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 الثاني الفصل

 اإلطار النظري

 : مفهوم الغزل وأنواعو األول المبحث . أ

 الغزلمفهوم   .1

يعد الغزؿ فنا من فنوف الشعر القددية الٍب عرفها الشعراء منذ أقدـ عصور 

بيب أك األدب العريب منذ العصر اجلاىلي. ك كاف القدماء يطلقوف عليو اسم التش

حاكلوا أف يفرقوا بينها،  النقادالنسيب أك الغزؿ كىي كلها ألفاظ مَبادفة، ك بعض 

كاستمر فن الغزؿ يف عصر صدر اإلسالـ ك يف العصر األمول إال أف ظركؼ احلياة 

 .على كجود نوعْب من أنواع الغزؿ اإلجتماعية ساعدت

 أنواع الغزل .2

 : صريح (النوع األول : الغزل الالىى الحمى ) ال

ظهر ىذا النوع من الغزؿ يف بيئة احلجاز. كساعدت عوامل كثّبة على 

ازدىاره يف ىذا االقليم منها الثراء الواسع الذل عم مدف احلجاز نتيجة للفتوح 

اإلسالمية فقد عادت اجليوش احملاربة كمعها األسالب كالغنائم كالذىب كالفضة 

كقد صبت كثّب من ىذه األمواؿ يف مدف  قود كادلالبس كاحللى كاألكاىن كالتحف،نكال



11 

 

احلجاز الرئيسية مكة كادلدينة كالطائف. يضاؼ إىل ىذا ادلصدر الكبّب مصدر ثاف 

كىو ماكانت تتمتع بو بعض األسر الغنية من ثراء كبّب نتيجة اشتغاذلا بالتجارة منذ 

كل العصر اجلاىلى، كىناؾ ادلصدر الدائم الذل يفيض باخلّب على سكاف احلجاز  

 عاـ كىو احلج.

فقد جعل اهلل أفئدة من الناس هتول إىل ىذه األماكن ادلقدسة كل عاـ مبا 

بنشط التجارة كالتعامل يف ىذه األماكن كمبا يعود على أىلها بالرزؽ الوفّب. فاحلج 

يفئ عليهم كل سنة مبا يسد خلة كل زلتاج. كلذلك كجدنا أبناء الصحابة 

كن يتوسعوف يف بناء القصور الباذخة كالدكر الكبّبة كاجملاىدين من سكاف ىذه األما 

كحيوطوهنا بالبساتْب كالكرـك كاألشجار كالعيوف. كمن مظاىر الثراء كالنعيم ما كاف 

ينعم بو سكاف ىذه القصور فقد طعموا كشربوا ىف أكاىن الذىب كالفضة، كلبسوااخلز 

 كالديباج كاالستربؽ كاحللل ادلوشاة.

دف احلجاز باخلّب الوفّب فتدفقت عليها األمواؿ كالثركات لقد أفاء اهلل على م

من سائر البالد كغرؽ اجملتمع احلجازل ىف حبر من الذىب السائل. ككاف كثّب من 

قادة اجليوش كشلن تولوا مناصب اإلمارة يف البالد ادلفتوحة من أبناء قريش ككاف 

إىل مواطنهم األصلية  ىؤالء يعودكف من حْب إىل آخر زلملْب بثركات ىذه األقاليم
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يف اقليم احلجاز. كيركل الطربل ىف سنة سبعْب أف مصعب بن الزبّب شخص إىل 

مكة فقدمها بأمواؿ عظيمة نقسمها يف قومو كغّبىم، كقدـ بدكاب كثّبة كظهر 

كأثقاؿ، فأرسل إىل عبد اهلل بن صفواف، كجبّب بن شيبة، كعبد اهلل بن مطيع ماال  

 .كثّبا، كضلر بدنا كثّبة

كتفيض ادلصادر باحلديث عن الثركات الٌب اقتناىا كبار الصحابة كالغُب 

الذل كانوا عليو، فالزبّب بن العواـ كىو من الشعرة ادلبشرين باجلنة كحوارل النىب ترؾ 

من األمواؿ ما قدر ما بْب مخس كثالثْب، كاثنْب كمخسْب مليونآ من الدراىم. 

 ألف ألف درىم، كعند موتو كاف ال يزاؿ كقدرت ثركة طلحة بن عبيد اهلل بثالثْب

لدل أمْب خزائنو مبلغ اضاىف قدره ألفا ألف كمائتا ألف درىم. كىف تقدير آخر 

قدرت ثركتو القدية مبائة كيس من اجللد يشتمل كل كيس منها على ثالثة قناطّب من 

يو الذىب. كيركل أف احلباب بن األرت الصحاىب اجلليل دلا مات بالكوفة كجدكا لد

 صندكقا مجع فيو أربعْب ألف درىم.

لقد مجع اجملاىدكف كالصحابة ىذه الثركات الكبّبة من األنصبة اجلزيلة الٌب 

حصلوا عليها من الغنائم ىف كقت احلرب كالفتوحات، كمن مرتبات العطاء ىف كقت 

السلم ففى حركب عبد اهلل بن أىب السرح بشماؿ أفريقيا ىف عهد اخلليفة عثماف كاف 
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يب كل فارس من الغنائم ثالثة آالؼ مثقاؿ من الذىب، كمن أىب فبوؿ العطاء نص

 الذل أجراه أبو بكر كعمر مثل احلاكم بن حزاـ كانوا من الندرة مبكاف.

كقد اختذ كثّب من أبناء الصحابة ىذه األمواؿ الٌب آلت اليهم بعد كفاة 

 1آبائهم كسيلة لالستمتاع بالدنيا.

ككانت ادلرأة يف ذلك العصر قذ أخذت تتمتع بقصط من احلرية كاالنطالؽ           

فكانت ال ترل بأسا من الربكز إىل الرجاؿ كزلادثتهم، ككاف لسيوع التسرل ككثرة اإلما. 

ر األشراؼ كأبناء الصحابة ال كاختالط العرب باألعاجم أثره يف احلياة اإلجتماعية، فصا

يركف بأسا يف حضور رلالس الغناء ك اللهو، كيف مساع الشعر الغزىل ادلاجن،  كصارت 

شريفات النساء يتبارين يف التزين كالتربج كيتنافسن يف إبراز زلاسنهن، كيركل أف السيدة 

يها، بل كاف سكينة بنت احلسْب كانت ذلا تسرحية شعر عرفت هبا ككانت النساء يقلدهنا ف

من الرجاؿ من حياكيها يف تصفيف مجة شعرىا، ككاف يسر كثّب من النساء أف يشيب عمر 

كأمثالو هبن ليعرؼ مجاذلن، كرمبا استدعينو ليحكم أيهن أمجل، كفارقت ادلرأة العربية حياءىا 

 القدًن فصارت ال ترل ضّبا يف أف تتعرض للرجاؿ كتتصدل للجاف

لما عرب الشاعر عن عاطفتو تعبّبأ مباشرآ إذ كاف غزلو كيف الغزؿ اجلاىلى ق    

يف مجلتو كصفا حملاسن ادلرأة الٍب يتغزؿ هبا، أما شعراء احلجاز فإهنم مل يقتصركا على الناحية 
                                                 

1
 ، قاهرج : هكتثح األداب1211َي الشعراء العشرج، حوسج، هحوذ فىزٌ، دوا 
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ادلادية من ادلرأة بل حتدثوا أيضا عن طفتهم حديثا مباشرا كيظهر من شعرىم أهنم عرفوا احلب 

يف ادلرأة إدراؾ ادلنفعل ال إدراؾ ادلقلد احملاكى كما فعل كشّب  كتذكقوه، كأذركوا مواضع الفتنة

 من الشعراء اجلاىليْب يف مقدمات قصائدىم.

كفرؽ آخربْب غزؿ اجلاىلية كغزؿ احلجاز يف العصر األموم يتمثل يف خلو الغزؿ       

ليس يف احلجازل االىى من اجملاىرة بالفحش كالصراحة يف كصف العالقة بْب الرجل كادلرأة ف

 القيس يف معلقتو : امرئالغزؿ احلجاز ما يشبو قوؿ 

 فمثلك حبلى قد طرقت كمرضع  *  فأذليتها عن ذل دتائم معوؿ

ككانت ادلرأة يف ذلك العصر قذ أخذت تتمتع بقصط من احلرية كاالنطالؽ فكانت ال   

. كاختالط العرب ترل بأسا من الربكز إىل الرجاؿ كزلادثتهم، ككاف لسيوع التسرل ككثرة اإلما

باألعاجم أثره يف احلياة اإلجتماعية، فصار األشراؼ كأبناء الصحابة ال يركف بأسا يف حضور 

رلالس الغناء ك اللهو، كيف مساع الشعر الغزىل ادلاجن،  كصارت شريفات النساء يتبارين يف 

سْب كانت ذلا التزين كالتربج كيتنافسن يف إبراز زلاسنهن، كيركل أف السيدة سكينة بنت احل

تسرحية شعر عرفت هبا ككانت النساء يقلدهنا فيها، بل كاف من الرجاؿ من حياكيها يف 

تصفيف مجة شعرىا، ككاف يسر كثّب من النساء أف يشيب عمر كأمثالو هبن ليعرؼ مجاذلن، 

كرمبا استدعينو ليحكم أيهن أمجل، كفارقت ادلرأة العربية حياءىا القدًن فصارت ال ترل ضّبا 
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 .يف أف تتعرض للرجاؿ كتتصدل للجاف

كيف الغزؿ اجلاىلى قلما عرب الشاعر عن عاطفتو تعبّبأ مباشرآ إذ كاف غزلو     

يف مجلتو كصفا حملاسن ادلرأة الٍب يتغزؿ هبا، أما شعراء احلجاز فإهنم مل يقتصركا على الناحية 

ر من شعرىم أهنم عرفوا احلب ادلادية من ادلرأة بل حتدثوا أيضا عن طفتهم حديثا مباشرا كيظه

كتذكقوه، كأذركوا مواضع الفتنة يف ادلرأة إدراؾ ادلنفعل ال إدراؾ ادلقلد احملاكى كما فعل كشّب 

 من الشعراء اجلاىليْب يف مقدمات قصائدىم.

كفرؽ آخربْب غزؿ اجلاىلية كغزؿ احلجاز يف العصر األموم يتمثل يف خلو الغزؿ احلجازل 

بالفحش كالصراحة يف كصف العالقة بْب الرجل كادلرأة فليس يف الغزؿ االىى من اجملاىرة 

 القيس يف معلقتو : امرئاحلجاز ما يشبو قوؿ 

 فمثلك حبلى قد طرقت كمرضع  *  فأذليتها عن ذل دتائم معوؿ

 : النوع الثاني : الغزل العذرى العفيف    

يف كادل احلجاز كصلد كجد ىذا النوع من الغزؿ يف العصر األموم بيئتو الصاحلة   

حيث ال تزاؿ حيات العرب اإلجتماعية تقارب من بعض الوجوه حياهتم يف اجلاىلية فقد  

كانت تقاليد القبيلة العربية ال تزاؿ تفرض سلطاهنا على أفرادىا، ككاف االعتماد على الرعى 

 كانتجاع مواطن الغيث كالكأل ىو أسلوب العيشر األساسى فيو.
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دية حتـر على الشاعر الزكاج مبن شبب هبا أك عرؼ حببها. كظلت ىذه ككانت تقاليد البا

الوادل يف عزلة نسبة عن ادلؤثرات احلضارية الٍب كانت تفد إىل مدف احلجاز كقراىا فلم يتأثر 

 هبا، كمل يستدب ذلا.

لقد عاش سكاف البادية عيشة فقّبة فيها شظف العيش كقسوة احلياة، كجدب البيئة. 

هم رعويا دتيز باحلرماف كخشونة ادللبس كادلأكل، ككاف عليهم يف اإلسالـ أف فقد كاف رلتمع

يقتطعوا من أمواذلم حقا معلوما للزكاة، كذلك مل يهتم خلفاء بِب أمية بامداد ىذه البوادل 

باألمواؿ كالعطايا كاجلوارل كالرقيق كما فعلوا مع مدف احلجاز ألغرض سياسية فمدف احلجاز  

الت الدكؿ كمصدر قوتو، كمنها انبعثت اجليوش الفاحتة الٍب أز  كانت مهد اإلسالـ

 .كأخضعت البالد

 ترجمة امرؤ القيس وابن زيدون:  المبحث الثانى . ب

 (مرؤ القيسا) أمير المالك الضائعترجمة  .1

 ،عاش أمرؤ القيس سادرا الهيا ،حجر بن عمر بن احلارث ،يف ملك أبيه امللك

اع احلياة مجيعا بني أقرانه من امراء كندة وأبناء السراة من دأب على مت ،مضيعا ومضّيعا

وكتك ، ونساء ونر، وأصى على هم  املتاع مجيعا من ىل و تيد، أخرلشباب القبائل 

حزم األمري و عزم  أبدا أراع حياصه الا ح صعرو، وبني هم  النعمن وهم النياو، وعبو
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 .وإمنا نعين قبل قلة األوان ،امللك

بعد القواة -أيضا–مقاتل أبيو كضياع ملكو أدرؾ كم ضاع ككم ضّيع، كلكن مث بعد  

األكاف، ىنالك يف رحلة من رحالت ذلوه بلغو مقتل أبيو على يد بِب أسد الذين دتردكا 

عليو كخرجوا على ملكو، فأفاؽ كقاؿ مقالتو ادلشهورة : اليـو اخلمر، كغدا أمر، كخرج 

يستنجد القبائل كيستجيثها، حٌب أعانتو بكر بن كائل يطلب الثأر كحيّوؿ ادللك الضائع، 

جبيس فغزا بِب أسد زناؿ منهم، بيد أف بكر بن كائل كفوا عن نصرتو عندا ىذا القدر، 

كقالوا لو : نلَت من قاتلي أبيك، كلكنو كاف يطمح إىل اسَبدادملكو، فمضى يستنهض 

تعد عنو، كىذا جيّبه كذاؾ يركغ القبائل أف تنصره، كلكنو ضل يف العرب ىذا يعينو كىذا يب

، كىناؾ كعده القيصر كلعلو أراد أف يصطنع  منو، حٌب أمكنو السمواؿ من لقاء ملوؾ الرـك

ملوكا يف العرب يناكئ هبا صنائع الفرس، فأصلز كعده كسّّب معو جيشا فيو من رجاؿ الرـك 

صر كشاية غّّبتو كفيو نفر من أمرائها، كلكن، كبينا ىو يف بعض الطريق إذا بلغت القي

حّلة مسمومة ما إف ارتداىا حٌب أسرع  كما قالوا اؿ يف قلتو حٌب بعث لوعليو، فاحت

1السم يف جسده، فتقرّح حلمو كظل يتساقط حٌب أف ىلك.
  

 

 

                                                 
1
  1،، القاهرج: هكتاتح األداب، ص :1211ج، دواوَي السعراء العشرفىز هوسج، هحوذ 
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 ترجمة ابن زيدون .2

 

 : ندلسىالعالشعر في  -

يوف يقّلدكف ادلشارقة يف الشعر كالنثر، حٌب أف كبار شعراء العندلسىّظل األدباء 

ىم الشعراء الذين كانو يطبعوف شعرىم على غرار الشعر ادلشرقي، من ىؤالء مثال  العندلسى

يوف يرجوف أف جيعلوه ندأ للمتنيب، كابن دراج العندلسىي الذم كاف العندلسىابن ىِب 

كاف يسّمى متنيب الغرب، كابن زيدكف الذم كاف يدعى حبَبىي الغرب. غّب   القسطلي الذم

ك ابن دراج ك ابن زجيوف  العندلسى. كال منع ابن ىانىي العندلسىأف مل دينع الشعراء يف 

ية الٍب  العندلسىأنفسهم ، من أف يكوف ذلم خصائص كأغراض مل تكن للمشاركة، فإف البيئة 

من األدب يف  العندلسىقية أقنضت أف خيتلف األدب يف كانت ختتلف من البيئة ادلشر 

 ادلشرؽ يف نواح عديدة.

كاف أكثر رقة من الشعر يف ادلشرؽ، كيف أف   العندلسىكال خالؼ يف أف الشعر يف 

ي كن أكسع مدل كأكثر صورا بال غية شلا صلد يف الشعر ادلشرقي العندلسىالوصف يف الشعر 

أشد بركزا منو يف األدب  العندلسى ، ككانت الطبيعة يف )فإف طبيعة القطرين كانتا سلتلفْب

 ادلشرقي.
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أكثر شلا كاف يف ادلشرؽ كأىوف ، فال بدع إف  العندلسىككاف اختالط الرجاؿ بالنساء يف 

ي من الغزؿ ادلشرقي. غّب أف ىذا اخلالؼ كاف قاصرا على األسلوب العندلسىاختلف الغزؿ 

ية كمن اجملتمع العندلسىكاالغراض ادلستمدة من البيئة الذم رؽ كثّبا كعلى عدد من ادلعِب 

 ي. أما يف ما عدا ذلك فلم يكن االختالؼ بْب الغزلْب كبّبا.العندلسى

 1حياتو -

د بقرطبة ىو ابو الوليد أمحد بن عبد اهلل ادلخزكمي ادلشهور باف زيدكف، كل

ق( يف خالفة ىشاـ الثاين، كىو ىشاـ بن احلكم الذم  9ٖٗـ ) ٖٓٓٔسنة 

خضع لنفوذ العامرين كحكمهم. كقد عاصر عهد الفتنة فشهد الصراع بْب اأمويْب 

على احلكم كبْب األمويْب كالعامرين كبْب العرب كالرببر. كدلا قتل آخر خليفة أموم 

ماعة االستقراطية كعلى رأسها أبو احلـز بن اجتمع كجهاء قرطبة كأقاموا حكومة اجل

 جهور.

نشأ ابن زيدكف يف بيئة مثفقة ككاف ابوه من كجهاء قرطبة كأغنيائها كفقهائها، 

فأحضر لو األدباء كادلربْب. لكن كالده مات عندما كاف ابن زيدكف يف احلادية عشرة 

ابن كيدكف منجازا فاىتم بو جدة ألمو. فثقف ثقافة حسنة كنظم الشعر باكرا. ككاف 

أليب احلـز بن جهور كصديقا البنو أيب الوليد. فلما تسلم ابن جهور احلكم استقدـ 
                                                 

1
 ، تُروخ : دار الكتاب العرت1221ًدكتىر فرحد، َىسىف، دواى اتي زَذوى،   
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الشاعر كأككل إليو النظر يف أىل الذمة كجعلو سفّبا لدل بعض ملوؾ الطوائف، 

 كلقبو بذم الوزارتْب.

كقد أحب الساعر كالدة بنت ادلستكفي اخلليفة األموم الذم خلعو أىل 

نتقل إىل "الثغر" كمات ىناؾ بطريقة غامضة. ككانت كالدة من نساء قرطبة قرطبة فا

اجلميالت كشاعرة رليدة جعلت رللسها ملتقى الشعراء كأىل األدب. يقوؿ ابن 

بساـ صب كتاب " الذخّبة يف زلاسن أىل اجلزيرة " يف كالدة : "  كاف رللسها 

ظم، يعشو أىل األدب إىل ضوء بقرطبة منتدل ألحرار العصر كفناؤىا ملعبا جلياد الن

غرهتا كبتهالك أفراد الشعراء كالكتاب إىل حالكة عشرهتا" كقد عشقها ابن زيدكف 

كجرت لو معها أخرب مشهورة، فكانت كالدة تداعبو هبجائها أك تضرب لو موعدا  

 كقوذلا :

 ترقب إذا جن الظالـ زياريت  *  فإين رأيت الليل أكتم للسر

 لبدر ما بدا  *  كبالليل ما أدجى مل يسركيب منك ما لو كاف با

كقد حصلت جفوة سبيها أف الشاعر مسع جارية كالدة تغِب، كدلا فرغت سأذلا 

اإلعادة بغّب أمر كالدة الٍب عاتيت جارياهتا عتىب كضربتها. كيف ذلك يقوؿ ابن 

 زيدكف :
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 كما ضربت عتىب لذنب أتت بو  *  كلكنما كالدة تشتهى ضريب

 ذيل عائرة بو  *  كدتسح طلن الدمع بالعنم الرطبفقامت جتّر ال

 مث انتظر اليـو التايل فكتبت لو : 

 لوكنت تنصف يف ادلودة بيننا  *  مل هتو جاريٍب كمل تتخّب 

 كتركت غسنا مثمرأ جبمالو  *  كجنحت للغصن الذم مل يثمر

 كلقد علمت بأنِب سدر السما  *  لكن ذىبت لشفويت بادلشَبم

أبو عامر عبدكس ادللقب بالفار ينافس ابن زيدكف على قلب كالدة، ككاف الوزير 

 فاغتنم اجلفوة كراح يتودد إليها، شلا جعل الغّبة تدب إىل قلب الشاعر.

كبعدما تصاحل احليباف أرسل ابن عبدكس امرأة إىل كالدة تستميلها إليو. فبلغ ابن 

تهكم بو، كشلا كرد زيدكف فكتب عن لساهنا رسالة مهشورة يف سب ابن عبدكس كال

يف الرسالة : " أما بعد أيها ادلصاب بعقلو ادلورط جبهلو البْب سقطو العائر يف ذيل 

اغَباره األعمى عن مشش هناره، فإنك راسلتِب مرسال خليلتك مرتادة مستعمال 

عشيقتك قوادة " فاشتد العداء بْب الرجلْب كاستطاع ابن عبدكس مع أعوانو أف يوقع 

كابن جهور الذم اهتم الشاعر باخلتالؼ رجل ذمي كباخليانة، فسجنو  بْب ابن زيدكف

كمل تنفع قصائد االعذار. كقد فر ابن زيدكف من السجن، مث اتصل بأيب الوليد بن 



11 

 

جهور الذم تسلم احلكم بعد موت أبيو، فجعلو كزيره كشلثلو لدل ادللوؾ .كخوفا من 

قرطبة، على أثر جفوة مع أمّبه،  أف ينفع مع االبن ما كقع مع األب ترؾ ابن زيدكف

كاتصل بادلعتضد بن عباد أمّب إشبيلية. مث أغرل ابنو ادلعتمد الذم خلفو باحتالؿ 

قرطبة .فغتنم ادلعتمد استنجد عبد ادللك بن أيب الوليد بو ضّد ابن ذم النوف ليستويل 

 على قرطبة كيضمها إىل شللكتو كينقل كرسي ملكو إليها.

جانب ادلعتمد حٌب اضطربت األحواؿ يف إسبيلية، فأرسل  كبقي ابن زيدكف إىل

ادلعتمد كلده احلاجب كابن زيدكف لتهدئتها. ككاف شاعرنا كبّبا يف السن مريضا، 

ق(  6ٖٗـ ) 0ٓٓٔفاشتدت عليو كطاة احلمى كتويف يف إشبيلية كدفن فيها سنة 

 .ديح كاالعتذرتاركا دكانا شعربا يف الغزؿ كالرثاء كالوصف كالشكول كالعتاب كادل

 شعره -

البن زيدكف مدائح كّبة يف أيب احلـز جهور كأيب الوليد كيف ادلعتضد كابنو 

ادلعتمد، كما مدح بعض أمرأ الطوائف ، كلو رثاء يف أيب احلـز بن جهور كيف ادلعتضد 

كبعض أبناء اخلاصة. كىو يستهل مدئحو غالبا على طريقة القدماء، كأما مرائيو 

احة ادلصاب أك حبكمة تتناكؿ ذكر الدىر كغدره. كال صلد يف مدح فيبدأىا بذكر فذ

ابن زيدكف كرثائو جتديدا فعليا، بل نراه يتناكؿ ادلعاين الشائعة عند القدماء كذكر 
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الكـر كالشجاعة كالتقول كسائر ادلعاين الٍب مل يبلغ هبا شاك يغايل يف بعض أقوالو 

 فيصل حد النفور.

نوع الغزؿ الصادؽ، فيو تتجلى قوة عاطفة الشاعر، كىي  أما شعره يف كالدة فهو من

عاطفة تنأرجح بْب الشكول كالعناب كاألمل كالذكرل كاحلنْب كالرجاء. كيبدك الشاعر يف غزلو 

ناقما على الوشاة حاقدا على الدىر. كالالفت يف غزؿ ابن زيدكف ، كيف شعره بعامة، ميلو 

 السامع كحتريكو العواطف.إىل ادلبالغة الٍب ىدؼ منها التأثّب يف 

كيف شعر ابن زيدكف أبيات تدؿ على أنو مل يتلخص من ركاسب القدًن. كادلعركؼ 

أنو عاش يف بيئة ختتلف عن تلك الٍب عاش فيها ادلشارقة، كمع ذلك ظل يقَبض 

 الصيغ كالتعابّب من الشرؽ القدًن.

األكؿ كإذا كاف ابن زيدكف قد لقب ببحَبم الغرب فذلك لسبيْب. السبب 

ىو طوؿ الفس، إذا جاءت أكثر قصائده يف ادلديح كالغزؿ طويلة، كالسبب الثاين 

ىو كلع ابن زيدكف بازخارؼ الشعرية، إذ أكثر من الصنعة فجاءت أبياتو كشعر 

 البحَبم غنية بالصور البيانية كاحملسنات البديعة.

لتاـ كال يعِب أنو كإذا كاف ابن زيدكف قد أعجب بادلشارقة، فذلك ال يعِب التقليد ا

يْب كمن  العندلسىضيع شخصيتو، فلو الكثّب من ادلعاين اجلديدة الٍب جتعلو يف طليعة 
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كبار شعراء العربية، كاإلىتماـ بشعره حتقيقا كدرسا ىو مسامهة يف إحياء الَباث 

 1.كحفظو

 ج. المبحث الثالث : مفهوم صيغة ألفاظها ومعانيها

 التعجب الصيغة .1

التعجب ىو أسلوب يدؿ على الدىشة كاالستغراب .أك التعجب شعور نفسي الستعظاـ 

 بارزة فيو .  شيء لصفة

   صيغ التعجب نوعاف :

( ، كقوذلم : هلِل َدر ُه السماعية مثل : )َكْيَف َتْكُفركَف بِاهللِ  )غّب قياسية( ك قياسية . مساعية -

 فارِسنا ! يالو من شجاع ! 

 صيغ التعجب القياسية -

  الصيغة األكىل : ما أَفػَْعَلو

 :كىي تتكوف من 

 منو ادلتعجب           أفعلَ           ما                         

 القمرَ              أمجلَ            ما                  :  مثل

                                                 
1
 112:، تُروخ : دار الكتة العلوُح، ص 1211، جىاهر األدابالهشوً، أحوذ تي إتراهُن،  
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 : إعراهبا

 شيء عظيم مبنية على السكوف يف زلل رفع مبتدأ .  نكرة تعجبية مبعُب  ما :

جامد مبِب على الفتح ، كفاعلو ضمّب مستَب   أمجل[ : فعل التعجب فعل ماض  ] أفعل

 .   [كجوبان تقديره ]ىو[ عائد على ]ما

 × مجلَ منو[ منصوب ، ك اجلملة الفعلية ]أ القمَر[ : مفعوؿ بو ]متعجب] منو ادلتعجب

 [ . القمَر[ من الفعل كالفاعل ك ادلفعوؿ بو يف زلل رفع خرب ادلبتدأ ]ما

 الصيغة الثانية : أَْفِعْل بػو 

 كىي تتكوف من : 

تَػَعجَّب           بػ         أَْفِعلْ                              
ُ
 منو ادل

 القمرِ            بػ         َأمجِْل                 :  مثل     

 إعراهبا :

 السكوف . َأمجِْل( : فعل ماض  جاء على صورة األمر ؛ إلنشاء التعجب مبِب على) أَْفِعلْ 

 بػ : حرؼ جر زائد .

تَػَعجَّب منو]القمِر[ : فاعل مرفوع ، كعالمة رفعو ضمة مقدرة منع ظهورىا اشتغاؿ االسم 
ُ
ادل

 حبركة حرؼ اجلر الزائد .
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تَػَعجَّب منو]القمرِ   أك
ُ
 [ : فاعل رلركر لفظان مرفوع زلالن ادل

 نداءال .2

ىي اسم كقع بعد حرؼ النداء، ضلو : )يا عبد اهلل(. ك أحرؼ النداء : أ، أم، يا،آ،  

 1ىيا، كا

 الوزن العروضي   .3

، يَزُِف، َكْزننا، ك مجع على أكزاف أم كلمة "كزف" لغة مأخوذ من )َكَزفَ   

، أم رزا ثقلو كخفتو كامتحنو مبا يعادلو ليعرؼ كزنو. يقاؿ كزف الشعر، 1ادلثقل(

1أم قطعو أك منو كموافقا للميزاف.
كأما تعريف الوزف اصطالحا فكثّبة قاؿ  

بعضهم : يذكر يف ادلعجم ادلفصل يف علم العركض كالفنوف الشعرم "الوزف ىو 

اإليقاع احلاصل من الناجتة عن كتابة البيت الشعر كتابة عركضية، كالوزف ىو 

اء، يف تأليف أبياهتم، كمقطوعاهتم، كقصائدىم. القياس الذم يعتمده الشعر 

كاألكزاف الشعرية التقليدية، ستت عشر كزنا،ككضع اخلليل بن أمحد الفراىيدل 

1مخسة عشر منها، ككضع األخفش كزنا كاحدا.
يف كتاب أكزاف الشعر يقوؿ بأف  

                                                 
1
 122، تُروخ : دار الكتة العلن. ص: 1211غلُُي، هصطفً، جوُع الذروش العرتُح،  

1
 122. (، ص906ٔ، )بّبكت : دار ادلشركؽ، سنة ادلنجد يف اللغة ك األعالـلويس معلوؼ،   

1
 999ص. (، 906ٔ، )بّبكت : دار ادلشركؽ، سنة لغة ك األعالـادلنجد يف اللويس معلوؼ،    

1
 111. ـ(، ص 99ٔٔ ، )بّبكت: دار الكتب العلمية،ادلعجم الفصل يف علم العركض كالقافية ك الفنوف الشعرأمبيل بديع يعقوب،   
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كزف البيت ىو سلسلة السواكن كادلتحركات ادلستنتجة منو، رلزأة اىل مستويات 

 2سلتلفة من ادلكونات : شرطاف، التفاعيل، األسباب كاألكتاد.

كأما العركض لغة مأخوذ من )َعَرَض، يَػْعِرُض، َعْرضنا، كُعُرْكضنا( أم طهر 

كقيل ايضا  12كبدا كمل يدـ. ك العركض مجعها أعاريض، الشرط األكؿ من البيت.

 11يف بيت الشعر بأف العركض :

 تنقاؿ   ناحية غيم كعنس جتهل # على العركض لغة إذ

 م بو تعرؼ اشعار العرب كيف اصطالح العلماء بااألدب # عل

كبعضهم إىل أف ىذه الكلمة )أكزاف الشعر العريب( تطلق يف اللغة على 

العَباضها كسط البالد فأطلق على اسم  –مكة  -أكثر من معُب. كمن معاهنا

العركض تيمأ بيئة مكة الٍب فيها قواعد الوزف الشعر. كالعركض اصطالحا علم 

كفاسدىا كما يعَبيها من الزحافات بأصوؿ يعرؼ هبا صحيح أكزاف الشعر 

 11كالعلل.

                                                 
                                                                            1 ص ،ـ(999ٔ، )القاىرة : الدار الثقافية للنشر، األكزاف الشعر مصطفى حركات، 

2
  

12
  99ٗ(، ص. 906ٔادلشركؽ، سنة  ، )بّبكت : دارادلنجد يف اللغة ك األعالـلويس معلوؼ،   

11 ـ(، ص. 999ٔبّبكت لبناف : عامل الكتب، ) الوجو مجيل يف علم اخلليل،ايب سعيد شعباف بن زلمد القرشي اآلثارم،  
11

  
11

 1 .ص ،ـ( ٕٗٓٓ، )بّبكت لبناف : دار الكتب العلمية، ادلرشد الوايف يف العركض كالقوايفزلمد بن حسن بن عثماف،   
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فعلم أف أكزاف أشعار العرب، بوساطة االستقراء دلختلفاهتا ترجع عند 

تربة على كجهها يف الضبط، اخلليل بن أمحد رمحو اهلل حبكم ادلناسبات ادلع

فالوحدة الصوتية  11كالتجنب عن اإلنتشار إىل مخسة عشر أصال، يسميها حبورا.

قسم إىل كما رأل العركضيوف أف صورىا تتكوف من حركة كسكوف. كىي ين

 11ثالثة أقساـ: السبب ككتد كفاصلة، مث ينقسم اىل ستة أقساـ.

السبب اخلفيف ىو ما يتألف من حرفْب أكذلما متحرؾ كثانيهما ساكن.  .1

 ضلو: َقْد.

 اََر. -َمَع  –حرفْب متحركْب. ضلو: َلَك السبب الثقيل ىو ما يتألف من  .1

الوتد اجملموع ىو ما يتألف من ثالثة أحرؼ، أكذلا كثانيهما متحركتاف كثالثها  .1

 نَػَعْم. -َرَمى  –َغَزل  –ساكن. ضلو: على 

الوتد ادلفركؽ ىو ما يتألف من ثالثة أحرؼ، أكذلما متحرؾ كثاهنا ساكن  .1

ـَ   َظْهِر. -َمْاَت  –كثالثها متحركة. ضلو: قَْا

الفاصلة الصغرل ىي ما تتألف من أربعة أحرؼ، ثالثها األكىل متحركة ك  .1

 ربعها ساكن.

                                                 
6ٕٓ11ـ(، ص. 90ٔٔلبناف : دار الكتب العلمية،  –،  )بّبكت مفتاح العلـوأيب يعقوب يوسف بن زلمد بن على السكاكي،  

  

 Mas’an Hamid. Ilmu Aruldl dan Qawafi. (Surabaya : Al-Ikhlas, 1995) ،hal. 121-121
11
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 َسَكَونُػْوا. -ضلو: َجَبل  ُمُدنان 

الفاصلة الكربل ىي ما تتألف من مخسة أحرؼ، كأربعتها األكىل  متحركة  .1

 .    مَسََكةن  -َمِلُكَنْا  –كخامستها ساكن. ضلو: قَػتَػَلُهْم 

حركؼ التقطيع اتفق القدماء أف يوزف الشعر مبوازين مؤلفة من ألفاظ قوامها : 

الفاء كالعْب كالالـ كالنوف كادليم كالسْب كالتاء كحركؼ العلة كمجعها بعضهم 

11يف قولو "دلعت سيوفنا"
أما قواعد التقطيع احلرؼ ادلتحرؾ تقابلو يف ادليزاف  

العالمة احلركة )/( كأما قواعد التقطيع احلرؼ الساكن تقابلو يف ادليزاف العالمة 

التفعيالت حبسب استعماذلا على ادلقاطع فعشرة، موزنتها كما  11النقطة ).(

 11يلي:

 (ٓ( ك سبب خفيف )/ٓ( : تتكوف من كتد رلموع )//ٓ/ٓفَػُعْوُلْن )// .1

 (ٓ( ك كتد رلموع )//ٓن سبب خفيف )/( : تتكوف مٓ//ٓفَاِعُلْن )/ .1

ُلْن )// .1  ٓ( ك سببْب خفيفْب )/ٓ( : تتكوف من كتد رلموع )//ٓ/ٓ/َٓمَفاِعيػْ

/ +ٓ) 

                                                 
 11م(، ص. 1221، لثناى : عالن الكتة –)تُروخ  ، أهذي سثُل إلً علن الخلُل العروض والقىافٍ،هحوىد هصطفً 

11
  

 11، ص. ـ( ٖٕٓٓ، )الكويت : مكتبة اىل األثر، القواعد العركضية كأحكاـ القافية العربية زلمد بن فالح ادلطّبم، 
11

  

12، ص. ـ(6ٕٓٓدار اآلفاؽ العربية،   ، )القاىرة:علم العركض ك القافية عبد العزيز عتيق، 
11
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( ك فاصلة الصغرل ٓ( : تتكوف من كتد رلموع  )//ٓ///ُٓمَفاَعَلًُبْ )// .1

///(ٓ) 

موع ( ك كتد رلٓ( : تتكوف من فاصلة الصغرل )///ٓ//ُٓمتَػَفاِعُلْن )/// .1

//(ٓ) 

( ك كتد ٓ+ / ٓ/( : تتكوف من سببْب خفيفْب )/ٓ/ٓ/َٓمْفُعْواَلُت )/ .1

 /(ٓمفركؽ )/

( ك كتد ٓ+ / ٓ( : تتكوف من سببْب خفيفْب )/ٓ//ٓ/ُٓمْستَػْفِعُلْن )/ .1

 (ٓرلموع )//

( ك كتد مفركؽ ٓ( : تتكوف من سبب خفيف )/ٓ/ /ٓ/ ُٓمْستَػْفِع ُلْن )/ .1

 (2/( ك سبب خفيف )/ٓ)/

( ٓ( ك كتد رلموع )//ٓ( : تتكوف من سبب خفيف )/ٓ/ٓ//ٓفَاِعاَلُتْن )/ .2

 (ٓك سبب خفيف )/

/( كسببْب ٓ( : تتكوف من كتد مفركؽ )/ٓ/ٓ/ /ٓفَاِع اَلُتْن )/ .12

 (ٓ+ / ٓخفيفْب )/
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كبعد أف نظر الباحث إىل اآلراء السابقة فتقوؿ إف علم العركض ىو علم بأصوؿ 

كزاف الشعر ك فاسدىا كما يعَبيها من الزحافات كالعلل. يعرؼ هبا صحيح األ

مخسة  11ق(ٓٓٔ-9ٓٔكأما الوزف العركض فوضعو اخلليل بن أمحد الفراىيدم)

اء التلميذ األخفش )األكسط( فاستدرؾ على عشر كزنا مسي كل منها حبرا، مث ج

استاذه اخلليل حبرا مسي احملدث اك ادلتدارؾ فأصبح رلموع البحر ستة عشر حبرا 

 ككل منها الخترج من التفعيالت الٍب تتكوف من الوحدة الصوتية.

 أنواع األكزاف العركضية -

أف اخلليل بن أمحد كضع مخسة عشرة حبرا كأف تلميذه األخفش زاد 

 ليها حبرا مساه )ادلتدارؾ( كبذالك أصبح رلموع البحور ستة عشر حبرا.ع

كأحد عشر تسمى سباعية كىي الوافر ك الكامل ك اذلزج ك الرجز ك 

الرمل ك السريع ك ادلنسرح ك اخلفيف ك ادلضارع ك ادلقتضب ك اجملتث. كسبب 

راف تسمها بالسباعية أهنا مرحلة من أجزاء السباعية يف ألصل كضعها. كحب

12يعرفاف مها: ادلتقارب كادلتدارؾ.
 12كأما أجزاء ىا فهي: 

 

                                                 
911ٔـ(، ص.  ٖٕٓٓ، )الكويت : مكتبة اىل األثر، القواعد العركضية كأحكاـ القافية العربية زلمد بن فالح ادلطّبم، 
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  12ـ(، ص.  990ٔاىرة: مكتبة األدب، ، )القميزاف الذىب يف الصناعة الشعر العريبأمحد اذلامشي،   

 Mas’an Hamid. Ilmu Aruldl dan Qawafi. (Surabaya : Al-Ikhlas, 1995). 12-11
12
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 البحر الطويل .1

ُلنْ فَػُعْوُلْن مَ  ُلْن فَػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ ُلْن #  فَػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ ُلْن فَػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ  َفاِعيػْ

 البحر ادلديد  .1

 فَاِعاَلُتْن فَاِعُلْن َفِعاَلُتنْ  فَاِعاَلُتْن فَاِعُلْن َفِعاَلُتْن #

 البحر البسيط .1

  ِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن فَاِعُلنْ #  ُمْستَػفْ  ُمْستَػْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن فَاِعُلنْ 

 البحر الوافر .1

 ُمَفاَعَلًُبْ ُمَفاَعَلًُبْ فَػُعْوُلْن  #  ُمَفاَعَلًُبْ ُمَفاَعَلًُبْ فَػُعْوُلنْ 

 البحر الكامل .1

 #  ُمتَػَفاِعُلْن ُمتَػَفاِعُلْن ُمتَػَفاِعُلنْ   ُمتَػَفاِعُلْن ُمتَػَفاِعُلْن ُمتَػَفاِعُلنْ 

 ذلزجالبحر ا .1

ُلنْ  ُلْن َمَفاِعيػْ ُلنْ  َمَفاِعيػْ ُلْن َمَفاِعيػْ  #  َمَفاِعيػْ

 البحر الرجز .1

 ُمْستَػْفِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن ُمْستَػْفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن  #

 البحر الرمل .1
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 اِعاَلُتنْ #  فَاِعاَلُتْن فَاِعاَلُتْن فَ  فَاِعاَلُتْن فَاِعاَلُتْن فَاِعاَلُتنْ 

 البحر السريع .2

 ُمْستَػْفِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َمْفُعْواَلتُ  ُمْستَػْفِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َمْفُعْواَلُت  #

 البحر ادلنسرح .12

 ُمْستَػْفِعُلْن َمْفُعْواَلُت ُمْستَػْفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلْن َمْفُعْواَلُت ُمْستَػْفِعُلْن  #

 البحر اخلفيف .11

  فَاِعاَلُتْن ُمْستَػْفِع ُلْن فَاِعاَلُتنْ  ُمْستَػْفِع ُلْن فَاِعاَلُتْن  # فَاِعاَلُتنْ 

 البحر ادلضارع .11

ُلْن فَاِع اَلُتنْ  ُلْن فَاِع اَلُتنْ  َمَفاِعيػْ  #  َمَفاِعيػْ

 البحر ادلقتضب .11

 َمْفُعْواَلُت ُمْستَػْفِعُلْن  #  َمْفُعْواَلُت ُمْستَػْفِعُلنْ 

 البحر اجملتث .11

  ُمْستَػْفِع ُلْن فَاِعاَلُتنْ  #   ْفِع ُلْن فَاِعاَلُتنْ ُمْستػَ 

 البحر ادلتقارب .11

 فَػُعْوُلْن فَػُعْوُلْن فَػُعْوُلْن فَػُعْوُلنْ  #  فَػُعْوُلْن فَػُعْوُلْن فَػُعْوُلْن فَػُعْوُلنْ 
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 البحر ادلتدارؾ .11

 ْن فَاِعُلنْ فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعلُ  #  فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلنْ 

 رناب المقاألد .4

( الكالـ اجليد من ٔب مصطلح خيتلف يف تعريف الباحثوف، كمن تعريفو :األد

اجلميل  ( التعبّبٕ يف نفس قارئو أك سامعو لذة فنية، الشعر اك النثر الذم حيدث

( التعبّب عن العواطف كادلشاعر اإلنسانية. مهما ٖعن الشعور أك النثر الصادؽ،

ريفو اإلختالؼ بْب الباحثْب فإنو الخيلو عن الفرؽ بْب الدراسة االدبية يكن يف تع

كبْب النقد أف النقد جيمع بْب ىذه الرسالة كتقوديها كاحلكم عليها، بينما تقف ىذه 

 11الدراسة عند التفسّب كالفهم كاإلستماع هبا.

العادلية كاحتكاكها ببعضها، فإنو اليدخل  ب ادلقارف ىو األدابادلوزنة : رلاؿ األدادلقرنة ك 
فيو مثل ادلوازنة بْب ابن ىانئ كادلتنىب،أك بْب ايب دتاـ كالبحَبل. ألف مثل ىذه الدراسات ال 

القـو الواحد. كمن ىنا اليدخل نطاؽ االدب ادلقارف أداب األقاليم  خترج عن إطار األدب 
ة الٍب تتكلم لغة كاحد، فكلها فصيلة كاحدة كأدب كاحد، كأداب األقاليم العربية ادلختلف
 11مثال.
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 1ص :، سىراتاَا، 1211أحوذ زَذوى الوجستُر، األدب الوقرى،  
11

 12ص: ، سىراتاَا، 1211أحوذ زَذوى الوجستُر، األدب الوقرى،  


