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 : بيانات المقررأكالن : 

 المتطمب السابؽ عدد الساعات رمز المقرر

 أدب عباسي أكؿ ّ َِّْٗٓ

 خطة المقرر

 الحياة العامة في العصر العباسي الثاني. 
  الثانيالحياة العممية كاألدبية في العصر العباسي. 
 أبرز شعراء العصر العباسي الثاني كنماذج مف شعرىـ: 

 الشريؼ الرضي 
 أبك فراس الحمداني 
 أبك الطيب المتنبي 
 أبك العالء المعرم 

 : النثر الفني في العصر العباسي الثاني 
  في العصر العباسي الثانيالنثر تطكر 
 المقامات 
 : أبرز الكٌتاب 

 ابف العميد -أ 
 أبك حياف التكحيدم -ب 
 بف عٌباد الصاحب -ج 
 القاضي الفاضؿ -د 
 بديع الزماف اليمذاني -ق 
 الحريرم -ك 

 أىداؼ المقرر :

 من المتوقع في نياية ىذا المقرر :
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 أْن يعرَف الطالُب خصائَص األدب  العربي في العصر العباسي الثاني، وأبرز المتغّيرات
 السياسّية واألدبية والثقافية.

 الفني في العصر العباسي الثانيأْن يمّيز الطالُب أبرَز أعالم الشعر والنثر. 

.أْن يقَف الطالُب عمى أىم القضايا الموضوعّية والفنية لألدب في العصر العباسي الثاني 

أْن يتمّكن الطالُب من قراءة النصوص األدبية وتذوقيا وتحميميا. 

أْن يمّيز الطالُب أبرز موضوعات األدب في العصر العباسي الثاني. 

 ُعقد مقارنة بين أوجو االختالف لألدب العربي في العصرين العصر العباسي  أْن يستطيَع الطالب
 .األول والثاني

مّما يؤدي إلى اتساع أفقو وثقافتو. ،أْن يزيد الطالُب من ثروتو المغوية واألدبية ومخزونو الثقافي 

 المصادر كالمراجع :

 .ياقكت الحمكم ،معجـ األدباء -ُ
 .مقامات بديع الزماف اليمذاني -ِ
  .ابف خمكاف ،كفيات األعياف -ّ
 .محمد كرد عمي ،أمراء البياف -ْ
  .شكقي ضيؼ ،الفف كمذاىبو في النثر العربي -ٓ
  .أبك حياف التكحيدم ،اإلمتاع كالمؤانسة -ٔ
 .الثعالبي ،يتيمة الدىر -ٕ
  .أنيس المقدسي ،تطكر األساليب النثرية -ٖ
  .شكقي ضيؼ ،المقامة -ٗ
 .النكيرم،نياية األرب في فنكف األدب   -َُ
 ... القمقشندم.صبح األعشى   -ُُ
 .شكقي ضيؼ  ،العصر العباسي الثاني   -ُِ

 الحياة العامة في العصر العباسي الثاني
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 استيالء الترؾ عمى مقاليد الحكـ :

مررررن بنرررا فررري العصرررر العباسررري األول كيرررف ىينرررت العباسررريون لقيرررام دولرررتيم عرررن طريررر  الررردعوة 
، محقيًقرررا ليرررم المسررراواة وغيرررر فررررس مرررن حكرررم بنررري أميرررة ُفْرًسررراالسررررينة ممرررام ىاشرررمي يخميرررص المررروالي 

بيرررررنيم وبرررررين العررررررب فررررري جميرررررع الحقرررررو  االقتصرررررادية والسياسرررررية  –بحكرررررم امسرررررالم  –المشرررررروعة 
مويرة ة لمدولرة األمرانية مكتسحة كرل مرا لقييرا مرن مقاو . وسرعان ما أقبمت الجيوش الخراسواالجتماعية

، وحقًّرا كانرت أنيم أصحاب الح  الشرعي والخالفرة. وأعمن العباسيون حتى قضت عمييا قضاًء مبرًما
العباسريين نكبروىم  ، غيرر أنوكان منيم أكثر الروزراء والقرواد ،ى المناصب وأكثرىا في أيدي الفرسأعم

ذلر   . ونشرب مرن َجررناءعرن نكبرة البرامكرة ونكبرة بنري سريل ، عمى نحو مرا ىرو معرروفنكبات متوالية
. فرررالعرب يريررردون اسرررترداد مجررردىم فررري العصرررر األمررروي والفررررس ال الفررررس والعرررربعرررداء شرررديد برررين 

مجرررد دولرررتيم الساسرررانية  ا، وكرررتنيم يريررردون أن يسرررتعيدو ن بمرررا ليرررم مرررن مجرررد حرررادث فررري الدولرررةيكتفرررو 
ممررا أعردن لظيررور تيررار شررعوبي بغرريض رافقرو تيررار إلحرراد وزندقررة ال يقررل   ،القديمرة ويمحقرروا العرررب محًقررا

وفرري أثنرراء ذلرر  كانررت الثررورات مضررطرمة فرري  .ا وال محاولررة ليرردم امسررالم والعروبررة جميًعرراعنررو ُعْنًفرر
، وكان آخرىرا انردالًعا ثرورة براب الُخرنمري فري آذربيجران ة، وكمما خمدت ثورة اندلعت أخرىشرقي الدول

 .اده َسْحًقاَسَحَقيا المعتصم وقو التي ظمت نحو عشرين عاًما وكمفت الدولة كثيًرا من الجيوش إلى أن 
  

د يعتمرررد عميرررو فررري حروبرررو سررروى الفررررس، وقرررد أخرررذ المعتصرررم حينئرررذ يفكرررر فررري عنصرررر جديررر
لمشررعوبية والزندقرررة ال ، واسررتظيارىم مجررردىم القررومي ال تخمررد، وأمررانييم فرري إحيرراء فثرروراتيم ال تنقطررع

ظررالل  ير لعصرره بالصرربر تحرت، وىررداه تفكيرره إلررى االعتمراد عمررى عنصرر مررن الرقير  اشررتتيردأ فورترو
، وىرو الرقير  التركري الرذي كثرر توافرده عمرى بغرداد لرمي يمنة ويسرة ومقباًل ومردبًرا، مع حذقو باالرماح
فتخررذ يسررتكثر مررن شرررائو وطمبررو مررن سررمرقند وَفْرغانررة وأْشروسررنة إلررى أن بمغررت عدنتررو ثمانيررة  ،والعرررا 

ىررذا الرقيرر  برردًوا ُجفرراة  وكرران جميررور .حتررى ضرراقت بررو بغررداد وشرروارعيا ،وكررل يرروم يزيررد .عشررر ألًفررا
، ممررا اضرررطر تطررت بعرررض الشرريوخ واألطفررال والنسررراءفكررانوا يركبررون الخيرررل ويركضررونيا فرري الشررروارع ف

، وظمرت حاضرررة لمخمفراء حتررى نري ليررم مدينرة سرامراء شررمالي بغرداد، وانتقرل معيررم إلييراالمعتصرم أن يب
 .لميجرة ٕٙٚأواخر عيد المعتمد سنة 
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الفررس فقد كانت تعتمد كرل االعتمراد عمرى  ،تاريخ الدولة العباسية وكان ذل  تحواًل خطيًرا في
إذ كررانوا  ،ة وحضررارة أمررا التررر  فمررم يكونرروا أصررحاب ثقافررة وال مدينررة وال حضررارةيررنوكررانوا أصررحاب مد

إنمرا  ،بدًوا ال يعرفون الصناعة وال الزراعة وال التجرارة وال الفنرون وال ااداب وال قواعرد الممر  والسياسرة
  .ار وقفار وحرب وجالد وبتس ومراسان صحىم سك

 
وىررؤالء البرردو الموغمررون فرري البررداوة الررذين لررم ُيْعَرفرروا بحضررارة وال ثقافررة وال ُعرفرروا بزراعرررة وال 

والمعتصررم ىررو الررذي  ،صررناعة وال تجررارة وال بسررمطان وال بسياسررة سرررعان مررا قبضرروا عمررى زمررام الحكررم
بررل أيًضررا باتخرراذه ليررم مدينررًة خاصررة وجعميررا  ،عباسررية فحسرربىينررت ليررم ذلرر  ال بجعميررم ُجْنررد الخالفررة ال

فيصربحوا مسرّخرين  ،فتتراح ليرم الفرصرة كري ُيختمرى بيرنيم فري المسرتقبل وبرين الخمفراء ،عاصمة الدولرة
ولريس ذلر  كرل مرا صرنع فقرد ولنرى كبيررىم "إشرناس" مصرر وجعرل لرو  .بتيدييم يصّرفونيم كمرا يشراءون
وبرذل  فرتا المعتصرم البراب  .فكان ُيْدَعى لو فييا عمى المنرابر ،من ِقَبمو الح  في أن يولني عمييا والة

 .لقررواد التررر  كرري يمسرركوا بزمررام الشررؤون امداريررة بجانررب مررا أمسرركوا بررو مررن زمررام الشررؤون العسرركرية
جراعاًل  ،وخمفو ابنو الواث  فزاد الطين ِبمنًة إذ ولنى إشناس من بابو فري بغرداد إلرى آخرر أعمرال المغررب

واسرتخمفو عمرى السرمطنة وألبسرو وشراحين  ،لو أمر كل ىذه البمدان يولنى عمييا من شاء بردون مراجعترو
فقررد ولنررى عمررى الجانررب الشرررقي لمدولررة مررن ُكررَور  ،ولرريس ذلرر  فحسررب مررا أسرربغو عمررى التررر  .بجرروىر

وأكثرررر  لميجررررة منحرررو َمْرتبترررو ٖٕٓدجمرررة حترررى خراسررران والسرررند "إيتررراخ" حترررى إذا تررروفنى إشرررناس سرررنة 
فقررد ارتكررب خطررت خطيررًرا فرري  ،ولررم يقررف تجنيرري الواثرر  عمررى الخمفرراء مررن بعررده عنررد ىررذا الحررد .أعمالررو

وسررعان مرا اسرتغّل قرواُد الترر  : إيتراُخ وصراحباه  ،حقيم بانصرافو عرن اتخراذ ولري عيرد بعرده لمخالفرة
لدولررة عمررى البيعررة إذ حممرروا رجررال ا ،لميجرررة ٕٖٕوصرريف وُبغررا الكبيررر ىررذه الفرصررَة حررين ترروفي سررنة 

وعمررا قميررل سيصرربا  ،وكرران ذلرر  نررذير شررؤم إذ أصرربحت توليررة الخمفرراء فيمررا بعررد بيررد التررر  ،لممتوكررل
ونصرربا منررذ خالفررة المتوكررل  ،وبررذل  يتحررول إلررييم السررمطان جميعررو ،بتيرردييم –كمررا سررنرى  –عررزليم 

عررد إحاللررو محررل وىرو عصررر سرريادة العنصررر التركرري ببرززاء عصررر جديررد ىررو العصررر العباسرري الثرراني 
ىرررر وحترررى اسرررتيالء ٖٖٗالفررررس ومرررا تررراله بعرررد ذلررر  مرررن سررريادة البرررويييين بعرررد احرررتالليم لبغرررداد عرررام 

ىرر ٙ٘ٙىرر وانتيراًء براحتالل التترار عرام  ٚٗٗالسالجقة عمى مقاليد األمور فري الخالفرة العباسرية عرام 
 والقضاء عمى الخالفة العباسية في بغداد.
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ن  كان ينسب إلى العباسيين إال أن دواًل كثيرة قد نشتت أثناء ىذا العصر. والعصر العباسي الطويل وا 
استقل بعضيا عن الدولة العباسية استقالاًل تامًا كالدولة األموية في األندلس والدولة الفاطمية في المغرب 

 ومصر، وظل بعضيا ااخر يدين بالوالء الشكمي فقط لمخميفة العباسي.

 قسمو المؤرخون إلى عدة عصور، ىي: ولطول العصر العباسي فقد 
ىر وينتيي بتولي المتوكل الخالفة عام ٕٖٔالعصر العباسي األول: ويبدأ من قيام الدولة عام  -ٔ

 ىر. ٕٖٕ
ىر. وينتيي بسيطرة البويييين عام ٕٖٕالعصر العباسي الثاني: ويبدأ من تولي المتوكل عام  -ٕ

 ىر. ٖٖٗ
ىر وينتيي ببدء نفوذ السالجقة عام  ٖٖٗالعصر العباسي الثالث: ويبدأ بسيطرة البويييين عام  -ٖ

 ىر.  ٚٗٗ
ىر. وينتيي بسقوط بغداد في يد ىوالكو  ٚٗٗالعصر العباسي الرابع: ويبدأ بسيطرة السالجقة عام  -ٗ

 ىر.  ٙ٘ٙعام 
  

وقد تابع مؤرخو األدب المؤرخين في ىذا التقسيم، ورأى بعضيم أن يقسم العصر العباسي إلى قسمين فقط 
 ىما: 
 ىر(.  ٖٖٗىر ر  ٕٖٔالعصر العباسي األول ) -
 ىر(.  ٙ٘ٙىر ر  ٖٖٗالعصر العباسي الثاني ) -
 
 

 

 

 :كقد مرت الدكلة العباسية بعدة أدكار مثؿ
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دور القوة المركزية، ويمتد من حكم أبي العباس السفاح، وحتى نياية حكم  لدكر األكؿ:ا 
 ىر(.ٕٚٗ-ٕٖٔالمتوكل.)

 
دور الجندية.ويتمثل في تحول السمطة الحقيقية، إلى يد الوزراء، والقواد، ولم يكن  الدكر الثاني:

لحكم، أمثال: بغا لمخميفة أي دور فاعٍل عمى الساحة. ويمثل ىذا الدور األترا  الذين سيطروا عمى ا
الكبير، وبغا الشرابي ووصيف. حتى أن تولية الخميفة قد أصبا بيد ىؤالء الوزراء، والحجاب. حتى 

 لقد قال أحد الشعراء يصف ذل  :
 

 بيف كصيؼ كبيغا             خميفةه في قفص
 اػػػػػكما يقكؿ الببغ             يقكؿ ما قاال لو

 
البويييين(. فقد سيطر البويييون عمى بالد فارس والرّي وأصبيان، دور بني بويو ) الدكر الثالث:

ىر(. ٖٖٗوالجبل. وكانوا قد سيطروا عمى بغداد في خالفة المستكفي عام ثالثمئة وأربع وثالثين)
 وسيطروا عمى الخمفاء، عزاًل وتوليًة، كما فعل األترا .

 
دور السالجقة، وىم من أجناس التر ، ومنيم توزون أحد قوادىم، وقد تآمر ضد  الدكر الرابع:

 الخميفة المتقي، وعزلو. 
 

  ىر(.ٙ٘ٙسقوط بغداد في يد التتار، عام ست مئٍة وستٍة وخمسين) الدكر األخير:

 

 

 

 كعرؼ ىذا العصر بكجكد ظاىرتيف سياسيتيف :
 أ ( غزكات الركـ
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ات الداخمية بل ظيرت الغزوات الخارجية من قبل الروم الذين حيث لم يقتصر األمر عمى الثور 
 تعودوا أن يغيروا عمى دمياط بمصر وسمياط بالشام يقتمون وينيبون ثم يفرون إلى البحر.

 
 ب ( عصر الدكيالت كاإلمارات المنفصمة عف الخالفة

لية واستقالل كل فالدولة البوييية التى ظيرت فى فارس والعرا  كانت بداية لظيور حركات انفصا
مارات بعضيا يعترف بالخالفة فى بغداد اعترافًا رسميًا  أمير بزمارتو وتفتت الدولة إلى واليات وا 

 .والبعض ااخر ينكرىا

 

وقد أدى سيادة العنصر التركي في الدولة العباسية إلى فوضى عمت جميع مراف  الدولة 
ثم جعموا يتدخمون في تولية الخمفاء وعزليم حتى أن  ،فُقتل المتوكُل عمى أيدييم ،بعد المعتصم

 .ولم يحكم الخميفة ابن المعتز إال يوما واحدا ،بعض الخمفاء لم يدم حكمو عدة أشير
وكثر السمب والنيب  ،فعاث الجنود األترا  في البالد فساداً  ،وارتد ذل  كمو عمى الناس والمجتمع

ويروى أن أحد الجنود األترا  اقتحم  ،فس واألعراضوعدم االستقرار والخوف عمى األموال واألن
 ،فمم يستطع أحد التصدي لو ،وذل  لالعتداء عمى الحريم ،منزل أحد األشراف في غياب صاحبو

فسمعو الخميفة واستدعاه ليرى فيو رأيًا لقدومو  ،وما كان من أحد الغيورين إال أن شرع في األذان
واعتذر بتنو لم يجد وسيمة لموصول إلى مجمس  ،ر الجنديفتخبر الخميفة بتم ،عمى ىذه المخالفة

الخميفة بسبب حجب الجنود األترا  لمناس عن الوصول إلى مجمسو فبادر الخميفة ومن حضر عنده 
وىذه الصورة تبين مدى ما وصل إليو المجتمع  ،من كبار القادة بزنقاذ ىذا البيت الشريف من األذى

 في ىذا العصر من االنحطاط.

 

 

وأما عن الحياة االجتماعية واالقتصادية فقد ألمحنا إلى عدم االستقرار والخوف واالضطراب 
الذي عم المجتمع ؛ لذا تعطمت الحياة المدنية ولم يستطع الناس ممارسة أعماليم في أمن وخافوا 



9 
 

ان وكان نتيجة ذل  أن عم الجوع والحرمان قطاعات كبيرة من الناس ، وك ،عمى أعراضيم وأمواليم
األثرياء يخافون عمى أمواليم لذا وجدنا من ُيمدح فيْبَخل في العطاء، فييجوه الشاعر في المقام 

وقد كثر ذل   ،وُيسر الرجُل باليجاء أكثر من المدح ؛ ألنو إعالن لعدم قدرتو عمى العطاء ،نفسو
لعصر ، وكان حتى أصبا مدح الرجل وذمو في مقام واحد اتجاىًا ممحوظًا في دواوين شعراء ىذا ا

 كما امتألت األسوا  بالمكدين. ،ذل  إعالنًا عمى تفشي الفقر والبطالة

 

 الحياة العممية كاألدبية

عمى الرغم من ضعف الحياة السياسية واالجتماعية ووصوليا إلى ىذا المبمغ من السوء 
 فعمى عكس ذل  كانت الحياة العممية واألدبية مزدىرة فى ىذا العصر ويرجع ذل  إلى:

 
     فقد كانت الحياة العممية زاخرة بكل فنون المعرفة وقد كانت ىذه الحركة العممية الزاىرة  (ٔ)

امتدادًا لحركة عممية بدأت فى العصر العباسى األول غير أن السمة األولى لمعصر الثانى ىى 
 .زوال الفار  بين الفكر العربى الخالص والفكر األجنبى

 .واألجنبى لتشكيل حركة عممية وأدبية متكاممةامتزاج الفكر العربى ( ٕ) 

 .أصبحت دار الحكمة مكتبة مفتوحة لمختمف أنواع الكتب دون تمييز بين عربى وأجنبى( ٖ)
 .كانت دكاكين الوراقين تقدم لمقراء ىذه االتجاىات وتم  األنواع (ٗ)

 .حمقات المساجد قدمت إسيامات عظيمة فى معظم فروع المعرفة (٘)

 

 

 

 :ازدىار الحياة العممية كاألدبيةمظاىر 



11 
 

بداعيم األدبى (ٔ)  .تزود الشعراء والكتاب من ىذه الثقافات واتخذوا منيا غذاءىم الفنى وا 
استمر المغويون يقدمون لمشعراء من الدراسات ما يمكنيم من الوقوف عمى جمال المغة  (ٕ)

 .وأسرارىا
 .تكوين عقول الشعراء وتربية خياليم وذوقيم أسيمت العموم الفمسفية فى (ٖ)
  .غم من ضعف الخطابةر ازدىر النثر فى ىذا العصر ازدىارًا عظيمًا ومظير ذل  بال (ٗ)

 
 .المواعظ ازدادت تطويرًا عمى أيدى الزىاد والمتصوفة -أ

 .ظمت الدواوين تجذب كبار األدباء ونشطت الرسائل الديوانية نشاطًا كبيراً  –ب 
ت الرسائل امخوانية واألدبية التى لم تتر  موضوعًا لمشعر أن تسيم كما نشط –ج 
 .فيو

 :سمات األدب فى العصر العباسى الثانى

 
  أكال الشعر:

تطور الشعر فى العصر العباسى الثانى ووصل إلى درجة من الرقى واالزدىار وذل  لمعوامل 
 ااتية:

 متصارعة.انقسام الدولة العباسية إلى دويالت متنافسة  -ٔ

 تنافس الشعراء رغبة فى الحصول عمى عطايا الحكام. -ٕ

 وغيرىما. بغداد{-}القاىرة تعدد مراكز الثقافة -ٖ

 النضج العقمى والعممى نتيجة لجيود العمماء فى العمم والترجمة. -ٗ

 
 وقد تميز الشعر فى ىذا العصر بالتجديد فى الموضوعات القديمة وظيور أغراض جديدة.

 

 :الحضارية في العصر العباسي الثانػياألكضاع 
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رغم المشاكل السياسية العديدة التي شيدتيا دولة الخالفة العباسية في عصرىا الثاني فزن 
الالفت لمنظر أن ىذه الحقبة ُتعّد أخصب عصور التاريخ امسالمي في عطائيا الحضاري المتعدد 

نشاًطا ممحوًظا طوال ىذه الفترة وقدمت  الجوانب حيث نشطت حركة التتليف في فروع العمم المختمفة
بالفضل  -حتى يومنا ىذا  -دولة الخالفة المترامية األطراف عمماء أفذاًذا يعترف ليم العالم كمو 

 .والمكانة

 

عمى أننا ال نستطيع  ابيين يضي  عنيم الحصر،في مجال العموم المغوية وجدنا أعالًما نف
في ىذا السيا  أن نغفل اسم عالم ُيَعد  من أعظم عمماء المغة، ال في العصر العباسي الثاني 
فحسب؛ بل عمى امتداد العصور امسالمية كميا، وىو أبو الفتا عثمان بن جنى الذي ولد بالموصل 

زاخرة بالقيمة في مجال المغة م. ومن بين كتبو الذائعة الشيرة الٕٓٓٔىر = ٕٜٖوتوفي ببغداد سنة 
والمذكر والمؤنث، والمقصور والممدود، والممع  ،ولو أيًضا سر صناعة امعراب. كتاب الخصائص

وغير ذل . وقد شرح ابن جنى ديوان المتنبي وكان من المعجبين بشعره. وكان ابن جنى صاحب 
اذ فضاًل حس أدبي مرىف، وقد انعكس ذل  عمى كتاباتو العممية التي اتسم أسم وبيا بالجمال األخن

 .عن الدقة البالغة

 

شيد ىذا العصر نيضة تتخذ باأللباب، فقد لمع فيو  -إبداًعا وتتليًفا  -وفي مجال األدب 
البحتري شاعر  -عمى سبيل المثال ال الحصر -كوكبة من أعظم شعراء العربية، نذكر منيم 

شتير بمغتو الموسيقية العذبة ووصفو الرائع؛ م، وقد اٜٚٛىر = ٕٗٛالخميفة المتوكل المتوفى سنة 
م، وقد اشتير بقدرتو عمى توليد المعاني وابتكار الصور ٜٙٛىر = ٖٕٛوابن الرومي المتوفى سنة 

م الذي مازال يحتل مكان السب  بين شعراء العربية ٜ٘ٙىر = 354المعبرة؛ والمتنبي المتوفى سنة 
حمدانى بعيون مدائحو، كما مدح المم  البوييي عضد قديًما وحديثًا، وقد َخصن سيف الدولة ال

 .الدولة، وأمير مصر كافور امخشيدي وغير ىؤالء من أعيان عصره
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وبجانب امبداع األدبي شعًرا ونثًرا تميز العصر العباسي الثاني بظيور الكثير من 
الموسوعات األدبية التي ُتَعّد مراجع أساسية لطالب المعرفة في ىذا المجال، ونكتفي ىنا بذكر أمثمة 
مم ألبرز ىذه الموسوعات، وقد لمع في ىذا الجانب ابن قتيبة الدينورى أبو محمد عبد اهلل بن مس

الذي ولد بالكوفة وتثقف بيا وسكن بغداد زمًنا ولكنو نسب إلى الدينور ألنو تولى قضاءىا، وقد 
م في خالفة المعتمد عمى اهلل، وقد خّمف لنا ابن قتيبة عدًدا ٜٛٛىر = ٕٙٚتوفي ابن قتيبة في سنة 

والشعراء، ومن من الموسوعات األدبية الميمة يتتى عمى رأسيا كتاب عيون األخبار، وكتاب الشعر 
كتبو األدبية الميمة أيًضا كتاب أدب الكاتب الذي يتحدث فيو عما يحتاج إليو األديب من فنون 

 .المعرفة ليمارس صنعة الكتابة عمى الوجو األمثل

 

أبرز أصحاب الموسوعات األدبية في ىذا العصر. وقد كان  وُيَعد  أبو الفرج األصفيانى
مالزًما لموزير المشيور أبى محمد حسن بن محمد الُمَيمنبى وزير معز الدولة أحمد بن بويو، وكان 

ومما يحفظو التاريخ لمميمبى أنو كان محبا  ى بغداد،الميمبى بصحبة معز الدولة عند انتقالو إل
با ألىمو، وكان يعرف لذوى القرائا الجيدة أقدارىم ويغد  عمييم من كرمو ورعايتو، ومن  لألدب مقري

ىنا قرب أبا الفرج األصفياني ورعى مكانتو. والش  أن موسوعة األغانى لألصفيانى تعد من أىم 
الموسوعات األدبية وأكثرىا انتشاًرا وشمواًل فيما يختص بتاريخ األدب العربي والثقافة العربية حتى 

 م.ٜٚٙىر = ٖٙ٘القرن الرابع اليجري. وقد توفي أبو الفرج األصفياني في سنة  نحو منتصف

 

ويتميز أيًضا بين أصحاب الموسوعات األدبية أبو منصور الثعالبى وىو عبد المم  بن محمد  
م، أي أنو ٖٛٓٔىر = ٜٕٗم، وتوفي في سنة ٜٔٙىر = 350بن إسماعيل، ولد بنيسابور في سنة 

ترة نفوذ البويييين، وشيدت فترة تفتحو األدبي خالفة الطائع هلل والقادر باهلل، عاش حياتو كميا في ف
وتوفي في خالفة القائم بتمر اهلل، وكان الثعالبى غزير امنتاج متنوع االىتمامات العممية، ولكن يقف 
عمى رأس مؤلفاتو جميًعا كتابو الموسوعي الضخم يتيمة الدىر في محاسن أىل العصر، وىو أكبر 
كتبو وأحسنيا وأجمعيا كما يقول ابن خمكان، وىو من أربعة مجمدات صرف فييا جل اىتمامو 

م ورتبيم عمى أوطانيم، فقد تناول في أبواب خاصة شعراء الشام ومصر ٓٔىر = ٗلشعراء القرن 
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والمغرب والموصل والبصرة وبغداد وأصفيان والجبل وفارس واألىواز وجرجان، وتحدث عن الدولة 
نية وشعرائيا وعن خوارزم، وتحدث أيًضا عن بنى بويو وشعرائيم وكتابيم، وأسيب في الساما

الحديث عن ابن العميد والصاحب بن عباد، كما تحدث عن بالط سيف الدولة وشعرائو وكّتابو، 
والش  أن يتيمة الدىر تعد إحدى الموسوعات األدبية األساسية في تاريخ األدب العربي، وال تزال 

 .مٓٔىر =  ٗا ىذا مصدًرا ال غنى عنو لمباحثين في الحياة األدبية في القرن حتى يومن

 
  كنماذج مف شعرىـ :العباسي الثاني أبرز شعراء العصر 

 

 المتنبيٌ أبك الطيب 
 ىػّْٓ-َّّ أحمد بف الحسيف

 
ولررد بالكوفررة  .أبرو الطيررب أحمررد بررن الحسررين الجعفرري )مررن بنرري جعفرري مررن مررذحج مررن الرريمن(

 –كمرا نقرل ابرن خمكرران  –وىرو قردم الشرام فري صرباه  .ىرر( فري حري بنري كنردة ، فنسرب إليروٖٖٓسرنة )
وجال في أقطاره ، ويبدو أن ذكاءه ومطامحو سّوغا لو أن )يتنبت( عمرى معنرى مرن معراني التنبرؤ ، فري 

ىم ، فطمبرو أميرر حمرص بادية السماوة طمعًا في المال أو المكانة ، فتبعو خمر  مرن بنري كمرب ، وغيرر 
ومنرذ  .وقبض عميو وأودعو السرجن ، إلرى أن ر  لرو لطرول حبسرو وكثررة اسرتعطافو ، فاسرتتابو وأطمقرو

 .تم  الحادثة وىو يعرف بمقب المتنبي
أترريا ، و تررنقاًل فييررا ومادحررًا بعررض األمررراء، م، مغررادًرا حمررصخرررج المتنبرري إلررى جنرروبي الشررام 

، فتبررادال امعجرراب ، ولحرر  المتنبرري بحمررب وحررّل ي سرريف الدولررةلرو أن يتصررل بتسرررة بنرري حمرردان، ولقرر
 ، وعاش في كنفو حياة رعاية وعطاء.منزلة رفيعة لم يشاركو فييا شاعرمن األمير ب

، ولم يجد المتنبي من سريف الدولرة الحفراظ الحاشيةتعرضت العالقة بينيما لكيد بعض رجال 
ًا فرري الحصررول عمررى افور األخشرريدي طمعرر، مرردح كررضرري كبريرراءه فغررادر حمررب قاصررًدا مصرررالررذي ير 

، لرذي كران يبرذل فري برالط سريف الدولرة، غير أن مطامحو تحطمت ولم ينل ذل  الجاه اوالية أو إمارة
، وغرررادر الررربالد ىاربرررًا ، وقصرررد الكوفرررة شرررديدة اميرررذاءفعرررزم عمرررى الفررررار بعرررد أن أذاع قصررريدة ىجررراء 

 .وبغداد يمدح القمة القميمة
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إلى "فارس" طمبو ابرن العميرد فمدحرو ، كمرا مردح عضرد الدولرة البروييي  وكانت رحمتو األخيرة
، ونررال إكرامررو وعطرراءه ، وعرراد إلررى العرررا  فمقيررو قريبررًا مررن بغررداد فاترر  األسرردي ، وكرران المتنبرري مررع 

 .ىر(ٖٗ٘غالمو وابنو ومعو مال عظيم ، فقاتل معيم حتى قتل وقتموا ، وكان ذل  سنة )
 

ارسرين من أكبر شعراء العربيرة عمرى امترداد عصرورىا ، وكثيرر مرن الديعد أبو الطيب المتنبي 
أشير أغراضو المرديا والفخرر ، ولقرد كران المتنبري ذا شخصرية جبرارة  .يميجعمونو رأس الشعراء وسابق

عظيمة ، وكان معتردًا بنفسرو : شخصرو وشراعريتو وذكائرو ، وكران طموحرًا أبّيرًا يتمترع بصرفات الفرارس 
  .ما قالو في سيف الدولة ، فيو قال بعد أن نضجت شاعريتو وتمكنيا وأجود شعره .الشجاع

 
 نمكذج متكامؿ مف شعر المتنبي في مدح سيؼ الدكلة :

 ارـي ػػػػػػراـً المكػػػػػػكتأتي عمى قىٍدًر الك     ـ     ؿ العـز تأتي العزائٍ ػعمى قىٍدًر أى

ـي كتصغير في    ىا       كتعظيـ في عيًف الصغيًر ًصغاري   عيًف العظيـ العظائ

 الجيكشي الخضارـي  كقد عجزت عف   و       يكمؼ سيؼ الدكلة الجيش ىم  

راغ       كيطمبي عندى الناًس ما عندى نفًسو ً   ـي ػػػػػػػػػػػػػػػكذلؾ ما ال  تدعػػػػػيو الض 

 ـي ػػعنسكري الفال أحػػداثييا كالقشا    حػػػػػو          ييفد ل أتـ الطير عيمران سالى 

مقت أسيافي               كما ضر ىا خميؽه بىغير مخالبو   ـي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كالقكائػكقىٍد خي

ـي أم  الساقييف الغمائ      يا      ىؿ الحدثي الحمراء تعرؼي لكنى   ـي ػػػػػػػػػػػػػكتعم

 فمما دنا ًمنيا سقتييا الجماجـي              وً ػػػػػػسقتيا الغماـ الغيرُّ قبؿى نزكل

 ـي ػػػػػػػػػػػكمكجي المنايا حكلىيا ميتالط    بناىا فأعمى كالقنا يىقىرىع القنا           

ـي   ت          ككاف ًبيا مثؿي الجنكًف فأصبىحى  ثىًث القىتمى عميياى تمائ  كمف جي

طىى كالدىري راغـي عمى ال     ا       ػػػػػا فرىدىٍدتييػػػػػػطريدية دىًر ساقىي  ديًف بالخى
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 كارـي ػػػػػػػػػكىف  لما يأخذف منؾى غ   و           تفيتي الميالي كؿ  شيء أخذىتى 

ارعان   مضى قبؿ أف تيمقى عميًو الجكازـي             إذا كاف ما تنكيًو فعالن مضى

*** 

 المعاني الجزئية|:

أحداثيا والقشاعم : الكبار منيا والصغار ، أي إن الخضارم : الكثيفة المنجبة ، الضراغم : األسود، 
 النسور تفديو بتنفسيا فيي في غاية السرور ألنو كفيل بتوفير الطعام ليا من جثث القتمى.

ن  القوائم : مقابض السيوف ، الحدث : قمعة بناىا سيف الدولة في بالد الروم وُغمب عمييا فتحصن
بدمائيم ، ولذل  وصفيا بالحمراء ، الغمام : السحاب ، تمائم فييا الروم فتتاىم وقتميم فتمطنخت 

جمع تميمة وىي تعويذة يتوقنون بيا مسن الجنون ، أي كان الروم فييا كالمجانين فقتميم وعم  جثثيم 
 عمى حيطانيا كما تعم  التمائم.

ه الحوادث الخطي: الرماح ، أي كانت ىذه القمعة مثل الطريدة تتعقبيا حوادث الدىر فرددت ىذ
 عنيا رغم أنف الدىر.

 

 :القيـ الجمالية كالفنية 

بدأ الشاعر قصيدتو دون مقدمات ، فقد جاء المطمع ُمُصرعًا فيو ذل  الترجيا الصوتي  .ٔ
)العزم والعزائم، والكرام والمكارم( حيث المفرد والجمع في تكرار يفضي إلى نوع من اميقاع 

 المجمجل.
الظاىرة السالفة الذكر في البيت الثاني فكان التقابُل المعنوي  اعتمد المقابمة بامضافة إلى .ٕ

 رديف التماثل الصوتي الموحي.
تستمر ظاىرة التماثل مع لون من ألوان التجانس بين الحروف في حشد مقصود ليذه  .ٖ

 الطاقة الصوتية المتفجرة ) تدعيو الضراغم ( و )ما ضرىا(.
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بو من خصائص ىذا النص حيث يشير الشاعر الكناية التي تقدم المعنى في خفاء وتوحي  .ٗ
قدام ، ويكنى عن ذل  بسعادة الطيور التي وفر  إلى ما يتصف سيف الدولة من شجاعة وا 

 ليا طعاميا من الجثث.
مظاىر التصنيع واضحة في تالعبو األلفاظ وتوظيفو المون واستخدامو لالستعارة ، وتكرار  .٘

ى بصور شخنص فييا الجماد واستطرد إلى عممية السقيا بتلفاظ وأشكال متعددة، قد أت
الحديث عنيا ، وذل  عند حديثو عن ) الحدث الحمراء( وىي القمعة اليامة ويبدو أنيا 
كانت محور المعركة ، وقد استقصى في الحديث عنيا العديد من الجوانب ، ومزج بين ما 

يما يقرب من ىو حسي وما ىو معنوي ببراعة تدل عمى ميارتو ، وقد بنى صورة كمية ف
 خمسة أبيات استغرقيا في الحديث عن القمعة ننوع خالليا الصور البيانية.

 أمضى ىمن  إذا وأنو القوية عزيمتو عن لمكناية النحو عمم في وخصوصاً  معارفو وظف .ٙ
 

 لشريؼ الرضيا

 

ماًئًموً   يا ظىبيىةى الباًف تىرعى في خى
 
 

 ًليىينىًؾ اليىكـى أىف  القىمبى مىرعاؾً  
 الماءي ًعندىًؾ مىبذكؿه ًلشاًرًبوً    

 
 
 
 

لىيسى ييركيًؾ ًإال مىدمىعي   كى
 
 
 الباكي   

ةه   ىىب ت لىنا ًمف ًرياًح الغىكًر راًئحى
 

ٌياؾً    بىعدى الريقاًد عىرىفناىا ًبرى
 ثيـ  ًانثىنىينا ًإذا ما ىىز نا طىرىبه    

 
مى الًرحاًؿ تىعىم منا ًبًذكراؾً    عى

فىيًت ًبوً كىعده      لعىينىيًؾ ًعنًدم ما كى
 

ينىاؾً   ا كىذىبىٍت عىيني  عى  يا قيٍربى مى
ـي لقىمبي كىالعىذابي لىوي      أنًت الٌنعي

 
 

ا أمىٌرًؾ في قىٍمبي كىأٍحالؾً    فىمى
 عندم رسائؿ شكؽ لست أذكرىا   

 
 لكال الرقيب لقد بمغتيا فاؾ 

    

خالليا مقدار ما يعاني من الشو  وما يكنو ىذه مقطوعة غزلية يصور الشريف الرضي من 
 .بثيا من خالل الكممة الرقيقة والصور المعبرة نجواهن الحب لتم  التي يتغزل بيا ، ويقمبو م
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ليس من الضروري أن يكون الشريف الرضي متوجيا بيذه األبيات إلى امرأة بعينيا ذات و 
وحسبو أن يكون قد عاش ىذه التجربة  .واقع تاريخي ، وأنو يعبر عن تجربة مر بيا في حياتو

وأول ما يصادفنا من أوصاف ىذه المرأة ما  .اعره  وصورىا لنا عمى نحو ما نجدبزحساسو ومش
تتمتع بو من الجمال ، ىذا الجمال الذي لم يعبر عنو الشريف الرضي صراحة حتى ال يفقده بعضا 

ولم يشت  .من خالل استعارة لفظ المرأة من جمالو ، ويفقدنا شيئا من المتعة النفسية التي نحس بيا
أن  يتتي بالمفظ المستعار وحده بل قوى من الزعم بتن ىذه المرأة  تدخل في جنس الظباء ، وذل  

 . الخمائلبذكر أمر يتعم  بالظباء وىو الراعي في 

 

والجمال الذي يتحدث عنو الشريف الرضي ىو الجمال الحسي الذي غمب عمى كثير من 
لفت  وكثيرا ما .وىو يظير عمى وجو الخصوص في جمال العينين .ئنا القدامى  لممرأةأوصاف شعرا

، وقد التمسوا لو نظيرا وشبييا من بيئتيم الصحراوية فوجدوا ىذا الجمال جمال العينين ىؤالء الشعراء
  .ا في أعين الظباءواضحً 

 

، وأنيا من جنس نعةمى ىذه المرأة أنيا كريمة ممتوالوصف الثاني الذي يطمقو الشاعر ع
الحرائر الالئي لم يخرجن عمى التقاليد المتوارثة عمى  الرغم مما كان يزخر بو العصر العباسي 

وىذا يدلنا أن الشاعر ظل محافظا عمى التقاليد  ."عصر الشعراء " من الجواري وامماء والمغنيات
باؤىا وتالعربية في الغزل الذي يعد من السمات الواضحة فيو تمنع المرأة و  ، دلو الشاعر وصبابتوا 

  .بيذه الحبيبة التي يرضى منيا بتقل القميل ووزيادة كمف

 

وقد سم  الشريف الرضي نفس االتجاه مما يدفع إلى القول بتن العصر العباسي ظمت فيو 
أصوات تتمس  بالتقاليد المتوارثة االجتماعية والفنية ، ولم يستطع التيار المجدد الذي حمل بشدة 

 .ىذه التقاليد أن يمحوىا ويعفي عمى آثارىا عمى
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، حساسو بتن المرأة تبادلو العاطفةأما الصفة الثالثة التي يعبر عنيا الشاعر فتتمثل في إ  
م  الوعود التي وذل  ما تكشف عنو ىذه المقطوعة من خالل ت .وأنيا تحمل لو المودة ما يحمل ليا

والرقيب الذي يمنعيا ويحول بينو وبين بثيا ما  .اني منو، والشو  الشديد الذي يعيقرأىا في عينييا
 .يكابد من الشو 

 

 

 ىػ ّٕٓ – َِّ أبك فراس الحمداني

 

وربي في حجر النعيم بين  ىو أبو الحارث بن أبي عالء ابن عم سيف الدولة  ولد بمنبج
أبية المم  وعزة السمطان فنشا عمى خالل العظماء شجاعا أبي النفس سميم الطبع كريم  الخم  

  .جامعا بين أدبي السيف والقمم 

 

 ، فاصطنعو لنفسو واصطحبوا لو عل سائر قوموا بمحاسنو مؤثرً وكان سيف الدولة معجبً 
في الحرب، ، يقود جيوشو الفريدة في تاج سيف الدولة درة؛ فكان الفي غزواتو، واستخمفو في أعمالو

 أللسن، فمالت إليو القموب وليجت بذكره اويرأس كتابو في السمم، وكان النصر حميفو في كل مواقعو
، حتى خانو الفوز فتسره الروم في ر في الفخر والحماسة ووصف الحروبوانطم  لسانو برائع الشع

، ثم نقموه إلى رشنة، فسجنوه بخابو سيم بقى نصمو في فخذهبعض المواقع وىو جريا قد أص
شعاره الروميات مألى أث في األسر أربع سنين ظيرت فييا . وتعذرت المفاداة فمبالقسطنطينية
لشو  ألمو العجوز ، ُمميثمة ما يكن صدره من لواعج االحب والحنين إلى أىمو   وأحبابوبعواطف 

رارة الشو  حزل أبو فراس يعالج مرارة األسر و ولم ي .يف الدولة، وعوامل الحب لسوابنتو الوحيدة
 .حتى تنوظر في اليدنة واألسرى فتطمقو الروم بعد أن أكرموه وبجموه
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 صفاتو كأخالقو :         

ا بشعره ، وبنفسو ، كثير الفخر بتصمو وقومو ا معجبًّ ا سخيًّ أبيًّ  كان أبو فراس كما قدمنا بطالً 
 ا عن الشراب والمجون ، فبرئ شعره من كل ذل  وانطبعت أخالقو وىو القائل :، عزوفً 

 كعكد كطنبكر كمزمار  كأس لحسك األناـ خمؽ لئف
 

 إال حمداف بنك يخمؽ فمـ
 

 لجكد أك لبأس أك لمجد 
 

 شعره :

 ة، إال أن عميو رواء الطبع وسماسموبً شعر أبي فراس عمى  مثال الشعر القديم متانة وأ
وكان الصاحب  .بن المعتز، ولم تجتمع ىذه الخالل قبمو إال في شعر عبد اهلل الظرف، وعزة المم 

وقد تصرف ىذا  .يقول " ُبدئ الشعر بمم  وختم بمم  " يعني امروء القيس وأبا فراس بن عباد
، ي الفخر واالستعطاف والعتاب أعمى، إال أن منزلتو فالشاعر في أغمب فنون الشعر فتجاد

ل ، أو يذاا، أو ييجو صغيرً ح اميرً ومياتو أجل وأدل عمى فضمو ، فزن مثمو ال يزكو بو أن يمدور 
  .بين الشراب والمجون مصون شعره

 

ولو غزل رقي  تتضاءل فيو عزة  المم  أمام سمطان الحب  .وقد عممنا كيف نشت وأين درج
وزعم الثعالبي أن المتنبي كان يشيد لو بالتبرير ويتجافى جانبو " فال  .، فيكون أنم جالال وأشد روعة

جالال ال  ينبري لمباراتو و ال يجتري عمى مجاراتو ، إنما لم يمدحو ومدح غيره آل حمدان تييبًا لو وا 
 .إغفاال " وىو زعم ال يطمئن عميو القمب ، وال يقول بو عرف المتنبي

 

 أنمكذج مف شعره: 

 :حمامة تنوح عمى شجرة بالقرب من سجنو بالقسطنطينيةقال وقد سمع 
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قىدٍ  أقيكؿي    تٍ  كى ةه  ًبقيٍربي نىاحى  حمامى

 

ارىتىا، أيىا  الي تىشعيًريفى  ىىؿٍ  جى  ًبحى
 

 الٌنكىل طاًرقةى  ذيقتً  ما !اليىكىل مىعاذى   
 

طىرىتٍ  كىال   بباًلي الييميكـي  ًمنؾً  خى
 

كفى  أتىٍحًمؿي  ـه  الفيؤادً  مىٍحزي  قىكىاًد
 

مى  فو  عى اًلي المىسىافىةً  نىاًئي غيصي  عى
 

ارتىا، أيىا  بىينىنا الٌدٍىري  أٍنصىؼى  ما جى
 

، أيقىاًسٍمؾً  تىعىالىيٍ    تىعىاًلي الييميكـى
 

كحان  تىرىمٍ  تىعىالىيٍ  ًعيفىةن  لىدىمٌ  ري  ضى
 

 بىالي ييعىٌذبي  ًجٍسـو  في تىرىٌددي  
 

ؾي  ، أيىٍضحى تىبكي مأسيكره  طىًميقىةه  كى
 

يىٍسكيتي   ، كى كفه يىندبي  مىحزي  ساًلي كى
 

 ميقمىةن  بالٌدمعً  ًمنؾً  أٍكلى كنتي  لىقد
 

لىًكفٌ   كىاًدثً  في دىٍمعي كى اًلي الحى  غى
 

 

 

 ىػ ْْٗ – ّّٔأبك العالء المعرم 

 

 نشأتو كحياتو :

نسبة إلى تنوخ إحدى قبائل اليمن. ُوِلد ىذا  ىو أحمد بن عبد اهلل بن سميمان التنوخي
الفيمسوف الحكيم بالمعّرة من أبوين شريفين. فقد كان أبوه من أفاضل العمماء وجده قاضيا بالمعرة. 

ا ال فمما بمغ الرابعة من عمره أصيب بالجدري فذىب بيسرى عينيو وابيضت اليمنى؛ فنشت ضريرً 
سوه ثوبا معصفرا وىو مريض فكان ىذا المون آخر ماعرفو يعرف من األلوان إال الحمرة ألنيم ألب

وآخر ما رأى ولما أدر  سن التعميم أخذ أبوه يمقنو عموم المسان العربي فتعمميا. وتتممذ بعد ذل  لنفر 
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َمْن سبقو إلى  -فيمن حولو-من عمماء بمده فضم إلى صدره ما حوتو صدورىم. ولم ُيَر بعد ذل   
يم، فانثنى إلى بيتو وقد ناىز العشرين حتى تفّو  في ذل  وبمغ ما لم يبمغو العمم، أو اختص دونو بف

ىر غادر المعرة إلى بالد الشام فزار مكتبة  طرابمس، وعاج بالالذقية، وكان بيا ٕٜٖأحد. وفي سنة 
دير لمرىبان فنزل بو وأقام بين أىمو حتى درس العيدين القديم والجديد. وبعد أْن طونف بالد الشام 

زم الرحمة إلى بغداد مبعث العمم ومستقر العمماء ليدرس الحكمة اليونانية والفمسفة اليندية. وما أْن ع
أحسن  بمقدمو البغداديون حتى تقاطروا لمقائو ظمًت إلى أدبو. فتقام بينيم يتخذون عنو العمم وااداب، 

ء المعري بيئة صالحة ويبحث ىو في عموم الفمسفة حتى أحرز منيا شوطا بعيدا. ووجد أبو العال
وأرضا زكية لبحث المسائل وغرس المبادئ. فتخذت آراؤه تظير وتذيع واتصمت أسبابو ىنا  
بجماعة من الفالسفة األحرار كانوا يجتمعون كل جمعة في دار أبي أحمد عبد السالم بن الحسن 

 البصري، فتّثر ذل  في عقمو وأدبو.

 

تى فوجئ عمى بعد المزار بمن ينعى أّمو، وكان أبوه وما كادت عالئقو تتوث  بالبغداديين ح 
قد توفى قبميا، فَوِجَد عمييا وجدًا شديدًا، ونالت منو ىذه النازلة. وكان األمراء والدىماء قد أخذوا 
يرتابون في عقيدتو ويشكون في أمره، فاضطربت حياتو، واختمفت أطواره وأعوزه المشف  والنصير. 

سود، وقّرر في نفسو العزلة والخروج عن الدنيا وعاد إلى المعرة سنة فنظر إلى العالم بمنظار أ
 ىر فاعتزل عن الناس إال عن تالميذه.ٓٓٗ

 

رىين المحبسين" : الَعَمى والمنزل. وظل عاكفًا عمى التعميم والتتليف عازفًا عن وسّمى نفسو "
لحموى بالعدس والتين، ومن المال ممذات الحياة ال يتكل الحيوان وال ما ينتج منو، قانعًا من الطعام وا

بثالثين دينارًا موقوفة عميو في كل عام، راضيًا من المباس والفراش بغميظ القطن وحصير البردى. 
وحّرم عمى نفسو الزواج ضّنًا بنسمو عن لؤم الناس وبؤس الحياة. ولم تزل تم  حالو حتى وافتو 

 ذا البيت:ىر، وقد أوصى أْن ُيكتب عمى قبره ىٜٗٗالمنّية سنة 
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 ىذا جناه أبي عمي  
 

 كما جنيت عمى أحػػػدٍ  )ـ(
 

 ولما مات وقف عمى قبره زىاء ثمانين ومائة شاعر فييم الفقياء والمحدثون والمتصوفون.

 

 مكاىبو كعقيدتو:

كان أبو العالء  إنسّي الوالدة وحشّي الغريزة كما وصف نفسو، رقي  القمب، سخيًا وفيًا، قامعًا 
سيء الظن بالناس، شديد الحذر منيم، قوّي الذاكرة، سريع الحفظ، وقد رووا عنو في ذل  لشيواتو، 

األعاجيب، فزعموا أنو كان يحفظ ما ُيفيم وما ال ُيفيم، وقد قال الشعر محدى عشرة سنة، ولم 
يمنعو ذىاب بصره من إجادة التشبيو ومشاركة المبصرين في ألعابيم، فقد كان يجيد لعب الّنرد 

 شطرنج ويدخل في كل باب من أبواب اليزل والجد.وال

 

وقد اختمف الناس في عقيدتو، فمنيم من قال أّنو ُمْمِحد يرى رأي البراىمة. وغيرىم يقول: إّن 
شعره ككالم الصوفية لو باطن وظاىر. وبعضيم يقول: إّن ىذه األشعار الضالة مدسوسة عميو من 

 ا، فتارًة ُيْثبت وأخرى ينفي، ولذل  كثر التناقض في شعره.أعدائو. وأكثر الناس يرّجا أّنو كان شاكًّ 

 

 شعره:

ينقسم شعر أبي العالء إلى قسمين: شعر الشباب ويجمعو ديوان "سقط الزند "، وشعر 
الكيولة وقد وعاه ديوان " المزوميات ". فتما شعره في الشبيبة: فكثير المبالغة، واضا التقميد َبّين 

تنبي واستمد منو أكثر معانيو، واستخفن بقواعد المغة وجارى شعراء عصره في التكّمف، قّمد فيو الم
البديع، َبْيَد أّنو استعمل الغريب وأكثر في شعره من اصطالحات العموم، قال في أكثر أغراض 
الشعر إال في الخمر والمجون والصيد واليجاء، وقد َسِمم لو في ىذا الطور جممة من القصائد 

رثاء والمدح والفخر. وأّما شعره في الكيولة: فقميل المبالغة والتكمف، قد عارض فيو المختارة في ال
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م ما ال يمزم، المتقدمين من العرب، فآثر المفظ الجزل واألسموب البدوي، ورّكب القوافي الصعبة والتز 
ءه. تباع القياس، وأكثر من البديع والجناس، وأودع شعره في ىذا الطور فمسفتو وآرااوتشدد في 

ولكّنو حشاه باأللفاظ الغريبة والتراكيب الغامضة كتّنما خاف شر الناس عمى تم  الثمرات الفكرية 
فحاطيا بتشوا  من الكممات حتى ال يمتد إلييا بناٌن وال يتذوقيا لسان. وقد ابتدع في شعره مناجاة 

بعد أبي الطيب. ويختص الحيوان كمحاورة الدي  والحمامة، ومناظرة الذئب والشاة: وىو أحكم الناس 
دونو بالخيال الدقي : وتصريف القول في الفمسفة واالجتماع وأخال  البشر وأنظمة الحكومات 

 والقوانين  واألديان وىو واحد الشعراء في ىذا السبيل.

 

 نثره:

نثر أبي العالء المعري كشعره، يختمف في كيولتو عنو في شبيبتو فقد كان كثير المبالغة ومفعمًا 
غريب، متكمف السجع، كثير االصطالحات العممية، ثم حّكم فمسفتو في نثره فقّمرْت المبالغة، بال

وفاضت الجمل بالمعاني. ولم تخُل كتابتو من غموض ُيَعنيي القارئ وتطويٍل ُيِمم و، فربما كتب 
 فوائد.الرسالة إلى أصدقائو فيمعن فييا ويستطرد حتى تكون كتابًا ضخمًا غريب المسائل كثير ال

 

 مؤلفاتو:

": غفرانأكثر مؤلفاتو ذىبت بيا ريا الحروب الصميبية فمم يب  إال "سقط الزند"، و"رسالة ال
وىي شديدة الشبو بالممياة امليية لدانتى، والفردوس المفقود لممتن؛ ألّنو تخّيل رجاًل صعد إلى 

بتسموب روائي بديع. ومن السماء ووصف ما شاىده ىنا ، وانتقد فييا الشعراء والرواة والنحاة 
مؤلفاتو: َعَبُث الوليد وىو شرح ديوان البحتري وقد ُطِبع في دمش . وقد ُفِقد كتاب األيِ  والغصون 
في مائة مجمد، وىو دائرة معارف في العمم واألدب. و" معجز أحمد ": وىو شرح ديوان المتنبي. و" 

 .ذكرى حبيب ": وىو شرح ديوان أبي تمام. وغير ذل  كثير

 

 من قصيدٍة لو في الرثاء: أنمكذج مف شعره:
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اًح ! ىذم قبكرنا تمأل الر ٍحػػ  صى
 

 ػػبى فأيػف الػقػبكر مف عيد عادً  

 خفًِّؼ الكطء ما أظٌف أديـ الػػػ 
 

 أرض إال مف ىذه األجسادً  
 

ف بىعيد العيػػػػ  كقبيحه بنا كا 
 

 ػػد ىكاف اآلباء كاألجدادً  
 

 في اليكاء ركيدان  سٍر إًف اٍسطىٍعتى 
 

 ال اختياالن عمى رفات العبادً  
 

 ريب  لحدو قد صار لحدان مراران 
 

 ضاحكان مف تزاحـ األضدادً  
 

ٍف أحٌسا  فاسأؿ الفرقديف عم 
 

 مف قبيؿو كآنسان مف بالدً  
 

 كـ أقاما عمى زكاًؿ نيارو 
 

 كأنارا ًلميٍدًلجو في سكادً  
 

 
 

 الثانيالنثر الفني في العصر العباسي 
 

 ) تطٌكره ( 

فقررد حممررت أوانيررو الثقافررات األجنبيررة المختمفررة  ،تطرّور النثررر العربرري فرري ىررذا العصررر تطرروًرا خطيررًرا
وكتنمرررا كرران فررري المغررة العربيرررة  ،مررن يونانيرررة وفارسررية وىنديرررة وسررريانية َحْمررراًل ال يررزال يرررروع البرراحثين

واشررتير كثيرررون بررالنيوض بيررذا  ،تتررتبنى عمييرراطاقررات مسررتكننة لكرري تحمررل فرري ُيْسررر ىررذه الثقافررات وال 
بحيرث كراد أن  ،وأنفقت عمييرا إنفاقرات ىائمرة ،ثم َرَعت الدولة الترجمة .العمل وفي مقدمتيم ابن المقفع

ال يبقرررى كتررراب نفررريس فررري الثقافرررات المرررذكورة إال ُنقرررل إلرررى العربيرررة وبحيرررث يمكرررن أن يسرررمنى العصرررر 
وتحرول المترجمرون فيرو  ،وظمت من ذل  بقايرا إلرى ىرذا العصرر .العباسي األول عصر النقل والترجمة

أحررّس المترجمررون فرري العصررر العباسررري و  ،يعيرردون النظررر فرري كثيررر ممررا تُررْرجم فررري العصررر الماضرري
 ،وتنبنيروا إلرى أن ذلر  جراءىم مرن الترجمرة الحرفيرة ،الثاني عندىم غير قميل من االنحراف في التعبير
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ررْيم الررذي كرران يررداخل  .مررا نقمرروهفتخررذوا يعيرردون ترجمررة كثيررر م وكرران ىررذا َكْسررًبا لمنثررر العربرري فررزن الضن
   .الترجمات أخذ يزايميا

 

 

 

 

 )أبرز الكٌتاب (  

 ابف العميد : حياتو كثقافتو

، وقد نشت في بيت أدب ٔفارسي من مدينة قمىو، أبو الفضل محمد بن الحسين، وىو 
وكتابة، إذ كان أبوه كاتًبا لما كان بين كاكي، ولما قتمو السامانيون في بعض مواقعيم معو، أخذوا 
كاتبو أبا عبد اهلل الحسين بن محمد، المعروف بكمة، والد صاحب الترجمة أسيًرا معيم، ثم أفرجوا 

د ديوان الرسائل لممم  نوح بن نصر، ولقب عنو وأكرموه، ورتبوه في الدار السمطانية، وسرعان ما تقم
الشيخ كالعادة فيمن يمي ذل  الديوان كما لقب بالعميد، ويقول أبو إسحا  الصابي في كتابو التاجي: 

، ويظير أن العميد ٔإن رسائل العميد ال تقصر في البالغة عن رسائل ابنو أبي الفضل ابن العميد
ييين، ويقول صاحب اليتيمة: "ولم يبل تركو في رحال البو  لم يتخذ ابنو معو إلى بالط السامانيين،

بل، وفارس يتدرج إلى المعالي، ويزداد جأبيو، وبعد وفاتو بالري وكور ال يزل أبو الفضل في حياة
وزارة ركن الدولة ورياسة  عمى األيام فضاًل، وبراعة حتى بمغ ما بمغ، واستقر في الذروة العميا من

 .ىرٖٓٙدىا إلى وفاتو عام مقىر، وظل يت ٕٖٛالوزارة عام  ىذه ، وكان تقمدهالجبل"

 

ولسنا نعرف شيًئا ذا قيمة عن أساتذة ابن العميد سوى ما عرفناه عن أبيو، ثم ما ذكره 
، وقد سماه ٖصاحب الفيرست، عن أستاذ لو يسمى محمد بن عمي بن سعيد المعروف باسم سمكة

، عمى كل ٘، ويقول صاحب الفيرست: إن لو كتاًبا في أخبار العباسيينٗصاحب اليتيمة ابن سمكة
أيدينا ما يدل داللة واضحة عمى المنابع الثقافية، التي نيل منيا ابن العميد، غير أننا  حال ليس بين
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آثاره، وفي حياتو أثناء وزارتو حتى نجده يمم بجميع ضروب الثقافة لعصره، ولعمو من  ال نتابعو في
إلى أجل ذل  سمي باسم الجاحظ الثاني، وألمع مسكويو قيم دار كتبو في كتابو "تجارب األمم" 

 ثقافتو فقال:

 

إنو "أكتب أىؿ عصره كأجمعيـ آلالت الكتابة حفظا لمغة كالغريب، كتكسعا في النحك 
كالعركض، كاىتداء إلى االشتقاؽ كاالستعارات، كحفظنا لمدكاكيف مف شعراء الجاىمية كاإلسالـ، 

ي أرفع درجة فأما القرآف كحفظ مشكمو كمتشابيو، كالمعرفة باختالؼ فقياء األمصار، فكاف منو ف
مسكويو أما المنط  وعموم الفمسفة واملييات منيا خاصة فما جسر أحد في  ويقولكأعمى رتبة"، 

 .ا قصد التعمم "ا أو قاصدً زمانو أن يدعيا بحضرتو إال أن يكون مستفيدً 

 

سوف النيسابوري قصد إليو ، وقرأ عميو عدة ميمسكويو أن أبا الحسن العامري الفويروي 
من كتب الفالسفة ، وليس ىذا كل  ماذكره مسكويو عن ثقافة ابن العميد ، بل إنو  كتب مستغمقة

التي ال يدعييا أحد كعموم الحيل "  الغامضةيقول أيضا " كان ابن العميد يختص بغرائب من العموم 
ل ، الميكانيكا " التي يحتاج فييا إلى أواخر عموم اليندسة والطبيعة ، والحركات الغريبة ، وجر الثقي

 ."عمى القدماء من القوة إلى الفعل ومعرفة مركز األثقال ، واخراج كثير مما امتنع

 

وكما عمل عمى تثقيف نفسو عمل  .ذا كمو يؤكد ان ابن العميد اتاح لنفسو ثقافة واسعةوى
، الدولة ، كان يقود الجيوش بنفسو أيضا كل ما يستطيع في خدمة ركن الدولة ثم ابنو عضد

وقد خرج في أواخر حياتو عمى  .تو أن ينشر نفوذ عضد الدولة عمى بغداد والعرا واستطاع بمقدر 
ىر وقد نّيف ٖٓٙرأس جيش لقتال الزعيم الكردي حسنويو ، ولكنو توفي في الطري  في صفر عام 

 .اعمره عمى ستين عامً 
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 لو ببراعتووىذا الوزير المثقف ثقافة واسعة يعد أستاذ عصره في التصنيع ، وقد أقر 
كتابتو كل من تصدوا لترجمتو ، يقول صاحب اليتيمة " ىو عين المشر  وفصاحتو وامتيازه في 

ولسان الجبل ، وعماد مم  آل بويو ، وصدر وزرائيم ، وأوجد العصر في الكتابة، وجميع أدوات 
الرياسة، وآالت الوزارة، والضارب في ااداب بالسيام الفائزة، وااخذ من العموم باألطراف القوية، 

خير، واألستاذ، والرئيس، يضرب بو المثل في البالغة، وينتيي إليو في امشارة يدعى الجاحظ األ
بالفصاحة والبراعة، مع حسن الترسل وجزالة األلفاظ وسالستيا، إلى براعة المعاني ونفاستيا. وما 

بغداد في البالد،  -وقد ستلو عن بغداد عند منصرفو عنيا  -أحسن وأصد  ما قال لو الصاحب 
وفي ىذه الفقرة ما  .ي العباد. وكان يقال: بدئت الكتابة بعبد الحميد، وختمت بابن العميد "كاألستاذ ف

، وىي د في عصره من مكانة أدبية ممتازةيدل داللة واضحة عمى مدى ما وصل إليو ابن العمي
نما أخذىا عن طري  فنو الخالص إن كان ينحو نحوً  ا مكانة لم يتخذىا عن طري  مركزه السياسي وا 

ا من التصنيع والزخرف في كتابو ، وقد مر بنا في غير ىذا الموضع أن الكتاب اصطمحوا منذ ديعيً ب
، وكان ابن العميد واستمر ذل  من بعدىم يعمموا السجع في كل ما يكتبونعصر المقتدر عمى أن 

نما الذي يمفتنا حقا ىو أن مذىب التصن يع تماثل يسجع في كتابتو ولكن ليس ىذا ما يمفتنا عنده ، وا 
عمى يديو في الصورة التي كانت تنتظره منذ القرن الثاني ، ونقصد صورة السجع من جية واالحتكام 
إلى البديع فيما ينشئ الكاتب من جية اخرى ؛ ومن أجل ذل  قمنا : إن ابن العميد ىو أستاذ مذىب 

م إلى السجع في كتابتو، التصنيع بالمعنى الدقي   ليذه الكممة، ألنو أول كاتب ر فيما نعرف ر احتك
كما احتكم إلى البديع من جناس وطبا  وتصوير، وقد ىّيته لذل  أنو كان ذا عين تصويرّية " يقول 
مسكويو : لقد رأيتو يتناول في مجمسو الذي يخمو فيو بثقاتو وأىل أنستو التفاحة وما يجري مجراىا ، 

وقد خطيا بظفره ، لو تعمد ليا غيره فيبعث بيا ساعة ثم الذي يدحرجيا ، وعمييا صورة وجو ، 
وال ش  في أن ىذه  .بااالت المعدة ، وفي األيام الكثيرة ما استوفى دقائقيا ، وال يتتي لو مثميا "

ذ جعمتو نثرا مصورا ييتم صاحبو يصنع الصور  النزعة التصويرية فيو كان ليا أثر ميم في نثره ، وا 
حبو يصنع الصور والرسوم في كتاباتو ، كما جعمتو ييتم والرسوم في كتاباتو ، كما جعمتو ييتم صا

ن حس بان ىذه األلوان الحسية من لو وكتنو كان ي ع األخرى من طبا  وجناس وغيرىمابتلوان البدي
ولة فيسيل رسالتو عمى وانظر إليو يكتب إلى ابن بمكا عند استعصائو عمى ركن الد .لوحة الرسام
 :ىذا النمط
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عراض عنؾ فإنؾ تدؿ بسابؽ حرمة  قباؿ عميؾ كا  " كتابي كأنا متأرجح بيف طمع فيؾ كا 
كتمت بسالؼ خدمو أيسرىما يكجب حقا كرعايو كيقتضي محافظو كعناية ثـ تشفعيا بحديث 

ال  .كخيانة كتتبعيا بأنؼ خالؼ كمعصية كأدنى ذلؾ يحبط أعمالؾ كيمحؽ ميرعى لؾ ِغيمكؿ 
يؾ كميؿ عميؾ أقدـ رجال لصدٍّؾ ، كأؤخر أخرل عف  قصدؾ ، كأبسط جـر أني كقفت بيف ميؿ إل

يدا الصطفاؾ كاجتياحؾ ، كأنثى ثانية الستقبالؾ كاصطالحؾ ، كأتكقؼ عف امتثاؿ بعض المأمكر 
كأثني ثانية ال لفيئتؾ كانصرافؾ،  ،فيؾ ، ضٌنان بالنعمة عندؾ كمنافسة في الصنيعة لديؾ كتأميال 

افؾ، فقد يغرب العقؿ ثـ يؤكب، كيعزب المب ثـ يثكب، كيذىب الحـز ثـ كرجاء لمراجعتؾ كانعط
يعكد، كيفسد العـز ثـ يصمح، كيصاغ الرأم ثـ يستدرؾ، كيسكر المرء ثـ يصحك، كيكدر الماء ثـ 
يصفك، ككؿ ضيقة الى رخاء، ككؿ غمرة فإلى انجالء. ككما أنؾ أتيت مف إساءتؾ بما لـ تحتسبو 

أتي مف إحسانؾ. بما ال ترتقبو أعداؤؾ، ككما استمرت بؾ الغفمة حتى أكلياؤؾ، فال بدع أف ت
ركبت ما ركبت، كاخترت ما اخترت. فال عجب اف تنتبو انتباىة تبصر فييا قبح ما صنعت، كسكء 
ما آثرت. كسأقيـ عمى رسمي في اإلبقاء كالمماطمة ما صمح، كعمى االستيناء كالمطاكلة ما أمكف 

ا لحسف الظف بؾ، فمست أعدـ فيما أظاىره مف أعذار، كأرادفو مف طمعا في إنابتؾ، كتحكيم
 .إنذار، احتجاجا عميؾ كاستدراجا لؾ، فإف يشأ اهلل يرشدؾ، كيأخذ بؾ إلى حظؾ كيسددؾ"

 

والرسالة كميا تمضي عمى ىذا النحو من السجع والعناية بالبديع، فكميا تحف من السجع 
يزال يع وتطريز وترصيع، إذ ما وشي خالص، ىي بد  والتصوير، فيي وطرف من الجناس والطبا

ج وشي السجع في وشي البديع من التوصير، والطبا  والجناس، فزذا أساليبو وكتنيا ابن العميد يدم
ثروة زخرفية ىائمة، وىل ىنا  عبارة في ىذه القطعة لم تحل بمون من ألوان البديع، وىو يضع ىذه 

، فزذا ىي تختال في ىذه المقدرة البديعة من الزخرف والتصنيع، األلوان الرائعة عمى ألفاظو المسجعة
وأكبر الظن أن ابن العميد قد تتثر في صناعتو بصناعة السجاد في إقميمو، فيو يعاني في كل لفظة 
ما يعانيو صانع السجاد في كل خيط، ثم ىو بعد ذل  يعني بالوشي الذي تعبر عنو ألفاظو، كما 

الذي تعبر عنو خيوطو، وعمى ىذا النمط تحولت صناعة الكتابة عند  يعني صانع السجاد بالوشي
تال عمى ىذا التطريز بحيل كثيرة، ولم ال؟ ألم يتعمم فن حالعميد إلى تطريز خالص، وىو يابن 
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ذا فمماذا ال يشفع فنو بكل ما يمكنو من حيل، وقد استطاع أن يصل عن ىذه الحيل إلى  الحيل؟ وا 
أنو كان يعمد إلى تقصير عباراتو، وىذا التقصير، أو ىذا القصر من  بدع طريف في سجعو، وذل 

أىم الفرو  بين سجعو وسجع أصحاب الدواوين من قبمو، وقد نظر فرأى نفسو يضطر في أحوال 
كثيرة إلى عبارات طويمة، فكيف يوف  بين رغبتو في القصر، وبين طول ىذه العبارات؟ لقد فكر 

ان ما ىداه تفكيره إلى حيمة طريفة: ىي أن يوازن بين كل لفظة، طوياًل في ىذه الصعوبة، وسرع
وقرينتيا في العبارتين والمتجاورتين، وبذل  يرفع ما قد يحسو القارئ، أو السامع من بعد الزمن في 
موسيقى الجممتين، وكتني بابن العميد كان يعرف معرفة دقيقة أنو كمما طال الزمن الذي تنتظره 

ارات المسجوعة نقص التالؤم الموسيقى. وىو لذل  يعمد كما ترى في أول األذن في سماع العب
ه االقطعة إلى السجع القصير، الذي ال يتخذ من قارئو زمًنا طوياًل، ولكن استمر في القراءة تر 

الطول الذي يثقل عمى أذن سامعو؟ لقد وصل  افي عباراتو، فماذا يصنع إزاء ىذ يضطر إلى الطول
إلى حيمة طريفة من الموازنة بين العبارتين المتجاورتين موازنة تجعل ألفاظيما، وكتنيا جميًعا قد 
نغمت وسجعت عمى نحو ما نرى في مثل قولو: "فزن  تدلي بساب  حرمة، وتمت بسالفو خدمة"، 

ثانية الستبقائ ، واستصالح "، وما من ريب في  وقولو: "وأبسط يًدا الصطالم  واجتياح ، وأثنى
أنيا حيمة لطيفة تم  التي احتال بيا ابن العميد عمى مثل ىذه العبارات، فزذا ىي تصبا وكتنيا 
قصيرة لما تكامل فييا من حالوة الموسيقى، وما تم  الحالوة إال ما يتخذه من المعادلة بين ألفاظ 

ئتالف الموسيقي الطريف، فكل كممة تتعادل مع قرينة ليا في عباراتو، معادالت تجعل فييا ىذا اال
يع الذي تمتاز بو موسيقى ابن العميد، دتطمبيا لتعزف معيا ىذا العزف البالكممة األخرى، وكتنما 

ولعل في ىذا ما يشيد بتن ابن العميد كان يصنع في سجعو إلى أقصى حدود التصنيع التي 
ي البديع من جية، كما يحتال عميو بقصر الزمن في سجعو يستطيعيا، وىو يحتال عمى ذل  بوش

من جية أخرى، فزن طال زمن العبارتين المسجوعتين قصره بيذه الحيمة من أحداث المعادالت، 
والموازنات بين ألفاظ العبارتين، حتى ال تخرج األذن من ألفاظ العبارة األولى، إال وتحس براحة 

ارة الثانية؛ ألنيا تماثل قرينة ليا في العبارة السابقة من الوجية صوتية إزاء كل كممة من كممات العب
 الصوتية تمام التماثل.
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وىذه ىي صورة التصنيع في الكتابة الديوانية عند ابن العميد، فيو يعمد إلى زخرف البديع 
نو ليح -كما تصوره يتيمة الثعالبي-يوشي بو لفظو، وىو دائًما  تال يتخذ لفًظا مرصًعا بالسجع، وا 

في تحسين سجعو، وامكثار من وشي بديعو حياًل مختمفة، أما سجعو فكان يحتال عميو بالقصر، 
اب  توقيعات فزن كان طوياًل قصره بما مرن عميو من المعادلة بين ألفاظو، حتى لكتنيا تتشاب  تش

ا وشي فزنو كان يكثر منو، وكان ما يزال يحتال عمى المفظة حتى يحممي والراقصين، وأما بديع
 الطبا  من جية، ووشي التصوير، أو الجناس من جية أخرى.

من أجل ىذه الحيل كميا، وما اقترن بيا من ميارة، وتفنن كان ابن العميد زعيم مذىب 
التصنيع في عصره غير مدافع، وال منازع، ومع ذل  فسنقف عند الصاحب بن عباد تمميذه، 

 تصنيع أستاذه. وخريجو لنرى ىل استطاع أن يضيف من جديد إلى

 

 

احب بف عب اد (  ) الص 

 كيمٌثؿ :

ناعة المفظٌية   الت ٍصًنيع " -" مدرسة الصِّ

 

ىو كافي الكفاة إسماعيل بن عباد، ولد في إصطخر، وقيل في الطالقان بين قزوين وأبير 
التي ىر، وكان أبوه كاتب ركن الدولة، وعضد الدولة البويييين، وتوفي في السنة ٕٖٙأو  ٕٖٗسنة 

 توفي فييا ابنو.

 

وابن عباد ىو الوزير الثاني الذي لمع اسمو في بالط البويييين، وقد درس عمى أبيو، وأخذ 
عنو مذىبو الديني والسياسي، وأخذ األدب عن أحمد بن فارس المغوي المعروف، وأكمل دراستو 

ويظير أنو أعجب بو  ببغداد، ولما عاد إلى وطنو في الري خدم في دواوين أبي الفضل بن العميد،
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فقرنبو منو، وما لبث أن اختاره ليكون مربًيا لمؤيد الدولة، أخي عضد الدولة، وكانت إقامة مؤيد 
 الدولة بتصبيان، فتقام معو فييا، ولقب بالصاحب لصحبتو لو صغيًرا.

 

و ولما تقمد شؤون الدولة بعد أخيو عضد الدولة، اتخذ الصاحب وزيًرا لو، واستمر عمى وزارت
ىر، وقد  ٖ٘ٛحتى توفي، فوزر من بعده ألخيو فخر الدولة، وظل في الوزارة حتى وافتو منيتو عام 

قضى في الوزارة نحو ثمانية عشر عاًما، ويقال: إنن أباه ألف كتاًبا نصر فيو االعتزال، وكان محدًثا 
 عمى االعتزالت روى عنو ابنو وغيره، ويظير أّن ابن عّباد ورث ىذه الجوانب في أبيو، فقد نش

متطّمًسا متحّنًكا بزي أىل العمم لرواية الحديث  -وىو وزير-ومحبة العمم، ويقال: إنو خرج يوًما 
مالئو عمى الناس، وكما كان يولع بالحديث كان يولع بالمغة، وقد ألف فييا  كتاب " المحيط " في وا 

 ، وأيًضا رسالة صغيرة في الكشف عن مساوئ المتنبي.سبع مجمدت

 

ا من ريب في أنو لو لم يشغل بالوزارة، وال الكتابة لكان عالًما ممتاًزا من عمماء عصره، وم
ع عمى الشعر، وكان يعجب بالكتابة  ولعمو من أجل ذل  كان يشجع عمى التتليف، كما كان يشجي

وم الرفيعة، وَمَدَحو ُمَكاتََبًة الشريف الرضي، ويقول عنو أبو إسحا  الصابي: "واحتّف بو من نج
األرض، وأفراد العصر وأبناء الفضل، وفرسان الشعر من يربى عددىم عمى شعراء الرشيد، وال 
يقصرون عنيم في األخذ برقاب القوافي، ومم  رّ  المعاني "، وحدث ابن باب ، قال: "سمعت 
الصاحب يقول: مدحت بمائة ألف قصيدة شعر، عربية وفارسية، وقد أنفقت أموالي عمى الشعراء 

سابور بن أردشير  -عمى ما يظير-. وكان ينافسو في ىذه الحركة ٙباء، والزوار والقصاد"واألد
وزير بياء الدولة البوييي، الذي فتا الثعالبي في يتيمتو فصاًل لمداحو من الشعراء، وقد أنشت داًرا 

مقب ، ويقول ابن خمكان عن تمقبو بٔلمعمم في الكرخ ببغداد، كل ذل  منافسة مسماعيل بن عباد
الصاحب: وىو "أول من لقب بذل  المقب من الوزراء؛ ألنو كان يصحب أبا الفضل بن العميد، 
وذكر الصابي في كتاب التاجي أنو إنما قيل لو الصاحب؛ ألنو صحب مؤيد الدولة ابن بويو منذ 

 .المقب واشتير بو افاستمر عميو ىذ الصبا وسماه الصاحب،
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ًىا بو، واستغل فيو ىذا الجانب خصمو أبو حيان وقد كان الصاحب معجًبا بفنو تّيا
التوحيدي، فثمبو أقبا ثمب، ومن ثَْمِبو لو ما يقّصو من أّن رجاًل من أىل الشام " ورد إليو، فكان فيما 
استخبره عنو: رسائل من تقرأ عندكم؟ فقال: رسائل ابن عبٍد كان، قال: ومن؟ قال: رسائل الصابي، 

ائل الصاحب، فمم يفطن الرجل، ورآه الصاحب، فقال: تغمز حماًرا ال وغمزه أحد جمسائو ليقول رس
يحس". ويظير أنو كان يسجع في حديثو وكالمو، ويقص الرواة ُطَرًفا لو في ذل  كثيرة. يقول أبو 
حيان: " وكان َكَمُفو بالسجع في الكالم والقول، عند الجد واليزل، يزيد عمى كمف كل من رأيناه في 

ت البن المسّيِبّي: أين يبمغ ابن عباد في عشقو لمسجع؟ قال: يبمغ بو ذل  لو أنو رأى ىذه البالد، قم
سجعة تنحل بموقعيا عروة الُمْمِ ، ويضطرب بيا حبل الدولة، ويحتاج من أجميا إلى غرم ثقيل، 
وكمفة صعبة وتجشم أمور، وركوب أىوال لما كان يخّف عميو أن يْفِرج عنيا ويخمييا، بل يتتي بيا 

يستعمميا، وال يعبت بجميع ما وصفت من عاقبتيا "، وكانوا يزعمون أن سجعًة اضطرتو إلى عزل و 
قاضي مدينة قم، فزّنو قال يوما: أييا القاضي بقم، ثم حاول أن يكمل السجع فتعنتو ذل ، فقال: قد 

فظِو عزلنا ، فقم. ولعل أول ما يالحظ في سجع الصاحب، أنو يمتاز بالخفة والعذوبة فيو في ل
أكثر صفاء، وأكثر تنغيما من معاصريو من كتاب الدواوين. واقرأ ىذه الرسالة القصيرة، التي كتب 

 بيا إلى أحد القضاة، وقد وفد عميو في الرّي:

 

 .. إلى بمدو حططتي بو خيامي.تحدثت الركاب بسير أركل"

 .. بقادمةو كقادمة الحماـً .فكدت أطير مف شكؽو إلييا

نو ونيل المنى  أفح  ما قيل من أمر القادم؟ أم ظّن كتمانّي الحالم؟ ال واهلل! بل ىو در  العيان، وا 
ِسّيان، فمرحًبا أييا القاضي براحمت  ورحمت ، بل أىاًل ب  وبكافة أىم ، ويا سرعة ما فاح نسيم 

ونص  مسرا ، ووجدنا ريا يوسف من ريا ، فحث المطي تزل غمتي برؤيا ، وتزح عمتي بمقيا ،
عمى يوم الوصول نجعمو عيًدا مشرًفا، ونتخذه موسًما ومعرًفا، ورد الغالم، أسرع من رجع الكالم، فقد 

 أمرتو أن يطير عمى جناح نسر، وأن يتر  الصبا في عقال وأسر:

 

 .. فأدنتؾ نحكم يا زياد بف عامر.سقى اهلل داراتو مررت بأرضيا
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 زحزحف كؿ  اليكاجًر "... بمقياؾ قد .أصائؿ قربو أرتجي أف أناليا

 

أرأيت إلى ىذه الرسالة القصيرة، وما فييا من عذوبة المفظ، وجمال النغم؟ إن الصاحب حًقا 
نو ليتخذ في ىذا الفن جميع المفاتيا  أستاذ ماىر من أساتذة فن التصنيع في القرن الرابع، وا 

 الموسيقية التي عثر عمييا ابن العميد، فيو:

 سجعاتو، فزن طالت عادل بين ألفاظيا معادالت تخرج بيا من شذوذ الطول إلى ُيْعَنى ِبِقَصر
 ما يشبو القصر.

 ثم ىو ُيعنى بتلوان البديع يحميي بيا جّيد أساليبو، وقد كان يعنى عناية خاصة بموني التصوير
والجناس، ولعل ميمو إلى الجناس ىو الذي جعمو يكثر في رقع رسائمو من الجناس الناقص، 

ميمو إلى التصوير، فقد جعمو يبرع في أوصاف الطبيعة، حتى لتتحول جوانب من رسائمة  أما
إلى ما يشبو الشعر المنظوم كقولو في رسالة لو: " كتابي ىذا، وقد أرخى الميل سدولو، وسحب 
الظالم ذيولو "، وقولو في أخرى يصف مجمس أنس: " قد قابمتني شقائ  كالزنوج تجارحت 

ضعفت فبقي ذماؤىا، وسامتني أشجار كتن الحور أعارتيا أثوابيا، وكستيا فسالت دماؤىا، و 
أبرادىا، وحضرتني نارنجات ككرات من سفن ذىبت، أو ثدّي أبكاٍر خمقت "، وىذا جانب 
واضا في تصنيعو، وقد استطاع بو أن يطرف قراءه، وسامعيو بضرٍب من الشعر المنثور 

 الذي تمتمئ سجعاتو بالرشاقة، والخفة.

قد كان بيذا التصنيع، وما يندمج فيو من وشي السجع، والترصيع يتخذ مكانتو في عصره، و 
وىي مكانة جعمت أصحاب اممارات الفارسية يحسدون أصحاب الري، والجبل من البويييين عميو، 
ويتمنون أن لو صار إلييم، والح  أن الصاحب بن عباد كان أحد أساتذة البالغة في عصره، وبمغ 

  لتصنيع مبمًغا عظيًما من الزخرف، والتنمي ، وما يتصل بذل  من الزركشة، والتطريز.بمذىب ا
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 أبك حياف التكحيدم
 عمي بف محمد بف العباس

 ىػُْْ-َُّ
  

ىررر( ، فرري ٖٓٔولررد فرري بغررداد  نحررو سررنة ) .ىررو أبررو حيرران عمرري بررن محمررد العبرراس التوحيرردي
بعرد وفراة أبويرو  –وكفمرو عمرو  .أسرة فقيرة ، وكان أبوه يبيرع التوحيرد ، وىرو نروع مرن التمرر ، فُعررف برو

ليرو مسريئًا ، ولرو مبغضرًا ، فحصرل لرو نكرد الردنيا فري سرن مبكررة ،  وشيكًا ، ولكنو كان عميو قاسريًا ، وا 
 .متووكانت فاتحة الشقاء ، ولم تكن خات

 
ىرر( ، كمرا أخرذ عنرو أسررار التصروف ٕٚٙتمقى أبو حيان النحو عمرى أبري سرعيد السريرافي )ت

كمررررا تمقررررى الفقررررو الشررررافعي عمررررى أبرررري حامررررد  .ىررررر(ٖٗٛ، وأخررررذ عررررن عمرررري بررررن عيسررررى الّرمرررراني )ت
وعمررى عررالم عصررره محمررد بررن عمرري  –وكرران أبررو حيرران كثيررر المالزمررة لررو  –ىررر( ٕٖٙ)ت المرررورّوذي

( وأبري سرميمان ىررٖٗٙودرس المنطر  والفمسرفة عمرى يحيرى برن عردي )ت .ىرر(ٖ٘ٙالقّفال الشاشي )ت
 .، وغيرىمالمنطقي السجستاني

 
لى ابن العميد فري الرري منتجعرًا فمرم يرزد او  ألول عمرى قد كان التوحيدي قصد إلى الصاحب وا 

وكررران جزاؤىمرررا منرررو أن أّلرررف كتابرررو  .أن كمفرررو بنسرررخ الكترررب )الِوراقرررة( ، ولرررم يحرررظ مرررن ااخرررر بطائرررل
 .)أخال  الوزيرين( أو ما ُيعرف بمثالب الوزيرين ، وىو مطبوع

 
البوزجررراني ، فوصرررمو بررروزير صمصرررام الدولرررة  ىرررر( تعررررف عمرررى أبررري الوفررراءٖٙٚوفررري سرررنة )

وقرد جررت لرو  .فنرال لديرو حظروة ومكانرة وتحسرنت حالرو .جراًل كريمراً المعروف بابن العرارض ؛ وكران ر 
مرررع الررروزير مسرررامرات جمرررع منيرررا كتابرررو )اممتررراع والمؤانسرررة( وأىرررداه إلرررى أبررري الوفررراء ، وتررروفي سرررنة 

 .ىر(ٗٔٗ)
 

وكرران يطمرررا إلرررى حيرراة الرغرررد والسرررعة ،  .عرراش أبرررو حيرران حيررراة برررؤس وشررقاء ، وفقرررر شرررديد
 .ذلرر  فتخيرررب مسرراعيو ، ويكرررون مررن ذلررر  حقررد أبررري حيرران ، وغيظررروويعمررل جاىرردًا لكررري يصررل إلرررى 
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وكانررت نفررس أبرري حيرران عنررده عظيمررة ، رفيعررة المنزلررة ، كمررا اقترررن ىررذا باحتقررار مررن يررراىم دونررو مررن 
 .و )مثالب الوزيرين( نموذج لذل  .كبار القوم أو صغارىم

 
 كمف نثره قكلو :

في خصاؿو ثالثو ىف دعػائـ العػالـ،  ،المكئؿكالعمكد الذم عميو المعكؿ، كالغاية التي إلييا 
ؿ مصػػالح الخمػػؽ فػػي المعػػاش كالمعػػاد، كىػػف: الػػػدِّيف، ، كأصػػككأركػػاف الحيػػاة، كأميػػات الفضػػائؿ

مؽ، كالًعمـ؛ بيف يعتدؿ الحاؿ، كينتيي الكماؿ ، كينػاؿ أعػز مػا تسػمك إليػو ، كبيف تممػؾ األزمػةكالخي
، كالمصػالح، كالخمػؽ نظػاـ الػديف جمػاع المراشػد ف؛ أل كبيػف تػؤمف الغكائػؿ كتحمػد العكاقػب؛ اليمػة
بالعمـ يظير كالعمـ بالعمػؿ  ، كالخمؽت كالمنافع، كالعمـ رباط الجميع؛ كألف الديف بالعمـ يصحالخيرا
كاد ، فمف سمـ دينػو مػف الشػؾ كالمحػاء، كسػكء الظػف كالمػراء كثبػت عمػى قاعػدة التصػديؽ بمػيكمؿ

قو مف دنس المالؿ، كلجاج الطمع، كىجنة البخؿ، ككػاف لػو مي ، كطٌير خي اليقيف الذم أقٌر بو البرىاف
كحظي بالعمـ الذم ىػك حيػاة الميػت،  ،مف البشر نصيب، كمف الطالقة حظ، كمف المساىمة مكضع

اف بكؿ شرؼ ، كخال عف كٌؿ غبػاكةو، كبػرئى مػف ، كبز بكؿ فضؿ، ككماؿ اإلنساف فقد برٌ كحمي الحيٌ 
 كصار إلى الغاية القصكل.، كؿ معابةو، كبمغ الٌنجد األشرؼ

                    

 

 

 ) القاضي الفاضؿ (

ثِّؿ :               نُّع " كييمى  " مدرسة الت صى

 

ىو عبد الرحيم البيساني، ولد في عسقالن، فيو عسقالني األصل كابن الشخباء؛ وولي أبوه 
ديوان امنشاء في القاىرة قضاء بيسان من قبل الفاطميين، فنسب ىو إلييا، ولما شب أرسل إلى 

ىر"، وتتممذ عمى أشير الكتاب، وكان ٗٗ٘-ٕٗ٘تخرج فيو، فحضر إلى مصر في عيد الحافظ "يل
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الموف  ابن الخالل حينئذ رئيس ديوان امنشاء، وكان معو ابن قادوس األديب المشيور، فمزميما، 
الكتابة؟ فتجابو: إني أحفظ القرآن مثل بين يدي الموف  ستلو: ماذا أعددت لفن  اويقول الرواة: إنو لم

الكريم وديوان الحماسة، فتمره أن يحمل شعر الحماسة كمو، ثم ما زال بو يدربو عمى الكتابة حتى 
نبغ فييا، ولكنو لم يستمر مع الموف ، بل ذىب إلى قاضي امسكندرية المسمى بابن حديد، فكتب 

ىر" اطمع عمى ٛ٘٘-ٙ٘٘: العادل ابن رزي  "عنو كتًبا حبرىا تحبيًرا ممتاًزا، ويقال إن الوزير
بعضيا: فتعجب بيا، وطمبو ليسمكو في كتاب ديوانو، فعاد إلى القاىرة، ومكث في ديوان امنشاء 
حتى وفد أسد الدين شيركوه، فقربو منو واتخذه كاتبو، ولما توفي استخدمو صالح الدين. ويظير أنو 

الح الدين يتخذه وزيره، ومشيره كما يتخذه كاتبو، وروي أخمص ليذه األسرة منذ قدوميا، فزننا نجد ص
عنو أنو قال: " واهلل ما ممكت البالد بسيوفكم وال برماحكم، ولكن بقمم القاضي الفاضل "، ويقول ابن 
فضل اهلل العمري: " كان القاضي الفاضل ىو الدولة الصالحية كان كاتبيا ووزيرىا، وصاحبيا 

والمجيز لبعوثيا، ومع ىذا كمو كان ال يزال منكًدا مبتمى بضنا قمبو ومشيرىا، والحاكم في كميا، 
.. وليذا كان ال يتكمف مع السمطان سفًرا في كل مرة، وكان العماد .وجسمو، ومرض ىمو وسقمو

ينوب عنو "، وذكر القاضي نفسو عمتو في أحد خطاباتو فقال: " والمممو  في حال تسطير ىذه 
 -وجسد، ووجع أطراف وعميل كبد "، وكما كان القاضي عميال كان  الخدمة جامع بين مرضي قمٍب 

َتْزَوّر عنو العين. وتختمف الروايات في الخميفة، الذي جاء القاضي الفاضل في  -عمى ما يظير 
عصره إلى مصر ىل ىو الحافظ أو ىو ابنو الظافر، ورجحنا األولى؛ ألنيا ىي التي تتالءم مع 

األسعد: "كان القاضي الفاضل دميم الخمقة، وكان لو حدبة ظاىرة تاريخ القاضي الفاضل، قال 
خمف ظيره وكان يسترىا بالطيمسان، حتى ال تظير لمناس". وىذا الرجل العميل القبيا بمغ من فن 
الكتابة، وتجويده ما لم يبمغو أحد في عصره. يقول العماد األصبياني في حقو: " َرب  القمم والبيان، 

والقريحة الوقادة والبصيرة النقادة، والبديية المعجزة، والبديعة المطرزة، والفضل الذي  والمسن والمسان،
ما سمع في األوائل، ممن لو عاش في زمانو لتعم  بغباره، أو جرى في مضماره، فيو كالشريعة 

ويطمع األنوار، ويبدع  ، يخترع األفكار،المحمدية التي نسخت الشرائع، ورسخت بيا الصنائع
 ار".األزى
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ويقول النويري: "إلى القاضي الفاضل انتيت صناعة امنشاء ووقفت، وبفضمو أقرت أبناء 
البيان واعترفت، من بحر عممو رويت ذوو الفضائل واغترفت، وأمام فضمو ألقت البالغة عصاىا، 
وبين يديو استقرت بو نواىا، فيو كاتب الشر  والغرب في زمانو وعصره، وناشر ألوية الفضل في 
مصره وغير مصره، ورافع عمم البيان ال محالة، والفاضل بغير إطالة "، وقد أشاد بو وبفنو كل من 

 إلى أنو صاحب طريقة، -األصبياني وعمى رأسيم العماد-تعرضوا لترجمتو، كما أشار كثير منيم 
لعربي، ولكن ينبغي أن ال نظن من ذل  أن القاضي الفاضل ابتكر مذىًبا جديًدا، في تاريخ النثر ا

إنما كل ما ىنا  أنو قمد أصحاب التصنع فتحسن التقميد، ومن الميم أن نعرف أن الكتاب في 
األقاليم المختمفة، منذ القرن السادس أخذوا يغمرون بذو  التصنع في الكثير األكثر، وقمما تركوا 

بابن  ىذا الذو  إلى ذو  التصنيع، وبدأت ىذه المرحمة في مصر ال بالقاضي الفاضل، ولكن
الشخباء في العصر الفاطمي، والقاضي الفاضل نفسو حين كان يكتب في العصر الفاطمي، كان 
يكتب بيذا الذو ، وانظر إليو يستيل رسالة كتب بيا عن العاضد آخر الخمفاء الفاطميين: " كتابنا 

الشباب، عن مودٍة ظاىرة األسباب، متظاىرة األنساب، ضافية جمباب  -أطال اهلل بقاء الممي   -
وعوائد عوراف ال يتنكر معروفيا، ووفود فوائد ال يتصدع تتليفيا، ومساعي مساعد ال ينقض 
معروفيا، وال ينقض مسوفيا، وسعادة بالخالفة التي عذ  بو أمرىا، وأوضا سرىا، ومأل سرائرىا 

 وسريرىا، وأطمع شمسيا وقمرىا ".

 

معان في ىذا الجناس  وىذه الصورة من التعبير، وما يطوى فييا من تشخيص وجناس، وا 
ىي الصورة العامة لكتابة القاضي الفاضل؛ ومن يرجع إلى بقية ىذه الرسالة في صبا األعشى، 
يجد فييا ما اشتير بو من اقتباسو اي الذكر الحكيم، كما يجد اىتمامو البالغ بالتنظير، بحيث ال 

ذا قمنا: إن فن القاضي الفاضل استوى لو نيائًيا في العصر الفاطمي، ونحن نعرض عمى نغمو إ
وىي رسالتو عن صالح الدين إلى الخميفة ببغداد،  -القارئ قطًعا من رسالة تعتبر أشير ما دبجو 

حتى يطمع عمى خصائصو األدبية في أروع أثر أدبي عني  -يزف إليو البشرى بفتا بيت المقدس 
 : وىو يستيميا عمى ىذا النمط ،بيجوبو وبتد

 
" أداـ اهلل الديكاف العزيز النبكم الناصرم، كال زاؿ مظافر الحد بكؿ جاحد، غني التكفيؽ عف رأم 
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كؿ رائد، مكقكؼ المساعي عمى اقتناء مطمقات المحامد، مستيقظ النصر كالسيؼ في جفنو 
ف كاف ال يمقى إال راقد، كارد الجكد كالسحاب عمى األرض غير كارد، متعدد م ساعي الفضؿ كا 

بشكر كاحد، ماضي حكـ القكـ بعـز ال يمضي إال بنسؿ غكم كريش راشد، كال زالت غيكث 
فضمو إلى األكلياء أنكاء إلى المرابع، كأنكارنا إلى المساجد، كبعكث رعبو إلى األعداء خيالن إلى 

 المراقب، كخياال إلى المراقد ".

 

كما عني في مستيل الرسالة  -ي ىذه القطعة الصغيرة عني وأنت ترى القاضي الفاضل ف
بتلوان البديع وخاصة لون الجناس، وذىب يطيل في عباراتو، حتى يحق  ما يريد من  -العاضدية 

جناس وتنظير وتشخيص، وما من ش  في أننا نحس في كل ذل  ذو  أصحاب التصنع، إذ نراه 
يمكن، من جناسات منقوصة، وغير منقوصة، يحاول أن يمرن أسموبو عمى أن يحمل أوسع ما 

واستمر في الرسالة، فستراه يقول عن صالح الدين، وفتحو لبيت المقدس إنو: "فاز من بيت المقدس 
بذكر ال يزال الميل بو سميًرا، والنيار بو بصيًرا والشر  ييتدي بتنواره، بل إن أبدى نوًرا من ذاتو 

ال تكنو أغسا  السدف، وذكر ال تواريو أورا  الصحف، وكتاب ىتف بو الغرب بتْن َواِرْه؛ فزنو نور 
... وعثرت قدمو .الخادم ىذا، وقد أظفر اهلل بالعدو الذي تشظت قناتو شفًقا، وطارت فرقو فرًقا

وكانت األرض ليا حميفة، وغضت عينو وكانت عيون السيوف دونيا كسيفة، ونام جفن سيفو، 
ون، وجدعت أنوف رماحو وطالما كانت شامخة بالمنى أو وكانت يقظتو تري  نطف الكرى من الجف

راعفة بالمنون، وأضحت األرض المقدسة الطاىرة وكانت الطامث، والرب المعبود الواحد، وكان 
عندىم الثالث، فبيوت الشر  ميدومة، ونيوب الفكر ميتومة، وقد ضربت عمييم الذلة والمسكنة، 

 ".أصحاب المشتمة إلى أصحاب الميمنةعبادتو من  وبدل اهلل مكان السيئة الحسنة، ونقل بيت

 

وواضا أن سمات القاضي الفاضل، التي رأيناىا منذ مطمع الرسالة ال تزال ىي نفسيا، فيو 
يعمم في جميع جوانبيا ميمو الشديد إلى التشخيص، كما يعمم ميمو إلى ألوان البديع وخاصة لون 

و من تامة وغير تامة، واستيدفت في أثناء ذل ؛ الجناس، وكان ما يزال يستخدمو في جميع أشكال
ألن يوري بين كممة "بتنواره" وكممة "بتن واره"، وقاده استيدافو ليذا النوع من الجناس إلى أن يستخدم 
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التورية كثيًرا في نثره، وقد نسب القدماء إليو استخدامو ىذا المون ألول مرة في تاريخ أدب مصر 
ر الشريف العقيمي في المغرب، والخريدة، يجد أن ىذا المون عرف في امسالمية، ولكن من يقرأ شع

مصر منذ أوائل القرن الخامس، وكل ما يمكن أن يضاف إلى القاضي الفاضل، أنو ربما كان من 
أوائل من نقموه من الشعر إلى النثر، وميما يكن فقد كان القاضي الفاضل، يعنى بتن تضم كتبو 

عنصر الجناس والتشخيص، وتضمين الشعر ثم عنصر االقتباس عناصر مذىب التصنع، وخاصة 
من آي القرآن الكريم، عمى نحو ما نجد في القطعة السابقة، إذ نظم في عبارتو قولو تعالى: 

ـي الذِّل ةي  مىٍيًي ًربىٍت عى ضي وبدل اهلل مكان السيئة الحسنة" وقال: " ن أصحاب وكذل  قال: " كىاٍلمىٍسكىنىةي{، }كى
ى أصحاب الميمنة "، وفي ىاتين العبارتين ألفاظ من القرآن الكريم. ومع ذل  فعناصره المشتمة إل

الفنية التي يستخدميا لم نتبينيا كميا حتى اان، فينا  عنصر ميم كان يستخدمو في كتابتو، وىو 
 عنصر التصنع لمصطمحات العموم، واستمر في الرسالة اانفة فستراه يقول:

 

منائر والكنائس مساجد، ويبوئ بعد أىل الصمبان أىل القرآن لمذب عن "كان يبدل المذابا 
دين اهلل مقاعد، ويقر عينو وعيون أىل امسالم أن تعم  النصر منو ومن عساكره بجارٍّ ومجرور، 
وأن ظفر بكل سور، ما كان يخاف زلزالو وزيالو إلى يوم النفخ في الصور". وال ش  أن القارئ قد 

شير إليو، وىو أن القاضي الفاضل تصنع ىنا لذكر الجار والمجرور، وراعى الحظ ما نريد أن ن
  .تتم ما يدل بو عمى براعتو في فنوالنظير، فذكر كممة "تعم " وكل ذل  ليس

وميما يكن فزن القاضي الفاضل، كان أبمغ كتاب العصر األيوبي، وقد ظمت المصطمحات، 
ب المصريين من بعده، حتى ليقول النويري: " إن التي يستخدميا في فنو أساسية عند جميع الكتا

كل فاضل بعد الفاضل فضمة "، ولم يكن ىذا إحساس النويري وحده، بل كان إحساس جميع الكتاب 
بعده، فقد اتخذوا آثاره مثميم األعمى الذي يحذونو ويقمدونو، ومن أجل ذل  كنا ال نخطئ إذا قمنا: إن 

بيا يصوغون دائًما عمى مثالو، وينسجون غالبا عمى العصور التي تمتو في مصر، كان أصحا
 .منوالو

 فف المقامات
 



41 
 

 الَمقامات فن قصصي في األدب العربي أنشته بديع الزمان اليمذاني في القرن الرابع
الذي ُيمقى  اليجري. والمقامة لغًة تعني المجمس، ثم تطّورت داللتيا الحًقا فتصبحت تعني الحديث

ّما بغرض الثقافة العامة أوعمى الناس، إما بغرض  الّتسّول. ثم اكتسبت أخيًرا  النصا وامرشاد وا 
 .داللتيا االصطالحية المعروفة

 
أو البديعية، كما أجمع النقاد عمى تعريفيا، أقرب ما تكون لقصة قصيرة  والمقامة الفنية

حدث طريف، نموذج إنساني ُمكد ومتسّول. ولممقامة راٍو وبطل، وىي تقوم عمى  مسجوعة بطميا
أو الثورة  مفارقة أدبية أو مستلة دينية أو مغامرة مضحكة تحمل في داخميا لوًنا من ألوان النقد مغزاه

 .أو السخرية، وضعت في إطار من الصنعة المفظية والبالغية
 

 الرغم من أن نشتة المقامة مرتبطة ببديع الزمان، إال أن ريادتو ليذا الفن القصصي وعمى
نما  الف بين الّدارسين. ففري  منيم يذىب إلى أن بديع الزمان لم يبتكر ىذامازالت موضع خ الفن وا 

الفري  ااخر فيعتقد أن  سبقو إليو ُكّتاب آخرون مثل ابن دريد، وابن فارس، والجاحظ وغيرىم. أما
ى الصواب إليو. وربما كان الرأي األقرب إل بديع الزمان ىو المبتكر الحقيقي ليذا الفن وأنو لم ُيْسب 

أشكال الكتابات القصصية التي سبقتو وتتثر بمضامينيا  ىو أن بديع الزمان قد استعان بكثير من
 .النيائي الذي لم يطرأ عميو أي تغيير ُيذكر إلى يومنا ىذا لُيخرج فن المقامة في شكمو

 
مات الزمان اليمذاني االثنتان والخمسون أنموذًجا يحتذيو كّتاب المقا ظمت مقامات بديع

بعده. وأول ىؤالء وأشيرىم الحريري الذي كتب مقاماتو المشيورة واعترف بريادة  الذين جاءوا من
فكتبوا في  الزمان ليذا الفن. انظر: الحريري. ثم تبعو عدد كبير من الكّتاب القدامى والُمحدثين بديع

طي من األندلسيين. والسرقس ىذا الفن، من أبرزىم الزمخشري وجالل الدين السيوطي من المشارقة،
 .وأما المحدثون فتىميم اليازجي والمويمحي

 
امطار الفني لممقامة عمى شخصيتين رئيسيتين مختمفتين ىما: شخصية الراوي  يقوم
لظيور  البطل. فالراوي ر الذي ينتمي إلى طبقة اجتماعية متوسطة ىو الذي يمّيد ر غالًبا ر وشخصية

عادة شخصية  كل ىذا ُيْحِسن طريقة تقديم البطل الذي يكونالبطل، يتابعو حيثما حل، وىو في 
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عجيبة عمى التّنّكر، فيو  ساخرة فصيحة ذكية بميغة تنتمي إلى طبقة اجتماعية متدنية، ولديو قدرة
كتس، ومرة ثالثة فقيًيا وىكذا. وىو في كل  يجيد لبس األقنعة، فتارًة نراه ناسًكا واعًظا وأخرى نديم

 .والحيمة والخداع لنيل ىدفو ممن ينخدعون بمظيره عمى الفصاحة والذكاء ىذه األحوال يعتمد
 

أىم موضوعات المقامة، إال أنيا ليست الموضوع الرئيسي ليا،  وبالرغم من أن الّتسّول من
ن كانت صنعة مالزمة لمبطل؛ فقد عالجت المقامة موضوعات شتى مثل النقد بتنواعو المختمفة :  وا 

واألدب  جتماعي، وفييا التعميم المغوي واألسموبي، والوعظ وامرشاد، والحيمةوالمذىبي واال األدبي
 .واأللغاز

 
استخدام المحّسنات البديعية  تعتمد المقامة في أسموبيا عمى قالب السجع، وعمى امكثار من

الحال في مقامات الحريري بصفة  والمفظية بتنواعيا المختمفة، وعمى توظيف الغريب كما ىو
 .خاصة

 
المقامة وبعض األجناس األدبية الحديثة مثل القصة  وحاول بعض الباحثين أن يربطوا بين

ن َشابيت ىذه األجناس في بعض خصائصيا،  القصيرة والرواية والمسرحية، إال أن المقامة وا 
فالمقامة ليست أّيا من ىذه األجناس الثالثة، إنيا جنس قصصي  .فستظل ىذه المَشابية سطحية

 .بذاتو عربي قائم
 

الكّتاب الُفرس، كما  ولفن المقامة أىمية خاصة في مجال األدب المقارن، فقد قمندىا بعض
أسبانيا في القرن السادس عشر  ُيعتقد أنيا أسيمت في ظيور رواية الُمْكِدين التي ظيرت في

الرواية النثرية بمفيوميا الحديث، نظًرا لمتشابو  الميالدي، ثم شاعت في أوروبا لتصبا مقدمة لظيور
المكدين األسبانية وبين أبي الفتا امسكندري وأبي زيد السروجي،  الكبير بين البيكارو بطل رواية

 .الزمان والحريري بطمي مقامات بديع
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بديع الزمان اليمذانى وىو أبو  أىم أعالم فن المقامات في العصر العباسي الثانيومن 
ىر = ٜٖٛل أحمد بن الحسين بن يحيى الذي سكن ىراة من بالد خراسان وُتوفي بيا في سنة الفض

 .م وكان ذل  في خالفة القادر باهللٛٓٓٔ
 

وقد كتب بديع الزمان مقاماتو الذائعة الصيت وأبدع فييا، وىو أول من استوى عمى يده ىذا 
مداه أبو محمد القاسم بن عمي الحريري  الفن في المغة العربية. وقد حذا حذوه ووصل بيذا الفن إلى

البصري الذي اعترف في صدر مقاماتو بتنو جعل مقامات البديع مثااًل لو. وقد توفي الحريري في 
 .م بالبصرة إبان فترة نفوذ السالجقة، وذل  في خالفة المسترشد باهللٕٕٔٔىر = ٙٔ٘حدود سنة 

 

ا تتضاءل بجانبو شيرة مقامات االنتشار حدًّ والمالحظ أن شيرة مقامات الحريري بمغت من 
الرائد األول بديع الزمان. وتكشف مقامات الحريري عن البراعة الكبيرة لصاحبيا في التصرف في 

وأفكار، وىي إحدى الوسائل الميمة لمن يبحثون عن إثراء  المغة وتطويعيا لما يريده من معانٍ 
 .ممكاتيم المغوية

 فن المقامات المقامة البغدادية لبديع الزمان اليمذاني:ومن النماذج المشيورة في  

 المقامة البغدادية لبديع الزماف اليمذاني

 

 اأَلَزاَذ، وَأَنا ِبَبْغَداَذ، َوَلِيَس َمْعي َعْقٌد َعمى َنْقٍد، َفَخْرْجتُ  َحدنثََنا ِعَيسى ْبُن ِىَشاٍم َقاَل: اْشَتَيْيتُ 
ُف ِبالَعْقِد ِإَزاَرُه، َفُقْمتُ  َأَحمنِني الَكْرَخ، َفِزَذا َأَنا ِبَسواِديٍّ َأْنَتِيُز َمَحالنُو َحتنى   :َيُسوُ  ِبالَجْيِد ِحِماَرُه، َوَيَطري

 ى الَبْيِت،َأْقَبْمَت؟ َوَأْيَن َنَزْلَت؟ َوَمَتى َواَفْيَت؟ َوَىُممن ِإلَ  َظِفْرَنا َواهلِل ِبَصْيٍد، َوَحيناَ  اهلُل َأَبا َزْيٍد، ِمْن َأْينَ 
: َلْسُت ِبَتِبي َزْيٍد، َوَلِكنيي َأْبو ُعَبْيٍد، َفُقْمُت: َنَعْم، َلَعَن اهلُل الشنيَطاَن، َوَأْبَعَد النيْسياَن،  َفَقاَل السنواِدي 

َبْعِدي؟ َفَقاَل:َ قْد َأْم َشاَب  ُطوُل الَعْيِد، َواْتَصاُل الُبْعِد، َفَكْيَف َحاُل َأِبيَ  ؟ َأَشاٌب َكَعْيدي، َأْنَساِني َ 
ِبيُع َعَمى ِدْمَنِتِو، َوَأْرُجو ننا ِإَلْيوِ  َنَبَت الرن َراِجُعوَن، َواَل َحْوَل واَل  َأْن ُيَصييَرُه اهلُل ِإَلى َجننِتِو، َفُقْمُت: ِإننا هلِل واِ 
السنواِدي  َعمى  اِر، ُأِريُد َتْمِزيَقُو، َفَقَبَض َوَمَدْدُت َيَد الِبَداِر، ِإلي الِصدَ  ُقوَة ِإالن ِباهلِل الَعِميي الَعِظيم،
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ْقَتُو، َفُقْمُت: َىُممن ِإلى الَبْيِت ُنِصْب َغَداًء، َأْو ِإَلى الس وِ   َخْصِري ِبِجمْعِو، َوَقاَل: َنَشْدُتَ  اهلَل ال َمزن
تْ  َنْشَترِ  الَقَرِم، َوَعَطَفْتُو َعاِطُفُة المنَقِم، َوَطِمَع، َوَلْم  ُو ُحَمةُ ِشواًء، َوالس وُ  َأْقَرُب، َوَطَعاُمُو َأْطَيُب، َفاْسَتَفزن

ُجوَذاَباُتُو َمَرقًا، َفُقْمُت: اْفِرْز ألَِبي َزْيٍد ِمْن  َوَقَع، ثُمن َأتَْيَنا َشوناًء َيَتَقاَطُر ِشَواُؤُه َعَرقًا، َوَتَتَساَيلُ  َيْعَمْم َأننوُ 
َقاِ ،  ُو ِمْن ِتْمَ  الَحْمواِء، واْخَتْر َلُو ِمْن ِتْمَ  اأَلْطباِ ،ثُمن ِزْن لَ  َىذا الشيواِء، واْنِضْد َعَمْيَيا َأْوَراَ  الر 

َعَمى ُزْبَدِة َتن وِرِه،  الس مناِ ، ِليَتُكَمُو َأُبو َزْيٍد َىنينًا، َفتْنحى الشنواُء ِبَساُطوِرِه، َوُرشن َعَمْيِو َشْيَئًا ِمْن َماءِ 
 ثُمن َجمَس َوَجَمْسُت، وال َيِئَس َوال َيِئْسُت، َحتنى اْسَتوَفْيَنا، َوُقْمتُ  ميا َكالكْحِل َسْحقًا، َوَكالطيْحِن َدْقا،َفَجعَ 

َأْجَرى ِفي الُحْموِ ، َوَأْمَضى ِفي الُعُروِ ،  ِلَصاِحِب الَحْمَوى: ِزْن ألَبي َزْيٍد ِمَن الم وِزينج ِرْطَمْيِن َفْيوَ 
َكْوَكبين المنْوِن، َيُذوُب  َيْوِمين الننْشِر، َرِقيَ  الِقْشِر، َكِثيِف الَحْشو، ُلْؤُلِؤين الد ْىِن، َلْيمني الُعْمِر، َوْلَيُكنْ 

ْمِغ، َقْبَل الَمْضِغ، ِلَيْتُكَمُو َأَبو دَ  َكالصن زْيٍد َىِنينًا، َقاَل: َفَوَزَنُو ثُمن َقَعَد َوَقعْدُت، َوَجرن ْدُت، َحتىن  ََ َوَجرن
ارنَة، اْسَتْوَفْيَناُه، ثُمن ُقْمُت: َيا َأَبا َزْيٍد َما َوَيْفثَت ىِذِه الم َقَم  َأْحَوَجَنا ِإَلى َماٍء ُيَشْعِشُع ِبالثنْمِج، ِلَيْقَمَع َىِذِه الصن

واَل  ْربِة ماٍء، ثُمن َخَرْجُت َوَجَمْسُت ِبَحْيُث َأَراهُ ِبَسقناٍء، َيْتِتيَ  ِبشَ  الَحارنَة، اْجِمْس َيا َأَباَ زْيٍد َحتنى نْتِتي َ 
ا َأْبَطتُت َعَمْيِو َقامَ  َأْيَن  :السنواِدي  ِإَلى ِحَماِرِه، َفاْعَتَمَ  الشنّواُء ِبِزَزاِرِه، َوَقالَ  َيَراِني َأْنُظُر َما َيْصَنُع، َفَممن

َىاَ ،  َفَمَكَمُو َلْكَمًة، َوثَننى َعَمْيِو ِبَمْطَمٍة، ثُمن َقاَل الشنّواُء: ْمُتُو َضْيَفًا،َثَمُن ما َأَكْمَت؟ َفَقاَل: َأُبو َزْيٍد: َأكَ 
 السنَواِدي  َيْبِكي َوَيُحل  ُعَقَدُه ِبَتْسَناِنِو َوَيُقوُل: َكْم ُقْمتُ  َوَمَتى َدَعْوَناَ ؟ ِزْن َيا َأَخا الِقَحِة ِعْشِريَن، َفَجَعلَ 

  :َفَتْنَشْدتُ  ْيِد، َأَنا َأُبو ُعَبْيٍد، َوْىَو َيُقوُل: َأْنَت َأُبو َزْيٍد،ِلَذاَ  الُقرَ 

 
ػالىػػػػػػػػػػػػػوٍ  اٍعًمػػػػػػػػػػػػٍؿ ًلًرٍزًقػػػػػػػػػػػػؾى كيػػػػػػػػػػػػؿ  آلػػػػػػػػػػػػػٍو     الى تىٍقعيػػػػػػػػػػػػدىف     ًبكيػػػػػػػػػػػػؿِّ حى

الىوٍ  فىالمىٍرءي يىٍعًجزي              كىاٍنيىٍض ًبكيؿِّ عىًظػيىمةو       الى مىحى

 

 

 :معاني المفردات

( المحال: ٖ( النقد: ما ُص  من الذىب والفضة ، )ٕ، ) زاد : من أجود أنواع التمراأل(ٔ)
( السوادي: نسبة إلى ٘( الكرخ : في الجانب الغربي من بغداد ، )ٗجمع محل ، أمكنة بيع األزاد، )

( ٙ، )تبدو من بعيد سوداء المون  السواد في العرا  حيث تكتسي األرض بالخضرة الداكنة التي
( كعيدي: أي معرفتي بو ، أي ٛ( الصيد : ىذا السنوادي المغفل ،)ٚر : ما يشد  في الوسط ، )امزا
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( الدمنة : األثر ، والمقصود ىنا القبر ، وقيل ٜىل ىو با  في شبيبتو كما أعرفو أم أصبا شيخًا،)
رب داره وينبت الربيع عمى آثارىا ،) البدار: أي  (ٓٔالمقصود أنو مات من زمن بعيد يكفي ألن تخن

( الصدار : قميص صغير يمي الجسد ، أو ىو ثوب ُيْسَبُل حتى ٔٔالمبادرة ، المقصود وسارعت،)
 يغشى الصدر بتمامو ، والمقصود أنو يريد التمزي  جزعًا عمى والده.

 المقامة تحميؿ

 القرن ذل  في العباسي المجتمع في الشائعة السمو  أنماط من نمطاً  البغدادية المقامة تمثل
 يمتمسون الذين المْكدين طبقة في تتمثالن اجتماعيتين يحتين شر بين وتّميز(،  اليجري الرابع) 

 عمى يعيشون الذين السيواد أىل وطبقة،  ااخرين واستغفال الحيمة طري  عن السبل بتيسر الرز 
،  االجتماعي التركيب نس  وليس النص ىذا في المستيدف ىو السموكي النمط أن والحقيقة، الفطرة
 وممكاتيم المغوية مياراتيم استغمو الذين المتتدبين من الطبقة بتم  األمر إليو آل عما تفا فيي

 البديع بال عن يغب لم االنتقادي االجتماعي الجانب ولكن، واستغفاليم بالناس اميقاع في العقمية
 الترويا بقصد الكاتب أىداف من ىدفاً  تكون أن يمكن التي السخرية أما،  النص ىذا ينشيء وىو
 االجتماعية األدواء أثقمتو الذي العصر روح عن بمعزل ليست فزنيا أعبائو من والتخفيف القارئ عن

 .بمقدار إال وارداً  كان المغوي التعميمي اليدف أن أظن وال،  والخمفية

 التي الخفيفة األسجاع حيث اختطو الذي البديعي المنيج في واضحة الكاتب براعة بدت وقد      
 من خالياً  رشيقاً  تمقائياً  انسياباً  فتنساب متكمفة غير الخاطر عفو األولى لموىمة يبدو كما تتتي

 ال الكاتب أن ذل  يؤكد ومما، المتتالية التداعيات في االنسياب ىذا تبدي وقد،  والتوع ر التعسف
 السجع منزسار فينعت  المعنى لدواعي يستجيب ما كثيراً  بل،  المطول السجع يمتزم أن يحاول
ن حين إلى ولو مترسالً  لينطم   أنتيز فخرجت) مثال يقول فيو، داللة ذو ولكنو قميالً  ىذا كان وا 
 ىذه يميز ما وأىم،  ضروريا ذل  كان حين السجع التزام من متحمالً ( الكرخ أحمني حتى محالو
،  وطبيعتو الحدث لدواعي واستجابتيا والحوشية الغريبة األلفاظ من كبير حد إلى خموىا المقامة
 :في يتمثنل النص ىذا في واضحاً  قصصياً  نزوعاً  نشيد وليذا

 نقوده صرة ويعقد حماره يسو  وىو السوادي لنا ور فقد، بالحوار يضج الذي المشيد حيوية – أكالن   
 .القدر لو يخبئو عما غفمة في وىو المدينة إلى ييبط لقروي حية صورة أمام بنا فزذا، 
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 جيد بشكل وتوظيفو،  والنفسي العقمي الشخصية لتكوين ومناسبتو  وحركيتو الحوار دينامية -ثانيان   
 عيسى  الراوي استرسال في ذل  تمثل وقد،  المقامة في الرئيستين الشخصيتين أعما  عن لمكشف

 عمى يرد الذي الحواري المقطع وقصر،  لصالحو وتغييره الموقف عمى السريع والتفافة ىشام بن
 .منطقو وسذاجة السوادي لسان

 إلى ال والتصوير التمثيل إلى يمجت قد فيو الحركة خالل من شخصياتو رسم في البديع براعة -ثالثان  
 .القصصية الكتابة منيج من كبير حد إلى يقرًّبو ما وىذا وامخبار التقرير

 منيج إلى أقرب بسيطة حبكة وىي،  التشوي  وعنصر المفاجتة عمى القائمة الحبكة -رابعان  
 .الموقف طرافة وعمى،  المنتظم الخيطي التسمسل عمى قائمة فيي الشعبي القصص

،  والبيئي االجتماعي الوعاء ذكر الكاتب يغفل فمم، والمكان بالزمان يختص فيما أما -خامسان 
 وىو،  العرا  سواد إلى ينتمي فالسوادي،  بارزة االنتماء وىوية،  بغداد في وقعت قد القصة فتحداث

 .فييا النفسي البعد الكاتب يغفل ولم،  والسموكية النفسية خصائصيا ليا اجتماعية بيئة

 كبؤرة جاءت التي القصة نياية بيا تفضي القصيرة لمقصة شرط ىي التي األثر وحدة -سادسان 
ن،  برمتو الموقف عناصر عن كشفت مضيئة  .بيا أرىصت مقدمات سبقتيا وا 

 :البديع مقامات خصائص

 :بالمضمكف المتعمقة الخصائص -أكالن 

 منو متعددة لجوانب صورة وترسم العصر واقع تعالج متعددة موضوعات البديع مقامات تناولت    
 عمى المتمرد الناقد موقف وىو،  عصره في البديع موقف عن تعبر أنيا الباحثين من العديد يرى، 
 .السالبة العصر ذل  قيم

 بين تجمع الصفة وىذه،  المقامات لبطل مالزمة صفة وىي،  الكدية الموضوعات ىذه أبرز ومن   
ل االحتيال  إلى العمماء من بكثير حدت التي الدوافع تصوير إلى البديع ورائيا من وييدف،  والتسو 
 المختمفة بتنواعيا الحيمة أو األسموبية البراعة خالل من،  مختمفة بتشكال السمو  ىذا ممارسة
 يعمم ألنو الميل في النزول إلى البديع مقامات بطل االسكندري  الفتا أبو يمجُت  حيث ليالً  كالطرو 

 المسماة البديع مقامة في ذل  ويتضا،  بالعمى التظاىر أو العرب عند مكرم معزز الميل ضيف أن
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 في كما بو الناس ويضح  القرد يرقص من يمتينيا التي(  القرادة)  امتيان أو( المكفوفية)  بر
 (.الجرجانية)  المقممة في كما الحال وسوء العيال بكثرة التظاىر أو،  القردية المقامة

،  الموضوع ىذا المقامة في عالج فقد،  األدبي النقد( الكدية غير)  األخرى الموضوعات ومن    
 الرابع القرن في ساد الذي الصنعة لمذىب االنتصار في تتمثل وىي أدبية مدرسة صاحب كان إذ

 من نفوره عميو عاب إذ( الجاحظية المقامة)  في لمجاحظ نقده خالل من ذل  واتضا،  اليجري
 وعاب( ، المضيرية)  مقامتو في أيضاً  الجاحظ نقد وقد،  والسيولة االسترسال إلى وجنوحو التصنيع

 وذل  المتداولة النقدية ااراء ذكر إلى عمد إذ التعميمي النقد إلى وعمد االستطراد في طريقتو عميو
 كما ومعتقداتيم المتكممين أساليب نقد بل األدب عمى ذل  في يقتصر ولم،  القريضية مقامتو في
 ( .المارستانيية)  المقامة في فعل

 مختمفة أساليب يستخدم وىو،  الجوانب أبرز من البديع مقامات في التعميمي الجانب ولعل   
 (.الشعرية المقامة)  في األلغاز واستخدم،  العراقية المقامة في كما واأللغاز المحيًّرة كاألسئمة

 


