
 
 
 
 
 

 
 التي بغداد مأساة ه فيشعرو الواعظ الكوفي الدين شمس الشاعرعن  البحث هذا يتحدث

 التتار، أيدي على ونهب وحرق تدمير من حدثوما  ٦٥٦ سنة هوالكو يد على هجوم أسوأ هاضرب
 والوصف الغزل غير الشعر من الغرض وكذلك الرثاء، سيما وال شعره في الجناس مالحظة ويمكن

 القرآن من آليات قصائد تضمن عمداً الكوفي مالحظة ئقارلل ويمكن موشحات، ثالثة كما والسخرية
  .زيدون وابن تمام أبي مثل الشعراء كبار لبعض معارضته عن فضال

Abstract 
Objective characteristics and technical hair Shamsuddin Kufi 

Preacher T. 675 AH 
A . M . D . Sawsan Saeb Almaadida 

Education College of Human Sciences | Ibn Rushd 
Speaking of this research for hair Shamsuddin Kufi preacher poet 

tragedy Baghdad hit by the worst attack on the hands of Hulagu year 656 AH 
has lamented poet Baghdad and more than Altfdja them and whatever happens 
from destruction and burning and looting at the hands of the Tartars , and can 
be observed propagation poet of amendments Alibdieih in his hair especially 
alliteration , and Kofi lament for people as well as the purpose of poetry other 
than yarn and description and satire also has three stanzas , and can Qari Note 
deliberately kufi included poems to verses from the Koran as well as his 
opposition to some of the great poets such as Abu Tammam and son Zeydoun 
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هـ) يدفع الباحث الى تتبعـه ودراسـته   ٦٧٥(ت )١(إن شعر شمس الدين الكوفي

وبخاصة وهو يتوزع على أغراض عديدة منها المديح، والرثاء، والغزل، والوصف... 
الخ فضالً عن الموشحات، والدارس المتتبع الشعار الكوفي يستشـعر رقـة األلفـاظ،    

الشـعرية  وعذوبتها ورهافتها حيناً، وقوتها وجزالتها حيناً آخر، ولعل أكثر االغـراض  
التي احتلت مكاناً واسعاً في ديوانه غرض الغزل الذي يأتي بالمرتبة األولى، إذ تناولـه  

نصاً ما بين مقطوعة وقصيدة، وقد بدا غزله رقيقاً طيعاً، ليناً وتبدو من  ١٦الشاعر في 
  خالله العاطفة واضحة جلية منها هو ذا يقول:

  بـثُ الى كم بـأرواح المحبـين تع  
  

  تبقى النفـوس وتمكـثُ   على الهجر كم  
  

  صـب كئيـبِ متـيمٍ   تعطَّف على 
  

  ذليـــٍل بأذبـــال الرجـــا يتشـــبثُ  
  

  ومهابــةًخيفــةً يــراك فبغضــي 
  

ــدثُ     ــدره تتح ــي ص ــه ف   )٢(وحاجات
  

حالة العاشق هذه إذ أنه ما كان يعلم ما يفعله الجفاء فـي أنفـس    ويشرح الشاعر
المحبين، إال أن الوشاة وما عندهم من دسائس قد علمته هذه األمور، ويطلب من محبه 

وتلك -ولعمري هذا هو الغزل العفيف  -التصدق عليه بالزيارة للحديث والكالم ليس إال
دين الكوفي هذه تعد من الغزل العفيـف إذ  وأرى بتواضع أن قطعة شمس ال -قمة العفة

  موته وحياته في صدود محبه ورضاه، فالصب مأسور مسحور بلحاظ حيث إذ يقول:
  ومــاذا عليــه لــو تصــدق زائــراً

  

  يميتُ ويحيـى بالصـدود وبالرضـا   
  فكيف خالص الصب من أسر لحظـه 

  

ــدثُ     ــاعةً نتح ــا س ــا خلون    وكن
  

  ففــي كــل يــومٍ ممــاتٌ ومبعــثُ
  )٣(في عقدة السحر ينفـثُ  وهاروته

  

وهو ال يبالي بما يقول الواشون إذ هو عالم بالهوى فريد فيه فال يمكن ألحـد أن  
  يكتم أشجانه وحبه فيقول:  

  وقد ظهر المكتـوم وانكشـف الغطـا   
  

  وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا  
  

وإنــي علــى علــمِ الهــوى منفــرد  
  

  علي دروس الحب تمال وتُبحـثُ   
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  أشـجان المحبـين شـجوهم    وتظهر
  

  )٤(د للوجد يبعثُجكذا رؤيتي والو  
  

جاء فيها بالفاظ طرية وصور محببـة إذ يقـول فـي     وللكوفي سينيةٌ في الغزل
  مطلعها:

  ما للقلوب سوى الحبيـبِ أنـيس  
  

    وجلـيس منـادم ٥(هو للفؤاد(  
  

على  -أظن ويصور جمال هذا المحبوب وجذبه لقلوب الناس (بالمغناطيس) وال 
أن شاعراً التفت الى هذه المسألة وصاغها بهذه الطريقـة، وإن كـان    -حسب ما قرأت

  جذب المغناطيس لألشياء المعدنية معروفاً ولكنها تبدو عند الكوفي مخترعةً فيقول:
  جذب القلوب الى هـواه جمالـه  

  

ــاطيس   ــق مغن ــه للخل   )٦(فكأنّ
  

  عندما يذكر جمال محبوبه فيقول:ويستعمل الكوفي في غزله مصطلحات فلسفية 
  ال يدرك المعقول لطـفَ جمـال مـن   

  

  )٧(فكيف يناله المحسـوس  أهوى  
  

ويمضي في شرح حبه ووجده بأسلوب العاشق المتذلل الذي أضناه الهوى وأتعبه 
  العشق قائالً:

  كم قد كتبـتُ إليـه قصـة غُصـتي    
  

  دمعـي والخـدود طـروس    بمداد  
  

  يوماً لها قـدم الحبيـب تـدوس           عسـى إال  وجنتـي لم يبق دمعـي  
  

ــقٌ  ــذكرك مطل   ومسلســٌلدمعــي ب
  

  وقـفٌ عليـك حبـيس    وصبابتي  
  

ــت   ــاقٌ وأن ــاس عش ــبهمالن   حبي
  

  والكون  ٨(ماشطةٌ وأنت عـروس(  
  

وحبيبه ممنع ال يمكن الوصول اليه ويذكر الكوفي أن هناك من المه على أتالف 
تكون للعاشقين نفوس ؟ فقد جرد نفسه مبينـاً  حالة في هوى محبوبه متسائالً: أيمكن أن 

أنه ال يستقيم العقل والمال عنده ولقد أظهر عكس ما يعاني في هوى حبيبه شـأنه فـي   
  ذلك شأن الخاتم المنقوش الذي ينقش بالعكس وعن رؤيته تُنظر حالته الصحيحة فيقول:

  وحماك كم نحـرت نحـور دونـه   
  

   رؤوس ــدنو ــد ال ــايرت عن   وتط
  

  وهل للعاشـقين نفـوس ؟   عجبي        الهـوى  فـي لي أتلفت نفسك  ايقاُل
  

ــه  ــتُ بأن ــردت نفســي إذ علم   ج
  

     لـي والكـيس الكَـيس ال يستقيم  
  

  كأنـه  العيـون وعكستُ حالي فـي  
  

   المعكـوس نقشُ الفصوصِ صوابه  
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ــال قــوم والحــديثُ ــةٌ كــم ق   تعلّ
  

  عروس ٩(وادي العروس وما هناك(  
  

قد غر هؤالء القوم التسمية مثلما غرت بلقيس بالصرح وينادي ويبين الشاعر أنه 
  أحبته الذين يحن اليهم حتى إذا وصل الى هؤالء األحبة زال عناءه وبؤسه إذ يقول:

ــا   ــوهم مثلم ــرهم آل الت ــد غ   ق
  

     ت بصـرحٍ قـبلهم بلقـيسغر  
  

ــدرت   ــا فتاب ــا أرواحن ــامن دع   ي
  

  الى النفيس نفيس سبقاً وحسن  
  

ـ    سارت    إليك بنا أيـا نقُنـا فـال الـ
  

  عجبهــا وال التعــريستقبيــُل ي  
  

  ومتى وصلْن إليـك يـا كـلَّ المنـى    
  

    نا عنّـا وزاَل البـوسالع ذهب  
  

ــاكنٍ  ــقَ لس ــتاقُ العقي ــيسُ تش   الع
  

   ١٠(لواله ما حنّتْ إليه العـيس(  
  ج

 
وأشاروا كذلك الى أنه مـن  وقد أشار األدباء الى أنه تعداد خصال الميت وبكائه، 

  .)١١(الموضوعات التي تشترك بها الشعوب كافة
) نصاً، ولقد كـان لرثـاء بغـداد دار    ١١ويأتي الرثاء بالمرتبة الثانية إذ احتل (

السالم التي أحتلت وخُربت واتلفت معالمها وقُتّل أهلها األثر الواضـح والحـزين فـي    
  باألسى والحزن يقول في مطلعها: أشعار شمس الدين الكوفي إذ له قصيدة تفيض

 ــراقكم األم ــل فـ ــدي ألجـ   عنـ
  

  وأالم ــيكم ــذَُل فـ ــاألم ُأعـ   )١٢(فـ
  

  ـنولقد أشار الدكتور ناظم رشيد الى هذه القصيدة فقال: (رثى الشاعر األهل وأب
األصحاب في قصائد تفيض بالدمع واألسى، وما نظن شاعراً استطاع أن يصَل الى ما 

الكوفي في بكاء الدولة العباسية، فقد أقتطع بكاءه علـيهم مـن   وصل اليه شمس الدين 
  .)١٣(فؤاده)

  من يقرأ هذه القصيدة، يحـس وأوافق أستاذي الدكتور ناظم رشيد الرأي في أن
  ألم الفاجعة بل تتقد في قلبه جذوة الحزن واألسى على فراق األحبة والصحب إذ يقول:  

  من كـان مثلـي للحبيـب مفارقـاً    
  

  تعـــذلوه فـــالكالم كـــالمال   
  

  نعم المساعد دمعي الجـاري علـى  
  

    ــام ــه نمـ ــدي إال أنـ   خـ
  

    كـل حمامـة روحـي نـوح ويذيب  
  

  ــام ــام حم ــوح الحم ــا ن   فكأنم
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ــداً   إن ــة فاق ــي لألحب ــت مثل   كن
  

  أوفــي فــؤادك لوعــةٌ وغــرام  
  

  قف فـي ديـار الظـاعنين ونادهـا    
  

    ما صنعت بـك األيـام ١٤(يا دار(  
  

استعماله للجناس هنا موفقاً إذ أضفى على البيت روعـة الشـجن ففـي     لقد جاء
البيت الذي يقول فيه من كان مثلي للحبيب مفارقاً يدعو أحبته بعدم لومه إذ اللوم هنـا  

  جرح للمشاعر، وقد أحسن المجانسة بين كالم التي تعني اللوم واألخرى التي تعني
يجد أن نوح الحمام حمام وقـد   وكذلك في قوله ويذيب روحي نوح كل حمامة إذ

  جانس بين كلمتي الحمام التي تعني الطائر والحمام التي تعني الموت.
ويستفهم الكوفي بنبرة حزينة طاغية اللوعة والشجن عن الديار وبهائها وضيائها 

  وزمانها الذي كان ربيعاً دائماً فيقول:
السـاكنون وأيـن ذيـا     يا دار أيـن  

  

ــ   ــاء وذلـ ــامك البهـ   ك االعظـ
  

  يــا دار أيــن زمــان ربعــك مونقــاً
  

ــرام   ــالُل واالك ــعارك االج   )١٥(وش
  

ــا ــك عمن ــت نجوم ــد أفلَ ــا دار ق   ي
  

  من بعد الضـياء ظـالم   -واهللا -  
  

ــدهم   ــردى ولفق ــرب ال ــدم قَ   فلبع
  

  ــالم ــزَل اإلس ــوى وتزل ــد اله فُق  
  

  فمتى قبلـتُ مـن األعـادي سـاكناً    
  

     ال سـقاك األحبـة بعد ١٦(غمـام(  
  

يبكي الخالقة العباسية بأدمع سجام، وقلب يكاد يتفطر حزنـاً، ذاكـراً أن    ثم هو
  فراقهم قد نغَّص عليه حياته، بل إن هذا الفراق أضرم النار بين ضلوعه إذ يقول:

ــيقٌ   ــؤاد فش ــا الف ــادتي أم ــا س   ي
  

    ــجام ــي فس ــا أدمع ــقٌ وأم   فل
  

  والدار مـذ عـدمت جمـاَل وجـوهكم    
  

  فـي ذاك المقـام مقـام    لم يبـقَ   
  

ــأل  ــيس ل ــون ول ــا للعي ــظّ فيه   الح
  

    ــدام ــاتها اق ــي عرص ــدامِ ف   أق
  

  وحيــاتكم إنــي علــى عهــد الهــوى
  

   ــام ــدي ذم ــر ل ــم يغف ــاق ول   ب
  

  فـــدمي حـــالٌل إن أردتُ ســـواكم
  

   ــرام ح ــي ــدكم عل ــيشُ بع   والع
  

ــدهم  ــؤاد لبع ــي الف ــائبين وف ــا غ   ي
  

     لها بـين الضـلوع ضـرام ١(نار(  
  

ويسأل الكوفي عن اخبار أحبته الذين فرقتهم صروف الزمان أين هـم ؟، وأيـن   
  صاروا، وكيف صارت أحوالهم بعد تغير الحوادث واأليام ؟ فيقول:
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ــاركم  ــأتي وال أخبـ ــبكم تـ   ال كتـ
  

    ــالم ــدنيكم األح ــروى وال ت   ت
  

  نغصـــتم الـــدنيا علـــي وكلّمـــا 
  

     األسـقام النوى لعبـتْ بـي جد  
  

 الزمـان وجـورِه   ولقيت من صـرف  
  

  ــام ــي األوه ــه ل ــم تُخيل ــا ل   م
  

  ياليــتَ شــعري كيــف حــاُل أحبتــي
  

  )١٧(وبأي أرضٍ خيمـوا وأقـاموا    
  

ــه  ــت قال ــر بي ــيس غي ــي أن ــا ل   م
  

     سـهام ته مـن الفـراقمحيث ر  
  

ــا  ــراقَ وإنم ــرتُ الف ــا أخت   (واِهللا م
  

     (بـذلك األيـام حكمتْ علـي)١٨(  
  

  

) بيتاً تبقى صرخة تسلب القلب وتثير ٢٦على أن قصيدته النونية والتي تقع في (
أشجانه وأحزانه، وأكاد أجزم أن ما من قاريء لهـذه القصـيدة إال ويستشـعر هـول     
الفاجعة، وشدة الصدمة، بل يكاد يرى الشاعر باكياً منتحباً على ما حلَّ بهـذه المدينـة   

  لعها:العريقة فها هو ذا يقول في مط
ــاني   ــي أجف ــرح أدمع ــم تُّقّ   إن ل

  

  مــن بعــد بعــدكم فمــا أجفــاني  
  

  انســان عينــي مــذ تنــاءت داركــم
  

  مـــا  نظـــر الـــى انســـان  
  

  يــا ليتنــي قــد مــتّ قبــَل فــراقكم
  

ــاني     ــع ال أحي ــاعة التودي   ولس
  

ــرفها   ــتَّتَ ص ــام شَ ــالي ولألي   م
  

ــال     ــال خ ــي ب ــالي وخالّن   نِح
  

ــا  ــبحتْ ال أهلُه ــازل أص ــا للمن   م
  

ــي     ــا جيران ــي وال جيرانُه   أهل
  

ــدكم  ــن بع ــا م ــا حلَّه ــاتكم م   وحي
  

  )١٩(غير البلـى والهـدم والنيـرانِ     
  ج

  

حزيناً حائراً متسائالً عن تلك الديار وأهلها، أين سادتها  ويقف الشاعر عند الدار
وكبراؤها الذين كانوا قادة األمم ؟ أولئك الذين تبكي عليهم منـابرهم وتبكـي علـيهم    
الخصال الحميدة، فيأتيه الجواب سريعاً، لقد تفرقوا وتشتتوا وكذا حال الذين سبقوهم إذ 

  يقول:
  ولقد قَصـدتُ الـدار بعـد رحـيلكم    

  

ــران    ــة الحي ــا وقف ــتُ فيه   ووقف
  

  وســألتها لكــن بغيــر تكلــمٍ   
  

  فتكلمــت لكــن بغيــر لســانِ     
  

  ناديتها يـا دار مـا صـنع األلـى    
  

  كانوا هـم األوطـار فـي األوطـانِ      
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ــزهم  ــدتُهم ولع ــذين عه ــن ال   أي
  

ــان     ــد التيجـ ــر معاقُـ   ذالً تخـ
  

  كانوا نجـوم مـن أقتـدى فعلـيهم    
  

ــان    ــعائر االيم ــدى وش ــي اله   يبك
  

  قالت: غـدوا لمـا تبـدد شـملهم    
  

ــوانِ     ــزهم به ــن ع ــدلّوا م   وتب
  

  كدم الفُصـاد يـراقُ أرذُل موضـعٍ   
  

ــانِ   ــن أعــز مك ــداً ويخــرج م   أب
  ج

ــا  ــوادث مثلم ــر الح ــتهم غي   أفن
  

ــوانِ    ــاحب االي ــديماً ص ــت ق   أفن
  

ــراقهم ــد ف ــدار بع ــت ال   لمــا رأي
  

ــكانِ     ــن الس ــةً م ــحتْ معطل   أض
  

ــتُ ــةً  مازل ــثم وحش ــيهم وأل   أبك
  

ــانِ   ــتهدم األركـ ــالهم مسـ   لجمـ
  

  حتى رثى لـي كـلُّ مـن ال وجـده    
  

ــجاني   ــجانه أش ــدي وال أش   )٢٠(وج
  

ثم يعود الشاعر ليستذكر تلك األيام الخوالي في تلك الدار التـي كانـت تجمعـه    
  فيقول:بأحبته إذ العيش الرغيد والحياة الهانئة، وإذْ قطوف األمان والدعة تجتنى 

ــا ــا كم ــدار تجمعن   أتــرى تعــود ال
  

ــاني   ــرة وتهـ ــل مسـ ــا بكـ   كنـ
  

ــان ونج ــنم الزم ــن نغت ــيإذْ نح   تن
  

ــاني    ــلِّ أم ــوفَ ك ــان قط ــد األم   بي
  

ــروفه  ــع ص ــدمنا جمي ــدهر تخ   وال
  

ــدوانِ     ــى الع ــدينا عل ــتُ يع   والوق
  

ــزقٌ  ــدنو مم ــض وال ــيشُ غ   والع
  

  )٢١(بيد الوصـال مالبـس الهجـرانِ     
  

ويعود الشاعر ليقرر استبعاد عودة تلك األيام الهانئة الرغيدة فقـد عـز اللقـاء،    
وسدت طوارق الحدثان المزار، وليس هناك ال أحباب وال خالّن، فيروح باكيـاً نادبـاً   
أياهم نائحاً عليهم، متسائالً في آخر القصيدة عنهم وعن وجهتهم وأين حلّوا إذ يقول في 

  ذلك:
  قــاء وســددتهيهــات قــد عــز الل

  

  طــرق المــزار طــوارق الحــدثان  
  

ـ  ــ ــاظري وال رأى ال ــالي أردد ن   م
  

ــوان    ــة األخ ــين جماع ــاب ب   أحب
  

  والهفتــي واوحــدتي وا حيرتــي  
  

ــاني   ــي الع ــر قلب   واوحشــتي وأح
  

  سرتُم فـال سـرت النسـيم والزهـا    
  

  زهــر وال ماســت غصــون البــانِ  
  

ــا  ــر البك ــدكم غي ــيس بع ــالي أن   م
  

  )٢والحسـرات واألحـزانِ(  والنوحِ   
  

  ياليتَ شعري أيـن سـارت عيسـكم   
  

  )٢٢(أم أين مـواطنكم مـن البلـدانِ     
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وهكذا نجد أن األحداث التي آلت بعاصمة العباسيين إلى السقوط وحولتهـا إلـى   
خراب يباب قد أثرت في نفس هذا الشاعر المرهف وحركت أحاسيسه الشعرية ففاضت 

  ما حل بالمدينة وأهلها.أشعاره دموعاً باكية نائحة على 
وللشاعر أيضاً رثاء لألشخاص الذين قضوا، إذ ذكر ابن الفوطي أنه لما تـوفي  
تاج الدين علي بن عبدوس وهو من كبار المتصوفة ببغداد رثاه شمس الـدين الكـوفي   

  بقصيدة يقول في مطلعها:
ــاذ ــى نف ــؤول ال ــدنيا ت   أرى ال

  ج

ــادي     ــنا نف ــا بأنفس ــن له   )٢٣(ونح
  

أن هذه الدنيا التي يتهالك الناس عليها ويجـدون ويجتهـدون فـي     وبين الشاعر
  طلبها إنما هي مفنية مشبهها إياها بأم قتلت بنيها إذ يقول:

ــى   ــي وتفن ــه تفن ــم أن   ونعل
ــدري  ــدنا ون ــلحها وتفس   ونص
ــا  ــت بنيه ــي قتل ــي األم الت   ه

  

ــاد    ــد واجتهــ ــا بجــ   ونطلبهــ
  بـــأن صـــالحها عـــين الفســـاد

  )٢٤(فحاذرهـــا محـــاذرة األعـــادي
  

واألبيات أعاله تفصح عن حكمة واضحة جسدها هذا الشاعر في أن الدنيا غدارة 
خوانة تقتل بنيها لذا عليهم الحذر منها، ثم يبين أن ما فعلته بالمرثي يكفـي إذ سـلبته   
أحسن ما يمكن أن يراه اإلنسان، مبينا بعد ذلك أن المرثي أخوه وركنه وأن فقـده قـد   

  قطّع شرايين قلبه.
  وأنه قد صبره بهذا الفقد وهو الجلد الصبور على الرزايا فيقول:من الحزن 

  وما فعلـت بتـاج الـدين يكفـي    
ــا رآه  ــن م ــلبته أحس ــد س   لق
  أتاج الدين كنـت أخـي وركنـي   
  أيا ابن أبني قطعت نيـاط قلبـي  
  أتاج الدين قـد أفنيـت صـبري   
  أتاج الدين قـد أوحشـت عينـي   

  

  إذا فكـــرت تفكيــــر انتقــــاد   
  يســـر بحســـنه أهـــل الـــبالد
ــن أنــادي    ــاء لم ــدك باإلخ   فبع
  بــــأحزان وأســــياف حــــداد
  وكنت علـى الخطـوب مـن الجـالد    

ــؤاد  ــى ف ــت ال ــت انتقل   )٢٥(وإن كن
  جج

ويذكر الشاعر شدة تعلقه بالمرثي إذ يوضح أنه لم يتسطيع فراقه شهراً فكيف إذا 
ليه عدم التالقي في الدنيا ؟! مبيناً أنه أراد أن يسر به لكنه لم يبلغ ما يريد فهو حزين ع
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كل يوم بل إن حزنه يزيد، لذا يلتجئ الشاعر الى الرموز الدينية العظيمة موضـحاً ان  
تاج الدين (المرثي) سيلتي أبا الحسنين أمير المؤمنين علي ابن طالب (عليهم السـالم)  

  بينما سيبكيه عند اإلمام موسى بن جعفر وابنه محمد الجواد (عليهم السالم) إذ يقول:
ــي  ــان التالق ــو ك ــهرٍ فل ــد ش   بع

ــالق ــدنيا ت ــي ال ــيس ف ــفَ ول   فيك
ــروري  ــه سـ ــاَل بـ   أردتُ أن أنـ

  

ــاد    ــوِل البع ــن ط ــج م ــتُ أض   لكن
   ــاد ــي المع ــي ف ــاد التالق   وميع
ــرادي  ــه م ــتُ ب ــا بلغ ــاتَ وم   فم

  

ويخاطب الكوفي مرثيه مبيناً له أن رحليه قد سلبه سرور نفسه وأبعد عن جفنيـه  
  قول:الرقاد، أن حزنه في كل يوم بإزدياد إذ ي

  رحلتَ وقد سلبتَ جميـَل صـبري  
  فحزنُك كـل يـومٍ فـي أنتقـاض    
 ــي ــا عل ــد موالن ــرورك عن   س
ــي   ــه يقين ــد يخفُفُ ــي ق   وحزن

  

  وسرتَ فسار عـن جفنـي رقـادي     
 ــاد ــي إزدي ــومٍ ف ــل ي ــي ك   وحزن
 ــواد ــى والج ــد موس ــي عن   وحزن
 ــواد ــى ج ــدمتَ عل ــد ق ــك ق   بأن

  

وختمها بحكمة أخـرى، إ أن ممـا   والحقيقة أن الشاعر إنما بدأ قصيدته بحكمة 
يخفف مصائب الفقد أن الراحل قادم الى رب كريم جواد عفو محسن ال يظلـم عنـده   

  أحد.
ويقرن الشاعر في قصائد الرثاء عنده بين المصيبة وما نزل باألمـة اإلسـالمية   
من نكبات ومآسي في صور رائعة أحسن صياغتها بما عرف عنه مـن روح شـعرية   

  اس عاٍل.واضحة وإحس
) بيتاً، وقد أشار لها أبو العباس ٢١وله قصيدة رائعة في وصف الربيع تقع في (

  المقّري بالقول: (ما رأيتُ رائية تقرب البن مرج الكحل التي أولها:
  عرج بمنعرج الكئيبِ األعفرِ

  دين الكوفي الواعظ وهي قوله:واألدائية شمس ال
  روح هذا الزمان هـو الربيـع فبكّـرِ   

  

  وأنهض الى اللذات غيـر منكـرِ    
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ولكن قصيدة ابن مرج الكحل، أعذب مذاقاً، وكل منهما لم يقصر، رحمهمـا اهللا  
  .)٢٦(تعالى، فلقد أجادا فيما قااله الى الغاية، وليس الخبر كالعيان)

فبكرِ روح هذه الزمان هو الربيع  
  

  وانهض الـى اللـذات غيـر منكّـرِ      
  

  لذاتـه هذا الربيـع يبيـع مـن    
  

  أصنافَ ما تهوى فـأين المشـتري؟    
  

ــه فلفرحــة بقدومــه ــافرح ب   ف
  

  )٢٧(رفل الشقائقُ في القباء األحمـر   
  

  ويمضي الكوفي في وصف مباهج الربيع فيقول:
ــبا  ــاق الص ــتهج وخفّ ــون مب   والك

  

  يحيــى القلــوب بنشــره المتعطّــرِ  
  

  ــم ــاحي باس ــي واألق ــيم يبك   والغ
  

ــرِ    ــم المستبشـ ــه كتبسـ   لبكائـ
  

ـ      والسرو إن عبثَ النسـيم فهـز أعـ
  

  طافَ الغصونِ يمين مـيس مـوقّرِ    
  

   ــةفســتقُ فض احوكأنّمــا القــد  
  

  يهـدي إليــك أريــج مســك أذفــر   
  

  وكأنمــا المنثــور فــي أثوابــه   
  

  )٢٨(الــوان يــاقوت أنيــق المنظــر  
  

أحسن الكوفي في تشبيهاته هذه وأضاف لقصيدته هـذه رونقـاً بهيـاً بهـذه      وقد
التشبيهات التي وصف الربيع بها، فلم يترك شيئاً تقع عليـه عينـه إال وضـمته فـي     

  قصيدته هذه إذ يقول:
  وتــرى البهــار كعاشــق متخــوف

  

ــفرِ    ــه أص ــاد بوج ــوق ب   متش
  

ـ      وكأنما النارنج فـي أوراقـه الـ
  

ــديُل      واألوراقُ شــبه مســحرِقن
  

  وكأنمــا الخشــخاشُ قــوم جــاءهم
  

ــرِ     خبــر يســرهم بطيــب المخب
  

  فثنـوا مالبســهم لفــرط ســرورهم 
  

  كي يخلعوا فرحاً بقـوِل المخبـرِ    
  

ــأكفّهم  ــالهم بـ ــت أذيـ   فتعلقـ
  

ــالمنحر   ــا ب ــت أزياقُه   )٢٩(وتعلَّق
  

والربـى، والنّـور،   وهكذا يستمر الكوفي بوصف الرياض والطّل المنثور فوقه 
  والنثر الطيب، حتى يصل الى وصف الورق وتفريدها فيقول:

  والطلُّ من فـوق الريـاضِ كأنّـه   
  

ــى بســاط أخضــرِ   ــرن عل   درر نُث
  

  وترى الربى بالنّورِ بـين مبـوحٍ  
  

ــورِ   ــٍل مسـ ــدملجٍ ومخلخـ   ومـ
  

   ياضها بـالزهرِ بـين مقرطـقور  
  

  ومطّـــوق وممنطـــق ومزنـــرِ  
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   ومشـنّف فضـعبـين م والورد  
  

ــهرِ    ــم يص ــفِّ ل ــف وملَط   ومكتّ
  

  والزهر بـين مفضـضٍ ومـذهبٍ   
  

ــرِ    ــد نض ــدرهمٍ وم ــعٍ وم   ومرض
  

 ــك ــب وممس ــين مطي ــر ب   والنث
  

  ومعطّـــرٍ ومصـــندٍل ومعنبـــرِ  
  

  والــورقُ بــين مرجــعٍ وموجــعٍ
  

ــرِ     ــي منب ــجعٍ ف ــعٍ ومس ومفج  
  

 ــدد ــردد ومعـ ــرد ومـ   ومغّـ
  

  )٣٠(ومبدد في الخـد مـاء المحجـرِ     
  ج

 
وقد ذم شاعرنا حمام المستنصرية في يشين واصفاً إياه بالبادر، راسماً له صورة 

لو مسه األذى فـي ذلـك الوقـت     --هجائية جملةً مصوراً فيها أن أيوب النبي 
  لقصد حمام المستنصرية لما يجد فيه من شراب ومغتسل بارد إذ يقول:

  ولو ان أيـوب فـي عصـرنا   
  ج

     ــه بــاألذى البــاردقــد مس  
  

  لجـــاء الينـــا فحمامنـــا 
  

    (ــارد ــٌل ب ــراب ومغتس   )٣١((ش
  

) أبيات يدعو فيها الى اعتزال الناس، إذ أن هـذا  ١٠وله في الزهد قصيدة في (
االعتزال طريق للخالص داعياً الى التفرد والخلوة، ففي هذا التفرد راحة من كل قريب 
وبعيد متذكراً أن هناك حشراً سوف يحشر البشر فيه جميعهم وهناك سيكون المحاسـب  
خائفاً من ذنوبه، فماذا سيقوُل لو شاهدها فعاالً سيئة ؟ وعند ذاك ال مفرد إذ الت حـين  

  مناص فيقول في ذلك:
ــالص  ــبيُل الخ ــورى س ــزاُل ال   إعت
  أنــا مــا لــي هــم فبالنــاس همــي

  الخلـوة (م) صاح ما أطيب التفرد في 
ــرادي  ــي ف ــه ف ــتَ كلَّ ــقُ الوق   أنف
  ليتَ شعري ماذا أقوُل إذا نـودي (م) 
  وتأسفتُ حين شـاهدتُ أعمـالي (م)  

  

ــى اإلخــالص     وطريــق الفتــى ال
  في أزدياد وهمهـم فـي أنتقـاص   
ــي  ــل المعاص ــو بفع ــنهم ول   ع
  مستريحاً مـن كـل دانٍ وقاصـي   
  في الحشـر يـا فـالن المعاصـي     

ــاص  ــين من ــاً والتَ ح   )٣٢(قباح
  

وهو ينادي العاصي الكثير الذنوب كي يرعوي عن أعماله الشائنة مـذكراً إيـاه   
بأن عمره ذاهب وله أن يتعظ بمن ذهب متسائالً عمن شيد القصور وتركها فقد مـات  
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ومات ذلك القنوع ناصحاً بالحرص على الصالح واألبتعاد عن أولئك الذين يحرصـون  
بيوم القيامة ذلك اليوم الذي سندعى فيه جميعاً الـى   على حطام الدنيا داعياً الى التفكير

  الحساب عن كل صغيرة وكبيرة أرتكبناها فيقول:
  يا كثير العصيان قـد ذهـب العمـر (م)   
ــا  ــد م ــيد القصــور لق ــن ش ــن م   أي
  كــن حريصــاً علــى الصــالح وفــارق
ــذل    ــك ال ــقُ ب ــاً يحي ــر يوم   وتفك

  

  إلى كم تـرى ركـوب المعاصـي     
  باألختصــاصتَ ومــاتَ القنــوع 

  شأن قوم علـى الحطـامِ حـراص   
  )٣٣(ويدى فيـه ألخـذ القصـاص   

  

المحسنات البديعية من جناس وطباق  وقد أحسن شمس الدين الكوفي في أستعمال
وظفها توظيفاً متجانساً في قصيدته هذه إذ جاء الجناس في كلمة الخالص الواردة فـي  
البيت األول متناسقاً مع طبيعة قصيدته في الزهد، وأجاد في المطابقـة بـين كلمتـي    

صي) اللتين (أزدياد) و(أنتقاص) الواردتين في البيت الثاني، وكذا بين كلمتي (دان) و(قا
  وردتا في البيت الرابع.

) بيتاً سار في نظمها معارضاً قصـيدة  ٢١وها هو ذا يعاتب في قصيدة تقع في (
  أبن زيدون األندلسي في نونيته الشهيرة:
  أضحى التنائي بـديالً مـن تـدانينا   

  

  )٣٤(وناب عن طيـبِ لقيانـا تجافينـا     
  

  فيقول شمس الدين الكوفي في مطلعها:
 ــامالبــس   الصــبر نبليهــا وتبلين

  

ــا     ــا وتفنين ــر نفنيه ــدةُ الهج   وم
  ج

والكوفي في قصيدته هذه يعاتب أحبته على الفراق وعلى إخالف الوعـد ذاكـراً   
أنهم كانوا سعداء بإجتماع شملهم، إال أن عيون الحاسدين اليوم قد قرت بتفرق شـملهم  

  فيقول:
  شوقاً إلـى أوجـه متنـا بفرقتهـا    

ــم ال  ــا به ــاأحزانن ــي ولن   تنقض
  يا دهر قد مسنا من بعـدهم حـرقٌ  
ــا  ــم تخلفن ــالتالقي ث ــدتنا ب   وع
  متعتُ فيها الى حـين فـوا أسـفا   

ــا   ــا فتُحيين ــت تحيين ــاً وكان   )٣٥(حزن
  شوقٌ إلـى سـاكني يبـرين يبرينـا    
  مــن الفــراق إلــى التكفــين تكفينــا

ــرى  ــم ت ــافك ــا وتلوين ــك تلوين   من
  إذ عشتُ حين رأيتُ الحـين والحينـا  
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  كنا جميعاً وكـان الـدهر يسـعدنا   
  فاآلن قرت عيون الحاسـدين بنـا  

  

ــقينا  ــن تس ــأس األم ــاتُ بك   والكائن
  بمــا جــرى وأشــتفت منــا أعادينــا

  

ويعمد الشاعر الى تصوير حاله بعد فراق أحبته، مبيناً أن الـذي كـان ينصـره    
باألمس أضحى يخذله اليوم ومن كان باألمس عنده غالياً صار يـرخص مـن شـأنه،    

  أطف الناس به من يسليه عن أحبته ويعزيه عن فراقهم فيقول:وصار 
  

  فصــار يرحمنــا مــن كــان يأملنــا
  وبات يخـذلنا مـن كـان ينصـرنا    
  واليوم ألطـف كـل العـالمين بنـا    

  

ــدنينا    ي ــان ــن ك ــدنا م ــاد يبع   وع
  وصار يرخصـنا مـن كـان يغلينـا    
  مـن عـن أحبتنـا أضـحى يعزينــا    

  

من هم فيه يعـذلون إذن لرحمـوه ولتركـوه     ويتمنى الكوفي أن لو رأى عاذوله
  وشأنه إذ يقول:

  ليتَ العذوَل يرى مـن فيـه يعـذلنا   
  إلى متـى نحمـُل البلـوى وعاذلنـا    
  ما ضـر عـذالنا لـو أنهـم رفقـوا     

  

ــا     ــا يراعين ــرى عين ــه إذ ي   لعل
ــا   ــا يعنّين ــو يعنين ــا ه ــر م   بغي
ــلينا  ــلينا ويس ــيس يس ــذلهم ل   فع

  

المجانسة بين (يعنينا ويعنّينا) و(يسلينا ويسـلينا) إذ  وحقيقة األمر أنه قد وفق في 
  جاء الجناس مطابقاً لتبيان الحالة النفسية الحزينة للشاعر وشدة لوعته ومعاناته.

ويعمد الشاعر الى رمز الفراق عند المحبين على مر العصور وهو الحمامة التي 
ين روحـه الحزينـة وذاك   تنوع على أفنان األشجار فيجد في نواحها محاكاةً واضحة ب

  النوح، إذ يرى أنها تعبر عما في نفسه فشجوها لفقد أحبتها وشجوه كذلك فيقول:
  حمائم الـدوح فـي األغصـان نائحـة    
  تشجو وتندب من شـوق لمـن فقـدت   

  

ــا    ــا وتحكين ــوح فتحكيه ــا نن   كم
  ومــن فقــدنا فتشــجيها وتشــجنا

  

وحزنه وأن لقياهم هـي خيـر    وينادي أحبابه مشتاقاً الى أخبارهم مبينا جراحاته
  دواء له فيقول:

ــا ــا جرائحن ــا أحبان ــرت ي ــد نس   ق
  أمراضنا مـن كـالم الشـامتين بنـا    

  )٣٦(وما لنـا غيـر لقيـاكم يـداوينا      
ــفينا ؟   ــنا ويش ــان يش ــل زم   فه
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  إنا عطـاشٌ إلـى أخبـاركم فمتـى    
 ــكنه ــر ومس ــزكم فق ــى ع ــا إل   بن

  

ــا ؟ ــا ويروين ــأتي رســوٌل يروين   ي
  غنينــافهــل بشــير يغنينــا في  

  

 
 

  توظيف الفنون البالغية في النصوص الشعرية:
ـ  ي ذلقد فصلت مدة زمنية بين عصر نضج المفاهيم البالغية وعصر الشاعر، ال

ذوق الفني فيه ممثالً في الغالب في االبداع مساراً بعيداً عن المفاهيم االبداعيـة  سار ال
  التي أرساها هذا النضج.
بالغية عدة في شعر الشاعر، نالت فنون علم البديع النصـيب  وقد ظهرت فنون 

العصر الجنـاس (والجنـاس والتجنـيس والمجانسـة      األوفر بينها، وأكثر هذه الفنون
والتجانس كلها الفاظ مشتقة من الجنس/ فالجناس مصدر جانس والتجنيس تفعيـل مـن   

  .)٣٧(الجنس والمجانسة مفاعلة منه)
ستخدامه أقرب الى التكلف من وجهة نظـر البالغـة   وقد شاع شيوعاً بيناً جعل ا

  الحديثة.
  ذا الفن قوله:ومن االستخدامات الرائعة له

  تعطف علـى صـب كئيـبٍ متـيمٍ     
  

  )٣٨(يـاِل الرجـا بتشـبث    ذليٍل باذ  
  

ذليل، وأذيال) وتأثيرهمـا فـي   وال يخفى على القارئ التوظيف الناجح للفظتي (
موسيقى البيت، ولعل نجاح الشاعر يكمن في أنه أبعد السياق عن أية شبهة تكلف نُظن 
به ألن الجناس هنا جناس ناقص، إذ لم يتطابق اللفظان كليـاً، علـى الـرغم مـن أن     

  الجناس الكامل له نصيبه من الجمال إن جاء سلساً ال يمجه الذوق الحديث.
  ك البيت في نجاح التوظيف لأللفاظ المتجانسة في قول الشاعر:ويقرب من ذل

  وحماك كـم نُحِـرتْ نحـور دونـه    
  

  ــدنو رؤوس ــد ال ــايرت عن   )٣٩(وتط
  

وللجناس التام حضوره في شعر الكوفي والجناس التام (ويسمى الكامل فهو مـا  
تماثل ركناه لفظاً وخطاً واختلفا معنى من غير تفاوت في تركيبهما وال اخـتالف فـي   
حركاتهما/ سواء كانا من أسمين أو فعلين، أو من اسم وفعل، أو اسم وحرف فان كـان  
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ا الجنـاس مـن اكمـل    ذسمي مستوفي، وه من نوع واحد سمي مماثالً، أو من نوعين
أصناف التجنيس، وأرفعها مرتبة، وأولها في الترتيب األصلي وشـاهده مـن القـرآن    

Mk  j  i  h  g  f  e  d  cl           n  m  . قولـه تعـالى:  )٤٠(الكريم

  p  oL.  
التامة وظيفة من وظائف الجنـاس التـي شـدد     ولقد حقق في واحد من جناساته

  عليها النقد الحديث وهي تكثيف الموسيقى الداخلية في النص إذ يقول:
  ذ علمتُ بأنـه جردتُ نفسي إ

  

    لـي والكـيس ٤١(ال يستقيم الكيس(  
  

  .)٤٢(ولقد تحقق الجناس التام في قوله (الكيس والكيس)
حرف السين على الشطر الثـاني،  وحين نقرن بهما لفظة (يستقيم) يهيمن جرس 

فضالً عن جرسه في لفظة (نفسي) في الشطر األول كما يكفل للبيت موسـيقى ناعمـة   
  تالئم فكرة البيت التي تتسم بالرصافة والهدوء.

 -ذه األفكار لم تخطر في بال الشاعر الذي كان يـرى ومما ال شك فيه أن مثل ه
المجانسة بين المفردات، دون أن يتوغـل  أن االبداع ال يتجاوز  -امتثاالً لذوق عصره

  وراء البناء الموسيقي وجرس االلفاظ.
وأما الطباق فكان هو اآلخر قد حظي باهتمام الكوفي فاستعمله والطباق: (الجمع 

  .)٤٣(بين المتضادين أي معنيين متقابلين في الجملة)
ي ابكى وقد عرضه السكاكي بقوله: (وهي أن تجمع بين متضادين كقوله أما والذ

  .)٤٤(وأضحك أمات وأحيا والذي أمره األمر)
  وقد جاء الطباق عنده في المدح فقال:

ــدى  ــذ ون ــزم ناف ــاه بع ــى أت   حت
  

  )٤٥(غمر فسهل منه كـل مـا صـعبا     
  ج

 وال شك أن شاعرنا أحسن في توظيف الطباق هنا إذ أبان للقـارئ أن ممدوحـه  
  كان نافذ العزم قوي الشكيمة جواد اليد فاستطاع بذلك تسهيل كل صعوبة مرت أمامه.

  وقد طابق في غزلياته كذلك في قوله:
  يميـتُ ويحيـي بالصـدود وبالرضــا   

  

  )٤٦(ففي كّل يـومٍ ممـاتٌ ومبعـثُ     
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وقد تناصت أبياته في الغزل مع قول الفرزدق في مدح االمام زين العابدين بـن  
  السالم):علي (عليهما 

ـ    ى مـن مهابتـه  يغضي حياء ويغض
  

   ــم ــين يبتس ــم اال ح ــا يكل   )٤٧(فم
  

  فقال شمس الدين الكوفي:
  يــراك فيغضــي خيفــةً ومهابــةً

  

  )٤٨(وحاجاتــه فــي نفســه تتحــدثُ  
  

  وقد جاء طباقه هذا موقفاً ومتماشياً مع رقة األبيات الغزلية التي أنشأها
من استعمال هذا اللون البديعي فقد ذكـر  ولم تخُل قصائد الرثاء والشكوى عنده 

خراب بغداد وقتل الخليفة المستعصم باهللا في قصيدة تعد من عيون قصائد رثاء المـدن  
  يقول في مطلعها:

ــراقكم آالم ــِل فـ   عنـــدي ألجـ
  

    وُأالم ــيكم ــدُل ف ــإالم ُأع   )٤٩(ف
  ج

  :وفيها يقول
  عدهم قـرب الـردى ولفقـدهم   فليب

  

  )٥٠(االسـالم قد الهدى وتزلـزَل  ف  
  

ويمكن للقارئ معرفة تأثير الطباق بين لفظتي (فلبعدهم) و(لفقدهم) في توصـيف  
حالة سقوط الدولة العباسية وما آلت اليه األمور بعد ذلك من خراب عمض البالد وقتَّل 

  العباد/ واستباح الحرمات.
لغة من نص نصا الشيء رفعة وأظهره فالن نص استقصى مسألته عن  التناص

الشيء حتى استخرج ما عنده هو النص مصدر أصله أقصى الشيء الدال على غايتـه  
  .)٥١(أو الرفع والظهور

ولقد تناصت أبيات الكوفي مع القرآن الكريم إذ وظّف بعناية فائقة ألفاظه وأدخل 
  بصورة شعرية مستحسنة ومثال ذلك قوله: فيها بعض اآليات القرآنية ليخرج

ــرنا   ــي عص ــوب ف ــو أن أي   ول
ــا  ــا فحمامنــ ــاء الينــ   لجــ

  

  ــارد ــاألذى الب ــد مسضــه ب   )٥٢(وق
شــــراب ومغتســــٌل بــــارد  

  

  MÞ  Ýß  واوضح التناص في الشطر الثاني من البيت الثاني مع قوله تعالى:

   ä  ã  â  á  àL )٥٣(.  
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  التاريخي في ذكره لحوادث تاريخية مثال ذلك قوله: وكذا تناصت أبياته التناص
مــا انصــفتَ آل محمــد يــا مــاء  

  

  وعلى كمال الـدين كنـتَ المجتـري     
  

    في الطفّ لـم تسـعد أيـاه بقطـرة  
  ج

  )٥٤(واليوم قـد أغرقتـه فـي أبحـر      
  

وقد ضمن في القصيدة الرثائية هذه بيت أبي تمام في رثاء محمد بن حميد الطوسـي إذ  
  يقول:

  تردى ثياب الموت حمراً فما أتـى 
  

     ٥٥(لها الليُل إال وهي مـن سـندسٍ خُضـر(  
  

  فقال شمس الدين الكوفي:
  واِهللا مــا نُزعــتْ مالبــس جســمه

  

  حتى تبختر في الحريـرِ األخضـرِ    
  

وأما الموشح وهو من الفنون الشعرية المستحدثة فقد أبدع فيـه شـمس الـدين    
من الفعل وشح والوشـاح: أديـم عـريض يرصـع      الكوفي والموشح لغةٌ اسم مفعول

، وقد عرفه ابن سيناء الملك فقـال: (كـالم   بالجواهر تشده المرأة على عاتقها وكشميها
منظوم على وزن مخصوص يتألف في األكثر من ستة أقفال، وخمسة أبيات وفي األقل 

  .)٥٦(من خمسة أقفال)
ـ  ط الوشـاحين وفـي   ولشمس الدين الكوفي ثالث موشحات جرى فيها على نم

  غرض واحد هو الغزل مزج في بعضها الطبيعة بالغزل يقول في احداها:
  ادهش لي

  شرشّ قلبي
  نغشى ربي

  من نمٍل
  قم واستجِل

  هذا الجؤذر
حالي غير  
  ورداً أحمر
  حير قلبي
  ذا واستمل

  حاوي الملَح
  لما سخَ

  مثل الشيح
  في خدود ذا البدر
  )٥٧(من عذاره عذري
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هــ) وبعـد العـرض    ٦٧٥وبعد هذه الرحلة مع شعر شمس الدين الكوفي (ت

  والتأمل في أشعار هذا الشاعر تم التوصل الى ما يأتي:
البديعية بكثرة والسيما الجناس، فقـد ورد هـذا الفـن     استعمل الشاعر المسحنات -١

البديعي كثيراً في مقطوعاته وقصائده ولعّل مرد ذلك يعود الى عصر الشـاعر إذ  
أقبل الشعراء على االكثار من المسحنات البديعية وكان هذا األمر مما يحسن شعر 

  الشاعر ويرفع من مكانته.
داد إذ صور سقوط الدولة العباسـية، والمآسـي   يعد الشاعر وبحق شاعر مأساة بغ -٢

  التي حلّت بعاصمة الدولة العباسية وقبلة الحضارة والعلم في الشرق العربي.
استعماله التناص كان واضحاً في أشعاره، إذ تناصت مقطوعاته مع القرآن الكريم،  -٣

  وأشعار كبار الشعراء أمثال أبي تمام وابن زيدون.
فلسفية في بعض أشعاره مما يدلّل على ثقافة علميـة رصـينة   استعمل مصطلحات  -٤

  ورقي فكري واضح.
برع شاعرنا كذلك في ولوج الفنون الشعرية بمستحدثه مثل الموشح/ والكان كـان   -٥

  وكانت له مقطوعات جميلة تنال استحسان القارئ.

v  
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توفي شمس الدين محمد بن عبد اهللا الهاشمي الكوفي الواعظ، وكان أديباً فاضالً عالماً، شاعراً،  ) ١(
ولي التدريس في المدرسة التتشية، وخطب في جامع السلطان ووعظ في باب بدر، وكان عمره 

  نحو اثنتين وخمسين سنة، وكان له شعر حسن فمن كتبه على يد معشوقه الى أحد األعيان:
  جعلتُ رسولي مـن كلفـتُ بـه   اني 

  فدع كتـابي وسـل عنـي لواحظـه    
  

  وقد كتبتُ بما القى أبناء مـن الوصـب    
  (فالسيف أصدق أنبـاْء مـن الكتـبِ)   

  

هــ،  ١٣٥١، مصطفى جواد، المكتبة العربية، بغداد، ، الحوادث الجامعة البن الفوطي٣٩٠ص
، دار الكتـب  ٢/٤٨٥ينظر فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي تحقيق علي معوض وعادل أحمـد  

 .  ٢٠٠٠العلمية، بيروت، 

 .٣٢الديوان: ) ٢(

 .٣٢م. ن.:  )٣(

 م. ن.) ٤(

 م. ن.) ٥(

 .٤١م. ن.:  ) ٦(

  م. ن.) ٧(
 م. ن.) ٨(

 .٤٢م. ن.:  ) ٩(

 . ٤٣م. ن: ) ١٠(

، ٢٠ينظر الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر االسالم، د. بشرى محمـد علـي الخطيـب، ص   ) ١١(
 . ١٩٧١مطبعة جامعة بغداد، 

 .٦٤ديونه: ) ١٢(

 .٧٢في أدب العصور المتأخرة، د. ناظم رشيد، ص) ١٣(

 .٦٥الديوان: ) ١٤(

 م. ن.) ١٥(

 .٦٥م. ن. : ) ١٦(

 م.ن.) ١٧(

 .٦٦م. ن.:   ) ١٨(

 م. ن.) ١٩(



 

 

٣٢  

 

  

  
 .٧٤م.ن: ) ٢٠(

  .٧٤م. ن.:  ) ٢١(
 ) م.ن٢(

  .٧٤م. ن.:   )٢٢(
  .٣٣، ص٦م. ن.: ق ) ٢٣(
  ٣٤-٣٣م.ن، ص) ٢٤(
  .٣٤، ص٦ديوانه: ق) ٢٥(
، طبع دار صادر ٥/٧٥هـ) تحقيق: احسان عباس ١٠٤١نفح الطيب ألبي العباس المقري (ت ) ٢٦(

 .  ١٩٦٨بيروت، 

 .٣٩ديوانه: ) ٢٧(

 .٤٠م. ن.:  ) ٢٨(

 م. ن. ) ٢٩(

 .٤١ن.: م.  ) ٣٠(

 .٣٥م. ن.:  ) ٣١(

 .٤٧م. ن.:  ) ٣٢(

  م.ن. ) ٣٣(
، من منشورات مؤسسـة  ٦٧ديوان ابن زيدون ورسائله، شرح وتحقيق علي عبد العظيم، ص) ٣٤(

 .  ٢٠٠٤، الكويت، ٣البايطين لالبداع الشعري، ط

 .٧٠ديوانه: ) ٣٥(

 .٧١الديوان: ) ٣٦(

هـ)، تحقيق: شاكر هـادي شـكر   ١١٢٠(انوار الربيع في انواع البديع، ابن معصوم المدني ) ٣٧(
،م د. أحمد مطلوب، مكتبة لبنان ناشـرون،  ٤٥٠، ينظر معجم المصطلحات البالغية، ص١/٩٧

 .٢٠٠٧بيروت، 

 .٣٢ديوانه: ) ٣٨(

 ٤٢م.ن : ) ٣٩(

 .١/١٤٨انوار الربيع: ) ٤٠(

 .٤٢ديوانه: ) ٤١(



 

 

٣٣ 

 

  

  
) والكيس من االوعية وعاء جاء في لسان العرب: (الكيس: العاقل، والكَيس خالف الحمق.....) ٤٢(

 معروف يكون للدراهم والدنانير والدر والياقوت)، لسان العرب مادة (كيس). 

 . ٣٤٨االيضاح في علوم البالغة: ص) ٤٣(

 .  ٢٠٠مفتاح العلوم: ص) ٤٤(

 . ٢٨، ص١ديوانه: ق) ٤٥(

 .  ٣٢، ص٦م.ن. ق) ٤٦(

 .١٩٦٠، دار صادر، بيروت، ٢/١٧٩ديوان الفرزدق ) ٤٧(

 . ٦ديوانه: ق) ٤٨(

 . ٦٤، ص٣٢م. ن.: ق ) ٤٩(

 .٦٥، ص٣٢م. ن.: ق  )٥٠(

 ينظر لسان العرب مادة (نص).  )٥١(

 .  ٣٥، ص٨ق )٥٢(

 . ٤٢سورة ص/ آية  )٥٣(

 . ديوانه   )٥٤(

 .   ١٩٩٧، تقديم وشرح د. محي الدين صبحي، دار صادر، ٢/٤٠٣ديوان أبي تمام:  )٥٥(

 .   ١٩٧٧دمشق، ، دار الفكر العربي، ٤٠دار الطراز، ص )٥٦(

  .٨٣ديوانه:  )٥٧(
 

  * القرآن الكريم
هـ)، تحقيق شاكر هادي شـكر،  ١١٢٠انوار الربيع في أنواع البديع، ابن معصوم المدني (ت   -١

  .١٩٦٨مطبعة النعمان، النجف االشرف، 
  .١٩٨٥االيضاح في علوم البالغة للخطيب القزويني، دار الكتب العلمية، بيروت،    -٢
  هـ.١٣٥١الحوادث الجامعة، البن القوطي، تحقيق مصطفى جواد، المكتبة العربي، بغداد،   -٣
  .١٩٧٧دار الطراز ابن سناء الملك، دار الفكر العربي، دمشق،   -٤
ديوان ابن زيدون ورسائله، تحقيق علي عبد العظيم، منشورات مؤسسة البـابطين، الكويـت،     -٥

٢٠٠٤.  
  .١٩٩٧قديم وشرح د. محيي الدين صبحي، دار صادر، بيروت، ديوان أبي تمام، ت  -٦



 

 

٣٤  

 

  

  
هـ)، تحقيق د. ناظم رشيد، دار الضياء للنشر والتوزيـع،  ٦٧٥ديوان شمس الدين الكوفي (ت   -٧

  .٢٠٠٦االردن،  -عمان
  .١٩٦٠يوان الفرزدق، دار صادر، بيروت،   د   -٨
  .١٩٧١مطبعة جامعة بغداد،  الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر االسالم، د. بشرى الخطيب،  -٩

فوات الوفيات البن شاكر الكتبي، تحقيق علي معوض، وعادل أحمد، دار الكتـب العلميـة،      -١٠
  .٢٠٠٠بيروت، 

  في أدب العصور المتأخرة، د. ناظم رشيد، جامعة الموصل، د.ت. -١١
الكتب العلميـة،  لسان العرب، حققه عامر أحمد حيدر وراجعه عبد المنعم خليل ابراهيم، دار    -١٢

  .٢٠٠٢بيروت، 
  .٢٠٠٧معجم المصطلحات البالغية، د. أحمد مطلوب، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،    -١٣
هـ)، تحقيق: احسان ١٠١٤نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب ألبي العباس المغّري (ت   -١٤

  .١٩٦٨عباس، دار صادر، بيروت، 
  هـ.١٣٥٦ة البابي الحلبي، مصر، هـ)، مطبع٦٢٦مفتاح العلوم للسكاكي (ت   -١٥


