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هيكليت القصيدة عند األمراء العباسيني واألندلسيني
َّ
(دراست موازنت)أبي فراس احلمداني واملعتمد بن عباد أمنوذجا

أ.م.د مجعت حسني يوسف

المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى خاتم االنبياء والمرسمين سيدنا دمحم وعمى آلو وصحبو
وسمم  ،لقد شغمت ىيكمية القصيدة العربية التقميدية بال الشعراء العرب منذ القدم من حيث الوقوف عمى
األطالل أو البكاء ثم االنتقال إلى الغرض األساس ومن ثم التخمص واالنتقال إلى الخاتمة  ،فقد كان
البناء العام لمقصيدة والتحام أجزائيا وترابط أبياتيا بعضيا إلى بعض يثر قمق لدى الشاعر العربي القديم
 ،فقد كان ينظر أغمب النقاد إلى القصيدة عمى أنيا بناء فني متكامل ال يجوز لمشاعر الفصل بين أجزاء

القصيدة  ،وعمى أساس ذلك تحكم جودة شعر الشاعر وبيان تكمفو  ،عمى العكس من ذلك فقد عيب
عمى كثير من القصائد بأنيا ميميمة النسج  ،أو بأنيا قصيدة مجتزئة األبيات أي ال ترابط بين أبياتيا.

وذلك بسبب وجود تفاوت في عممية البناء الفني لتمك القصائد أو وجود خمل في نسج أبياتيا  .ألن

أساس الترابط بين أجزاء القصيدة كان المعيار األول عند النقاد القدامى لمتفاضل بين الشعراء لدى إجراء
موازناتيم الشعرية .وعمى أساس ذلك فقد اقتصرت دراستنا عمى موازنة ىيكمية قصائد أبي فراس
الحمداني ليمثل شعر أمراء العصر العباسي  ،وعمى ىيكمية قصائد المعتمد بن عباد ليمثل شعر أمراء
العصر األندلسي  ،وذلك لوجود خصائص مشتركة جمعت بينيما من حيث تقارب بواعث القول لدى

الشاعرين  ،والفروسية والبيئة المموكية  ،وكذلك وقوع كالىما في محنة األسر  ،فيذه الخصائص

المشتركة جميعيا التي جمعت بين الشاعرين  ،جعمتنا نجري موازنتنا حول ىيكمية قصائدىم الشعرية من
خالل اإللتزام بشكل القصيدة العربية التقميدية القديمة  ،وعمى ىذا األساس سوف ندرس ىيكمية القصيدة

لدييما وفق المحاور اآلتية :
أوالً  :اإلبتداء

ثانياً  :المقدمة  :تقسم عمى عدة أقسام منيا  ٔ :ـ ـ المقدمة الطممية :
ٕـ ـ ـ المقدمات الغزلية :

ثالثاً  :حسن التخمص

رابعاً  :االنتياء أو الخاتمة
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أوالً  :اإلبتداء
عنــي األدبــاء بمطــالا إبتــداءاتيم س ـواء أكانــت قصــائد شــعرية أم كتابــات نثريــة عنايــة فائقــة فقــد كــان
يحكــم عمــى عمــل األديــب منــذ البدايــة إذ كانــت إبتداءاتــو حســنة حكــم عمييــا بــالجودة  ،وجــاء النقــاد وأكــدوا

عمى ذلك بكتبيم النقدية فقد عرف االبتداء  ((:بأن يكون مطما الكـالم شـع اًر أو نثـ اًر أنيقـاً بـديعاً ،ألنـو أول

ما يقرع السما ُفيقبل الساما إلى الكالم ويعيو  ،وان كـان بخـالف ذلـك أعـرض عنـو ورفضـو وان كـان فـي
(ٔ)
الكتاب االبتداءات فإنين دالئل البيان ))(ٕ).
غاية الحسن . )) ...فقد قيل  (( :أحسنوا معاشر ّ
المفضل َّ
الض ّـبي وأكثـر ال ةـرواة يقولـون َّإنـو لـم يبتـدم أح عـد مـن الشـعراء ابتـداء مرثيـة
وكان األصمعي و ّ
ّ
أحسن من ابتداء ىذه األبيات  ،ويريدون بو أوس بن حجر وىو قولو :
النفس ِ
إن َّالذي تح َذرين قد وَقعا
أجممي جزعا
َّ
َّأي ُتيا َّ ُ
إن الذي جمع السماحة والنـ ـجدة والحزم والقوى جمعا
ألن لـم يبتـدم أحــد مـن الشــعراء بأحسـن ممــا أبتـدأ بــو أوس بـن حجــر َّ ،
ألنـو أفتــتل المرثيـة بمفــب نطـق بــو

عمى المذىب الذي ذىب إليو منيا في القصيدة فأشعرك بمراده في أول بيت(ٖ).

أما المطالا القبيحة فقد كان النقـاد يسـتقبحونيا ألنيـا ممـا تمجـو األذواق وتنفـر األذان مـن سـماعو  ،فقـد

الموصمي :
أستقبل مطما قصيدة إسحاق
َّ
ِ
ومحاك
يادار َغَّيرك البمى

ِ (ٗ)

ياليت شعري ما الذي أبالك

تطيـر
لما بنى قصره بالميدان وجمس فيو  ،وقيـل  :إن المعتصـم َّ
ألن القصيدة في تينئة المعتصم باهلل َّ

بيذا االبتداء وأمر بيدم القصر(٘) .ألن اإلبتداء الحسن أول ما يقرع في السـما فيقبـل السـاما عمـى الكـالم

ويعيــو  ،وان كــان بخــالف ذلــك أعــرض عنــو ورفضــو وان كــان فــي غايــة الحســن( .)ٙومــن ذلــك قــول أبــو
فراس الحمداني قد فخر بنفسو :
ال عــز إال بالحســـــام المخــــذم ،

وضرب كـل مدجج  ،مستمئم

ولقد رضعت من الزمان لبانــو،

ـرم بعـــرمـــرمِ
ولقاء كــل عــــرمـــ ٍ
وعـــرفت كل معــــوج ومـــقــــوم

وقـراع كـــــل كتيبـــــــ ٍة بكتيبــــــــ ٍة

وقطعت كل تنوفة لــم تمقــــيـــا

قدم  ،ولم تقرع بباطن مبسم

()ٚ

ومن ذلك قولو وقد اثقمتو الجراح  ،وىو أسير  ،فكتب بيا إلى والدتو يعزييا :
ظّني ِبــأن هللا ســــو ِ
ِ
ِ
يـــل
يــل ،
َو َ
َ ْ َ
ّ
يلَ ،و َ
ُم َصابي َجم ٌ
ف ُيد َ
اء َجـــم ُ
الع َز ُ
()ٛ
أحمــــل إني  ،ب ِ
ِ
ِ
عدىـــا َ ،ل َح ُم ُول
ياق  ،وغرب ًة
ِجَر ٌ
أسر  ،وأشت ٌ
اح و ٌ
َ
ُ
ومن االبتداءات الجميمة قولو قصيدتو التي كتبيا إلى سيف الدولة عندما أسر يسألو المفاداة :
يح المسي ِ
َل َديَ ،ولمّن ْومِ َ ِ ِ
الم َشّرِد
ــــد
لمج ْف ِن َ
َد َع ْوُت َك َ
الق ِر ِ ُ َ ّ
ّ
القميل ُ
ِ ()ٜ
ال ِبالحي ِ
ألو ِل ُم ْجـــتــَد
اة َ ،واّن َيـــــا
أل َّو ُل َمْبــــــ ُذ ٍ
َو َما َذ َ
ول ّ
اك ُب ْخ ً َ َ
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أمــا إبتــداءات المعتمــد بــن عبــاد الجميمــة  ،فقــد كانــت تمثــل أجمــل مــا لديــو فــي غــرض (الرثــاء) فقــد

كانت تمثل أجمل صور العاطفة الصادقة المعبرة عن ذات الشاعر  ،وىـو يرثـي إبنيـو المـأمون وال ارضـي

 ،وقد رأى قمرية نائحة عمى سكنيا  ،وأماميا وكر فيو طائران يرددان نغماً :
بــكـــت إن رأت إلــفيـــن ضــميـــا وكــر

مساء  ،وقد أخنى عمى إلفيا الدىر
ً
(ٓٔ)
يقصر عنيا القطر ميما ىمى القطر

بكت  ،لم ترق دمعاً  ،وأسبمت عبرًة
وكتب وىو في االسر  ،بعد أن رأى سرب قطا  ،فياج وجده  ،وأثار من العج الشوق عنده :
بكيت إلى سرب القطا إذا مررن بي

ســـوارح  ،ال سجــن وال قفــل
ولكن حنيناً أن شكى ليا شكل

(ٔٔ)

ولم تـــك ـــ وهللا المعيـــذ ــــ حســـاد ًة
جعــل المعتمــد بــن عبــاد البكــاء مفتاحـاً لقصــائده  ،فيــو شــاعر إســتطاع أن يـربط إحساســو بإحســاس

مغاير ومختمـف عـن جنسـو  ،فينـا حـاول أن يـربط بـين إحسـاس الحيـوان (القمريـة) واحساسـو  ،وأن يمـازج
بين حالو  ،وحال القمرية التي بكت عمى حال أفراخيا  ،فحال الشاعر(المعتمد بـن عبـاد) وىـو يمكـث فـي
(السجن) ومكبـل بالقيـد  ،جعـل الشـاعر يشـعر بـألم الحسـرة والمـ اررة  ،ومعانـاة البعـد والحرمـان  ،فحـين مـر

عميـو فـي موضــا اعتقالـو ســرب قطـاً لـم يعمــق ليـا جنــاح  ،وال تعمـق بيـا مــن األيـام جنــاح  ،وال عاقيـا عــن
أفراخيا األشراك  ،وال أعوزىـا البشـام وال األراك  ،وىـي تمـرح فـي الجـو ،وتسـرح فـي مواقـا النـو ،فتنكـد بمـا

ىــو فيــو مــن الوثــاق ،ومــا دون أحبتــو مــن الرقبــاء واألغــالق ،ومــا يقاســيو مــن ألــم البعــد والحرمــان والكبــل ،
وما يعانيو من وجده وفكره في بناتو وافتقارىن إلى نعيم عيدنـو فـي عيـد الممـك والسـمطان  ،جعـل الشـاعر

ان يجعل البكاء مفتاحاً لقصيدتو(ٕٔ).

إن البكاء فـي مقدمـة القصـيدة لـم يكـن مـن مسـتجدات المعتمـد بـن عبـاد  ،ولـم يكـن السـابق إلـى ىـذا

الن ـ ــوع مـ ـ ــن مقـ ـ ــدمات القصـ ـ ــائد فـ ـ ــي الشـ ـ ــعر العربـ ـ ــي  ،بـ ـ ــل كـ ـ ــان مقمـ ـ ــداً فـ ـ ــي ىـ ـ ــذا النـ ـ ــوع العبــ ــاس بــ ــن

األحنف(تٜٗٔه) الشاعر العباسي  ،فيو السابق ليذا النوع من االفتتاحيات إذ يقول :
َفُقَّم ُت ؛ ومثميِ ِبالب َك ِ
اء َج ِدير
مر بي
ين َّ
يت ِإلى ِسْر ِب َ
َ
بك ُ
القطا ِح َ
ُ
ِ
يت أطيـُر
ــو
أسْر َب َ
القطا َىل من ُم ٍ
لعّمي إلى من َقد َى ِو ُ
ناح ُ
عير َج َ
(ٖٔ)
ناح َك ِس ُير
وأي قطــــاة لـــــم تعرني جناحيــــــا
بض ٍ
فعاش ْت َ
َ
الج ُ
ير و َ
ثانياً  :المقدمة  :تقسم عمى عدة أقسام منيا :
ٔ ـــ المقدمة الطممية :

يعــد الطمــل مــن الموضــوعات التــي تــرددت فــي القصــيدة الجاىميــة لعالقتــو الوثيقــة بإنســانية الشــاعر

الجاىمي  ،وميولو وعواطفو بماضيو وحاضره(ٗٔ).

أمـا المعاصــرون فقــد كثــرت تفســيراتيم  ،وىــي ـ ـ ـ عمــى اختالفيــا ـ ـ ـ تضــل عــداد االجتيــادات ووجيــات

النظــر التــي تخضــا لمــرفض والقبــول  .فمــنيم مــن يــذىب إلــى أن مقدمــة القصــيدة كانــت أم ـ اًر طبيعي ـاً عنــد
شعراء المرحمة الفنية األولى من حياة الشعر الجاىمي  ،يعبر فييـا الشـاعر عـن ذاتيتـو وغرضـو الشخصـي
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قبل أن يصل إلى القسم (الغيري) من القصـيدة  .وىنـا تبـدو أىميـة اختفـاء المقـدمات فـي غـرض الرثـاء

(٘ٔ)

 ،والذي يدعم ىذا الـرأي مـا يالحـب عمـى شـعراء ُىـذيل الـذين خمـت أكثـر قصـائدىم مـن المقـدمات  ،ألنيـم
(( لم يتغزلوا  ...ولم يبكوا الدمن  ،ألنو لم يكن ليم أبداً عيد قديم يذكرونو  ،فيم يعيشـون لحاضـرىم فقـط
 ،إنيا الحياة السريعة التي يحبونيا ))(.)ٔٙ

فـإذا تأممنـا شـعر أبـو فـراس الحمــداني فإننـا سـوف نجـده ينـوع فــي إبتـداءات قصـائده  ،فمـرة يقمـد شــكل

القصيدة العربية التقميدية القديمـة  ،ومـرة يجـدد فـي شـكميا حالـو حـال شـعراء العصـر العباسـي  ،فمـرة يقـف
عمى األطالل  ،ومرة يـدعو إلـى تـرك الوقـوف عمـى األطـالل  ،ومـرة يـدخل مباشـرًة إلـى غـرض القصـيدة ،
تارك ـاً اإلبتــداء بــالوقوف عمــى الطمــل .فمــن إبتــداءات القصــائد التــي وقــف بيــا أبــي ف ـراس الحمــداني عمــى

الطمل قولو :

قــــف فـــــي رســــــــوم ( المستجـــــــــا

ولو أيضاً :

ب ) وحي أكــنـــاف المصــمى

فـ ( الجوسق ) الميمون ،فـ ( السـ

ـــــــقيا )  ،بيا  ،فالنير أعمى

تــــــمـــــك الـــــــمنــــــــازل  ،والــمـــــــــال

عــــب ال أراىــــــــا المـــو محــــال

أوطــــنــــتــــيـــــــــا زمـــــــن الــــــصبـــــا ،

وجعمت ( منبج) لـــي محال

()ٔٚ

الطمل اْلع ِ
ُىو َّ
افي َ ،و َىاتا معالمو
ُ َ
َ
فينا الشاعر مزج بين الطمل العافي المتـروك مـن قبـل أىمـو  ،وبـين ىـوى محبوبتـو  ،مـن خـالل تمـك
فبح بيوى من أنت في القمب كاتمو

()ٔٛ

األبيات فيو يريد اإلعالن عن ىوى تمك المحبوبة الذي سبق إخفاءه .

ومرة أخرى يقف عمى الدار فيذكر ديار محبوبتو  ،ويكنى عنيا بإسم ( سـممى )  ،ويـذكرىا مـرتين ،

مرة في البيت األول  ،ومرة أخرى في البيت الثالث  ،ومرة ثالثة يغيـر أسـم تمـك المحبوبـة فيكنـي عنيـا بــ(
أم مالك ) وىي طريقة إعتاد عمييا الشعراء بإطالق إسم مغـاير لسسـم الحقيقـي لمحبوبتـو  ،فمـن ذلـك قولـو

في غرض الغزل والنسيب :
ِ ()ٜٔ
ِ
ِىي َّ ِ
اعْي ُن َ ،د ْم ُعك َىام ُع
ابع
َف َحَّتى َم َتى َي َ
الد ُار م ْن (( َسْم َمى )) َو َىاتي اْل َمَر ُ
َ
فالش ــاعر أحس ــن ف ــي اس ــتخدام قص ــد ال ــدار ألن الش ــاعر ى ــو المحب ــوب وكون ــو حيـ ـاً موج ــوداً فقص ــد

مواطنــو التــي قطنيــا وألـ َّـم بيــا  ،فيــو بيــا أولــى وأحــرى  ،ولــو كــان ميت ـاً فاإللمــام بناحيــة األرض التــي فييــا
حفرتو أولى وأحرى  ،فأبو فراس الحمداني شاعر كالشعراء الذين ال يكادون يـزورون القبـور  ،وانمـا يقفـون
عمــى الــديار  ،ويعرجــون عمييــا عنــد االجتيــاز بيــا واالقتـراب منيــا  ،ألنيــا تــذكرىم عنــد مشــارفتيا أوطــارىم
فييــا  ،فتنــازعيم نفوســيم إلــى الوقــوف عمييــا  ،والتمــوم بيــا  ،وىــذا مــن كــرم العيــد وحســن الوفــاء(ٕٓ) .وفــي

البيت الرابا يقول :

وان حجبت عنا النوى (أم مالك)

لقد ساعدتيا كمة وبراقع
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ثم ينتقل في البيت السابا والثامن  ،ويشير إلى عدة مواضا كان يعيش بيا ما محبوبتو منيـا ( الجـزع

والموى واألجارع ) :

ولمــــــا وقــــــفنــــا لمـــــوداع  ،عشيـــــ ًة

أشـــارت إلينا أعيــــن وأصابع

وقالت  :أتنسى العيد بالجزع والموى
األجارع
وما ضمو منا النقا و
ُ
ى ــذا م ــن اإلبت ــداءات العجيب ــة والن ــادرة المعن ــى فقول ــو  (( :ب ــالجزع والم ــوى )) كق ــول أم ــرم الق ــيس (( ب ــين
الدخول فحومل )) :

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

بسقط الموى بين الدخول فحومل

(ٕٔ)

ىنــا أبــو ف ـراس الحمــداني يجعــل اإلقتــداء بمقدمــة معمقــة أمــرم القــيس مفتاح ـاً لقصــيدتو  ،فيــذا دليــل عمــى
ب ارعــة وقــدرة الشــاعر فــي اإلقتــدار عمــى الوقــوف عمــى الطمــل  ،وجعــل قصــائده تضــاىي قصــائد العصــر

الجاىمي .

وفي قصيدة أخرى يكتب أبو فراس الحمداني قصـيدة فـي رثـاء غالمـاً لـو  ،يطيـل الوقـوف عمـى الطمـل

 ،ويبــدأ بمحاكــاة القــدماء  ،مــن الوقــوف عمــى الرســوم الدارســات  ،والمخاطبــة لمــديار  ،وس ـؤال الربــا ،

فيجعــل الوقــوف عمــى األطــالل نصــف القصــيدة  ،إذ بمغــت القصــيدة (ثالثــون بيت ـاً)  ،جعــل (خمســة عش ـرة

بيتاً) مقدمة طممية مزج معيا بيتناً من الغزل  ،كانت بدايتيا قولو :
ـــــن جَن ِ
ــن مــــَا ُي ِ
ـــزِاني
ـــــانــــــي؛
َح َ
َواْل َو ْج ُد َجَّد َد َب ْع َد ُك ْم أ ْ
اْلَبْي ُن َبَّي َ
ـــج ُّ َ
ِ (ٕٕ)
الد ِارس ِ
أَ ْغَرى ِبي اْل َك َم َد اْل ِذي أَْبالَ ني
غضا
َوبَِمى ُّ
ات ِب ِذي اْل َ
الر ُسومِ َّ َ
َ
ففي البيت السادس عشر  ،ينتقل إلى غرض القصيدة  ،وىو الرثاء ويقول :
وَل ِئ ْن سَمو ُت ع ِن األ ِ
ِي ِفي األَ ْفَن ِ
ان
َحَّب ِة َن ِائياً ،
َما َغَّرد اْلُق ْمرُّ
َ ْ َ
َ
وفــي بعــض األحيــان يــدعوا إلــى تــرك الوقــوف عمــى األطــالل  ،فيــي مــن األشــياء المســتحدثة فــي شــكل

القصيدة العربية العباسية  ،وخروجاً عن شكميا التقميدي  ،فيو القائل :
(ٖٕ)
ِ
َوَق ْد ُرَّد َّ
عار
يك َع ُار
باب اْل ُم َ
فك ِفي الدَي ِار َعَم َ
ُوُق ُو َ
ست ُ
الش ُ
ويقول أيضاً :

ما كنت بالربع  ،قبل اليوم  ،وقافا

وال لدار  ،عفتيا الريح  ،وصافا

(ٕٗ)

واذا أتينا إلى شعر المعتمد بن عباد فسوف نجد الشاعر  ،يمزج في مقدمات قصـائده مـا بـين الوقـوف

عمـى الطمــل والغـزل فيجعميمــا مفتاحـاً لقصــائده فـي بعــض األحيـان  ،ففــي قصـيدتو التــي يفتخـر بيــا ،جعــل
الغزل مقدمة ليا  ،ما الوقوف عمى الطمل  ،فيو القائل :
َمــا َ ِ
ط َ ،فم ْتيــم أ َْو م ِ
نج ُد َ ،ف ِ
ـك ُ ،مْن ِج ُـد
أ َّ
اذر ْف َ ،ف َما َل َك َ ،غْير َد ْم ِع َ
الخــميــ ُ ُ ُ
ُ
(ٕ٘)
ِ
ــــرُد
عرج المِ َوى)
ــع ( ِب ُمْن ِ
ــاء الـــخـُ َّ
َوأســأَْل ُ
ـــر ْج َعــَمى َرْب ٍ
َع ّ
ـــو َمـــا َف َ
ـــل الــــظـَـب ُ
ـــع َ

ىنــا الشــاعر أحس ــن الوقــوف عمــى األط ــالل  ،عمــى الــرغم م ــن إنــو كــان مقم ــداً  ،شــعراء المشــرق فقول ــو

(منعرج الموى)  ،أعتاد العرب عمى أطالقو لمتحديد والتوقيت .
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لكــن فــي بعــض األحيــان لــم يجعــل المعتمــد بــن عبــاد الوقــوف عمــى األطــالل بدايــة لقصــائده  ،وانمــا
كانت وقفة مغايرة  ،فيـو لـم يجعـل الـدعاء ليـا بالسـقيا مـن األبيـات األولـى  ،وانمـا جعميـا ضـمن أشـعاره ،

فمن ذلك مقطوعتـو الغزليـة  ،التـي دعـا فييـا لمـوطن محبوبتـو ( أم ُعبيـدة ) بالسـقيا ،فـي البيـت الخـامس ،
فقد أقتفى بيذه المقدمة طريقـة شـعراء المشـرق فـي الكنايـة عـن أسـماء محبوبـاتيم  ،فقـد كنـى عـن محبوبتـو
بإسم ( أم عبيدة )  ،فقد قال :

كما قد سقت قمبي من ِّ
سقى هللا صوب القطر أ َُّم ُعبيدة
حره برداً
إن المعتمــد بــن عبــاد كــان يقــف عمــى األطــالل  ،لكــن وقفتــو كانــت وقفــة مغــايره لمــا يقفــو أبــو ف ـراس
()ٕٙ

الحمــداني  ،فقــد كانــت األطــالل تمثــل فــي شــعر المعتمــد بــن عبــاد القصــور االندلســية التــي يعــيش بيــا ،
وليست البادية  ،فقد كانت القصور تمثل الطمل عند المعتمد بن عباد  ،ومن ذلك قولو :
وسمين  :ىل عيد الوصال كما أدري
ّ
()ٕ7
لـــو أبدا شــوق إلى ذلــك القصر

أال حي أوطـــانـــي بشــمب  ،أبــا بكــــر
ّ
الشراحيب عن فتى
وسّمم عمى قصر ّ
وفي قصيدة أخـرى يرثـي نفسـو  ،ويقـف عمـى األطـالل  ،ولكـن ىـذه األطـالل ليسـت كـاألطالل التـي
عيدناىا عند الشعراء السابقين لو  ،فيو عندما شعر بدنو وفاتـو  ،يقـف ويرثـي نفسـو  ،ووصـى بـان تكتـب

ىذه القصيدة عمى قبره  ،فكان قبره يمثل األطالل بالنسبة لـو  ،فيـو يقـف ويـدعوا لقبـره بالسـقيا  ،فكثيـ اًر مـا

كــان الشــعراء  ،يقفــون عمــى االطــالل  ،ويــدعون ليــا بالســقيا  ،ألن األط ـالل كانــت تمثــل ليــم عيــد الحــب

والشوق والحنين إلى ديار األىل واألحبة  ،أما عند المعتمد فقد أحدث تغي اًر جديـداً فـي ىـذا الوقـوف  ،ألن

الوقــوف عمــى األطــالل  ،ىــو وقــوف يمثــل اســترجاعاً ألحــداث قــد مضــت فــي زمــن مضــى  ،كــان الشــاعر
يحــس بــو أجمــل شــيء فــي حياتــو  ،لكــن المعتمــد ىنــا يقــف عمــى أشــياء لــم تحــدث بعــد  ،لكنــو مــؤمن بأنيــا
سوف تحدث  ،فدعائو لقبره بالسقيا  ،كان يمثل لو الطمل  ،إن القبر عند المعتمد بـن عبـاد كـان يمثـل لـو

الطمل البالي  ،وكثي اًر ما كان الشعراء ما يدعون لمواطن األىـل واألحبـاب وم اربـا الصـبا واألشـواق بالسـقيا

 ،لكــن المعتمــد خــالف تمــك الطريقــة  ،ودعــا لقبـره بالســقيا  ،فــالفكرة متواجــدة ومتوارثــة فــي الشــعر العربــي ،
لكن المعتمد بن عباد جعل منيا فكرة جديدة في الشعر األندلسي  ،فمن ذلك قولو :
ائح الغــــادي
قــبـــر الغريب
َ
الـــــر ُ
سقـــــاك ّ
َ
بالحمم  ،بالعــمم  ،بالنعــمــى إذ اتصمت
الرامي إذا ا َق َتَتُموا
الضارب َّ ،
بالطاعن ّ ،

فالشــاعر قــدم لنــا أشــياء متوقعــة الحــدوث

عبــاد
ّ
حــــقـــــاً
َ
ظــفـــــرت بأشالء ابــن ّ
بالخصب إن أجدبوا  ،بالري لمصادي
()ٕٛ
بالضرغامة العادي
أحمر ِّ ،
بالموت َ
س ـواء تحقــق حــدوثيا أم لــم تتحقــق  ،فينــا الشــاعر أطمــق

العنــان لخيالــو ليستشــرف المجيــول ويتوقــا أحــداثاً عمــى ســبيل االفت ـراض  ،فيــذا يــدخل فــي بــاب المتوقــا
والمتخيل( .)ٕٜفتكون الغاية من ىـذا (أسـتباق األحـداث) وىـو حمـل القـارم عمـى توقـا حـدث مـا أو الـتكين
بمستقبل األحداث القادمة المتوقعة الحصول في المستقبل القريب(ٖٓ).
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وىنالك قسماً كبي اًر عنـد كـال الشـاعرين  ،ممـا ال نعثـر فـي مطـالا قصـائدىم عمـى مقـدمات طمميـة ،
أو غزلية أو أي نوع من المقدمات الطممية القديمة التقميدية  ،أو المقـدمات الجديـدة  ،وانمـا نـرى أبـو فـراس
الحمداني  ،أو المعتمد بن عباد الشاعر األندلسي  ،يباشر إلـى معانيـو مباشـرة  ،دون مقـدمات  ،ويغـوص

إلى أعماق معانيو  ،من أول بيت من تمك القصائد  .وكأن الوقت لدييما ال يتسا ألن يقـف باكيـاً متحسـ اًر
 ،أو متغـ ـزالً  ،أو داعيـ ـاً بالس ــقيا لمـ ـواطن األى ــل واألحب ــة  ،في ــم ييجم ــون إل ــى المعن ــى م ــن أول بي ــت ف ــي

القصيدة  ،دون إلتفات إلـى مـا عيـد فـي مقـدمات القصـائد سـواء كانـت قصـائد مـدح أو ىجـاء  ،أو رثـاء ،

أو غزالً .فمن القصائد التي عمد فييا أبي فراس الحمداني إلى الدخول المباشر إلى معنـاه  ،قصـيدتو وىـو
يفتخر ،وقد بمغو أن الروم قالت  (( :ما أَسرنا أحداً لم نسمب سالحو غير أبي فراس))(ٖٔ) ،فقال :
(ٕٖ)
أ ِ
اك َع ِص َّي َّ
َمُر
الص ُبر،
الد ِ
متك َّ
مع ِ ،شَي ُ
أََر َ
َما ل َ
مي َوى َن ْي ٌي َعَمْي َك َوالَ أ ْ
َ
وف ــي قص ــيدة أخ ــرى ييج ــو الدمس ــتق  ،حينم ــا س ــمعو يق ــول  ((:إنم ــا أن ــتم كت ــاب أص ــحاب أق ــالم  ،ولس ــتم

بأصــحاب ســيوف  ،ومــن أيــن تعرفــون الحــروب ))
(ٖٗ)

(ٖٖ)

 ،فقــال لــو (أبـي فـراس)  (( :نحــن نطــأ أرضــك منــذ

 ،ففي ذلك قال :

ستين سنة بالسيوف أم باألقالم ))
ــــاد ِ
الم َغ ِ
اض ْخم َّ
يــــد  ،أََّنَنا
ــــم َ ،ي َ َ
أ ََت ْز ُع ُ
َف َوَّيَم َك َ ،م ْن لِْم َحْر ِب ِإ ْن َل ْم َن ُك ْن َل َيا؟

ف اْل َحْرَبا
ُس ُ
ــــود اْل َحْر ِب  ،الَ َن ْع ِر ُ
َوَن ْح ُن أ ُ
ِ (ٖ٘)
َو َم ْن َذا َّال ِذي ُي ْم ِسي َوُي ْض ِحي َل َيا تَرَبا
فوصف (الدمستق) من أول بيت بأن لو لغاديد كبيرة  ،وىي جما لغدود  ،وىي لحمة في الحمـق  ،ويعنـي

أنو ضخم العنق .
فأبو فراس ترك المقدمات جممة في مدائحو إذ كان ييجم عمى غرضـو مباشـرة  .ولعـل ذلـك ارجـا إلـى

قصــر مدائحــو التــي لــم تبــرز غرض ـاً أصــيالً قائمــا بذاتــو فــي ديوانــو ولــم يفــرد ليــا الشــاعر أكثــر مــن أربــا

قصائد وجاء في غيرىا مختمطاً بالفخر واألخوانيات(.)ٖٙ

وكذلك نجد ذلك في قول المعتمد بن عباد  ،فيو يندب أبنيو (المأمون والراضي) في قولو :

َح َازَنا
يتاَنا
ياغيم  ،ع
يني أَقوى منك َت َ
وما ُح ْم َ
مت أ ْ
أَبكي ُ
ُ
لحزَن ِيَ ،
َ َ
نرى أن المعتمد بن عباد لم يخرج عن عرف شعراء العرب  ،وذلك معموم عنـدىم أن العـرف لـم يجـر
()ٖٚ

عمى أن تبدأ المراثي بمقدمات تقميدية إال في قصائد قميمة  ،عدت خروجـاً عمـى مـا عـرف عنـد الشـعراء ،
الن ليس من عادة الشعراء أن يقدموا قبل الرثاء نسـيباً كمـا يصـنعون فـي المـدح واليجـاء  ،الن اآلخـذ فـي

الرثاء يجب أن يكون مشغوالً عن التشبيب بما ىو فيو من حسرة واالىتمام بالمصيبة(.)ٖٛ

إن م ــن الم خ ــذ النقدي ــة الت ــي تؤخ ــذ عم ــى ك ــال الش ــاعرين  ،ف ــي إبت ــداءات قص ــائدىم  ( ،أب ــو فـ ـراس

الحمــداني ) والــذي يمثــل شــعر أم ـراء العباســي  ،و( المعتمــد بــن عبــاد) والــذي يمثــل شــعر أم ـراء العصــر
األندلسي  ،إنيما كانا يقمدان الشعراء القدماء  ،وكانا يكرران من ذكر بعض المواضا القديمـة التقميديـة ،

فمن تمك المواضا التي كررىا الشاعران موضا (منعـرج المـوى)  ،فقـد ذكـره أبـي فـراس الحمـداني فـي قولـو
:
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ِ
يب َّ
َج َف ِاني
الن ْو ِم َع ْن أ ْ
َشَّرْد َن ط َ

ِ
ِ
(مْن َعَر ِج الَموِى)
إ َّن اْل َغ َواني َ ،ي ْوَم ُ
وذكره المعتمد بن عباد في قولو :
(ٓٗ)
ِ
ـاء الخـُ َّــرُد
عرج المِ َوى)
ـــــع ( ِب ُمْن ِ
َعّر ْج َعَمى َرْب ٍ
ـــل الـظـَـب ُ
َوأسـأَْل ُو َما َف َـع َ
فكالىما آخذان إسم ىذا الموضا من قول الشاعر دريد بن الصمة (ت ٛه) في قولو :
ِ (ٔٗ)
منعـــــرج الموى
ضحى الغد
أمرت ُي ُم أمــــــري ُب
ِ
شد إال ُ
ُ
الر َ
فَم ْم يستبيُنوا ُ
نالحـب فـي نيايـة حـديثنا عـن (المقـدمات الطمميـة) إن أبــي فـراس الحمـداني كـان ممتزمـاً فـي شـكل القصــيدة
()ٖٜ

العربيــة التقميديــة فــي بعــض األحيــان  ،ومجــدداً فــي أحيان ـاً أُخــر  ،وداعي ـاً إلــى تــرك الوقــوف فــي بعضــيا ،
و(المقدمة الطممية) ،عنده ما ىي إال استبقاء لمحب الداثر ،والمنزل العافي .

أمـا المعتمــد بــن عبــاد فكانــت بعـض مقــدمات قصــائده يقــف فييــا عمـى األطــالل  ،وفــي بعضــيا اآلخــر

يقف عمى أطالل مغايره  ،أال وىي القصور الجميمة التي كانت تمثـل لديـو الحيـاة المترفـة  ،وأحيانـاً أخـرى
يدخل مباشرة إلى غرض القصيدة األساسـي  ،فـييجم مباشـرة إلـى المعنـى المقصـود  ،دون أن يضـا بدايـة
 ،أو تمييد لقصيدتو  ،وذلك لطبيعة القصيدة  ،وغرضيا األساسي.

ٕـــــ المقدمات الغزلية :

نالــت المقــدمات الغزليــة إىتمــام النقــاد  ،فقــد شــغمت حي ـ اًز كبي ـ اًر مــن اىتمامــاتيم النقديــة  ،فــأكثروا

الحديث عنيا بكتبيم النقدية  ،وبينوا سبيل إىتداء الشعراء المحدثين بتمك المقـدمات  ،فقـد َّبينيـا ابـن رشـيق

(تٗ٘ٙه) بقولــو  (( :ومــن الشــعراء مــن ال يجعــل لكالمــو بســطاً مــن النســيب ،بــل ييجــم عمــى مــا يريــده
مكافحــة ،ويتناولــو مصــافحة ،وذلــك عنــدىم ىــو :الوثــب  ،والبتــر ،والقطــا ،والكســا ،واالقتضــاب ،كــل ذلــك

يقال  ،والقصيدة إذا كانت عمى تمك الحال بتراء كالخطبة البتراء والقطعاء ))(ٕٗ).

وىنال ــك مالحظ ــات نقدي ــة عم ــى المقدم ــة الغزلي ــة لمقص ــائد المدحي ــة  ،فنج ــد ذل ــك عن ــد اب ــن رش ــيق

القيروانــي  ،فقــد كــان يبــارك التخفــف فــي مقدمــة قصــيدة المــدح  ،ال لســبب فنــي  ،إنمــا يتعمــق بالممــدوح
إلرضائو  ،وعدم صك سمعو  ،وتجنب مممو  ،ففي ذلك يقول (( :ومن عيـوب ىـذا البـاب أن يكثـر التغـزل
ويقــل المــديل ))

(ٖٗ)

 ،ويستشــيد بالشــاعر الــذي أتــى نصــر بــن ســيَّار بــأرجوزة فييــا مئــة بيــت نســيباً وعش ـرة

أبيـات مـديحاً ،فقــال لـو نصـر  (( :وب مــا أبقيـت كممـة عذبــة وال معنـى لطيفـاً إال وقــد شـغمتو عـن مــديحي
بنسيبك  ،فإن أردت مديحي فاقتصد في النسيب ))(ٗٗ).

ويموح إن احتجاج نصر عمى طـول المقدمـة أقـرب إلـى الفنيـة ممـا عنـد ابـن رشـيق  ،ألن نصـ اًر إنمـا

يخاف من تقصير الشاعر وعدم إجادتو إذا طالت المقدمة  .وكان حازم(تٗٙٛه) أدق وأكثـر توفيقـاً مـن
ابــن رشــيق حــين اشــترق فــي المقدمــة  ،بشــرق أن تكــون جزلــة حســنة خفيفــة الســما  ،بســيطة الفيــم  ،دالــة
عمى الغرض وجيزة  ،تامة(٘ٗ).

فقــد تمســك أبــو ف ـراس الحمــداني بالمقدمــة الطممي ــة القديمــة  ،وحــافب عمــى أغمــب مقوماتيــا وعناص ــر

شكميا  ،فإنو حافب أيضاً عمـى المقدمـة الغزليـة  ،وتقيـد بألوانيـا فـي مقـدمات قصـائده  ،وأسـتفتل بيـا جـزءاً
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ال ب ــأس ب ــو م ــن قص ــائده  ،وح ــذا ف ــي عناص ــرىا ح ــذو الس ــمف  ،م ــن ذك ــر المواج ــا واآلآلم  ،إم ــا بص ــد
المحبوبة أو البعد عنيا  ،أو لسماع أقوال الوشاة والرقباء ما ذكر األوصـاف الحسـية لممحبوبـة ومفاتنيـا ،
كقولــو فــي قصــيدة طويمــة يفتخــر فييــا بنفســو  ،ويســتيميا بــالغزل التقميــدي والمطمــا الغزلــي المــوروث

فيقول :

ـــام ِ ِ ِ
ـــــــل َخـــيـــال اْلع ِ
ــــــر،
ـــــرَّيــــة َزائ ُ
ـــع َّ َ َ َ
َل َ
ِ
واَِّني،عــَمى ُ ِ ِ
الشم ِ
الصَبا،
َ
اس َع ِن ّ
َ
طول ّ َ
الـــخــب ِ
اك ِ
َوِفــي ِك َّ
ـــاء َخ ِ
يـــد ُة
ـــم
ــــر َ
ــتـــي َذ َ
َ
ْ
ـــد ِرعـــــــاَ :
ول ِ ،إ َذا ما ِجْئ ُتيا ُ ،م َ
ــــت َ
َتُق ُ
ِ
ِ
ـــــل
َت َثَّن ْت َفــ ُغ ْ
ــــــم أَم َشمـــــَائ ٌ
ـــص ٌن َنــــاع ٌ
َوَق ْد ُكْن ُت الَ أَْر َضى ِم َن اْل َو ْص ِل ِباْلّر َضا
ــو
ـــــال ُّ
ــــد َ
َفـــأ َّ
َمـــا َوَق ْ
ـــد ُ
الـــص ُ
ودَ ،فــــِإَّن ُ
ط َ
ولو أيضاً بيذا المعنى :
كيـف السبيــــل إلــــى طيف يــــزاوره

الحــــب آمــره  ،والصــون زاجـــره ،
أنا الذي إن صبا  ،أو شفو غزل
وأشرف الناس اىل الحب منزلــ ًة

مــا بــــال ليمي ال تسري كواكبـــو ،

()ٗٙ

،

ــــد َى ِ
ــاجـــ ُـر
ور َوُي ْس َع َ
َفُي ْس َع َد َم ُ
يج ٌ
يــك اْلـج ِ
ــن  ،وُت ِص ِ
يبني ِإَل ِ
ِ
ــــآذُر
َ
أَح ُّ َ
َل َيا ِم ْن ِط َع ِ
ان َّ
الد ِارِعَين َ ،س َت ِائُر
أَزِائر َشــو ٍق أَْنت  ،أَم أَْنـت َث ِ
ـــائ ُـر
ْ َ
َ
ُ ْ
ِ
ــــدائــــُِر
َو َوَّل ْ
ــــم أ َْم َغ َ
ــت َفَمْي ٌ
ــل َفــاح ٌ
ِ
ِ
ِ
ــــر
َلَيال َي َمـــا َبْيني َوَبْيَنـــك َعـــــام ُ
()ٗٚ
ــــز ِ
اوُر
ــــال اْل ُم َ
َيَقُّر لِ َعْي َّ
ني اْل َخَي ُ
والنوم  ،في جممة األحباب  ،ىاجره
والصبــــر أول مـــــا يــــأتـــي وآخــــــــره
فـــمــمعــفــــاف  ،ولمــتــقــــــوى مـــــآزره

واشرف الحب ما عــفـــت ســـــرائـــــره
وطــــيـــف (عــــــزة) ال يعتـاد زائـــــــره

()ٗٛ

إن بقــاء (المقدمــة الغزليــة) فــي قصــائده  ،مــا ىــو إال بقــاء لعناصــر الحــب الــذاتي ( ،فالنســيب) تعبي ـ اًر
يجسم لنا أرتداد الشاعر إلى نفسو وخموه  ،فيو يعبر من خاللو عن موقفـو مـن الحيـاة والكـون مـن حولـو ،
فاألطالل والغزل يمثالن لديو رم اًز لرحمة اإلنسان في الحياة والبقاء(.)ٜٗ

أمــا شــاعر األنــدلس وقائــد بنــي عبــاد (المعتمــد) فقــد خمـت المقدمــة الغزليــة فــي أشــعاره  ،فمــم نجــد لديــو مــن

المقدمات الغزلية  ،ما يؤيد ذلك .
ثالثاً  :حسن التخمص

ي ـراد بــو اإلنتقــال مــن غــرض إلــى آخــر فــي القصــيدة  ،ولــم يكــن القــدماء ُيعنــون بــو وانمــا ىــو مــن

حســنات المحــدثين  ،ومــا أبــدعوه دون مــن تقــدميم  ،ألن مــذىب األوائــل فــي ذلـك واحــد  ،وىــو قــوليم عنــد

وصـف الفيـافي وقطعيــا بسـير النــوق  ،وحكايـة مــا عـانوا فـي أســفارىم  :إنـا تجشــمنا ذلـك إلــى فـالن يعنــون

الممدوح(ٓ٘) .وكانوا يقولون عند اإلنتقال ( :دع ذا)  ،و(عد عـن ذا)  ،قـال البـاقالني (تٖٓٗه)  (( :أال
ترى أن كثي اًر من الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل من معنى إلى غيره  ،والخروج من باب إلـى سـواه

 .حتى أن أىل الصنعة قد أتفقـوا عمـى تقصـير البحتـري مـا جـودة نظمـو  ،وحسـن وصـفو فـي الخـروج مـن
النســيب إلــى المــديل  ،واطبق ـوا عمــى أنــو ال يحســنو  ،وال يــأتي فيــو بشــيء  ،وانمــا أتفــق لــو فــي مواضــا
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محدودة ـ ـ ـ خروج يرتضى  ،وتنقل يستحسن))(ٔ٘) .وحسن االنتقال يعني تنقـل الشـاعر مـا بـدأ بـو قصـيدتو

إلى الغرض المراد منيا  ،وغالباً ما يكون ذلك في المدح(ٕ٘).

والشــاعر المــتمكن تكمــن قدرتــو فــي حســن تخمصــو وحســن إنتقالــو مــن معنــى إلــى معنــى آخــر  ،إن

كان مديحو يتعمق بممدوحو  ،فتكمن تمك القدرة في حسن تخمـص سـيل  ،يختمسـو الشـاعر اختالسـاً رشـيقاً
دقيق المعنى  ،بحيث ال يشعر الساما باالنتقال من المعنى األول  ،إلى المعنى الثاني  ،إال وقد وقـا فـي

الثاني  ،دون فاصـل  ،لشـدة الممازجـة وااللتئـام واالنسـجام بينيمـا حتـى كأنيمـا أفرغـا فـي قالـب واحـد  ،وال

يشترق أن يتعين المتخمص منو بل يجري ذلك فـي أي معنـى كـان فـإن الشـاعر قـد يـتخمص مـن نسـيب أو
غزل أو فخر أو وصف روض أو وصف طمل بال أو ربا خال أو معنى من المعاني يؤدي إلـى مـدح أو
ىجو أو وصف في حرب أو غير ذلك ولكن األحسن أن يتخمص الشاعر من الغزل إلى المدح .

والفــرق بــين الــتخمص واالســتطراد أن االســتطراد يشــترق فيــو الرجــوع إلــى الكــالم األول أو قطــا الكــالم

فيكون المستطرد بو آخر كالمو واألمران معدومان في الـتخمص فإنـو ال يرجـا إلـى األول وال يقطـا الكـالم

بــل يســتمر عمــى مــا يــتخمص إليــو  ،وىــذا النــوع اعتنــى بــو المتــأخرون دون العــرب ومــن جــرى مجـراىم مــن

المخضرمين  ،ولكنو لم يفتيم فإنيم أوردوا لزىير(ٖ٘) في ىذا الباب قولو :
(ٗ٘)
ِ ِِ
رم
إن البخيل َم ٌ
موم حيث كان ولـــــ ـــــكن الجواد عمى عالتو َ ،ى ُ
أنظر إلى ىذا العربي القديم كيف أحسن التخمص من غير اعتناء في بيت(٘٘).

إن حسن التخمص يراد بـو  (( :مـا كـان فـي بيـت واحـد يثـب الشـاعر مـن شـطره األول إلـى الثـاني وثبـة

تدل عمى رشـاقتو وقوتـو وتمكنـو فـي ىـذا الفـن  ،واذا لـم يكـن الـتخمص كـذلك سـمي اقتضـابا وىـو أن ينتقـل
الشــاعر مــن معنــى إلــى معنــى آخــر مــن غيــر تعمــق بينيمــا كأنــو اســتيل كالمــا آخــر ،وعمــى ىــذه الطريقــة

مشى غالب العرب وغالب المخضرمين وكثير من شعراء المولدين ))(.)٘ٙ

إن الشاعر الجـاىمي واالسـالمي لـم يكـن يتكمـف اإلنتقـال مـن غـرض إلـى آخـر  ،فكـان ينتقـل انتقالـو

فجائية  ،أو بتسمية نفسو عن ىمو بالناقة .إال أن الشاعر العباسـي حـاول أن يصـل بـين الغرضـين  ،حتـى

ال يبــدو اإلنتقــال مــن األول إلــى الثــاني فجائي ـاً( .)٘ٚفالشــاعر العباســي كــان يعبــر مــن خــالل قصــائده عــن

معانات ــو النفس ــية ممتزمـ ـاً بش ــروق وأساس ــيات القص ــيدة العربي ــة التقميدي ــة  ،فق ــد ك ــان أغم ــبيم متمس ــك بتم ــك

الشروق  ،فنجد أبو فراس الحمداني تمسك بالمقدمة الطممية القديمة وحافب عمى مقوماتيـا وعناصـرىا  ،ثـم
حافب عمى المرتكزات األساسية التي تأتي من بعد المقدمة  ،أو مـا يسـمى (حسـن الـتخمص)  ،فـأبو فـراس
الحمــداني حــافب عمــى مــنيج القص ــيدة العربيــة التقميديــة  ،كقولــو فــي قص ــيدة طويمــة يفتخــر بيــا بنفســو ،

ويستيميا بالوقوف عمى األطـالل  ،ثـم اإلنتقـال إلـى الغـزل  ،ومـن ثـم الـتخمص إلـى الغـرض األسـاس مـن

القصيدة  ،وىو الفخر فمن ذلك قولو :

فيــا بعــد مــا بين الكــالل  ،وبينيـــا

ويا قرب ما يرجو عميو المسافــر

دع الوطن المؤلوف  ،رابـــك أىــمــو،

وعد عن األىل  ،الذين تكاشروا
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()٘ٛ

دار  ،وقمت عشائــر
فأىمك من أصفى  ،وودك ما صفا
وان نزحت ٌ
(( فإذا حصل التصريل بالمدح في المطما الـذي ىـو ب ارعـة االسـتيالل لـم يبـق لحسـن الـتخمص موقـا فـإن

حســن الــتخمص مــن شــرطو أن يخمــص الشــاعر مــن الغــزل إلــى المــديل ال مــن المــديل إلــى المــديل ))(.)ٜ٘

ومــن ذلــك قولــو  ،وىــو يمــدح أىــل البيــت (عمــييم الســالم)  ،إذ مــازج بــين مقدمــة القصــيدة  ،وىــو الوقــوف
عمى األطالل  ،التي تمثل سفل الدير  ،ثم مزجو بالغزل العفيف ثم اإلنتقال إلى غرض القصيدة .
(ٓ)ٙ
اه
َف ُح ِرْم ُت ُقْر َب اْل َو ْص ِل ِمْن ُو ِمْثَم َما
اء َو ْى َو َيَر ُ
ُح ِرَم (اْل ُح َسْي ُن) اْل َم َ
أما حسن التخمص في شـعر المعتمـد بـن عبـاد  ،نجـده وىـو يسـتعطف أبـاه حـين خـرج مـن مالقـة  ،فجعـل
الدعاء إلى ب في حسن تخمصو في قولو :
ِ
ِ
فو
َف ُوض ِإلى هللا فيِ َما أَْن َت َخ ْائ ُ
وقولو :
أما لعمر أبي يحيى  ،لقد وصمت

وِثق ِبمع َت ِض ِد ِ
باهلل ُ ،ي ْغ َت ِفُر
َ ْ ُْ

(ٔ)ٙ

من بره صمة أحمى من الظفر

(ٕ)ٙ

إن الم خذ عمى المعتمد بن عباد في حسـن تخمصـو  ،إسـتخدامو مـا يتطيـر مـن سـماعو وىـو بكـاءه  ،ال

سيما وان ىذا الكالم أو النـوع مـن حسـن الـتخمص ممـا يتطيـر مـن سـماعو النـاس  ،ويسـتجفى منـو فالبكـاء
تمجــو األذواق وال تستســيغو ســماعو اآلذان  ،وال ســيما نعــي الشــباب  ،فــإذا الحمامــة أو القمريــة بكــت لفقــد
واحد من أبنائيا فالمعتمد ىنا بكى لفقد االف الشباب  ،وىو قولو :
(ٖ)ٙ
احداً َلم ي ْش ِجيا َغير َف ِ
ِ
ِ
ب َك ْت و ِ
دي ِد ُىم ُك ْثُر
قده
َوأَبكي ألَُّالف َع ُ
ْ ُ َ ُ
َ َ
رابعاً  :االنتياء أو الخاتمة

لغة  :ىي غاية كل شيء وآخره  ،وانتيى الشيء  :بمغ نيايتو وذلك ألَن آخـره َيْنيـاه عـن التمـادي
فيرتدع(ٗ.)ٙ
إصــطالحاً  :ىــو قاعــدة القصــيدة ا وآخــر مــا يبقــى منيــا فــي األســماع  ،وســبيل الــنص الشــعري أن يكــون
محكمـاً  ،ال تمكــن الزيــادة عميــو  ،وال يــأتي بعــده أحســن منــو ،واذا كــان أول الشــعر مفتاح ـاً لــو  ،وجــب أن
يكون اآلخر قفالً عميو  .وقد أربى أبو الطيب عمى كل شاعر فـي جـودة وحسـن فصـول قصـائده  ،إال أنـو
ربما عقد أوائل األشعار ثقة بنفسو  ،واغراباً عن الناس(٘.)ٙ
ومن ذلك قولو في أول قصيدة :

َن ُت ِ
َشجاه ِ
َشفاه ِ
ساج ُم ْو
طاس ُم ْو
فاؤكما َّ
سعدا و ّ
َو ُ
بأ ْ
الد ْم ُع أ ُ
كالرْب ِع أ ْ ُ
ثــم قــال  (( :ومــن العــرب مــن يخــتم القصــيدة فيقطعيــا والــنفس بيــا متعمقــة ،وفييــا راغبــة مشــتيية،
()ٙٙ

ويبقى الكالم مبتو اًر كأنـو لـم يتعمـد جعمـو خاتمـة :كـل ذلـك رغبـة فـي أخـذ العفـو ،واسـقاق الكمفـة  ،أال تـرى
معمقة امرم القيس كيف ختميا بقولو يصف السيل عن شدة المطر:
ِ ()ٙٚ
كأن السباع ِف ِ
ِبأ ِ
َرجائ ِو الُق ْص َوى
صل
يو َغْرَقى َع ِشّي ًة
ُ
ّ َ
أنابيش ُعْن ُ
()ٙٛ
فمم يجعل ليا قاعدة كما فعل غيره من أصحاب المعمقات  ،وىي أفضميا)) .
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وقــال أيض ـاً  (( :وأمــا اإلنتيــاء فيــو قاعــدة القصــيدة  ،وآخــر مــا يبقــى منيــا فــي األســماع ،وســبيمو أن

يكون محكماً :ال تمكن الزيادة عميو ،وال يـأتي بعـده أحسـن منـو ،واذا كـان أول الشـعر مفتاحـاً لـو وجـب أن
يكون اآلخر قفالً عميو))(.)ٜٙ
أمــا صــاحب اإليضــاح فقــد عبــر عــن اإلنتيــاء بقولــو  (( :ىــو آخــر مــا يعيــو الســما ويرتســم فــي الــنفس

فــإن كــان مختــا اًر كمــا وصــفنا جبــر مــا عســاه وقــا فيمــا قبمــو مــن التقصــير  ،وان كــان غيــر مختــار كــان
بخالف ذلك  ،وربما أنسى محاسن ما قبمو ))(ٓ.)ٚ

ومــن أروع اإلنتيــاءات التــي خــتم بي ــا أبــو ف ـراس الحمــداني قصــيدتو  ،عن ــدما قــال  :أبــو عبــد ب ب ــن

خالوية  :قال لي أبو فراس  (( :أيام أسالفي  ،ومفاخر آبـائي  ،وأجـدادي  ،أكثـر مـن أن يجمعيـا شـعري
 ،فقد اضطررت إلى ذكر الوقـائا المشـيورة والعسـاكر الجامعـة  ،فمـم أذكـر مـن الوقـائا إال مـا كـان بقبائـل

بأسـرىا  ،فمــو عــددت مـا عــددت العــرب أمثالــو  ،مثـل يـوم (رحرحــان)  ،ويــوم (فيـف الـريل)  ،ويــوم (شــعب
جبمة) لعددت ما ال تسعو الكتب  ،فأقتصرت عمى ما ذكرت والفضل مشترك ))(ٔ ،)ٚىو قولو :
َن أَ ْك َثـــر و ِ
ع ُد ِوي ،وِا ْن ساء ْت ُو ِتْم َك اْلم َف ِ
اخ ُــر
اص ِفــي
َي ُس ُّــر َص ِديِقـــي  :أ َّ
َ َ
َ ّ َ َ َ
َ
ويس َتر ُنــور الب ْــد ِر  ،والب ْـدر َز ِ
َو َى ْل ُت ْج َح ُد َّ
اىُر
المِن َيرُة َض ْوَءىا؟
َُْ ُ ُ َ
َ َ ُ
الش ْم ُ
س ُ
ِ (ٕ)7
َن َ ِ ِ
اح َ ،والَ أََنــا َشـاعُر
ام َت َد ْح ُت َع ِش َيرِتي،
َو َمــا أََنا َم َّــد ٌ
طْق ُت ب َف ْضمي َ ،و ْ
فالشاعر عبر عن مفـاخر قومـو واجـداده بكثـرة الوصـف  ،وكثـرة الوصـف ىـذه  ،مقرونـو بتعـددىا مـن
قبــل عــدوه  ،فالعــدو ىــو مــن يعــدد مفــاخره ومفــاخر أجــداده  ،فالشــاعر صــوب أنظــاره صــديقو نحــو عــدو

الشاعر  ،فيذه إلتفاتو جميمة من قبل الشاعر  ،فالعدو من سيعدد تمـك المفـاخر وان كرىيـا  ،ثـم جـاء بـ ـ (
ىل) اإلستفامية ليستفيم عن مفاخر أجداده ومزجيا بصـورتين مـركبتين  ،األولـى  :صـورة جمعـت الشـمس

وضوئيا المنير  ،والثانيـة  :صـورة البـدر المنيـر ،فالشـمس المنيـرة ال تحجـب ضـوئيا  ،وال يمكـن أن يسـتر
نور البدر المنير  ،إن الجما بين ضوء الشمس المنير ونور البدر  ،جما وفق بو الشاعر أجمل توفيق

وفــي البيــت األخيــر نجــد إن الشــاعر خــتم قصــيدتو بــنفس متعاليــة  ،وروح تحمــل مــن الكبريــاء مــا ال
ض ـ ِـمي )) فالعب ــارة الس ــابقة ت ــدل عم ــى نفس ــية الش ــاعر المتعالي ــة ،
تحمم ــو  ،أي ــة نف ــس فقول ــو َ (( :ن َ
ـت ِبَف ْ
طْق ـ ُ
فالشاعر كان يعمم بأن العرب كانت تفضل الكالم القوي الجزل وتكره الكالم السفسـاف الـرديء(ٖ ،)ٚفـروي
عن رسول ب (ملسو هيلع هللا ىلص) إنو قال َّ (( :
إن ب يحـب معـالي األمـور وأشـرافيا  ،ويكـره َسْف َسـا َفيا ))(ٗ .)ٚفسفسـاف
األمور خسيسيا  ،وأبو فراس الحداني كان يبتعد عن الشعر السفساف الدني الميميل  ، ،ثـم ينفـى المـدح

عن نفسو  ،وىذا من شيم وصفات الشعراء االمراء فيم دائماً ممـدوحين وليسـوا مـادحين  ،ونفـى عـن نفسـو
كونــو شــاع اًر  ،ليبعــد عــن نفســو صــفة التكســب بالشــعر  ،أو بعضـاً مــن الصــفات المذمومــة عنــد الشــعراء ،
وجاءت نياية القصيدة موافقة لبدايتيا .وكذلك قول أبو فراس:
()72
سالَم عَمى ِتْمك ِّ
الد ِ
ظ َّل ُي ْزرِي َعَمى َّ
ىر
يب َ ،
َىمِ َيا َ ،س َال َم َغ ِر ٍ
الدَي ِار وأ ْ
َ
َ ٌ َ
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أما المعتمد بن عباد فقد جاءت نيايـات قصـائده عمـى عـادة الشـعراء العـرب  ،فكـان مقمـداً لشـعراء المشـرق

 ،ومن ذلك في قولو:

جعمت ذكرك في أرجائيا زى ار

وكل أوقاتيا لممجتني ثمر

()76

ومــن اإلنتيــاء الــذي أرتســم بــو شــعر أبــي ف ـراس الحمــداني  ،وعبــر عنيــا بذوقــو الرفيــا ىــو ( الــدعاء
لممدوحــو)  ،فقــد كــان مــن األشــياء التــي يحبيــا الممــوك  ،وعمــى الــرغم مــن ذلــك إال إن بعــض الحــذاق مــن

الش ــعراء ك ــان يكـ ـره خ ــتم القص ــيدة بال ــدعاء ألن ــو م ــن عم ــل أى ــل الض ــعف  ،إال لممم ــوك ا ف ــإنيم يش ــتيون

ذلك

()ٚٚ

 ،فمن ذلك قول ابي فراس الحمداني وقد خرج ( سيف الدولة ) فـي بعـض غزواتـو  ،ولـم يـأذن لـو

في المسير معو :
ِ
طْم َع َت ُو َ ،س ِريعاً،
هللا َ
أََراني ُ
وبَّم َغــو أ ِ
ــو َ ،ج ِميعـــاً،
َمـــانَي ُ
ََ ُ َ

ار
السالَ َم َة َ ،حْي ُث َس َا
َص َحَب ُو َّ
وأ ْ
()ٚٛ
وَكـــان َل ِ
الحــد َث ِ
ــار
ان َج َا
َ َ ُ
ــو م َ
ــن َ

أما في شعر المعتمد فمم نجد ما يؤيد وجود إنتياءات فييا دعاء لممدوحو .

وفي بعض األحيان خرج أبو فراس الحمـداني عـن القاعـدة النقديـة السـابقة  ،وىـي الـدعاء لممدوحـو ،

ألن ابن رشيق يرى أنيا من باب الضعف  ،نجده يدعو في نياية قصـيدة كتبيـا  ،فـي خـروج بعـض نسـاء
بيتو  ،وىو يودعيما إلى الحج في يوم بارد مثمج :
()ٜٚ
ِ
اىا َوالَ َن ْزُر
هللا َق ْوماً َ ،ح َّل َر ْحُم ِك َبْيَن ُي ْم َ ،س َحائ َب  ،الَ ُق َّل َج َد َ
َسَقى ُ
وىـذا مـا نجـده عـن المعتمـد بــن عبـاد أيضـا  ،فقـد كـان يجـري عمــى عـادة الشـعراء األندلسـيين فـي ظــاىرة (
الـدعاء ) التـي شــغمت خاتمـة القصـيدة األندلســية  ،فبعـد أن يســتنفد الشـاعر وسـائمو البكائيــة الشخصـية فــي
األجزاء األولى من القصيدة بالجدية واإلىتمام  ،نـراه يميـل إلـى الـدعاء فـي وضـا إستسـالم  ،وىـذا طبيعـي

في موقف التضرع لمقوة العميا(ٓ .)ٛفيو القائل عندما كتب البن زيدون  ،قولو :
دمت في عيش ىني

صفوه غير مكدر

(ٔ)ٛ

أمــا مــن الخ ـواتيم الجميمــة عنــد المعتمــد بــن عبــاد  ،وىــو يشــكو حالــو م ـرة  ،ثــم يتأمــل م ـرة أخــرى ،
ويستغفر ربو  ،بأن جميا األمور ىي هلل سبحانو وتعـالى  ،فيـو المقـدر اليسـر والعسـر ،ولـو فـي ذلـك أمـر
:
أسر وعسر  ،وال يسر أؤممو

أستغفر هللا  ،كم هلل من نظر

(ٕ)ٛ

وفــي بعــض األحيــان كــان أبــو ف ـراس الحمــداني يضــمن نيايــات قصــائده  ،أشــطار أبيــات مــن قصــائد

اخرى لشعراء مشيورين  ،فمن ذلك قولو في قصيدة قاليا مفتخ اًر :
(ٖ)8
َلو كان َشاىدىا ح ِبيب َلم يُقل ( :رَّدت ِإَل ِ
يو اْلج ِ
اىَمَّي َة َم ْي َد ُد)
َ ْ
ْ َ َ
َ
ََ َ َ ٌ ْ َ ْ
فقد ضمن عجز بيتو من أشعار أبي تمام  ،وكذلك قولو :
ِ (ٗ)ٛ
ِ
َفِإ َّن َّ
اس ُكَّم ُي ُم ن َزُاز
َم َس ْت ِن َزُار َلَنا َع ِبيداً
الن َ
إ َذا أ ْ
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فيــو مــأخوذ معنــى مــن قــول جريــر فــي الفخــر  ،ألن جريــر غمــب الشــعراء جميع ـاً فــي بيوتــات الشــعر
ً
(٘)ٛ
األربعة  :الفخر  ،والمديل  ،والنسيب  ،واليجاء  ،وىو قولو :
()ٛٙ
ِ
َ َّ
يم ِغ َض َابا
َح ِسْب َت
يم
ميك بُنو َت ِم ٍ
إذا َغضَب ْت َع َ
الناس كم ُ
أما المعتمد بن عباد فنجد شعره أيضاً لم يخمـو مـن ظـاىرة التضـمين فنجـد ذلـك فـي بعـض خـواتيم قصـائده
أبيات لشعراء سابقين لو ،ومن شعراء المشرق  ،فمن ذلك قولو  ،وقد ضمن عجز البيت  ،ألبي تمام :
فيا كيا قطعة يطوى ليا حسدا

السيف أصدق أنباء من الكتب

()ٛٚ

وعمــى الــرغم مــن إن النقــاد العــرب قــدماء كــانوا أم محــدثين عــدوا اإلطــالع عمــى األدب العربــي مــن
مــؤىالت الشــاعر لكــي يطمــا عمــى مــذاىب القــول  ،ولمعرفــة م ـواطن الضــعف والقــوة  ،ولكــي تتســا ثقافــة

الشاعر  ،ومعرفة الفحول من الشعراء  ،وطرق التعبير عن عواطفيم  ،ومعرفـة أسـاليب القـول لـدييم  ،إال

أن ىــذا التضــمين يمكــن عــده عيبـاً عنــد الشــاعرين  ،أبــو فـراس الحمــداني  ،والمعتمــد بــن عبــاد  ،فقــد كانــا

يأخـذان بعــض خـواتيم قصــائدىم  ،لشــعراء ســابقين وىــذا يعــد مــن الم خــذ النقديــة التــي تأخــذ عمــييم  ،وعيبـاً

عند كثير منيم كابن األثير.
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الخاتمة

كــان أبــو ف ـراس الحمــداني مــن أبــرز الشــعراء عنايــة فــي ابتــداءات قصــائده  ،وكــان كثي ـ اًر مــا يجــاري فــي
ابتــداءات قصــائده الشــعر العربــي القــديم  ،أمــا المعتمــد بــن عبــاد فقــد كانــت تتمثــل لديــو أفضــل إبتــداءات

قصــائده فــي غــرض الرثــاء  ،ألنيــا تمثــل لديــو أفضــل صــور العاطفــة الصــادقة المعب ـرة عــن ذات الشــاعر.

وكــان مقمــداً فــي ابتداءتــو لمشــعراء فــي المشــرق العربــي وخصوصـاً الشــاعر العباســي العبــاس بــن األحنــف ،
عندما شبو حالو وحال القمرية التي بكت عمى حال فراخيا .لقد أىـتم أبـو فـراس الحمـداني بالمقدمـة الطمميـة

فكثي اًر من قصائده كان يجاري فييا الشعر العربـي القـديم  ،فمـرة يـدعو إلـى اإللتـزام بـاألطالل  ،ومـرة يـدعو

إلــى تــرك الوقـوف عمــى األطــالل  ،حالــو حــال شــعراء عصــر ( العصــر العباســي ) الــذين كــانوا مــا اإللتـزام

مرة وما التجديد مرة أخرى كبشار وأبو نواس  ،أما المعتمـد بـن عبـاد فكانـت مقدماتـو تختمـف عـن مقـدمات

أبي فراس فوجدنا نوع من المقدمات لديو مزج فييـا بـين الطمـل والغـزل فجعـل تمـك المقدمـة مفتاحـاً لقصـائده
فــي المــديل ،وفــي بعــض األحيــان كــان يقمــد شــعراء المشــرق وخصوص ـاً عنــدما كنــى عــن أســم محبوبتــو فــي

مقدمة قصيدتو بـ ـ ( أم عبيدة )  ،ودعـا إلـى محـل سـكناىا بالسـقيا  .لقـد جـاءت كثيـ اًر مـن أشـعار الشـاعرين
خالية مـن المقـدمات الطمميـة أو الغزليـة أو أي مقـدمات أخـرى  ،فكالىمـا كانـا يباشـران إلـى المعنـى مباشـرة

دون مقدمة  ،محاول ًة منيم الغوصون إلى أعماق المغة لكي يبحثون عن المعنى المالئـم ويباشـرونو مباشـرة
لمتعبيــر عــن محنــتيم فــي األســر  ،وذلــك لعــدم وجــود الوقــت الكــافي لكــي يقف ـوا بــاكين أو متحس ـرين عمــى
األطالل أو عمى فقد الحبيب .

كان المعتمد بن عباد يقف وقفة مغايرة فـي مقدماتـو الطمميـة  ،تختمـف عـن مقـدمات أبـي فـراس الحمـداني ،
أَال وىي الوقوف عمى القصور وىي طريقة لم نجدىا في شعر أبي فراس الحمداني.

حافب أبو فراس عمى المقدمة الغزلية وتقيد بألوانيا فـي مقـدمات قصـائده  ،وأسـتفتل بيـا جـزءاً ال بـأس بـو

من قصـائده ،أمـا المعتمـد بـن عبـاد وكمـا أثبتنـا سـابقاً فقـد خمـت أشـعاره مـن المقـدمات الغزليـة .مثممـا حـافب
أبو فراس في قصائده عمى اإلبتداءات والمقدمات الطممية  ،نجده أجاد في حسـن الـتخمص فـي قصـائده مـن

المقدمــة الطمميــة إلــى غــرض القصــيدة األســاس  ،وكــذلك المعتمــد بــن عبــاد فنجــده أيض ـاً أجــاد فــي بعــض
قصائده فأحسن الـتخمص  ،ولكـن أخـذ عميـو فـي بعـض قصـائده إتيانـو بالبكـاء فـي حسـن تخمصـو وىـو ممـا

يتطيــر مــن ســماعو النــاس والســيما الممــوك  ،وىــو مــا أكــد عميــو النقــاد .كانــت نيايــات قصــائد أبــي ف ـراس
الحمــداني تمثــل أروع األشــعار التــي نجــد فييــا لغــة جزلــة بعيــدة عــن السفس ـاف مــن األلفــات التــي تحــط مــن
قيمة ممدوحو  ،ممزوجة ما ذات الشاعر المتفاخرة  ،ما وجود نيايات قصائد محببة عنـد كثيـر مـن النقـاد

وىــو الــدعاء لمممــدوح  ،أمــا المعتمــد بــن عبــاد فقــد خمــت أشــعاره مــن اإلنتيــاءات التــي تحتــوي عمــى دعــاء
لمممدوح  .أما من جية تضمين أبيات ألشعار قـدماء فـي نيايـات قصـائدىم فيـي سـمة إتصـفت بيـا بعـض

خواتيم قصائد كال الشاعرين  ،فكالىما ضمن نيايات قصائده من أشعار القدماء.
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( قائمة المصادر والمراجع)

ٔ ـ معجم مصطمحات النقد العربي القديم  ،الدكتور أحمد مطموب  ،مكتبة لبنان ناشرون  ،بيروت ـ ـ
لبنان  ،قٕٔٓٓٔ ،م .ٕٛ :

ٕ ـ الصناعتين الكتابة والشعر ،تأليف أبي ىالل الحسن بن عبد ب بن سيل العسكري (تٖٜ٘ه) ،

عمق حواشيو وضبط نصو الدكتور مفيد قميحة  ،دار الكتب العممية  ،بيروت ـ ـ لبنان  ،قٕٔٓٓٛ ،م :
.ٖٖٚ

ٖ ـ األشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاىميين  ،تأليف  ،الخالديان أبو بكر دمحم بن ىاشم

الخالدي( ،تٖٓٛىـ) ،وأبو عثمان سعيد بن ىاشم الخالدي (تٖٔٚىـ)  ،تحقيق الدكتور دمحم عمي دقة ،

الناشر و ازرة الثقافة  ،الجميورية العربية السورية ( ،د.ق) ٜٜٔ٘،م .ٔ٘ٙ :

ٗ ـ ديوان إسحاق الموصمي  ،دراسة وتحقيق ماجد أحمد العزي  ،مطبعة اإليمان بغداد  ،قٔ ،

ٜٓٔٚم .ٔٚٛ :

٘ ـ ينظر  :معجم مصطمحات النقد العربي القديم .ٕٛ :
 ٙـ م  .ن .ٕٛ :

 ٚـ ديوان أبي فراس الحمداني  ،شرح الدكتور خميل الدوييي  ،الناشر دار الكتاب العربي  ،بيروت
لبنان  ،قٕ ٔٗٔٗ ،هٜٜٔٗ/م  ، ٖٖٔ :وينظر  :م  .ن .ٖٓٚ ، ٕٗٓ ، ٕٔٗ :
 ٛـ م  .ن . ٕٕ٘ :
 ٜـ الديوان . ٜٙ :
ٓٔ ـ ديوان المعتمد بن عباد (ممك إشبيمية)  ،جمعو وحققو الدكتور حامد عبد المجيد وأحمد أحمد

بدوي  ،راجعو طو حسين ،مطبعة دار الكتب المصرية بالقاىرة  ،قٖٕٔٗٔ ،ىـٕٓٓٓ/م. ٙٛ :
ٔٔ ـ م  .ن . ٔٔٓ :

ٕٔ ـ ينظر  :نفل الطيب من غصن األندلس الرطيب  ،أحمد بن المقري التممساني  ،تحقيق إحسان
عباس ،دار صادر  ،بيروت ـ ـ لبنان ،قٜٔٔٙٛ ،م. ٕٕٔ/ٗ :
ٖٔ ـ ديوان العباس بن األحنف  ،شرح وتحقيق عاتكة الخررجي  ،مطبعة دار الكتب المصرية ،

القاىرة  ( ،د  .ق )ٖٖٔٚ ،ىـ ٜٔ٘ٗ /م .ٕٔٗ:

ٗٔ ـ ينظر  :الطبيعة في الشعر الجاىمي  ،نوري حمودي القيسي  ،مكتبة النيضة  ،بغداد  ،قٕ ،

ٜٗٔٛم . ٕ٘ٚ :

٘ٔ ـ بناء القصيدة في النقد العربي القديم (في ضوء النقد الحديث)  ،الدكتور يوسف حسين بكار ،

دار األندلس لمطباعة والنشر والتوزيا  ،بيروت ـ ـ لبنان  ،قٕٜٕٔٛ ،م . ٕٔٚ.
 ٔٙـ ينظر  :م  .ن  ٕٔٚ:ـ ـ ـ .ٕٔٛ
 ٔٚـ الديوان  ٕٗٓ :ـ ـ ـ ٕٔٗ .
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 ٔٛـ م  .ن  ، ٖٓٚ :وينظر  :م  .ن . ٕٔٗ :
 ٜٔـ الديوان  ، ٕٕٔ :وينظر  :م  .ن .ٖٖٜ ، ٖٖٕ :

ٕٓ ـ ينظر  :الموازنة بين أبي تمام والبحتري  ،تأليف اإلمام أبي القاسم الحسن بن بشر بن يحيى

اآلمدي البصري (تٖٓٚه)  ،قدم لو ووضا حواشيو وفيارسو إبراىيم شمس الدين  ،دار الكتب العممية

 ،بيروت ـ ـ لبنان  ،قٔ ٕٔٗٚ،هٕٓٓٙ /م ٖٕٓ :ـ ـ ـ ٕٖٔ.

ٕٔ ـ ديوان أمريء القيس  ،ضبطو وصححو االستاذ مصطفى عبد الشافي  ،منشورات دمحم عمي

بيضون  ،دار الكتب العممية  ،بيروت ـ ـ لبنان ،ق٘ ٕٔٗ٘ ،ىـ ٕٓٓٗ /م  ،ٔٔٓ :وينظر  :شرح
المعمقات السبا  ،لمقاضي أبي عبد ب الحسين بن أحمد الزوزني (تٗٛٙىـ)  ،تقديم عبد الرحمن

المصطاوي  ،دار المعرفة  ،بيروت ـ لبنان ،قٖ ٕٔٗٚ ،ىـ ٕٓٓٙ /م . ٔٚ :
ٕٕ ـ الديوان  ٖٖٕ :ـ ـ ٖٖٖ  ،وينظر  :م  .ن . ٖٜٓ :
ٖٕ ـ الديوان .ٔ٘ٙ :
ٕٗ ـ م  .ن .ٕٕٓ :

ٕ٘ ـ الديوان  ، ٜٓ :وينظر  :م  .ن .ٖٖٖ :
 ٕٙـ الديوان . ٚ :
 ٕٚـ الديوان .ٔٔ :
 ٕٛـ الديوان . ٜٙ :

 ٕٜـ ينظر  :تحميل النص السردي  ،د  .دمحم بوعزة  ،الدار العربية لمعموم  ،بيروت ـ ـ لبنان  ،قٔ ،
ٕٓٔٓم .ٜٔ:
ٖٓ ـ ينظر  :الشكل الروائي  ،الدكتور ابراىيم خميل  ،الدار العربية لمعموم  ،بيروت ـ ـ لبنان ،

قٕٔٓٔٓ،م .ٖٕٔ :

ٖٔ ـ الديوان . ٕٔٙ :
ٕٖ ـ م  .ن . ٕٔٙ :

ٖٖ ـ يتيمة الدىر في محاسن أىل العصر ،أبي منصور الثعالبي (تٕٜٗه)  ،تحقيق د  .مفيد دمحم
قميحة  ،دار الكتب العممية  ،بيروت ـ ـ لبنان  ،قٔ ٜٖٔٛ ،م.ٕ٘/ٔ :
ٖٗ ـ م  .ن ٕ٘/ٔ:

ٖ٘ ـ م  .ن . ٖٔ :

 ٖٙـ ينظر  :الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني  ،الدكتور سعيد محمود عبد الجابر  ،مؤسسة
الرسالة  ،بيروت ـ ـ لبنان  ،قٕٔٗٔٗ ،ىـ ٜٜٔٗ ،م . ٜٔ٘ :
 ٖٚـ الديوان .ٜٙ :
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 ٖٛـ ينظر  :العمدة في محاسن الشعر وآدابو  ،ونقده  ،تأليف أبي عمي الحسن بن رشيق القيرواني
األزدي(تٗ٘ٙه)  ،حققو وفصمو وعمق حواشيو دمحم محي الدين عبد الحميد  ،دار الطالئا  ،القاىرة ،
قٕٔٓٓٙ ،م ،ٕٔ٘ /ٔ :وينظر  :مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاىمي  ،الدكتور حسين
عطوان  ،الناشر دار الجيل  ،بيروت ـ ـ ـ لبنان  ،قٕ ٔٗٓٛ ،هٜٔٛٚ /م .ٕٔٔ :
 ٖٜـ الديوان . ٖٖٖ :

ٓٗ ـ الديوان  ،ٜٓ :وينظر :م  .ن .ٖٖٖ :
ٔٗ ـ شرح األصمعيات  ،اختيار أبي سعيد عبد الممك بن قريب األصمعي (تٕٔٙه) شرحيا وحققيا

الدكتور سعيد ضناوي  ،منشورات دمحم عمي بيضون  ،دار الكتب العممية  ،بيروت ـ ـ لبنان ،
قٕٔٔٗٗ،هٕٓٓٗ/م. ٜ/ٔ: .
ٕٗ ـ العمدة .ٜٕٔ/ٔ :

ٖٗ ـ العمدة . ٔٓٙ/ٕ :
ٗٗ ـ م  .ن . ٔٓٙ/ٕ :

٘ٗ ـ ينظر  :منياج البمغاء وسراج األدباء  ،صنعو أبي الحسن حازم القرطاجني  ،تقديم وتحقيق دمحم
الحبيب أبي الخوجة  ،دار الكتب الشرقية  (،د  .ق )  ( ،د  .ت) ، ٖٓ٘ : .وينظر  :بناء القصيدة في
النقد العربي القديم ( في ضوء النقد الحديث) .ٕٔٙ :

 ٗٙـ ينظر  :الشعر العربي في القرن الرابا اليجري  ،الدكتور نبيل خميل أبو حمتم  ،دار أسامة لمنشر

والتوزيا  ،عمان ـ األردن قٔ ٕٖٓٔ ،م .ٕٔٔ:
 ٗٚـ الديوان  ٕٔٗ :ـ ـ ٕ٘ٔ .
 ٗٛـ الديوان . ٔٚٙ ،ٕٔٚ :

 ٜٗـ ينظر  :بناء القصيدة في النقد العربي القديم (في ضوء النقد الحديث)  ٕٜٔ:ـ ـ ٕٕٓ.

ٓ٘ ـ عيار الشعر  ،تأليف دمحم بن أحمد بن طباطبا العموي (تٕٕٖه)  ،شرح وتحقيق عباس عبد

الساتر  ،مراجعة نعيم زرزور  ،منشورات دمحم عمي بيضون  ،دار الكتب العممية  ،بيروت ـ ـ لبنان  ،قٕ
ٕٔٗٙ ،هٕٓٓ٘ /م .ٔٔ٘ :
ٔ٘ ـ إعجاز القرآن  ،تأليف أبى بكر دمحم بن الطيب الباقالني (ت ٖٓٗه)  ،تحقيق السيد أحمد صقر

 ،دار المعارف بمصر  ،قٖ  ( ،د  .ت ) . ٜٜٔ/ٔ :

ٕ٘ ـ ينظر  :المعجم المفصل في المغة واألدب  ،تأليف الدكتور ميشال عاصي والدكتور إميل بديا

يعقوب  ،دار العمم لمماليين  ،بيروت ـ ـ لبنان  ،قٔ ٜٔٛٚ ،م . ٘ٚٚ/ٔ:

ٖ٘ ـ ديوان زىير بن أبي سممى  ،شرحو وقدم لو األستاذ عمي حسن فاعور  ،دار الكتب العممية ،

بيروت ـ لبنان  ،قٔ ٔٗٓٛ،ىـ ٜٔٛٛ /م .ٔٔ٘:
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ٗ٘ ـ خزانة األدب وغاية األرب  ،تأليف تقي الدين أبي بكر عمي بن عبد ب الحموي األزراري ،
تحقيق عصام شعيتو ،الناشر  ،دار ومكتبة اليالل  ،بيروت ـ ـ لبنان  ،قٜٔٔٛٚ ،م .ٖٕٜ/ٔ :
٘٘ ـ خزانة األدب وغاية األرب ٖٖٓ/ٔ :ـ ـ ٖٖٔ.

 ٘ٙـ ينظر  :وحدة القصيدة في الشعر العربي حتى نياية العصر العباسي  ،حياة جاسم  ،دار الحرية

لمطباعة (مطبعة الجميورية)  ،بغداد ٖٜٕٔ،هٜٕٔٚ/م . ٕٕٙ:
 ٘ٚـ الديوان . ٕٔٚ :
 ٘ٛـ خزانة األدب وغاية األرب .ٖٜٗ/ٔ:
 ٜ٘ـ الديوان . ٖٗٚ :
ٓ ٙـ الديوان . ٖٚ :
ٔ ٙـ الديوان . ٘ٙ :
ٕ ٙـ الديوان . ٜٙ :
ٖ ٙـ ينظر  :لسان العرب  ،مادة (نيى).
ٗ ٙـ ينظر  :العمدة .ٜٔٛ/ٔ :

٘ ٙـ ديوان المتنبي ،دار بيروت  ،لمطباعة والنشر ،بيروت ـ لبنان ( ،د .ق) ٖٔٗٓ،ىـٜٖٔٛ/م:
.ٕ٘ٙ
 ٙٙـ شرح المعمقات السبا  ،لمقاضي أبي عبد ب الحسين بن أحمد الزوزني (تٗٛٙىـ)  ،تقديم عبد

الرحمن المصطاوي  ،دار المعرفة  ،بيروت ـ ـ ـ لبنان ،قٖ ٕٔٗٚ ،ىـٕٓٓٙ/م.ٙ٘ :.
 ٙٚـ العمدة . ٜٜٔ / ٔ :
 ٙٛـ م  .ن . ٚٛ / ٔ :

 ٜٙـ اإليضاح في عموم البالغة  ،جالل الدين أبو عبدب دمحم بن سعد الدين بن عمر القزويني
(تٖٜٚىـ)  ،دار إحياء العموم  ،بيروت ـ ـ لبنان  ،قٗ ٜٜٔٛ ،م.ٖٕٙ :.
ٓ ٚـ الديوان . ٕٔٗ :

ٔ ٚـ الديوان . ٔٗٛ :
ٕ ٚـ ينظر  :كتاب الحماسة  ،أختيار أبي تمام حبيب بن أوس الطائي  ،تفسير الشيخ  ،أبي الحسن

أحمد بن فارس  ،تحقيق  ،الدكتور ىادي حسن حمودي  ،عالم الكتب بيروت ـ ـ لبنان  ،قٔ ٔٗٔ٘ ،ه
ٜٜٔ٘ /م .ٔ٘ٔ:

ٖ ٚـ المعجم الكبير ،تأليف سميمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ،تحقيق حمدي بن
عبدالمجيدالسمفي،الناشر مكتبة العموم والحكم،الموصل ـ ـ العراق،قٕٔٗٓٗ،هٜٖٔٛ/م.ٖٔٔ/ٖ:

ٗ ٚـ الديوان . ٔٚٚ :
٘ ٚـ الديوان . ٗٓ :
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 ٚٙـ ينظر  :العمدة .ٜٜٔ/ٔ :
 ٚٚـ الديوان  ، ٕٔٔ :وينظر  :م  .ن .ٖٖٗ ، ٕٙٙ :
 ٚٛـ الديوان .ٔٚٔ :

 ٜٚـ ينظر  :المكان في الشعر األندلسي من عصر المرابطين حتى نياية الحكم العربي ٗٛٗ ،ىـ ـ ـ

ٜٛٚىـ  ،تأليف الدكتور دمحم عويد دمحم ساير الطربولي ،الناشر مكتبة الثقافة الدينية  ،القاىرة ـ مصر ( ،
د  .ق ) ٕٓٓٗ ،م .ٔٓٗ :
ٓ ٛـ الديوان  ، ٖٛ :وينظر  :م  .ن . ٛٓ :
ٔ ٛـ الديوان . ٔٓٓ :
ٕ ٛـ الديوان . ٜٔ :

ٖ ٛـ الديوان . ٔ٘ٛ :
ٗ ٛـ طبقات فحول الشعراء  ،تأليف دمحم بن سالم الجمحي (تٖٕٔه)  ،قرأه وشرحو أبو فير
محمود دمحم شاكر  ،الناشر دار المدني بجدة  ( ،د  .ق ) (،د  .ت ). ٖٜٚ/ٕ:

٘ ٛـ شرح ديوان جرير ،دمحم إسماعيل عبد ب الصاوي  ،مضافاً إليو تفسيرات العالم المغوي أبي جعفر

دمحم بن حبيب  ،منشورات دار مكتبة الحياة  ،بيروت ـ ـ لبنان (،د.ق) (،د.ت).ٚٛ :
 ٛٙـ الديوان . ٜٕ :
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ٕٓٔ8)ٔ(ٕ) العدد(ٕ) كانون األول2(مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية المجمد

)) Abstract ))
The structure of the poem by the Abbasid and Andalusian princes
-A Balanced StudyAbu Firas al_ hamdani and al_mutamid bin abbad model
Abu Firas al-Hamdani was one of the most prominent poets to take care of
his poems' epics, But the adoption of Ibn Abad has been represented by the best
innovations of poems in the purpose of lament, because it represents the best
images of the sincere passion expressed by the same poet And was an imitator
in the beginning of the poets in the Levant, especially the Abbasid poet Abbas
ibn Hanaf Abu Firas al-Hamdani took care of the preamble. Many of his poems
were used to match the ancient Arabic poetry. Once he called for the
commitment to the ruins, and once he called for leaving to stand on the ruins.
He was like the poets of the Abbasid era, Pendulum Many of them came to the
meaning directly without introduction, trying to dive into the depths of the
language to search for the right meaning and direct it to express their plight in
captivity, because there was not enough time So that they may stand on the
ruins or on the loss of the beloved. Abu Firas kept the scrolling head and was
bound by its colors in the introductions of his poems As for Ibn Abad, as we
have shown previously, his poetry has been absent from the introductions. As
Abu Firas kept in his poems on the innovations and introductions, we find him
in the good disposal in his poems from the introduction to the purpose of the
basic poem As well as the adopted Ibn Abad, we find him in some of his
poems, so it is better to get rid of it, but in some of his poems he took him to
weep in the good of his salvation, which is what he hears from people.
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الهوامش:
ٔ ـ معجم مصطمحات النقد العربي القديم  ،الدكتور أحمد مطموب  ،مكتبة لبنان ناشرون  ،بيروت ـ ـ

لبنان  ،قٕٔٓٓٔ ،م .ٕٛ :

ٕ ـ الصناعتين الكتابة والشعر ،تأليف أبي ىالل الحسن بن عبد ب بن سيل العسكري (تٖٜ٘ه) ،
عمق حواشيو وضبط نصو الدكتور مفيد قميحة  ،دار الكتب العممية  ،بيروت ـ ـ لبنان  ،قٕٔٓٓٛ ،م :

.ٖٖٚ
ٖ ـ األشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاىميين  ،تأليف  ،الخالديان أبو بكر دمحم بن ىاشم
الخالدي( ،تٖٓٛىـ) ،وأبو عثمان سعيد بن ىاشم الخالدي (تٖٔٚىـ)  ،تحقيق الدكتور دمحم عمي دقة ،
الناشر و ازرة الثقافة  ،الجميورية العربية السورية  ( ،د  .ق ) ٜٜٔ٘،م .ٔ٘ٙ :

ٗ ـ ديوان إسحاق الموصمي  ،دراسة وتحقيق ماجد أحمد العزي  ،مطبعة اإليمان بغداد  ،قٔ ٜٔٚٓ ،م
.ٔٚٛ :

٘ ـ ينظر  :معجم مصطمحات النقد العربي القديم .ٕٛ :
 ٙـ م  .ن .ٕٛ :
 ٚـ ديوان أبي فراس الحمداني  ،شرح الدكتور خميل الدوييي  ،الناشر دار الكتاب العربي  ،بيروت

لبنان  ،قٕ ٔٗٔٗ ،هٜٜٔٗ/م  ، ٖٖٔ :وينظر  :م  .ن .ٖٓٚ ، ٕٗٓ ، ٕٔٗ :
 ٛـ م  .ن . ٕٕ٘ :
 ٜـ الديوان . ٜٙ :

ٓٔ ـ ديوان المعتمد بن عباد (ممك إشبيمية)  ،جمعو وحققو الدكتور حامد عبد المجيد وأحمد أحمد بدوي
 ،راجعو طو حسين ،مطبعة دار الكتب المصرية بالقاىرة  ،قٖٕٔٗٔ ،ىـٕٓٓٓ/م. ٙٛ :

ٔٔ ـ م  .ن . ٔٔٓ :

ٕٔ ـ ينظر  :نفل الطيب من غصن األندلس الرطيب  ،أحمد بن المقري التممساني  ،تحقيق إحسان
عباس ،دار صادر  ،بيروت ـ ـ لبنان ،قٜٔٔٙٛ ،م. ٕٕٔ/ٗ :

ٖٔ ـ ديوان العباس بن األحنف  ،شرح وتحقيق عاتكة الخررجي  ،مطبعة دار الكتب المصرية ،
القاىرة  ( ،د  .ق )ٖٖٔٚ ،ىـ ٜٔ٘ٗ /م .ٕٔٗ:

ٗٔ ـ ينظر  :الطبيعة في الشعر الجاىمي  ،نوري حمودي القيسي  ،مكتبة النيضة  ،بغداد  ،قٕ ،
ٜٗٔٛم . ٕ٘ٚ :

٘ٔ ـ بناء القصيدة في النقد العربي القديم (في ضوء النقد الحديث)  ،الدكتور يوسف حسين بكار  ،دار
األندلس لمطباعة والنشر والتوزيا  ،بيروت ـ ـ لبنان  ،قٕٜٕٔٛ ،م . ٕٔٚ.

 ٔٙـ ينظر  :م  .ن  ٕٔٚ:ـ ـ ـ .ٕٔٛ
 ٔٚـ الديوان  ٕٗٓ :ـ ـ ـ ٕٔٗ .
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 ٔٛـ م  .ن  ، ٖٓٚ :وينظر  :م  .ن . ٕٔٗ :
 ٜٔـ الديوان  ، ٕٕٔ :وينظر  :م  .ن .ٖٖٜ ، ٖٖٕ :

ٕٓ ـ ينظر  :الموازنة بين أبي تمام والبحتري  ،تأليف اإلمام أبي القاسم الحسن بن بشر بن يحيى

اآلمدي البصري (تٓ ٖٚه)  ،قدم لو ووضا حواشيو وفيارسو إبراىيم شمس الدين  ،دار الكتب العممية
 ،بيروت ـ ـ لبنان  ،قٔ ٕٔٗٚ،هٕٓٓٙ /م ٖٕٓ :ـ ـ ـ ٕٖٔ.

ٕٔ ـ ديوان أمريء القيس  ،ضبطو وصححو االستاذ مصطفى عبد الشافي  ،منشورات دمحم عمي

بيضون  ،دار الكتب العممية  ،بيروت ـ ـ لبنان ،ق٘ ٕٔٗ٘ ،ىـ ٕٓٓٗ /م  ،ٔٔٓ :وينظر  :شرح
المعمقات السبا  ،لمقاضي أبي عبد ب الحسين بن أحمد الزوزني (تٗٛٙىـ)  ،تقديم عبد الرحمن

المصطاوي  ،دار المعرفة  ،بيروت ـ لبنان ،قٖ ٕٔٗٚ ،ىـ ٕٓٓٙ /م . ٔٚ :
ٕٕ ـ الديوان  ٖٖٕ :ـ ـ ٖٖٖ  ،وينظر  :م  .ن . ٖٜٓ :
ٖٕ ـ الديوان .ٔ٘ٙ :

ٕٗ ـ م  .ن .ٕٕٓ :
ٕ٘ ـ الديوان  ، ٜٓ :وينظر  :م  .ن .ٖٖٖ :
 ٕٙـ الديوان . ٚ :
 ٕٚـ الديوان .ٔٔ :
 ٕٛـ الديوان . ٜٙ :

 ٕٜـ ينظر  :تحميل النص السردي  ،د  .دمحم بوعزة  ،الدار العربية لمعموم  ،بيروت ـ ـ لبنان  ،قٔ ،
ٕٓٔٓم .ٜٔ:
ٖٓ ـ ينظر  :الشكل الروائي  ،الدكتور ابراىيم خميل  ،الدار العربية لمعموم  ،بيروت ـ ـ لبنان ،

قٕٓٔٓٔ،م .ٖٕٔ :

ٖٔ ـ الديوان . ٕٔٙ :
ٕٖ ـ م  .ن . ٕٔٙ :
ٖٖ ـ يتيمة الدىر في محاسن أىل العصر ،أبي منصور الثعالبي (تٕٜٗه)  ،تحقيق د  .مفيد دمحم
قميحة  ،دار الكتب العممية  ،بيروت ـ ـ لبنان  ،قٔ ٜٖٔٛ ،م .ٕ٘/ٔ:

ٖٗ ـ م  .ن .ٕ٘/ ٔ:
ٖ٘ ـ م  .ن . ٖٔ :

 ٖٙـ ينظر  :الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني  ،الدكتور سعيد محمود عبد الجابر  ،مؤسسة
الرسالة  ،بيروت ـ ـ لبنان  ،قٕٔٗٔٗ ،ىـ ٜٜٔٗ ،م . ٜٔ٘ :

 ٖٚـ الديوان .ٜٙ :
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 ٖٛـ ينظر  :العمدة في محاسن الشعر وآدابو  ،ونقده  ،تأليف أبي عمي الحسن بن رشيق القيرواني
األزدي(ت ٗ٘ٙه)  ،حققو وفصمو وعمق حواشيو دمحم محي الدين عبد الحميد  ،دار الطالئا  ،القاىرة ،
قٕٔٓٓٙ ،م ،ٕٔ٘ /ٔ :وينظر  :مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاىمي  ،الدكتور حسين
عطوان  ،الناشر دار الجيل  ،بيروت ـ ـ ـ لبنان  ،قٕ ٔٗٓٛ ،هٜٔٛٚ /م .ٕٔٔ :

 ٖٜـ الديوان . ٖٖٖ :

ٓٗ ـ الديوان  ،ٜٓ :وينظر :م  .ن .ٖٖٖ :
ٔٗ ـ شرح األصمعيات  ،اختيار أبي سعيد عبد الممك بن قريب األصمعي (تٕٔٙه) شرحيا وحققيا
الدكتور سعيد ضناوي  ،منشورات دمحم عمي بيضون  ،دار الكتب العممية  ،بيروت ـ ـ لبنان ،

قٕٗٗٔٔ،هٕٓٓٗ/م. ٜ/ٔ: .
ٕٗ ـ العمدة .ٜٕٔ/ٔ :

ٖٗ ـ العمدة . ٔٓٙ/ٕ :
ٗٗ ـ م  .ن . ٔٓٙ/ٕ :

٘ٗ ـ ينظر  :مني اج البمغاء وسراج األدباء  ،صنعو أبي الحسن حازم القرطاجني  ،تقديم وتحقيق دمحم
الحبيب أبي الخوجة  ،دار الكتب الشرقية  (،د  .ق )  ( ،د  .ت) ، ٖٓ٘ : .وينظر  :بناء القصيدة في
النقد العربي القديم ( في ضوء النقد الحديث) .ٕٔٙ :

 ٗٙـ ينظر  :الشعر العربي في القرن الرابا اليجري  ،الدكتور نبيل خميل أبو حمتم  ،دار أسامة لمنشر
والتوزيا  ،عمان ـ األردن قٔ ٕٖٓٔ ،م .ٕٔٔ:

 ٗٚـ الديوان  ٕٔٗ :ـ ـ ٕ٘ٔ .
 ٗٛـ الديوان . ٔٚٙ ،ٕٔٚ :

 ٜٗـ ينظر  :بناء القصيدة في النقد العربي القديم (في ضوء النقد الحديث)  ٕٜٔ:ـ ـ ٕٕٓ.

ٓ٘ ـ عيار الشعر  ،تأليف دمحم بن أحمد بن طباطبا العموي (تٕٕٖه)  ،شرح وتحقيق عباس عبد
الساتر  ،مراجعة نعيم زرزور  ،منشورات دمحم عمي بيضون  ،دار الكتب العممية  ،بيروت ـ ـ لبنان  ،قٕ

ٕٔٗٙ ،هٕٓٓ٘ /م .ٔٔ٘ :

ٔ٘ ـ إعجاز القرآن  ،تأليف أبى بكر دمحم بن الطيب الباقالني (ت ٖٓٗه)  ،تحقيق السيد أحمد صقر ،
دار المعارف بمصر  ،قٖ  ( ،د  .ت ) . ٜٜٔ/ٔ :
ٕ٘ ـ ينظر  :المعجم المفصل في المغة واألدب  ،تأليف الدكتور ميشال عاصي والدكتور إميل بديا
يعقوب  ،دار العمم لمماليين  ،بيروت ـ ـ لبنان  ،قٔ ٜٔٛٚ ،م . ٘ٚٚ/ٔ:

ٖ٘ ـ خزانة األدب وغاية األرب  ،تأليف تقي الدين أبي بكر عمي بن عبد ب الحموي األزراري  ،تحقيق
عصام شعيتو ،الناشر  ،دار ومكتبة اليالل  ،بيروت ـ ـ لبنان  ،قٜٔٔٛٚ ،م .ٖٕٜ/ٔ :
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ٗ٘ ـ ديوان زىير بن أبي سممى  ،شرحو وقدم لو األستاذ عمي حسن فاعور  ،دار الكتب العممية ،
بيروت ـ لبنان  ،قٔ ٔٗٓٛ،ىـ ٜٔٛٛ /م .ٔٔ٘:
٘٘ ـ خزانة األدب وغاية األرب.ٖٕٜ/ٔ:

 ٘ٙـ خزانة األدب وغاية األرب ٖٖٓ/ٔ :ـ ـ ٖٖٔ.

 ٘ٚـ ينظر  :وحدة القصيدة في الشعر العربي حتى نياية العصر العباسي  ،حياة جاسم  ،دار الحرية
لمطباعة (مطبعة الجميورية)  ،بغداد ٖٜٕٔ،هٜٕٔٚ/م . ٕٕٙ:
 ٘ٛـ الديوان . ٕٔٚ :
 ٜ٘ـ خزانة األدب وغاية األرب .ٖٜٗ/ٔ:
ٓ ٙـ الديوان . ٖٗٚ :
ٔ ٙـ الديوان . ٖٚ :
ٕ ٙـ الديوان . ٘ٙ :
ٖ ٙـ الديوان . ٜٙ :
ٗ ٙـ ينظر  :لسان العرب  ،مادة (نيى).
٘ ٙـ ينظر  :العمدة .ٜٔٛ/ٔ :
 ٙٙـ ديوان المتنبي ،دار بيروت  ،لمطباعة والنشر ،بيروت ـ لبنان ( ،د .ق) ٖٔٗٓ،ىـٜٖٔٛ/م:
.ٕ٘ٙ

 ٙٚـ شرح المعمقات السبا  ،لمقاضي أبي عبد ب الحسين بن أحمد الزوزني (تٗٛٙىـ)  ،تقديم عبد

الرحمن المصطاوي  ،دار المعرفة  ،بيروت ـ ـ ـ لبنان ،قٖ ٕٔٗٚ ،ىـٕٓٓٙ/م.ٙ٘ :.
 ٙٛـ العمدة . ٜٜٔ / ٔ :
 ٜٙـ م  .ن . ٚٛ / ٔ :

ٓ ٚـ اإليضاح في عموم البالغة  ،جالل الدين أبو عبدب دمحم بن سعد الدين بن عمر القزويني
(تٖٜٚىـ)  ،دار إحياء العموم  ،بيروت ـ ـ لبنان  ،قٗ ٜٜٔٛ ،م.ٖٕٙ :.
ٔ ٚـ الديوان . ٕٔٗ :
ٕ ٚـ الديوان . ٔٗٛ :
ٖ ٚـ ينظر  :كتاب الحماسة  ،أختيار أبي تمام حبيب بن أوس الطائي  ،تفسير الشيخ  ،أبي الحسن
أحمد بن فارس  ،تحقيق  ،الدكتور ىادي حسن حمودي  ،عالم الكتب بيروت ـ ـ لبنان  ،قٔ ٔٗٔ٘ ،ه

ٜٜٔ٘ /م .ٔ٘ٔ:

ٗ ٚـ المعجم الكبير  ،تأليف سميمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني  ،تحقيق حمدي بن

عبدالمجيد السمفي  ،الناشر مكتبة العموم والحكم  ،الموصل ـ ـ العراق  ،قٕ ٔٗٓٗ ،هٜٖٔٛ /م :

ٖ.ٖٔٔ/
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٘ ٚـ الديوان . ٔٚٚ :
 ٚٙـ الديوان . ٗٓ :

 ٚٚـ ينظر  :العمدة .ٜٜٔ/ٔ :
 ٚٛـ الديوان  ، ٕٔٔ :وينظر  :م  .ن .ٖٖٗ ، ٕٙٙ :
 ٜٚـ الديوان .ٔٚٔ :

ٓ ٛـ ينظر  :المكان في الشعر األندلسي من عصر المرابطين حتى نياية الحكم العربي ٗٛٗ ،ىـ ـ ـ
 ٜٛٚىـ  ،تأليف الدكتور دمحم عويد دمحم ساير الطربولي ،الناشر مكتبة الثقافة الدينية  ،القاىرة ـ مصر ( ،
د  .ق ) ٕٓٓٗ ،م .ٔٓٗ :
ٔ ٛـ الديوان  ، ٖٛ :وينظر  :م  .ن . ٛٓ :
ٕ ٛـ الديوان . ٔٓٓ :
ٖ ٛـ الديوان . ٜٔ :

ٗ ٛـ الديوان . ٔ٘ٛ :
٘ ٛـ طبقات فحول الشعراء  ،تأليف دمحم بن سالم الجمحي (تٖٕٔه)  ،قرأه وشرحو أبو فير محمود
دمحم شاكر  ،الناشر دار المدني بجدة  ( ،د  .ق )  ( ،د  .ت ) . ٖٜٚ/ٕ :

 ٛٙـ شرح ديوان جرير ،دمحم إسماعيل عبد ب الصاوي  ،مضافاً إليو تفسيرات العالم المغوي أبي جعفر
دمحم بن حبيب  ،منشورات دار مكتبة الحياة  ،بيروت ـ ـ لبنان  (،د  .ق )  ( ،د  .ت ) .ٚٛ :

 ٛٚـ الديوان . ٜٕ :
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