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 بحثملخص ال
دور البحث حول شعر علي بن أفلح العبسي فيهتم بجمعه من مظانه ،وترتيبه ي

 المعجم يف ثبت خاص يف هناية البحث ،كما تدور على حروف

دراسة موضوعية حول أغراض الشعر التي كتب فيها الشاعر ،ويعلل لكثرة النظم 

يف موضوعات بعينها ،ثم دراسة فنية لشعره هتتم بالسمات األسلوبية الفنية من 

ا تكرار وجناس وغيرها ،كما تتعرض الدراسة الفنية للخيال والصورة عنده وأثره

يف المعنى ،فضال عن دراسة موسيقى الشعر لديه والبحور التي نظم عليها ومدى 

 مالءمتها لألغراض الشعرية .
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Abstract 

This research paper is centered on Ali Ibn ᾿Aflaḥ Al-ʿAbsi’s 

poetry, collected from its sources and arranged alphabetically in an 

appendix to the paper. The paper studies the poet’s objectives 

according to the topics dealt with in his poetry. It pinpoints the 

reasons for his choosing to compose much more on specific topics 

than others. The researcher has conducted a technical study of the 

stylistic characteristics of his poetry, including emphasis by 

repetition, assonance, as well as imagery and its effect on the 

meaning. Furthermore, the study tackles the music of his poetry 

and the meters used and assesses their suitability for the purposes 

dealt with.  

Key words:  Arabic literature – poetry – ‛Ali bin Aflaḥ - Al ʿAbsi 

– collection - study  



  

 
 فتح الله عبد العزيزعليوه د/ بديعأ.

 هـ جمع ودراسة 635) شعر علي بن أفلح العبسي المتوفى سنة 

 
 

 

 

 مقدمة البحث

ومن  منها ما تم الكشف عنه ومنها ما ينتظر، إن تراثنا العربي مليء بالكنوز،

تلك الكنوز شعر علي بن أفلح العبسي الذي لم يتعرض له أحد بالدرس 

فهي كتابات وإن كان العلماء القدامى قد نقلوا بعض شعره يف كتبهم  والعناية،

وشعره ال يزال يحتاج إلى جمع  وال تمنحه قدره، قليلة ال تويف الرجل حقه،

 وتحقيق ودراسة. وهذا ما ننتوي فعله بحول اهلل.

ولم أجد يف عصرنا الحديث من اعتنى بشعر الرجل إال األستاذ إبراهيم صالح 

نصر بن لى أبي الحسن إوالمنسوب خطأ  الذي حقق كتاب البديع لعلي بن أفلح،

وصاحب كتاب  وهو من علماء بالد ما وراء النهر، الحسن المرغيناين،

أما كتاب البديع فقد أثبت األستاذ إبراهيم صالح  )المحاسن يف النظم والنثر(،

 أن الكتاب أول يف وذكر –صحة نسبه إلى علي بن أفلح وهو فتح جديد ـال شك 

ا ضاع أكثره وبقي أقله،شعر   للرجل  أكثر ما تبقى من شعره.وجمع  ا كثير 

وعيون  مثل: الخريدة، و بعون اهلل سأجمع شعره من مظاهنا يف كتب القدماء،

 والمنتظم، وتذكرة ابن العديم، وذيل تاريخ بغداد، ووفيات األعيان، التواريخ،

ثم أعكف  ويف الرتاث العربي للدكتور مصطفى جواد وغيرها ، ووفيات األعيان،

ثم أدرس شعره دراسة تحليلية تبين  حة نسبته إليه،على تحقيق شعره وبيان ص

  ماله وما عليه.

كان  وعلي بن أفلح واحد من شعراء القرنين الخامس والسادس الهجريين، 

ا يف بالط المسرتشد العباسي. له عدة مؤلفات منها: البديع، ومقدمة ابن  شاعر 

ه ديوان شعر هـ . ول635 وديوان ترسل. وتويف سنة وحماسة ابن أفلح، أفلح،
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ب بحس –ولم يتعرض أحد من الباحثين حديث ا  كتب عنه السابقون، مفقود،

بخاصة شعره. ويف هذا البحث سنبحث عن  ،الرجل آثار دراسة إلى –علمي 

ا علمي ا، ونجمعها، أشعاره يف مظاهنا، وسنعطي للرجل حقه من  ونحققها تحقيق 

ا علمي ا يف هناية البحث،ثم نورد ثبت ا بأشعار الرجل م الدرس والعناية،  حققة تحقيق 

ا وكاتب ا وبالغي ا، وعلى الرغم من أن ما وصلنا من شعره هو  فالرجل كان شاعر 

ا يستحق العناية  القليل والذي ضاع هو األكثر، ا رائع  غير أن ما وصلنا يحمل زاد 

ا؛ وذلك لوجود ظواهر وأساليب خاصة  والدرس، ا خاص  وأن نوليه اهتمام 

، كما يلقي الضوء على أهم ظواهر الشعر يف هذا العصر. وسوف يسير بالشاعر

 البحث على الخطة التالية:

:ـ المقدمة وهبا أسباب إختيار الموضوع وأهم الدراسات السابقة ، ثم  أوال 

 0خطة البحث ،ثم أهداف البحث ،ثم االستفادة من البحث

 الشعرية . وأهم موضوعاته ثاني ا:ـ التمهيد: وبه التعريف بالشاعر

 ويشمل:ـ ثالث ا:ـ الفصل األول: الدراسة الموضوعية للشعر،

 مثل: شيوع الهجاء والغزل. أهم الظواهر يف شعره، -أ

 أهم الموضوعات التي تناولها يف شعره.  -ب

ا:ـ الفصل الثاين: الدراسة الفنية لألشعار،  ويشمل:ـ رابع 

 أهم الظواهر األسلوبية.  -أ

 الخيال وأثره يف شعره. -ب

 وسيقى الداخلية والخارجية. جـ الم

ا علمي ا. ا:ـ الفصل الثالث: ثبت بأشعار علي بن أفلح محققة تحقيق    خامس 
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ا:ـ خاتمة هبا أهم نتائج البحث وما توصل إليه .   سادس 

ا:ـ قائمة بأهم المصادر والمراجع التي اعتمد عليها البحث.   سابع 

 ثامن ا:ـ فهارس. 

 أهداف البحث 

  دة أهداف:ـيرمي البحث إلى ع

 جمع وتحقيق ديوان الشاعر وإظهاره للنور.  -1

 إعطاء الشاعر واألديب علي بن أفلح حقه من الدرس والعناية.  -2

 ويف عصره عامة. دراسة أسباب انتشار ظاهرة الهجاء يف شعره خاصة، -3

 توضيح أسباب إكثاره من الغزل. -4

ا مرموق ا يف عصره.  -6  إظهار مكانته كاتب ا وشاعر 
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 لتمهيد )الشاعر واملوضوع (ا
التعريف بالشاعر

(0): 

لقبه الخليفة المسرتشد  بن أفلح بن محمد العبسي، يهو أبو القاسم عل

 بـ)جمال الملك(.

:هذه النسبة إلى عبس،
ّ
وال  وهو اسم لعدة قبائل، قال ابن خلكان: )والعبسي

 أيِّها ينسب المذكور(. أعلم إلى

 والدته ونشأته:

يفيَّة"فهاين: قال العماد األص وأصله من الحلة السَّ
وعليه فمن المعقول  ،" (9)

وهبا تلقى مبادئ علومه ومنهجه الفكري  أن تكون والدته ونشأته األولى هبا،

 والديني.

وقد حقق األستاذ إبراهيم صالح كتاب  واختلف المؤرخون يف تاريخ مولده،

ا سنه مولده،ويف مقدمة التحقيق ح وأكد نسبته إلى ابن أفلح، البديع،  قق أيض 

 هـ.443والتي ذكرها ابن النجار على وجه الدقة سنة 

 صفاته:

وكان هذا ابن أفلح فظيع "( بقوله: 2/54وصفه العماد يف الخريدة )

ا"(: 1/143وقال ) ،"المنظر  . "وكان وجهه منكر 

                                                 

 6/26تحقيق إبراهيم صالح ص راجع البديع جمال الدين أبي القاسم علي بن أفلح العبسي (0)

 البديع  2002الطبعة األولي هيئة أبو ظبي للثقافة والرتاث المجمع الثقايف 

الحلة بلدة بالعراق بين بغداد والكوفة على الفرات يف برِّ الكوفة، اختطها سيف الدولة صدقة (9)

/ 2ألعيان ووفيات ا 2/224هـ فنسبت إليه )معجم البلدان 426بن منصور بن دبيس يف سنة 

421 ) 
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 ."2/54الخريدة "قال سديد الدولة ابن األنباري: وكذا قال شانئوه،

 ن يـــــــــــــا فتـــــــــــــى أفلــــــــــــــح وإ

 

ـــــــــا   ـــــــــ  أفلح ـــــــــن   ـــــــــأ يك  ل

هٌ   ــــــــــــــ  وجــــــــــــــ  م ــــــــــــــو   ل

 

ـــــــــى  ـــــــــن  ر    ـــــــــد  م  ـــــــــود  ر  أس

 (. 12/350وعيون التواريخ  2/56وقال فيه قمر الدولة ابن دّواس:)الخريدة  

 هـــــــــذا ابـــــــــن افلـــــــــح كاتـــــــــب 

 

 متفــــــــــــــــــــــــرد بصــــــــــــــــــــــــفاته  

 أقالمــــــــــــــه مــــــــــــــن غيــــــــــــــره  

 

 ودواتـــــــــــــــه مـــــــــــــــن ذاتـــــــــــــــه 

  صلته باألمراء والخلفاء : 

فقرر االتصال بأمير البلدة  مرحلة مبكرة من عمره، أحسن ابن أفلح بنبوغه يف 

فعينه  ،"دبيس بن علي بن مزيد"وكان أميرها  التي يعيش فيها وهي مدينة الحلة،

 دبيس كاتب ا بين يديه.

يف قوله: )وكان أبو القاسم  2/421ويؤكد ذلك ما ذكره العماد يف الخريدة  

  شبيبته(.علي بن أفلح الشاعر المشهور كاتب ا بين يديه يف

فإذا كانت والدة ابن أفلح سنة  هـ474وقيل  3والمعروف أن دبيس تويف سنة 

 هـ فإنَّه من المحتمل أن تكون خدمته بدأت وهو يف سن العشرين،443

 واستمرت عشر سنوات حتى وفاة دبيس.

 واتصل بالخليفة وأرباب المراتب، وانتقل بعدها إلى عاصمة الخالفة بغداد،

جوائزهم، وكان إخالصه لدبيس الجد ال يزال بنفسه، فكان يميل ونال  فمدحهم،
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بدليل مراسالته التي تواصلت لدبيس وهو يف خدمة  (0)إلى دبيس الحفيد

 الخليفة وينعم هبباته وجوائزه.

ولعل مرد ذلك الوفاء لدبيس راجع إلى البلدية، واالشرتاك يف المذهب 

 الديني.

 : صلته باخلليفة املسرتشد وخيانته له

لم يرتك ابن أفلح الحلة وأميرها بسبب خالفات أو بغضاء، وإنما وجد يف 

نفسه أن المدينة الصغيرة ال تتسع لنبوغه وال تتحمل عبقريته، فقرر أن يهاجر الى 

بالد أرحب ومكان أفسح يستطيع أن يحتمل نبوغه وعبقريته، وما تلك إال بغداد 

ومدح أمراءها وكرباءها، ونال  عاصمة الخالفة وحاضرة الدنيا، فهاجر إليها

جوائزهم، ثم اتصل بالخليفة المسرتشد الذي أغدق عليه الهبات، وزاد يف 

 منزلته، وجعله من علية القوم، ولقبه بجمال الملك. إكرامه، ورفع

يقول ابن الجوزي: )وكان قد خلع عليه المسرتشد باهلل ولقبه بجمال الملك، 

ا إلى جانبها، فهدم وأعطاه أربعة آدر يف درب الشاكري ة، وكان قد اشرتى دور 

                                                 

هو دبيس بن صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد األسدي، أبو العز ملك العرب كان  (0)

جوادا كريما عنده معرفة باألدب والشعر، تمكن يف خالفة المسرتشد واستولى على كثير من 

 بالد العراق، كان يف خدمة السلطان السلجوقي مسعود بن ملكشاه وهم نازلون على باب

المراغة يف بالد أذربيجان ومعهم  الخليفة المسرتشد، فهجم الباطنية خيمة الخليفة وقتلوه 

،فأراد السلطان مسعود أن تنسب القضية إلى دبيس ،فأمر بعض مماليكه أن يضرب رأس 

هـ.وفيات األعيان 622دبيس بالسيف ،وهو جالس على باب خيمة السلطان وكان ذلك سنة 

 . 13/307والبداية والنهاية  610-13/607لوفيات والوايف با 2/253-256
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ا كبيرة، وأعطاه الخليفة خمسمائة دينار، وأطلق له مئة جذع  الكلَّ وأنشأ دار 

ا، فأمر  ا كل سنة، فظهر أنَّه يكاتب دبيس  ، وأجرى له إدرار 
ةٍ ومئتي ألف آُجرَّ

 هـ، وكان قد غرم عليها عشرين ألف دينار(.617المسرتشد بنقض داره سنة 

هرب ابن أفلح، وتنقل بين البالد، ثم التجأ إلى تكريت، فاستجار بواليها  ثم

الذي توسط له عند الخليفة حتى عفا عنه، وعاد إلى بغداد،  (0)هبروز الخادم 

 فاستقر هبا حتى وفاته.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

هبروز بن عبد اهلل ،أبو الحسن الخادم األبيض الغياثي كان يلقب بمجاهد الدين ولي العراق  (0)

 ( 11/45هـ )المنتظم 640نيفًا وثالثين سنة ،تويف سنة 
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 الفصل األول
 الدراسة املوضوعية للشعر

 ويشمل:ـ
 ـاملبحث األول:

 عره شيوع اهلجاء والغزلأهم الظواهر يف ش

 املبحث الثاني:ـ
 أهم املوضوعات اليت تناوهلا يف شعره
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 أهم الظواهر يف شعره شيوع اهلجاء والغزل املبحث األول:ـ
 اهلجاء أوًلا:ـ

جاء الهجاء والغزل يف المرتبة األولى من حيث عدد المقطعات فيما وصلنا 

 الهجاء راجعة إلى طبيعته الشخصية، من شعر ابن أفلح العبسي، ولعل كثرة

ا الرجل بقوله:  ) وكان ابن وصفاته الجسدية، فكما ذكر العماد يف الخريدة واصف 

  .(0)(أفلح فظيع المنظر

ا(  ويف موضع آخر قال: ) وكان وجهه منكر 
(9).  

وكان )شديد الهجاء بذيء اللسان، وله مهاج ومثالب يف أعراض الناس، فإذا  

ا أم وليًّا ( حتى اتضح له المع نى يف هجو أحد، لم يبال أمحسن ا كان أم مسيئ ا، عدو 

 أوجب له مقت الناس. 

هذا الخلق الغريب هو الذي أوصله إلى ما وصل إليه من هدم داره وتشرده  

يف البلدان، وضياع شعره الذي كان يحتفظ به يف داره الفاخرة، ولما أمر الخليفة 

َذ وأخذ من ب  .(3)يته أشعاره كلها (هبدم داره نفَّ

ا ومنهم سديد الدولة ابن  وذكرنا يف التعريف بالشاعر أن شانئيه قد هجوه أيض 

 بقوله: (4)األنباري

 يـــــــــــــا فتـــــــــــــي أفلـــــــــــــح وإن 

 

 لــــــــأ يكــــــــن  ــــــــ  أفلحــــــــا  
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ٌه  ـــــــــــــ  وجـــــــــــــ  م ـــــــــــــو   ل

 

ـــــــــن ر ـــــــــا  ـــــــــد  م   1أســـــــــود  ر

اس بقوله:    (9)كما هجاه قمر الدولة بن دوَّ

ــــــــ   ــــــــح  ا  ــــــــن أفل  هــــــــفا اب

 

 رٌد بصـــــــــــــــــــــفا  متفـــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــره   ـــــــــــــن  ي  أ المـــــــــــــ  م

 

ـــــــــــــ   ـــــــــــــن ذا  ـــــــــــــ  م  ودوا 

ا جسدي ا أو فكري ا فإنه يحاول أن يجبَُر   وإذا كان اإلنسان يعاين يف نفسه نقص 

أو بصوت  أو التغافل وعدم المباالة، ذلك بأمور مختلفة منها التكرب والتعالي،

عاء النقص مرتفع وضجيج ملفت، أو بمعايرة اآلخرين بما لديهم من نقص، أو اد

 يف غيره، إلى آخر تلك الحيل التي تصرف األنظار عما يراه يف نفسه من نقص.

ولو نظرنا يف أشهر شعراء الهجاء يف أدبنا العربي لوجدنا أن لدى كثير منهم 

نقائص يحاولون إخفاءها أو سرتها أو صرف األنظار عنها، فالجاحظ مثال  كان 

تبه يبحث عن عورات الناس مثل كتابيه وتجده يف ك منكر الوجه جاحظ العينين،

كما نجد أبا العالء المعري وبشار بن برد وهما من فاقدي  البخالء والحيوان،

ا إال  البصر كانا هجائين كبيرين، ا لم يرتك أحد  كذلك كان الحطيئة هاجي ا مقزع 

 حتى أنه حينما لم يجد من يهجوه هجا نفسه فقال: هجاه،

ــــــ ه اهلل  لق ــــــو  ــــــا ش    أرى وجًه

 

ـــب ح   ـــا ب    ـــن  وجـــ   و ر ـــب ح  م  قر  ف 
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ا، كما  فقد هجا الساسة من حكام وأمراء ووزراء، وقد جاء هجاء ابن أفلح متنوع 

يف  هجا األصدقاء واألقران وغيرهم ممن عرفهم، فمن الهجاء األول ما قاله يف

  الوزير أحمد بن نظام الُمْلك: ] من المتقارب[

  صــــــــــدلر أرو ر الــــــــــو ير

 

ه   و ــــــد  ــــــد  ن  بالوا    منــــــع  ابذ 

 و ٌل على الباب يبغـي الـد و 

 

 ل  والبـــاب  الصـــجرة ال امـــده   

ـــ     ق   ولـــأ أعلـــأ العـــفر     ل 

 

ه     فكنــــو أعــــود علــــى  اعــــد 

ت حـــو    ـــدر إح ف   فصـــحور محم

 

ــــده    ــــى الما  ــــو ير عل ــــال ال  فق

ــي  فــتح الوجــوه     ومــن دون فتح 

 

ه     ـــد  الرجـــوا  مـــن الفا ـــد   (0)فعر

قول: إنه قصد الوزير أحمد بن نظام الملك يف الظهيرة، وكان الوزير قد منع ي 

 من أمة فوجد – الغداء طعام موعد أنه ويبدو –الدخول عليه يف تلك الساعة 

ا كان الباب ولكن الوزير، على الدخول يبغي كل   بالباب يقفون الناس  موصد 

فلن  الباب قرعت رحت لو بل بالدخول، شخص ألي يسمح ال شديد بإحكام

فال أمل يف مناداة صخرة، ويتعجب من  يجيبك أحد؛ لذا شبهه بالصخرة الجامدة،

، والشاعر يعرف  ا مقبوال  غلق الباب يف وجه قاصديه، وال يجد لذلك عذر 

الحاجب فناداه باسمه بصوت مرتفع )فصحُت محمُد إال فتحَت( فلم يجد 

ا من االجابة من وراء الباب فقال: الوزير على المائدة.لذا فلم يجد  الحاجب بد 

فقد  الشاعر إال الرجوع سبيال  للخروج من هذا الموقف لحفظ ماء وجهه،

كما أن غلق الوجوه عالمة على من  أغلقت الوجوه قبل أن تغلق األبواب،
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أغلقت قلوهبم وطمست أعينهم، فراحوا يسترتون خلف األبواب، فيحجبون عن 

 الناس الخير.

ؤساء وقد وصل إلى بابه فمنعه البّواُب من الدخول إليه: ] من وله يف بعض الرَّ 

 السريع[

ـــــــــــــــك إْذ َردَّين   شـــــــــــــــكرُت بواب

 

ـــــــــُه غيـــــــــري علـــــــــى رّده     وَذمَّ

ــــــــــــــــدين م نَّــــــــــــــــة     ألَنـــــــــــــــُه َقلَّ

 

ــــده    ــــراَق يف حم ــــتوجُب اإلغ  تس

 أعـــــاذين مـــــن ُقـــــبح  ملقـــــاك لـــــي  

 

ه    َك الّزائـــــــــد  يف حـــــــــدِّ  وك ْبـــــــــر 

 نفعـــــذت أن ُأْضـــــرع َخـــــّدي لمـــــ 

 

هْ     (0)مـاُء الحيـا قــد غـاَض مـن َخــدِّ

إنه يقدم الشكر الي الحاجب الذي منعه من لقاء ذاك الرئيس أو المسئول يف   

ه آخرون على المنع، ويعلل ذلك بأنه تقلد من الحاجب منَّة تستوجب  حين ذمَّ

وما ذلك إال ألنه أعاذه من قبح رؤيا ذلك المسئول،  اإلغراق يف الحمد والثناء،

عاينة كربه وصلفه الزائد عن الحد، والمتجاوز لقدره، فاستعاذ الشاعر أن وم

يضرع بخده لذلك الشخص الذي فقد ماء الحياء مذ غاص يف خده فلم يعد 

ا، ونلحظ هذا الذم والهجاء القوي الذي جاء بتلك  يستحي أو يعرف للحياء طريق 

لمنة بعدم السماح له الصورة الغريبة التي قدم فيها الشكر للحاجب الذي قلده ا

  برؤية ذلك الشخص القبيح المتكرب الذي فقد الحياء، فاستحق الذم والهجاء.

  الوزير: ] من الرمل[ وله يف الُمعين المختص  

 قـــــــل للعميـــــــد المســـــــتجد لنـــــــا

 

ــــــــــُل   ــــــــــْؤَدد  الَهَب ــــــــــي ألُمِّ الس   عنِّ
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ـــا ـــان وم ـــى الزم ـــْئَت عل ـــف ش  ـــْه كي  ت 

 

نا دوُل      أحببـــــــَت فاصـــــــنْع فالـــــــد 

ا  ـــــــر  ُمْجتهـــــــد  ـــــــوَب الك ْب ـــــــّردَّ ث  وَت

 

 (0)هـــــل أنـــــت إال ذلـــــك الرجـــــُل   

للمعين المختص الوزير على  إن الشاعر يقدم الشكر الدائم بدوام الحياة  

فما تلك النعمة العظيمة واليد الكريمة التي تستوجب كل هذا  نعمة أنعمها عليه،

ما هي إال أنه ليس له على  يجيب الشاعر بأن تلك النعمة وهذه المنَّةـ الشكر؟ 

لذا فسيظل ما عاش يعرف تلك النعمة  ؛الشاعر أي  منَّة أو نعمة حتى يشكره عليها

 وسيظل ما عاش ينكر له أيَّ منة.

 وقال يف العميد محمد الخرقاين لما تولى عمادة بغداد:]من السريع[

ا  ــــــــــد  ــــــــــين  ي ــــــــــدي ل ْلُمع ن  إّن ع 

 

ــــــدْهَر أشــــــُكُرها  ــــــُت ال ــــــا حيي  م

ـــــــهصـــــــانن   ي عـــــــن أن تكـــــــون َل

 

ــــــــــــدي ُأَحبُِّرهــــــــــــا   نْ
ــــــــــــة  ع   م نَّ

ــــــــا   ُفه ــــــــا عشــــــــُت أعر  ــــــــا م  فأن

 

ــــــا  ــــــُث ُأْنك ُره ــــــن حي ا م ــــــد   (9)أب

َع  وقال ابن العديم أنشدين  بعض المصريين البن أفلح يف خليفة عصره وقد وقَّ

  [ا إلى الوزير فلم يتلّقُه بالقبول: ]من البسيطله توقيع  

ـــي  ر   ـــو ل ـــد و ع ـــة  اهلل   ـــا ليف  م

 

ــــ ر   مر ــــن  يرتم   إلــــى الــــو ير ولكــــن م 

هر   ــــ   ين ب ــــفر ل تــــ ر بالص   فكــــل  مــــن ج 

 

ـــ   ي ـــتم   ـــف الحصـــاة   ـــَن  الص   نب 

ـــ     ل مـــو  ب  ـــد ع  ـــان هـــفا   ـــ ه  إن     ف

 

ل مـــ ر   ع   (3)وآه  إن  ـــان هـــفا لســـو    
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له مسؤليته المن ،ليرقق قلبه ؛يخاطب الخليفة ويناديه بخليفة اهلل  وطة ويحمِّ

ا  ،فهو خليفة اهلل يف أرضه ،به ُرُه بأنَّه قد وقَّع له أمر  وبيده األمر والنهي، ويذكِّ

ولم ينفذ ما  ،جراءاتفلم يتمم اإل ،بمنحة أو عطية وقد ذهب هبا الى الوزير

فمن رآه نبذه نبذ الحصاة كأن  ،كتب، ثم دار بمكتوبه ذاك على كثير من المسؤلين

ويشتم من قرأه، ثم يرجع األمر الى الخليفة مرة  ،الصك يحمل لسان ا يسب به

وآه أخرى للحسرة  لو كنت تعلم هذا األمر وسكت عليه، ،آه :فيقول ،أخرى

وليس معنى البيت  .واأللم إن كنت ال تعلم ما يدور يف قصرك وما يْفَعل بأوامرك

  :األخير ببعيد عن قول الشاعر

 إن  نـــو ح  ـــدر  فتلـــ  مصـــيبة

 

 فالمصـــيبة أع ـــأ وإن  نـــو  ـــدر   

  :(0)وقال يف أنوشروان الوزير وكان يف غاية التواضع )من السريع( 

وان مـــــــــــا فيـــــــــــ    ـــــــــــر   إ ّن أنوش 

 

ـــــــــــ     رّجي ـــــــــــا   لمر  ســـــــــــوى  ي

ـــــ   ـــــّل ال ـــــود    رجل  ال ـــــودر  

 

 وإن  عـــــــــــّدى فـــــــــــ لى فيـــــــــــ    

ـــــــــةً    رّوج  لراجيـــــــــ  ولـــــــــو  ّب

 

ّ  مـــن الّتيـــ     ـــد  علـــى العـــر  (9)وا عر

فما دخل عليه أحد  إال وقام إليه  ،رجل يف غاية التواضع يقول: إنَّ أنوشروان 

ا لمالقاته والرتحيب به، ولكن قاصده ال يريد هذا الرتحيب وال تلك  منتفض 

ولكن أنوشروان بخيل بالمال شحيح  وإنما قصده باغي ا كرمه وجوده، ،الحفاوة

 يف الرتحيب،وال يعطي فقط إال هذا الكرم المعنوي يف اللقاء والحفاوة  ،بالعطاء

ا فكرمه باللسان يف كلمات  ،وإن زاد كرمه عن حد القيام ،فكرمه يف رجليه قيام 
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لذا يقدم الشاعر له النصح بأن يعطي لراجيه ولو حبة  ؛معسولة وعبارات جميلة

وبعد ذلك اجلس على عرشك  ،من تمر أو غيره )يعني العطاء المادي وإن قل(

 ولقاصديك أكرم.عند راجيك أفضل،  يف كرب وتيه فهذا

 (0)من السريع((و ال   الو ير أ مد بن ن ا  المل  

ــــــــادةٌ  ــــــــ  ع ــــــــي   ل ــــــــا ل ن  و يرر

 

ـــــــــان    ـــــــــال  وإ س ـــــــــفل  إفا  بب

ـــــ   ـــــر  شـــــعاًرا ل ب 
ـــــد جعـــــل  الك    

 

ــــــي  يق اــــــي  ــــــّ  إنســــــان   فل

ــــر ه  ب 
ــــن    ــــلرانر م أ  الّس

ــــأ يســــل   ل

 

 عليـــــــــــ  مـــــــــــا رّد بـــــــــــ عالن   

ــــــــ  ح  ــــــــان مــــــــن  يهــــــــ     َّن

 

 مان  مــــــــــوّرٌي ملــــــــــ   ســــــــــلي 

قــــــــــــٌة دا ًمــــــــــــا   أبوابرــــــــــــ  مغل 

 

ـــــــــيفان    ـــــــــاد  و   ّف ـــــــــن دون ور  م

ــــا  ــــن فتحه ــــ  الرــــار  م ــــد أي   

 

  َنهـــــــــــا أجفـــــــــــان عميـــــــــــان 

ا عن بخله، - البخيل الوزيرـ فإن كان سابقه    يقابل الناس بالرتحاب عوض 

متكرب متعجرف، وليس له عادة يف إحسان أو ـ فوق بخله وشحه ـ فهذا الوزير 

افضل، ويحمل فوق  ا له  ،هذه الخصلة الرديئة كرب ا وصلف  حتى صار الكرب شعار 

فال يقضي حق إنسان، حتى أن السلطان نفسه لم يسلم من كربه، وكأنه يملك 

ا  ؛فهو يقسمه يف الناس كيف يشاء ،ميراث سيدنا سليمان ولذا فأبوابه مغلقة دائم 

كما يئس  يف وجه الوفود والضيفان، حتى يئس الطارق من فتح تلك األبواب

 األعمى من فتح جفونه لرتى النور.

 و ال   و ير آ ر يلب  السواد  ين يجرج   مو ب :

ـــــــــــوا  ـــــــــــب  ر الس  ـــــــــــر  لر ي  و     و 

 

ـــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــ ر   الموا    د  ل 
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ـــــــــــت     س  ـــــــــــ   د   وهـــــــــــو   وس 

 

ــــــــــــ     ا   ــــــــــــلر    ــــــــــــٌر م      ا  

ــــــــو  ــــــــوى الر   ــــــــ  س ــــــــا إلي  م

 

ـــــــــــــــ     را   ـــــــــــــــاب  الم   (0)ب  بب

ن يخرج يف موكبه ال يرتدي سوى السواد، ولكنه يف وسط إنَّ الوزير حي يقول: 

دسته بال قيمة تذكر، فهو حاضر مثل غائب، وما من سبيل إليه سوى ركوب 

 الصعاب وتحمل المشاق.

 ا:] من م زوء الكامل[ا ذ ينً و ال   بعض و راء عصره و ان نحيفً  

 لـــــــــــوح الســــــــــــواد وذ نــــــــــــ  

 

ـــــــو الســـــــال    ـــــــان   و  ـــــــا ب  م

    زريــــــــــــ  دجلــــــــــــة  لــــــــــــ 

 

ـــــــــ  ع ـــــــــانأ  ـــــــــع وبا ي  (9)ري

 يتهكم ابن أفلح على ذلك الوزير نحيف الجسم قليل البنية أسود الوجه، 

لوال ذلك السواد وتلك اللحية ما رآه أحد وقت أن يسلم عليه، ويشبهه  :فيقول

ولكنه نحيف ليس فيه سوى الريش األسود وبعض العظام، فال  ،بطائر الغراب

 م، كذلك الوزير ال خير يأمل فيه.من لحم وال شح قيمة له وال منفعة ترجى منه

  ما ه ا دبي  بن مزيد: ] من الم تث[ 

ــــــــًرا ــــــــ ر أ م ــــــــور أ مل ــــــــو  ن  ل

 

 أو يرستاـــــــــــــــــاءر ب را ــــــــــــــــــي 

ــــــــــــي      ب  لور ســــــــــــين  در  ب ــــــــــــد 

 

ـــــــــراء     (3)عنــــــــــد  اله ــــــــــاء  بـ 

  

 

                                                 

 2/51األبيات يف خريدة القصر،  قسم العراق  36البديع (0)

 12/362وعيون التوريخ  2/51لعراق البيتان يف خريدة القصر،  قسم ا 65البديع (9)

 ب )نسخة دار الكتب المصرية(103البيتان يف تذكرة ابن العديم  33البديع (3)



  

 
 فتح الله عبد العزيزعليوه د/ بديعأ.

 هـ جمع ودراسة 635) شعر علي بن أفلح العبسي المتوفى سنة 

 
 

 

 

يريد أن يلحق النقيصة بمن وكما ترى فالهجاء مقزع مفزع يصدر عن شاعر 

 يهجوه.

ما فمن ذل   ،ه ا الجلفاء والو راء واألمراء ه ا أياا العلماء والعامةو ما 

  ( ه ا ب  ال يخ الحرير  )فقال من المنسرح

 شــــيخ لنــــا مــــن ربيعــــة الفــــر   

 

ــــــو      ــــــ ر مــــــن اله  ْر عر  نون  ــــــ  ينت

 أنرقـــــــــ  اهلل بالم  ـــــــــان   مـــــــــا  

 

ر       ـــالج  يوان ب ـــد  ـــ   ال ـــاه وس   ( 1)رم

ومعاهد  15/251والبداية والنهاية  4/56نالبيتان يف وفيات األعيا 

ينا 3/274التنصيص  . وقال ابن خلكان: وقيل: إن هذين البيتين البن َحكِّ

إن هذا الشيخ من ربيعة من الفرس قد كرب  :يقول الشاعر المشهور البغدادي،

ذقنه  :أي ،وهرم وأصابه الخرف والهوس، ومن أثر ذلك عليه تجده ينتف عثنونه

، وعندما يجلس بين الناس بقريته التي تسمى )المشان( يتكلم وما سفل منها

بفصيح األلفاظ، وعندما يدخل الديوان وتتاح له الفرصة لقضاء حاجات الناس 

 فال ينطق بكلمة وال يتفوه ببنت شفة.  ،يصاب بالخرس

ه  حوأنشدين أبو القاسم بن أفل :قال الوزير أنو شروان بن خالد البغدادي لنفس 

  ]من الكامل[ يف رجلين:

ــــى إذا  حمــــًدا  ت ــــد ذممــــور مر  ولق

 

ــدر   حم  ــأ  مر ع 
ــور ن    ــا بور ســعدا  ل

ـــا  ته ل  ـــا    ـــا م ـــ ر  ال  ق لر من ـــر  ب  و  

 

ـــدر   م  د   رح  ـــع  ـــالل  س   لـــوح ا تبـــارر   

ــــــــــ     يفــــــــــان  إح أ ن  هــــــــــفا  ّل

 

در   ــ   داءة عس   (9)مــ   وذاع علــى الــر 
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ولم  ،د( لم يحمد له صحبتها له يدعى )محميقول: إنه حينما صاحب صديق  

 ،يجد فيه مبتغاه من الصديق فذمه وهجره، ثم صادق رجال آخر اسمه )سعد(

نعم  :ساعتها قال من سابقه محمد، فلما صاحبه لفرتة وجد خصاله أسوأ بكثير

فهو بأخالقه وصفاته أفضل من سعد، فمن خالل تلك الفرتة التي قضاها  ؛محمد

ـ هي مدائح مقارنة بما رآه  على ما هبا من سوءـ  مع سعد تبين له أن خصال محمد

بل إهنما كعملة مزيفة  ،من سعد، ورغم ذلك فهما ليسا الصاحبين أو الصديقين

ا كالنحاس، ومحمدا ا بسعد تجد أن سعد  لكن حينما تقارن محمد   ال قيمة لها،

 وهو الذهب. ،رغم رداءته كالعسجد

 ا الطبيب اليهودي ] من البسيط[ وقال يهجو أبا الربكات هبة اهلل بن مْلكَ 

 لنــــــا هبيــــــ  يهــــــود   ما تــــــ  

 

ـــــ     ا  كلـــــأ  بـــــدو فيـــــ  مـــــن ف ي  إذ 

ــــة   يتيــــ  والكلــــ  أعــــال منــــ  منزل

 

 (0) َنــ  بعــد ل ــأ  يجــرج مــن التيــ  

أحمق إذا تكلم تبدو حماقته من منطقه وكالمه، ومع  ايهوديًّ  ايقول: إن له طبيب   

والكلب أعلى منه يف المنزلة والمكانة، وكأنه  تلك الحماقة الظاهرة يتيه ويتكرب،

 لم يخرج بعد من التيه يف صحراء سيناء.

لم يسلم من لسانه إال ما رحم  اا مقزع  هكذا نرى أن هجاء الشاعر جاء مفرط  

 ربي، ولعلنا عللنا لذلك.
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ونضيف أن سبب شهرته بالهجاء هو ما جعل الرواة يتناقلون هذا اللون 

من الصور ما يلفت االنتباه ويجذب األذهان إلى قراءة  ففيه ،خاصة من شعره

 الشعر وسماعه.

 ،الشعر الغزلي من أجمل ما كتب الشعراء يف كل زمان ومكان دوكذلك يع

لذا كان الرواة  ؛وميزان الحكم على شاعريته ،وصورة نفسه ،وهو مرآة الشاعر

فهو مما يسهل  ،يهتمون بروايته وتدوينه، فالقلوب تميل لسماعه وتطرب لقراءته

 حفظه ويعلق بالقلوب قبل العقول. 

 ثانًيا: الغزل 

ما من شاعر إال وله يف الغزل سهم ونصيب، وإن لم يكن الغزل عن تجربة 

والشاعر قادر على وصف تلك التجربة بصدقها أو  حقيقية فهو من تجربة خيالية،

 والمتصنع.والمحّب والحصيف هما من يستطعا التفريق بين الحقيقي  تصنعها،

وال أجمل من الغزل للشاعر ليظهر فيه شاعريته، ويبين فيه موهبته وقدرته، 

ا شاهر   وال أرحب من ساحة النسيب يبث فيها الشاعر بيانه ويرفع للعالمين بنانه،

حساسه وعبق روحه لتخرج إموهبته يف أبيات تحمل نبض قلبه ومكنون 

 ،وتلذ هبا األسماع ،القلوب فتطرب لها ،فتصادف اآلذان المرهفة ،للعالمين

 .وتختال هبا الروح اختياال  

و)ابن أفلح( لم يفلح حينما جعل الهجاء سمته وصفته، وراح يهجو البعيد 

لموهبة الشعراء يف كل زمان ومكان، فرغم من  أوالقريب، ولكن يبقى الغزل متك

ي شهرته بالهجاء إال أن ما وصلنا من يف الغزل هو نفس عدد المقطعات الت

فله  ،عة، بل وتزيد عنها يف عدد األبياتومقط ةوهي أربع عشر ،وصلتنا يف الهجاء
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فضال  عن ا، ويف الهجاء ثالثة وأربعون بيت   ،ايف الغزل ثالثة وخمسون بيت  

  المقدمات الغزلية الطويلة يف قصيديت المدح التي بين أيدينا.

اأويف الغزل نرى البن  ا كبير  يف وآخر مكشوف، فلديه غزل عف ،فلح تنوع 

 عن فضال   ولديه غزل بالنساء وآخر بالغلمان، كما أنه متنوع البحور والقوايف،

  تنوع األداء الشعري بين قوة العاطفة وضعفها.

مل[  فمن  زل  العفيْ  ول :]من م زوء الر 

ــــــــــــــى  ــــــــــــــ  ر   أيهــــــــــــــا المال

 

ـــــــــــويال  ـــــــــــو ه ـــــــــــد   افي   

ـــــــــــــــــــــف  ـــــــــــــــــــــ  إح  بال  يبقي

 

 مــــــــــــا  عرفــــــــــــو  لــــــــــــيال 

 ذنبــــــــــــــاإن أ ـــــــــــــن أذنــــــــــــــ   

 

 فا ــــــــفح الصــــــــفح ال مــــــــيال 

ـــــــــــــار أ  ـــــــــــــد ذل ف ـــــــــــــا عب  أن

 

ــــــــــيال  ــــــــــدا ذل  (0)ســــــــــيدى عب

إنه يخاطب من يحب بنداء البعيد ليبين علو منزلتها عنده، ويصور نفسه  

قد تجافيت وابتعدت  بالعبد المملوك وهي صاحبة أمره ومالكة رقبته، فيقول لها:

ا طويال   ا يستحلفها باهلل الذي يبقيها لذ ؛وما عاد له قدرة على التحمل أكثر ،دهر 

 ،ا جميال  صفح   حفإن كان قد أذنب ذبن ا فلتصف ،بين األحياء أن تتعطف عليه قليال  

ويقف  ،نه يعيش ذل البعد عنها، وها هو ذا يقدم فروض الطاعة والوالءأفيكفيه 

 أمامها يف ذل العبودية يطلب الرحمة ويستجدي العفو.

 ،فيلبس ثوب العبودية والرق ،من يحب يف استعطاف هاويكرر الصورة نفس

ويرسمها مالكة أمره عساها أن ترق لحاله، فبعد أن يصفها بالهالل الذي كلما 

ظهر غاب هالل السماء، ويصف عودها باعتدال قضيب اللبان، يستحلفها بأن 
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وإن لم تفعل فسوف يزداد  ،فهو عبدها وهي موالته ؛ترق لحاله وتتعطف عليه

ا وخباال    .غرام 

مل[   قال:]من مجزوء الرَّ

 يـــــــــــــا هـــــــــــــالح  لمـــــــــــــا حح 

 

ــــــــــــالل  ــــــــــــَ  ــــــــــــوء اله   ب

 ـو اــــــــــــيبا  قاــــــــــــي  الــــــــــــ 

 

ــــــــدال  ــــــــي   اعت ــــــــان يم   (0)ب

ـــــــــــــفى  كـــــــــــــأ ألحـــــــــــــا   بال

 

 ظــــــــــ    نفســــــــــي ومــــــــــالى 

ـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــد فَفع  ر  للعب

 

ـــــــــــوالى  ـــــــــــال الم ـــــــــــ  أفع  ل

 لت نيــــــــــــــــــــــ  رجــــــــــــــــــــــال 

 

ـــــال  ـــــ  الرج ـــــن  ل ـــــو م  (9)لس

ـــــــــي  ـــــــــا ب ـــــــــو  م ـــــــــزدب ف  ح  

 

 (3)مـــــــــــن  ـــــــــــرا  و بـــــــــــال 

ن جميل شعره حين يصف فراق أحبته ونأيهم عنه، ويصور مشاعره تجاه وم 

فالدموع منهمرة والشوق مشتعل، ولكن رغم بعد المسافة  ،هذا الفقد وذاك البين

ن كانوا رحلوا بأجسادهم فقد ثووا يف إف وبون األماكن إال أهنم يف قلبه ماكثون،

  .لبه، فكأهنم رحلوا وما رحلواق

  قال:]من السريع[

 هلل أ بـــــــــــاب نـــــــــــَل بهـــــــــــأ

 

ـــــل  ـــــرا هأ جل ـــــوى فف ـــــدى الن  أي

 بعـــــدوا فـــــدمع العـــــين منهمـــــل 

 

ــــو    ــــتعل  ــــار ال  ــــَوا فن  (4)ون
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 هــــــفا ومــــــا بعــــــدل مســــــافتهأ

 

ــــــوا  ــــــين وار حل ــــــوا للب  (0)إذ  رب

 ر لـــــوا ولكـــــن   الفـــــ اد  ـــــووا 

 

ــــوا   (9)فكــــَنهأ ر لــــوا ومــــا ر ل

ا وقد جفاه ثم يصف حاله مع الشوق ألحبته الذين نأوا عنه فأمسى س  اهر 

ا وغرام   ويخربهم بمدى الندم الذي  ،ا، ثم ينادي ندمانهالنوم، وذاب قلبه وجد 

ويدعو خليليه أن يقفا  ،على معلقة امرئ القيس )قفا نبك( ئأصابه بفراقهم، ويتك

ان أحبته وأين أصبحوا بعد معه فيسألوا الرسوم العافية واألطالل البالية عن مك

 رمل[فقال : ]من ال فراقه.

فـــــوب أن  نامـــــا ـــــع ال ـــــو ر جر  من

 

رامــــــا  ــــــدا و    وأذاب القلــــــ  وج 

ـــــــى  اظمـــــــة    ـــــــداما   عل ـــــــا ن  ي

 

ــــا  ــــور مرام ــــد ب ن  ــــون و  ــــل  رم  ه

ـــــــد       أنـــــــا مـــــــف  فـــــــار تكأ ذو ن 

 

امى  ــــــد  ــــــداما   ن  ــــــا ن  ــــــرا أ ي  فت

 يــــــا  ليلــــــي    فــــــا  ــــــأ اســــــًَح  

 

ــــا  ــــو   ونام ــــ   ال   نب 
ــــزال  ــــن    ع

ـــــــًما عاف  س  ـــــــَلر ر  ـــــــاو   فـــــــا ن س   ًي

 

ًما أ امـــا   ـــد  ـــ      (3)أيـــن  مـــن  ـــان ب

 
ومن خالل ما بين أيدينا من أبيات الغزل نستشف أن معظمها كان يف وصف  

حاله بعد فراق من أحب، وتصوير ما َأَلمَّ به من ألم وعذاب نتيجة لبون األحبة 

وبعدهم عنه، فنراه يتمثل شعراء العصر الجاهلي يف الوقوف على األطالل وبكاء 

ُع أشرعة الشعر ويطلق ألسنة الر سوم البالية، وإذا ما مر بديار األحبة راح ُيْشر 

 البيان تبكي األحبة وتصف حال المحبين.

                                                 

 واحتملوا.:×....يف عيون التواريخ  - (0)

 3/204األبيات يف ذيل تاريخ بغداد  62يف ذيل تاريخ بغداد : رحلوا والفوا ونووا. البديع  - (9)

 .12/365وعيون التواريخ 

 .340ـ17/332األبيات يف المنتظم  66البديع  - (3)



  

 
 فتح الله عبد العزيزعليوه د/ بديعأ.

 هـ جمع ودراسة 635) شعر علي بن أفلح العبسي المتوفى سنة 

 
 

 

 

على الحادي أن يرتفق يف السير وأن يحبس  ىفحينما مر بالخيف ومنى ناد

الركب ساعة كي يندب الربع ويبكي الدمن، فقد اختزن الدموع واقتناها لذلك 

أيت الفراق فيندب األحبة يف أطاللهم الدارسة ومنازلهم الخربة، اليوم حين ي

فقد كانت مثل ريم  ويتذكر جمال من أحب، ،ويبكي أحبته ،فيقف على الطلل

وهي التي سكنت  ،ونصاال   االفال كحيلة العين ذات نظرات قاتلة كأن هبا سهام  

 نها بريء.ها إال رؤية الطلل، وقد هجرته بوشاية هو ماالقلب وما هيج ذكر

يَّارة: ] من الرمل[    يقول وهي من األبيات السَّ

  يهـــــفه الجيـــــْ وها يـــــ  منـــــ

 

ـــــــا  ـــــــا الحـــــــادى بن ـــــــ  أيه  فترف

 وا ـــــب  الر ـــــ  علينـــــا ســـــاعة 

 

 ننـــــدب الربـــــع ونبكـــــي الـــــدمنا 

ـــــْ أعـــــدنا األســـــى  ـــــفا المو   فل

 

 (0)ولـــــفا اليـــــو  دمـــــوعي  قتنـــــى 

  منـــــــا  ـــــــانوا و نـــــــا جيـــــــرة 

 

ــــــــــا  ــــــــــا أعــــــــــاد اهلل ذاع الزمن  ي

 بيننـــــــا يـــــــو  أ ـــــــيالل النقـــــــا 

 

 (9) ــــان عــــن  يــــر  ــــرا  بيننــــا 

 آه مـــــــن ريـــــــأ  حيـــــــل هرفـــــــ  

 

 بــــــــين عينيــــــــ  نصــــــــال و نــــــــا 
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ــــــ  فمــــــن هي  ــــــ   ســــــكن القل

 

ــــــا ســــــكنا  ــــــاريح ال ــــــوى م  بتب

  ـــــرع ال ـــــاب لـــــأ يعـــــر  لـــــ  

 

ـــا جنـــى   ـــا م ـــا بري  ـــى ظلم  (0)وابتل

شجن والحزن ، ويدندن ذات اللحن بنفس الهويعود فيعزف على الوتر نفس 

 فيقول :] من السريع[ ،حبتهأعلى فراق 

أر  ــــــن ه  ــــــن جزعــــــي لب ي   ح  ــــــرو  م 

 

ــــأ    ه  ــــو الف  ــــوى وأنــــا أ  ــــو   الن   ي

نر إذا 
ـــــل  ـــــ      ـــــن        فـــــالقو ر م 

 

أ    ـــــه  ـــــة  الس  ر   ـــــا فر ـــــا  لفوه   (9)م

نه ال عجب من جزعه على فراقهم وبينهم يوم الفراق، وهو صاحب إ :يقول  

، فهو إنسان يف هناية األمر، تتحكم به المشاعر وتحركه األحاسيس، العقل والفهم

فعند فراق األحبة تتقد المشاعر وتلتهب حتى تذيب الدواخل، فحتى القوس 

فتسمع لها أنين ا حين ينطلق السهم  ،المصنوعة من الخشب تئن لفراق سهمها

ا مكانه بداخلها.  تارك 

ا، ويلومون على المحبين ولهو  ا ثم نراه يقنط على من يتخذون الحب لعب  

 إن الحب صعب على من ال يعرفه ومن لم يجربه، :ويعذلون األحبة، فيقول لهم

ا، فهو يحني ضلوعه على قلبه ا، وقتل نفسه جلد  فمن أحب أفنى نفسه اصطبار  
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الذي حيره بتقلبه وشوقه الذي يهتاج كلما تناوحته الريح، أو نبهه المع الربق، 

 .ةفيطرب لذكر األحب

  وهو من شعره المستحسن: ] من البسيط[ يقول: 

ــــ    ــــون  ب  ف ر  ع  ــــا   ير ــــوى ألرن ا  اله  د 

 

ير ر   ـع  ـ    تـى حن  أ      د مارسوا الحر

هر   ـــرر بر ـــ   فيمـــا لســـو   ج  ل  ن فس  ـــو   ب ل 

 

بر ر   ر  ن ح ير   ع ٌ  على م   (0)وال يئر   

ــدأ  ع  جل 
ــت ر  ــر باًرا وإ ن لـأ   س  ـن  ا    اف 

 

ـــرب    ـــ ر ف  رلبر ـــز  م  ـــر  ع  ع  أ م  ر  ـــد  مر
(9) 

ــرب  ي  ــلوا  علــى  لــ   يرح  نــي الا   أ   

 

ــــ ر    بر ل  ق  ــــي    يين ع  ــــو   وير ــــل ي    (3) 

ــــ ر   ي  ر ه   ير
ــــد  يح  مــــن ن    حر الــــر  نــــاور    

 

ــ ر   مــان  يرر ر بر ع  ــر    مــن ن  ــعر الب   (4)وحم 

ف للشعر هذا وله غزل يف مقدمات قصائد المديح تنم عن شاعر كبير يعر 

فينتهج هنج أجداده من الشعراء الخالدين يف أدبنا القديم،  قدره وللقصيدة حقها،

فيبدأ القصيدة بالغزل ثم يحسن التخلص إلى المدح بحرفية وإبداع وتميز يضعه 

يف مصاف الشعراء الكبار يف تاريخنا األدبي، وسوف يأيت ذلك يف الحديث عن 

 المديح عنده.
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 هم املوضوعات التي تناوهلا يف شعرهاملبحث الثاني:أ
 المديــــــــــــحأوًلا:

على الرغم من وجود مائة بيت من الشعر الغزلي إال أهنا جاءت يف قصيدتين 

نصر أحمد بن حامد  وواحد هو )عزيز الدين أب اثنتين كانتا يف ممدوح

 األصفهاين(، عّم العماد األصفهاين، وأنشدهما إياه بأصفهان.

على لبيب كيف وصلت القصيدتان إلى مسامعنا وخلدتا دون وال يخفى 

فمن روى القصيدتين  غيرهما من شعره الكثير خاصة يف مدح الخلفاء واألمراء،

قسم العراق هو )العماد األصفهاين( ابن أخي  وضمهما يف كتابه )خريدة القصر(

 الممدوح.

والثانية يف ثالثة  ،والقصيدة األولى تقع يف سبعة وأربعين بيت ا وهي )دالية(

وكالهما تبدأ بمقدمة غزلية دامت يف األولى ستة  وخمسين بيت ا وهي )المية(.

أبيات ثم تالهما ببيتين من الحكمة تخلص هبما إلى المديح يف تسعة وثالثين 

 بيت ا.

 وقد افتتحها بقوله:

هر    إلــــى متــــى ي حــــد البلــــوى و  هــــدر

 

هر     ــــد بــــان مــــا  ــــان يجفيــــ  وي حــــدر

ـــــأ  ال  ـــــرا ر فمـــــا أجـــــدى  ماســـــك ر     ف

 

ــــــــدهر   ــــــــى   ل ــــــــا وح أ ن ــــــــ  نفع  علي

ر ـــــــا  ـــــــر   البـــــــينر   أ  ـــــــا     ر  وأ  

 

ــــــــدهر   ع  ق  ــــــــورا وير ها ه ــــــــدر ــــــــ  و    يقيم

ــــــٌد   م  ــــــام ر    ــــــرهر إن   ــــــبرر نا   ح الص

 

هر   ـــــدر ن    ـــــل وانر مر ـــــل، وح الس  ـــــو  الر ي  ي

دهر   ـــــــه  ـــــــفوًح مـــــــا يرس  ـــــــأ  أهـــــــاا  ع  ل   ف 

 

ــــــ  ــــــا يرس  ــــــرف  م ــــــل ه ــــــا   ف دهر إذا     ه 

ـــد    م  ـــن أ ـــي    ـــفل  حح  م ـــل  ـــل  بالع  ه

 

هر   ـــدر ق  ع   ي 
ـــ   داعـــي الوجـــد   مـــا ظـــل  بالحر
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فقد رأيناه يف غزله يدندن  إنه ال يزال على حاله من الشوق وألم الفراق،

أحزانه ويعزف ألحانه على فراق من أحبه وأخلص له، وها هو ذا ينسج على 

ين فارقوه، وقد كان يظن أنه قوي الشكيمة، فيبكي أحبته الذ نفس منواله األليم،

ولكنه بعد أن  متماسك األركان ال يفت يف عضده الحب، وال تبكيه األشواق،

فقد أضرم  عاين الفراق وشهد الهجران ما أجدى التماسك وما أغنى عنه التجلد،

ا حامية ال يستطيع أن يجلس أو أن يقوم فالنار يف جوفه ال  ،البين يف أحشائه نار 

 ا. وال للسلوان طريق   ،ا، وال يجد للصرب سبيال  بد  أخمد ت

 :فقال ،ثم أتبعها ببيتين من الحكمة

ـــ ر   نــي مرامعر  لــوح الغــرورر ومـــا     

 

هر   ْ  الكـرى مـن بـال يحمـدر ّ  هيـ  ل ف 

هر   ر  ــن  ح يــرى   األمــر  مصــد   و ــل  م 

 

هر   در ـــور  ْ  م  ـــ ـــورود  أراهر الحت ـــل  ال   ب

ويعرض بجماعة من أعداء ممدوحه )عزيز الدين  ثم يخلص إلى المديح، 

 ،وذلك يف سنة ست عشرة وخمسمائة ،وقد نصره اهلل عليهم ،األصفهاين (

 فيقول:

ا، ولكنه كان يصرب ويرتصد إن بعض أعدائه ظن أن تمهله إهماال  وصربه ضعف  

ا ال حتى إذا ما حان الحين أخذهم فلم يفلتهم، فهو صادق العزم، فإن أراد أمر  

عجزه شيء وال ينتابه جبن وال خوف، ففي كل يوم له محامد يجمعها سواء من ي

شجاعة أو إقدام أو إنفاق، كما أنه كثير المواهب عظيم العطاء، بل إنه مسرف يف 

  .عطائه إلى درجة جعلت ذهبه يشتكي منه وفضته من كثرة اإلنفاق

  يقول:



  

 
 فتح الله عبد العزيزعليوه د/ بديعأ.
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  حـــا ن ظـــن موحنـــا العزيـــز علـــى 

 

ــال مــن   ه  هر إمهالــ   مر  (0)بــال  ير ــدر

ــــ ر   ي  ر ر  ــــز  ح جــــبٌن ير  الصــــاد  الع

 

هر    ــــدر ن  ف  ــــٌز ير ــــًرا وح ع     (9)إن  را   أم

ــــ ر   ع ــــٌد ير م  ــــ   م ــــو  ل ــــل ي     

 

 بمـــــا  و ـــــاه مـــــن مـــــال يربدد ـــــ ر  

 جــأ  المواهــ  مــا ينفــ   مــن ســرف   

 

هر   در ــــ   ـــ ر ي ــــتكي منــــ  وعس   ل ينـر

لقية ويبين شريف نسبه وكريم ثم راح بعد ذلك يعدد صفاته الُخلقية وا  لخ 

  نصره اهلل على أعدائه ويسرد كيف مجده،

ـ ر علـى ال وٌب ما  و   داء  وهر   مرر الر 

 

هر   ـــدر  ي 
ـــد  ـــارف  أو  ال ـــن ه ـــا   م  (3)أ ي

 يعتــــد بالفاــــل  للعــــا  وي ــــكرهر   

 

هر   ـــدر فـ  ر   (4) ــــان  عافيــــ  يحبــــوهر وي 

ــــ ر    موفــــ  الســــعي والتــــدبير من حر

 

ـــرأ     ـــ  ال هر و ا  در ـــد  ـــى مس ّل   ال ر

شـــاد لـــ  فيمـــا يحاولرـــ ر   ـــنر الر  س    ر

 

ــــ  ومرشــــده   مــــن المقا ــــد، هادي

ـــــ ر    فمـــــا يرـــــيع لـــــ  ســـــهأ يرفو  ر

 

هر   ــــــدر اهر وي ق ص      ــــــل مــــــا يتحــــــر 

رةً   ـــــا   ـــــابر ف ـــــو األ س  إذا  ما ل

 

هر   ــدر ت  ح   أ ــاء   الحســ  الو ــاح  م 

ي ن  أ  ــحى ســاميا بهمــا  ــد   يرزهــى ب   

 

ــا  ــرى    عينــ  مــن لــي  يحســدهفم

 يا أ مد الحمدر مـا أ ـبحو   كسـب  

 

هر   در  بالفال والفال ما أ بحو  ـور 

ــدها  ــل   اس  مــى ظ  ع  ن  م ــدع  نر ــي ه 
 ل 

 

هر   ـــــدر م   يغي ـــــ  مـــــا رأى منهـــــا ويرك 

 جاء    سح  ذيل العـز مـن ملـ    

 

 مـــــــا أيـــــــد اهلل إح مـــــــن ير يـــــــده 

 
                                                 

 الخائن: الضال، الذي ال يهتدي لرشده.   - (0)

 ُيَريُِّشه: ُيَبطِّئه. وُيَفنِّده: يكذبه.  - (9)

 غمر الّرداء: كثير المعروف . والطارف: المال المحدث. والتالد: المال الموروث.  - (3)

 العايف: طالب المعروف.  - (4)
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ــ ا ير اــي  ل مــا ف   لــأ يلــ   يــرع   ر

 

ـــندهإليـــ  أ ـــ   حى مـــن التـــدبير ًيس 

ـــدا  ـــر معتق ـــا  األم ـــ   م ـــى ألي  ألق

 

ــــده   ــــيمن هــــاب مول ــــة ف  أن األمان

 فاجعــل عيــاذع شــكر النــا   رحــر ه 

 

ـــده  ـــن ذ  ـــر  رجل  وان ـــر لنفســـ  م

ع  أعــداٌء ظفـــرل  بهـــأ  ـــد  ن  ج  ل ــي ه   و 

 

ـــان أنكـــده   و ـــد عـــراهأ مـــن الرغي

ل  لهــأ  ــت ز   نــوو لــ  المكــر  ــدرا فاس 

 

ــــ  ــــن ذاع أيم هر ع ــــدر ــــدبير  وأ م  نر  

 مـــن  ــــل أ يــــ   انتــــ  مكايــــده 

 

هر   در در ـــــــــر  ـــــــــواه وأرداه    ـــــــــا ن  فيم

ــ     ع  ب ــو   ب غ 
 مــا أبرمــوا الــرأ     ســوء 

 

هر   ــدر ص  ح   (0)إح وعــاد ســحيال منــ  مر

ي ــــد  مــــنهأ أبــــًدا   وح ورى  نــــدر   

 

هر   ـــــل در ع باب بـــــال يرص   (9)إح وجـــــد 

هر    نصـــر مـــن اهلل لـــأ يجلفـــ  موعـــد 

 

هر وح   ــــ  أســــعدر   جلــــْ يومــــا عن

   نقصـ   سـدا سعوا ح–لما سعوا  

 

ــــــي دهر   ــــــا    ــــــ  اهلل إح م ــــــى ل  أب

ــر من داعمــ   ــا ال ــْ يوهــون م  و ي

 

هر   ــــــدر  ويوهنــــــون أمــــــرًءا واهلل ي ع ار

 ظنــوا فجــابوا، ومــا أدراهــأ ســـفها 

 

ـــــوه أبعـــــده  ـــــا ظن ـــــرب م ـــــَن أ   ب

ـــــنهأ   و ـــــاولوا مـــــا أ ـــــال اهلل بي

 

ـــــو  ي ـــــقيهأ وير   ـــــ ر فه دهر وبين
ـــــع   س 

ــ   مت فر ه  ــر  ــمي   هر باس  ــو  ن  ــن ير ــا م  ي

 

هر   در د  ر   ــو  ــد  ــو ، ويرفــع مــن     ن ح 

ـــراد  الفاـــل  مـــن   ح  حســـبن اه 

مي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد     

 

هر   ــــدر ع  ــــاء  ــــح  مو  ــــار  رج  إح انت 

ـــة    ق   و يـــْ يهمـــل مـــا يلقـــاه ذو م 

 

هر   ــدر ه   مــن الــوحء علــى مــا  نــو  ع 

ســـن الـــوحء  لكـــأ    يا منـــ   ر ـــاو    س

 

غ    هر م  ــــــهدر  يبرــــــ  عنــــــ ر أ يانــــــا وم  

ــ ر   بر
ر     أ ــبحو  و ــدع باب ســان  ر

 

هــدهر       ال ــكر إذ  بــال  فيــ  الغيــر يرز 

 
                                                 

 المفتول المربمالّسحيل : غير الُمربم. والُمْحَصد:    - (0)

 ي لده: يطفئه.  - (9)



  

 
 فتح الله عبد العزيزعليوه د/ بديعأ.

 هـ جمع ودراسة 635) شعر علي بن أفلح العبسي المتوفى سنة 

 
 

 

 

 فاســتجلا الحمــد  منــ  إذ   بــاع بــ   

 

ــــدهر   م ــــى ذاع ي ح  قب ــــرع  عر ــــ ن ده  ف

ــل كر ر   ين  رس  ــالع عزيــز الــد    اشــا عر

 

هر   ــدر ــر  و روج  ــ    أم ــى العي ــا إل  نه 

ـــ ر   نـ  ل 
م  ه   وإن شــــر و نــــواه بــــ    ح  ر

 

  

 ،يف الغزلمنها ستة وعشرون بيت ا  والقصيدة الثانية تقع يف ثالثة وخمسين بيت ا، 

 ويبدؤها بقوله:ـ وعشرون بيت ا يف المديح.أربعة و لحسن التخلص، ثالثة أبياتو

د  وهـــــفا النّيـــــلر   ها يـــــ  دجلـــــةر ر 

 

ـــــلر   ـــــن  لحـــــا أ   علي  مـــــا بعـــــد  ذي

در المـــاء    ـــر  ـــان ب ع نا ًعـــاإن   ـــد   عن

 

ــوى، ح األشــن ر المعســول    ــر  ال  

ــــا و   ــــّدعي ظًم ــــا ل ــــَن     ع ًب

 

ــيولر   ــون  سر ف ــيل  ال ر ــن س ــ   م ني   جف 

ه  ــــح اله  يــــر  و ــــر   و ــــنّح مــــن لف 

 

ــــــــــــلر    لي ــــــــــــٌة و   ــــــــــــ  لوع  في

ف  الهـــوى   مـــا هـــفه آيـــالر مـــن عـــر 

 

 وشــــ اه ر  ــــرا ر الحيــــاء أســــيلر  

ــــــدنا   ح  كــــــفبّن فمــــــا بهــــــفا عن

 

ـــولر  أهـــل     يرعـــرفر المتب
ـــبابة   (0)الّص

يخاطب محبوبته ويقول:ـ لك  أن تردي هنر دجلة أو هنر النيل فكالهما متاح  

، أمامك، وليس بعدهما من ماء أكثر  فهما أفضل ما يكون للظمآن ريًّا وتعليال 

عذوبة وأقوى على الريِّ وإطفاء لهيب العطش وحرَّ الجوى وإضفاء الربودة 

الماء عنده أكثر من الخمر المعسول يف نقع الغلة وإخماد نار  على الجسد، وهذا

األحشاء، ثم يتعجب كيف له أن يدعي الظمأ ويف جفنيه سيول من الدموع يمكنه 

أن يستقي منها، ثم يطلب إليها أن تتنحى عن لفح الهجير وحره فما يجلب ذلك 

، فليست ه ذه أمارات الحب إال اللوعة والُغلة، ثم ينكر عليها معرفتها بالحبِّ
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عند المحبين، ويقول: ال تكذبي فما هذا مذهبنا يف العشق وال بما تدعينه ُيعَرُف 

 المحبون.

 ثم يتبع ذلك بأبيات أخرى أكثر جماال  منها قوله:ـ

ــريعةً  ــننو  ش ــد س ــعد    ــو  س ــا أ   ي

 

 مـــــا ســــــنّها   األنبيـــــاء  رســــــولر  

ــ   ــ   ب ــأ ينر  ــي ول ــو  ســف   دم   ّلل

 

راٌة   ـــــــــلر ذ  ـــــــــٌر و ـــــــــو   وح إن ي

 و صـــرل  أجفـــاب فمـــا إن  لتقـــي 

 

نـــــاءر هويـــــلر    وأهلـــــو  ليلـــــي فالع 

 و ـــد و  نـــاًرا   الح ـــا ومنعت نـــي 

 

رــــولر   ــــو ه  ــــا بالــــّدمع  وه ه  إهفاء 

 سمًعا ألمـرع  مـا اسـترعور و ـّل مـا 

 

ء  الهــوى محمــولر   ــ     ّملــو  مــن ع 

ـــــ     ســـــًما بعصـــــيان العـــــفول ف ّن

 

  ســـٌأ علـــى  ســـن الوفـــاء  دليـــلر  

  ٌْ د ل  لعـــاه  إّنـــي عليـــ   وإن  ـــد 

 

ـــو  و  ـــولر    ولـــ   الغـــداة  وإن  رع 

يخاطب محبوبته بكنية جديدة لم تبدأ بأب أو بأم وإنما بـ )أخت سعد (،  

وينكر عليها سن شريعة جديدة ما سنها نبي من قبل ولم ُتعرف يف ذكر ولم تنزل 

ما جعل أجفانه  يف أي كتاب سماوي، أال وهي سفك دم المحبين سدى، وذاك

يصيبها القصر، فلم يعد يستطيع إغماض عينيه؛ ألن جفونه ال تلتقي فكيف له أن 

ينام؟! ولذا طال الليل وعظمت المعاناة، وقد أشعلت نار يف حشاه، ومنعته من 

محاولة إطفائها، ولو بدموعه الغزيرة الهاطلة، ومع ذلك هو يحتمل يف رضاها ما 

، ثم يقسم بعصيان ال يحتمله البشر ومنصاع أل مرها ما استطاع إلى ذلك سبيال 

أنه قائم على محبته  –العذول ـ ويرى أنه قسم عظيم، ودليل على حسن الوفاء 

 وعطفه عليها مهما القى من صد، وأنه واصلها وإن قطعته.
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وهكذا يمضي يف غزله إلى أن يأيت لحسن التخلص بثالثة أبيات رائعة يقول 

 فيها:ـ

ـــــ ـــــنمـــــا ذاع إح أّن ـــــ   م ـــــأ يب    ل

 

ـــــولر   ل ـــــا  مســـــّوٌد بره   (0)هـــــفا األن

ــــد   ــــ  المســــت يرر فيغت ــــَو  إلي  ي

 

ـــــ  المـــــَمولر    نعـــــأ  النّصـــــيرر وبَسر

  ـــاح:  ـــ   هـــفا ابـــن  امـــد  الـــف  

 

ـــــــلر   ـــــــل   َمي ه لم م  ـــــــد  ـــــــا بع  م

ولما لم يبق له قوة على المقاومة، ولم يعد له إال التسليم واإلذعان لها، وأنه  

ها بالحب راض بكل ما تفعل ه به حتى أنه يقابل إساءهتا باإلحسان، وتدللها وصدَّ

واالمتنان؛ وذلك لعدم وجود من ينصر المظلوم ويرفع الظلم عن المظلومين، 

ولم يعد هناك من سيد يأوي إليه الناس لقضاء حوائجهم وسماع شكواهم، وقد 

ا بعدم وجود هذا الناصر والمجير ، فإذا يئس من األمر وارتفع صوته مجاهر 

ببعض من يسمعه يقول له: صه؛ فهناك )ابن حامد( الذي يجير وينصر، وما بعده 

 من أمل لكل آمل، ونصير لكل مستنصر.

  وبعد هفا التجلا الرا ع يبدأ   مد   فيقول:ـ

ــــا ــــرر هامًي ــــيّأ يز   ــــ   ال ــــ   ل  يّمم 

 

ـــــولر   ـــــًة ويص ـــــزأرر هيب ـــــث  ي  واللي

ــر  فنــاء  مــن    س 
ــن خ بك  ل  عليــ   ر  وانــز 

 

ــــــ ر الع ــــــي  نزيــــــلر    مــــــا ذّ  جير  

ـــــل العزيـــــزر بنصـــــره   إّن امـــــرًءا  ف 

 

ــــــفليلر   هر ل  ــــــر  ــــــدا يســــــالأر ده  و 

ـــــأ  ـــــار  مله ـــــار المك ـــــك بَبك  له

 

ـــغول  ـــالعلى م  ـــرى ب ـــد مغ  بالم 

ـــــلن جَشـــــ   ـــــزا أ مرم ـــــ  الع   ل

 

ــــــول  ــــــافقين    ــــــة   الج  ذو هم

 نـــدٌب إذا عـــرب الجرـــوب بـــدا لـــ  

 

 رأٌ  يفـــل شـــبا الجرـــوب أ ـــيل 

                                                  

يِّد الجامع لكل خير      - (0)  البهلول: السَّ



 

 

 9102اصدار  –حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الرابع والثالثون 

 
 

 

 

ــــــــةٍ وإ مَّ
 ذا استســــــــلَّ براعــــــــُه ل ُمل 

 

ــل  ــاُم كلي ــُظ والُحس  (0)فالســهم أرع

ـــــا  ـــــُه فكأنم ـــــَب ُكْتُب ـــــردى الكتائ  ُت

 

 ( 2)يف كــــل ســــطٍر م ْقنَــــب  وَرعيـــــل 

ــــه  ــــه وف ْعل ــــى علي ــــا أحمــــُد الُمثن  ي

 

ا إذا ســــــاء الفعـــــال جميــــــل   أبـــــد 

ــكلٍ   ــى يف مش ــن الَعل ــك م ــوى أتت  فت

 

ـــــَك المســـــؤول  ْثُل  عـــــن م ثلـــــه َفَلم 

 جـــوز إن أصـــبحت واحـــَد دهـــره  أي 

 

 (3)فينــا ويشــأى الفاضــَل المفضــوُل  

ـــــٍر ُمتطـــــاوال   ويعـــــود كـــــل ُمَقصِّ

 

 للمجــــــد ال يثنيــــــه عنــــــه ُنُكــــــول 

ـــي فضـــل إذا   ـــذي للفخـــر ب ـــا ال  وأن

 

ــــى ويطــــول   بالفضــــل يفتخــــر الفت

ــــانكم  ــــتكم يجــــوز زم  مســــتفرد  ع

 

ــــــل   بصــــــرفه ويمي
ّ
 عــــــدوا علــــــي

 مــا عــذر ماجــدك أن ُتــذاَد خوامســي 

 

ــــذول  ــــروع  مْب ــــد مش ي  عن ــــرِّ  ( 4)وال

ــــرا    ويليُحنــــي حــــر  الُخطــــوب ُمَغيِّ

 

ــــــل  ــــــَك وارف  وظلي  شــــــيبي وظ ل 

 وتثبـــاع يف ســـوق الكســـاد فضـــائلي 

 

ـــــل  ـــــَو رذي ـــــق  وْه ْل ـــــَرد  َردَّ الع   ( 6)َفُت

 والُملـــك أضـــحى يف يـــديك زماُمـــهُ  

 

 مهمـــا حكمـــت بـــه هـــَو المفضـــول 

ة     هــــــذا وتجــــــذبني إليــــــك مــــــَودَّ

 

ــذاب َســحيُل    (6)مــا َحْبُلهــا عنــد الج 

 وقرابــــة  يف الفضــــل منــــك قريبــــة   

 

ــــا موصــــول  ه ضــــاع  بحقِّ ــــق  الرَّ  َح

ـــَدهُ   ـــُد عه ـــت تحم  وتصـــاُحب  مازل

 

ـــــــل  ـــــــه تْثقي ـــــــزج بعفاف ـــــــم يمت  ل

                                                  

هم.     - (0)  سهم أرعظ: مكسوُر َمدخل  النَّصل يف السَّ

 قليلة.الَمْقنَب: جماعة الفرسان والخيل دون المئة. والرعيل: الجماعة ال      - (9)

 يشأى: يسبق     - (3)

ُد يف اليوم الخامس. وُتذاد: ُتبعد.      - (4)  الخوامس: اإلبل التي تر 

 العلق: النفيس..      - (5)

 الّسحيل: الحبل غير المربم     - (6)
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 ول ـــذا المقـــام َذَخـــرُت مـــا أْوجْبتثـــهُ 

 

ــوُل   ــدك ُغ  (0)مــن ُحْرمــٍة ال غــال عْه

ــإنَّ م ثلــك مــن   ــَت ف ــئ ْن رعي  رعــىَفَل

 

ة  والوفــــاُء خليلــــث   عْهــــَد المــــودَّ

ــائز    ــاظ  فج ــن الحف ــغ ْلَت ع ــئن ُش  ول

 

ـــغول  ـــَذَر المش ـــذهبي أن ُيْع  (9)يف م

ا هو األمل لكل آمل، طلبا منه أن ييمم   فبعد أن قال له صاحباه: إن حامد 

ا من المكارم والجود وكأنه هنر يمتلئ طمي ا دليل  وجهه شطره فسيلقى يم 

ء، أو ليث ا يزأر يف هيبة وقوة، ويصول ويجول بال رهبة وال الخصوبة والعطا

خوف، ويطلبان أن ينزل رحله عنده وينيخ راحلته يف حماه، فجاره ال يذم وال 

يخيب راجيه، ثم راح يعدد مناقبه وصفاته الكريمة من قوة العزم ورباطة الجأش 

حتى  مودة،وعلو الهمة وقوة سيفه وغيرها من الصفات الحسنة والمكارم المح

يبدأ بالفخر بنفسه وشعره وأدبه، ثم يذكر جور الزمان عليه حين أصبحت بضاعته 

ـ األدب والشعرـ كاسدة وال تكسبه لقمة عيشه، يف حين بلغ من العمر أرذله، 

وهجم عليه الشيب، ثم بتذكيره بقرابته منه وحبه له وحقه عليه، فيطلب رفده 

فإن الشاعر أحق بالكرم وأولى وكرمه، فكما يكرم الممدوح كل سائل؛ 

بالمعروف، ثم يختم بقوله لممدوحه: إذا رعيت قرابتي وصلتي فوصلتني فإن 

مثلك من رعى عهد المودة، وأنت أهل الوفاء والمروءة، ولئن شغلتك مهامك 

  عن الوفاء فأنت لدي معذور لشغلك؛ فالمشغول معذور.
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 :ـ موضوعات متفرقة:ثانًيا

ت يف شعر)علي بن أفلح (، منها الرسائل اإلخوانية، هناك أغراض أخرى جاء

وله فيها ثالث مقطوعات يف عشرة أبيات، ويف الوصف مقطوعتان يف سبعة 

أبيات، وواحدة يف الخمر، وله واحدة يف الزهد، والشكوى يف ثالثة أبيات، 

ا.  وأخرى يف ثالثة أبيات أيض 

َه الشاعر فمن اإلخوانيات طلبه رفد صديقه أمين الدولة ابن ال تلميذ بعد أن َنق 

 من مرض كان به، فأرسل له هذه األبيات، قال فيها:ـ 

ــــــــــــف  ــــــــــــان فَنق ــــــــــــا جوع  أن

 

 ب مــــــــــن هــــــــــف  الم اعــــــــــ  

 ـح  قــــــــل لــــــــي ســــــــاعة  صــــــــ 

 ـ

ــــــــر، مــــــــالي  ــــــــبر ســــــــاع    ب 

ـــــــــــو  ح يقـــــــــــ   ـفجـــــــــــوا  الي

 

ـــــــــز شـــــــــفاع   ـــــــــل   الجب  (0)ب

 يف سفر قوله: ومن جميل ما كتب إلى أمين الدولة ابن التلميذ وقد ارتحل 

 إب و قــــــــ  منــــــــف ار حلــــــــو

 

ـــــــين  ـــــــي أن ـــــــين وليل ـــــــار   ن  نه

 ومــــا  نــــو أعــــرف  بلــــي امــــرًءا 

 

 ب ســـــــأ يقــــــــيأ و لــــــــ  يبــــــــين 

ــــــــا رأى  ــــــــي  إذا م ــــــــول الجل  يق

 

ــــــــف راع ح يســــــــتكينر   ــــــــوعي ب لر  ور

ــــــرا    ــــــل  فقلــــــور دهــــــاع  الف     س 

 

ــــون  ــــى يك ــــين  أن ــــدر  جــــوى الب  أ 

ـــــى ســـــلو ي  ـــــْ الســـــبيل إل  و ي

 

 (9)و ــــــبر   ــــــ ونر  و ــــــزب و ٌ 

يقسم بحقه عليه أن هناره ـ منذ رحيله ـ حنين إليه، وليله أنين عليه، وأن قلبه قد  

فارقه منذ سفره فسافر معه، ويتعجب كيف يسافر قلبه ويبقى جسده، ولما رأى 

                                                 

 .351وعيون األنباء  5/73األبيات يف وفيات األعيان  45ع البدي(0)

 .370وعيون األنباء  17/340 المنتظماألبيات يف  47البديع (9)
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أصحابه ما به من لوعة وذكر لصاحبه ال يفرت قالوا له: تسلَّ عنه بما يشغلك، 

 له فال يمل من ذكره، وصربي فأجاهبم: كيف لي بال
ٌّ
تسلي عنه وحزين عليه َوف ي

 خائن لي فال يطاوعني على التحمل والصرب؟! 

 وله يف الخمر قوله:ـ

 لمـــــا أ ـــــاب بهـــــا المـــــدير علـــــى  

 

ـــــــ    ـــــــن شـــــــعاعها أل  عا قـــــــ  م

  ســــــو ها مســــــرًعا مجافــــــة أن   

 

ـــــر     ـــــي فتحت ـــــثر   را ت  (0) لب

 .12/365عيون التواريخ و 3/304البيتان يف ذيل تاريخ بغداد 

يقول: إّنه حينما جاءه حامل الخمر يحملها على عاتقه، قد انعكس شعاعها 

على عاتق الساقي، فأصبح لها ضياء ونور وكأهنا نار مشتعلة، فلما تناولها منه 

ا ولم يبقها يف يده مخافة أن تحرق نارها يده.  شرهبا مسرع 

ا بعطاء فذهب به إلى الوزير وله يشكو إلى خليفة عصره حين وقع له توقي ع 

 فلم يتلقفه النواب بالقبول، فقال من البسيط:ـ

ـــا ر   م ـــي    ـــو  ل  ع  ـــد و    ـــة  اهلل     ليف

 

ــــ ر   مر ــــن  يرتم   إلــــى الــــو ير  ولكــــن  م 

هر   ــــ   ين ب ــــفر ل تــــ ر بالص   فكــــل  مــــن ج 

 

ـــ   ي ـــتم   ـــاة   ـــَن  الص  ص  ـــف الح   نب 

ـــ     ل مـــو  ب  ـــد ع  ـــان هـــفا   ـــ ه  إن     ف

 

ل مـــ ر   ع   (9)وآه  إن  ـــان هـــفا لســـو    

يخاطب الخليفة ويخربه أنَّ توقيعه له بالعطية لم ينفذه الوزير، ولم يتمم ما  

جاء فيه، وكلما ذهب إلى أحٍد من عماله نبذ الكتاب كما ينبذ الحصى، وكأن يف 

ا لمن يقرؤه، ثم يقول: آٍه لو كان الخليفة يعرف ذلك ويقر   ه فهو الكتاب سبًّا وشتم 

                                                 

 370وعيون األنباء  17/340لمنتظم األبيات يف ا 47البديع  (0)

 أ ب. 41يات يف تذكرة ابن العديم األب (9)
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إذن يهزأ به ويسخر منه، وإن كانت الثانية وهو ال يعلم ما يفعل عماله من عدم 

تنفيذ أوامره، فكيف له أن يكون الخليفة وال يأتمر بأمره أحد وال يعمل بقوله من 

 هم تحت إمرته؟!

فكما رأيت، فشعر ابن أفلح تنوعت موضوعاته بين مديح وغزل وهجاء 

رها، وهذا ما وصل إلينا من شعره فقط، ولو وشكوى وزهد وإخوانيات وغي

 وصل إلينا شعره كله لوجدنا فيه الخير الكثير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 فتح الله عبد العزيزعليوه د/ بديعأ.

 هـ جمع ودراسة 635) شعر علي بن أفلح العبسي المتوفى سنة 

 
 

 

 

 

 

 
 :الفصل الثاني

 
  ،الدراسة الفنية لألشعار 

 ويشمل:ـ
 

 أهم الظواهر األسلوبية  -أ

 اخليال وأثره يف شعره -ب

 املوسيقى الداخلية واخلارجية  -جـ
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 املالمح األسلوبية
ف عبد القاهر األسلوب:  . (0)"الضرب من النظم والطريقة فيه" عرَّ

المنوال الذي ينسج فيه الرتاكيب أو القوالب الذي "وعرفه ابن خالون بأنه  

فيها الكاتب أو الشاعر أفكاره، ويبين هبا  ، فهو الطريقة التي يصوغ(9)"تفرغ فيه 

 عما يجول يف نفسه من العواطف واالنفعاالت.

 شك فيه أن األساليب تختلق باختالف األغراض، بل إن الفن ومما ال 

 .(3)"وتوجد فيه على أنحاء مختلفة الواحد من الكالم له أساليب تختص به،

واألسلوب ملك لصاحبه؛ ولذا عدوا من أخذ المعنى الذي حواه األسلوب 

ا قويا،  سارق ا، ومن أخذ لفظه سارق كذلك، واعتزوا بملكية األسلوب اعتزاز 

 .(4)"حتى كان باب السرقات األدبية من أكرب أبواب النقد عند العرب

ولألسلوب لبنات هي األلفاظ والمفردات، ولكل بنية وظيفة ودور تلعبه، 

وقد تعرض النقاد لها بالتقنين حتى تكون مؤدية لعملها على الوجه األكمل 

السهولة والصورة األليق، فوضعوا مقاييس لنقدها، منها: الدقة واإليحاء و

واأللفة والطرافة، والشاعرية واالستعمال، وغيرها من مقاييس النمو واالنسياب 

 والوضوح والقوة والمحسنات البديعية.

                                                 
 دالئل اإلعجاز(0) 

 مقدمة ابن خلدون(9) 

 461النقد األدبي أسس (3) 

 462السابق (4) 
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ال بد أن ننوه إلى  "علي بن أفلح "وقبل حديثنا عن السمات األسلوبية يف شعر

ل وجود مدرستين أسلوبيتين يف أواخر العصر العباسي الثاين وبدايات عهد الدو

واإلمارات أو عصرالغزو التتاري ذاك العصر الذي عاش يه الشاعر؛ أوالهما: 

 مدرسة الرقة وثانيتهما: مدرسة الصنعة.

فهو وإن كان له سمت المقلدين  إن شاعرنا كان يجمع بين التقليد والتجديد،

يف موضوعاته وشكل القصيد، إال أننا ال نعدم عنده األثر البالغ للمدرسة الجديدة 

ي تزعمها القاضي الفاضل وهي مدرسة الصنعة؛ لذا يمكن القول: إن شاعرنا الت

مصنوع أشبه بالمطبوع، وذلك هو الذي يقف فيه الشاعر عند إنتاجه يغير فيه 

ويبدل كي يظفر بمحسن بديعي، ولكن الشاعر ال يلتمس البعيد عن ذلك، وال 

ن قريب المأخذ، يجهد نفسه يف إخضاع المعنى لهذا المحسن البديعي، بل يكو

تكاد تكون الكلمة يف موضعها، وال يبدو أن فيها محسن ا بديعيًّا إال بالتفتيش 

والتنقيب وترديد النظر والرتيث يف النص الشعري، ويمثلون لذلك بشعر 

  .(0)"البحرتي

والفرق بين المطبوع والمصنوع شاسع والبون كبير، فالمطبوع منطلق يجري 

ا، هدفه بالمعنى المقصود إلى غاي ا وقوة وتأثير  ة ال يقف إال ليزيد المعنى وضوح 

األول واألخير الوصول بالمعنى إلى أن يظهر يف أكمل صورة، أما المتكلف 

َم أو َيبُعد أو يصبح  فيصرف جهده عن الوفاء بحق المعنى، حتى َيغُمَض أو َينبَه 

 .(9) "تافها

                                                 
 411أسس النقد األدبي (0) 

 412 أسس النقد األدبي(9) 
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ا إلزعاج النفوس  فكبار النقاد يعدون التكلف غثاثة، ويجعلونه مصدر 

وقد تجد يف كالم ". يقول عبد القاهر: (0)المطمئنة، وإماتة الب ْشر  يف القلوب

ا حمل صاحبه فرط شغفه بأمور ترجع إلى ما له اسم يف  المتأخرين اآلن كالم 

البديع، إلى أنه ينسى أنه يتكلم ل ُيْفه ْم ويقول ليبين، ويخيل إليه أنه إذا جمع بين 

يف بيت فال ضير أن يقع ما عناه يف عمياء، وأن يوقع السامع يف  األقسام البديعية

طلبه يف ضبط عشواء، وربما طمس بكثرة ما يتكلفه على المعنى وأفسده، كمن 

 . (9)"ثقل العروس بأصناف الحلي حتى ينالها من ذلك مكُروه  يف نفسها

يرية بالرقة، والرقة مدرسة أسلوبية أو طريقة تعب "ابن أفلح"ويتميز شعر 

عرفت كاتجاه يف العصر العباسي ثم ازدهرت يف العصرين الفاطمي واأليوبي، 

بحيث كاد معظم الشعراء يتبعوهنا يف فنهم، فاأللفاظ لينة، وبحور الشعر مجزوءة 

 أو قصيرة، وال يظهر يف فنهم أي لون من ألوان التكلف، وأكثر شعراء هذا االتجاه

عصر األيوبي بالطريقة الغرامية، وقد اهتم من الغزليين؛ ولذا عرف مذهبهم يف ال

ا بالمقدمات الغزلية يف قصائدهم، وأكثروا من  ا خاصًّ شعراء هذه المدرسة اهتمام 

 الغزل، وأطالوا فيه.

وقد أنشد شعراء هذه المدرسة يف كل األغراض الشعرية واهتموا بالتعبير عن 

افقة مع الذوق األدبي وتأيت غالب ا متو العواطف بطريقة أدنى إلى ذوق العامة،

العام السائد آنذاك كما يميل أصحاب هذه المدرسة إلى المقطعات الصغيرة بدال  

                                                 
البن قتيبة دار الكتب العلمية  37، الشعر والشعراء  12راجع ذلك يف ديوان الحماسة ص(0) 

 للقاضي الجرجاين  11-17م، والوساطة 1216بيروت 

 2أسرار البالغة ص (9) 
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من القصائد الطويلة، وسبب ذلك أهنم كانوا ينشدون ألنفسهم وأصدقائهم، وإذا 

ذهب أحدهم إلى المدح رجع إلى التقليد فأطال وأسهب وربما دخل دون قصد 

لقول بأن مدرسة الرقة أو الطبع ليست وليدة إلى مدرسة الصنعة، ويمكن ا

الجاهلي كانت به كلتا  المجتمع المصري؛ فالشعر العربي منذ العصر

وعبيد الشعر مدرسة تدخل تحت الصنعة، وغالب ا ما  المدرستين: الطبع والصنعة،

 يعجب النقاد بالمطبوع، ويقدمونه على صاحب الصنعة والبديع.
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 "ابن أفلح" ومن املالمح األسلوبية عند

 التنوا بين الجبر وابن اء: -1

فالشاعر ينوع أسلوبه حسب ما يقتضيه المقام ويجليه الموقف، فنراه حين 

ينشد لنا قصائده يكثر من األسلوب الخربي يف مديحه ووصفه ورثائه وغزله، 

ا  ولكنه يجمل هذه األخبار بأسلوب إنشائي من ذلك قوله يف ممدوح له مستخدم 

 أسلوب النداء:

ـــ ر  ـــ  وفعلر ـــى علي ـــد  الم ن ـــا أ م  ي

 

ـــالر جميـــلر    ع   (0)أبــًدا إذا ســـاء  الف 

فنادى ممدوحه بياء النداء؛ ليشير إلى مكانة ممدوحه العالية، والتي ارتقت به  

إلى المجد، فهو بعيد لعلو منزلته وارتقائه يف المجد، فيناديه باسمه )أحمد(، فهو 

ا هو محمود الفعال على كل حال، وإذا أساء  ا وأبد  ال يف أفعالهم ظل دائم  الفعَّ

 جميل الفعال كرم الخصال.

 :ـ ـ ويف موطن آخر من القصيدة ينادي الشاعر محبوبته بالنداء، فيقول

 يــا أ ــو ســعد   ــد ســننو  شــريعًة 

 

ـــول  ـــاء رس ـــن ها   األنبي ـــا س  (9)م

: كيف أباحت سفك دمه دون وجه   فيتعجب من فعلها معه ويناديها متسائال 

ا.   حق؟ وتلك شريعة لم يسنها قبل نبي وال رسول، وقد مر سابق 

ا عليها جهلها بقدر محبته لها  ومن أسلوب النداء قوله مخاطب ا محبوبته والئم 

 :قوله

ـــة ســـاءب  ـــدر المحب ـــا جـــاهاًل    ي

 

مــا  ــاا مــن  لفــي ومــن  بريحــي  

(3) 

                                                  
 60البديع (0) 

 42 البديع(9) 

 37البديع (3)
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ال يهمله، وإن ويخاطب ممدوحه بأسلوب النهي ـ ويقصد الرجاء ـ طالب ا من أ 

ابتعد عنه، فليس من عادة السادة األكارم أن يرتكوا عبيدهم الموصوفين بالخير 

ا على صاحبه وسيده من الرعاية والعناية  دون رعاية أو عناية، هو يرى أن له حقًّ

  والعطاء حتى لو َبُعَد عنه... يقول:ـ

ــــر و  نــــواهر بــــ   ن ــــ ر وإن  ش   ح  همل 

 

ــد     ــلر عب م  ــي   يره  هر  فل ــي در ــر  س  ي  (0)الج 

 وله يف الغزل قوله:  

 دا  الهـــوى ألرنــــا   يعرفــــون  بــــ  

 

ب  ر    ــع  ــ    تــى حن  أ    ــد مارســوا الحر

(9) 

 

فيطلب إلى من يخاطبه أن يرتك ادعاء الحب، وأن يرتك األمر لمن تمرسوا فيه 

ئي فيستخدم األسلوب اإلنشا وعايشوه، ومارسوه طويال  حتى الن له أصعبه،

بفعل األمر )دع(، ويف استخدام هذا التنوع بين الخرب واإلنشاء حرز من الماللة 

ا.  والسأم، وتنويع يضفي على الشعر جماال  ورونق 

ا قوله:  ومثله أيض 

ـــــــا و  ع ي ظًم ـــــــد  ـــــــَن     ـــــــا ل   ع ًب

 

ـــــيولر   ـــــيل  ال فـــــون  سر ـــــن س   جفنيـــــ   م 

ه    ــــــر  ــــــر  و   د  اله ي ــــــر  ــــــن ب  ــــــنح  ع  و 

 

ـــــــــ  لو  ـــــــــلر و  ـــــــــاع  في لي  عـــــــــٌة و  

ف  الهـــــوى   ـــــر  ـــــن ع   مـــــا هـــــفه آيـــــالر م 

 

 وشــــــــ اهر ر ــــــــرا ر الحيــــــــاء  يــــــــزول 

ـــــــــدنا    ح  كـــــــــفبن  فمـــــــــا بهـــــــــفا عن

 

ـــــــولر    فر المبت ـــــــر  ـــــــبابة يرع ـــــــل الص  أه

ـــــــأر بـــــــ    هر ـــــــل  الغـــــــرا   ألهلـــــــ  ف     

 

ن ــــــ     الغــــــرا   د يــــــلر     (3)أولــــــى، ل ه 

 

                                                 
 40البديع (0) 

 34البديع (9) 

 41السابق (3)
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األسلوب اإلنشائي يف فقد انتقل من األسلوب الخربي يف البيت األول إلى 

 البيت الثاين وما يليه؛ ليالئم المعنى بما يتطلبه من أسلوب.

هكذا استخدم الشاعر أسلوب اإلنشاء ليعرب به عن انفعاالت نفسية ما كانت  

وقد نوع أسلوبه ما بين خرب وإنشاء؛ ليالئم بين المعنى واألسلوب  لتصلح إال به،

 بصياغة رائعة وأسلوب ممتع.
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 ارالتكر

إذا ما أحسن الشاعر استخدامه  للتكرار فوائده الجمة يف األسلوب، خاصة 

 وعرف متى يكرر. وقد يكون التكرار معيب ا كما يف قول الشاعر:

رع  النّوى  د  النّوى،    ى، ج   فما للنّو 

 

ــــوى  ّراعــــٌة لو  ــــال      ــــفاع النّ

 هذا الى علىاهلل تع سّلط لو ويروى أن األصمعي حين سمع هذا البيت قال: 

 .(0)منه الناَس  نواُه، وأراحت   ألكلْت  شاة   البيت

] فمن ذلك قوله وشاعرنا يشيع عنده التكرار، فيحسن أحيان ا ويخفق حين ا،

  :من البسيط[

 مـــا بعـــد  لـــوان للم ـــتا  ســـلوان 

 

ـــانوا  ـــان الصـــبر إذ ب  عـــن العـــزاء وب

 ذرب و ســـكاب دمعـــى   محـــاجره 

 

 (9)فلل ـ ون ولـى مـن بعـدهأ شــَن 

ــل   ــداة فه ــانوا الغ ــد ب ــاة و  ــأ الحي  ه

 

 (3)يصح بعـد ذهـاب الـروح ج مـان 

ـــد أ  ـــو  بع ـــديار الي ـــا ال ـــا م  أ بابن

 

  لـــ  الـــديار، وح األوهـــان أوهـــان 

ــف بــ   ــا أل ــف ر لــوا مم ــر م ــا العم  م

 

 (4)أنـــى يلـــف بغيـــر النـــو  وســـنان 

 يــــا  ــــا بي أ ــــال مــــن مالمكمــــا 

 

ـــــدوان  ـــــأ وع ـــــا ظل ـــــ ن لومكم  ف

ـ    ى مـن  لـى مـا أ ـ   وحأين ال  

 

 (5)هاجو ل  بنوى األ باب أش ان 
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فانظر إلى تكرار كلمة الديار واألوطان يف البيت الرابع، وألذ ويلذ يف البيت 

الخامس، وكلمة مالمكما ولومكما يف البيت السادس، والشجى واألشجان يف 

طان يبدي البيت األخير، وهو من التكرار المستحسن حيث تكرار الديار واألو

التحسر واأللم على فقد األحبة فليست الديار بجدراهنا، وإنما الديار واألوطان 

بمن فيها من األهل واألحبة، فالوطن والدار ال قيمة لهما بدون األحبة، فهي قفار 

إن خلت منهما، والتكرار يؤكد ذلك المعنى، كذلك ال لذة للعيش وال للنوم إذا 

ا على عدم وجودها وفقداهنا، خلت الديار ممن نحب، وتأكي د كلمة اللذة تحسر 

ويطلب إلى من يلومه أن يتوقف عن لومه أو يقلله، فإن هذا اللوم ما هو إال ظلم 

وعدوان، وتكرار كلمة اللوم للتنبيه على أثره المرير عليه، وتكرار الشجي 

واألشجان لتأكيد أن من ال يعرف الحب لم يعرف األشجان؛ ولذا يكثر لوم 

 محبين ولو ذاق مرارة الحب ولوعة الشجي ما الم المحبين. ال

 ومن التكرار الذي يؤكد المعنى ويقويه قوله:ـ

 أناااااااااااااااااااااااااااااا     اااااااااااااااااااااااااااااا     ن اااااااااااااااااااااااااااااا  
 

 ناااااااااااااااااا   اااااااااااااااااا   اااااااااااااااااا         اااااااااااااااااا   
 ال ت اااااااااااااااااا   اااااااااااااااااا   اااااااااااااااااا    تاااااااااااااااااا   

 
 (0)بااااااااااااااا   ااااااااااااااا     ااااااااااااااا    ااااااااااااااا      

إن التكرار هنا يفيد طلب اإلسراع باإلجابة واإللحاح على الطلب، فاألمر  

بالجوع، وهو ال يرحم ولن يستطيع الشاعر تحمله أكثر، بل ليس له وال يتعلق 

صرب ساعة واحدة، فالتكرارهنا يعرب عن الحالة الجسدية التي يعيشها الشاعر 

ا قوي ا  .تعبير 
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ويف موضع آخر يستخدم التكرار يف التعبير عن حالته النفسية والعاطفية 

األثر، ولكنه حينما تيقن أهنم بسبب رحيل األحبة والتي تركت يف نفسه أبلغ 

 ماكثون يف قلبه، فخف ألمه، فكأهنم رحلوا وما رحلوا... يقول:ـ

وا  ــــو   ر لــــوا ولكــــن   الفــــ اد  

 

 (0)فكـــَنهأ ر لـــوا ومـــا ر لـــوا   

 ويكرر ليؤكد المعنى ويقويه يف موضع آخر، فيقول:ـ 

ــــــــــا عبــــــــــد ذل فــــــــــار أ  أن

 

ــــــــيال    ــــــــًدا ذل ــــــــيد  عب  (9)س

ا عليه كثرة ويف موضع أخر يستخد  م التكرار يف تساؤل لمحبوبه، مستنكر 

التجني والبعد والسخط، وهو ال يملك من أمره إال أن يحبه، وال يستطيع السلوَّ 

 ] من الخفيف[عنه... يقول:ـ

  ــأ إلــى  ــأ يكــون هــفا الت نــي  

 

  ــــل يــــو   غيــــ  منــــ  ب نــــي 

ـــــو   ر ـــــاع وبالغـــــ   ـمـــــا  حي ل

 

 و بفــــــن إح ســــــجرو بفــــــنـــــــ 

ــو  صــ  ــى هدايــة نصــحيلس  غي إل

 

ـــ   يأنـــو أهـــدى إلـــى  ـــال   من

ــــَمر   ــــ  ب ــــرا  في ــــانى الغ ــــا أ   م

 

ــــ ذب  ــــفا ح ي ــــئ الســــلو ب  (3)و 

 فالتكرار كما ترى يحسن يف مثل هذه المواضع.  

 تنوع األسلوب ما بني اجلزل القديم والسهل املعاصر:

وك فنراه حين يخاطب الملـ بحسب المتلقي أيضا، "ابن أفلح"يتنوع أسلوب 

ا لهم، المذهب  نراه يرتدي ثوب الجدة، فيمسك بتالبيب األمراء والعظماء مادح 
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القديم، ويقلد سابقيه يف هذا المضمار من أمثال المتنبي والبحرتي وأبي تمام كما 

ا بتالبيب سابقيهم، حينئذ نجد األسلوب الجزل الرصين بألفاظه  تمسكوا هم أيض 

ة المتشابكة واألفكار المرتبـة كرتتيـب القصـائد المنتقاة بدقة وأناة، والصور القوي

التليدة، ولكنه حين يصـوغ شـعرا للعامـة ينـزل مـن هـذا الـربج السـامق إلـى تلـك 

 الشوارع والميادين التي يتحـدث فيهـا النـاس بلغـة بسـيطة بـال تكلـف أو تجمـل،

فيكتــب شــعره كأنــه مــنهم؛ لــيفهم هبــذا الشــعر المتلقــي البســيط فمــن األول قولــه 

 ا:ـمادح  

هر  ــدر ــوى و  ه ــد البل ــى ي ح ــى مت  إل

 

  ــد بــان مــا  ــان يجفيــ  وي حــده 

ــا أجــدى  ماســك ر   ــرا ر فم  ً مــف الف

 

ـــــدهر   ـــــى   ل ـــــا وح أ ن ـــــ  نفع  علي

ر ــــا  ــــر   البــــينر   أ  ــــا     ر  وأ  

 

ـــــدهر   ع  ق  ها هـــــورا وير ـــــدر ـــــ  و    يقيم

ـــٌد   م  ـــام ر    ـــرهر إن   ـــبرر نا   ح الص

 

ن    ـــل وانر مر هر يـــو  الر يـــل وح الس  ـــدر    

دهر   ــــه  ــــا يرس  ــــفوًح م ــــاا  ع  ــــأ  أه  فل

 

دهر   ــــه  فــــا  ــــل هــــرف  مــــا يرس   إذا   

ـٌد   م   هل  ل بالعفل  حح  مـن أ ـي   

 

هر   ـدر ق  ع   ما ظـل بالحـ  داعـي الوجـد ي 

نـــي مرامعـــ ر    لـــوح الغـــرور ومـــا     

 

هر   ْ  الكـرى مـن بـال يحمـدر ّ  هيـ  ل ف 

 و ــل مــن ح يــرى   األمــر مصــدره  

 

هر  بــل الــور  در ــور  ْ  م  ــ  (0)ود أراه الحت

 وكذلك مطلع قصيدة المدح الثانية يقول:ـ 

د  وهـــــفا النّيـــــلر   ها يـــــ  دجلـــــةر ر 

 

ـــــلر   ـــــن  لحـــــا أ   علي  مـــــا بعـــــد  ذي

ع نا ًعـــا  ـــد  در المـــاء  عن ـــر  ـــان ب  إن  

 

ــوى ح األشــن ر المعســول    ــر  ال  

ــــا و   ــــّدعي ظًم ــــا ل ــــَن     ع ًب

 

ــي  ــون  سر ف ــيل  ال ر ــن س ــ   م ني   ولر جف 
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ه ــــح اله  يــــر  و ــــر   و ــــنّح مــــن لف 

 

ليــــــلر    و  ــــــاع  فيــــــ  لوعــــــٌة و  

ف  الهـــوى   مـــا هـــفه آيـــالر مـــن عـــر 

 

 وشــــ اه ر  ــــرا ر الحيــــاء أســــيلر  

ــــــدنا   ح  كــــــفبّن فمــــــا بهــــــفا عن

 

 يرعــــرفر المتبــــولر  
 أهــــل  الّصــــبابة 

ـــــ   ـــــ  فهـــــأر ب   ـــــل  الغـــــرا   ألهل

 

ـــلر   ـــرا   د ي ـــ     الغ ـــى لهنّ  (0)أول

فـإن المطلعــين يف منتهــي القـوة واإلبــداع، فاأللفـاظ منتقــاة بعنايــة فكمـا تــرى  

بالغة، والصور تتزاحم وتتالحم وترتاحم، واألفكـار واضـحة المعـالم، والمعـاين 

هبا من االبتكار مـا يحمـد، واسـتخدام المحسـنات بصـورة رائقـة رائعـة، ومـا كـل 

م بالعلمـاء ذلك إال ألنه يعـرف مـن يخاطـب، فمجـالس الملـوك واألمـراء تـزدح

والشعراء والنقاد والرواة وغيرهم، فال بـد مـن التجويـد واإلجـادة، وبـذل الجهـد 

وإعادة النظر، والتنقيح والتلقيح، فقصائد المدح لها ما ليس لغيرها من االهتمـام 

 خاصة أن أغلب الشعراء يتنافسون لنيل رضا الممدوح لنيل عطائه وكرمه.

وعلى خالف تلك اإلجادة نجد الشعر البسيط الذي يقال للعامة ولالستهالك 

المحلي، وهو ما ال نجد فيه ما للمديح من هذه المميزات، من ذلك قول شـاعرنا 

  ابن أفلح يف هجاء األمير أحمد بن نظام الملك من المتقارب:ـ

  صـــــــــــــــدلر أرو ر الـــــــــــــــو ير

 

ه    ــــــــد  ن  بالوا   ــــــــع  ابذ  ــــــــد من  و 

ـــى  ـــٌل عل ـــد و و  ـــي ال ـــاب يبغ  الب

 

ـــــده    ـــــاب  الصـــــجرة ال ام  ل  والب

ــــــ     ق  ــــــفر     ل  ــــــأ الع ــــــأ أعل  ول

 

ه    ــــــد  ــــــى  اع ــــــود عل ــــــو أع  فكن

ت حـــــــو     فصــــــحور محمـــــــدر إح ف 

 

 فقــــــال الــــــو ير علــــــى الما ــــــده   

ــــتح الوجــــوه    ــــي  ف ــــن دون فتح   وم

 

ه     ــــــد  ــــــن الفا  ــــــد  الرجــــــوا  م  فعر
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 املعنى  التالحم بني اللفظ و

ويف الوقت نفسه فإنـه  ى من يقرأ شعر ابن أفلح أثر الصنعة فيه،وال يخفى عل 

ا عـن  يجد تحت هذا الشكل معاين رائعة، فلم يأخذ االهتمام باللفظ الشـاعر بعيـد 

ونجد ذلك حينما يتوجـه  المعاين وإهمالها، بل نراه يوازن بينهما يف عبقرية نادرة،

ا أحد الملوك واألمراء فال ريب يف أنه  وغيـره مـن الشـعراء يمـدحون بشعره مادح 

والمـديح معـروض  الملوك واألمراء، والمنافسة بين الشـعراء حاصـلة ال محالـة،

عبيـد "على الناس يف حفل أو غيره؛ لذا فهو يجود هذا الشعر علـى غـرار مدرسـة 

 ، ويف الوقت ذاته للمعنى دوره الذي ال يهمله، فمن ذلك قوله:"الشعر

ـــــن ـــــ   م ـــــأ يب ـــــ  ل  مـــــا ذاع إح أّن

 

ـــــولر   ل ـــــا  مســـــّوٌد بره   (0)هـــــفا األن

ــــد   ــــ  المســــت يرر فيغت ــــَو  إلي  ي

 

ـــــ  المـــــَمولر    نعـــــأ  النّصـــــيرر وبَسر

  ـــاح:  ـــ   هـــفا ابـــن  امـــد  الـــف  

 

ـــــــلر   ـــــــل   َمي ه لم م  ـــــــد  ـــــــا بع  م

ــــا  ــــرر هامًي ــــيّأ يز   ــــ   ال ــــ   ل  يّمم 

 

ـــــولر   ـــــًة ويص ـــــزأرر هيب ـــــث  ي  واللي

ــر  فنــاء  مــن    س 
ــن خ بك  ل  عليــ   ر  وانــز 

 

ــــــ ر الع ــــــي  نزيــــــلر  مــــــا   ذّ  جير  

ـــــل العزيـــــزر بنصـــــره   إّن امـــــرًءا  ف 

 

ــــــفليلر   هر ل  ــــــر  ــــــدا يســــــالأر ده  و 

ـــــأ   ـــــار  مله ـــــار المك ـــــك بَبك  له

 

ـــغول  ـــالعلى م  ـــرى ب ـــد مغ  بالم 

ـــــلن جَشـــــ   ـــــزا أ مرم ـــــ  الع   ل

 

ــــــول  ــــــافقين    ــــــة   الج  ذو هم

 نـــدٌب إذا عـــرب الجرـــوب بـــدا لـــ  

 

 رأٌ  يفـــل شـــبا الجرـــوب أ ـــيل 

ليس فيها لفظة ركيكة أو  لوب قوي واأللفاظ جزلة رصينة منتقاة بعناية،فاألس 

والقافية قوية ذات جـرس موسـيقي رائـع، والبحـر مالئـم للغـرض  مبتذلة سوفية،

                                                 

يِّد الجامع لكل خير      - (0)  البهلول: السَّ
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 –مكـارم "واإلكثار من جمع التكسير يعطي للشعر فخامة وجاللة من نحو قوله: 

، وبــين "والـيم يممــه"وبـين  ،"كتــب وكتائـب"والجنـاس بـين  عـزائم ـ –كتائـب 

 ومنها قوله:ـ. "مؤمل وتأميل"، وبين "فضل وفضائل"

وقد احتشدت القصيدة بالكثير من األلوان البالغية األخـرى، منهـا التضـاد يف 

قوله: )ويعود كل مقصر متطاول (، وقوله: )إذا ساء الفعال جميل (، وقوله: )قلق 

 ومطمئن(.

ــه: )  ــداخلي قول ــلفالســهم أرعــُظ وومــن التقســيم ال ــه: الُحســاُم كلي (، وقول

 )بالمجد مغري بالُعلى مشغول(، ومن المقابلة قوله:

ــــل العزيــــزر بنصــــره   إّن امــــرًءا  ف 

 

 و ـــــدا يســـــالأ دهـــــره لـــــفليل   

فكمــا تــرى فالقصــيدة تحتشــد بكثيــر مــن البالغيــات، فضــال  عــن الصــور مــن  

فة إلـى التشبيه واالستعارة وغيرها، بتلـك األلفـاظ ذات الجـرس العـالي، باإلضـا

الوجــوه البالغيــة مــن جنــاس وطبــاق ومقابلــة وغيرهــا توهمــك أن الشــاعر اهــتم 

ا ـ وهذا حق ـ ولكنه مع ذلك االهتمام لم يهمل المعنى، وتجد تحـت  باللفظ كثير 

ا، فالممدوح صرف كل اهتمامـه  تلك الهالة من البالغيات والبديعيات معنى رائق 

تعلـق بشـؤون الحـرب، ولـم يفقـد إلى وصف ممدوحه بالشجاعة واإلقدام ومـا ي

 المعنى جماله وتماسكه.

ا ال يتناسب   وقد تغلب عليه الصنعة حينا فال تجد تحت اللفظ إال معنى ضعيف 

فـــــوب أن  نامـــــا ـــــع ال ـــــو ر جر  من

 

رامــــــا  ــــــدا و    وأذاب القلــــــ  وج 

ـــــــى  اظمـــــــة    ـــــــداما   عل ـــــــا ن  ي

 

ــــا  ــــور مرام ــــد ب ن  ــــون و  ــــل  رم  ه

ــــــد      ــــــار تكأ ذو ن  ــــــف  ف ــــــا م  أمن

 

امى  ــــــد  ــــــداما   ن  ــــــا ن  ــــــرا أ ي  فت
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 يــــــا  ليلــــــي    فــــــا  ــــــأ اســــــًَح 

 

ــــا   ــــ   ال ــــو   ونام  نب 
ــــزال  ــــن    ع

ـــــــا  ـــــــًما عافًي س  ـــــــَلر ر   و   فـــــــا ن س 

 

ـــا  ًما أ ام ـــد  ـــ     ـــن  ـــان ب ـــن  م  (0)أي

 
 

  ـ التمتع بروح الفكاهة

يستخدم ابـن أفلـح أسـلوب الفكاهـة، خاصـة يف الهجـاء، حـين يرسـم صـورة 

وه، وذلــك مــن بــاب الســخرية واالســتهزاء، وكــذلك نجــده لمــن يهجــ مضــحكة

يستخدم األسلوب الفكاهي مع من يمدحهم، ثم يبخلـون عليـه بالعطـاء، فيرجـع 

عليهم بالهجاء والسخرية يف صورة تنفر الناس منهم، ومن ذلك حين قصـد قصـر 

الــوزير فُمن ــَع مــن الــدخول؛ ألن الــوزير علــى المائــدة وقــت الغــداء، وال يســمح 

 ل أحد عليه تلك الساعة، فقال:ـبدخو

  صــــــــــدلر أرو ر الــــــــــو ير

 

ه    ــــــد  ن  بالوا    و ــــــد منــــــع  ابذ 

 و ٌل على الباب يبغـي الـد و 

 

 ل  والبـــاب  الصـــجرة ال امـــده   

ـــ     ق   ولـــأ أعلـــأ العـــفر     ل 

 

ه     فكنــــو أعــــود علــــى  اعــــد 

ت حـــو    ـــدر إح ف   فصـــحور محم

 

ــــده    ــــى الما  ــــو ير عل ــــال ال  فق

ــ   ي  فــتح الوجــوه  ومــن دون فتح 

 

ه     ـــد  الرجـــوا  مـــن الفا ـــد   (9)فعر

ا حينما ذهب إلى باب أحد الرؤساء، فمنعه الحاجب من الدخول،   وقال أيض 

ا الحاجب:  ـفقال هاجي ا الممدوح وشاكر 

د ب   شـــــــــــــكرلر بوابـــــــــــــ  إذ  ر 

 

ــــــــــ ر  يــــــــــر  علــــــــــى رّده    م   وذ 

ــــــــــــــةً   ن  ــــــــــــــدب م  ل   أل نــــــــــــــ ر   

 

 مــــــده   ســــــتوج ر اب ــــــرا       
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ـــــبح  ملقـــــاع لـــــي  أعـــــاذب مـــــن  ر

 

ه    ب ـــــــــر ع  الّزا ــــــــــد     ــــــــــد 
 و  

ــــن  ــــّد  لم ــــرا    ــــفل أن أر    فع

 

ه    ــد  ــن    ــد  ــا   م ــا   ــاءر الحي  (0)م

 كقوله: ومن المالمح األسلوبية استخدام القسم 
  

ـــــ    ســـــًما بعصـــــيان العـــــفول ف ن

 

ــل  ــاء دلي ــن  الوف س ــى  ر ــأ عل   (9) س

 إب عليـــ  وإن  ـــددل لعـــاهْ  

 

 ولـــ  الغـــداة وإن  رعـــو و ـــول  

نراه يقسم بقسم هو من إبداعه، وهو عصيان العذول وعـدم طاعتـه، فمـا يـرد   

العذول إال فراق األحبة وتعذيب المحبين، وهو يرى هذا القسم دليال  على حسن 

ـا، وإن قطعـه سـيظل  الوفاء، فيقسم أنه مهما طال صد الحبيـب سـيظل عليـه عاطف 

.  واصال 

 قابلة بين طارف وتليد يف قوله:ومنها الم 

داء بالفال وهـوٌب مـا  و ـ     مرر الر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ال   عل

 

  (3)أيـــا  مـــن هـــارف و الـــد يـــده  

وكذلك قابل بين يوهون وداعم يف البيـت األول والشـقاء والسـعادة يف البيـت  

 الثاين  يف قوله كقوله:

 و يـــْ يوهـــون مـــا الـــر من داعمـــ  

 

ـــــــون امـــــــًرا واهلل داعمـــــــ     ويوهن

ــــــنهأ   و ــــــاولوا مــــــا أ ــــــال اهلل بي

 

ـــ ، فهـــو ي ـــقيهأ ويســـعده    (4)وبين
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هكذا رأينا مالمح أسلوب ابن أفلح تتنوع ما بين التقليد والتجديد، وإن كانت 

مدرســة الصــنعة لهــا وجودهــا الظــاهر عنــده، إال أننــا ال نفقــد عنــده روح الشــاعر 

 جهم.التقليدي يلبس حلة القدماء، ويسير على درهبم، وينتهج منه
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 اخليال وأثره:ـ 

ا    يرى النقاد العرب أن الكالم المشتمل  على الخيال أروع وأشد  تأثير 

ا قولهم:  يف النفس من الكالم الذي يكون حقيقة كله؛ ولهذا دار على ألسنتهم كثير 

ا يف القلوب واألسماع ؛ ذلك ألن (0)المجاز أبلغ من الحقيقة، ورأوه أحسن موقع 

ى الخيال يجعل النفس شديدة األنس به، سريعة إلى التأثير الكالم المشتمل عل

 .(9)"بصوره

ا، فنراه يف أغلب شعره يتجه ناحية الصور واألخيلة  وشاعرنا يعي ذلك جيد 

يعرب هبا عن المعاين التي تجيش بداخله، ويعلم أن قدرة الخيال أقوى يف إيصال 

 المعنى المراد.

  نها:وشاعرنا يستخدم صوره من عدة موارد، م

 الصورة المستمدة من الطبيعة:

ـــوره  ـــن ن   ـــدٌر  ســـا  ـــدر  م

 

ــا  ح  غــرب  ــى األي ــا عل  (3) شمًس

 وقوله:ـ 

  نــاوح الــريح ممــن ن ــد يهي ــ  

 

 (4)وحمع البـر  مـن نعمـان يرريـ    
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 وقوله:ـ

  فـــــــا نســـــــَل رســـــــًما عافًيـــــــا 

 

 (0)أيــــن  ــــان بــــ   ــــدًما أ امــــا   

 وقوله:ـ 

 آه  مــــــن ريــــــأ  حيــــــل  هرفــــــ  

 

ـــــا    ن ـــــ  نصـــــال و   ـــــين عيني  (9)ب

 وقوله:ـ  

 يــــــــــــا هـــــــــــــالًح  لمـــــــــــــا ح 

 

 ح  بــــــــــا  ــــــــــوء الهـــــــــــالل 

ـــــــــ     و اـــــــــيًبا  قاـــــــــي  ال

 

ــــــــــــدال   ــــــــــــي   اعت  (3)ان يم 

ــــــــي   ــــــــا ب ــــــــو  م ــــــــزدب ف  ح  

 

ــــــــــــال   ــــــــــــرا  و ب ــــــــــــن    م

كما ترى فالصور جميعها مأخوذة من الطبيعة ومستمدة منها،  فالنور  

والربق يف البيت الثاين، والرسوم البالية يف والشمس يف البيت األول، والريح 

البيت الثالث، والريم يف البيت الرابع، والهالل يف األبيات األخيرة ـ كلها من 

الطبيعة يستخدمها الشاعر يف رسم صورته مستعين ا بخصائصها الطبيعية؛ ليرسم 

الصورة وفق معطيات هي متاحة للجميع، يستطيع المتلقي إدراكها وفهم 

يها، وذلك دون إجهاد العقل يف تأليف الصورة التي تكون مكوناهتا عقلية مرام

 تحتاج إلى إعمال فكر وكد ذهن.
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وتلك الصور هي التي يستخدم فيها الشاعر الموروث التاريخي، سواء أكان 

الته التاريخية بغية إيصال ديني ا أم أدبي ا، ويرسم صورته مضمن ا هذا الرمز بدال

 معنى من خالل استدعاء هذا الموروث.. من ذلك قوله:ـ

ــــــــادة ــــــــ  ع ــــــــي  ل ــــــــا ل  و يرن

 

ـــــــــفل إفاـــــــــال وإ ســـــــــان    بب

ـــــ    ـــــر شـــــعاًرا ل ـــــد جعـــــل الكب   

 

 فلــــــي  يقاــــــي  ــــــ  إنســــــان  

ــــر ه    ب 
ــــن    ــــأ يســــلأ الســــلران م  ل

 

ـــــــــــ عالن   ـــــــــــا رد  ب ـــــــــــ  م  علي

ــــــــ    ــــــــن    يه    َنــــــــ  ح  ــــــــان م 

 

ير    ر  ـــــــو  ـــــــليمان  مر  (0)م لـــــــ   سر

يهجو الوزير الذي تكرب حتى على السلطان نفسه، وتاه بكربه وصلفه حتى  

ا لملك النبي )سليمان(عليه السالم، ويف ذلك إشارة إلى عظمة  حسب نفسه وارث 

ا ليس ألحد من بعده، فهذا الكرب  ملك )سليمان( عليه السالم الذي وهبه اهلل ملك 

ر يوحي بأنه قد ورث هذا الملك العظيم، وهو ليس والتيه الذي يبديه الوزي

 كذلك.

والصورة هي استدعاء واستحضار لعظمة الملك الذي كان لسليمان عليه 

السالم وكأن هذا الوزير قد امتلك مثله، ورغم ما كان لسليمان من العظمة 

والملك إال أنه كان يف غاية التواضع، أما هذا الذي لم يؤَت شيئ ا يقارن بملك 

 ليمان نجده متكرب ا متجرب ا. س

 ومن التأثر القرآن الكريم يف رسم الصورة قوله:ـ

 نصـــر مـــن اهلل لـــأ يجلفـــ  موعـــده 

 

 وح  جلــــْ يومــــا عنــــ  مســــعده 
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ــر من داعمــ   ــا ال ــْ يوهــون م  و ي

 

 ويوهنـــــون امـــــرًءا واهلل يعاـــــده  

ـــــنهأ    و ـــــاولوا مـــــا أ ـــــال اهلل بي

 

ـــ ، فهـــو ي ـــقيهأ ويســـعده    (0)وبين

{ ٰه مه جه هن من خن }ورة يف البيت األول من قوله تعالى: فالص 
، ويف [7{ ]سورة حممد: مح جح مج حج }، وقوله: [9]سورة آل عمران:

ا عن قوله تعالى:   مم خم حم جم هل مل}البيت الثاين ليس المعنى بعيد 
{  مك لك اك يق ىق}، ويف البيت الثالث: [83{ ]سورة احلج: جنحن

 [.45]سورة سبأ:
 ومن جميل صوره قوله:ـ

ـــ ـــدعي ظمـــأ ويف عجب  ـــأنك ت  ا لش

 

 (9)جفنيك من سيل الجفون سيول  

يتعجب من محبوبته التي تدعي الظمأ ويف جفوهنا سيول منهمرة، تلك التي  

 تجعل عيوهنا المعة كالربق تخطف القلوب وتأخذ باأللباب.

ا قوله:  ـوله أيض 

ــي  س  وام  ــفاد     ع  أن    ــا عــفرر م ــد   م

 

ــــــفولر   ــــــدع مر ــــــرٌا مب ــــــرى  عن  وال

ــــًرا   ي  غ  نــــي  ــــر  الجرــــوب  مر  ويرليحر

 

ـــــــ  وارفر وظليـــــــلر    ـــــــيبي، وظل   ش 

ـــاار   ســـو   الكســـاد  فاـــا  ل ي    و ب

 

ـــــــلر    ـــــــ   وهـــــــو ذلي ـــــــرد  رد  العل  فت

ـــ ر   مامر  والملـــ ر أ ـــحى   يـــدي    

 

ــولر    ار ف  ــو الم  ــ  ه  (3)مهمــا  كمــو  ب
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من عطاء الممدوح فالصور تتالحق وتتزاحم يف تلك األبيات، فهو حين ُمنع 

ُد يف اليوم   غيره صور نفسه بصاحب إبل تسمى الخوامس، وهي التي َتر 
َ
وُأعط ي

الخامس لتشرب، ولكنه تذاد إبله وال تشرب، مع أن الشرب والرّي متاح لغيره، 

ا يف حر الشمس ولهيبها، وهو  والصورة يف البيت الثاين يصور الشاعر نفسه واقف 

مالمحه، يف حين أن غيره يقف يف ظل وارف، شيخ كبير حتى غيرت الشمس 

ا منعه من عطاء الممدوح وإعطاء غيره، ويف البيت الثالث يصور  ويقصد أيض 

فضائله التي ال يعرف الناس قيمتها، فتباع يف سوق الكساد، ثم يف البيت األخير 

يوجه حديثه لممدوحه فيقول: إن الملك أضحى يف يديك زمامه، فيصور الملك 

زمام والممدوح يمسك به دليل التمكن والتملك، ولذا مهما حكمت بشيء له 

 أو على الناس فحكمك هو الصواب ونحن به راضون.    
َّ
 علي

بَر سنه بأنه قد انحنى على قلبه 
ومن صوره الرائعة حين يربر انحناءه بسبب ك 

 الذي سكن فيه الحبيب كي يقبله.... يقول:ـ

ب ًرا فقلـــور ســـفاهةً 
  ـــالوا: انحنـــى   

 

ـــــد     لبـــــ   ت ل  ـــــن  لـــــأ ي  قـــــال  م  م 
 ل 

ــا   ًي ــي  او   ســكن  الحبيــ ر شــغاف   لب

 

ـــ    ـــا علـــى  قبيل  (0)فحنـــولر معتكًف

 وله أيضا قوله:ـ 

 هم الحياة، وقـد بـانوا الغـداَة فهـل 

 

ــروح  جســمانُ    ــد ذهــاب  ال  (9)يصــح  بع

وح لجسده، فاألحبة هم بالنسبة له كانوا الحياة بأسرها، وكانوا بمثابة الر 

 وقد فارقوه ورحلوا، ويتساءل: هل يصح جسد بعد إذ فارقته روحه ؟
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فالصورة تبين مدى حبه وعشقه ألحبته ومدى تعلقه هبم، كما تصور مدى 

 األلم والعذاب الذي أصابه بفراقهم.

فالشاعر بارع يف استخدام تقنية الصورة للتعبير عما يجول بخاطره ويصور 

ـ صور جميلة ال صعوبة يف إدراكها، وال تعقيد يف ـ كما ترى  مشاعره، وهي

 فهمها، كما أهنا صور نابعة من الطبيعة التي حوله ومن ثقافته العربية واإلسالمية.

******** 

 املوسيقا اخلارجية والداخلية:ـ

الشعر العربي شعر غنائي قائم على أصول موسيقية مضبوطة، وقيم صوتية 

 كالم المعتاد، وعن غيره من الفنون األدبية.متكاملة، وهي التي تميزه عن ال

إحدى الفنون الجميلة التي سماها العرب باآلداب الرفيعة، "والموسيقا: 

وهي الرسم والنحت والشعر والموسيقا، بل ربما هي أهم الفنون عامة،  فهي 

شقيقة الشعر والنثر والمسرح والرسم والتصوير والسينما والرقص وما إلى 

 .(0)"ذلك

يقا الشعر أهم عناصر النص األدبي الخاصة بالشعر، فأبرز ما يميز وموس

الشعر عن غيره هو موسيقاه الشعرية  التي تثير النفوس وتحرك العواطف 

 واألحاسيس، وتؤجج المشاعر، فالشعر العربي صناعة موسيقية دقيقة.

ويعمل الشعر على إثارة الشعور، وتحريك الوجدان، أو بعث اإلحساس 

ويف سبيل ذلك يستخدم وسائل معنية يف الصناعة، ومن هذه الوسائل  بالجمال،

 العنصر الموسيقي.

                                                 

 بدون  1عبد الحميد توفيق زكي : الموسيقا علم وفن ولغة ص  (0)
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وال بّد للشعر من موسيقا؛ ألن الموسيقا من أبرز عالمات الشعر، وهي       

التي تميزه عن الكالم المعتاد، وعن غيره من الفنون األدبية، وقوام هذا العنصر 

ما تعجز داللة األلفاظ يف ذاهتا عن  هو جوهره اللغة، هبا يستخرج الشاعر

استخراجه من النفس البشرية كاللون العاطفي للفكرة، أو ظالل المعاين التي 

تفجر األلفاظ يف ذاهتا عن التعبير عنها،  بينما يستطيع النغم أو على األقل اإليماء 

 .(0)به 

التي الموسيقا الشعرية إحدى الوسائل المرهفة "وهنا يقول د/ محمد مندور:

تملكها اللغة للتعبير عن ظالل المعاين وألواهنا، باإلضافة إلى داللة األلفاظ 

 .(9) "والرتاكيب اللغوية

فالموسيقا يف الشعر ليست وسيلة إطراب فحسب، إنما هي طاقة تعبيرية تنقل 

 أجواء القصيدة إلى المتلقي.

فسية، وظالل المعاين هي موحياهتا وما تضيفه على المتلقي من حاالت ن

وبذلك تستطيع أن نقيم صياغة الشعر الموسيقية على أمرين، هما: الوزن 

 والقافية من ناحية، واإليقاع من ناحية أخرى.

ـ الموسيقا الخارجية: هي التي تقوم على الوزن والقافية، وهما العامالن 1

 األساسيان يف بناء الموسيقا الخارجية للشعر،  ولم يعّرف الشعَر ناقد قديم إال

ا له عن النثر، ومن الوزن والقافية نشأت وحدة النغمة  ذكر الوزن والقافية تمييز 

 واإليقاع.
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 أـالوزن: 

الوزن ركن من أركان الشعر ودعامة من دعائم الموسيقا،  فإن يكن الشعر 

ا يف موضوعاته ومعانية وأكثر مما يف أشكاله، إال أن أوزان الشعر  أسرع تطور 

ر منذ أواخر العصر األموي متأثرة بموجات الغناء التي العربي أخذت يف التطو

كانت تنداح يف خضم الجانب الالهي من الحياة يف مكة والمدينة، ومن ثم امتد 

 .(0)األثر إلى الشعر يف القرن الثاين والعصر العباسي عامة 

والوزن مقيد بأبحر يصعب تغييرها أو التخلص منها؛ ولذا يقول إبراهيم 

يد يف األوزان نادر وتطورها بطيء تمر عليها القرون واألجيال دون التجد"أنيس: 

أن يصيبها ما يستدعى االنتباه،  أو يلفت النظر؛ وذلك ألن ألفة الوزن وشيوعه يف 

ا، حتى يعتاد جمهور كبير من  البيئة اللغوية يتطلب زمن ا طويال  وإنتاجا شعري ا كثير 

 .(3)"يقاالسامعين ويستسيغوا ما فيه من نغم وموس

                                                 

 .11ص  1271إبراهيم أنيس موسيقا الشعر مكتبة االنجلو المصرية ط  (0)

 . 330الثالث الهجري , دار األندلس , ص يوسف حسين بكار , اتجاهات الغزل يف القرن ( 2)
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 دراسة إحصائية لبحور الشعر اليت نظم عليها علي بن أفلح العبسي:

 عدد األبيات البحر
عدد القصائد أو 

 المقطعات
 البحر

عدد 

 األبيات

عدد القصائد أو 

 المقطعات

 2 9 متقارب 1 17 الكامل

 7 1 طويل 7 71 البسيط

 2 4 منسرح 7 29 الرمل

 7 2 وافر 9 22 السريع

 7 2 مجتث 4 71 خفيف

من خالل تلك الدراسة اإلحصائية يتبين أن الشاعر نظم الكم األكرب من   

شعره الذي وصل إلينا على األوزان األشهر يف الشعر العربي، بل على البحرين 

األشهر يف المديح خاصة )الكامل والبسيط(، وهو ما نراه يف القصيدتين األطول 

بغية طول النفس وجمال الوزن وجودة عنده، اللتين كتبهما يف المديح، وذلك 

ا تطرب له  ا موسيقيًّا رائع  ا، كما أن لهما جرس  السبك، وهما وزنان متقاربان جد 

اآلذان، وترتاح له النفوس، ويأيت الرمل ثالث ا من حيث عدد األبيات بتسعة 

وعشرين بيت ا يف ست مقطوعات، يف حين أن السريع والمتقارب يأتيان أوال  من 

د المقطعات والتي بلغت تسع مقطوعات، وإن قل عدد األبيات حيث عد

، ويف ذلك داللة على محبة الشاعر لهذين الوزنين الذين تألفهما نفسه،  إجماال 

 وترتاح لهما شاعريته، ثم تتوالى البحور كما هو مبين يف الجدول السابق.

 املوسيقى الداخلية 

تمثل يف اختيار ألفاظ وهي التي تقوم على جرس األلفاظ وإيحائها، وت

أثناء يف خاصة تعرب عن انفعاالت خاصة للشاعر وحالته النفسية التي تسيطر عليه 

القصيدة يسميها النقاد  أثناءوالدة القصيدة، وهذه الحالة النفسية السارية يف 
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ذاك ألن  ؛للشاعر من اختيار ألفاظه بدقة وعناية بدّ  بالموسيقى الخفيفة، وعليه فال

  الشاعرإذا
ٌّ
مؤثر، حيث إن موسيقى  أتقن اختيار األلفاظ كان لها وقع موسيقي

 .(0) اللفظ لها تأثير مستقل تمام االستقالل عن تأثيرات المعاين

أقدر على االتصال ا قيوهنا تربز أهمية الموسيقى الداخلية يف تشكيل موس

الت من باألحاسيس  الداخلية واالنفعاالت النفسية،  فاتجه الشعراء إلى خلق حا

اللفظ،  وإلى اإللحاح على استخدام الكلمة كداللة  اقياإليحاء عن طريق موس

 .(9)"وكصوت انفعالي

 بدّ  وال ريب يف أن الموسيقى الداخلية بنغماهتا اللفظية ومقاطعها الصوتية ال

أن تختلف من غرض آلخر، فهناك األلفاظ ال تصلح يف الرثاء وهي مطلوبة يف 

يف الحماسة وغير محبب يف النسيب أو غيره،  وهكذا الغزل وغيرها مطلوب 

وذلك لما تحمله بداخلها  ؛كل غرض ما يناسبه من ألفاظ هي أولى به من غيرهلف

ومن جرس موسيقي  يرتاوح بين الشدة والقوة والرقة والحنو،  وعليه كان إبداع 

يد اختيار وهو من الفوارق الكبيرة بين شاعر يج  ،الشعراء يف اختيار تلك األلفاظ

مة ءفانسجام الموسيقى ينشأ من مال ؛يراعي تلك االختيارات ألفاظه وآخر ال

اإليقاع  إحداثا على الموسيقى للتجربة الشعرية عند الشاعر، وبذلك يكون قادر  

 المميز عن طريق األلفاظ والحروف والمقاطع والتناغم الموسيقي. 

 من ذلك قوله:ـ

                                                 

 طه حسب وآخرون.  131بتصرف من التوجه األدبي   (0)

 السعيد الورقي  275لغة الشعر العربي الحديث اتجاهاهتا الفنية وطاقاهتا اإلبداعية ص  (9)
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فـــــوب أن  نامـــــا ـــــع ال ـــــو ر جر  من

 

رامــــــاو  ــــــدا و    أذاب القلــــــ  وج 

ـــــــى  اظمـــــــة    ـــــــداما   عل ـــــــا ن  ي

 

ــــا  ــــور مرام ــــد ب ن  ــــون و  ــــل  رم  ه

ــــــد      ــــــار تكأ ذو ن  ــــــف  ف ــــــا م  أمن

 

امى  ــــــد  ــــــداما   ن  ــــــا ن  ــــــرا أ ي  فت

 يــــــا  ليلــــــي    فــــــا  ــــــأ اســــــًَح  

 

ــــا  ــــو   ونام ــــ   ال   نب 
ــــزال  ــــن    ع

ـــــــا  ـــــــًما عافًي س  ـــــــَلر ر   و   فـــــــا ن س 

 

ــــا  ًما أ ام ــــد  ــــ     ــــن  ــــان ب ــــن  م  أي

وشاعرنا حين يتذكر أحبته الذين رحلوا عنه يتخير من األلفاظ ما يناسب  

تلك الحالة النفسية وما يعرب عن عاطفته أصدق تعبير حتى يصل المعنى للمتلقي 

 –وجد  –أذاب القلب  –تام  –يف أوضح بيان من تلك األلفاظ )الشوق ـ جفوين 

أين من كان (،  –ندامي –دم ن –فارقتكم  –بنت مراما  –غرامـ ندامي ـ كاظمة 

فكلها ألفاظ تعرب عن الحالة النفسية من الشوق واأللم بسبب الفراق، كما ال 

يخفى جودة الجناس التام بين )ندامى ـ ندامي( والطباق بين )نبه وناما(. كما 

يستخدم يف الهجاء موسيقا داخلية تعرب عما يشعر به ويراه،  فقال يهجو أبا 

  بن ملكا الطبيب اليهودي )من البسيط(الربكات هبة اهلل 

 لنــــــا هبيــــــ  يهــــــود   ما تــــــ 

 

ـــــ    إذا  كلـــــأ  بـــــدو فيـــــ  مـــــن في

 يتــــ ر والكلــــ ر أعلــــى منــــ  منزلــــةً  

 

 (0) َنــ  بعــدر لــأ يجــرج مــن التيــ  

فاستخدام ألفاظ: يهودي، حماقته، فيه، الكلب أعلى منه منزلة، لم يخرج  

–بيت األول، والجناس بين )يتيه من التيه، والجناس التام بين فيه وفيه بال

(يف البيت الثاين، ورد العجز على الصدر..إلخ كلها موسيقا تزيد من جمال والتيه

 الشعر وألقه. 
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 وانظر إلى هذا التقسيم الرائع والموازنة المبدعة يف قوله:ـ

ـــريح مـــن ن ـــد يهي ـــ   ـــاوح ال   ن

 

 (0)وحمع البر  مـن نعمـان يرريـ  

  

ح والمع الربق(، ثم بين )من نجد ومن نعمان(، ثم فقسم بين )تناوح الري

 بين )يهيجه ويطريه(.

 ومثل ذلك قوله:ـ

 إذا  د و به و  النا   فـتهأ

 

 (9)وإن مد و   ـيور اهلل   الكـفب  

 ومن جميل هذه الموسيقى قوله متغزال  يف مقدمة قصيدة مدح:ـ  

ــــرل  أجفــــاب فمــــا إن  لتقــــي ص   و  

 

ـــــاء هو   ـــــي فالعن ـــــو ليل ـــــلوأهل  ي

ـــي   ـــا ومنعتن ـــاًرا   الح  ـــد و  ن  و 

 

 (3)إهفاءهـــا بالـــدمع وهـــو هرـــول  

فالمقابلة بين )قصرت جفوين وطال ليلي(، وبين )نلتقي والعناء طويل(، وبين  

ا وإطفائها بالدمع(، وبين )منعتني وهطول(. كل ذلك مما يزيد  )قدحت نار 

ا، فضال  عن جمال المعنى، وروعة األسلوب، وصدق  الموسيقا جماال  وجرس 

 .العاطفة، وبريق الخيال
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 من  الل  ل  التروافة   شعر على بن أفلح العبسي يتبين لنا عدة نتا ك، أهمها: 

  ا ـ شاعر رائع ا وبالغيًّا متميز  أن علي بن أفلح ـ رغم كونه كاتب ا متميز 

ا، وال يقل شعره جودة عن معاصريه من الشعراء، ولو وصل  إلينا ديوانه أيض 

 كامال  لكان لهذا الشاعر مكانة أخرى غير الذي هو عليها.

  أجاد الشاعر يف اإلبداع يف أغلب موضوعات الشعر من المديح والهجاء

 والغزل والوصف غيره.

  .أكثر ما اشتهر به  الشاعر كان الهجاء والغزل 

  جاء الهجاء والغزل يف مقدمة األغراض التي استخدمها الشاعر من

 ث عدد المقطوعات. حي

  كان المديح له النصيب األكرب من حيث عدد األبيات؛ حيث إن للشاعر

 قصيدتين طويلتين كاملتين يف المديح. 

  استخدم الشاعر طريقة القدماء يف المديح، فبدأ قصيدتيه المدحيتين

 بالغزل، ثم أحسن التخلص إلى المديح.

 خرى، مثل: نظم الشاعر يف عديد من الموضوعات الشعرية األ

 الوصف.. الشكوى .. الخمريات .. الزهد .. اإلخوانيات.  

  العماد األصفهاين لم ينقل من شعر على بن أفلح إال ما راقه، وكان أكثر

ه عز الدين أبي نصر أحمد بن حامد األصفهاين.  ما رواه قصيديت المديح  يف عمِّ



 

 

 9102اصدار  –حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الرابع والثالثون 

 
 

 

 

  ا يتفق تنوع أسلوبه بين الخرب واإلنشاء حسب مقتضيات الكالم وم

 والمعنى المراد.

  استخدم ابن أفلح الصنعة يف شعره على الرغم من أنه من أصحاب

 مدرسة الرقة.

 .جمع الشاعر بين التقليد والتجديد يف كثير من شعره 

 .أحسن يف استخدام التكرار بشكل الفت 

 .تنوع األسلوب بين الجزل القديم والسهل المعاصر 

 وروح الفكاهة، بخاصة يف الهجاء. تمتع يف كثير من األحيان بخفة الظل 

  كان للخيال أثره البارز يف شعره، حيث استخدم الخيال كوسيلة لنقل

 المعنى إلى التلقي يف أهبى صورة.

 .استمد صوره من الطبيعة حوله ومن الموروث الثقايف ديني ا وأدبي ا 

  نظم على عشرة بحور شعرية، وهي بالرتتيب الكمي: الكامل البسيط

 سريع الخفيف المتقارب الطويل والمنسرح والوافر والمجتث. الرمل ال

 .كان للموسيقا الداخلية إيحاء متميز ذو جرس موسيقي رائع 

  استخدم الشاعر التقسيم والجناس وغيره؛ ليجعل للموسيقا الداخلية

 هذا النغم الجميل واإليقاع الرنان.  
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 لشعر علي بن أفلح العبسيموضوعية دراسة إحصائية 

 سلمسل
الغرض 

 الشعري

عدد 

 القصائد
 المقطعات

عدد 

 األبيات

 711 ـ 2 المديح 7

 31 74 ـ الغزل 2

 41 74 ـ الهجاء 1

 71 1 ـ االخوانيات 4

 1 2 ـ الوصف 3

 1 7 ـ خمريات 7

 1 7 ـ زهد 1

 1 7 ـ شكوى 2

 1 7 ـ أخرى 9

 223 11 2 9 المجموع
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 بن أفلح العبسي
ِّ
 ثبت بأشعار علي

 قافية اهلمزة 

 * قال يف دبيس بن مزيد: ] من المجتث[

 لـــــو  نـــــور أ ملـــــ ر أ مـــــًرا

 

ــــــــــــــي   أو يرستاــــــــــــــاءر ب را 

ــــــــي      ب  لور ســــــــين  در ــــــــد   ب 

 

ــــــــــراء    ــــــــــد  اله ــــــــــاء  ب   عن

 
 ب )نسخة دار الكتب المصرية(103*ـ البيتان يف تذكرة ابن العديم 

 قافية الباء 

  * وكتب على أبواب  داره : ] من السريع[

ر   ــــاه  ــــن ظ ّوارر م ــــز  ــــ   ال  إ ن  ع   

 

ــــ ر   ل مــــوا أ ع   ــــو ع  ــــاه ني ل ب  (0)ف 

ــــــــةٌ   ن  ز  ــــــــ ر مر ف  ــــــــن    ب م  ــــــــي د   ش 

 

ــــي    ن هــــا العــــار ر الص  ــــلر م  م   ي ح 

ـــــــ     ــــــــةر أ  ال ـ  و    ــــــــو  ر  ب     ود 

 

ه  ر   ــــــف  هــــــا مر رر و  ــــــا ن  ــــــي  رياً   ف 

ه    ــــور  ر    مــــن نر ــــد  ٌر  ســــا    ــــد     

 

ًســـــا علـــــى األ يـــــا   م  بر  ش  ـــــرر غ   ح   

وعــدا الّرابــع يف  15/323والبدايــة والنهايــة    17/331*ـــاألبيات يف المنــتظم  

 .1/102مرآة الزمان 

  * ومن شعره المستحسن: ] من البسيط[

ــــ    ــــون  ب  ف ر  ع  ــــا   ير ــــوى ألرن ا  اله  د 

 

ـــــ    تـــــى حن     ـــــد مارســـــوا الحر

ير ر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   (9)أ   

 

هر  ـــرر بر ـــ   فيمـــا لســـو   ج  ل  ن فس  ـــو   ب ل 

 

ــ ر   بر ر  ــن ح ير   ــع ٌ  علــى م   وال ــيئر   

ــدأ  ع  جل 
ــت ر  ــر باًرا وإ ن لـأ   س  ـن  ا    اف 

 

ـــ ر   رلبر ـــز  م  ـــر  ع  ع  أ م  ر  ـــد  ـــرب  مر  (3)ف 

                                                  

 ×نهاية ........الّراؤون من ظاهري يف مرآة الزمان والبداية وال - (0)

 ...............×.يف مرآة الزمان تموت نفسك  - (9)

 ....×.ويف البداية والنهاية : اقن ..× يف مرآة الزمان : اقر اصطبارا وإن لم أستطع  - (3)
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ــرب ي  ــلوا  علــى  لــ   يرح  نــي الا   أ   

 

ــــ ر    بر ل  ق  ــــي    يين ع  ــــو   وير ــــل ي    (0) 

ــــ ر   ي  ر ه   ير
ــــد  يح  مــــن ن    حر الــــر  نــــاور     

 

ــ وحمــ  ــر  مــن نعمــان يرري  (9)ع الب

ــتظم   ــات يف المن ــاريخ اإلســالم    17/332*ـــ األبي ومــرآة الزمــان  11/621وت

واألول والثاين يف 15/324والبداية والنهاية   12/361وعيون التاريخ 1/103

 6/2الن جوم الزاهرة 

  * ومن شعره: ] من البسيط[

 اســتغفر اهلل مــن ن ــأ القــريض فقــد

 

ب  أ لعـــور عنـــ ، فمـــ   ا لـــي فيـــ   مـــن أ ر 

ا    ــز  ــن ف  ــ   م ي 
ــ     ن  م   إذ  لســور أ نف 

 

ة األ دب    ـــف  ـــد  ل  ن  ـــن غ ار ع  ســـى ير  (3)أ م 

أر   ــترهر ف  ــو  النّــا       إذا  ــد ور به   

 

ب    ــف   (4)وإن مــد ور   ــيور اهلل   الك 

ــح   ــن أفل ــديع الب ــات يف الب ــدا 113*ـــ األبي ــاريخ بغ ــل ت ــون   3/204د وذي وعي

 12/366اريخ الّتو

 * وقال: ] من مجزوء الخفيف[ 

ــــــــــــوا ــــــــــر  لرـــــــــــب  ر الس  يـ  و     و 

 

ـــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــ ر   الموا   ل 
 د 

ـــــــــــت      س  ـــــــــــ   د   وهـــــــــــو   وس 

 

ــــــــــ     ا ـ  ـــــــــــٌر م   ـــــــــــلر      ا  

ــــــــو  ــــــــوى الر   ــــــــ  س ــــــــا إلي  م

 

ـــــــــــــــــ     را   ـــــــــــــــــاب  الم   ب  بب
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 2/51*ـ األبيات يف خريدة القصر،  قسم العراق 

 قافية احلاء

  الكامل[ * وقال. ] من مجزوء

ــــــــ  الم ــــــــتكى  ــــــــن إلي ــــــــا م  ي

 

ــــــــــــوحر   ــــــــــــة   لر ب 
    ــــــــــــل نا  

ــــــــو  ــــــــرر المجــــــــفولر هر  ذا النا  

 

ـــــــــي حر  
ل  ـــــــــٌو ه  مان ـــــــــ   ن ا   (0)ل    

ـــــــــت ر يـــــــــ  ي س  ـــــــــل  ف  ب   ـمـــــــــا إن ي 

 

، وح يمــــــولر فنســــــتريحر ـــــــ   (9)حر

. وهـي يف البـديع البـن أفلـح 2/56*ـ األبيات يف خريـدة القصـر،  قسـم العـراق  

ا.،  ونسبها 152 ،  وكان ممراض   إلى بعض المحدثين،  يف بعض الكتَّاب 

  * وله يف غالم ناقص الجمال: ] من الوافر[

 ومــــــا ع ــــــقي لــــــ  و  ــــــَ ألب

 

ــا  ب ي ح ــرلر الق  ت ــن  وا   س  ــور الحر   ر ه

لر أن أ هــــوى مليحــــا   ــــر   ولكــــن   

 

ـــــون المليحـــــا  ـــــا   يه ـــــل الن  و 

 12/36ريخ وعيون التوا 3/312عيان *ـ البيتان يف وفيات األ 

  [* وقال يخاطب محبوبه: ] من الكامل

ب   يــــا جــــاهال  ــــدر  المحبــــة  ســــاء 

 

ب ريحــي   ل فــي ومــن     مــا  ــاا مــن   

ــــ  هــــا  أٌ   ــــرٌ  ب غ  ع  مر ــــد  ن   ســــّيان  ع 

 

ـــ   فيـــ   يـــرر  ـــريح    ل  ـــي     ل   (3)و   

 لـــو  نـــور أعلـــأر أن  هبعـــ   هكـــفا 

 

ـي حي 
ور في   ن ص  ح 

ا  يو   نرص   لأ أع 

ـــا  و  وإنمـــا م ـــلر   ـــان    عزمـــي الس 

 

ـــــــــيح    ة  التقب ـــــــــر  ـــــــــ   ب ك    ي 
ت ن  م   أل ز 

 
                                                 

 ×.يف البديع : ذا حامد المخذول كّل   - (0)

 فيسرتيح.×...ويف الخريدة:..×. صح  يف البديع : ما إن ي  - (9)

 غير مريح . تصحيف.:×...يف عيون التواريخ   - (3)



 

 

 9102اصدار  –حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الرابع والثالثون 

 
 

 

 

 12/367وعيون التواريخ  3/312*ـ األبيات يف وفيات األعيان 

 قافية الدال

ـ *وقال يمدح عز الدين،  أبـا نصـر،  أحمـد بـن حامـد األصـفهاين  عـم العمـاد  2

ض بـذكر جماعـة مـن أعدائـه نصـره اهلل علـيهم؛ وذلـك يف سـنة  األصفهاين،  وُيَعرِّ

 سّت عشرة وخمسمئة: ] من البسيط [

هر   ــوى و  هــدر ــى ي حــد البل ــى مت  إل

 

  ــد بــان مــا  ــان يجفيــ  وي حــده 

ــا أجــدى  ماســك ر   ــرا ر فم  ً مــف الف

 

ـــــدهر   ـــــى   ل ـــــا وح أ ن ـــــ  نفع  علي

ر ــــا  ــــر   البــــينر   أ  ــــا     ر  وأ  

 

ـــــدهر   ع  ق  ها هـــــورا وير ـــــدر ـــــ  و    يقيم

ـــبرر نا  ـــٌد ح الص م  ـــام ر    ـــرهر إن     

 

هر   ـــدر ن    ـــل وانر مر  يـــو  الر يـــل وح الس 

دهر   ــــه  ــــا يرس  ــــفوًح م ــــاا  ع  ــــأ  أه  فل

 

دهر   ــــه  فــــا  ــــل هــــرف  مــــا يرس   إذا   

ـٌد   م   هل  ل بالعفل  حح  مـن أ ـي   

 

هر   ـدر ق  ع   ما ظـل بالحـ  داعـي الوجـد ي 

نـــي مرامعـــ ر    لـــوح الغـــرور ومـــا     

 

ْ  الكـرى مـن   ّ  هيـ هر ل ف   بـال يحمـدر

 و ــل مــن ح يــرى   األمــر مصــدره  

 

هر   در ـــور  ْ  م  ـــ ـــورود أراه الحت ـــل ال   ب

  حـــا ن ظـــن موحنـــا العزيـــز علـــى  

 

هر   ــال مــن بــال  ير ــدر ه   (0)إمهالــ   مر

ــــ ر   ي  ر ر  ــــز  ح جــــبٌن ير  الصــــاد  الع

 

هر   ن ـــــدر ف  ـــــٌز ير  (9)إن  را   أمـــــًرا وح ع   

ــــ ر   ع ــــٌد ير م  ــــ   م ــــو  ل ــــل ي     

 

 مـــــا  و ـــــاه مـــــن مـــــال يربدد ـــــ ر ب 
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 جــأ  المواهــ  مــا ينفــ   مــن ســرف  

 

هر   در ــــ   ـــ ر ي ــــتكي منــــ  وعس   ل ينـر

ـ ر علـى ال  ـٌ  مـا  و   داء  وهر   مرر الر 

 

هر   ـــدر  ي 
ـــد  ـــارف  أو  ال ـــن ه ـــا   م  (0)أ ي

 يعتــــد بالفاــــل  للعــــا  وي ــــكرهر   

 

هر   ـــدر فـ  ر   (9) ــــان  عافيــــ  يحبــــوهر وي 

ــــ ر  موفــــ  الســــعي والتــــدبير   من حر

 

هر   در ـــد  ـــى مس ـــرأ    ال ّل ـــ  ال  و ا 

شـــاد لـــ  فيمـــا يحاولرـــ ر     ســـنر الر 

 

ــــده  ــــ  ومرش ــــد هادي ــــن المقا   م

ـــــ ر    فمـــــا يرـــــيع لـــــ  ســـــهأ يرفو  ر

 

هر   ــــــدر     ــــــل مــــــا يتحــــــراهر وي ق ص 

رةً   ـــــا   ـــــابر ف ـــــو األ س  إذا  ما ل

 

هر   ــدر ت  ح   أ ــاء   الحســ  الو ــاح  م 

ي ن  أ  ــحى ســام  ــد   يا بهمــايرزهــى ب   

 

ــا  ــرى عينــ  مــن لــي  يحســده   فم

 يا أ مد الحمدر مـا أ ـبحو   كسـب  

 

هر   در  بالفال والفال ما أ بحو  ـور 

ــدها  ــل   اس  مــى ظ  ع  ن  م ــدع  نر ــي ه 
 ل 

 

هر   ـــــدر م   يغي ـــــ  مـــــا رأى منهـــــا ويرك 

 جاء    سح  ذيل العـز مـن ملـ    

 

 مـــــــا أيـــــــد اهلل إح مـــــــن ير يـــــــده 

ــ ا ير   ف   اــي  ل مــالــأ يلــ   يــرع   ر

 

ـــنده   إليـــ  أ ـــحى مـــن التـــدبير ًيس 

ـــدا  ـــر معتق ـــا  األم ـــ   م ـــى ألي  ألق

 

ــــده   ــــيمن هــــاب مول ــــة ف  أن األمان

 فاجعــل عيــاذع شــكر النــا   رحــر ه 

 

ـــده  ـــن ذ  ـــر  رجل  وان ـــر لنفســـ  م

ع  أعــداٌء ظفـــرل  بهـــأ  ـــد  ن  ج  ل ــي ه   و 

 

ـــان أنكـــده   و ـــد عـــراهأ مـــن الرغي

ل    ــت ز   لهــأ نــوو لــ  المكــر  ــدرا فاس 

 

هر   ــــدر ــــدبير  وأ م ــــنر   ــــن ذاع أيم  ع
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 مـــن  ــــل أ يــــ   انتــــ  مكايــــده

 

هر   در در ـــــــــر  ـــــــــواه وأرداه    ـــــــــا ن  فيم

ــ     ع  ب ــو   ب غ 
 مــا أبرمــوا الــرأ     ســوء 

 

هر   ــدر ص  ح   (0)إح وعــاد ســحيال منــ  مر

ي ــــد  مــــنهأ أبــــًدا   وح ورى  نــــدر   

 

هر   ـــــــل در ع باب بـــــــال يرص   (9)وجـــــــد 

هر نصـــر مـــن اهلل لـــأ يجلفـــ     موعـــد 

 

هر   ــــ  أســــعدر  وح  جلــــْ يومــــا عن

 ح سعوا   نقصـ   سـدا–لما سعوا  

 

ــــــي دهر   ــــــا    ــــــ  اهلل إح م ــــــى ل  أب

 و يـــْ يهـــون مـــا الـــر من داعمـــ  

 

هر   ــــــدر  ويوهنــــــون أمــــــرًءا واهلل ي ع ار

 ظنــوا فجــابوا، ومــا أدراهــأ ســـفها 

 

ـــــده  ـــــوه ابع ـــــا ظن ـــــرب م ـــــَن أ   ب

ـــــنهأ   و ـــــاولوا مـــــا أ ـــــال اهلل بي

 

ـــــ ر   دهر  وبين
ـــــع  ـــــو  ي ـــــقيهأ ويرس   فه

ــ     مت فر ه  ــر  ــمي   هر باس  ــو  ن  ــن ير ــا م  ي

 

هر   در د  ر   ـــو  ـــد  ـــو  ويرفـــع مـــن     ن ح 

ـــراد  الفاـــل  مـــن   ح  حســـبن اه 

مي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد     

 

هر   ــــدر ع  ــــاء  ــــح  مو  ــــار  رج  إح انت 

ـــة    ق   و يـــْ يهمـــل مـــا يلقـــاه ذو م 

 

هر    ــدر ه  ــو  ع  ــا  ن ــى م ــوحء عل ــن ال  م

ســـن الـــو  يا منـــ   ر ـــاو   حء  لكـــأ   س

 

هر   ــــــهدر يبرــــــ  عنــــــ ر أ يانــــــا وم  
غ   م 

ــ ر   بر
ر     أ ــبحو  و ــدع باب ســان  ر

 

هــدهر       ال ــكر إذ  بــال  فيــ  الغيــر يرز 

 فاستجلا الحمـد  منـ  إذ   بـا ع بـ    

 

ــــدهر   م ــــى ذاع ي ح  قب ــــرع  عر ــــ ن ده  ف

ــل كر ر   ين  رس  ــالع عزيــز الــد    اشــا عر

 

هر   ــدر ــر  و روج  ــ    أم ــى العي ــا إل  نه 

ـــ ر وإن شــــر و نــــواه بــــ     نـ  ل 
م  ه   ح  ر

 

هر   ـــي در ـــر  س  ـــد  الجي ـــلر عب م  ـــي  يره   فل

 52ـ2/62خريدة القصر،  قسم العراق  

  صـــــــــــــــدلر أرو ر الـــــــــــــــو ير

 

ه    ــــــــد  ن  بالوا   ــــــــع  ابذ  ــــــــد من  و 
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ـــد و ـــي ال ـــاب يبغ ـــى الب ـــٌل عل  و 

 

ـــــده    ـــــاب  الصـــــجرة ال ام  ل  والب

ــــــ     ق  ــــــفر     ل  ــــــأ الع ــــــأ أعل  ول

 

ــــــو  ــــــو أع ه  فكن ــــــد  ــــــى  اع  د عل

ت حـــــــو     فصــــــحور محمـــــــدر إح ف 

 

 فقــــــال الــــــو ير علــــــى الما ــــــده   

ــــتح الوجــــوه    ــــي  ف ــــن دون فتح   وم

 

ه    ــــــد  ــــــن الفا  ــــــوا  م ــــــد  الرج  فعر

 ـ *وله يف الوزير أحمد بن نظام الُمْلك: ] من المتقارب[ 

 57ـ2/55* األبيات يف خريدة القصر،  قسم العراق 

ؤساء و11 قد وصل إلى بابه فمنعه البّواُب من الدخول إليه: ] ـ * وله يف بعض الرَّ

 من السريع[

د ب  شـــــــــــــكرلر بوابـــــــــــــ  إذ  ر 

 

ــــــــــ ر  يــــــــــر  علــــــــــى رّده    م   وذ 

ــــــــــــــةً   ن  ــــــــــــــدب م  ل   أل نــــــــــــــ ر   

 

  ســــــتوج ر اب ــــــرا      مــــــده   

ـــــبح  ملقـــــاع لـــــي    أعـــــاذب مـــــن  ر

 

ه    ب ـــــــــر ع  الّزا ــــــــــد     ــــــــــد 
 و  

ــــن  ــــّد  لم ــــرا    ــــفل أن أر    فع

 

ــاءر   ه   م ــد  ــد  ــا   مــن    ــا    (0) الحي

وعـدا الّرابـع،  يف وفيـات  57ــ2/55* األبيات يف خريدة القصـر،  قسـم العـراق  

 .12/361وعيون التواريخ  3/320األعيان 

 وله يف غالم أعرج: ] من الخفيف[ ـ*  12

ــــــــى ــــــــ  يت ن ــــــــن رأيت ــــــــَبي م  ب

 

ـــــ  يحـــــل  ويعقـــــد     فهـــــو مـــــن ل ين

ــــالوا  ــــال  فق ــــى ال م ــــدوه عل س     

 

ســــد    ــــا  ال  يرح  ــــيحر م ٌج والمل  أعــــر 

ــٌن والحســنر   الغصــن النّــا  ص   هــو  ر

 

د     عــــــأ  مــــــا  ــــــان مــــــا ال يتــــــَو 

 .361ـ21/367وعيون التواريخ  3/320*األبيات يف يف وفيات األعيان  

                                                 

 ×.يف وفيات األعيان وعيون التواريخ : أرحني...    - (0)
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البغـدادي  حـ* قال الوزير أنو شـروان بـن خالـد وأنشـدين أبـو القاسـم بـن أفلـ13

ه يف رجلين: ]من الكامل  [لنفس 

ــــى إذا  حمــــًدا  ت ــــد ذممــــور مر  ولق

 

ــدر   حم  ــأ  مر ع 
ــور ن    ــا بور ســعدا  ل

ـــا  ته ل  ـــا    ـــا م ـــ ر  ال  ق لر من ـــر  ب  و  

 

ـــدر   م  د   رح  ـــع  ـــالل  س   لـــوح ا تبـــارر   

ــــــــــ     يفــــــــــان  إح أ ن  هــــــــــفا  ّل

 

در   ــ   داءة عس   (0)مــ   وذاع علــى الــر 

 وزارة. ط 2/12 ادجو مصطفى للدكتور "العربي الرتاث يف"*األبيات يف كتاب  

  .م1272 بغداد – الثقافة

 قافية الراء

 ـ *وله يف الُمعين المختص   الوزير: ] من الرمل[14

ــــــــــًدا  عــــــــــين  ّي مر نــــــــــد  ل ل   إّن ع 

 

ها  رر ر  أشــــــكر ــــــده  ــــــور ال  مــــــا  يي

ـــــــ     ـــــــانني عـــــــن ان  كـــــــون ل 

 

ـــــــــــا   ه ب رر ـــــــــــد  أر   ن  ـــــــــــٌة ع  ن   م 

هــــــــا   فَنــــــــا مــــــــا ع ــــــــور أعر فر

 

ن    ـــــــثر أر ـــــــن  ي ـــــــًدا م ـــــــاأب ه رر
 ك 

 .2/55األبيات يف خريدة القصر،  قسم العراق  

 قافية السني

  ـ *  هجا الحريري بقوله: ] من المنسرح[16

 شــــيخ لنــــا مــــن ربيعــــة الفــــر   

 

ــــــو      ــــــ ر مــــــن اله  ْر عر  نون  ــــــ  ينت

 أنرقـــــــــ  اهلل بالم  ـــــــــان   مـــــــــا 

 

ر      يوان بـــالج  ـــ   الـــد   (9)رمـــاه وس 

 

                                                 

: الن حاس. والعسجد: الَّهب.     - (0)  المس 

 .المشان :قرية قريبة من البصرة بالعراق     - (9)
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ـــان يف وفيـــات األعيـــان ـــة والنهايـــة وا 4/56البيت ومعاهـــد  15/251لبداي

ــا 3/274التنصــيص  ين ــن َحكِّ ــين الب ــل: إن هــذين البيت ــن خلكــان: وقي ــال اب . وق

 البغدادي،  الشاعر المشهور

 قافية الشني

 ـ *وله ] من الطويل[77

أ ـــي لـــأ  ـــزل    ـــل  ـــي أل واء   

ن ع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  مر

 

 فجــف لــي ب ــَر  مــن لحــا  يــرنقع 

ــ  ها دم ــ ر ســفك  ل  أجفان ــد   يفــ ن  جح 

 

ــر  ع  ــرر مر ه  ي ــن  ــد  ــي شــاهٌد م  فل

ــــّي الغــــرا ر و ــــد بــــدا   ومــــال بع رف 

 

نت ــــي  ــــي  مر ــــى ظــــّن أّن ــــّي  ت  لعين

ه  ـــــدر إ ار  ـــــ  عق  ـــــان مـــــا يحوي  برّي

 

ـــع    قـــال  الوشـــاح معّر ـــان م  ر    و  

ف ــــــ    ولمــــــا  ال ينــــــا بقلبــــــي وهر 

 

أ  ومـــن ي ـــي 
ر  مّمـــن يــن   علــى  ـــف 

  ــعرفور وأعرــاه الهــوى فاــل   ــّوة   

 

ـــبر ع    ـــو  ي ـــن يق  ـــَو قني أســـًرا وم  ف

ـــو  واداٌ   ّ  بـــالّردى وه   ومـــن يتحـــّر

 

   ّ ـــّ  التحـــر  ـــ        ريـــرر الّر ايـــا يل 

 .2/54األبيات يف خريدة القصر،  قسم العراق  

 قافية العني

ـَه مـن 17 مـرض كـان بـه: ] مـن ـ* كتب إلى أمين الدولـة ابـن التلميـذ وقـد َنق 

مل[   مجزوء الرَّ

ــــــــــــان فَن ــــــــــــا جوع ــــــــــــف أن  ق

 

 ب مــــــــــن هــــــــــف  الم اعــــــــــ  

ـــــــا  ـــــــاعة   ـــــــي س ـــــــل ل  ح  ق

 

ــــــــر، مــــــــالي  ــــــــبر ســــــــاع    ب

 فجـــــــــــوا  اليـــــــــــو  ح يـــــــــــ  

 

 بـــــــــــل   الجبـــــــــــز شـــــــــــفاع  

 .351وعيون األنباء  5/73يف وفيات األعيان  
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 قافية القاف

 ـ*   وقال: ] من المنسرح(11

 لمـــــا أ ـــــانى بهـــــا المـــــدير علـــــى 

 

ـــــــ   ـــــــن شـــــــعاعها أل  عا قـــــــ  م

ـــــــو  رها مســـــــرعا مج  س   افـــــــة أن  

 

  لبــــــــث   را تــــــــي فتحتــــــــر  

 .12/365وعيون التواريخ  3/304البيتان يف ذيل تاريخ بغداد 

 قافية الالم

 قال يمدح عز الدين أبا النصر أحمد بن حامد األصفهاين: ]من الكامل[ ـ12

د  وهـــــفا النّيـــــلر   ها يـــــ  دجلـــــةر ر 

 

ـــــــلر   ـــــــن  لحـــــــا أ   علي ـــــــد  ذي  بع

ع نا ًعـــ  ـــاء  عنـــد  در الم ـــان بـــر   اإن  

 

ــوى ح األشــن ر المعســول    ــر  ال  

ــــا و   ــــّدعي ظًم ــــا ل ــــَن     ع ًب

 

ــيولر   ــون  سر ف ــيل  ال ر ــن س ــ   م ني   جف 

ه  ــــح اله  يــــر  و ــــر   و ــــنّح مــــن لف 

 

ليــــــلر    و  ــــــاع  فيــــــ  لوعــــــٌة و  

ف  الهـــوى   مـــا هـــفه آيـــالر مـــن عـــر 

 

 وشــــ اه ر  ــــرا ر الحيــــاء أســــيلر  

ــــــدنا   ح  كــــــفبّن فمــــــا بهــــــفا عن

 

 يرعــــرفر المتبــــولر أهــــل  الّصــــ 
 بابة 

ـــــ   ـــــ  فهـــــأر ب   ـــــل  الغـــــرا   ألهل

 

ـــــ     الغـــــرا   د يـــــلر    أولـــــى لهنّ

ــــ  ونحــــنر    ــــو   العقي  أنســــيت ني ي

 

لـــــولر   ـــــر  تي ن  ر  واديـــــ   بـــــين الس 

ه تـــي  ـــزر بالر يـــل ومر  والحـــي  يهم 

 

ــــل   ســــيلر   ــــرب الّر ي ــــا لمقت ًع  جز 

 والوجـــدر محتـــدٌ  وبـــين أ ـــالعي 

 

ــــ   ــــك  ب ــــٌ  يا  ــــلر   ل ــــرا ر علي  الغ

ــْ الهــوى  ل   وأ ــل  مــا ح يــور مــن  ر

 

ــــــفولر    بعـــــد  الّصــــــبابة  ح ــــــٌأ وع 

ه  ــــــد  ل    وج ــــــو  ــــــديو  بحر  أح ا ت

 

ـــو  نحيـــلر     ـــد عـــارع األشـــ ان  وه 

 أظننــو  أّن الع  ــ   ســهٌل بــل  مــا 

 

ــــــولر   ــــــا المجب ــــــا أّيه ــــــ ر ي  أوهمت

ــريعةً   ــننو  ش ــد س ــعد    ــو  س ــا أ   ي

 

 ء  رســــــولر مـــــا ســــــنّها   األنبيـــــا 
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ــ  ــ   ب ــأ ينر  ــي ول ــو  ســف   دم   ّلل

 

ـــــــــلر   راٌة وح إن ي  ذ  ـــــــــٌر و ـــــــــو 

 و صـــرل  أجفـــاب فمـــا إن  لتقـــي 

 

نـــــاءر هويـــــلر    وأهلـــــو  ليلـــــي فالع 

 و ـــد و  نـــاًرا   الح ـــا ومنعت نـــي 

 

رــــولر   ــــو ه  ــــا بالــــّدمع  وه ه  إهفاء 

 سمًعا ألمـرع  مـا اسـترعور و ـّل مـا 

 

ء  الهــوى محمــولر   ــ     ّملــو  مــن ع 

ـــــ     ســـــًما بعصـــــيان العـــــفول ف ّن

 

  ســـٌأ علـــى  ســـن الوفـــاء  دليـــلر  

  ٌْ د ل  لعـــاه  إّنـــي عليـــ   وإن  ـــد 

 

ـــــــو  و  ـــــــولر    الغـــــــداة  وإن  رع 

 يــا  ـــا بّي ماــى الهـــوى لســـبيل  

 

 وأ ــــى الصــــوابر و ولرــــ  المقبــــولر  

ــــ   يانـ  ـــــر  فمـــــا  ر   أب  كمـــــا عر  

 

 أل يكمـــــا فـــــالّرأ ر منـــــ  أفيـــــلر  

 المفّلـــة  انًعـــا هـــال الّ ـــواءر علـــى 

 

مــــولر    بالــــّدون واســــتولى علــــّي  ر

 و ــدا يــزا أر منكبــي   مو ــْ ال 

 

ـــــولر   ـــــٌد أ ـــــرٌ  وجه ـــــاء  و   علي

ـــــكينتي  ـــــتفّز س ـــــو  يس ـــــّل ي     

 

ــــولر   ه ــــ  ذر ــــ   من ــــ   الح  روٌا يم 

ه  ــــرلر فــــ اد  ــــدلر إذا ذر   ــــن عه   مّم

 

ــــزولر   ــــادر ي ــــا يك  ً ــــدره فر  ــــن    م

ـــــن  ـــــ   م ـــــأ يب ـــــ  ل ـــــا ذاع إح أّن  م

 

لــــــولر   ــــــفا األنــــــا  مســــــّوٌد بره   ه

ــــد   ــــ  المســــت يرر فيغت ــــَو  إلي  ي

 

ـــــ  المـــــَمولر    نعـــــأ  النّصـــــيرر وبَسر

  ـــاح:  ـــ   هـــفا ابـــن  امـــد  الـــف  

 

ـــــــلر   ـــــــل   َمي ه لم م  ـــــــد  ـــــــا بع  م

ــــا  ــــرر هامًي ــــيّأ يز   ــــ   ال ــــ   ل  يّمم 

 

ـــــولر   ـــــًة ويص ـــــزأرر هيب ـــــث  ي  واللي

ــر  فنــاء  مــن    س 
ــن خ بك  ل  عليــ   ر  وانــز 

 

ــــــ ر الع ــــــي  نزيــــــلر  مــــــا ذ ّ    جير  

ـــــل العزيـــــزر بنصـــــره   إّن امـــــرًءا  ف 

 

ــــــفليلر   هر ل  ــــــر  ــــــدا يســــــالأر ده  و 

ـــــأ   ـــــار  مله ـــــار المك ـــــك بَبك  له

 

ـــغول  ـــالعلى م  ـــرى ب ـــد مغ  بالم 

ـــــلن جَشـــــ   ـــــزا أ مرم ـــــ  الع   ل

 

ــــــول  ــــــافقين    ــــــة   الج  ذو هم
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 نـــدٌب إذا عـــرب الجرـــوب بـــدا لـــ 

 

 رأٌ  يفـــل شـــبا الجرـــوب أ ـــيل 

ــــــــة  وإذا استســـــــ  م 
ل  مر

 ل  براعـــــــ ر ل 

 

ســــا ر  ليــــل   فالســــهأ أرعــــسر والحر

ـــــ ر فكَنمـــــا  ت بر ـــــ    ر ـــــردى الكتا    ر

 

ـــــل  عي ـــــٌ  ور  ن  ق  ـــــل ســـــرر  م      

ــــ   ل ع 
ــــ  وف  ــــى علي ــــا أ مــــدر المر ن  ي

 

ـــــل  ـــــال جمي ـــــاء الفع ـــــًدا إذا س  أب

ــكل    ــى   م  ل ــن الع  ــ  م ــوى أ ت  فت

 

ـــــ   المســـــ ول  م   لر ل   عـــــن م  لـــــ  ف 

 ا ـــد  دهـــره  أي ـــو  إن أ ـــبحو و 

 

 وي ــــــَى الفا ــــــل  المفاـــــــولر  

ـــــاوح  تر ـــــر  مر ق ص  ـــــل مر ـــــود    ويع

 

ــــــول  كر  للم ــــــد ح ي نيــــــ  عنــــــ  نر

ـــي فاـــل إذا   ـــف  للفجـــر ب ـــا ال  وأن

 

ــــى ويرــــول   بالفاــــل يفتجــــر الفت

ــــانكأ   مســــتفرٌد عــــتكأ ي ــــو   م

 

 عــــــدوا علــــــّي بصــــــرف  ويميــــــل 

ــفاد   وامســي   مــا عــفر ماجــدع أن  ر

 

ـــــد م ـــــرواٌ   ـــــر    عن ـــــفول وال  مب 

ــــرا   ي  غ  رــــوب مر نــــي  ــــر  الجر  ويليحر

 

ــــــ   وارٌف وظليــــــل    شــــــيبي وظ ل 

 و  بـــاا   ســـو  الكســـاد فاـــا لي 

 

ــــــو  رذيــــــل  ــــــ   وه  ل  د  الع  د  ر  ــــــر  تر  ف 

ـــ ر   لـــ  أ ـــحى   يـــدي   مامر  والمر

 

  كمــــــو بــــــ  هــــــو  المفاــــــول 

ةٌ   د   هــــــفا و  ــــــفبني إليــــــ  مــــــو 

 

ـــحيلر   ـــفاب س  هـــا عنـــد ال   ب لر  مـــا   

 و رابــــٌة   الفاــــل منــــ   ريبــــةٌ  

 

ــــا مو ــــول  ه ــــ   الر  ــــاا  بحق     

هر   ـــد  ـــدر عه ـــو  حم ٌ  ما ل  و صـــا ر

 

 لـــــــأ يمتـــــــزج بعفافـــــــ     قيـــــــل 

جب ت ـــ ر   ـــرلر مـــا أو  ـــفا المقـــا  ذ     ول 

 

ـــولر   ـــدع  ر ـــال عه  ـــة  ح   م ر  ـــن  ر  م

ــ ن  م  لــ  مــن رعــى  ــو  ف ن  رعي
ــل  ل   ف 

 

ــــث  ــــاءر  ليل ة  والوف ــــود  ــــد  الم  عه 

ــا زٌ و  ــا   ف  ــن الحف ل و  ع ــغ  ــلن شر  ل

 

ر  الم ـــــــغول  ـــــــف  ع   مـــــــفهبي أن ير

 62ـ2/66ريدة القصر،  قسم العراق خ 

  ـ* وقال يف العميد محمد الخرقاين لما تولى عمادة بغداد:]من السريع[20



  

 
 فتح الله عبد العزيزعليوه د/ بديعأ.

 هـ جمع ودراسة 635) شعر علي بن أفلح العبسي المتوفى سنة 

 
 

 

 

ــــــا ــــــت د لن ــــــد المس ــــــل للعمي   

 

ـــــــــلر   ب  د  اله  د  ـــــــــ   ـــــــــي ألر   الس   عن 

ــل و  علــى الزمــان ومــا  ــ    يــْ ش 
   

 

نا دولر     أ ببــــــو  فا ــــــنع  فالــــــد 

تهــــــًدا  ــــــر  مر   ب 
ــــــّرد   ــــــوب  الك   و  

 

 هــــــل أنــــــو إح ذلــــــ  الرجــــــلر   

ط  2/11للــدكتور مصــطفى جــواد  "يف الــرتاث العربــي "األبيــات يف كتــاب  

 .م1272 بغداد –وزارة الثقافة 

  ـ * وقال:]من السريع[21

 هلل أ بـــــــــــاب نـــــــــــَل بهـــــــــــأ

 

ـــــل  ـــــرا هأ جل ـــــوى فف ـــــدى الن  أي

 فـــــدمع العـــــين منهمـــــل بعـــــدوا 

 

ــــو    ــــتعل  ــــار ال  ــــَوا فن  (0)ون

 هــــــفا ومــــــا بعــــــدل مســــــافتهأ 

 

ــــــوا  ــــــين وار حل ــــــوا للب  (9)إذ  رب

 ر لـــــوا ولكـــــن   الفـــــ اد  ـــــووا 

 

ــــوا   (3)فكــــَنهأ ر لــــوا ومــــا ر ل

 .12/365وعيون التواريخ  3/204اد األبيات يف ذيل تاريخ بغد 

مل[22   ـ *وقال:]من مجزوء الرَّ

ــــــــــــ ــــــــــــ  ر  ــــــــــــا المال  ى أيه

 

ـــــــــــويال  ـــــــــــو ه ـــــــــــد   افي   

ــــــــــــــــــ  إح  ــــــــــــــــــفى يبقي  بال

 

 مــــــــــــا  عرفــــــــــــو  لــــــــــــيال 

 إن أ ــــــــــــن أذنــــــــــــ  ذنبــــــــــــا 

 

 فا ــــــــفح الصــــــــفح ال مــــــــيال 

 أنـــــــــــا عبـــــــــــد ذل فـــــــــــار أ 

 

 ســــــــــــيد  عبــــــــــــدا ذلــــــــــــيال 

 .3/207* األبيات يف ذيل تاريخ بغداد  

                                                 

 مشتعل ×....يف عيون التواريخ ....منهمر       - (0)

 واحتملوا.:×....يف عيون التواريخ       - (9)

 يف ذيل تاريخ بغداد : رحلوا والفوا ونووا.      - (3)
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مل[23 ـوقال::]من مجزوء الرَّ
  

ـــــــــــا حح  ـــــــــــا هـــــــــــال ح  لم  ي

 

ــــــــــــالل  ــــــــــــا  ــــــــــــوء اله   ب

 و اـــــــــــــــيبا  قاـــــــــــــــي  ال 

 

 (0)بــــــــــان يم ــــــــــي اعتــــــــــدال 

 يـــــــــا لـــــــــفى  كـــــــــأ ألحـــــــــا 

 

 ظــــــــــ    نفســــــــــي ومــــــــــالي 

ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــد فَفع  ر  للعب

 

ـــــــــــوالي  ـــــــــــال الم ـــــــــــ  أفع  ل

 لت نيــــــــــــــــــــ  رجــــــــــــــــــــال 

 

ـــــال  ـــــ  الرج ـــــن  ل ـــــو م  (9)لس

ــــــــي  ــــــــا ب ــــــــو  م ــــــــزدب ف  ح  

 

 مـــــــــــــن  ـــــــــــــرا  و بـــــــــــــال 

  3/207* األبيات يف ذيل تاريخ بغداد  

  ـ *وقال:]من السريع[24

 ســــــــَلتر  الّتو يــــــــع     ّصــــــــتي

 

 فا ترـــــــور للجـــــــل  بالعاجـــــــل   

ـــــــل    ـــــــور أن  ر ـــــــر      اب  ف  و  

 

ــــل     وّ ـــــع  فمـــــا  بقـــــى الـــــى  ابـ 

 .12/361وعيون التواريخ  2/56راق *  البيتان يف خريدة القصر،  قسم الع 

 [ـ* وقال: ]من الكامل26

  ــالوا انحنــى  بــرا فقلــو ســفاهة  

 

 لمقـــــال مـــــن لـــــأ يتلـــــد    يلـــــ  

ــى  ا  ــاســكن الحبيــ  شــغاف  لب  وي

 

 فحنـــــول منعكفـــــا علـــــى  قبيلـــــ  

 .12/361وعيون التواريخ  3/204اد *  البيتان يف ذيل تاريخ بغد 

                                                 

 البان نرجس اعتدال!. وأثبُت ما رأيته صوابًا×يف ذيل تاريخ بغداد :       - (0)

 وأثبُت ما رأيته صوابًا×!. جنك..ييف ذيل تاريخ بغداد : ل      - (9)



  

 
 فتح الله عبد العزيزعليوه د/ بديعأ.

 هـ جمع ودراسة 635) شعر علي بن أفلح العبسي المتوفى سنة 

 
 

 

 

 قافية امليم

ـ * وقال ابن العديم أنشدين  بعض المصريين البن الفح يف خليفة عصـره 25

َع له توقيعا إلى الوزير فلم يتلّقُه بالقبول: ]من البسيط   [وقد وقَّ

ـــو ـــد و ع ـــة  اهلل   ـــا  ليف م ـــي  ر   ل

 

ــــ ر   مر ــــن  يرتم   إلــــى الــــو ير ولكــــن م 

هر   ــــ   ين ب ــــفر ل تــــ ر بالص   فكــــل  مــــن ج 

 

ـــ   ي ـــتم   ـــف الحصـــاة   ـــَن  الص   نب 

ـــ     ل مـــو  ب  ـــد ع  ـــان هـــفا   ـــ ه  إن     ف

 

ل مــــ ر   ع   وآه  إن  ــــان هــــفا لســــو    

 أ ب 41*  األبيات يف تذكرة ابن العديم  

 ـ*  وله: ]من الرمل[27

ـــــع ال ـــــو فـــــوب أن  نامـــــامن   ر جر

 

رامــــــا  ــــــدا و    وأذاب القلــــــ  وج 

ـــــــى  اظمـــــــة    ـــــــداما   عل ـــــــا ن  ي

 

ــــا  ــــور مرام ــــد ب ن  ــــون و  ــــل  رم  ه

ــــــد      ــــــار تكأ ذو ن  ــــــف  ف ــــــا م  أمن

 

امى  ــــــد  ــــــداما   ن  ــــــا ن  ــــــرا أ ي  فت

 يــــــا  ليلــــــي    فــــــا  ــــــأ اســــــًَح  

 

ــــا   ــــ   ال ــــو   ونام  نب 
ــــزال  ــــن    ع

ـــــــا  ـــــــًما عافًي س  ـــــــَلر ر   و   فـــــــا ن س 

 

ــــن    ــــاأي ًما أ ام ــــد  ــــ     ــــن  ــــان ب  م

 .340ـ17/332األبيات يف المنتظم  *  

 ـ* وقال:] من السريع[21

 ح  ــــــرو مــــــن جزعــــــى لبيــــــنهأ 

 

ــــأ    ه  ــــا أ ــــوا الف  ــــوى وأن ــــو  الن  ي

ـــــلن إذا   فـــــالقو  مـــــن   ـــــ   

 

 مـــــــا  لفوهـــــــا فر ـــــــة الســـــــهأ 

بتصـحيف شـديد،  ووفيـات األعيـان  3/206*  البيتان يف ذيل تـاريخ بغـداد  

 .12/365وعيون التواريخ  3/321

  ـ *وقال وقد وعده رجل بدرياق وتأخر عنه: ] من السريع[22

 ح  ــــــــرو أن أ لــــــــْ ميعــــــــاده 

 

 مــــن لــــأ ي ــــد  ــــ  ولــــأ يكــــر  
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ـــــــا ـــــــ  أن  وإنمـــــــا األع ـــــــ  من

 

 أن أهلـــــ  الـــــدريا  مـــــن أر ـــــأ 

   3/321بيتان يف  وفيات األعيان ال 

 :] من مجزوء الكامل[اـ * وقال يف بعض وزراء عصره وكان نحيفا ذقين30

 لـــــــــــوح الســــــــــــواد وذ نــــــــــــ  

 

 ومــــــا بــــــان   و ــــــو الســــــال   

  زريــــــــــــ  دجلــــــــــــة  لــــــــــــ   

 

 ريـــــــــــع وبا يـــــــــــ  ع ـــــــــــانأ 

 12/362وعيون التوريخ  2/51*البيتان يف خريدة القصر،  قسم العراق  

 ـ*  وقال لدبيس بن مزيد: ] من مجزوء الكامل[31

 واهلل ولــــــــــو  تــــــــــ  ابمــــــــــا

 

     ر لــــــ   األمــــــان  بمــــــاء  مــــــز 

ـــــــــــى محمـــــــــــدر شـــــــــــافعا   وأ 

 

ـــــن مـــــريأ   مـــــن بعـــــده عيســـــى ب

ــــــــــل  ال  ــــــــــو إح دا    مــــــــــا  ن

 

ـــــــن   قــــــــد        مـــــــا   أســــــــوة  م 

 أ ب. 103*  األبيات يف تذكرة ابن العديم  

 قافية النون

 ـ *وكتب  إلى أمين الدولة ابن التلميذ يف أثناء كتاب: ] من المتقارب[ 32

 إب و قــــــــ  منــــــــف ار حلــــــــو

 

ــــــ  ــــــين وليل ــــــيننهــــــار   ن  ي أن

 ومــــا  نــــو أعــــرف  بلــــي امــــرًءا 

 

ــــــين  ــــــ  يب ــــــيأ و ل ــــــأ يق  ب س

ــــــــا رأى  ــــــــي  إذا م ــــــــول الجل  يق

 

ــــــتكينر   ــــــف راع ح يس ــــــوعي ب لر  ور

ــــــرا    ــــــل  فقلــــــور دهــــــاع  الف     س 

 

ـــون  ـــى يك ـــين  أن ـــدر  جـــوى الب  أ 

ـــــى ســـــلو ي  ـــــْ الســـــبيل إل  و ي

 

 و ــــــزب و ٌ و ــــــبر   ــــــ ونر  

    111نباء وعيون األ 71/141األبيات في المنتظم  

 ـ*   وقال من قصيدة: ] من البسيط[33

 مـــا بعـــد  لـــوان الم ـــتا  ســـلوان 

 

ـــانوا  ـــان الصـــبر إذ ب  عـــن العـــزاء وب
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 ذرب و ســـكاب دمعـــى   محـــاجره

 

 (0)فلل ـ ون ولـى مـن بعـدهأ شــَن 

ــل   ــداة فه ــانوا الغ ــد ب ــاة و  ــأ الحي  ه

 

 (9)يصح بعـد ذهـاب الـروح ج مـان 

ــــــد أ  ــــــديار بع ــــــا ال ــــــا م  أ بابن

 

ـــديار وح األوهـــان أوهـــان  ـــ  ال   ل

ــف بــ   ــوا ممــا أل ــر مــف ر ل ــا العم  م

 

 (3)أنـــى يلـــف بغيـــر النـــو  وســـنان 

 يــــا  ــــا بي أ ــــال مــــن مالمكمــــا 

 

ــــدوان  ــــأ وع ــــا ظل ــــو مكم ــــ ن ل  ف

 أين ال ـ ى مـن  لـى مـا أ ـ  وح 

 

 هاجــو لــ  بنــوى اح بــاب أشــ ان 

 12/361يخ . وعيون التـوار2/53( يف خريدة القصر قسم العراق 6ـ1من)  

  .3/303وعدا الّرابع،  يف ذيل تاريخ بغداد 

 ـ *ومن سيَّاراته: ] من الرمل[34

 هـــــفه الجيـــــْ وها يـــــ  منـــــى

 

ـــــــا  ـــــــا الحـــــــادى بن ـــــــ  أيه  فترف

 وا ـــــب  الر ـــــ  علينـــــا ســـــاعة 

 

 ننـــــدب الربـــــع ونبكـــــي الـــــدمنا 

ـــــْ أعـــــدنا احســـــى  ـــــفا المو   فل

 

 (4)ولـــــفا الـــــدمن الـــــدموا  قتنـــــا 

 ة منـــــــا  ـــــــانوا و نـــــــا جيـــــــر 

 

ــــــــــا  ــــــــــا أعــــــــــاد اهلل ذاع الزمن  ي

 بيننـــــــا يـــــــو  أ ـــــــيالل النقـــــــا 

 

 (5) ــــان عــــن  يــــر  ــــرا  بيننــــا 

 آه مـــــــن ريـــــــأ   بـــــــل هرفـــــــ  

 

 بــــــــين عينيــــــــ  نصــــــــال و نــــــــا 

                                                  

 ×.يف ذيل تاريخ بغداد : دعني وتسكاب دمعي من مدامعه      - (0)

 بعد ذهاب النفس....× ... يف ذيل تاريخ بغداد :       - (9)

 ×.يف ذيل تاريخ بغداد : ما العيش...      - (3)

ولذا × اية والنهاية:...البكاد. ويف البولذا الدمن ..× ل تاريخ بغداد : يف المنتظم وذي  (4)

 ..الّدمن.

 ويف وفيات األعيان وعيون التواريخ : ...ُأثيالت منى.     - (5)
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ــــــ  فمــــــن هي ــــــ   ســــــكن القل

 

ــــــا ســــــكنا  ــــــاريح ال ــــــوى م  بتب

  ـــــرع ال ـــــاب لـــــأ يعـــــر  لـــــ  

 

ـــــا  ـــــا جن ـــــا م ـــــا بري ـــــى ظلم  وابتل

ـــ  ـــاريخ بغ ـــل ت ـــ1. )3/205داد *  القطعـــة بتمامهـــا،  يف ذي ـــتظم 6ـ ( يف المن

واألول  .15/326والبداية والنهاية  367ـ12/365وعيون التواريخ  17/340

 3/320ووفيات األعيان  2/53فقط،  يف الخريدة،  قسم العراق 

 ـ *وقال:] من الخفيف[36

  ـــأ إلـــى  ـــأ يكـــون هـــفا الت نـــى 

 

  ــــل يــــو   غيــــ  منــــ  ب نــــي 

ـــــال   ـــــو   ر ـــــاع وب ـــــا  حي ل  م

 

 ن إح ســــــــجرو بفــــــــنل بفــــــــ 

ــى هدايــة نصــحي  ــو  صــغي إل  لس

 

ـــ   يأنـــو أهـــدى إلـــى  ـــال   من

ــــَمرى  ــــ  ب ــــرا  في ــــانى الغ ــــا أ   م

 

 و ـــــفا ح ي ـــــئ الســـــلو بــــــ ذب 

بتصـــحيف،  وعيـــون التـــواريخ  3/206*  األبيـــات يف ذيـــل تـــاريخ بغـــداد  

12/365. 

 ـ *وقال يف الوزير أحمد بن نظام الملك: ]من السريع[ 35 

ــــــــي    ــــــــا ل ن ــــــــادةٌ  و يرر ــــــــ  ع  ل

 

ـــــــــان    ـــــــــال  وإ س ـــــــــفل  إفا  بب

ـــــ   ـــــر  شـــــعاًرا ل ب 
ـــــل  الك  ـــــد جع   

 

ــــــي  يق اــــــي  ــــــّ  إنســــــان   فل

ــــر ه  ب 
ــــن    ــــلرانر م أ  الّس

ــــل  ــــأ س  ل

 

 عليـــــــــــ  مـــــــــــا رّد بـــــــــــ عالن   

ــــــــ  ح  ــــــــان مــــــــن  يهــــــــ     َّن

 

 مــــــــــوّرٌي ملــــــــــ   ســــــــــليمان   

ــــــــــــا  ــــــــــــٌة دا ًب ق ــــــــــــ  مغل   أبوابر

 

ـــــــــيفان    ـــــــــاد  و   ّف ـــــــــن دون ور  م

ــــن فت  ــــار  م ــــ  الر ــــد أي ــــا   حه

 

 (0) َنهـــــــــا أجفـــــــــان عميـــــــــان 

                                                  

 ×..وعيون التواريخ :  قد أيأس...يف          - (0)
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ــراق  ــدة القصــر،  قســم الع ــات يف خري ــ2/57*األبي ــون التــواريخ  51ـ وعي

12/139 

 ـ *وله: ]من الخفيف[37

 لي   يهــــــوى  ــــــال  و ــــــغني  

 

ـــــي  ن  ـــــل م  ـــــي  يقب ـــــي ول  هـــــو من

 مســــــتريٌل علــــــي  وهــــــو  صــــــيرٌ  

 

ـــــي   يت نـــــى    يـــــر و ـــــو الت ن 

ـــن    ـــى ج  ـــن أر ـــ  إل ـــا   م ـــا  إذ ن  ن

 

ـــــيبـــــ  ن  نـــــاًدا و ـــــا  إذ   ـــــا  ع   ي ع 

فها محققا عيون التواريخ وحذ 2/52* األبيات يف خريدة القصر،  قسم العراق  

12/362! 

 قافية اهلاء

  ـ وقال يف أنوشروان الوزير وكان يف غاية التواضع ]من السريع[31

وان مـــــــــــا فيـــــــــــ    ـــــــــــر   إّن أنوش 

 

ـــــــــــ     رّجي ـــــــــــا   لمر  ســـــــــــوى  ي

ـــــ  ـــــّل ال ـــــود    رجل   ال ـــــودر  

 

 وإن  عـــــــــــّدى فـــــــــــ لى فيـــــــــــ    

ـــــــــةً    رّوج  لراجيـــــــــ  ولـــــــــو  ّب

 

ّ  مــــن الّتيــــ     ــــد  علــــى العــــر  وا عر

 12/362وعيون التواريخ  2/55األبيات يف خريدة القصر،  قسم العراق  

 وقال يهجو أبا الربكات هبة اهلل بن ملكا الطبيب اليهودي )من البسيط(

 لنــــــا هبيــــــ  يهــــــود   ما تــــــ 

 

ـــــ  إذا  كلـــــأ  بـــــدو فيـــــ  مـــــن   في

 يتــــ ر والكلــــ ر أعلــــى منــــ  منزلــــةً  

 

ـــ   ـــن التي ـــرج م ـــأ يج ـــدر ل ـــ  بع   َن
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 املصادر واملراجعأهم 
ـ اتجاهات الغزل يف القرن الثالث الهجري ،  يوسف حسين بكار دار 1

 األندلس

 1251ـ األدب وفنونه محمد مندور مكتبة هنضة مصر بالقاهرة ط سنة 2

ر الجرجاين تح محمود شاكر دار المدين ـ أسرار البالغة لإلمام عبد القاه3

 هـ 1412جدة الطبعة األولى 

 ـ أسس النقد األدبي أحمد أحمد بدوي هنضة مصر  4

ـ البداية والنهاية البن كثير تح د. عبد اهلل بن عبد المحسن الرتكي ط.دار 6

 م. 1227هجر 

 ـ البديع جمال الدين أبي القاسم علي بن أفلح العبسي تحقيق إبراهيم5

الطبعة األولي هيئة أبو ظبي للثقافة والرتاث المجمع  6/26صالح ص 

 البديع  2002الثقايف 

 ـ التوجه األدبي   طه حسب وآخرون 7

ـ خريدة القصر وجريدة العصر للعماد األصفهاين (قسم والشام وفارس 1

نشر أحمد أمين وآخرون مطبعة لجنة التأليف والرتجمة والنشر بالقاهرة 

 م  1261

دالئل اإلعجاز لإلمام عبد القادر الجرجاين قراءة وتعليق مطبعة محمود  ـ2

 م. 1222محمد شاكر مطبعة المدين 

 م 1213ـ ديوان الحماسة ألبي تمام التربيزي ط 10

ـ ذيل تاريخ بغداد البن النجار تح د.قيصر أبو فرج ط، حيدر أباد الهند 11

 م. 1271
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ا ،  العربي حسن 12 درويش ،  الهيئة العامة للكتاب ،  ط ـ زكي مبارك شاعر 

 م. 1215سنة 

 م1216البن قتيبة دار الكتب العلمية بيروت  37ـ الشعر والشعراء 13

ـ العمدة يف محاسن الشعر وآدابه البن رشيق القيرواين تح /محمد محي 14

 م. 1211الدين عبد الحميد دار الجيل الطبعة الخامسة 

م)مصورة ن  1253المؤسسة المصرية ـ عيون األخبار البن قتيبة ط.16

 طبعة دار الكتب (

 275ـ لغة الشعر العربي الحديث اتجاهاهتا الفنية وطاقاهتا اإلبداعية ص 15

 السعيد الورقي

 ـ مقدمة ابن خلدون دار الشعب د.ت.17

 م.1277ـ معجم البلدان لياقوت الحموي ط. دار صادر بيروت لبنان 11

واألمم البن الجوزي تح محمد عبد القادر  ـ المنتظم يف تاريخ الملوك12

 م. 1222عطا وزميله ط. دار الكتب العلمية بيروت 

 . 1271ـ موسيقا الشعر إبراهيم أنيس مكتبة االنجلو المصرية ط 20

 ـ الموسيقا علم وفن ولغة  بدون21

ـ  الوايف بالوفيات الصفدي اعتناء أحمد حطيط، كالوس شفارتس، برلين 22

 م 2007،  1ط

ـ الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاين تح هاشم الشاذلي 23

 دار إحياء الكتب العربية. 

عباس ط.دار صادر بيروت  ـ وفيات األعيان البن خلكان تح د.إحسان24

 م.  1251
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