الشاعر وقول ، (4)َساَعًة َوَّل 

          َكَساااااْفر   الحٌااااااة هاااااذه فاااااً نحااااانُ 
 

 (5)اإلْروادِ  عااااااان أُْعجلاااااااوا ربماااااااا **
 

 ".سبٌل عابر أو ؼرٌب كؤنك الدنٌا فً كن" () النبً قول من

 القدماء ثوب ٌلبس فتارة والجدٌد القدٌم بٌن عّرام ابن معانً تدور هكذا 

 الطلب فً والجد الفكر بإعمال إال المعنى ٌؤتٌك وال ؼوصا المعانً فً ٌؽوصف

 وعقلٌة ،المخاطب حال عىاٌر بذلك وهو المآخذ قرٌبة المنال سهلة تكون وتارة

 الشرٌؾ النبوي والحدٌث الكرٌم القرآن من سواء القدٌم من ٌنهل ونراه المتلقً،

 ٌوظفها المعانً، من المبتكر جدٌدال عنده تعدم وال قبله الشعراء معانً من أو
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 .185 عمران آل سورة (2)
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 مع المصرٌة الشخصٌة فً المعهودة المبالؽة إلى ذهب وربما الؽرض لخدمة

 . وحدٌثا قدٌما المصرٌٌن الشعراء أكثر بها تمتع ظل وخفة دعابة

 الخٌــــال

 النفس فً  تؤثٌرا   وأشد أروع الخٌال على المشتمل الكالم أن العرب النقاد ٌرى 

 أبلػ المجاز :قولهم كثٌرا   ألسنتهم على دار ولهذا كله، حقٌقة ٌكون ذيال الكالم من

 المشتمل الكالم ألن ذلك (1) واألسماع القلوب فً موقعا أحسن ورأوه الحقٌقة، من

 ،(2)"بصوره التؤثٌر إلى سرٌعة به األنس شدٌدة النفس ٌجعل الخٌال على المشتمل
 الصور احٌةن ٌتجه شعره أؼلب فً فنراه جٌدا   ذلك ٌعنً وشاعرنا ،(2)"بصوره

 فً أقوى الخٌال قدرة أن وٌعلم بداخله، تجٌش التً المعانً عن بها ٌعبر واألخٌلة

 .منها موارد عدة من هصور ٌستمد وشاعرنا ،.المراد المعنى إٌصال
 :الطبٌعة من المستمدة الصورة

 عض آثار نهؤك ٌراه بالحمرة بالمشر األزرق الزهر ذاك البنفسج ٌصؾ فحٌن 

 :فٌقول محبوب خدّ  على

          ُزْرَقااااااة   ٌخااااااالِطُ  َغااااااض   بنفسااااااَجُها
 

 (3)َمْحباوبِ  َخادَّ  َعاالَ  قد عض   كآثارِ  **
 (3)َمْحبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوبِ 

 

 وتراه للبنفسج الرابعة الصورة لٌكمل" وعض ؼض" بٌن ٌجانس أن ٌنسى وال 

 :فٌقول التشبٌه أو الصورة  هذه ٌقلب

          َفْوَقاااااااهُ  جُ ـاااااااـوالبنفس َوْرد   والخاااااااد  
 

 ِعَضاااااااِض  باااااابعِض  تقبٌاااااال   آثااااااارُ  **
 

 كؤنه هذا إن :وٌقول بالبنفسج وزرقة حمرة بٌن ما ولونه الخد هذا ٌصور فهو 

 بالطٌور الؽناء ٌتطارحن وهن القٌان ٌصور ونراه ،والعضاض التقبٌل أثر من

 :ٌقول. .رابع بتؽرٌد الؽناء ٌتطارحن أفنانها على
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          تخالُهاااااا الغنااااااءِ  فاااااً ولكااااانْ  َقَمااااار  
 

ااااااة  قُْمرِ  ** َدتْ  قااااااد ٌَّ  (1)برٌاااااااِض  َغاااااارَّ
 

 برٌاض تؽرد قمرٌة فهً تؽنً وحٌنما قمر بؤنها المؽنٌة هذه ٌصور فهو 

 الالتً القٌان بصورة تؽرد حٌن الطٌور هذه فٌصور الصورة ٌعكس ونراه ساحرة

 :ٌقول الؽناء ٌتطارحن

َدْت أَطٌــااااـاُرَهأ فكأّنهااااا          وقااااد َغـــااااـرَّ
 

ْعنَ  ** ااَرجِّ ٌُ  (2)اللُحااوَن بتطرٌااب قٌِااان  
 

 :وفً أخرى ٌقول

ها       َدْت أطٌــاااـاُرهُ فكــــاااـأَنَّ  وقـاااـد َغااارَّ
 

 (3)قٌان  َتطااَرْحَن الغنااَء علاى َمْهال **
 (3)َمْهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال

 

 :أٌضا   وٌقول

      فخلتهااا الُغُصااونِ  فااً فَِصااا    وصااا َ 
 

ااااً قٌانااااا   ** قااااا حمامااااا   ال ُتَغنِّ  (4)ُمَطوَّ
 

 كؤنما ٌصورهاف الهواء نسابم داعبتها أن بعد لتتماٌ وهً األشجار ٌصؾ ونراه 

، ال معتقا   خمرا   األنواء ٌد سقتها  كما الخمر بفعل ثملة وهً تتماٌل فراحت ماء 

 :ٌقول. .الثمل ٌتماٌل

مااااااا فٌهااااااا األشااااااجارُ  تماٌلااااااتِ            كؤنَّ
 

قااا خماارا   األَنااواءِ  ٌاادُ  هاَسااَقت **  (5)ُمَعتَّ
 

 تلك النرجس صورة ٌرسم نراه كذلكو،رابعة صورة كونها فى شك وال 

 بنظرة نظرة فتبادله إلٌها ٌرنو من إلى ترنو وكؤنها الناظرة الناضرة الزهرة

 :حدٌقة واصفا  و مصورا   ٌقول بها ٌحدق بمن تحدق وكؤنها

       ُمَفلَّاااج   واألقااااحً َغاااض   الاااوردُ  بهاااا
 

ْرنااااو وَنْرِجُسااااها ** قا إلٌااااكَ  ٌَ  (1)ُمَحاااادِّ
 ج
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 :قوله الرابعة ٌدةالجد صوره ومن

       عناااده والَعاااْذلُ  الناااارُ  إال الحاااب   فماااا
 

ةِ  فااً ٌاازدادُ  بااه هااواء   **  (2)الفِْعاالِ  قُااوَّ
 

 نارا بداخله الحب بحرارة ٌشعر المحب فإن  الحق وله بالنار الحب فصور 

 ٌرى شاعرنا ولكن والعتاب، للوم المحب تعرض إذا النار هذه تخبب وربما متقدة

 النار ٌزٌد هواء   إال والعذل اللوم هذا فما اشتعاال، إال حبه نار ٌزٌدال اللوم أن

 من الحالة تلك على الشاعر طابقها الطبٌعة من مستمدة صورة فهذه. ولهٌبا   أوارا  

 .اللوم بكثرة تزداد التً العشق
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 :الفنً الموروث من مستوحاة صورة وهناك

 أسلوبه علٌها ٌصبػ صورا   أو معانً سابقٌه من ٌؤخذ أن الشاعر بٌعٌ وال 

 وربما للجمٌع متاح األفكار واردفت متعمدة، سرقة أو أعمى تقلٌد دون وموهبته

       قدٌما   بتصوٌرها الشعراء اهتم التً الصور منو .رفالحا على حافرال قعو

 الخصر ودقة الوجه الجم فً تتمثل كانت والتً( للمرأة المثالً الجسد صورة)

 ذلك من النفسٌة الصفات عن فضال   الجسدٌة الصفات من هاوؼٌر األرداؾ وكبر

 :ربٌعة أبى بن عمر قول

 أباااات الااااروادف والثاااادي  لقمصااااها     
 

 ماااس البطاااون وأن تماااس ظهاااورا **
 ج
 

 

  :وله أٌضاً 

 وثٌاااارات أعجاااااز دقاااااق خصااااورها      
 

 طوٌــاااـالت أعنااااق ثقاااال الاااروادف **
 

 :ولذي الرمة قوله 

 قدناااه     بعٌااادات مهاااـو  كااال قااارط ع
 

 لطاف الخصاور مشارفات الاروادف **
 

 :وللصنوبري قوله 

 وعلااى الحاادوج مهااا ٌقااارب خطوهااا     
 

 ثقال الااروادف والخصــاـور خماااص **
 

 :وللسري الرفاء   قوله 

 مصـــــافحة الــروادف والنـــهود ** إذا خطــرت فــمــــا للقمص إال          

 :قوله العقٌلً وللشرٌؾ

 عـقِـٌقِـُة الخــــدٌن فضـــــٌُة الثغر ** األرداف مظلومة الخصر         وظالمة

 :قوله وللمتنبً

 تــرفع ثــوبها األرداف عنــها           
 

 

 فٌبقااى مااان وشــاااـاحٌها شســاااـوعا **
 

 : فٌقول األرداؾ كبر مع دقٌقال المهضوم للخصر الصورة تلك ٌرسم وشاعرنا
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 ِدَي َعْنهااااااا َفـقااااااـَْد             أَْنَحلَنااااااً ُبْعـــــااااااـ
 

اااـًة َخْصاااـُرَها **  (1)ِصــاااـْرُت كاااأنً ِدقَّ
 

 دقة بضعفه أشبه  حتى حبٌبته عن بعده بسبب الجسم نحٌل صار إنه ٌقول

 صرهاخ

 :أٌضا   وٌقول 

          َوْجُهااااااااااااهُ  كالغزالااااااااااااةِ  َغااااااااااااَزاال   وإِنَّ 
 

ْسااُطو القااوى ضااعٌفُ  **  ِشااْبل أَبااً بلٌااث   ٌَ
 

افَ  المهضومُ  ْصُرهُ خَ  وَمنْ  ٌْ اَنى ماع َك       الضَّ
 

 (2)َعْباااالِ  َحْملُااااهُ  باااااهظ   بِااااِرْدف   ٌنااااوءُ  **
 

 

 القاوام رشاٌقة الجساد ضاعٌفة فهاً وجسادا   وجهاا   بالؽزالاة محبوبته ٌصور فهو 

 فتكا   أشد  أخرى قوى هناك وإنما الجسم بكبر القوة فلٌست باللٌث، تفتك ذلك  ومع

 ولاو األقوٌااء قاوى أماماه تتسااقط الاذي النااعم والجساد  السااحرة العٌاون قاوة تلك

 ومان صاته،نواقت شاباكها فاً به أوقعت جسدها ودقة ضعفها فبرؼم األسود، كانت

 الاردؾ هاذا ٌحمال أن ٌساتطٌع ودقتاه هاخصار صاؽر برؼم أنها أٌضا   القوة دالبل

 اتذ فٌرساام ٌعاااود ثم،حملااه أراد ماان علااى ثقااٌال   عببااا   ملااهح ٌعااد والااذي الكبٌاار

 :وٌقول آخر بشكل الصورة

 باَعااَدا الصاادرِ  فااً َنْهااَدٌن لهااا شااكوت
 

هِ  عاان ُمعانَِقهااا **  ُمْغااَرمُ  َوْهااوَ  َضاامِّ
 

ا َملََكااتْ  ولااو  ُرهاـاااـَخصْ  كااانَ  لمااا أَْماار 
 

ااَتَظلَّمُ  ِرْدفِهاا ماان َضاْعفِه علاى ** ٌَ(3) 
 

 لما شٌبا   أمرها من تملك كانت ولو إلٌها، شوقه رؼم المعانق باعد الثدي فكبر 

 .الكبٌر الردؾ هذا حمل من ٌتظلم الدقٌق المهضوم خصرها كان

 ودقة الوجه جمال فً تتمثل النساء لجمال نموذجا   ٌراها التً المرأة فصورة 

 ٌجعل فتارة رٌشة من بؤكثر الصورة رسم وقد واألرداؾ الصدر كبر مع الخصر

 الخصر ٌجعل تارةو الردؾ هذا كل حمل ٌستطٌع أنه لدرجة جدا   اقوٌ الخصر
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 الخصر بدقة جسمه ونحول ضعفه ٌشبه وتارة الردؾ حمل من وٌتظلم ٌتؤلم

  .قبل من الشعراء صورها قدٌم شعري موروث من هً الصورة فتلك. وضعفه

 وبركة بستانا   واصفا   قوله ذلك منو ،الطبٌعة من مستوحاة   صور وهناك 

 :وسواقً

          َجَنباتِاااااه فاااااً المااااااءِ  خرٌااااار كاااااؤنّ 
 

ِحااان   ور  ــاااـلمهج أَناااٌن   **  َوْصااالِ  إلاااى ٌَ
 

ٌُونااااااا   َتْجااااااري َجَداِولُااااااهُ           كؤّنهااااااا ُع
 

ْقل من المعات   سٌوف   ُنُصولُ  **  الصَّ
 

 

 فهو أحبته تركه الذي المهجور أنٌن بصوت" الخرٌر" الماء صوت فٌصور 

 صور أن دوبع وصلهم، األحبة فٌه ددٌج الذي بالٌوم وٌحلم واألنٌن البكاء دابم

 فً الساقٌة طرؾ من ٌجري فالماء المربٌة الصورة صور ،المسموع الصوت

 (1). الالمعة المصقولة السٌوؾ صفحات فكؤنها الشمس أشعة تصافحها جداول
 :الصوت ذات مصورا ٌقول أخرى وفً 

          لَْوعاااااة   َعْولَاااااةُ  الماااااءِ  هااااادٌرَ  كااااؤنّ 
 

قااا ٌُطٌااقُ  ال َمُشااوق   لصااب   ** َفر   (2)التَّ
 

 وقوع من وخوفه ولوعته المشوق الصب ببكاء الماء صوت ٌصور وهنا 

 عودة فً آمال   ٌبكً فهو أحبته هجره لمن األولى الصورة خالؾ على الفراق

 :فٌقول عرس مجلس ٌصور ونراه ،أحبته

ااااادِّ  دخاااااانَ  كاااااؤنّ            َجَنباتِهاااااا فاااااً النَّ
 

ث   الوردِ  وماءُ  َضَباب   ** ٌْ  (3) ترقرقا َغ
(3) 

 

 

 وٌصور بالضباب( البخور) الّندّ  دخان فٌصور واحد بٌت فً الصور ٌعدد فهو 

 .المترقرق بالؽٌث الحاضرٌن على ٌرش الذي الورد ماء
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 ترسم الذكٌة الرابحة مع مترقرقا   بداخله المرشوش الماء وهذا الدخان فصورة 

 .فابقٌن وجمال روعة فً الصورة

 الموسٌقى

 (الخارجٌة الموسٌقى)

 اإلبداع فً فعاال   دورا   – والخارجٌة الداخلٌة – بنوعٌها الموسٌقا لعبت - أ   

 بٌن الجوهري الفارق ٌعد – الخارجٌة الموسٌقا – الوزن وأن السٌما الشعري

 وللوزن رشٌق ابن عرفه كما"  المقفى الموزون الكالم هو فالشعر" والشعر النثر

 فً بحال، عنه االستؽناء ٌمكن ال والتً الشعري اإلبداع فً الكبرى األهمٌة هذه

  القافٌة عن ٌستؽنون قد المحدثٌن بعض حٌن

نُ  كما – صدفة محض لقصٌدته الشاعر ٌختاره الذي الوزن ولٌس ●  وإنما – ٌُظ 

 آخر، دون بعٌنه وزن إلى ٌذهب تجعله والتً النفسٌة الشاعر حالة إلى راجع ذلك

 خفة إلى تحتاج ألؼراضا فبعض األوزان، من ٌناسبه ما له شعري ؼرض فلكل

 .الطوٌل النفس ذات الطوال األوزان إلى ٌحتاج وبعضها وسهولته الوزن

  للقصابد – الؽالب فً – تستخدم والمدٌد والطوٌل والبسٌط والوافر فالكامل ●

 أوزان إلى عادة ٌلجؤ بٌنما الجادة، والمواقؾ المهمة، الموضوعات ذات الرصٌنة

 للمعانً وأضرابها والمتدارك والمتقارب جوالهز والمنسرح السرٌع بحور

 .التعلٌمً الشعر وفً الحروب أراجٌز فً ٌستخدم ما فؤكثر الرجز الخفٌفة،أما

 الدقٌقة فً مرة 76 هو الذي القلب بنبض الشعر وزن الؽربٌون وٌربط 

 على الصوتً الجهاز وقدرة ،القلب نبض بٌن وثٌقة صلة وٌرون  السلٌم، لإلنسان

 ٌمكنه -العادٌة  األحوال فً – اإلنسان أن وقدروا المقاطع، من حددم عدد إصدار

 نؽمة تؽٌٌر هذا ٌعنً  قلبه نبضات من نبضة كل مع صوتٌة مقاطع بثالث النطق

 األلم وعند سرٌعة تكون والسرور الفرح فعند النفسٌة، الشاعر حالة حسب اإلنشاء
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 النطق على أقدر ٌكون ههدوب خالل اإلنسان أن به والمسلم بطٌبة تكون والحزن

 (1) النطق على قدرة أقل ٌكون تلهفه وحٌن كثٌرة، بمقاطع
 وٌختلؾ المقاطع، نطق فً ٌطٌل ٌتؽزل فحٌن ،الشاعر بحال الوزن ارتبط لذا 

 أنٌس إبراهٌم ذلك ٌإكد آلخر، شاعر من ٌختلؾ وهذا الحماسة أو الرثاء عند عنه

 كثٌر طوٌال   وزنا   عادة ٌتخٌر والجزع الٌؤس حالة فً الشاعر إن" :فٌقول

 بحرا وتطلب النفسً باالنفعال تؤثر والهلع المصٌبة وقت شعر قال فإذا.. المقاطع

 - ؼالبا   -فاالختٌار ،(2)"القلبٌة النبضات وازدٌاد ،التنفس وسرعة ٌتالبم قصٌرا  

 ا  وسرٌع مرة بطٌبا   ،حٌنا   ثابرا  و حٌنا   هادبا   فٌكون النفسً االنفعال إلى ٌخضع

 .أخرى

 فً ٌفكر أن قصٌدة بناء أراد إذا الشاعر على أن قدٌما   العرب نقاد وأدرك 

 أي فً وٌنظر (3) علٌه القول له ٌسلس الذي الوزن له ٌعد وأن ٌرٌده الذي المعنى

 فٌركب اطرادا ، أجمل ٌكون القوافً أي ومع ،استمرارا   أحسن ٌكون األوزان

 فقد عند الحزن عاطفة تهٌج فحٌن (4)" لٌهع والتباثه انقطاعه ٌخشى ال مركبا  

 ٌلملم أبٌاته ثناٌا بٌن ٌنشرها والدموع البكاء ؼٌر الشاعر ٌجد ال عزٌز، أو حبٌب

 عنفا   مستواها وٌتنوع الشعراء عواطؾ وتختلؾ آالمه، فٌها وٌشرح أحزانه، فٌها

 نفسٌة فً حبٌب ف ْقدُ  تركه الذي النفسً لألثر تبعا   وهبوطا   وصعودا   وهدوءا  

 .الشاعر

                                                           

 .م2221 سنة طبعة ذكري أبو السيد/ د العربي الشعر أوزان موسيقى (1)

 .م1965 طبعة 183-175 الشعر موسيقى (2)

 سففالم زغمففول محمففد/ ود الحففاجري، طففو/ د تحقيففق العمففوي طباطبففا البففن 5ص الشففعر عيففار (3)
 .(الطباعة فن شركة)

 .9 ص المتنبي شعر مساوئ عن الكشف (4)
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 القلب نبض سرعة ٌالبم قصٌرا   بحرا   المصٌبة وقت الشعر ٌتطلب لبا  وؼا 

 لٌن من فٌهما لما والمدٌد الرمل وزن بالرثاء تلٌق التً األوزان ومن ،للشاعر

 :هـ684 سنة المتوفى القرطاجنً حازم الحسن أبو قال بالرثاء ٌلٌق

 فٌها تلٌق فقد ،واالكتباب الشجون إظهار فٌها ٌقصد التً المقاصد أما 

... ذلك مع ضعؾ من الرقٌق الكالم ٌخلو وقلما ،ورقة حنان فٌها  التً األعارٌض

 لفظ من ٌناسبها بما الشجٌة الحال تحاكً أن الؽرض هذا حسب المقصود ألن

 الؽرض، لهذا منافٌة ؼٌر الصفة بهذه التً األعارٌض فكانت ووزن، تؤلٌؾ ونمط

 (1") المدٌد نحو وذلك

 فاعالتن) وتفاعٌله الرمل مجزوء المقاطع إلى فٌلجؤ ابنه الشاعر ٌرثً فحٌن 

 الحدث وفجابٌة انفعاله سرعة عن لٌعبر العجز فً ومثلها الصدر فً( فاعالتن

جت إذ له، بالنسبة  تفاعٌل لتجانس تهبط أن دون األب مشاعر االبن وفاة أجَّ

 ٌقول الحدث وفجابٌة تتابعال سرعة عن وعبرت مقاطعها وقصر( الرمل مجزوء)

 :الشاعر

    هاااااو  ابناااااً مااااان علاااااى شااااارٍف     
 

 ٌهااااااااااااااول عقابااااااااااااااه صااااااااااااااعده **
 

       هـاااااااااـو  مـاااااااااـن رأس مـاااااااااـرقبٍة  
 

 فزلاااااااااااااات رجــااااااااااااااـله وٌااااااااااااااده **
 

   ال أم  فــتــبـكـٌـاااااااااااااااااـه        ــــــاااااااااااااااااـفـ
 

 ـت  فتفتقاااااااااااااااااااادهــــااااااااااااااااااااوال أخ **
 ج

 هـاااااااـو  عااااااان صــاااااااـخرٍة صااااااالٍد         
 جج

 ــااااااااااااااـها كباااااااااااااادهففاااااااااااااارت تحت **
 ج

 أالم عــــاااااااااااااااـلى تـــبـــّكـــاااااااااااااااـٌه         
 ج

 وألمســـاااااااااااااـه فااااااااااااااال أجااااااااااااااده **
 ج

  وكااااااااااـٌف ٌـــااااااااااـالم محــااااااااااـزون          
 

 (2)ولاااااااااااااده كبٌااااااااااااار  فــاااااااااااااـاته **
 ج

                

 :رثابه فً السلٌك أم السلكة قول ومثلها

                                                           

 تفففونس الخوجفففة بفففن الحبيفففب محمفففد تحقيفففق 266 ص األدبفففاء وسفففراج البمغفففاء منفففاىج راجفففع (1)
 .م1966

 .م1913 ط التبريزي شرح 2/184 تمام ألبي الحماسة ديوان راجع (2)
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          وة  ـنجاااااااااااااااا ٌبغااااااااااااااااً طاااااااااااااااااف
 

 هلكـفاااااااااااااااا الك  ـهاااااااااااااااا ماااااااااااااااان **
 

          ضاااااااااااااااالة   عريـشاااااااااااااااا لٌاااااااااااااااات
 

 لكـقتاااااااااااااااااااااااا ًء  ـااااااااااااااااااااااااـش أي **
 

          تعاااااااااااااااااد لااااااااااااااااام ض  ـاااااااااااااااااـأمرٌ
 

 لكـتااااااااااااااااااااااااـخ دو  عـااااااااااااااااااااااااـ أم **
 

          ماااااااااااااااااا باااااااااااااااااك ولىـاااااااااااااااااـت أم
 

 السااااااااالك الااااااااادهر فاااااااااً غاااااااااال **
 

          رصااااااااااااااااااااااااااد   اٌاــااااااااااااااااااااااااااـوالمن
 

 لكساااااااااااااااـ ثـحٌااااااااااااااا للفتاااااااااااااااى **
 

          ن  ـااااااااااااااااااااااااـحس شااااااااااااااااااااااااًء   أي
 ج

 كـلاااااااااااا كـٌاااااااااااا لاااااااااااام تى  ـلفاااااااااااا **
 

         قاتااااااااااااااااال   ًء  ــاااااااااااااااااـش كااااااااااااااااال
 ج

 (1)أجلاااااااااااااك تلقاااااااااااااى نـاااااااااااااـحٌ **
 ج

 ٌؤتً نظمه أكثر وجدنا( عّرام بن علً) شعر من أٌدٌنا بٌن ما إلى نظرنا وإذا 

 خاصة؟ البحر لهذا اختٌاره سبب فما الطوٌل بحر  على

 هذه فٌها سٌقت التً األؼراض إلى النظر فً السإال هذا عن اإلجابة وتكمن 

 المختار، الموضوع البم ام األوزان روخٌ بالمعنى، وثٌقة صلة فللوزن األفكار

 قوة فً وأثره بالوزن، المعنى صلة كشؾ الناقد ومهمة ،الشاعر عاطفة وجانس

 .األداء وجمالٌة النظم،

  ٌعمد وإلٌه وجاللة، أبهة وأعظمها العربً، الشعر بحور أطول هو فالطوٌل 

 من صدرا   أرحب وهو والهجنة، الركاكة أهل ٌفتضح وفٌها الرصانة أصحاب

 البسٌط وأصل ،متقاربً أصله بؤن ذلك نؽما، وألطؾ عنانا وأطلق البسٌط،

 (2)"صفا مهما الجلبة من ٌخلو رجزي فوزن ٌكاد وال رجزي،
 المفرط، لٌنه دون الرمل ومن ابتكاره، دون الوافر حالوة من الطوٌل أخذ وقد 

 وكزازة الكامل جلبة من وسلم وضٌقه، خفته دون المحض المتقارب ترسل ومن

 اللطؾ من ونؽمته حقا، المعتدل البحر فهو ،وجاللة   أبهة   الطوٌل وإفادة الرجز،

 فٌها المصوغ الكالم فً دندنته وتجد به، تشعر تكاد ال وأنت إلٌك ٌخلص بحٌث

                                                           

 .2/379 تمام ألبي ةالحماس ديوان راجع (1)

 األولفى الطبعة الفكر دار الطيب اهلل عبد 1/362 وصناعتيا العرب أشعار فيم إلى المرشد (2)
 .م1955
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 شٌبا، حسنها عن الناظر ٌشؽل وال ،ٌزٌنها للصورة، الجمٌل اإلطار بمنزلة  

 (1") الشعر بحور سابر ٌخالؾ الناحٌة هذه فً والطوٌل

 فالطوٌل ،وزنه على جاءت المعلقات من فكثٌر منه أكثروا القدماء تجد ولذلك  

 األؼراض متعددة مجملها فً المعلقات أن ذلك داللة األؼراض، من لكثٌر صالح

 ٌكثر ولذلك" واألسطورٌة، القصصٌة األؼراض تلك الطوٌل له ٌكون ما وأصلح

 (2")والمدح رٌخوالتؤ والوصؾ والحماسة الفخر فً

 ،والفخر والوصؾ المدح فً هو عّرام بن علً شعر من أٌدٌنا بٌن ما وأكثر 

 .والؽرض الوزن بٌن ما لٌالبم  الطوٌل من أكثر فقد لذا

 الكبار والشعراء القدماء ٌروق كان كما أٌضا   البحر هذا ٌروقه كان أنه وأرى 

 وهو – الكبار ثوب ٌرتدي دابما   فهو وجاللته، أبهته الوزن لهذا ونٌقدر الذٌن

 لٌنتج وٌجول وٌصول الشعر حلبة فً ِبهِ  وٌخوض الطوٌل وزن فٌركب – منهم

 .ومضمونا   شكال   الفخمة القصابد هذه

 فً وجاءت ومقطعة قصٌدة بٌن ما مرة عشرٌن البحر هذا شاعرنا استخدم وقد 

 ومن مةوالحك والحماسة والؽزل والوصؾ المدح بٌن ما تنوعت بٌتا   137 نحو

 موسك  الدٌن عز مدح فً قوله الطوٌل وزن على المصرعة المطالع تلك

 -: الناصري

 (3)الكواكب زهر ش ت ما إذا فناج **     المراتب أسمى المجد بسعد بلغت
 (3)الكواكب

 :قوله أٌوب وآل األٌوبً شاه توران مدح فً أخرى طوٌلة قصٌدة وفً

      مشااابوب الدجناااة ٌاااف لبااارق أرقااات
 

 (4)مساكوب مناه شئنا سحاب ودمع **
 (4)مسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكوب

 

 :قوله منقذ بن مبارك األمٌر فً وله
                                                           

 .نفسو السابق المر (1)

 .344 ص العرب النقد أسس عن نقال   297 ص األدبي النقد أصول (2)

 .2/167 الخريدة (3)

 .2/166 الخريدة (4)
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      منقاااذ ابااان األناااام خٌااار إلاااى لجاااؤت
 

 (1)منقاذي الحاوادث أسار مان لٌكون **
 (1)منقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذي

 

 :قوله الحكمة فً وله

اااً      بعارضاااً المشاااٌب ال  وقاااد أعنِّ
 

 واعااااظ أي واعااااظ لعمااااري وفٌااااه **
 

 نظم فقد( عّرام ابن ًعل) استخدام من الثانٌة المرتبة فً الخفٌؾ بحر وٌؤتً 

 .بٌتا   52 فً جاءت ومقطوعة قصٌدة بٌن ما مرات سبع علٌه

 من مزٌج وهو والتفعٌالت، النؽم واضح فهو الفخامة، إلى ٌجنح بحر والخفٌؾ    

 وقد تخفى، ال جلجلة مع واعتدال قوة فى متدفقا ٌجعله بما ،والمتقارب الرمل

 زٌد بن وعدي المهلهل شعر فى تجده والحٌرة ربٌعة شعراء من القدماء استخدمه

 البحر صار بل الحجاز إسالمً عند المقدمات الشعر بحور من وهو واألعشى،

 الرصٌن وزنه من واتخذوا وأضرابه ربٌعة أبً ابن منه وأكثر رٌب، بال األول

 رتابة عن تجل ةحٌّ  موسٌقا أكسبه المرقق الناعم لكالمهم مركبا   العالٌة ةنالر ذو

  النساء فً الرجال ؼزل وتصبػ وتثنٌه، المنسرح وتكسر ذ،األح عثروت السرٌع

 (2)"وتلطؾ تؤت فً فحولة من حقه هو بما
 وفً والفخر، والرثاء والهجاء والمدٌح والحماسة الؽزل الوزن لهذا وٌصلح  

 حد وال اللٌن حد ٌبلػ ال بحٌث واعتداله، النؽم وضوح فً واحد طابع ذو فهو كل  

 .بنصٌب كل من ذٌؤخ ولكن العنؾ

 فً قال الخفٌؾ من العلوٌٌن بها ٌرثً قصٌدة( عّرام بن علً) ولشاعرنا 

  -:أولها

     المنهااااااج واضااااا  الماااااوت ماااااورد
 

 (3) بناااااج األنااااام ماااان حااااً لااااٌ  **
 

 -:أولها المقابر على  تنشد أخرى وله 

                                                           

 .2/175 الخريدة (1)

 .193-1/191 مرشدال (2)

 .172 \2 الخريدة (3)
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      بالمرصااااااااااااد لألناااااااااااام الاااااااااااردى
 

 (1) دمٌعاااااا علااااى منااااه حااااً كاااال **
 

 :عّرام بن الدٌن هبة عمه بنا رثاء فً لهو

      ٌجلٌهاااا غٌااارك الخطاااوب لساااو مااان
 

 (2) منٌاااار باااادر منااااك غاااااب وقااااد **
 

 :قوله الخفٌؾ وزن على  الؽزل من وله

    بخااااااود فٌهااااااا نعماااااات لٌااااااال كاااااام
 

 (3) والسناء السنا فً البدر فاقت **

 بساٌطال ثام الاوافر ثام الكامال مث المتقارب ثم السرٌع الخفٌؾ الطوٌل بعد وٌؤتً 

 :علٌها نظم التً بالبحور إحصابٌة كوإلٌ

                                                           

 .2/174 السابق (1)

 .2/176 السابق (2)

  .2/166 السابق (3)
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 األبٌات عدد النظم مرات عدد البحر

 137 22 الطوٌل

 52 7 الخفٌؾ

 22 7 السرٌع

 22 5 المتقارب

 22 4 الكامل

 9 2 الوافر

 7 1 البسٌط

 6 2 الرمل مجزوء

 6 3 المجتث

 5 1 الرجز

 5 2  المنسرح

 2 1 الرجز مجزوء

 2 1  البسٌط مخلع

 التً األبحر عدد

 بحرا 31 استخدمها
 381 األبٌات إجمالى 65 المقطعات إجمالً
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  الداخلٌة الموسٌقى 

 خاصة ألفاظ اختٌار فً وتتمثل ،وإٌحابها األلفاظ جرس ىعل تقوم التً وهً 

 والدة أثناء علٌه تسٌطر التً النفسٌة وحالته للشاعر خاصة انفعاالت عن تعبر

 بالموسٌقى النقاد ٌسمٌها ةالقصٌد ثناٌا فً السارٌة النفسٌة الحالة وهذه ،القصٌدة

 إذا" الشاعر ألن ذاك وعناٌة بدقة ألفاظه اختٌار من للشاعر فالبد وعلٌه ة،الخفٌ

 تؤثٌر لها اللفظ موسٌقى إن حٌث ،مإثرا   موسٌقٌا   وقعا   لها كان األلفاظ اختٌار أتقن

 (1)" المعانً تؤثٌرات عن االستقالل متما مستقل
 االتصال على أقدر موسٌقا تشكٌل فً الداخلٌة الموسٌقى أهمٌة تبرز وهنا 

 من حاالت خلق إلى الشعراء فاتجه ،النفسٌة واالنفعاالت الداخلٌة باألحاسٌس

 كداللة الكلمة استخدام على حاإللحا وإلى اللفظ، موسٌقا طرٌق عن اإلٌحاء

 (2)"ًانفعال وكصوت
 أن البد الصوتٌة ومقاطعها اللفظٌة بنؽماتها الداخلٌة الموسٌقى أن فً رٌب وال 

 الؽزل فً مطلوبة وهً الرثاء فً تصلح ال ألفاظ فهناك ،آلخر ؼرض من تختلؾ

 فلكل وهكذا ،ؼٌره أو النسٌب فً محبب وؼٌر الحماسة فً مطلوب وؼٌرها

 من  بداخلها تحمله لما وذلك ؼٌره نم به أولى هً ألفاظ من ٌناسبه ما ؼرض

 إبداع كان وعلٌه والحنو، والرقة والقوة ةالشد بٌن ٌتراوح  موسٌقً جرس

 اختٌار ٌجٌد وآخر،فواحد شاعر بٌن كبٌرا   ا  ارقف ٌمثل األلفاظ اختٌار فً الشعراء

 الموسٌقا مالءمة من ٌنشؤ الموسٌقا فانسجام ،الحاسة تلك ٌملك ال وآخر ألفاظه

 عن الممٌز اإلٌقاع إحداث على قادرا   ٌكون وبذلك الشاعر، عند رٌةالشع للتجربة

 . الموسٌقً والتناؼم والمقاطع والحروؾ األلفاظ طرٌق

 ما األلفاظ من ٌتخٌر حسان رٌاض وسط محبوبته فً ٌتؽزل حٌن وشاعرنا  

 :ٌقول،وانسجام تناؼم فً والجمال الدؾء و الحب من الجو هذا ٌشٌع
                                                           

 . م1981 دارالمعارف وآخرون، حسين طو 138 األدبي التوجيو من بتصرف (1)

 الففورقي، السففعيد 276 ص اإلبداعيففة وطاقاتيففا الفنيففة اتجاىاتيففا الحففديث العربففي الشففعر لغففة (2)
 .م1984 ،1ط عربية،ال النيضة دار



ًّ  شعر  عّرام بن عل
 

 - 2332 - 

          بَِخااااااْود   فٌهااااااا َنِعْمااااااتُ  لٌااااااال   كاااااام
 

ااااَنا فااااً الباااادرَ  فاتااااتِ  ** ااااَناءِ  السَّ  والسَّ
 

         ِعْقاااااااد   َحاااااااالَّهُ  كاااااااالرٌمِ  ٌاااااااد  ج ذات
 

 َعَزا اااااً َعْقااااادِ  لِّ ـبحااااا هفٌاااااـ حاااااـلَّ  **
 

ااااااْفتُ           َبااااااُرود   ُرضاااااااب   ماااااان وترشَّ
 

ااااا َطْعااااامَ  فااااااقَ  ** ااااا الَفةِ ـالس   ْهَباءِ ـالصَّ
 

        ِحَسااااااان   رٌاااااااض   فااااااً وتنزهااااااتُ 
 

 الساااماء مااااءِ  َصاااْوبِ  َعااانْ  غانٌاااات   **
 

نَ بااااااااا       ـاااااااااـا   وأَقَ  َوَناااااااااْرِج    َوْرد   ٌْ
 

 َواءاألَهاااااااااـ ـاااااااااـمُ ُمَقسَّ  إاديـففااااااااا **
 

 الحالة تلك ترسم ألفاظ مع متناؼما   الدفا الحب من الجو ذاك ٌشٌع األبٌات ففً 

 – لرٌما – جٌد – السناء – السنا – البدر -خود – نعمت"  مثل حسان بنؽمات

 – ترشفت – السماء ماء – ؼانٌات – حسان – رٌاض – تنزهت – عقد  - حاله

 ".فإادي – أقاح – نرجس – ورد – الصهباء – السالفة

 هذه عن معبرة األلفاظ وموسٌقى ،للؽرض تكون ما أصلح هً ألفاظ كلها 

 أخرى موسٌقى هناك أن كما الشاعر، ٌعٌشها التً والسعادة الفرح من الحالة

 السالفة ،"والسناء لسناا :كقوله الموحٌة الموسٌقٌة المقاطع تلك باختٌاره ألبٌاتبا

" حسان ورٌاض برود رٌاض  وبٌن األهواء مقسم السماء، ماء صوب ،الصهباء

 فً الثانً البٌت فً الحاء حرؾ تكرار كذلك ،"وأقاح ،ونرجس ،ورد" وبٌن

 فً  وهمس رقة من الهبم السٌن حرؾ تكرار وكذلك" بحل – حل – حاله كلمات

 حرؾ من شاكله وما ،مقسم ونرجس حسان ،السالفة  والسناء السنا"  كلمات

 مع تتالءم لفاظا  أ المدٌح فً ٌتخٌر راهون" صوب الصهباء، كلمات فً الصاد

، موسٌقً جرس ذات لفاظهفؤ ،الؽرض  المراد المعنى مع تتالحم وصٌػ عال 

 -:مادحا   قوله ذلك من الشاعر نفسٌة مع متناؼمة

      ــــااااااااااااااااااااااااااااااااااااـل  باس َوأَْرَوعُ  َوِرع  
 

 اربْ ـوالُمَحااااااا اِربِ ــاااااااـالَمحَ  ِعْنااااااادَ  **
 

: مثل تماما   معه ٌتوافق ما سنجد للمدح األلفاظ اختٌار إلى نظر لو :فؤوال   ،األبٌات

 ".  العال – العوالً سمر – المعارؾ – باسل – اروع – ورع

 .حلة أبهى ًف – ممدوح أي – الممدوح صورة ترسم فكلها

 من بٌنهما وما" أروع – ورع" :مثل رابع جرس على تنطوي وموسٌقاها 

 – ُمحارب – حاربم  " كلمات فً القوي بجرسها( اعلمف) صٌؽة وكذلك  جناس
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 موسٌقٌة دالالت من لها وما" كواعب – مشارب – مشاعر – معارؾ – معازؾ

 العالٌة برفته لراءا حرؾ نالحظ كما متناسق، متناؼم اآلذان فً ووقع رابعة

 – معارؾ – ُمحارب – محارب – أروع – ورع"  كلمات فً  التكرارٌة ونؽمته

 " سحر – مشارب – مشاعر

ارب أروع، ورع" قوله فً الجناس إلى وانظر  ح   ومعارؾ حارب،ومُ  وم 

 سحر" بٌن المقابلة وكذالك ،"والعال والعوالً ،ومشارب ومشاعر ،ومعازؾ

 "اعبوالكو والعوالً -وبٌض

 عالٌة حرفٌة على تدل الداخلٌة الموسٌقى من الكثٌر تحمل الثالثة فاألبٌات  

 البدٌع بؤلوان تموج أنها إال والتكلؾ الصنعة ٌشوبها كان وإن دقٌقة واختبارات

 .الشعر وروعة النؽم وجمال

 موسٌقى ذات موحٌة دقٌقة كانت أللفاظه الشاعر اختٌارات فؤؼلب هكذا 

 .القصٌد والدة حال الشاعر نفسٌة مع ومتوافقة ،ريالشع الؽرض مع متالبمة

 فً الكبٌر أثره له كان آنذاك شاع الذي البدٌعً المذهب أن فً شك من وما 

 . حالمة ونؽمات رابعة موسٌقى من شعره على أضفاه ماب الشاعر، شعر

                      

 

 

 

 

 

 

 ( ّعرام بن علً)  بأشعار ثبت

 قال: من الخفٌف 
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 م لٌــاااااـاٍل َنِعْماااااُت فٌهاااااا بَِخاااااْوٍد         كااااا
 

ااَناءِ  ** ااَنا والسَّ  (1)فاتااِت الباادَر فااً السَّ
 

 ذات جٌااااااـٍد كااااااالرٌِم َحااااااالَّهُ ِعْقااااااد          
 

 َحااالَّ فٌــاااـه بحااالِّ َعقــــاااـِْد َعَزائاااً **
 

ااااااْفُت ماااااان ُرضاااااااٍب َبااااااُروٍد           وترشَّ
 

ااْهبَ  ** ــــااـالَفِة الصَّ  (2)اء فاااَق َطْعااَم السُّ
(2) 

 

 وتنزهااااااُت فااااااً رٌاااااااٍض ِحَساااااااٍن         
 

 غانٌااااٍت َعاااْن َصاااْوِب مااااِء الساااماء **
 

َن َوْرٍد َوَنااااااااْرِجٍس وأََقـــااااااااـاٍح          ٌْ  َباااااااا
 ج

ــــااااـُم األَْهـااااـَواء **  (3)ففــااااـُادي ُمَقسَّ
 

 :وله من الوافر

 أاَلَ َمااااااااْن ُمْبلِاااااااا   ُسااااااااْعَد  بااااااااأَنً               
 

 ى مراشااااافها الِعااااااَذابِ َظِمْئاااااُت إلااااا **
 

 فااااااارنً والمهاااااااٌمِن ُمْناااااااُذ باَناااااااْت              
 

 

اااْوَق مااان أَلَااام الَعاااَذابِ  **  (4)رأٌاااُت الشَّ
 

 وله من المجتث:

 حللااااااااااااااااَت قلبااااااااااااااااً فعٌنااااااااااااااااً          
 

 علٌاااااااااااااااَك َتْحُسـاااااااااااااااـُد َقْلَباااااااااااااااا **
 

 فمااااااااااااااااااااااااا أَر  الُبْعااااااااااااااااااااااااَد إاِلَّ           
 

 (5)قاااااااااد زادناااااااااً مناااااااااَك قُْرَباااااااااا **
 

 

 :ن الطوٌلوله م

ِك مااان قلباااً انعطااااف  ورّقـاااـَة       أَغااارَّ
 

 علٌاااـِك وأَْن َتْجنِاااً َفـــاااـالَ أَتـَــَجـناااـَّبُ  **
 

                                                           

 .الناعمة الشابة: الخود (1)

 أفضفل ىفي: السفالفة ريقيا، يرضب وبات رضابيا، ترشف: المرأة ترضب الريق،: الرضاب (2)
 وسففميت الخمففر عمففى عمففم ىففي البيففاض فففي الضففاربة: والصففيباء وأخمصففيا، الخمففر أفضففل
 .أبيض عنب من عصرت التي ىي: قيل لمونيا، بذلك

 .2/166 الخريدة (3)

 .نفسو السابق (4)

 .نفسو السابق (5)
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 فاااال تاااأَْمنً حْلماااً علاااى كااالِّ َهْفاااَوٍة    
 

َس لً عناِك َماْذَهب ** ٌْ  وال تحسبً أَْن لَ
 

 وكٌاااف وعنااادي َفْضااالة  مااان َجاااالََدٍة    
 

 (1)كٌااَف َتْصاالُبُ ُتَعلِّااُم أَصااـالََد الّصااـَفا  **
 ج

 وله من المتقارب:

نااااااااً أَْسااااااااَتطٌُع           كتبااااااااُت ولااااااااو أَنَّ
 

 مااان الشاااوق والوجاااِد كناااُت الكتاباااا **
 

ااااااااً إلٌــــااااااااـك         ااااااااَك ِمنِّ  بحٌااااااااُث أَُبثُّ
 

 (2)حاادٌثً وأَْســاااـَمُع ِمْناااَك الجواباااا **
 

 :وله  تهنئة بمولود

    قاااااد أَطلاااااَع اللـاااااـُّه لنــــاااااـا كوكبـاااااـاً      
 

 أَضاااااااَء شاااااارَق األرِض والمغربااااااا **
 

ْقَتِضاااااً َســـعااااااـُْدهُ          ٌَ  قاااااادُم َسعــاااااـٍْد 
 

 ســــاااااااـعادَة الــــاااااااـوالد إِْذ أَْنَجَباااااااا **
 

 واألَْصااااالُ إِْن طااااااَب َثاااااَر  َغْرِساااااِه       
 

باااااا تَ أَْنَبااااا ** ٌِّ  َفــاااااـْرعاً ُمْثـــــاااااـِمراً َط
 

 ماااااـَْن        َمْوِهبـــــاااااـَة  خاااااصَّ بهاااااا هللّاُ 
 ج

 أَْصــااااااـَبَح للنعمااااااِة ُمْســــاااااااـتْوِجَبا **
 ج

اااااى َتـاااااـَر            َفاااااُدْم قرٌاااااَر العاااااٌِن َحتَّ
 

 (3)َخـلـْفاااـََك ماااـن إِخــاااـوانه َمْوِكَباااا **
 

وله من قصٌدة فً عز الدٌن موسك الناصري وكان واليً قيوو وأسيوان مين  

 :الطوٌل

 مراتاااِب      َبلَْغاااَت بَِساااْعِد الجااادِّ أَْساااَنى ال
 

 فنااااِج إذا ماااا شااائَت ُزْهاااَر الكواكااابِ  **
 

 

     

 :ومنها

 ٌُبٌحااون فااً ُسااْبِل المكااارِم مااا َغااَدْت  
 

ْوِع بٌُض الَقضائبِ  **  (4)ُتبٌُحُهُم فً الرَّ
                                                           

 والصفففا صففمدا، فتركففو " تعففالى قولففو ومنففو اليابسففة الممسففاء الصففخور ىففي األصففالد: أصففالد (1)
 .المعروف الجبل

 .2/167 الخريدة (2)
 ج

 .2/167 الخريدة (3)



ًّ  شعر  عّرام بن عل
 

 - 2336 - 

 (1)الَقضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائبِ 
 

 فاااا راُُهْم تكفااااً النصااااالَ نصااااالَُهْم    
 

 (2)كمااا ُكْتااُبُهْم ُتْغنِااً َغَناااَء الكتــااـائب **
 

 :ومنها

ـاااااـِب زمـــاااااـانِه       أقاااااولُ لِ  ٌْ  َمْمـاااااـٍُو بَر
 

وائااب **  وَماان ظاالَّ َمْعضوضاااً بناااِب النَّ
 

ااَر     نااائُف والسُّ  وماان أََخااَذْت منااه التَّ
 

 فلااٌس تــــااـراهُ غٌااـَر أَْغَبااَر شاااحبِ  **
 

 علٌااَك بعاازِّ الاادٌن فاســـــااـَتِذْر ِظلَّاااُه    
 

 ولُااْذ بعزٌااِز الجاااِر َرْحااِب الجااـوانب **
 

 َظِمَئاااْت ُســاااـْمُر الرمااااِح بـاااـكفِّه    إذا 
 

 (3)َسـااـَقاها فااـرّواها دمااـاَء الترائاابِ  **
 (3)الترائاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابِ 

 

 :ومنها

 بأفعالاااَك الُحْساااَنى َبلْغاااَت إلاااى الُعاااال    
 

 وأَصاَبْحَت َفااْرداً فااً اجتناااِب المَعاٌاابِ  **
 

ًُّ الشااامائِل ماِجاااد            فهاااا أناااَت َمْرِضااا
 

اب   ** ٌِّ  ماـن أََطاٌابكرٌُم الســــــــجاٌا ط
 

 قصــاااـدناَك ٌاااا خٌـاااـَر األَنااااِم لنكباااٍة         
 

 عَرت أَْقَصَدْتنا بالســــاـهاِم الصاوائب **
 ج

 وقااااد َوثَِقااااْت آمالَُنااااا أَّن َقْصــــااااـَدَنا   
 

اُر خائاب ** ٌْ  َجَنابـََك ٌا خٌــــَر الـور  َغ
 ج

اااـًة    َمـــاااـاُنَنا ماااـنَك ِذمَّ ٌْ  وقاااد َعلَِقاااْت أَ
 ج

ااِت الزمـــــاـاِن الُمَغــــاـالبوَ  **  َقْتَناا ُملِمَّ
 ج

 وإن لااام َتَساااْعَنا مناااَك َعْطَفاااُة راحاااٍم  
 ج

 (4)وإاِل َفَقْد ضـــاقْت فِجــاُج الَمَذاهبِ  **
 (4)الَمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَذاهبِ 

 

 ومنها:

ٌُفٌااااادك عااااااجالً           ودوَناااااك معروفااااااً 
 

ْبَقاااى أَْجاااُرهُ فاااً العواقاااب ** ٌَ  ثنااااًء و
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 المنسرح: وله من قطعة فً مرض ممدوح من 

ــاااـَكاَة َقاااْد َنَزلَاااْت           قاااد قلاااُت لٌااات الشَّ
 

 بُِمْهَجتاااااااااً ال بأَْوَحاااااااااِد الَعاااااااااَربِ  **
 

اااااى وإِنماااااا اْشاااااَتَعلَْت           لٌســـاااااـْت بُِحمَّ
 

 نٌاااااااراُن فااااااارِط الاااااااذكاء باللهااااااابِ  **
 

 قااااد َخلُااااَص الجسااااُم ماااان أَذاه كمااااا         
 

َهبِ  **  (1)َتْنَقااااى بِساااابٍك ُخالَصااااُة الااااذَّ
 

 وله من قصٌدة فً اْلمٌر مبارك بن منقذ: 

لااااوا ثِْقاااالَ المغااااارِم َمالَـااااـُهْم       هااااُم َحمَّ
 

 وَخلَّاااْوهُ َوْقفااااً بٌنــــاااـهْم لِْلَمَنــاااـاِهبِ  **
 

 صاااافائُح فااااً أٌَاااادٌهُم أَو صااااحائف       
 

 فهااْم بااٌن ُكْتااٍب ُتْقَتَنااى أَْو َكتــــااـَائبِ  **
 

ة        هاااااواهْم علاااااى أنَّ المااااا رَب جَ   ـاااااـمَّ
 

 صاارٌُر ٌااراٍع أَْو َصــااـلٌلُ َقَواِضااـب **
 

 وجااااادوا بفضااااٍل باااااهٍر وفضـااااـائٍل      
 

ِض َمااـَواهب ** ٌْ ِن ماان ِعْلااٍم َوَفاا ٌْ  َعطاااَء
 

 ومنها:

ًَ َقْهاااوًة           ماادحتك فاسااامْع ماان مااادٌح
 

 تلاااذُّ لاااذي سااامٍع َوَنْشاااَواَن شااااربِ  **
 

 
 

ًَّ امتاااداحً للكااارام مناصــــاااـ  باً         علااا
 

 فاااذلك أحلاااى مااان غنااااء الجنـاااـائب **
 

 

 وله من أخرى من مجزوء الكامل:

 َوِرع  َوأَْرَوُع باســــــــااااااااااااااااااااااااااااااـل           
 

 ِعْناااااااَد الَمَحــــاااااااـاِرِب والُمَحااااااااربْ  **
 

َهاااااااااااو  المعااااااااااااِرَف ال المعاااااااااااا            ٌَ 
 

 ِزَف والمشاااااااااااِعَر ال المشاااااااااااِربْ  **
 

 ـااااااااـالَ           ُسااااااااْمُر العااااااااوالً فااااااااً العُ 
 ج

 (2)ُتْلهٌاااه عااان بٌـــاااـِض الكواعاااب **
 

وله من قصيٌدة فيً المليك المعسيم سيلطان اليٌمن شيمس الدولية تيوران شياه بين  

ٌوب، وكانت بَلد الصعٌد له من أخٌه قبل الٌمن، ٌصف فٌها دمشق فإن المميدوح 

 :كان ٌعجبه ذلك من الطوٌل
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اااااِة مشااااابوِب    ُجنَّ  أرقاااااُت لبااااارٍق فاااااً الدُّ
 

 (1)ودماااِع ساااحاٍب ناشاااىٍء مناااه مساااكوبِ  **
 ج

 ج

 َفِماااااْن قلاااااِب صــاااااـٍب لَْفُحاااااُه َوُخفُوقُاااااُه     
 

ُثااااُه ِمااااْن َمااااْدَمٍع منااااه مصـااااـبوبِ  ** ٌْ  كمااااا َغ
 ج

 ولاااااام أََر نــااااااـاراً ماااااان مٌاااااااٍه َوقُوُدَهااااااا      
 ج

 أاَل إِنَّ هااااااذا ماااااان فُنـــااااااـون األعــااااااـاجٌب **
 جااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااج

 

 

اااااا ـاااااـة  مااااان ذكاااااِر َجنَّ  ت ِجلَّاااااٍق     وباااااً ِجنَّ
 ج

اااااُة ُمْشـــاااااـَتاٍق وأَّنـاااااـَةُ  **  (2)َمْكــاااااـُروبِ  َوَجنَّ
 

 ج

 اغتادْت        وفً شرف الاوادي وفاً النٌاربِ 
 ج

 ماااااا رُب للغاااااارِّ الكـااااااـراِم األَعـــــــارٌااااااـب **
 ج

 فٌاااااا َباااااَرد  هااااال ُجْرَعاااااة  مناااااك َعْذَباااااة        
 

 لتبرٌاااااِد َحاااااٍر فاااااً الجـاااااـوانِح مشااااااـبوب **
 

 َثاااااْورا قاااااد أََثاااااْرَت َصاااااـَبابًة        وٌاااااا نهااااارَ 
 

 لقلااااٍب شااااٍج مااااان لوعااااِة الحاااابِّ َمْناااااُدوبِ  **
 

 

 وهاااااال لسااااااـراِة الناااااااِس ِعْلاااااام  بااااااأننً        
 

 ظمئاااااُت إلاااااى مااااااٍء ببانااااااَس َمْشــاااااـروبِ  **
 ج

َة ُمْزَنااااااًة          وهااااااا أنااااااا مستسـااااااـٍق لِماااااازَّ
 

ها مااااان أَهاضـــاااااـٌب **  َكَفْتهاااااا ُعٌاااااون  َمااااادُّ
 

 الجااالِل احاارس َحَرْسااَتا َفُحْسااُنها        وٌااا ذا
 جج

 شـــااااااااـفاء  لمـــااااااااـهموٍم ودا ء لمطبااااااااوب **
 ج

 ودوماااااااُة داَم العاااااااٌُ  حلاااااااواً بربعهاااااااا       
 ج

 وواهااااااً لـاااااـه لاااااـو أناااااـه غٌاااااُر مسـاااااـلوب **
 ج

 وفااااً باااارزٍة مكحولااااُة الطاااارِف  َبااااْرَزة          
 

ُرنً للوجااااااد منهااااااا  وُتْغاااااار  بااااااً **  ُتَصاااااابِّ
 

 حسااااااَن ولااااااداٍن َتَراُمااااااْوا بطابااااااٍة        وٌااااااا 
 ج

 فمااااان غالاااااٍب عناااااد النضـاااااـاِل َوَمْغلُاااااوبِ  **
 ج

 َوِدْدُت ُحلاااااااولً فاااااااً رٌاضاااااااِك َحلَّاااااااًة        
 ج

ااااوبِ  **  وهٌهاااااَت أٌاااان الشااااـاُم ماااان بلااااِد النُّ
 ج

ًَ مااااان َتْجنِاااااً وأَْحِمااااالُ َعْتَبهاااااا        بنفسااااا
 ج

شاااااً فاااااً هواهاااااـا بَِتْعاااااِذٌبً ** ٌْ ْعاااااُذُب َع ٌَ  َو
 ج

 كظباااااًٍ ٌصاااااٌُد اللٌاااااث َقْماااااراً فٌغتااااادي   
 ج

ْعااااِب مأسااااوراً بفتكااااِة رعبااااوب **  (3)ماااان الرُّ
 ج

ااااارْت بالقصاااااِر عماااااا  أَلِْفُتاااااُه        لااااائن َقصَّ
 ج

 وقااااد كنااااُت عنهااااا َقْبلَهااااا غٌاااار محجااااوب **
 جج
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 فقاااااد َجَساااااَرْت بالجساااااِر وهاااااً َجَباناااااة     
 ج

 (1)وزارت بلٌاااااٍل أَساااااوِد اللاااااوِن ِغْربٌاااااب **
 

لَااااْت  لنااااا       َنعِ  ااااٍة ُعجِّ  ْمااااُت بهااااا  فااااً  َجنَّ
 جج

 بِِجلَّااااااَق إِْذ لَْهااااااِوي بهااااااا غٌااااااُر َمْقُضااااااوبِ  **
 ج

 مغااااااٍن غاااااواٍن مااااان عٌاااااوٍن بسااااافحها      
 ج

بوب ** ُْ  (2)وقٌعانِهاااا عااان سااااجِم الغٌاااِث ُشااا
 ج

 بنفســـاااااااـَجُها َغاااااااض  ٌخاااااااالُِط ُزْرَقاااااااًة       
 ج

 ْحبااااوبِ ك ثــااااـاِر عااااٍض قااااد َعااااالَ َخــااااـدَّ مَ  **
 ج

 وَنْرِجُساااااااها المبثاااااااوُث فٌهاااااااا كاااااااأَْعٌن      
 ج

 َباااااَدْت فااااااتراٍت مااااان َخَصاصــاااااـِة َتْنقٌاااااب **
 ج

َدْت أَطٌاُرَهااااااااأ فكأّنــااااااااـها           وقااااااااد َغاااااااارَّ
 ج

ْعَن اللُحـــااااااـوَن بتطـــااااااـرٌب ** ااااااَرجِّ ٌُ  قٌِااااااان  
 

 رٌاااااااااض  نضااااااااٌرات  َتاااااااارفُّ  كأَّنهااااااااا          
 

اه ** اااااوبِ َســاااااـَقاها َفَروَّ ٌُّ  ـاااااـا َبَنـاااااـاُن اباااااِن أَ
 ج

 :نزل الفرنج علٌها من الطوٌل  نومنها ٌصف وصولهم إلى مصر حٌ

ااوا دعاَءنااا       ولمااا ُدُعااوا ماان ِمصااَر لَبُّ
 

** 
ْعبـُوبِ  ٌَ ِن الُعْنِق  ٌِّ  (3)على كلِّ َنْهٍد لَ

ْعبـُوبِ  ٌَ(3) 
 

ةُ َبْطشــِهْم      طلااوبفهاام بااٌن مطلااوِل الاادماء وم ** فأرَد  كماَة الروم شـــدَّ
 

 

 صلٌباً وال ِعْلجاً لهم غٌَر َمْصـلوب ** فلسَت تر  فً عصبِة الشرِك حامالً      

 وحسااابهُم ذاَك الطعااااُن الاااذي َغاااَدْت       
 جج

 بهاام قَِصااداً فااٌهم صـااـدوُر األنابٌااب **
 ج

َد        وظاالَّ عمٌااُد الااروِم ماان َحااَذِر الاارَّ
 جج

مُّ طرٌقاً بٌنهم غٌـَر ملحوب ** ُُ ٌَ(4) 

اااَب عااان مصــاااـٍر َوَولَّاااى بَمْنَكاااٍب        وَنكَّ
 

 جرٌٍح بأنٌــــاِب النــوائِب َمْنُكوبِ  **
 ج
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ْخفاااُت ُنــاااـوُره        ٌَ  وقاااد كااااَد دٌـاااـُن هللّاِ 
 ج

ٌُْرَمى بتبدٌــٍل وشٌــــٍك وتقلـٌب **  و

َباااااا       ِة والظُّ ـــاااااـْنُتُموهُ باألَِســاااااـنَّ  فحصَّ
 ج

** 
 (1)ْتااُه وَتْصـااـوٌبوتصااعٌِد آراٍء َكفَ 

 (1)وَتْصـاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـوٌب
 

 فلساات تاار  إاِل َمَحارٌااَب فااً وغااى   
 

 َحَمْوا بٌضَة اإلسالِم أَْوفى َمَحارٌابِ  **
 

 :ومنها

 ومااا المــااـُْلُك إال الئـــااـق  بأَخٌــــااـُكُم       
 

 (2)وغاِرُباااُه إاِلّ لَاااُه غٌاااُر َمْركاااـوبِ  **
 

 

 أنااتم نجااوم  وهااو كالشاامِس َضااْوُءها       
 

**   ً ُعااامُّ وتغـاااـرٌب َملِااا ٌَ  بَتْشـــــاااـِرٌٍق 
 

 

ٌُوســااـَف مصااٍر إنمااا أَْنااَت ٌوُسااف         أَ
 ج

ااوٍب وذاَك ابااُن ٌعقااوب ** ٌُّ  فأَْنااَت ابااُن أَ
 

 ومااا َبِرَحااْت مصــااـر  قاادٌماً ُحَماُتهااا     
 ج

ًِّ َمْجلاوبِ  **  ببعٍث مان القُْطاِر الشـاـ م
 

 

 :وله من مجزوء الكامل

 ُم أننااااااااااً          لااااااااااو كـنااااااااااـُت أَْعــااااااااااـلَ 
 

 أَلقاااااااااى لُبعـاااااااااـدِك ماااااااااا لقٌاااااااااتُ  **
 

 ألََقْماااااااااُت عناااااااااادِك مااااااااااا بقٌااااااااااِت          
 

 علاااااااااى الحٌااااااااااِة وماااااااااا بقٌاااااااااتُ  **
 

 فلااااااااااااائن َنِعمـــاااااااااااااـُْت بقاااااااااااااْربكْم         
 

اااااااااً َشــــاااااااااـقٌِتُ  **  (3)فبِناااااااااأٌُِْكْم َعنِّ
 ج

 :وله من المتقارب

 إذا سااااااااَء ُخْلاااااااُق َكااااااارٌِم الرجااااااااِل         
 

 مااااااان الحااااااااِل أَو نكباااااااةِ  لضاااااااٌقٍ  **
 

 فاااااارنً ملااااااًء  بصـــااااااـبٍر جمٌااااااٍل         
 

اااُن فاااً ُعْساااَرتً ِعْشاااَرتً **  (1)ٌَُحسِّ
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 وله فً الهجو من مجزوء الرجز:

 شـاااااااااااااااااااااااـاعُرنا ذو لحٌاااااااااااااااااااااااٍة         
 

 قااااااااااااد َعَرَضااااااااااااْت وانَفَسااااااااااااَحتْ  **
 

 لحٌاااااااااااااااُة تاااااااااااااااٌٍس َصااااااااااااااالَُحْت         
 

 (2)لَِفْقَحااااااااااٍة قااااااااااد َســــــااااااااااـلََحتْ  **
 

 :وله من الخفٌف 

 قااد طااوَ  بعااَد أَْرِضااكم ُسااوَق شااوٍق        
 

 َوَرَمااى بااً فجــــااـاَج كـــااـلِّ فــااـالٍة        **
 

ا  ظاااااالَّ للقلااااااِب ُمْزِعجاااااااً ُمْســااااااـَتِحثَّ
 

 (3)ُجْباااُت َحْزنااااً ِماااْنُكْم إلٌاااه َوَوْعَثاااا **
 

 وله قصٌدة ٌرثً بها بعض العلوٌٌن من الخفٌف:

 لماااااوِت واضاااااُح المنهااااااِج         َماااااْوِرُد ا
 

ً  مااااان الِحَمااااااِم بنااااااجِ  **  لاااااٌس حااااا
 

 وســــــااااـواء  لدٌااااه ثــااااـاٍو بـِقـَفااااـٍْر        
 

ِد األَباااااااااراجِ  ** ٌَّ  أْو بقصااااااااار ُمَشــاااااااااـ
 

 ومنها:

 إنمــــااـا هــااـذه الحٌــااـاةُ ُغــــــااـرور        
 

 كساااااراٍب بااااادا لناااااا فاااااً فَِجــاااااـاجِ  **
 

ِشااها الُحْلااِو       ُتْتبِاُع الحلااَو  ٌْ  َماان َجَناى َع
 

 بُِمااااااٍر ماااااان الرزاٌـــــــااااااـا أَُجاااااااج **
 

 نحااُن فٌهااا كمثااِل ركااٍب أَنـــــــااـاخوا      
 

 (4)ساااااعًة ثاااام أُْرِهقااااوا بانزعاااااج **
 

 وله ٌعتذر من الهجو من السرٌع:

 أُْحِوْجاااااااُت فاااااااً َرْقاااااااِم أَهااااااااجٌهُم         
 

 واللاااااوُم مصاااااروف  لمااااان هاَجَهاااااا **
 

 لااااااو لاااااام ٌكااااااْن تقبااااااٌُحُهْم زائااااااداً          
 

ااااُت منهــاَجااااـها ** ٌْ  (1)لكنااااُت قـااااـد َعفَّ
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 :وله من المجتث

 إناااااااااااااً وإِن كناااااااااااااُت أَْمَضاااااااااااااً         
 

مــاااااااااااااـاحِ  ** َباااااااااااااا والرِّ  مااااااااااااان الظُّ
 

اااااااااااااً           فالحــــــاااااااااااااـبُّ أََنفاااااااااااااُذ منِّ
 ج

 

 (2)ٌااااااااااا صاااااااااااِح فااااااااااً األْرواحِ  **
 

 :ا من الكاملوله من قصٌدة أوله

ااااى فاضااااُح           الَوْجـــــااااـُد للاااادنِف الُمَعنَّ
 

 ودلٌلُاااااُه بااااااٍد علٌاااااه َوَواِضـــــاااااـحُ  **
 

 كٌاااَف الســــــاااـبٌلُ لاااه إلاااى ِكْتمانِاااه         
 

ُح باااااارحُ  ** اااااَقُم الُمَبااااارِّ  والااااادمُع والسَّ
 

ْماااِس قلباااً وهاااو صاااب  ناااازح           ٌُ  إن 
 

 ــــااااـازحُ فاااا ّن ماااان ٌهااااواهُ عنااااُه ن **
 ج

 فجااااوارحً وجااااـداً علٌااااه َجِرٌحااااة         
 

 (3)وجااوانحً َشـااـْوقاً إلٌااِه َجااَوانح **
 

وله من قصٌدة فً مدح الملك العادل سٌف الدٌن أبً بكر بن أٌوب أخً المليك  

 الناصر ٌصف عصٌان المعروف بالكنز من السرٌع:

ْنُجــاااااـو هـــاااااـائب  هــاااااـاِرب          ٌَ َن  ٌْ  فاااااأ
 

 (4نكباااٍة شااانعاَء ذاِت اجتٌااااْح) مااان **
 
 

اااااى وظهاااااُر األرِض َماااااْع بطنهاااااا           إنَّ
 

 لناصاااااِر اإلِساااااالِم فاااااً َبْطاااااِن راحْ  **
 

 وله من قصٌدة من الكامل:

 وإذا انَتَضااااى سااااٌفاً هناااااك فنصاااالُُه         
 

اااٍج ماان الاادم ُمْزبِاادِ  **  (5)فااً ِغْمااِد َثجَّ
 

         وكأنماااا هاااو ُمْغَماااد  فاااً هــــاااـاِمِهْم 
 

د ** ْلَفااااى الاااادهَر غٌااااَر ُمَجاااارَّ ٌُ  فلااااذاك 
 ج
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 وله من قصٌدة فً ابن عٌن الزمان من الطوٌل:

ااااٍة         ٌَّ  ٌزٌااااُد ضااااٌاُء الحسااااِن ماااان أَْلَمِع
 

 مصاااااِدُر مااااا تأتٌااااه قباااالَ المااااوارد **
 

 ومنها:

ُن الزماااااِن فرنااااه   ٌْ  فاااارن ٌنقاااارْض عاااا
 

 (1)إلنساِن تلك العٌِن عٌُن الُمشااهدِ  **

 (1)الُمشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهدِ 
 

 وله من قصٌدة من الطوٌل:

ْلَقااى مدٌحااه    ٌَ  كرٌــــــــااـم  علااٌم  فهااو 
 

ْقِد والنقادِ  **       (2)وماِدَحُه فً الناس بالنَّ

      (2)والنقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادِ 
 

 تاار  الخٌااَر طبعاااً فااً عاااله عزٌمااًة     
 

ا لـااـذاك ماان الَمْهاادِ  ** ًٌّ  فهاال كااان َمْهااِد
 ج

 

 وله من قصٌدة تنشد على المقابر أولها وهً من الخفٌف:

 َد  ل َنــــــاااااااـاِم بالمرصاااااااـاِد         الااااااارَّ 
 

 كااااالُّ حاااااًٍ مناااااه علاااااى ِمٌـــاااااـعادِ  **
 

ٌُْرَجاااااى ثباااااُت أَماااااـِْر زمااااااٍن          كٌااااَف 
 

 هاااااو جااااااٍر طبعااااااً علاااااى األَضاااااداد **
 

ْقِضاااااً          ٌَ  فااااارذا سااااارَّ سااااااَء حتمااااااً َو
 

 بُوجـــــــااااااـوٍد إلااااااى بِلااااااًى وَنَفااااااادِ  **
 

 ومنها:

 َكَسـاااااـْفٍر        نحاااااُن فاااااً هاااااذه الحٌااااااة
 

 ربماااااااااا أُْعجلاااااااااوا عااااااااان اإلْروادِ  **
 

ُساااااوا ساااااـاعًة بهاااااا ثااااام نااااااد           َعرَّ
 

 بالرحٌاااااااِل المجااااااادِّ فاااااااٌهْم ُمنااااااااد **
 

 كاااااام أٍَب والِــــــــااااااـٍه بُثْكااااااِل َبنٌااااااِه        
 

تاااااااٌٍم فٌنــاااااااـا مااااااان األْوالدِ  ** ٌَ  كااااااام 
 

 فَعااااااااالَم الُمشــــااااااااـاَجَراُت وفٌمااااااااا         
 ج

اااااااااادِ و **  لمااااااااااذا تحاســــاااااااااـُد الُحسَّ
 

عً المااااااااارُء إْرَث أَْرٍض َوداٍر         ااااااااادَّ ٌَ 
 

اااااااـدادِ  **  َساااااااَفهاً غٌاااااااَر الئاااااااٍق بالسَّ
 ج
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ْبقااااااى         ٌَ  وهااااااو َمْوُروُثهااااااا إذا كااااااان 
 ج

 وهااااً َتْبَقاااااى علااااى ماااااد  ا بااااااد **
 

َع َمْحُمااااااااو          ٌَّ ٌَُشــااااااااـ  وقَُصاااااااااراهُ أن 
 

 األَعااااااااوادِ الً بأْكفانِــــااااااااـه علااااااااى  **
 ج

 وإذا األَْهااااالُ واألَقااااااِرُب واألَْحَسااااااُب        
 جج

 راحاااااوا فأناااااَت فاااااً اإلْثاااااِر غااااااد **
 

 فااااالقبوُر البٌــااااـوُت َمْضااااَجُعنا فٌهااااا        
 ج

ااار  مااان ِوسااااد **  وماااا إْن ِساااَو  الثَّ
 ج

 ومنها:

 كااااام أَحــــاااااـالَ البِلَاااااى إلٌاااااه قااااادٌماً          
 

 سـااااااـادِ َجَسااااااداً ناعماااااااً ماااااان األجْ  **
 

 شااااااهُد الماااااوِت الئاااااح  فاااااً جباااااٌن       
 

ًِّ مناااا فاااً سااااعِة الماااٌالد **  (1)الَحااا
 

 :وله فً ضمن كتاب من الطوٌل

 ومااااااذا علٌاااااه لاااااو أَجااااااَب بلفظاااااٍة    
 

ٌُْلِهااِه عاان ذاك َسااْعد  وال ُسااْعَد  **  ولاام 
 

 غااااارام  لاااااُه َماااااا باااااٌَن بطاااااٍن لهاااااذه   
 

ـــَداَقَة  ** اوظهٍر لذا أَْنَسى الصَّ  (2)والُودَّ
ا  (2)والاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُودَّ

 

 وله فً الهجو:

 عناصاااااااُر اإلِنساااااااان مااااااان أرباااااااٍع         
 

 وخالاااااااااااااد  ُعْنُصاااااااااااااُرهُ واحااااااااااااادُ  **
 

 فمااااااااان كثٌاااااااااِف األَْرِض تكوٌُناااااااااُه         
 

 َفْهاااااااااَو َثقٌِاااااااااال  ٌاااااااااابس  باااااااااااردُ  **
 

 وله من رجز فً الحكمة:

ُمااْت فااً ٌومااِه مااات َغااَدْه          ٌَ  ماان لاام 
 

اااااِرَدهْ ال ُبــــاااااـدَّ ِماااااْن َمْنهَ  ** ٌَ  لـاااااـِِه أَْن 
 

 ومنها:

ــاااـَدْه         مااان َتِخاااَذ العلاااَم َخِدٌنـــاااـاً َعضَّ
 

ــااااـََدهْ  ** ٌّ  وحاَطــااااـه فااااً دٌنــــــااااـه وأَ
 

 فاااأََنْس باااِه ُتْكاااَف ُشاااروَر الَحَســاااـدْه       
 

 َوبِاااْن مااان النااااِس َوُكاااْن علاااى ِحاااَدهْ  **
 

       َوَدْع لهااااام دنٌااااااُهُم الُمْســــــاااااـَتْعبَِدْه 
 

 حــااااـاجزًة عاااان الرشــــااااـاد ُمْبِعااااَدهْ  **
 ج
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 دوناااَك فعااالَ الخٌااار فاسااالُْك َمْقِصاااَدْه       
 

 َماااْن َعــــاااـَرَف اللّـاااـَه ٌقٌنااااً َعباااـََدهْ  **
 

    

    

 وله فً اْلمٌر مبارك بن منقذ من قصٌدة من الطوٌل:

 لجاااأُْت إِلاااى خٌااار األَناااام اباااِن ُمْنقِاااِذ    
 

 ْسااِر الحااوادِث ُمْنقِااِذيلٌصاابَح ماان أَ  **
 

ااااٍد     ولااااذُت بُِحااااٍر فااااً األَنـــــااااـاِم ُمَنجَّ
 

اذ **  (1)بصـــٌٍر خبٌٍر باألَنـــــــاـاِم ُمَنجَّ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذ  (1)ُمَنجَّ

 

 أَقُاااااولُ لنفساااااـً إِن تااااادانً َماااااَزاُرهُ    
 

ــااـًة منااه لنـــــااـائبة ُخااِذي **  خااذي ِذمَّ
 

 وله من قصٌدة من الطوٌل:

 ِرِه      قااااد قُْلااااُت للُمْجاااار  إِلااااى مضااااما
 

 (2)والمجااااُد َنْهااااج  َصااااْعَبة  أَْوَعاااااُرهُ  **
 

ُشااااقُّ لحاااااُق َشااااْهٍم ســـااااـابٍق          ٌَ  ممااااا 
 

ٌَُشااااااـقُّ ُغَباااااااُره ** ااااااْن ال   فرِلٌااااااَك َعمَّ
 

 َبَشااااار  َتَحلَّاااااْت بالفضــاااااـائِل َنْفُساااااـُه         
 

 َقَمااااار  َتَجلَّااااااْت للـــاااااـور  أَْنااااااَواُره **
 

 السرٌع: وله من قصٌدة أخرى من

اااااَر           ٌُ لَّاااااِة حتاااااى   ٌُْغِضاااااً عااااان الزَّ
 

ااااااااُه ماااااااان ِحْلِمااااااااِه مااااااااا َدَر  **  كأَنَّ
 

ااااااْرقُُم مـااااااـا شــــــااااااـاَءهُ          ٌَ  ذو قلَااااااٍم 
 

هُ فهاااااااو كبااااااارٍق َساااااااَر  ** ُُ  إنشاااااااا
 

اااااااِه            كأنماااااااا القرطـــاااااااـاُس فاااااااً َكفِّ
 

 أُوِدَع ماااااااااان أَْلَفاِظااااااااااِه َجااااااااااْوَهرا **
 

 ومنها:

 ماااان َعْبااااِدَك مدحـــااااـاً َغااااَدا          ُدوَنااااَك 
 

 َقااااااااْدُرَك ماااااااان ِمْقااااااااَداِرِه أَْكَباااااااارا **
 

 فاصاااافْح عاااان الهفااااوِة فااااً ُنْطقِااااِه         
 

ااااااااَرا **  (3)إذا تصاااااااافَّْحَت الااااااااذي ُحبِّ
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 وله من قصٌدة من الطوٌل:

 ومااا الحااظُّ منقوصاااً بقااوٍص وإنهاااا     
 

ــاااااـْفرِ  **  أَجاااالُّ محاااااٍط للـــاااااـغرٌِب وللسَّ
 

 

 

 وْأساااانى بـــااااـالِد هللّا إِْساااانا لساااااكٍن     
 

 وخٌاار  ماان الكاالِّ الرحٌاالُ إلااى مصاار **
 ج

 

 فلسااُت علااى أَْسااوان أَسااواَن بعاادها   
 ج

   (1)وما أنا مجٍر ِذْكَرَها لاً علاى فِْكار **

   (1)فِْكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار
 

 فاااال باااارك الااارحمُن فاااٌمن أَزاحناااً    
 

الِل الاذي ٌجاري **  عن الظلِّ والماِء الزُّ
 ج

ًَ ِظلُّاااُه   َمقٌـــــ ااا  ــــاااـل  ولكااان أٌاااَن ِمنِّ
 ج

اااً بعٌــاااـد  عااان القطااار **  وُساااـْقٌا ولكنِّ
 ج

وله من قصٌدة فً مرثٌة أبيً محميد هبية ن بين عليً بين عيرام وكيان شياعراً  

 مجٌداً من الخفٌف:

ٌُْجلٌَِهااا       ااُرَك  ٌْ  َمااْن لسااوِد الخطااوب َغ
 

 وقاااااد غااااااَب مناااااك َبــاااااـْدر  منٌااااارُ  **
 

ٌُْسـااـِدٌه     ماان ٌحااوُك ال  قاارٌَض ِمْثلااَك 
 

نٌِاااااارُ  ** ٌُ  علااااااى ِخْبــــــااااااـرٍة بـااااااـه َو
 

اار       ٌْ  لااٌس فااً العٌــااـِ  َبْعااـَد فْقااِدك َخ
 

ااااُزور ** ٌَ ااااَذا وافااااُد الاااارد  لااااو   (2)َحبَّ
 

اااً إذا المنـــــــاااـاٌا اْنَتَحْتَناااا        كاااان ظنِّ
 ج

ل  وأَْنـــااااااااـَت أخـــٌـااااااااـر ** نااااااااً أَوَّ  أَنَّ
 ج

 لاادهُر فٌــااـه آَمااَن مااا كنااُت      خاااننً ا
 جج

نً الَمْقـــــاااااااـُدورُ  **  علٌاااااااه وَعــاااااااـزَّ
 

      ًُّ  كٌاااف لاااً بالســـاااـلوِّ عنـــاااـه َوَطااا
 ج

 القلااااِب ماااان َفْقااااِدِه َجااااًو  َمْنُشااااور **
 

 فســــااااـقى قبـــــااااـَره نــــااااـداه َففٌِااااِه     
 

 (3)لثــــــاااااـراهُ ِغًناااااى َوِري  َغِزٌااااارُ  **
 

 :مفرد من السرٌع وله بٌت

 أَْنَحلَناااااااااً ُبْعاااااااااِدَي َعْنهاااااااااا َفَقاااااااااْد         
 

اااااًة َخْصاااااُرَها **  (4)ِصاااااْرُت كاااااأنً ِدقَّ
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 وله فً الحكمة من الطوٌل:

 ومااا الماارُء إاِلَّ ماان َوَقااً الااذمَّ ِعْرَضااُه  
 

 وعـاااااـزَّ فــاااااـال ذام  لدٌــــاااااـه وال ِغااااا ُّ  **
 ج

 ولاااٌس بمااان ٌرضاااى الااادناَءَة والَخنـاااـا   
 ج

 (1)والفُْح ُ  ِطباعاً وال َمْن دْأُبُه الُهْجرُ  **
 ج

 وله من قطعة من الوافر:

 أََسااااْعَد الاااادٌن قااااد َنَشااااأَْت َسااااَحاب     
 
 

َشــــاُ   **  (2)بَِوْعِدَك والُمراد هو الرَّ
(2) 

 

 فمااااا بالغٌــــــااااـِم لااااً َنْقااااع  ولكاااان       
 

ااْرَو  الِعَطااا ُ  ** ٌَ ااث قااد  ٌْ  بفااٌِض الَغ
 

 ـْدَك دوَن الناااااااااس إال       فلاااااااام أَْقِصـاااااااا
 ج

 رجـــــــاااـاًء أَْن ٌكاااوَن باااك انتعاااا ُ  **
 

 ومنها:

 وكاااام َجــــااااـاَز القَِفاااااَر إِلٌااااَك َعْباااااد          
 

ااااالُ أَْن ٌكاااااوَن باااااَك انتٌــاااااـا  ** مِّ َُ ٌُ 
 

 وأْوَفاااااى مااااان باااااالٍد شاســـــاااااـعاٍت         
 

 ٌضاااااٌُق بهاااااا لسااااااكنها الَمَعاااااا ُ  **
 

 ُن فقاااااد َقَصـــــاااااـّد          َف َمَناااااُه الزماااااا
 

 لااااااه وأََصــــــااااااـاَبُه منااااااُه ِخااااااَدا  **
 

 وكاااام حااااصَّ الزماااااُن جناااااَح َقااااْوٍم         
 

 (3)ولكاااانَّ الكااااراَم َرَعااااْوا َفَراُشااااـوا **
 

 وله من قصٌدة من الكامل:

 َقَماااار  ولكااااْن فااااً الغناااااِء تخــااااـالُها       
 

َدْت برٌااااِض  ** ًة قـاااـد َغااارَّ ٌَّ  (4)قُْمــاااـِر
 

 والخاااااادُّ َوْرد  والبنفســـااااااـُج َفْوَقااااااُه       
 

 آثااااااُر تقبٌـاااااـٍل بااااابعِض ِعَضااااااِض  **
 

 َكاااااَن السااااروُر بهااااا فلمااااا أَْن َنااااأْْت         
 ج

 َذَهاااااَب الساااااروُر وكااااالُّ آٍت مااااااِض  **
 

 :وله
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 َكاااِرْهُتْم ُمقاااامً فارتحلاااُت ولااام ٌُكاااْن  
 

 اَمِســااااـٌِرَي عاااانكم ال َمااااالاَلً وال ُبْغَضاااا **
 

َننااا ٌْ َق الاادهُر َب  ولااو قااد َصااَبْرتم فاارَّ
 

ااَر  بعُضانا َبعضااا ** ٌَ  (1)بِماوٍت إلاى أن ال 
 (1)َبعضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 :وله من الطوٌل

ااَق ِصااْدُق الااودِّ منااً وَصااْفوهُ     تحقَّ
 

 فأصَبــاااـَح ذا ُحْكاااٍم علاااى القلاااِب ُمشاااَتطِّ  **
 

 وأَْعااَرَض إعااراَض الُمااِدلِّ بنفِسااِه  
 

 (2)ماَ أْعِطً وتاَه بأن أَعطى من الُحْسنِ  **
 (2)أْعِطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااً

 

 وله من كلمة فً الهجو من السرٌع:

َقااااى           ٌااااا سااااائراً فااااً غٌاااار َنْهااااِج التُّ
 

ااااااااِه خابَِطااااااااا ** ٌِّ  وسااااااااادراً فااااااااً َغ
 

ْزُعـااااااـُم لـكـِــااااااـّنُه          ٌَ  َفْحــااااااـل  كمــااااااـا 
 

ْبِر للُماااااااْرِد غااااااادا الئطاااااااا **  (3)بالااااااادُّ
 

 :وله من الطوٌل

ً  وقاااد الَح المشاااٌُب بعار  ضاااً     أَغااا
 

 وفٌااااه لََعْمااااِري واعااااظ  أيُّ واِعااااظِ  **
 

 

 سااااـأُْكِرُم نفسااااً أن ُتقاااااِرَف رٌبااااًة      
 

 (4)بسـااااـٍر دفااااٌٍن أو بعااااٌِن ُمالِحااااظ **
 

  :وله من المتقارب

 أَأُْثنِااااااااااً علااااااااااٌكم وأَْكُســــااااااااااـُوُكم         
 

ْســـــاااااـَمعُ  ** ٌَ  مااااادائَح ُتْطاااااِرُب مااااان 
 

ٌُْختااااااااُر َمااااااا اااااااً و  ْع         وأُبَخاااااااُس َحقِّ
 

 عتاااااابً علاااااى َمْوِضاااااعً َمْوِضاااااعُ  **
 

ااااااااـًة           إذا مااااااااا رضااااااااٌُت بهااااااااا ُخطَّ
 ج

 (1)فقاااد زاَد مااان َقاااْدركم أَْوَضــــاااـع **
 ج
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  :وله من الطوٌل

 سااأَحلُم عاان َخْصاامً بمجلااِس لَْغااوِه      
 

 ولسُت حلٌماً عنه فً َحْومة الَوَغى **
 ج

 

 

 باه     وأَسُتُر طولَ الادهر فاً الغٌاب َعٌْ 
 

 (2)ِحفاظاً وال أَْبغً ِرضــاهُ إذا َبَغى **
 

 وله من قصٌدة من الطوٌل:

ًَ شااْمس  ُمنٌِاارة           ااا وْهاا ٌَّ  وَعْهااِدي بر
 

ٌَمٌُس على َنَقا **  (3)َعلَْت ُغُصَنا لَْدناً 
 
 

َرْعــاااـُت بحبهاااا             َخلَْعاااُت ِعاااَذاِري وادَّ
 

 الااِة ُمْطلَقاااَفَظْلااُت أسـااـٌراً فااً الُحبَ  **
 

 

 ُتالِحُظناااً أَلحاُظـــاااـها فاااً حدٌاااـقٍة          
 ج

 بها الحسُن مان كالِّ الجواناِب أَْحاَدقا **
 

ماااا            تماٌلاااِت األشـــــــاااـجاُر فٌهاااا كأنَّ
 ج

قااا **  َســاـَقْنها ٌاُد األَنـــااـواِء خماراً ُمَعتَّ
 

 وصاااَح فَِصاااح  فااً الُغُصااوِن فخلتهااا         
 

قا ** اً ال حمــــامـاـاً ُمَطـــاـوَّ  قٌــاناً ُتَغنِّ
 ج

اااُت َعْرَفهاااا           ٌْ  إذا ماااا نســاااـٌم  َهااابَّ ألَق
 ج

 لمشـــاـتاقِه ماان ِمْساِك دارٌااَن أَعَبقااا **
 

 بهاااا الاااورُد َغاااض  واألقااااحً ُمَفلَّاااج           
 ج

قا ** ْرنااو إلٌااَك ُمَحاادِّ ٌَ  وَنْرِجُســـــــــااـها 
 جج

 اً مااان ُنوِرهاااا وَمَرائشااااً         َتاااَر  أصااافر
 

ا وأَْحَمااَر ُمْشـااـِرَقا **  وأَْدَكااَن ُمْخضـــااـّرً
 
 

 كاااأّن هااادٌَر المـــــاااـاِء َعْولَاااُة لَْوعاااٍة          
 

قااا ** َفرُّ ٌُطٌااُق التَّ  لصااٍب َمُشــــااـوٍق ال 
 

 

فااٌُض علااى تلااك الرٌاااِض انسااكاُبه          ٌَ 
 ج

باٍن إذا  ** ٌْ  (4) ما َتَدفَّقا كجوِد ابن َشـ
 ج

 :ومنها فً وصف مجلس عرس، ومعرس أنس

ااااادِّ فاااااً َجَنباتِهاااااا        كاااااأّن دخااااااَن النَّ
 

ااث  ترقرقااا ** ٌْ  َضااَباب  وماااُء الااورِد َغ
 

 وله فً اْلمٌر مبارك بن منقذ وهً من قصٌدة طوٌلة من بحر الطوٌل:
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 أقـاااـولُ لنفسـاااـً إذ تزاٌـاااـَد ُظْلُمُهاااْم   
 

نا فِااااَراَركِ  فِااااَراَرِك ماااان ** ٌْ  داِر الُهااااـو
 

ٍم     َفلَْلَماااْوُت خٌــــــاااـر  مااان ُمقااااٍم ُماااَذمَّ
 

َن اللٌاااالً احتقـاااـاَركِ  ** ٌْ َن باااه َبااا ٌْ  َتاااَر
 

 وفاااً غٌاااِر أسـاااـواٍن َماااَراد  وَماااْذَهب   
 ج

 فاااال َتْجَعلاااً َشااارَّ الناااواحً َقاااَراَرك **
 ج

 فخٌاااُر باااالِد هللّا ماااا صااااَن ِمااان أًَذ   
 ج

 حااااالًّ ل مٌـــاااـِر ُمباااااركوأَضاااحى مَ  **
 

ْطلُاااُب ِرفاااـَْدهُ    ٌَ  ٌقااولُ لاااه مااان جــاااـاَء 
 جج

 وَنْجَدَتااااُه انَعااااْ  بالنااااـد  وَتااااَدارك **
 ج

ْشــــاااـَرُكُه فاااً مالاااه كااالُّ قاصاااٍد     ٌَ  و
 ج

 ولكناااه فاااً المجاااد غٌاااُر ُمشاااـاَركِ  **
 ج

 :وله من الطوٌل

َقااى     وإنااً ُمِحااب  للقنـــــــــااـاعة والتُّ
 

ِم فااااِركُ و **  لْلِحاااْرِص والطباااِع الُماااَذمَّ
 

 وساااٍع إلااى ُصااْنِع الجمٌاال ُمسـااـاِرع     
 

ااااِرح  فِْعاااالَ القبٌـــــااااـِح وتاااااركُ  **  وُمطَّ
 

 وَمااْن لااً بِخااٍل فااً الزماااِن ُمصاااِدٍق    
 ج

 (1)ٌُساااااِهُم فااااً بأْسااااائه وٌشااااارك **
 

ح اليدٌن مين وله من قصٌدة فً مدح الملك العادل سٌف الدٌن أبً بكير أخيً صيَل

 البسٌط:

َبا المأثوِر والَغَزِل       ـاااـُغلِ  ** أَْحبِْب بعصِر الصِّ ااااَم لاااً باااالغوانً أعَظاااُم الشُّ ٌَّ  أَ
 

 وإْذ َغِرٌمً َغاَرام  لســـاـُت أَفَتاُر ِماْن      
 

 

ْعااُذُب لااً ** ٌَ  أْوصااابِِه وَعااَذابً فٌـااـه 
 

 َمْن لاً بَعاْوِد َشَبــــاـاٍب ُمْناُذ فاارقنً       
 

 لاام أْلااَق ماان ِعااَوٍض عنااه وال َبااَدلِ  **
 ج

تِااه         َبــااـا حٌناااً بِجدَّ  لبســااـُت ُبااْرَد الصِّ
 ج

 فأَْخلََق الُبْرُد حتاى ِصاْرُت فاً َساَملِ  **
 ج

ال الُمَناى َوَشاَفت        ٌْ  كم لٌلاٍة نِْلاُت مان َن
 ج

 بااذلك الَوْصااِل مااا بالصاادر ماان ُغلَاال **
 ج

ةً  ُتهاااا          ُعلِّْقُتهـاااـا ِغــــاااـرَّ اَء ُغرَّ  َغـــاااـرَّ
 

 فَّ بلٌـــااـٍل فاااحِم َرِجاالِ ُحااكالبــااـدِر  **
 ج

 ومنها:

ْت للوصااِل وماا    ْت وكام قاد َتَصادَّ  َصدَّ
 

 (2)ٌُْرجً انعطاف  لمْن قد َصادَّ عان َملَالِ  **
                                                           

  .نفسو االسابق (1)
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 (1)َملَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالِ 
 

 

 :وله من قصٌدٍة فً مدح الفاضل من المتقارب  أولها

 ـاااااااـائِل            علاااااااى هللّا ُمْعَتَماااااااـُد الســــــ
 

لْ علاااااااى لُْطفِاااااااِه الشاااااااـاملِ  **  َفَعاااااااوِّ
 

اااانً الضاااارُّ حتااااى لََجااااأُْت              وقااااد َمسَّ
 

 إلاااااااى َكَناااااااِف الفاِضاااااااِل الفاِضااااااالِ  **
 

ٌُـــــااااااـها             ْقااااااْت دولـــااااااـة  رْأ  لقااااااد وفِّ
 

 إلاااااااى الــاااااااـَوِرِع العاااااااالِِم العاِمااااااالِ  **
 ج

ً  بتــدبٌــااااااااـر أَْحـكـــــا  ِمااااااااـها             ملاااااااا
 

 وأَحكااااااااااِم ُمْشـــاااااااااـكلِِها الناااااااااـازلِ  **
 

ْفااااازُع الحـاااااـرُّ ِمااااان َفْضااااالِه             ٌَ  َوَماااااْن 
 ج

 إلاااااى خٌــاااااـِر كــاااااـاٍف لاااااـه كافااااالِ  **
 

اااااَم هللّاُ نقــاااااـَص األَنـاااااـاِم              ومااااان َتمَّ
 جج

ُدِدِه البــااااااااـاذِ  الكاماااااااال  ُْ  بســـااااااااـ
 ج

 فاااااااعَتلَى             َتَواَضااااااَع عاااااان ِرفـــااااااـَعةٍ 
 ج

 وكااااام َحاااااطَّ ِكْبااااار  إلاااااى ســـــاااااـافِل 
 

 كتائُبــــااااااـُه ُكْتُبـــااااااـُه فااااااً الِعـااااااـَدا             
 ج

 وأقــــالُمــااااااااـُه كالقنــااااااااـا الااااااااذابل 
 ج

ااااااَراُع               ٌَ  إذا مااااااا اسااااااـتمدَّ أتـــااااااـاك ال
 ج

 بَمـــااااااااـدِّ بالغتِــــااااااااـِه الهــااااااااـاطل 
 ج

 فااااً َجـااااـْري أقالِمااااِه             تاااار  الَبااااْرقَ 
 

 كماااااا الوبااااالُ فاااااً ُجاااااوِدِه الهامااااال 
 

 تظــاااااـاَهر بالحـااااااـقِّ فاااااً ُحـااااااـْكِمه        
 ج

 (2)وٌااااأَْنُف ماااان بـــااااـاطِن الباطاااال 
 ج

 :وله من قصٌدة من الطوٌل أولها

ِد والَعااْذِل    أََطْلااَت ماان اللااـَْوِم المــااـَُردَّ
 

اااً فاااً الغاااراِم لَفِااا ** ًَّ وإِنِّ  ً ُشـــاااـْغلِ علااا
 

 فمااا الحاابُّ إال النـااـاُر والَعااْذلُ عنااده    
 

ِة الفِْعااالِ  **  هاااواء  باااه ٌــاااـزداُد فاااً قُــــاااـوَّ
 

 َرِضاااٌُت بُسااالطاِن الهاااَو  ُمَتَساااـلِّطاً     
 ج

 َعلَى ُمْهَجتً فاً الحْكاِم باالَجْوِرال الَعاْدلِ  **
 ج

ًَ َساااْهم  ال بَِقْلبِاااَك صـــــــاااـائب       بَِقْلبااا
 

ْجاال ** ٌُنِهااا النُّ ااُت بااه عاان ِسااْحِر أَع ٌْ  (1)ُرِم
 ج
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ــــاااـُه       ٌُِحسُّ ًَّ الحـاااـاِل مماااا   َتنااااُم خلااا
 ج

ااااْهِد ال الُكْحاااال **  َشااااٍج ُكِحلَاااات عٌناااااهُ بالسُّ
 ج

 ومنها:

 وإِنَّ َغااااااَزاالً كالغزالـــــااااااـِة َوْجــااااااـُهُه       
 

ْسـُطو بلٌٍث أَباً ِشاْبل ** ٌَ  ضعٌُف القو  
 

اَنا     وَمْن  َف مع الضَّ ٌْ  َخْصُرهُ المهضوُم َك
 

 (2)ٌنوُء بِِرْدٍف بــــاهٍظ َحْمـــاـلُُه َعْبالِ  **
 ج

 

ِه نااااار  َومــــــــااااـَاُء شاااابٌبٍة          وفااااً خاااادِّ
 ج

 ومااا اجتمااع الضـــااـداِن إاِلَّ َعلَااى َقْتلااً **
 

 ومشااااامولٍة ُساااااقٌُِّتَها مااااان ُرَضــاااااـابِِه        
 ج

اِه مان ُنْقالوما لً ســـ ** ٌْ  و  تقبٌال َخدَّ
 ج

 فمااااان شـــــاااااـفتٌه كأُساااااها وَحباُبهاااااا         
 جج

 (3)ٌَر  ِعْقــَد َثْغاٍر ِعْقاـُدهُ غٌاُر ُمْنَحالِّ  **
 ج

 ومنها:

ْبُت ال َعااْن شاابٌبٍة      وإنااً وإن َشــــااـبَّ
 

 فَمْذَهُب قاوٍم فاً القارٌِض َمَضاْوا َقْبلِاً **
 

 ُطاو لَِصاْبَوٍة    أَأُْخِطىُء فً َقْصادي وأَخْ 
 

 وجامعااُة الســـــااـتٌن قااد َجَمعااْت رجلااً **
 

 

 ومنها ٌصف بستاناً وبركة وسواقً:

 كاااااأّن خرٌااااار المااااااِء فاااااً َجَنباتِاااااه        
 

ِحاانُّ إلااى َوْصاالِ  ** ٌَ  أَنااٌن  لمهجـــــااـوٍر 
 

ٌُوناااااااً كأّنهااااااا          َجَداِولُااااااُه َتْجااااااري ُع
 

اا **  ْقلُنُصااولُ سااٌوٍف المعااات  ماان الصَّ
 

 ومنها:

ِه          وفااااوَق قااااواِم الُغْصااااِن طٌاااار  لَهاااازِّ
 

اااَت ال الَوْصااالِ  **  علاااى أَلِاااٍف للَقْطاااِع ُثبِّ
 

هاااااا          َدْت أطٌــــاااااـاُرهُ فكأَنَّ  وقاااااد َغااااارَّ
 

 قٌاااان  َتطااااَرْحَن الغنااااَء علاااى َمْهااال **
 

 وطابقهااا الاادوالُب فااً ُحْسااِن َزْمااِرِه      
 

 مالئااااِم للشااااكلمطابقااااَة الشــااااـكِل ال **
 ج

 وأظهاااارِت األسااااحاُر ساااارَّ نسااااٌمها        
 ج

ْعاااَرُف بالشاااكل ** ٌُ  بَوْسَوَساااٍة كاااالَخطِّ 
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ااااااه            فلااااااذَّ لنااااااا ذاك النســــــااااااـٌُم كأنَّ
 ج

ُسااال ** اااُة بالرُّ  (1)ِساااـَرار  َتهااااَداهُ األِحبَّ
 ج

 وله من الخفٌف:

 إِْن َتَماااااَد  الِهْجااااَراُن منااااك اتِّصاااااال       
 

ر الُحاااااابَّ بٌننااااااا ذا انفصااااااالِ  ** ٌَّ  َصاااااا
 

الِل إن زاَد أَْفَضااااى         وَصــــااااـدوُد الاااادَّ
 

 بااااك عناااادي إلااااى ُصاااادوِد الَمااااالَلِ  **
 

 واعتقااااادي أْن لااااْو َصـااااـَبْرت قلااااٌالً      
 جج

َقااااْت بٌننااااا صااااروُف اللٌااااالً **  (2)َفرَّ
 ج

 وله مما ٌنقش على سكٌن من المتقارب:

ًَ كـــااااااااااا  ـفُّ الَفَتاااااااااااى         إذا َملََكْتنِااااااااااا
 

 فمااااااا السااااااٌُف واألساااااامُر الااااااذابلُ  **
 

ااااااااً العٌااااااااوُن التااااااااً           وأَْفَتااااااااُك ِمنِّ
 

 (3)ُتَعلَّااااُم ماااان ِســـــــااااـْحِرها باباااالُ  **
 

 وله من قصٌدة من الطوٌل:

 شكوت لها َنْهَدٌن فاً الصادِر باَعاَدا         
 

ِه َوْهاااَو ُمْغاااَرمُ  **  ُمعانَِقهاااا عااان َضااامِّ
 

 

 و َملََكْت أَْمًرا لماا كااَن َخْصـــاـُرها         ول
 

اااَتَظلَّمُ  ** ٌَ  (4)علااى َضااْعفِه مااان ِرْدفِهااا 
 

 

 وله فً أثناء كتاب كتبه إلى بعض أصدقائه من الطوٌل:

ِه          ُهمااااااا قااااااد صاااااااَفَحا َوْرَد َخاااااادِّ  أَُظنُّ
 

ا علااى تْلااك السااوالِف واللََّمااى **  وَماارَّ
 

 بابتً        وإالَّ غراماااااااً فٌهماااااااا وَصااااااا
 

 (5)وكثــــــرة تقبٌلً ُهَما دائماً لَِما **
 (5)لَِما

 وله من قصٌدة أولها شكوى من الخفٌف:

                                                           

 .2/182 بالخريدة القصيدة (1)

 .نفسو السابق (2)

 .نفسو السابق (3)

 .2/183 الخريدة المؤخرة: الردف (4)

 .نفسو السابق (5)
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 ال ُتِطٌلاااااً علاااااى الرحٌاااااِل َمالَِماااااً         
 

 ف َْمااااااٍر إمــااااااـٍْر َكِرْهااااااُت ُمقااااااامً **
 
 

 أيُّ خٌااااااٍر فااااااً بلاااااادٍة ٌسااااااتوي ذو         
 

 (1)الاااانقِص فٌهااااا بفاضااااِل األَقااااوامِ  **
 

 ا:منه

 ضاااااَع َسااااْعًٌِ ومااااا أََفااااْدُت ماااان ا          
 

 داِب فٌمااااا َمَضااااى ماااان األعـااااـَوامِ  **
 

 كاااام كتاااااٍب مثااااِل الكتـــااااـائِب أَْغَنااااى         
 

 

 عاااانهُم فااااً الِعاااادا َغنااااـاَء الحسااااام **
 

 كاااام بَقااااْوٍل أََقْلااااُت ماااان َعثـــــااااـَراٍت         
 

 (2)كاااام ِكااااالٍم أََســـــــااااـْوُتها بَكااااالَمِ  **
 

 منها:

 َوْغااااُدُهْم َوْهااااَو ِرْفااااـُدُهْم َكَسـاااااـَراٍب          
 

 أو خٌااااااٍل مااااان كـــاااااـاذِب األحاااااالمِ  **
 

 وإذا َنْكَبـــــاااااـة  َعَرْتـهــااااااـُْم وَحلَّااااااْت          
 

 باااااُذَراُهْم مااااان الُخطاااااوِب الِجَساااااام **
 

َسااااري         ٌَ مٌناااً  ٌَ ًَ َفاااْوقً َتْحتاااً   َفْهااا
 

 ها وأَماااااامًَوَورائاااااً مااااان َهْولـاااااـ **
 ج

وا           ُهااااااْم واسااااااـَتَقرُّ  وإذا األَْمــااااااـُن َعمَّ
 جج

 ِخْفاااااُت مااااانهْم بــــاااااـواِدَر االنتقاااااام **
 جج

 فأنااااا الدهــااااـَر فااااً َعااااَذاٍب إذا مـااااـا          
 ج

اااااام ** ٌَّ  َساااااـِخطوا أْو َرُضاااااوا عااااان األ
 

 لااااٌَس دنٌـــــااااـاهُم لغٌـااااـِر عبـٌــااااـٍد         
 ج

 النفـاااااـوِس مااااان آِل حاااااامأَدنٌـاااااـاِء  **
 ج

ُموُهــــااااـْم فٌهااااا وفااااٌهْم فعااااادوا           حكَّ
 ج

 كـاااااـلُّ رأٍس مااااانهم بغٌاااااـِر ِزمـاااااـام **
 جج

 وتولَّااااْوا تاااادبٌَرها وهااااً كالشاااامِس         
 ج

 ضااااااٌاًء فأصــااااااـَبَحْت كالظـــااااااـالم **
 ج

 َفَدُعونـــاااااـا ال تأُخاااااُذوا ماااااا بأٌااااادٌنا          
 جج

 ٌحــاااااـكْم بسـاااااـالمَوُروُحاااااوا ٌاااااا و **
 جج

 إّن فااً األرض غٌااَر أُْسااواَن فاااْهُرْب       
 جج

 ماااان أَذاُهااااْم إلااااى بــااااـالِد الشـااااـام **
 ج

 فالرحٌاااالَ الرحٌاااالَ عاااانهم ساااااـرٌعاً          
 ج

 (3)فهاااُم مااان لئااااِم هـاااـذا األَنـــاااـام **
 ج

 وله من قصٌدة من مخلع البسٌط:

                                                           

 .2/183 السابق (1)

  .نفسو بقالسا (2)

  .2/184 السابق (3)
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 قـــــــااااااااـاَم بعااااااااذري لااااااااه عااااااااذار          
 

 أَْشااااااااَبُه شااااااااًٍء باااااااابعِض ُنااااااااونِ  **
 

 اْنُظااااااااْر إِلااااااااى َشْخِصااااااااِه تشاااااااااِهْد         
 

ااااااااَة الفُُتااااااااونِ  **  (1)محاســــااااااااـناً َجمَّ
 

 وله من قصٌدة ٌطلب فروة من الطوٌل:

ااَزلْ      ٌَ  ملٌااك  جمٌاالُ الُخْلااِق والَخْلااِق لاام 
 

ُروقُاااَك فاااً لَْهاااوِ  ** ٌَ  ٌروعاااَك فاااً ِجاااٍد  
 

 

ُمااانُّ بــــــاااـال َمااانٍ  اااداً      ٌَ ٌُْعِطاااً َتَعمُّ  َو
 

** 
اْهو ُرهُ أعطاَك عن َخطاأَ السَّ ٌْ  (2)إذا َغ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْهو  (2)السَّ

 جج

 

 منها:

ٌُْعِطاً علاى كـاـلِّ حالاٍة        ـــــــا َملِكاً  ٌَ  أَ
 

اْحوِ  ** ِم ال الصَّ ٌْ ٌُْعطً أَُخوهُ الغٌاُث فاً الَغا  و
 ج

 

فُاْت      ٌَ  وما أَْبَتِغً ماالً  ولو شــئُت لم 
 

 َقْصااااِدي وال َنْحااااِوي لاااادٌك وهااااذا لااااٌسَ  **
 ج

 
 

 ولكْن لَِفْضِل الَبْرِد فً الجسم َسْوَرة     
 

 ولاااٌس بِاااَواٍق مااان أَذاه ســاااـو  الَفاااْروِ  **
 

 

َماا      ٌُْرِوي مان الظَّ ْكُسونً َو ٌَ  فجوُدَك 
 

اااْرِوي ** ٌَ اااُت مااان َحَساااٍن  ٌْ  وَماااْدحً لماااا أَْولَ
 

 

اُه   ْجـَحاـُد الُعــاـْرَف َربَّ ٌَ      وما أَناا ممان 
 ج

ااااْزوي ** ٌَ  وٌسااااتُر مشااااهوَر الصنٌااااـعِة أَْو 
 

 وظاااهُر أَْمااِرَي فااً الااوالِء كباااطنً        
 جج

ْناااوي ** ٌَ  وكااام ذي نَِفااااٍق ُمْعلِاااٍن ِضاااـدَّ ماااا 
 جج

 ومنها:

َســـاااااـْت تفاااااارُق َمْرَكااااازاً         ٌْ  وقافٌاااااٍة لَ
 

 وتقطاااُع آفــــــــــااااـاق الاااابالِد بااااال َعااااْدوِ  **
 ج

 

 ماان قباال تلحااٌِن َوْزنَِهااا         لهااا َرْوَنااق  
 

ْحُساااُن بالَحاااْدوِ  ** ٌَ  إِذا كاااان بعاااُض الشاااعِر 
 ج

 

 أَماِدَحاااُه اساااتٌقْظ فشــــاااـعُرَك وافاااد         
 ج

 علاااى لَُغاااِويٍ شــــــــاااـاعٍر ناقاااٍد َنْحاااِوي **
 

                                                           

  .نفسو السابق (1)

 .نفسو السابق (2)
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 فمن كاان فاً قاوٍل ُمجٌاداً وقاصاداً       
 ج

ْحُذ فً َنْظِمـــهِ  ** ٌَ  (1)َحْذِوي مِجٌداً به َفْل

 وله من المجتث:

ْرُت َعْناااااااااااُه           كااااااااااام قاااااااااااد َتَصااااااااااابَّ
 

هْ  **  فمااااااااااااااااا أََطْقااااااااااااااااُت ُساااااااااااااااالُوَّ
 

اااااااااااااااااااااالَح لقلباااااااااااااااااااااً           أََر  الصَّ
 

ْه  **  (2)إِذا َنظااااااااااااااااااااْرُت ُدُنااااااااااااااااااااوَّ
 

 :وله من المنسرح

 إِّن نهاااااااااري ماااااااان َبْعااااااااِد فُْرَقتِااااااااِه         
 

 كاللٌااااااااِل هااااااااذا بااااااااذاَك ُمْشااااااااَتبِهُ  **
 

 ن ُمااااااااْدَنف  َكلِااااااااف          ٌقطااااااااُع هااااااااذٌ
 

 ٌكابِااااااااُد الَوْجااااااااَد َوْهااااااااَو ُمْنَتبِااااااااهُ  **
 

 الخاتمة

 وصحبه آله وعلى بعده نبً ال من على والسالم والصالة هلل الحمد

 إلففى أخمففص ،وفنيففا موضففوعيا(  عففرام بففن عمففي) شففعر مففع  التطوافففة ىففذه فبعففد  
 :أىميا من نتائج

 .بيا وتأثر حداثاأل في أّثر عصره مرآة كان الشاعر أن -1
 .والفن األدب غير يمتين لم الشاعر أن عمى يدل المديح في شعره كثرة -2
 قففففادة ومففففدح الصففففميبيين، ضففففد الجيففففاد رايففففة إعففففالء فففففي بنفسففففو الشففففاعر سففففاىم -3

 .الصميبيين ضد الجياد أعمنوا الذين المسممين
 .حقيقية عاطفية تجربة في يقع لم أنو عمى يدل غزلو-4
 .حقيقة الموت عن وحديث عامة نصائح معظمو في رثاؤه جاء -5
 الكففريم القففرآن ومففن الطبيعففة مففن اسففتمده وقففد يكففون، مففا أجففود عمففى وصفففو جففاء -6

 .األدبي الموروث ومن والسنة

                                                           

  .185-2/184 السابق (1)

 .185/ 2 السابق (2)
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 .عنده شائعة الحكمة -7
نما اليجائين الشعراء من يكن لم -8  .ىجاه من عمى ردا ىجاؤه جاء وا 
  – جاءت حيث ،والحديث القديم ينب يجمعون الذين الشعراء من يعد -9

 وتجديد؟ تقميد بين ما متنوعة معانيو ●
  ألفاظ من يناسبو ما غرض لكل فيختار وموىبة خبرة عمى تدل ألفاظو اختيار ●
 .والطبيعة الفني والموروث القرآن من صوره استمد●
 الطويففل بحففر إلففى شففعره فففي كثيففرا يميففل كففان أنففو إال عنففده، الموسففيقى تنففوع مففع ●

 .والخفيف

 .عصره شعراء كبار من يعد عرام فابن وىكذا ●

 .القصد وراء من وهللا

 والمراجع المصادر بأهم قائمة

 

 الكرٌم القرآن :أوال

 والمراجع المصادر :ثانٌا

 .اإلسكندرٌة المعارؾ منشؤة سالم زؼلول محمد األٌوبً العصر فً األدب .1

 المادنً دار شااكر حماودم تاح الجرجاانً القااهر عباد لإلمام البالؼة أسرار .2

 .هـ 1412 األولى الطبعة جدة

 .مصر نهضة بدوي أحمد أحمد األدبً النقد أسس .3

 .ت.د المصرٌة، النهضة دار الشاٌب أحمد األدبً النقد أصول .4

 .م1927 بمصر العربٌة المطبعة الزركلً الدٌن خٌر ،األعالم .5



ًّ  شعر  عّرام بن عل
 

 - 2358 - 

 ـطا القااهرة هارون محمد السالم عبد وشرح تحقٌق للجاحظ والتبٌٌن البٌان .6

 .م 1948 التؤلٌؾ لجنة األولى/ 

 المجلاس طبعاة شارؾ محمد حفنً تحقٌق األصبع أبً البن التحبٌر تحرٌر .7

  .هـ 1383 اإلسالمٌة للشبون األعلى

 .م1981 المعارؾ دار ،وآخرون ٌنحس طه ،األدبً التوجٌه .8

 العلمٌااة الكتااب دار للسااٌوطً والقاااهرة مصاار أخبااار فااً المحاضاارة حساان .9

 . م1997 األولى لطبعةا بٌروت

 مصار نهضاة،بدوي أحماد أحماد الصلٌبٌة الحروب عصر فً األدبٌة الحٌاة .12

 .م1979 الثامنة الطبعة

 وآخارون أماٌن أحمد نشر األصفهانً للعماد العصر وجرٌدة القصر خرٌدة .11

  .م1951 القاهرة والنشر والترجمة التؤلٌؾ لجنة مطبعة

  .القاهرة الفكر دار نحسٌ كامل محمد األٌوبً الشعر فً دراسات .12

 محماد محماود وتعلٌاق قاراءة الجرجاانً القااهر عباد لإلماام اإلعجاز دالبل .13

 .1992 ط المدنً مطبعة شاكر

 .م1913 ط التبرٌزي شرح تمام ألبً الحماسة دٌوان .14

 .1996 أولً ط لبنان بٌروت الجٌل دار بشار دٌوان .15

 .هـ1415بٌروت العلمٌة الكتب دار بسج، حسن أحمد/تح الرمة، ذى دٌوان .16
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 األنادلس دار عبدالحمٌاد، الادٌن محى محمد/ تح ربٌعة، أبً بن عمر دٌوان .17

 .ت.د بٌروت،

 .م1985 بٌروت العلمٌة الكتب دار قتٌبة البن ،والشعراء الشعر .18

 حسن محمد سعد تحقٌق لألدفوي الصعٌد نجباء أسماء الجامع السعٌد الطالع .19

  .المصرٌة الدار طبعة الحاجري طه/ د و

 محماد/تاح ،القٌرواناً رشاٌق البان ونقاده وآداباه الشاعر محاسان فاً مدةالع .22

 .1981م الخامسة الطبعة الجٌل دار عبدالحمٌد الدٌن محى

 محمااد/ د و الحاااجري طااه/ د تحقٌااق العلااوي طباطبااا الباان الشااعر عٌااار .21

 .(الطباعة فن شركة) سالم  زؼلول

 دار ،بعةالسااا الطبعااة ،ضااٌؾ شااوقً د العربااً الشااعر فااً ومذاهبااه الفاان .22

  .م1969 بمصر المعارؾ

 السااعٌد  اإلبداعٌااة وطاقاتهااا الفنٌااة اتجاهاتهااا الحاادٌث العربااً الشااعر لؽااة .23

 .1984 ،1ط العربٌة النهضة دار .الورقً

 الفكار دار الطٌاب هللا عباد 1/2 وصاناعتها العارب أشاعار فهام إلاى المرشد .24

 .م 1955 األولى الطبعة

 . بٌروت العربً التراث ٌاءإح دار كحاله رضا عمر المإلفٌن معجم .25

 .ت.د الشعب، دار ،خلدون ابن مقدمة .26
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 تااونس الخوجااة، باان الحبٌااب محمااد تحقٌااق األدباااء وسااراج البلؽاااء مناااهج .27

 .م1966

 .الثالث اإلصدار الشعرٌة الموسوعة .28

 مكتبااة الاداٌم عبااد صاابر د ،والتطااور الثباات بااٌن  العرباً الشااعر موساٌقى .29

  .1993 ط الخانجً

 .م2221 سنة طبعة ذكري أبو السٌد/ د العربً الشعر أوزان موسٌقى .32

 مصطفى كمال تحقٌق الثانٌة الطبعة جعفر بن قدامة الفرج ألبً  الشعر نقد .31

 .الخانجً مكتبة

 بارلٌن، شافارتس، كاالوس حطاٌط، أحماد اعتناء -الصفدى-بالوفٌات الوافى .32

 .22مج .م2227 ،1ط

 هاشم تحقٌق لجرجانًا العزٌز عبد للقاضً وخصومه المتنبً بٌن الوساطة .33

  .العربٌة الكتب إحٌاء دار الشاذلً

 الطبعااة الحلبااً ط اللطٌااؾ عبااد محمااد علااً تحقٌااق للثعااالبً الاادهر ٌتٌمااة .34

 .األولى
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 الموضوعات فهرس

 الصفحة وعــــــالموض         

 3331 ...........................................................المقدمة

 3313 ................................................الحٌاة :األول المبحث

 3313 ...  .............................الموضوعٌة الدراسة :الثانً المبحث

 3311 ......................................................حٌالمد :أوالً 

 3361 ......................................................الؽزل :ثانٌاً 

 3366 ...      ...................................................الرثاء :ثالثاً 

 3351 ................................................... الوصؾ :رابعاً 

 3311     ....................................................الفخر :خامسا

 3315 ..   .................................................الحكمة :سادساً 

 3318 ....   ................................................الهجاء :سابعاً 

 3383      ...................................... الفنٌة السمات :الثالث المبحث

 3388 ..  .........................................وبها األسلوبٌة المالمح

 3311 ...................................واإلنشاء الخبر بٌن التنوع أوالً:

 3313 ....................................................التكرار ثانٌاً:

 3311 ........المعاصر السهلو القدٌم الجزل بٌن ما األسلوب تنوع ثالثاً:

 3311 ........................................الفكاهة بروح التمتع رابعاً:

 3311 ........................المعنى إهمال دون باللفظ االهتمام خامساً:
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 3318 ...........................................................األلفاظ

 3313 ..........................................................المعانً

 3311 ........................................................... الخٌال

 3331 .........................................................الموسٌقى

 3331 ...............................................الخارجٌة الموسٌقى

 3333 ................................................الداخلٌة الموسٌقى

 3331 .......................(...............عرام بن علً) بؤشعار ثبت

 3315 ........................................................  الخاتمة

 3311 .........................................لمراجعوا المصادر بأهم قائمة

 3363 ..................................................فهرس الموضوعات

 

 

 

 

 




