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• حصل على درجة الماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة ا�مام محمد بن 

سعود ا�سالمية، بأطروحته  (شعر يوسف بن عبداللطيف أبي سعد دراسة في 
الرؤية وا�داء).

•  حصل على درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة ا�مام محمد بن 
السعودي  الشعر  في  التأمل  (ظاهرة  بأطروحته   ا�سالمية،  سعود 

١٣٥١-١٤٢٣هـ).

E : almahmod@hotmail.com

ا�ستاذ المشارك في كلية اللغة العربية 
 جامعة ا�مام محمد بن سعود ا�سالمية

د.صالح بن عبدالعزيز المحمود

محمد بن عبدالقوي (٧٨٢-٨٥٢هـ) 
سيـرتـه وشعــره 
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 امللخص
 

 .هـ( سريته وشعره852 -781) ويحممد بن عبدالق موضوع البحث:
يسعى البحث إىل مجلة من األهداف، أمهها الكشف عن  أهداف البحث:

السريتني اإلنسانية واإلبداعية للشاعر حممد بن عبدالقوي، كام هيدف إىل الوقوف 
 عىل مستوى الشعر العريب يف مكة إبان القرن التاسع اهلجري.

  مجايل يف دراسة املنجز الشعري.ييليعتمد البحث عىل منهج حتل منهج البحث:
كان حمـمد بن عبدالقوي من أبرز شعراء مكة خالل القرن التاسع  أهم النتائج:

عىل مستوى الشعر وقتذاك، وباألخص يف مدائحه للحسنيني، ويف  ااهلجري قياس  
بعض رثائياته وحكمه، كام اتسم بعض شعره بالقوة واجلزالة وجودة السبك، فيام 

 ه اآلخر يسري يف نسق الضعف والتكلف.عركان بعض ش
عىل بعض اجلوانب  ايويص البحث برضورة الرتكيز بحثي   أهم التوصيات:

البارزة يف شعر حممد بن عبدالقوي، وباألخص طبيعة عالقته مع أمراء مكة من 
 احلسنيني، من خالل قصائد املدح التي خّصهم هبا.

يف مكة، القرن الثامن، أغراض  عرحممد بن عبدالقوي، الش :الكلمات املفتاحية
 الشعر، البناء، اللغة، الصورة، اإليقاع.
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 املقدمة
بسم اهلل، واحلمدهلل الذي أرشقت بنور وجهه الساموات واألرض، وصالة   

بينا حمـمد بن عبداهلل، عليه وعىل صحبه نعىل املبعوث رمحة وهدى للعاملني؛  اوسالم  

 ة وأتم التسليم، وبعد: الوآله أفضل الص

دراسة املنجز اإلبداعي العريب يف  يقتضياناإلنصاف واملوضوعية العلمية إّن 

ر قوته وازدهاره؛ ألن هذه عصور فتوره وتراجع قيمته الفنية، مثلام نفعل يف عصو

متثل منظومة كاملة لتارخينا األديب واإلبداعي، واإلسهام يف إضاءة  ،أو تلك العصور

 يستحق عناية الباحثني. اومفيد   نبيال   فرتاته ُيَعّد عمال  ن املظلم م

النصف الثاين  من ولقد حفلت القرون التي تلت سقوط الدولة العباسية ابتداء

مرص أم الشام أم  إبداعية خمتلفة ومتنوعة، سواء يف من القرن السابع بمنجزات

، ابعض   امء، ونسيت  سذاكرة اإلبداع العريب ببعض األ العراق أم احلجاز، واحتفظت  

حمـمد بن  ،قطب الدينأبو اخلري، ومن األسامء التي ران عليها النسيان الشاعر العامل 

عبدالقوي، شاعر مكة يف زمنه، وقد عاش يف هنايات القرن الثامن، ويف النصف 

منه مما وبقي القليل  ، ضاع معظمهاجيد   اشعري   ااألول من القرن التاسع، وترك لنا إرث  

 ت به كتب الرتاجم والتاريخ.فظاحت

قد اجتهدت يف مجع شعره املتناثر يف املصادر، واجتمع يل إثر ذلك مجلة طيبة من و

شعره، وجدهتا خليقة  بالدرس والفحص والنقد؛ ذلك أهنا متثل مرحلة من تاريخ 

األدب يف القرن التاسع، ووثيقة  سياسية واجتامعية ملكة املكرمة بوجه أخّص؛ حيث 

 .(1)اعر وماتلشولد ا

 يف اآليت : هذا البحث أسباب اختيار موضوعويمكن أن أمجل 

الكشف عن مستوى الشعر يف مكة يف القرن الثامن اهلجري، والرغبة يف  .1
                                       

 بحث مستقل. مجعه من شعر ابن عبدالقوي ووثقه وضبطه يف ينرش الباحث ماس( 1)
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 . اوبحثي   اإضاءة هذه الفرتة املظلمة نقدي  
كون الشاعر حممد بن عبدالقوي من الشعراء املغمورين الذين مل حيظوا  .2

 وذاكرته اإلبداعية . تهبدراسة تكشف عن سري
أن هذه املرحلة من تارخينا األديب مل ُتنصف، ومل ينل مبدعوها حقهم من  .3

 الدراسة والبحث .
فقد حاولت مجع شعر الشاعر ودراسته دراسة تتناول  حلدود البحث اوضبط  

أغراض الشعر وموضوعاته، وتتناول قيمه الفنية من خالل بناء القصيدة عنده، ومن 
وره وإيقاعه، وسبقت هذا كله بدراسة سرية الشاعر اإلنسانية، وصخالل لغته 

 واستعرضت حياته وعرصه وبيئته .
فنية، وأفدت  وقيام   امجايل يف دراسة الشعر؛ أغراض   وقد اعتمد البحث عىل منهج

من املنهج التارخيي يف دراسة حياة الشاعر وعرصه وبيئته، وقد أخذت عىل نفيس 
اعر من املصدر الذي ورد فيه، فإن وجدته يف أكثر من لشااللتزام بتوثيق شعر ا

مصدر أرشت إىل ذلك، كام اعتمدت يف ترمجته واحلديث عن حياته وسريته عىل 
املصادر التي حتدثت عنه، وجّلها عارص أصحاهبا الشاعر وقابلوه، وأهم تلك 

لعزيز بن ا لعّز الدين عبد «غاية املرام بأخبار سلطنة البيت احلرام»كتاب  :املصادر
لعمر  «الدرُّ الكمني بذيل العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني»عمر بن فهد، وكتاب 

 لشمس الدين السخاوي . «الضوء الالمع ألهل القرن التاسع»بن فهد، وكتاب 
 :متّثل يف الصورة اآلتيةخمطط علمي يسري وفاق واقتضت طبيعة البحث أن  

 . اومكان   اعر زمان  شاوشمل احلديث عن بيئة ال: التمهيد
باحلديث عن حياة الشاعر  اوكان خاص   حياته وسريته(: (األول املبحث

 .وسريته
 وفيه فّصلُت القول يف أغراض شعره املتنوعة . الثاين: )أغراض شعره( املبحث
وفيه دراسة نقدية ملستوى  ،(رؤية نقدية :الثالث: )شعر ابن عبدالقوي املبحث
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وأفكاره، ولغته، وصوره،  تسليط الضوء عىل معانيه نا مشعره الفني انطالق  
 .وإيقاعه

وجاءت ملخصة لنتائج البحث وتوصياته، ومذيلة بفهرس للمصادر  اخلامتة:
 واملراجع.

إّن هذا البحث يأيت حماولة متواضعة خلدمة تارخينا األديب ومنجزنا اإلبداعي يف 
القوي سوى أنموذج واحد لعدد دفرتة مل تنل حقها من العناية واالهتامم، وما ابن عب

كبري من الشعراء اخلليقني بالدراسة وتسليط الضوء عىل منجزهم اإلبداعي مهام كان 
 هذا املنجز يف قيمته الفنية.

لوجهه الكريم، وأن يكون لبنة  يف  اأسأل اهلل تعاىل أن يكون هذا العمل خالص  
 يه.لخدمة تراثنا األديب واإلبداعي، إنه ويل ذلك والقادر ع
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 تمهيدال
عاش الشاعر مـحمد بن عبدالقوي حياته كلَّها يف مكة املكرمة، وتزامنت حياته 
مع النصف الثاين من القرن الثامن، والنصف األول من القرن التاسع اهلجريني، 
وقبل أن يتوغل هذا البحث يف حياة الشاعر وشعره، فإنه جيدر به التوقف عند البيئة 

ج ع ،لمية والثقافية التي عاش فيها ابن عبدالقويعال ىل احلالة السياسية وأن يعرِّ
 لتلك املرحلة :

 ومكانً  بيئة الشاعر: زمانً  -أ
لقد اختصت مكة املكرمة بمكانة عالية سامية يف نفوس املسلمني عىل مّر 

العصور؛ لوجود املسجد احلرام فيها، فباتت مهوى األفئدة، ومقصد األرواح 

الزدهار  اخصب   امنح البيئة املكية خصوصية استثنائية؛ إذ جعلها مكان  هو ما ؤمنة، وملا

ل املسجد احلرام فيها إىل جامعة علم، ومنارة معرفة العلم والفكر واألدب، وحتوّ 

كانوا من  -العصور عىل مرّ -من الزائرين والوافدين  اكبري   اادة؛ ذلك أن عدد  وقَّ 

مسجدها جماورين  ،كثري منهم البقاء واملكوث يف مكةلالعلامء البارزين، وطاب 

موا، وهذا األمر أسهم يف إثراء احلركة العلمية والفكرية يف موا ويتعلَّ لِّ عَ احلرام؛ ليُ 

 البيئة املكية عىل مّر قرون طويلة.

والنصف األول من  ،عىل النصف الثاين من القرن الثامن أدّق  اضوء   وإذا سلطُت 

 اسأحلظ نشاط   -حيث ولد حمـمد بن عبدالقوي وعاش-يني رالقرن التاسع اهلج

 إىلالنشاط ذلك  ومردُّ يف احلياتني العلمية واألدبية يف مكة املكرمة،  اومتنوع   اكبري  

كثرة علامء احلرم املكي الرشيف يف تلك الفرتة، والتنوع الكبري يف ثقافتهم وعلومهم، 

هؤالء العلامء ليسوا من أبناء مكة  وبخاصة يف علوم الرشيعة واللغة والشعر، وُجّل 

وإنام هم من الوافدين إليها من شتى بقاع العامل اإلسالمي؛ ليجاوروا األصليني، 

من نسيجها  ابيت اهلل فيها، فاستقروا يف مكة، واندجموا يف جمتمعها، وصاروا جزء  
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 .( 1)االجتامعي والثقايف
 يف موا إىل مكة، وجاوردمن أولئك الذين ق -والد حمـمد-وقد كان عبدالقوي 
 ، وتويف فيها، وهو مغريبُّ افتي  ومُ  اس  رِّ دَ ومُ  امتتالية، دارس   ااملسجد احلرام ثالثني عام  

 .( 2)النشأة األوىل األصل، مرصيُّ 

يف ثراء احلركة العلمية يف مكة املكرمة  متعددة وأسهمت   عوامُل  افرت  ضوقد ت

الق وجود احلرم املكي ها عىل اإلطمَّ ـولعل أه  الثامن والتاسع اهلجريني،ان القرننيإبَّ 

الرشيف، الذي كان مركز العلم والعلامء يف العامل اإلسالمي يف تلك احلقبة، وكام 

اإلسالمي كانوا  من العلامء من شتى بقاع العاملم  اكبري   افإّن عدد   -اسابق  -أرشت 

اهتم لطلب العلم يرون حذُ ن  قيمون يف مكة سنوات طويلة، ويَ يفدون إىل احلرم، ويُ 

علم التي كانت ُتعقد ال هو األمر الذي نشطت معه حلقاُت تيا، وتعليم الناس، ووالفُ 

 ب العلم. اّل بالعلامء وطُ  يف املسجد احلرام، وتغصُّ 

كام أن السالطني واألمراء والوالة ُعرفوا يف تلك احلقبة بحبهم للعلم والعلامء يف 

نفقون عليهم، وحيرصون عىل إليهم، ويُ  نحسنوـاحلرم املكي الرشيف، وكانوا يُ 

ينفقون عىل إرسال الصدقات إليهم، ويدعمون حلقات العلم يف املسجد احلرام، و

 ن، فكان يصل إليهم الذهب والنقد والقمح وغريها، وقد ذكرت  ياألربطة واملجاور

يف  ءكيف كان السالطني واألمراء حيرصون عىل رعاية العلام ،تلك املرحلة اُت فَ نَّ َص مُ 

 .( 3)احلرم املكي الرشيف
ندوة لكبار العلامء يتجىل فيها روح »بــــــ األمراء أشبهَ  بعضم  كام كانت جمالُس 

البحث العلمي، ومن أشهر ذلك جمالس حسن بن عجالن وابنه بركات وحفيده 
                                       

 .(242)ص العبيكانانظر: احلياة العلمية واالجتامعية يف مكة يف القرنني السابع والثامن اهلجريني، ( 1)
 . (3/26) العسقالينإنباء الُغمر بأنباء العمر،  :يف ترمجته انظر (2)
والعقد الثمني يف  (،4/68)العصامي، بناء األوائل والتوايل، م العوايل يف أسمط النجو :-مثال  -انظر ( 3)

  .(3/388) الفايستاريخ البلد األمني، 
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  .( 1)«حمـمد، وكانوا من أمراء مكة هلذا العهد، كام كانوا يمتازون بكفاءة علمية فائقة
 إّبانيف تنشيط حركة العلم والفكر يف مكة  اواضح   اآخر أسهم إسهام   حمّفزة موث

ونشطت حركة  ،وهو التأليف والتصنيف العلمي؛ فقد كثرت املؤلفات ،هذه املرحلة
ون يف الفقه ومذاهبه، ويف ـيـِّالتأليف يف مكة بشكل الفت، فأّلف العلامء املكِّ 

فوا يف اللغة العربية وعلومها وآداهبا، كام كتبوا احلديث، والتفسري، والقراءات، كام ألّ 
يف التاريخ والسري والرتاجم، وغري ذلك من فروع املعرفة، وكانوا يتسابقون عىل 

 .( 2)الكتابة والتأليف، وبعضهم تفّرغ لذلك طيلة حياته
ومع نشاط حركة التأليف، وتعدد املدارس واألربطة وحلقات العلم يف املسجد 

ن غري املستغرب أن تظهر املكتبات وخزائن الكتب؛ ذلك أن ماحلرام، كان 
السالطني واألمراء والعلامء واملقتدرين كانوا يوقفون الكتب واملصنفات العلمية، 

بالقرنني الثامن والتاسع  الكتب يف املسجد احلرام خاصة   وقفم  ومل تكن ظاهرةُ 
ا، بيد أن أول ظهور مهومن بعد اهلجريني، وإنام هي مستمرة من قبل ذينك القرنني

يف  امة يف املسجد احلرام يمكن أن يكون يف القرن التاسع اهلجري، وحتديد  ظَّ نَ ملكتبة مُ 
، (3)ف قايتباي خزانتني ملدرستيه يف مكة واملدينة، حينام أرسل األرشـه882سنة 

، كام يدل داللة يف ذلك الزمنعىل حالة من الثراء العلمي يف مكة  اوهذا يعطي مؤرش  
 اضحة عىل اهتامم األمراء والسالطني بالعلم والعلامء يف مكة.و

 وملخص القول يف احلالة العلمية والثقافية يف مكة خالل القرنني الثامن والتاسع
أهنا تطورت ونشطت بشكل ملحوظ، وكأنام كانت تعّوض فرتة ركود اهلجريني 

وبالرغم من ادس(، سومخول رانت عليها إبان القرون التي سبقت )من الرابع إىل ال
 -اأيض  - حاالت االضطراب السيايس التي شهدها هذان القرنان؛ فإهنام قد شهدا

                                       
  .(328)ص السباعيمكة، دراسات يف السياسة والعلم واالجتامع والعمران،  تأريخ( 1)
 . (861)ص العامراحلركة العلمية يف احلجاز إبان القرن التاسع اهلجري، انظر: ( 2)
  .(1/167) الرداديالشعر احلجازي يف القرن احلادي عرش اهلجري،  :انظر( 3)
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 .( 1)بشكل ملحوظ وبخاصة داخل املسجد احلرام اوأدبي   اعلمي   اوحراك   انشاط  

 احلالة السياسية: -ب
من املعلوم بالرضورة أن احلالة السياسية واألمنية تتحكم يف استقرار املكان، 

ن الناس، ولقد مّرت مكة املكرمة إبان القرنني الثامن والتاسع، باضطراب موأ
األرشاف احلسنيني  سيايس ظاهر، نتج عنه حالة من الرصاع الداخيل بني ُأَسم 

احلاكمة يف مكة إبان تلك احلقبة، كام أن منافسة  حادة عىل احلكم قد طرأت من 
عن التأييد والتعاطف  حثة  امكة إىل سلطاهنا؛ ب ضمّ أطراف خارجية ترغب يف 

 والقبول، ومستشعرة القيمة الدينية واالجتامعية ملكة املكرمة. 
نمي، وذلك يف  وشهدت بداية القرن الثامن وفاة حاكم مكة القوي الرشيف أيب

وبموته ضعفت سلطة األرشاف احلسنيني عىل مكة بسبب   ،(2)ـه701ع العام مطل
د للسلطان اململوكي النارص حمـمد بن قالوون هَّ ـع األبناء عىل السلطة؛ مما مَ تناز

التدخل والسيطرة عىل مكة، بيد أنه كان يعي تعاطف املكيني مع األرشاف، فسارع 
بتولية أحد أبناء أيب نمي إمارة مكة؛ مما أسخط أخويه اللذين َزجَّ هبام يف السجن، ثم 

، وظلت الفتنة مشتعلة بضع ها منه، وحاوال النيل من أخيهام باستثارة املامليك عليفرَّ 
 . ( 3)سنوات 

ويف منتصف القرن الثامن شهدت مكة املكرمة حالة هدوء واستقرار حينام آلت 
، اوحازم   اقوي   أمور السلطة فيها إىل الرشيف عجالن حفيد أيب نمي، وقد كان رجال  

ذكر ابن حمفوظ »و ،فاستطاع إشاعة األمن، وضبط األمور، وتسهيل حركة احلجاج
                                       

  :عن احلالة العلمية والثقافية يف القرنني الثامن والتاسع اهلجريني، راجع للمزيد (1)
 احلركة العلمية يف احلجاز إبان القرن التاسع اهلجري، العامر. -أ       
  يف القرنني السابع والثامن اهلجريني، العبيكان. جتامعية يف مكةاحلياة العلمية واال -ب       

وغاية املرام بأخبار بعدها،  وما( 8/199) ،ابن تغري بردييف ملوك مرص والقاهرة،  انظر: النجوم الزاهرة (2)
  .(2/38) بن فهدا ،سلطنة البلد احلرام

 . (3/225) بن فهدا ،انظر: إحتاف الورى بأخبار أم القرى (3)
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عجالن نرش بمكة من العدل واألمان ما مل يسمع بمثله، وطرح ربع اجلنايات،  نأ
 . ( 1)«ورفع املظامل

لَّ برأسها طم ومل يكد أهل مكة ينعمون باألمن واالستقرار حتى عادت الفتنة لتُ 
 -رَب الكم  هُ سَّ وقد مَ -من جديد يف هنايات القرن الثامن، حينام تنازل الرشيف عجالن 

، وأرشك الرشيف أمحد ابنه حمـمد معه يف ـه774نه أمحد يف أواخر عام بارة العن اإلم
، استقل الرشيف حمـمد بن أمحد ـه788إمارة مكة، وملا تويف الرشيف أمحد سنة 

وعودة االضطرابات  ،انتهت بقتله ،باإلمارة، بيد أنه دخل يف نزاعات مع أبناء عمه
 .(2)والتنازع عىل اإلمارة من جديد

سن بن احلالرشيف  ألخري من القرن الثامن آلت األمور يف مكة إىلاويف اهلزيع 
بنفسه، ولعله مل  اوإيامن   اكان من أشد إخوته حزم  »  ، الذي(3)ـه789عجالن يف عام 

يكن من أبناء عجالن مثله يف قوة الشكيمة والقدرة عىل ضبط األمور، وقد عّده 
إمارة احلسن بن عجالن  ع. وم(4)«أصحاب الرتاجم من العلامء وأصحاب الفضل

 ءمن عنا م القرن الثامن ومكة تسرتيح قليال  وترّص ملكة عادت األمور إىل اهلدوء، 
 القرن املنرصم. ُجّل االضطرابات السياسية التي الزمتها وأهنكت أهلها يف 

وقد بدأ القرن التاسع اهلجري ومكة ترفل يف ثياب األمن واالستقرار حتت إمرة 
عجالن، وابنيه بركات وأمحد اللذين وليا أمر مكة بعد أن أصبح  سن بناحلالرشيف 

بيد أن حالة اهلدوء ، (5)لألقطار احلجازية التابعة للدولة اململوكية والدمها حاكام  
يقيض  اأصدر السلطان اململوكي قرار   هـ818في عام ، فواالستقرار مل تدم طويال  

يف األقطار اململوكية، كام عزل  سن بن عجالن من نيابة السلطنةاحلبعزل الرشيف 
                                       

 .(2/140)فهد  ابن ،امغاية املر( 1)
 .(2/195) بن فهدا ،، وغاية املرام(3/320) ،بن فهدا ،انظر: إحتاف الورى (2)
 .(2/248)ن فهد اب ،انظر: غاية املرام( 3)
 .(1/290)السباعي ، تأريخ مكة (4)
 . وما بعدها( 2/279) بن فهد، اوما بعدها، وغاية املرام( 4/103) ،الفايس، انظر: العقد الثمني (5)
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، هـ 817عام  لالضطرابات التي صاحبت احلج يف اابنيه من إمرة مكة املكرمة؛ نظر  
وجتدد االشتباكات بني الرشيف احلسن بن عجالن وابن عمه رميثة بن حمـمد، مما 

 .(1)ض حركة احلج ومصلحة احلجاج للخطرعرّ 

 ة مكة بعد سنة واحدة من عزلهرعودة الرشيف احلسن بن عجالن إىل إم رغمبو

مل يمنع من جتدد االضطرابات ( واستتباب أمور السلطة له؛ فإّن ذلك هـ819)

ّلة، وكان يف ـ، بعد أن أصابته عم ـه829 السلطة إىل أن تويف يف عام والنزاعات عىل

 .(2)ودفن يف القاهرة ،مرص، فلم يستطع العودة إىل مكة، حيث وافته املنية

دوامة االضطرابات بعد أن عزل السلطان اململوكي الرشيف  وعادت مكة إىل

أخاه الرشيف عيل بن احلسن، وجتددت  ، ووىلـه845بركات عن إمارة مكة يف عام 

املواجهات واالنقالبات بني اإلخوة وأبناء العم عىل مدى مخس سنوات متوالية إىل 

وقّلده إمارهتا،  ،ـه085بركات إىل مكة عام  الرشيَف  كيُّ اململو أن أعاد السلطانُ 

ابنه  هُ فَ لَ خَ ، فَ (3)ـه859فعاد هلا اهلدوء واألمن واالستقرار إىل أن تويف يف رمضان سنة 

، وكان عهده كعهد والده ابن بركات الذي توىل إمارة مكة أكثر من أربعني عام   حمـمدُ 

 .( 4)عن القالقل واملحن اوبعيد   امستقر  

 اوهدوء   امكة أمن   فرتاتم  تاسع أكثرَ لالثاين من القرن ا لقد كان النصُف 

ويف القرن  ،، ومع ذلك فإّن االضطرابات كانت موجودة يف هذا القرناواستقرار  

، وقد أسهمت الدولة السابقة هلاالذي سبقه بشكل مل يسبق له مثيل يف القرون 

يها ناململوكية بجزء من املسؤولية يف عدم استقرار األمور يف مكة؛ ذلك أهنا مل يكن يع

أن تعالج ذلك التنافس املحموم بني األرشاف احلسنيني عىل إمرة مكة، وإنام كانت 
                                       

 . (13)ص  مورتيل ،انظر: األحوال السياسية واالقتصادية بمكة يف العرص اململوكي (1)
  .(2/436) السنجاريمنائح الكرم يف أخبار مكة والبيت ووالة احلرم،  انظر: (2)
 .(4/347) بن فهد، اانظر: إحتاف الورى (3)
 . وما بعدها( 151)ص  مورتيل ي،العرص اململوك األحوال السياسية واالقتصادية بمكة يف انظر: (4)
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عىل منرب املسجد احلرام؛ لتكتسب  ن  تريد أن يظّل الدعاء للسلطان اململوكي مم 

 .(1)من الناس ارشعية وتعاطف  
 إحكامهم القبضة عىل احلجاز يف تلك مع -عىل أننا جيب أن نتنبه إىل أن املامليك 

مل يغريوا نظام احلكم واإلمارة يف مكة الذي  -الفرتة، وتدخلهم يف العزل والتولية
 .(2)توارثه األرشاف احلسنيون

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .(1/273) السباعي ،انظر: تأريخ مكة (1)
 .(95 )ص مورتيل ،انظر: األحوال السياسية واالقتصادية بمكة يف العرص اململوكي (2)
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 ، حياته وسريتهالقوي حمـمد بن عبد :املبحث األول
بن القوي بن أمحد بن حمـمد بن عيل  دحمـمد بن عب القوي بنم  عبد هو حمـمد بنُ 

 مكي، األصلبدالعزيز بن أيوب بن عيل البجائي، مغريب بن سليامن بن عا معمر
، ُيكنى أبا اخلري، وُيلقب قطب الدين، وُيعرف بابن املذهب الكيالنشأة، مالوالدة و

 .(1)القوي، وهو بكنيته ولقبه أشهر عبد
وقد أّرخ هو ملولده ، (2)يف أصح الروايات ـه781ولد يف مكة شهر شوال سنة 

 : -روى عنه ابن فهد يف الدر الكمني كام-، فقال هيف شعر
 بواحـــــد  بعـــــد الثمـــــان  مولــــــدي

 
 ( 3)مبكــــة مــــن شــــوال  لثــــة العشــــر 

 
 نفسه لتاريَخ االقوي  حني ترجم البن عبد وقد ذكر السخاوي يف الضوء الالمع

 :روى البيت بشكل مغاير تهترمج، بيد أنه يف هناية لوالدته
 بثانيــــــــة بعــــــــد الثمــــــــان  مولــــــــدي

 
 ( 4)مبكــــــة مــــــن شــــــواله  لثــــــة العشــــــر 

 
هـ، بيد أن 782تشري إىل أن ابن عبدالقوي ولد يف سنة للبيت فهذه الرواية 

، بسبب لفظة )شواله(، بينام كانت رواية ابن فهد يف املتأمل يف البيت جيد عجزه خمتال  
د قالقوي، و البن عبد االدّر الكمني صحيحة )شوال(، كام أن ابن فهد كان مالزم  

 هـ781ولذا فاألرجح أن والدته كانت يف سنة  ؛من شعره اتتلمذ عليه، وروى كثري  
 .(5)، وأن رواية السخاوي للبيت كانت خاطئةكام ذكر ابن فهد

                                       
ألهل  ، والضوء الالمع( 1/166) بن فهدالدرُّ الكمني بذيل العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني، اانظر:  (1)

 . (8/71) السخاويتاسع، القرن ال
 . ( 234، 233 )ص ، ابن فهد، ومعجم الشيوخ( 8/71) السخاوي الضوء الالمع،انظر:  (2)
 .(1/170)ن فهد اب ،الدر الكمني (3)
 .(8/73) السخاوي الالمع، الضوء (4)
 )بواحدة( يف بن فهد مع تغيريوأشري هنا إىل أن ابن تغري بردي يف الدليل الشايف روى البيت كام رواه ا (5)

. راجع: الدليل الشايف عىل املنهل صدر البيت إىل )بثانية( دون تغيري يف العجز؛ فيكون البيت مستقيام  
 .(2/639) ابن تغري برديالصايف، 
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من املغرب إىل يف شبابه كان الشيخ عبدالقوي البجائي والد الشاعر قد خرج و
كة يف ميف البيت احلرام، و افيها ثالثني سنة، وجماور   امرص، ومنها إىل مكة مستوطن  
حيث كان أبوه -نشأ وترعرع، ويف بيت اهلل احلرام ولد حمـمد بن عبدالقوي و

م الفقه عىل والده، وقرأ حفظ حمـمد بن عبدالقوي القرآن الكريم، وتعلّ  -اجماور  
البخاري عىل كتب احلديث عىل عدد من علامء مكة يف ذلك الزمن؛ فقرأ صحيح 

مع بعض الصحيحني من أيب بكر املراغي، وقرأ صحيح ابن سالربهان بن صديق، و
حبان عىل الرشيف عبدالرمحن الفايس، كام تتلمذ يف الفقه عىل اجلامل بن ظهرية، 

 .(1)والقايض عيل النويري، والشهاب بن ناصح وغريهم
بالعلم،  اشغوف  مومن الواضح أن ابن عبدالقوي تأثر بوالده، واقتدى به، فنشأ 

، ويف هذا املجالسة العلامء، ولذا أجاز له عدد من العلامء صغري   احمب   ،عليه مقبال  
وأجاز له يف سنة مخس وتسعني وما بعدها: »السياق يقول صاحب الدّر الكمني: 

أمحد بن أقربص، وأمحد بن عيل بن حييى احلسيني، وأبو بكر بن عبداهلل بن 
ـمد بن قوام، وحمـمد بن حمعبداهلادي، وعبداهلل بن خليل احلرستاين، وحمـمد بن 

حمـمد بن منيع، ورشيف الدين العراقي، ونور الدين اهليثمي، وحمـمد بن حسن 
القرسييس، وسليامن السقاء، وعبدالقادر احلجار، والقايض عيل النويري، وفاطمة 

 .(2)«بنت املنجى، وفاطمة بنت ابن عبداهلادي وغريهم
وهو ابن اخلامسة عرشة،  -ليهاعأول ما حصل -وُيلحظ أنه حصل عىل اإلجازة 

ل ويف هذا دليل عىل انكبابه  عىل العلم وجمالسة العلامء منذ سنّي حياته األوىل، وَسهَّ
 من علامء مكة يف وقته. ايف بيت اهلل احلرام، وعامل   اله ذلك كون والده جماور  

 ةوإضافة إىل علوم الفقه واحلديث، فقد توسع حمـمد بن عبدالقوي يف علوم اللغ
                                       

 بن فهد، ومعجم الشيوخ، ا(8/71) السخاوي ، والضوء الالمع،(1/166) فهد ابن الدرُّ الكمني، انظر: (1)
 . (234، 233)ص 

 .(167، 1/166)ن فهد اب ،لدرُّ الكمنيا (2)
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أخذ النحو عن الشيخ خليل بن هارون »، وا، فحفظ ألفية ابن مالك صغري  وآداهبا
سمع القاموس املحيط من كام ( 1)«، والشمس الوانوغي، وأيب القاسم العقبايناجلزائري
 .(2)يف اللغة وغريبها االدين حمـمد بن يعقوب الفريوزآبادي، واستفاد منه كثري   مؤلفه جمد

، (3)الرشعية واللغوية، وبراعته فيها ُأذمَن له بالُفتيا ومع تبحره يف العلوم
وأصبحت حلقته العلمية يف املسجد احلرام مشهورة، يقصدها طالب العلم من كّل 
مكان، وتتلمذ عليه مجاعة من أهل العلم املشهورين يف وقتهم، كعمر بن فهد، 

 .(4)وشمس الدين السخاوي وغريهم
ه الواسعة بالتاريخ، وحفظه ألحداثه تواشتهر حمـمد بن عبدالقوي بمعرف

يف  اوحتوالته، وإملامه التام بجغرافية مكة ومواضعها القريبة والبعيدة، كام كان بارع  
قنة، وذاكرة مستوعبة، معرفة األنساب منذ اجلاهلية، وساعده يف ذلك كله حافظة مت

 وذكاء حاد.
وكثرة اطالعه، وكان  ،ابن عبدالقوي بروايته لألخبار، وحالوة حمارضته كام متيز

عىل حّد -للتاريخ وأيام الناس، وباألخص مكة وتارخيها وأعياهنا، وكان  احافظ  
 .(6)ابأرايض احلجاز ومواضعه مع معرفته التامة ،( 5)أعجوبة فيها -تعبري السخاوي

أحد أصدقائه حني حج ومل خيربه منذ أول جميئه، فقال له:  عنه أنه عاتب َل قم وقد نُ 
ج معك، وأريك كّل مكان بمكة، وكّل مزار، ومن وقف به، وما قيل حكنت أ...»

ويف هذا الكالم مصداق  ،(7)«فيه، ومقابر كثرية ال يعرفها الناس، ومواضع جيهلوهنا
 عىل غزارة علمه بتاريخ مكة ومواضعها وأعياهنا.

                                       
 .(1/167) در الكمني، ابن فهدال (1)
  . (8/71) السخاوي ،انظر: الضوء الالمع( 2)
 .(2/529) التنبكتي ،، ونيل االبتهاج بتطريز الديباج( 1/167) بن فهدا ،انظر: الدرُّ الكمني (3)
 .(130 )صة اهليل ،انظر: التاريخ واملؤرخون بمكة( 4)
 .(8/72) السخاوي ،انظر: الضوء الالمع (5)
 انظر: املصدر السابق نفسه. (6)
 صدر السابق نفسه .امل( 7)
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وقد فطن مرتمجوه إىل كثري من مواهبه العالية وقدراته العلمية فذكروها يف 
وله حافظة »ه، ومن هؤالء تلميذه عمر بن فهد الذي قال عنه يف الدّر الكمني: تترمج

 . (1)«التاريخ قوية يف
َثَر من » ومنهم أيضا شمس الدين السخاوي الذي قال عنه يف الضوء الالمع: وأك 

، ال سيام تواريخ احلجاز، وما يتعلق امطالعة التاريخ بحيث صار حيفظ منه كثري  
 .( 2)«ومتيز يف األنساب اجلاهلية وغريها بعرهبا وحماهلا،
حافظة يف التاريخ قوية، وذكاء »يف الترب املسبوك بأنه ذو  االسخاوي أيض   ووصفه

يتسلط به عىل اخلوض يف كثري من الفنون، بحيث ُقيض له بالتقدم فيها مع قلة 
 . (3)«مطالعته
قال الشعر اجليد، وبرع يف األدب، »املقريزي يف درر العقود الفريدة:  هعن وقال

وشارك يف عدة فنون، وقدم عيل بمكة ملا حججت يف سنة مخس وعرشين، والزمني 
وفضائل، واستفدت منه  مدة جماوريت بمكة يف سنة أربع وثالثني، فبلوت منه فضال  

 .(4)«، ونعم الرجل هواأخبار  
 اكان إمام  »، وقال عنه: (5) بشاعر مكةيف شذرات الذهب ووصفه ابن العامد 

 .( 6)«اماهر   اأديب  
 اوعىل املستوى اإلنساين كان ابن عبدالقوي طيب القلب، حلو املعرش، مشفق  
عىل الفقراء واألرامل، يتفقد أحواهلم، ويصلهم بام يتيرس له، كام كان شديد الصلة 

مل إال أنه  -كام سيأيت-بأقاربه وجريانه، كثري الزيارة هلم، ومع ولعه بشعر اهلجاء 
                                       

 .(1/167) بن فهد، االدرُّ الكمني (1)
 .(8/71) السخاوي ،الضوء الالمع (2)
  .(2/149) السخاوي ،الترب املسبوك يف ذيل السلوك ( 3)
 .(3/393) املقريزي ،فيدةجم األعيان املدرر العقود الفريدة يف ترا (4)
  .(9/402) احلنبيل ،خبار من ذهبأانظر: شذرات الذهب يف  (5)
  املرجع السابق نفسه. (6)
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 .(1)حمارضتهينة عىل أحد، مع طيب معرشه، وحالوة غحيمل الض
ثنتني وسبعني سنة، ويف  وُعّمرعاش حمـمد بن عبدالقوي حياته كلها يف مكة، 

يف أول األمر، ثم ما لبث أن ريض  اشديد   اآخر حياته ُكفَّ برصه، وجزع لذلك جزع  
، حيث بثَّ أمله اظاهر   افقده برصه آمله وأثر فيه تأثري  ، بيد أن (2)وَسلَّم واحتسب

 وشكواه يف شعره، ومنه قوله: 
 بكيــــما ومــــا للمــــرب باــــد  مــــن الباكــــا

 
ــــــاه  ــــــا يف عخــــــر العمــــــر عين  إذا كافَّت

 يَب مــــن حــــز آب ولســــما  ســــ آب  ومــــا 
 

 ( 3)ومــــــا اللفــــــد إ   اتــــــة أعــــــداه 
والشك بأن فقد نعمة البرص من االبتالء الشديد الذي يصاب به اإلنسان،  

 نعمة عظيمة ال يلقاها إال أصحاب القلوب املؤمنة الواثقة باهلل.  بوالصرب واالحتسا
، أصيب ابن عبدالقوي بمرض يف بطنه، واشتد عليه ـه852ويف هنايات عام 

املرض إىل أن فاضت روحه يف ليلة األحد اخلامس عرش من ذي احلجة من سنة 
فيها بجوار  ودفن -مسقط رأسه-عن اثنتني وسبعني سنة،  يف مكة املكرمة  ـه852

 . (4) -رمحهام اهلل-قرب أبيه 
مات يف عشاء ليلة األحد »وقد ذكر خرب وفاته ابن فهد يف الدّر الكمني، فقال: 

 عليه صبح ليلته وُصيّل خامس عرش ذي احلجة سنة اثنتني ومخسني وثامنامئة بمكة، 
 .(5)«عند باب الكعبة ودفن باملعالة بقرب والده رمحه اهلل وساحمه

ومات بمكة بعد أن ُكّف سنني، ومترض »ه السخاوي يف الضوء الالمع: ركام ذك
                                       

، والتاريخ واملؤرخون (8/72) السخاوي ، والضوء الالمع،(1/167) بن فهدا الدّر الكمني، انظر: (1)
 .(130)ص اهليلة بمكة،

 اَوَأرَضَّ بَأَخَرة، وجزع يف أول أمره جزع  »، وجاء يف نصه قوله: (234 )ص بن فهدا معجم الشيوخ،انظر:  (2)
 .«، ثم صرب واحتسباكبري  

 .(1/167) بن فهدا ، والدّر الكمني،(8/72) السخاوي الضوء الالمع، (3)
 . (2/271) احلنفي ،، وبدائع الزهور يف وقائع الدهور(2/462) بن فهدا ،انظر: غاية املرام (4)
 .(1/167) فهد ابن ،نيالدّر الكم( 5)
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 عليه ُصيّل بإسهال مفرط، يف ليلة األحد منتصف ذي احلجة سنة اثنتني ومخسني، و
 .(1)«بعد الصبح عند باب الكعبة ودفن عند أبيه يف املعالة ساحمه اهلل وإيانا

ب أن ابن عبدالقوي مات هوقد وهم ابن العامد احلنبيل حني ذكر يف شذرات الذ
، والصواب أنه جاوز السبعني بعامني، حيث كانت والدته يف (2)وقد جاوز التسعني

  .ـه852، ووفاته يف هنايات عام ـه781عام 

 

 
 
 

 

                                       
 .(8/72) السخاوي ،الضوء الالمع (1)
 .(9/402) احلنبيل ،انظر: شذرات الذهب (2)
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 هشعرأغراض : املبحث الثاني
بني  اُيَعدُّ حمـمد بن عبدالقوي أحد شعراء القرن التاسع، وقد كان شعره وسط  

يد والرديء، بيد أنه كان من أبرز شعراء مكة يف زمنه؛ ذلك أن مستوى الشعر يف جلا
تلك املرحلة كان يغلب عليه الضعف، ويندر أن يعثر الباحث عىل ذاكرة شعرية 
متميزة يف احلجاز إبان القرن التاسع اهلجري، وهو األمر الذي جعل من جتربة 

 ربة  بارزة  وخليقة  بالبحث والدراسة.جت االشاعر حمـمد بن عبدالقوي املتوسطة فني  
يضم شتات شعره، وإنام وصلنا  اشعري   اومل يرتك لنا حمـمد بن عبدالقوي ديوان  

من شعره قصائُد، ومقطوعات، ونتٌف شعريٌة متفرقة ومبثوثة يف عدد من املصادر 
 .التي أّرخت للقرن التاسع وما بعده، سواء يف كتب التاريخ، أم يف كتب الرتاجم

من شعر ابن  اوقد ذكر عمر بن فهد صاحب الدّر الكمني أنه مجع شيئ  
ُده  اعبدالقوي، فجاء يف جملد، معتمد   يف ذلك عىل سامعه منه مبارشة؛ حيث كان ُين شم

من نظمه، ومجعت منه  اسمعت منه، وأنشدين كثري  »من نظمه، يقول ابن فهد:  اكثري  
 .(1)«ما وجدته، فجاء يف جملد

الفاحص يف شعر حمـمد بن عبدالقوي الذي وصل إلينا يلحظ أنه  إن املتأمل

يف فلكها، وأهم هذه األغراض املديح  ايتمحور حول أغراض حمددة، ويدور غالب  

واهلجاء والرثاء، كام أن له قصائد قليلة، ومقطعاٍت قصرية  يف الغزل والفخر 

ض القصيدة ر، وتأيت يف عاوالوصف والشكوى واحلنني والوعظ، تستقل أحيان  

 أخرى. اأحيان  
وربام كانت طبيعة احلياة يف القرن التاسع باحلجاز هي من فرض تلك األغراض 

بكثري من  اعىل شعر شعراء مكة؛ ذلك أن الشاعر املكي يف تلك املرحلة كان مهموم  
لتلك التحوالت، سواء بمدح القادة  االتحوالت السياسية، وجاء الشعر مستجيب  

                                       
 ، وهذا املجموع مفقود مل يعثر عليه أحد.(1/167) بن فهد عمر ،الدّر الكمني (1)
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، أو هبجاء األعداء، أو برثاء الشهداء واألصدقاء، عىل أن ما وصل ةواألمراء والوال
عىل أغراض شعره كثرة   اقاطع   إلينا من شعر ابن عبدالقوي ال يمكن أن يكون دليال  

 .امبدئي   وقّلة، وإنام هو مؤرش يعطي حكام  

 :  املديح -أ
ثرة لشعر اسيلحظ الكثرة الك مرحلة القرن التاسع إن املتتبع ملصادر الشعر يف

املديح يف مكة، وغلبته الساحقة عىل بقية األغراض الشعرية؛ ذلك أن احلياة 

السياسية بام فيها من حتوالت ورصاعات وأحداث متقلبة صنعت بيئة خصبة 

للشعراء املداحني، يستقون منها أفكارهم ومعانيهم، ويكسبون من خالهلا الكثري من 

ت بني احلسنيني؛ إخوة  وأبناء عم، وحتوالت ناملال، فالرصاعات عىل السلطة التي كا

السلطة واإلمارة يف مكة بشكل سيع ومتالحق، أتاح للشعراء فرص التكسب 

من املعاين املناسبة لبيئة كهذه؛ فكان املدح بالشجاعة  اباملدائح، كام فرض نسق  

بشكل الفت، كام انترشت معاين اجلود والعدل ورد  اوالبطولة والفروسية حارض  

ظلم واالنتصار للحق داخل قصيدة املدح، وأصبح إعجاب الشاعر بشجاعة لا

 املمدوح وقوته وعدله وجوده هي املسيطرة عىل ذهنية الشاعر إبان مدحه. 

أن يستبد املديح  اوحمـمد بن عبدالقوي أحد شعراء هذه املرحلة، ومل يكن غريب  

مراء والوالة؛ إذ جعل ألبأغراض شعره، وأن تكون ذاكرته املدحية حارضة يف بالط ا

القصيدة وسيلة إعجاب واستعطاف، وطلٍب للنوال من املمدوح، وقد حفظت لنا 

من مدائحه ألمراء مكة من احلسنيني، كالربكات بن احلسن بن  ااملصادر شيئ  

 .( 1)عجالن، ووالده احلسن بن عجالن، وأخيه عيل بن احلسن وغريهم

عبدالقوي يمكن أن نلحظ  نوبالوقوف عىل بعض النصوص املدحية الب

وفخامة  بوضوح عنايته بتجويد مدائحه، وحرصه عىل أن تكون القصيدة ذات جزالة
                                       

 .(377-2/374) بن فهدا ،انظر نامذج من ذلك يف: غاية املرام (1)
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تليق باملمدوح، ومصداق ذلك ميميته التي مدح فيها الرشيف عيل بن احلسن بن 

 :اعجالن حني توىل حكم مكة ودخلها حمرم  
 بواســــما  مَ م  د  ا قَــــمَّ نا لـــــهَ ـالــــ غــــورا ثا 
 

ــــــ  ــــــبَ مَ  ائنــــــات  الكَ  وكــــــ    ارورً سا  ما اس 
ر مً  املشـــــاعرا  كَ رابت ـــــا تَ ولــــــمَّ    اماــــــح 

 
 احملـــــارما  عليـــــكَ  بتســـــليمآب  أشـــــارت   

ـــــــمَّاو   ــــــما  ل ــــــزَّه رعك البي  أقبلــــــَم َه
 

 ـما الــــــعَ  إنـــــه بـــــكَ  اشـــــتيا    إليـــــكَ  
ــــــفَ   ــــــوفَ  ادً ج  ـالــــــور  َمــــــ مَ ل  َض  ارً خ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اددً ؤَ وسا
 

 عـائما الك النَّ عـن عاـ م  طَّ حَ  فال ريبَ  
ـــــفهـــــا أنـــــم مَ    وهـــــادآب وواثـــــ    ي  د  ه 

 
 ( 1)وقــــــائما  طيــــــ ا ما  ومــــــ مو    أمــــــ    

 
مع البحر الطويل  إن القارئ ملثل هذه األبيات يشعر بجزالة وفخامة ظاهرة، تبدأ

 يستحرض، وتستمر مع انتقائه مفرداته وتراكيبه، و(2)ذي اإليقاع البطيء اجلليل
 : عهالالتي مط القارئ هلذه األبيات ميمية أيب الطيب املتنبي

ـــ ـــ أهـــ    ر  د  علـــ  َق  أتيت العـــزائما  م  ز  الَع
 

    (3)املكـارما  الكـرام   ر  د  وأتيت عل  قَـ 
 

ويبدو أن استحضار قدر املمدوح ومكانته فرضت عىل الشاعر جتويد شعره 
أن يبني عن فرحته بتويل ممدوحه إمارة مكة، حتى  اوالعناية به، كام كان حريص  
  فيها املسجد احلرام واملشاعر املقدسة.امشاركته الفرحة األشياء كلها، ب

ويعتمد ابن عبدالقوي يف مدائحه عىل استثارة البعد الديني واستثامره يف 
                                       

 .(493-2/491) رام، ابن فهدغاية امل (1)
  .(1/443) الطيباملرشد إىل فهم أشعار العرب، انظر:  (2)
َن ابن عبدالقوي صدر هذا البيت يف  .(4/94) الربقوقي ،رشح ديوان املتنبي (3) ويف القصيدة نفسها َضمَّ

 شعره، وهو قوله:     
ا د  نم ُمن شم دم يفم ال كو  ع   َوَناَدى لمَساُن السَّ

 
لم اَعىَل »  ر َأه  َعَزائمـمُ َقد  مم َتأ يتم ال  َعز   «ل 
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ممدوحه، وبخاصة حني يمدح األرشاف احلسنيني الذين ينتمون يف نسبهم إىل النبي  

فنراه يركز عىل هذا الرشف، ويربزه يف القصيدة املدحية، كقوله يف مدح × 

 سن بن عجالن: احل الرشيف

ــــــــب  ـــــــالنـَّ  اي ابـــــــنَ  ــــــــط  ب  ي وس   يهه ووص  
 

ــــــ  ــــــب  َن ــــــ اها مَ ـَنَس  الاملصــــــطف  فت صَّ
 هئ ـــــَ  مـــــن أَل   الكـــــو ا  ابَ َضـــــأَ  ب  َســـــنَ  

 
ــ لَ حــد    ــ حَ َضــفَ  د  َق ـــمَّال موسَ الش   الكا

ـــــمال كك فاســــعد    ــــه مــــا حييــــمَ  ب  فإن
 

  وَّ َحــــــتَ عنــــــه لــــــن تَـ  قاط ــــــبا املســــــرَّ    
ـــ    ه القـــري ا بـــ ي عليـــكَ ـن ـــث  يـا    ومل ياط 

 
 ( 1)اســــــم  مــــــا تــــــراه مطــــــو   ما ظ  والــــــنَّ  

 
تتمحور  ،وقد جاءت ُجّل قصائده املدحية يف سياق التهنئة بمناسبات سياسية

حول تويل السلطة، واالنتصار عىل اخلصوم، وعودة القوة والرئاسة للمدوح، ومثال 

 ابن أخيه رميثة:  ذلك مدحه للرشيف احلسن بن عجالن حينام ويل مكة بعد عزل
ــــ وافــــم  بــــدولتكَ  ــــللَ  عاد ا السَّ  اَل َم

 
ــــــــــ    نلَ  واليــــــــــومَ   ــــــــــالمــــــــــا أَ  مؤم    مَّ

ــ  ـــن ا مــذ  يــمَ  كــا َ   ن  َم ب اًل  م  ـــَحس   ما
 

ـــــــ    ـدرور حممـــــــفـــــــاليوم ي كـــــــه الس 
 د الـرَّ  فَ و  َخـ ن اختف  متـوارايً مَ وَ  

 
 ( 2)المَّ مابســــم  لاــــبــــه هَ  ند  األمــــا ا  

 
 اوهدف   ،يف مدائح ابن عبدالقوي امشرتك   كافأة قاسام  ملويظل طلب العطاء وا

من استعطاف وطلٍب للنوال  املدائحه؛ ذلك أنك جتد يف كل قصيدة مدح شيئ   ارئيس  

 من املمدوح، انظر إىل قوله: 

ــــــلَّة ما َســـــكَ   مـــــا ا وإذا الزَّ  ـــــاك حا  مآب دَ ع 
 

ــــ  ـــــَلَ  ال س  بَ ال  َف  ريــــب النــــائيغهلــــا حا
                                        

 .(2/376) بن فهدا ،غاية املرام (1)
 .(2/374) املصدر السابق (2)
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َأو ىل  ن  َمــــــ خــــــري     بســــــاحة  لاــــــاح  وَ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ    الق 

 

 مــــــوىًل مــــــن بــــــ  الزهــــــراب    وأجــــــ 
 وكرامـــــــــــةآب  كرميـــــــــــةآب   بكـــــــــــ     تظفـــــــــــر   

 
ـــــــــــز    ـــــــــــاب   بكـــــــــــ     وتـاَف  غنيمـــــــــــةآب َوَغَن

 ماــــــحدقًة بـــــه تـــــر  العـــــاف َ  ك  ل ـــــمَ  
 

 (1)مــــــــن الفقــــــــراب واألمــــــــراب ارً زاَمــــــــ 
 

عىل أن حمـمد بن عبدالقوي مل يكن )شاعر بالط( فقط، ومل يقرص مدحه عىل 
 اوالة، بل جتاوز ذلك إىل مدح العلامء من ذوي الفضل واملكانة؛ إعجاب  لاألمراء وا

 ، ويركز يف مدحته عىل اإلشادة بمنزلة املمدوح العلمية، ومكانته يفاوتقدير   اوحب  
نفوس الناس، كام يلّح عىل فضل العلم والعلامء، ويقف عند جوانب تفوقهم 

 ن فهد: ب من ذلك مدحه للشيخ تقي الدين حمـمدوبروزهم، و
ــــــــــــفَ نا القي   تـَ ل ــــــــــــ  أي  إفــــــــــــاد آب  ي   د  ه 

 
 هامــا  جديــدا الزَّ  يبقــ  علــ  مــر    

ــنا  وفضــيلةآب    بصــيتها( 2)ريت  وشــرَ ش 
 

 هاحســودا  ابَ َخــيف كــ  ماـــتََّجهآب وَ  
 هـــــاادا مَ شـــــيي احلـــــديث مبكـــــةآب وع   

 
ــــدا ها وســــعيدا وســــديدا    هاها وعمي

 هــاعلم   ـجدهتا وحامــ ا بــفهــو ابــن  
 

 ( 3)هاعيـــدا ها وما جيدا ـها وماـــومفيـــدا  
 

وليس بخاٍف ضعف هذا الشعر مقارنة بالنامذج السابقة التي كان املدح فيها 

إىل  الألمراء، وهو ما يؤكد حرص ابن عبدالقوي عىل جتويد شعره حني يكون موجه  

 من مشائخه.  اأو شيخ   ااألمراء، وتبسطه فيه حني يكون املخاطب صديق  

 الر ب: -ب
عر النبيلة، وفيه انعكاس للمشاعر اإلنسانية الصادقة التي شالرثاء من أغراض ال

                                       
 .(378-2/377) بن فهدا ،غاية املرام (1)
 هكذا ورد، ولعله مصحف عن: سري. (2)
 .(1/169) بن فهدا ،الدّر الكمني( 3)
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 اإلنساينُّ  فيها اإلحساُس  احلياةَ  ويبثُّ  ،ال ترجتي عطاء، وال تطمع بنوال، وإنام حيركها
 يف شعر ابن عبدالقوي؛ فقد كان رجال   اأن جتد الرثاء حارض   ااخلالص، وليس غريب  

قد صديق أو قريب، فتفيض قرحيته بالرثاء ف، يؤذيه اومألوف   اف  لآ، وونبيال   اعامل  
 والتفجع واحلرسة.

عىل أصدقاء له  اوجزع   امن مراثيه التي قاهلا حزن   اوقد حفظت لنا املصادر شيئ  
ولذا نجد أن  ؛مقربني، وغالب من رثاهم هم من العلامء الذين تربطه هبم صلة العلم

علمية، وما تركه من فراغ مل يستطع لز عىل ذكر مآثر الفقيد اكِّ رَ ُتـقصائد الرثاء عنده 
عن عاطفة حمبة، وشعور صادق ومفجوع، ومن  رُ دُ ص  أحد أن يعوضه، وهو يف هذا يَ 

 ذلك رثاؤه للشيخ عبدالرمحن بن سليامن املعروف بأيب الفرج الدمشقي: 

ـــو الَفـــ ـــدَ و  أَ  املرحـــوم   ج  رَ أب  هاما ـمَ   ح 
 

 هعاماـــ وذا العـــاما  ابً ح  نَــــ   َضـــبـــه وقَ  
 ما لك مل تصح؟ ام  الشَّ  سيو َ افيا ق 

 
ـــ   هاما نَ هاـــدَّ َســـ الفقـــه   دا و  ك طَـــوا نـ  وص 

؟  واي أيهــا القـــاموسا    مــا لـــك مل تـَغاـــر 
 

ــ ارَ َغــ لــوم الفضــ   عا  را ح  ـوبَــ   هاما مَ ـج 
ـــ فيـــا ابـــنَ     لـــم  ط   عا  اإلمامـــةا  ليما َ سا

 
ـــــ َّ ن   دريسا والتَّـــــ لفقـــــدكَ   ـــــظَ حا  هاما

 ادَ   األَ و  ني ا ما ـالـ   الفضـ ا  كَ دَ ع  بَـ وَ  
 

ـــ ل ــــعلمآب و  اإلقـــرابا   ـــ يمَ س   (  1)هواما سا
فاألبيات تعكس القدر العلمي للمرثي، فهو طود الفقه، وبحر العلوم، وبوفاته  

من صفات املرثي الذي عرف  هاُعّطلت اإلمامة، وتأثر التدريس واإلقراء، وهي كل

 ذا كان العزاء به لكل الناس: لو عىل العلم وأهله، اكبري   ابعلمه وفضله، وكانت وفاته رزء  

 هئـ ـــــز  را ي َمــــــن  ورائــــــي ب  ز   َعــــــراين أا تـاـــــ
 

ــــ قــــدرا اَل َعــــ   هه عنــــدي وَعــــزَّ مقاما
ــه اإلســالمَ عــز   أا     َقــوالتـ   والــدينَ  ي ب

 
 ( 2)هيـاَعـــزَّ  إماماــــ ابـــه حًقــــ كـــذاكَ  

                                        
 .(2/493) بن محيد، االسحب الوابلة عىل رضائح احلنابلة (1)
 .(2/449)املصدر السابق ( 2)



د.صالح بن عبدالعزيز المحمود محمد بن عبدالقوي (٧٨٢-٨٥٢هـ) :  سيـرتـه وشعــره 
٢م

٠١
س ٨

سط
 أغ

فق
وا

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

ة 
حج

و ال
ذ

٦
العدد السادس

469

24 

 

ويف رثائية أخرى يلح ابن عبدالقوي عىل فكرة الفقد، ويركز عىل الفراغ العلمي 

حرسته وتفجعه يف تساؤالت حرى حزينة، يقول يف  االذي تركه املرثي، صائغ   الكبري

 رثاء اإلمام شمس الدين حمـمد بن موسى:  

ــــ ــــالم   للمحــــابر   ن  َم  والكتــــب   واألق
 

 ؟ألدب  او  للعلم   ن  مَ موس  وَ  ابن   بعدَ  
 نشــــرهيللفقــــه  ن  َمــــ للتفاســــري   ن  َمــــ 

 
 ؟والنخـــب   دريس  وللتَّـــ لألصـــول   ن  َمـــ 

ــ اما مَ الـــها  أيــن   هتا م  ـالــذي يف العلــم ه 
 

 ب  طاــــــوالقا    األفــــــالك  رَ عاــــــب   تعلقــــــم   
 بعد الع  ماـذ ك ــَر ً  انيكَ غم م  حَ ض  أَ  

 
ــــــأَ   ــــــ لل   اي   معانيــــــكَ َن س   ب  َصــــــنَ  ن  م 

عورً   ـــــَبَح الفضـــــ ا َمـــــذ  عليـــــَك  اوَأص 
 أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ً 

 

ــن  بعــد  مــا احتــ     ــب  ( 1)م   يف أثوابــه  القاشا
نيا وســـــاكناهالـــــَتَكـــــدَّرت  بعـــــدَك ا   د 

 
 ( 2)َجَوً  عليك فما يف العيش من أََرب   

من املبالغة قد يتضمن مراثيه، رغبة يف إظهار مكانة أعىل وأكرب  اأن نوع   ونلحظ 

للقبول؛ ذلك  يف سياق الرثاء أقرَب  ألسى الفقد، وتبدو املبالغاُت  اللمرثي، وإظهار  

، ومع هذا ال يرجتي عطاء  أو نواال  ور عن عاطفة مفجوعة مذهولة، دُ ص  أن الشاعر يَ 

 فليس من املنطقي أن يبالغ الشاعر إىل حّد قول ابن عبدالقوي: 
ـ ا فكــادَ ن ــبـم عَ ي  غا  ــ دا اللح    آب َســأَ  ن  م 
 

ــــو َ  ما   نــــو آب يبكــــي لطوفــــا     ــــتَ نـ  نـَ  ب  ح 
 ف  رَ مـــا لـــه طَـــ ارً ح  ـبَـــ ع ـــم  اي أرضا لَ بَـ  

 
 ( 3)ب  سَ حَ ـوالـ الفضـ    ف قلعي اي مسـابَ  

دو أن روح املبالغة والتهويل قد صبغت شعر هذا العرص بشكل عام، حتى بوي 

 .، وأكثر ما يظهر هذا يف املديح والرثاءأضحت سمة من سامته الواضحة
                                       

 هكذا ورد، ولعله حتريف عن: اختال. (1)
 . (279-277 )ص بن فهد، احلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ (2)
 .(279 )ص املصدر السابق( 3)
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 اهلجاب: -جـــ 
كام -من أهم األغراض التي طرقها ابن عبدالقوي؛ ذلك أنه  اواحد   اهلجاء ُيعدُّ 

، (1)«تقىيف اهلجاء، ممن خيشى لسانُه ويُ  باقعة»كان سليط اللسان، و -حتكي املصادر
، (2)من خصومه، وأقبل عىل ثلب أعراضهم ومتزيقها باهلجاء املقذع النيَل  رَ ثَ ك  وأَ 

اء  بذيء اللسان»ووصفه املقريزي بأنه كان  قّل من يسلم من أهل مكة من  ،َهجَّ
 .(3)«هجوه، وهو فيه أطبع، وكثر بني املكيني تناشدهم له

ما وصل  ؛ فإنّ ات عن ولع ابن عبدالقوي باهلجاء، وإكثاره منهيومع هذه الروا
ذا بال فيام بني  ا، وال يواكب ذلك الولع، وال نكاد نتبني شيئ  امن هجائه قليل جد   إلينا

قليلة ومتناثرة، وليس  اأيدينا من شعره، فام عثرت عليه من اهلجاء ال يعدو كونه أبيات  
 زي. يفيها )الطبع( الذي حتدث عنه املقر

 ااحرتام   وربام تعمد مرتمجو ابن عبدالقوي عدم االستشهاد بشعره يف اهلجاء
هجاهم أن يشيع هذا الشعر وينترش، ومن هنا مل حتفل  لعلمه وفضله، ومحاية ملن

 املصادر هبذا اللون من الشعر، ومل يصل إلينا منه إال القليل القليل.
متدت إىل هجائيات ابن اولست أستبعد أن تكون يد اإلتالف املتعمد قد 

كام -عبدالقوي؛ ذلك أن لسانه قد نال من عدد ليس بالقليل من أهل مكة وأعياهنا 
 .-ذكر املقريزي

فإّن ما وصل من شعر اهلجاء البن عبدالقوي ال يمكن أن  ،ومهام يكن من يشء
، وغري متورٍع عن كيل الشتائم ارصحي   ايعكس ولعه به، وهو يبدو فيه مبارش  

جلامع جدة  احمـمد بن هوا إمام   تعيني رجٍل اسمه ن  ب، ومن ذلك غضبه مم ابالّس و
اء احلنفي، وهو األمر الذي أسخط ابن يمن القايض ابن الض بوساطةٍ  ،بعد جتديده

                                       
 .(8/71)السخاوي  ،الضوء الالمع (1)
 .(234 )ص ن فهدب، اومعجم الشيوخ (،1/167)فهد  ابن ،انظر: الدّر الكمني (2)
 .(8/72) نقله عنه السخاوي يف الضوء الالمع ( 3)
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 : اعبدالقوي، فقال هاجي  
 يف جـــــــــد  الـــــــــدين   َجـــــــــدَّد ســـــــــعدا 

 
ــــــمَ   ــــــواب    َ ها اجلــــــام  جدَ س   يرجــــــو الث

ـــــــــــــــ رَ وقـــــــــــــــدَّ   ـــــــــــــــالع  ـــــــــــــــه از  إماًم  ب
 

 ســــاب  ذا يف ح   مــــا كــــا َ  "بــــن هــــواا" 
ـــــــــةا   ـــــــــن   للا   فلعن ـــــــــ علـــــــــ  اب  ايالض  

 
ـــــا دامَ   ـــــوَ  خطئا ـيـاــــ م  (1)الصـــــواب   هَ ج 

وغري خاٍف ضعف األبيات وفجاجة املعنى فيها، وباألخص حني رّصح بالشتم  

باب منه إىل لّس واللعن بشكل مبارش وصادم، ومثل هذا النوع من الشعر أقرب ل

 اهلجاء.

كم ال يشمل هجاء ابن عبدالقوي كله، فلديه بعض النامذج التي حلعىل أن هذا ا

تبدو أقل مبارشة، وأبعد عن الفجاجة والترصيح بالشتائم، وبخاصة حني يكون 

بالسياسة وعزل القضاة أو توليتهم، فتكون نربته أهدأ، ومن ذلك  ااهلجاء مصطبغ  

 قوله يف عزل قايض مكة أيب السعادات: 
 انَ خَ ـوالـــ  َ غ  الـــبـا  رَ َهـــظ    أَ ـولَّـــوملـــا تَ 

 
 من عيب   شَ خ  َـ ومل ي بآب ي  من رَ  شَ خ  ـومل يَ  

ـــــــــفَـ   ـــــــــز  ي عَ ـرب  ـــــــــ  َ ـجَّ َع ـــــــــَل  هباب  ه يف َش
 

 (2)اللشيب   ربا ض  يا   فانظروا املعروفَ َ  أَ  
 أغراض أخر :  –د  

الوصف  متفرقة يف اونتف   حفظت لنا املصادر من شعر ابن عبد القوي مقطعاٍت 

 خوانيات وغريها، ومع قّلتها إال أهنا جمتمعة  جتعُل صورةَ إلواحلكمة والغزل وا

 .ادقة  وإنصاف   ه عىل ذلك الشعر أكثرَ مَ ك  ، وُح شعره لدى الباحث أكثر اكتامال  
ن   الوص  فشعر يف بدايات قصائد  الدى ابن عبدالقوي جييء يف الغالب ُمـَضـمَّ

أن وصف الطبيعة، بيد  ه يفلُّ املدح، ومل أعثر عىل قصيدة استقلت بالوصف، وُج 

                                       
 .(3/638) بن فهد، اإحتاف الورى( 1)
 .(3/640) املصدر السابق( 2)
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مع مظاهرها،  لطبيعة تبدو متوغلة  فيها، ومتامهية  الالفت للنظر كون بعض أوصافه ا
متكاملة األطراف للطبيعة  ،واحدةطبيعية بقدرة عالية عىل رسم لوحة  وتنطق

 املجسدة، من ذلك قوله: 
ـــن  باَكـــا الــــ  ا   مَ كالــــجا   اًل َســـر  ما     ز  ما م 

 
ـــــالزَّ  كَ ح  َضـــــ  ـــــ ض  ايَ يف ر   را ه   ا   نَ ج  ـال

ــَمــ  ــالَ  ضَ و    الــرَّ رَ ا تـَ  ا آب إقَــ ن  َعــ امً ـس 
 

ـــــــــــــــــ   ا   َســـــــــــــــــي  يف نَـ  ـنَّ لآب زاي  ـــــــــــــــــَل َك
ــــــــوَ  يــــــــ آب ب  رَ وَ   ــــــــشَّ ــــــــدا ن    سا رَ   الثَـّ  اي  س 

 
ــــــــــــــ الـبا ائ  حَ َســــــــــــــ ها ت  جَ َســــــــــــــنَ    ا   ـتَّ َه

ــــــــوَ فَـ  م  نَّــــــــغَ تَـ وَ    يــــــــه  ف      و  الــــــــدَّ  ما اخ 
 

 ا   َصــــــــيف األغ   ا   يَ حَ ـت  اللــــــــرَ َســــــــفَ  
ــق    ــَمــغ  طا الطــرَي نَـ تاس  ــ ت  و  ةا الصَّ  احس 

 
ـــــم   الً رَ َطـــــ  ـــــ.. كَ ها ن   (1)؟ا   َســـــن  إل  ال    َ ي 

احلياة يف الطبيعة، وجتسيد مظاهرها، فالروض وال ختفى قدرة الشاعر عىل بث  

يبسم، واملزن تبكي، والزهر يضحك، وإن القارئ ملثل هذا الوصف يستحرض 

 وتغنوا هبا.  ،أوصاف األندلسيني الذين افتتنوا بالطبيعة

يف مطالع قصائده، وهو فيه حياكي  اتقليدي جييء غالب   غزلوالبن عبد القوي 

 اف  لّ القصيدة العربية القديمة يف شكلها وبنائها، ويبدو يف غزله يف الغالب األعم متك

، وال عاطفة  اصانع   يف غزل العلامء،  اإنسانية متقدة، وأظن هذا غالب   ، فال جتد فيه ُرواء 

 قوله:  تأمل

ــوَ  ــ أ َّ  بآب َجــعَ  ن  م   طوالــ  موسَ الش 
 

ــــــــــــــعور هنَّ يــــــــــــــا  فــــــــــــــوقَ اللَّ  وأ َّ    شا
 هـــــ  مـــــ  ومل نـــــدر أننـــــا الن  نبســـــل 

 
َنا ومل لســــس لــــذاك   ــــل بـ  ــــعورسا  ( 2)شا

ف واضح يف املعنى املكرور، ويف التجنيس املصنوع )شعور وشعور( ويف فالتكل 

 )نحسس(. يعن اخللل اللغو برود العاطفة وضعفها، فضال  

                                       
 .(463-2/462) بن فهدا ،غاية املرام (1)
 .(2/149)السخاوي  ،الترب املسبوك( 2)
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 لقصيدة مدح قوله:  اومن مطالعه الغزلية الباردة التي جاءت مفتتح  
 إذا هنـاك وقَالـ ه   (1)عاصي العزول

 
 واصــــــق علــــــ  قيــــــ  الغــــــرام وقالــــــه 

 وإذا اهلو  َأص لَ  حشاك بوقـده 
 

 فــــازح  اــــيش ا صــــطبار َوَصــــال ه   
   جتــــــــزعنَّ إذا اباليــــــــم افــــــــو آب  

 
 يــــــــــوم وصــــــــــاله ج  ممــــــــــن  ــــــــــب  ور  

 الحلمـ  هـ  خي مـوا اواس ل بروقً  
 

ه  الملنحـــــــــــ     ( 2)وظاللـــــــــــه َوب شـــــــــــي ح 
 الشاعرُ فهذه األبيات الغزلية التقليدية إنام هي مقدمة لقصيدة طويلة يمدح فيها  

بركات بن احلسن بن عجالن، وواضح أن األبيات ليس فيها صدق شعور  الرشيَف 
 وال اتقاد عاطفة.

من حلظات الشاعر الغزلية التي يتجىل فيها،  اعىل أن الباحث ربام اقتنص شيئ  
، وفيها شعور إنساين يمنحها قبوال   فس، ويزيد يف الن فتجيء أبياته عذبة  سلسة 

 الراقص:  املموسُق  اإليقاعُ  ها مجاال  ـمجالَ 
ـــــــــــــــــــــــــــــابت دارا   هَصـــــــــــــــــــــــــــــب  تن

 
ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــفَ ا جَ مَّ ل  وارها نـاــــــــــــــــــ ها ت 

 هأهلاــــــــــــــــــــ دا ع ــــــــــــــــــــب  يـا     ب  كــــــــــــــــــــالرَّ  
 

ـــــــــــــ    إ    ـــــــــــــأَ  ش  ر  تَـــــــــــــ م  ـَل  اراهجَ ش 
ـــــــــــــــــــ ولقـــــــــــــــــــد يكـــــــــــــــــــو ا    اعً تـَّ مَ ـما

 
ــــــــــــــــــــــــــــومَ    ها ونًة أســــــــــــــــــــــــــــرارا صا

ــــــــــــــــــــــــــــق  م تَـ ايَ أَ    عقَلــــــــــــــــــــــــــــه( 3)نا م 
 

ــــــــــــــــــــــمان     ( 4)اراهَمـــــــــــــــــــــق  ن أَ حَ الل
َكم  والبن عبد القوي   متناثرة يف شعره، وفيها تبدو شخصية العامل الزاهد  ح 

، ووقوفه بشكل أوضح، كام أهنا تعكس خالصة جتربته يف احلياة، وخمالطته للناس
ىل أحداث الدنيا ورصوفها، ويشعر القارئ يف شعر ابن عبدالقوي بصدقه وعمقه ع

                                       
 ف عن العذول.هكذا ورد، ولعله حمرّ ( 1)
 .(2/458) بن فهدا ،غاية املرام( 2)
ُمُر أي ختدع. ( 3)  )القاموس املحيط، مادة: ق م ر( هكذا ورد، ولعله حمّرف عن: َتق 
 .(8/72) السخاوي ،الضوء الالمع (4)
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 ذلك أن مواعظه تنبع من أعامق روحه، ودونك قوله:  ؛رُيذكّ حينام يعظ و
ــــــــــــــ اًل اف  اي َغــــــــــــــ  هعــــــــــــــن نفس 

 
  رَ الــــــــــــوَ  ألســــــــــــنةا  كَ ت  ذَ َخــــــــــــأَ  

ـــــــــــ   امســـــــــــلكً  أهـــــــــــو ا  ه ا السَّ
 

 راَعـــــــــــــو  األَ  الطريـــــــــــــ َ  دع  فـــــــــــــ 
  قاــــــــــك مـــــــــا تَـ أبنَّــــــــــ واعلـــــــــم   

 
ـــــــــك  اس قـــــــــالوا أَ يف النَّـــــــــ   ( 1)ارَ ثـَ

وتتضح يف حكمه حكمته يف التعامل مع الناس، وفلسفته يف تلقي اإلساءات  
والتعاطي معها، وهو يف هذا السياق يصدر عن رؤية عميقة وخبرية، ويتخلق باخللق 

 الفاضل الكريم، ناهيك عن مجال سبكه، وجودة صوغه يف مثل قوله: 
 منــــه إســــاب  كمــــد مــــا امــــرؤ نلتــــ

 
 فســــاحمه عنهــــا واغتـــــنم مــــن ثوابـــــه 

ـــــــها إىل َصـــــــر ف الليـــــــا  فإهنـــــــا   وَك ل 
 

 ( 2)ستبدي له مـا مل يكـن يف حسـابه 
، ويعكسان جتربة عميقة يف احلياة، افهذان البيتان من جّيد الشعر؛ رؤية  ولفظ   

 وخربة طويلة مع الناس.
 
 
 
 

 
 
 
 

                                       
 .( 8/73) الضوء الالمع، السخاوي (1)
 .( 2/250)السخاوي  ،الترب املسبوك (2)
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 نقدية رؤيةمد بن عبدالقوي، حشعر مـ :ثالثاملبحث ال
أوىل اإلشارات النقدية التي تطالعنا عن شعر ابن عبدالقوي جاءت يف ترمجة إن 

وتعانى النظم، »: -عىل شاعريته امعلق  - تلميذه ابن فهد له يف الدّر الكمني، حني قال
نظم  م، ثاوسط   ونظم نظام   ، ثم أكثر من ذلك حتى انعقل قليال  أوال   سافال   فنظم نظام  

 .(1)« الشعر اجليد...
املتلقي صورة أولية عن تطور جتربة ابن وهذه اإلشارة من ابن فهد تعطي 

عبدالقوي الشعرية، وهو تطور تصاعدي يف جودة الشعر، وأحسبه يقصد بقوله 
، وهذه طبيعة البدايات، تلتها مرحلة النظم امتواضع   ا( أي: ضعيف  سافال   )نظام  

 وهبته مع الدربة والتجربة، فأصبح يكتب الشعر اجليد.مالوسط، إىل أن انصقلت 

وكثري من النصوص التي بني أيدينا ليست مؤرخة، وال أستطيع اجلزم يف أي 

مرحلة كتبها ابن عبدالقوي، إال ما ارتبط منها بالشخصيات وباألحداث التارخيية، 

قصائد املدح  وهذا يظهر يف قصائد املدح ذات املناسبات املعروفة بتارخيها، ومجيع

تتبع مرحلة  االتي كتبها ابن عبدالقوي، كتبها يف زمن متأخر من حياته، أي أهنا غالب  

 النضج والنظم اجليد.

عىل أنني جيب أن أشري هنا إىل أن حكم ابن فهد بالنظم اجليد يأيت يف سياق 

حمـمد بن عبدالقوي، ومعلوم أن فرتة مستوى شعر شعراء العرص الذي عاش فيه 

َل واضحبشكل  الشعريالتاسع كانت من فرتات الضعف  نالقر الشعراء فيها  ، وحتوَّ

ومل  اأفقدت الشعر روحه ومجاله، عىل أن هذا كان غالب   ٍف وتكلُّ  إىل مرحلة صناعةٍ 

 للمنجز الشعري كله يف هذه الفرتة. يكن شامال  
يف هذا، فقد كتب الشعر الضعيف، وكتب  اوحمـمد بن عبدالقوي ليس بدع  

عر اجليد، وتفاوتت جتربته بني هذا وذاك، وما وصلنا من شعره يعطي صورة شال
                                       

 .(1/167) فهد ابن ،الدّر الكمني (1)
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تباين يف قصيدة يعن التباين يف املستوى الفني بني نصوصه، بل إن املستوى قد  نسبية
 واحدة، انظر إىل مجال قوله يف مديح الرشيف بركات: 

ـــــــ  ظمـــــــ  من ـــــــا أتينـــــــاه نرتـــــــوي  عل
 

 فراحتاـــــــــه تســـــــــقي الوهـــــــــاد وتغشـــــــــاه 
 يقـــــــــول النيـــــــــ : إيَن دونـــــــــه  اــــــــودآب  

 
ــــــــــم عــــــــــذالً   ــــــــــ  أاجري ــــــــــاه ولكن     بيامن

 ويروي أحاديـث النَّـد  عـن مساحـةآب  
 

 (1)عن الغيث عن كف يه عن فـي  جـدواه 
 ويف القصيدة نفسها يقرص َنَفُسُه، وترتبك شعريته:  

 واللبيــم والبطحــاب والــركن والصــفا
 

ـــــــــــــَذاها   ــــــــــــــمَّ َأع ي ــــــــــــــمَّا أََل ـــــــــــــا م   ماَعنَّاكاَم
 ألثـــــالر اخلضـــــر حيـــــث مبيتانـــــاالو  

 
ــــذي منــــه ذقنــــاناــــ   هذي  اهلــــو  منــــا ال

 خليفــــــــــــــة رب العــــــــــــــامل  مبكــــــــــــــة  
 

 (  2)قضـــ  للا دو  بـــذاك علـــ  رغـــم العـــ 
نة لقصيدة ابن وّ املك أبرز العناصر الفنية وسيحاول هذا املبحث أن يقف عىل 

 اإليقاع. ، الصورة، اللغة، البناء، واألفكار املعاين وهي: ،بإجياز عبدالقوي
 واألفكار: املعاين -1

تدور حول معاٍن  -يف الغالب األعم -إن منظومة الشعر يف القرن التاسع كانت 

ال جديد فيها، ذلك أّن الشعراء كانوا يقلِّدون بعضهم، ويمتحون  ومضامني شائعة

 يف معانيه ورؤاه الشعرية.  امبتكر   امن معني واحد، وقّلام جتد شاعر  
حمد بن عبدالقوي يسري يف السياق ذاته، الذي سار فيه شعراء مـوقد كان شعر 

يذكر،  اعرصه، فقد جاءت ُجّل معانيه وأفكاره تقليدية ال تكاد ترصد فيها جديد  
مل تكن خترج عن تكريس صفات الشجاعة والكرم والعدل  -مثال  -فمعاين املديح 

، وداروا حوهلا يف رصوالتقوى وعراقة النسب، وهي املعاين التي ألفها شعراء الع
 مدائحهم، انظر إىل قوله: 

                                       
 .(2/461) فهد ابن ،غاية املرام (1)
 .(461، 2/460) صدر السابقامل (2)
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ـــــوهـــــو إ   اسا  الــــــنَّ بـــــه ياقـــــاسا أ  هم اما َم
 

ــــــــــــــيف حَ    ابَســــــــــــــ   والبَ  اب  مَ ع  ـنَّـــــــــــــــال ة  اَل
ـــ  َ رَ و  َســـ األرض   لـــوكا   ما شَ خ  ـتَـــ   هأبس 

 
ـــــــــدا وغـــــــــاب ه يف الغـــــــــاب  ابا هَ ـتَـــــــــوَ    أاس 

 ابـــــــةً هَ مَ  ر  لـــــــه اجلبـــــــالا خ  َـ تـــــــ ك  ل ـــــــمَ  
 

 حابَصـــــــــفا ال فيـــــــــه ألســـــــــنا  وتطـــــــــولا  
ـــ    قَ ـت ــــوال الشـــجاعةَ  رَ ر  ه وَ د   َجـــ ن  م 

 
ــــــــمــــــــا أَ    ( 1)اببَ جَ ن ـ اللــــــــ ابَ بَ جَ ن ـ ه الــــــــبَ ش 

دوهنا يف مكرورة ومألوفة، استساغها شعراء العرص، وظلوا يرد اَتَر أفكار   
 تلفة.مدائحهم بصيٍغ تعبريية خم

ض الشعرية راوما يقال عن املديح من تكرار املعاين وتقليديتها، يقال عن األغ
ال خيرج فيه عن املبالغة يف ذكر أثر فقدهم، ورزء  -مثال  -األخرى فرثاؤه للعلامء 

اهلجاء كانت املعاين املبارشة يف الشتم وثلب  خسارهتم عىل العلم وأهله، ويف
 ، وهلم جرا.ااألعراض هي األبرز واألكثر حضور  

نجد أهنم قد توارثوا ، هلذه التقليدية الواضحة يف معانيهم وأفكارهم اوتكريس  
فيها، ومن  اأساس   ابعض األفكار وكرروها حتى غدت ضمن بنية القصيدة، وعنرص  

أو ختم قصيدة املدح بالدعاء × ذلك ختم القصيدة بالصالة والسالم عىل النبي 
 للممدوح، وسيأيت بيان ذلك يف شعر ابن عبدالقوي عند دراسة البناء. 

من خطراٍت  ار ابن عبدالقوي كان خلو  شعبيد أن هذا الطرح ال يعني أن 
ابتكارية، ومعاٍن فريدة وطريفة، وإنام كانت التقليدية يف املعاين واألفكار هي السمة 

سنجد بعض  ، ولو تأملنا يف شعره طويال  الغالبة عىل شعره، وعىل شعر عرصه إمجاال  
 خطرات اإلبداع يف الرؤية واملعنى، كقوله: 

 ماـــَحيَّاَك الــذ ي  َمـا حال ــما َعــن  حاــ    
 

ـــــ  ًع ـــــودا ماَق قـَ ـــــَح  الواجا  ( 2)ب ــــــَجَمال ه   اَأض 
، وحولته من معنى اواسع   امجالي   افالصورة يف هناية البيت وهبت املعنى أفق   

 تقليدي إىل آخر مبتكر وطريف. 
                                       

  .( 379، 2/378) فهد ابن ،غاية املرام (1)
 .(2/459)املصدر السابق  (2)
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 ومن طريف معانيه قوله: 
ــــــما َعن ــــــَك َأاَل زاَهــــــري آب َســــــل َو ً   إ   رام 

 
 الــــهاَد  ب َضـــاَلل ه   عَ كان ـــما الـــذ ي الَ  

ــــلاو َعــــن  و َداد  َخل يَفــــةآب    َأم  َكي ــــَ  َأس 
 

ـــــه    ــــــما إ َّ يف َوريــــــ  ظ اللـ   َمــــــا ع ش 
ــــــــ     ــــــــا: َجــــــــَواد  اَلس   َمل ــــــــك  إَذا قـال َن

 
َصـــــال ه    َنـــــا بـ ـــبَـع    خ  ئـ   ( 1)َفَك َنَـّــــَما ج 

عل املرثي وجمتتابعة،  افقد استمر هبذا األسلوب االستفهامي يف أربعة عرش بيت   

 يف سائر العلوم. اعاّلمة متبحر  

سليط اللسان، يثلب  -كام تروي املصادر-ويف هجائه كان ابن عبدالقوي 

يف رؤاه ومضامينه، بيد أن نصوصه اهلجائية مل تصل إلينا، وما  ااألعراض، ويقسو مبالغ  

 ء.جا، وإن مل خيُل من شتم مبارش كام مّر يف دراسة غرض اهلاوصل كان أخف وقع  

وتبدو الثقافة الدينية سمة بارزة يف رؤى ابن عبدالقوي ومضامينه، وال يبدو األمر 

، فهو عامل وابن عامل، كام أنه عاش حياته يف بيئة دينية يف مكة املكرمة، وخالط امستغرب  

علامء احلرم املكي وجالسهم، والزم بعضهم، وهذا كله انعكس عىل ثقافته وشعره، 

الدينية املحيطة به تتمثل يف أغراض شعره املتنوعة، وباألخص يف  اةفوجدنا أصداء احلي

 مدائحه النبي يركز فيها عىل البعد الديني، ويستحرض احلرم املكي واألماكن املقدسة: 

 َهـــــــزَّه وملـــــــا رعك البيـــــــم أقبلـــــــمَ 
 

 إليــــــــك اشــــــــتيا  إنــــــــه بــــــــك عــــــــامل 
 كـــــذاك املصـــــل  واحلطـــــيم وزمـــــزم 

 
 وقــــد ســــجعم مــــن حــــوهلنَّ احلمــــائم 

 مهـــــابط وحـــــي للا واحلـــــرم الـــــذي 
 

 ( 2)منــــــاك ببطحــــــاه الوصــــــي وهاشــــــم 
 وتراه يقتبس يف شعره من القرآن الكريم، ومن احلديث النبوي، كقوله:  

ـــَقَاايَ  ـــاَلذ  ال ـــ   الك َســـا َم ـــب طا َأه   س 
 

ــــــــــــَوا      َشــــــــــــَرف الَعالَـــــــــــــم َ  َواألك 
                                        

 .(2/459) غاية املرام، ابن فهد (1)

 .( 492، 2/491)املصدر السابق  (2)
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 أنـــم فـــو  الثنـــا وحســـبك مـــد 
 

 ( 1)"جاب يف "ه  أت  عل  اإلنسـا  
 وقوله:  

 ولقـــــد نظـــــرت فمـــــا وجـــــدت هديـــــةً 
 

ــــد  لكــــم إ  الــــدعاب الصــــاحل   هتا
ا  ــــــر  ا  أو جرعــــــة  مــــــن مــــــاب زمــــــزم شا

 
 يشـــفي الضـــنا وهلـــا دليـــ  واضـــح 

 مــن قــول خــري اخللــ  أفضــ  مرســ   
 

ـــــــــاتح  ـــــــــري الف  ( 2)وللا الخلـــــــــري املن
هذا ب وُجّل رؤى ابن عبدالقوي ومعانيه تبدو واضحة ال غموض فيها، وأحس 

، ولست أعني اطبيعة شعر العرص، وقد جاءت معانيه مراعية حلال املتلقي غالب  
أن يكون الكالم ظاهر الداللة عىل »بالوضوح هنا املبارشة والسطحية الفّجة، ولكن 

عىل أن القارئ ربام عثر يف  ،(3)«املعنى املراد، وذلك رشط أسايس للكالم البليغ املؤثر
 انى مبارش أو رؤية فجة غري مستساغة، كمثل قوله هاجي  معشعر ابن عبدالقوي عىل 

  أحد العلامء: 
ــــــــن الضــــــــيا ــــــــ  اب ــــــــة للا عل  فلعن

 
 (4)مــــــا دام هطــــــئ وجــــــه الصــــــواب 

والنزوع إىل املبالغة يف املعاين واألفكار ُيعّد ظاهرة من ظواهر الشعر يف مرحلة ابن  
، فهو اعند الشاعر متكرر   دهعبدالقوي، وأكثر ما يكون هذا يف املدائح واملراثي، ونج

 :ايبالغ يف الثناء عىل املمدوحني، ويبالغ أكثر يف رثاء الراحلني، انظر إىل قوله مادح  
 اولقــــــــد َدرَأ َت عــــــــن األنم نوائًبــــــــ

 
د  درأهــــــــــــا لتزلــــــــــــز   ــــــــــــو رام طَــــــــــــو   ل

 لــك يف رقــاب بــ  الزمــا  صــنائ  
 

 ( 5)حكمم عل  جممـوعهم لـك اللـو  
 : اوإىل قوله راثي   

                                       
 . (466، 2/465)غاية املرام، ابن فهد  (1)
 .( 1/171) فهد ابن ،الدّر الكمني (2)
 . (473 )ص بدوي ،يب عند العربأسس النقد األد (3)
  .(3/638) فهد ابن ،إحتاف الورى (4)
 .(2/375)فهد  ابن غاية املرام،( 5)
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 كــــدرت بعــــدك الــــدنيا وســــاكنهاوت
 

 جو  عليك فمـا يف العـيش مـن أرب 
 غاي بــم عنــا فكــاد اللحــد مــن أســ آب  

 
 يبكـــــي لطوفـــــا  نـــــو آب نـَـــــو َ  منتحـــــب 
ــــم  اي أرض  ــــرً    مــــا لــــه طــــرف ابلع 

 
 ( 1)فـــ قلعي اي مســـاب الفضـــ  واحلســـب 
ومعلوم بالرضورة أن املبالغة والتهويل، وترك مسافة شاسعة بني الصدق  

عنى ينتج عنه افتعال للشعور، وُيفقد العاطفة قوهتا وتوهجها، ويشّوه مجال املو

 الشعر.

وربام خالطت رؤاه وأفكاره بعُض الشوائب التي ختالف العقيدة الصافية، وال 

ما شاع يف العرص من احللف بغري اهلل،  ايليق أن تصدر عن عامل، ولعّل أكثرها ورود  

 كاحللف بالنبي وآله: 
 ابـــن املصـــطف  ووصـــيه بركـــات اي

 
 (2)هــــــــــــذي مييـــــــــــــ  اللنـــــــــــــ  وعلـــــــــــــه 

 أو احللف بالبيت احلرام واملشاعر:  
 وأقســــم اللبيــــم العتيــــ  واللصــــفا

 
 (3)كــــذا عرفــــاتآب واملشــــاعر مــــن مــــن 

 : ×أو الدعوة إىل قصد قرب النبي  
ــــــ  بركــــــات  ــــــد ر فــــــاعزم عل  اعً للا م

 
 مــــن الـــــحاجاب مــــن للا مســــبوً   اســــ ً  

  املصـــــطف  فبـــــه قـــــق  ر واقصـــــد زاي 
 

ـــذي ترجـــو مـــن األ  ـــال كـــ  ال  ( 4)بر تن
أو  اقبل نثر  تُ  وهذه كلها معاٍن تقدح يف سالمة العقيدة، وتشوب صفاءها، وال 

، ويبدو أهنا كانت من ظواهر العرص املنترشة ليس يف الشعر فقط، وإنام يف احلياة اشعر  

 اليومية.

                                       
 .( 279 )ص بن فهدا حلظ األحلاظ، (1)
 .(2/459) بن فهدا غاية املرام، (2)

 .( 4/111)فهد  ابن ،إحتاف الورى (3)

 .(2/419) بن فهدا غاية املرام، (4)
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  بناب: ال -2
وي متوسطة الطول؛ إذ ترتاوح بني لقجاءت أغلب قصائد حمـمد بن عبدا

، وأطول قصائده مهزيته التي مدح فيها الرشيف حسن بن االعرشين واخلمسني بيت  
 عجالن، ومطلعها: 

كَ   رَ مـــــــــا إ   َســـــــــ  ابَجـــــــــر  يف األَ  َرايَّ
 

ــــــــــــإ  وَ   ــــــــــــَس  اك يف أحشــــــــــــائيوَ ار َه
ـــــــرَ غ  اي ما   ـــــــتالف ما  اًم ـــــــه  ب ـــــــرمآب َج   ة ماغ

 
 ( 1)حســـ  غرامـــي فيـــك مـــن غرمـــائي 

يف  ر إىل ذلك ابن فهدكام أشا،  ا( بيت  160وهي تقع يف أكثر من مئة وستني ) 

، وذكر من بينهم ن بن عجالنالرشيف احلس الشعراء الذين مدحوا حديثه عنسياق 

، أنشدها اوقال يمدحه من قصيدة أزيد من مئٍة وستني بيت  ... » حممد بن عبدالقوي :

 ابيد أن ابن فهد أورد منها واحد   ،(2)« ...للوالد يف سنة أربع وأربعني وثامنمئة

 فقط، ومل أعثر عليها كاملة يف أي مصدر آخر. ا( بيت  51ومخسني )

والبن عبدالقوي مقطعات شعرية ترتاوح بني سبعة أبيات وثالثة، وله ُنَتٌف، 

 وأبيات مفردة مبثوثة يف بعض املصادر التارخيية وكتب الرتاجم.

لشعر عرصه ومن سبقوه،  مماثال   اعبدالقوي تقليدي  ن وجييء بناء القصيدة عند اب

عىل أن تكون مطالعه دالة عىل غرض القصيدة، جيدة السبك، حمكمة  اوإن كان حريص  

( 3)«أحسن االبتداءات ما ناسب املقصود»الصياغة، ومن املعلوم بالرضورة أن 

 :اادح  م ق الشاعر فيه إىل إحكام الصياغة، كقول ابن عبدالقويوفّ وبخاصة إذا 
ـــما  ـــد م َم بـََواس  ــــَهَنا لَــــمَّا َق  ثـاغاـــورا ال

 
 

ــــــما   ــــــات  َمَباس  ــــــَرورًا وَكــاــــــ   الَكائ َن  سا
ر ًما  ـــــح  ـــــمَّا تـََراَبت ــــَك املشــــاع را ما  َوَل

 
ـل يمآب َعَلي ـَك ال ــَمَحار ما     ( 4)َأَشـاَرت  ب َتس 

                                        
 .(2/377)فهد  ية املرام، ابنغا (1)
 .( 2/377)املصدر السابق  (2)
  .( 4/151) الصعيدي، بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح (3)
 .( 2/491)بن فهد ا ،غاية املرام (4)
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الصوغ مع  امفمثل هذا املطلع فيه من الفخامة واجلزالة، وسبك العبارة، وإحك
 وضوح املعنى ومجال الصورة ما جيعله مفتاح مجال وجودة للقصيدة كلها.

وقد خيفق ابن عبدالقوي يف مطلعه، فرتتبك القصيدة، وهيتز مستواها، ومن ذلك 
 قوله يف مطلع قصيدة مدح فيها الرشيف بركات بن احلسن: 

 اي ال زهـــــري اســـــتعن ال  يف الطلـــــب
 

 (1)بهــــــــفــــــــإ  مــــــــن يســــــــتعن ال  مل  
فالبيت فيه مبارشة واضحة، كام أن الرضورة يف )يا با زهري( قد زادت ضعفه  

 غري مناسب يف سياق مدح السلطان.  ا، وأراه مطلع  اضعف  
وقد تأيت مطالع ابن عبدالقوي بعيدة عن غرض القصيدة الرئيس، مواكبة  

  ح:قصيدة مد اللقصيدة القديمة؛ فتبدأ بالغزل والنسيب، كقوله مفتتح  
 اك وقَال ــــــه  هَ ـإذا نَــــــ لَ و  زا عاصــــــي الَعــــــ

 
ـــــــ  ـــــــعَ  ق   واص  ـــــــرام    ق  َل ـــــــ  الغ ــــــ ي  ه  وقالـ 

ـــلَ  حَ وَ هَ وإذا الــــ   ه  د  ق ـــوَ اك ب  َشـــ  َأص 
 

 (2)ا صــــطبار َوَصــــال ه   اــــيش   فــــازح    
 وقد يبدأ قصيدته بوصف الطبيعة:  

ـــــ ــــا ال ــــن  باَك ــــر  ما   ا ز  ما م  ـــــجا   اًل َس  ا مَ كال
 

ــــــــــالزَّ  كَ ح  َضــــــــــ   ا نَ ج  ـض الــــــــــاييف ر  را ه 
ـــ وضَ   الـــرَّ رَ مـــا تـَـــ   قـــا آب عـــن إ   امً ـالس 

 
 (3)كـــــــــــــــــــللآب زايـ ــــــــــــــــــنَّ يف نيســـــــــــــــــــا  

ويف خامتة القصيدة مل خيرج ابن عبدالقوي عام كان عليه شعراء عرصه يف احلجاز  
أو بالدعاء للممدوح أو املرثي، فمن األول  ×من ختم القصيدة بالصالة عىل النبي 

 قوله يف ختام قصيدة مدح: 
 هما ـمــــا ذاكــــر اســــ العــــرش   ل   إلــــها وصــــ
 

 ( 4)وأرضـــاه ك اهلـــادي النـــ    د   علـــ  َجـــ 
 وقوله يف ختام قصيدة رثاء:  

                                       
 .( 2/418)بن فهد ا ،غاية املرام( 1)
 .لعذولل اأظنها حتريف  ، وتهكذا ورد، وكلمة )العزول( ( 2/458)املصدر السابق ( 2)
 .( 2/462) ابقاملصدر الس (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
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 رآب َضـــمـــن ما  علـــ  املختـــار   مث الصـــال ا 
 

 ( 1) ب  ضاـوالقا  نا   فَ يف األ    ا ر  د الوا رَّ ما غَ  
 ومن الثاين قوله:  

 اَمـــوساـــد  مـــا أشـــرقم  بـــو   وَ  واســـلم  
 

 ( 2)ه  ال ـــــــــــــمَ روج كَ باـــــــــــــواىف قامـــــــــــــري  يف  
ويبدو أن ذلك التقليد الشعري الذي التزمه ابن عبدالقوي يف أغلب قصائده قد  

أو  ،يتضمن فكرة طريفة اعميق   ارصفه عن االهتامم باخلامتة، فلم نجد لديه ختام  
مالئمة ملوضوع القصيدة، ومل نجد عناية تذكر بالبيت األخري من حيث عذوبة 

 املبنى. و اللفظ، وجودة املعنى
 افإنه مل يكن كافي   ،ومع توافر اجلو النفيس يف كثري من قصائد ابن عبدالقوي

مل يكن فيها التزام  -كغالب قصائد العرص-؛ ذلك أن قصيدته اوشعوري   التتكامل فني  
حتى تنتهي إىل خامتة  افشيئ   ابه تتقدم القصيدة شيئ   ايب  ترتيب الصور واألفكار ترت»يف 

 .( 3)«األفكار والصورب يستلزمها ترتي
بيد أننا نجد يف معظم قصائده الطويلة وحدة موضوع، وباألخص يف املدائح 

يف الغالب، وإن حاول الشاعر حشد بعض  اواحد   اواملراثي التي التزمت موضوع  
األفكار الثانوية التي ختدم موضوعه، كأن يمدح القائد املنترص؛ فيخرج إىل وصف 

وليس يف هذا خروج عن وحدة املوضوع، وهذا غالب يف ، املعركة وهجاء األعداء
 . ( 4)ُجّل مدائحه

 اللغة:  -3
واضحة ال غرابة فيها، فهو ال يتعمد  -اغالب  -لغة ابن عبدالقوي يف شعره تبدو 

ما حيتاج قارئ شعره إىل البحث عن معنى مفردة وردت  ااإلغراب اللغوي، ونادر  
                                       

 .(279)ص بن فهدا حلظ األحلاظ، (1)
 .(2/460) فهد ابن غاية املرام، (2)
 . (373)ص هالل، النقد األديب احلديث (3)
 .(460، 458، 2/374) دبن فها ،: غاية املرامانظر مثال   (4)
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الناس، فتجنب غريب اللغة، واستعمل املفردة  نيفيه، وكأنام أراد لشعره السريورة ب
 اليومية السائرة، وبخاصة حني يكون خطابه لعامة الناس، انظر إىل قوله: 

ـــــــــــــــــــف  نَـ  ن  َعـــــــــــــــــــ اًل اف  اي َغـــــــــــــــــــ  هس 
 

ــــــــــــــــــــل  أَ  كَ ت  ذَ َخــــــــــــــــــــأَ     رَ الــــــــــــــــــــوَ  ةا نَ س 
ـــــــــــــــــمَ  أهـــــــــــــــــو ا  ه ا الَســـــــــــــــــ   اكً لَ س 

 
ـــــــــــــــــــــ   راَعـــــــــــــــــــــو  األَ  ريـــــــــــــــــــــ َ ع الطَّ دَ َف

ــــــــــــــك مــــــــــــــا تَـ أبنَّــــــــــــــ واعلــــــــــــــم        قا
 

 ( 1)راثَـــــــــــــــــك  اس قـــــــــــــــــالوا أَ لنَّـــــــــــــــــيف ا 
 -اغالب  -وكام جاءت مفردته الشعرية واضحة ال غرابة فيها، جاءت تراكيبه  

سهلة سلسة ال تعقيد فيها وال تكّلف، عىل أنه مل يكن ذا أسلوب حمكم النسج يف 
يفتقد إىل القدرة  -وإن سلم من التعقيد والتكلف-غالب شعره، فمنجزه الشعري 

، وتلبسها ثوب مجال وهباء، وهو لتي تضفي عىل الرؤية جالال  ا الصياغية املحكمة
شأن جّل شعراء مرحلة ابن عبدالقوي؛ إذ ضعفت مواهبهم، وعجزت عن صناعة 

 .االنص املدهش لغوي  
ونستطيع أن نطمئن إىل أن ابن عبدالقوي كان حياول أن يوائم بني أسلوبه 

دح والشعر السيايس عامة ملوغرضه بقدر ما تسمح به موهبته، فنجد أن قصائد ا
تظهر فيها روح القوة والقرب من اجلزالة اللغوية، وتشيع فيها مفردات تناسب 

 ، انظر إىل قوله: االرؤية واملضمون السيايس من حيث قوة املفردة داللة  وجرس  
ـــــة  َحَسن ــــــيَّة   َن ل م َك ف تـ  ــــــم َدت  ب ــــــح   خا

 
ـــــــــــطَلَ     َ  تـَن َطف ــــــــــ  َوَســــــــــع رياَها َ  ياص 

هاما   َرهَتَا ب َصـــــــق  َك َعـــــــنـ   َأط َفـــــــ  َت َســـــــو 
 

ــــــــــق ا إ   تاط َعــــــــــم  َمَرارَتاــــــــــ   ه َحــــــــــاَل َوالصَّ
 َلــَك ف ـــي ر َقــاب  بَــ   الزََّمــا   َصــَنائ     

 
ماوع ه م َلَك اللَوَ     ( 2)َحَكَمم  َعَل  َمـج 

وب، سلنراه رقيق املفردة، سلس العبارة، سهل األ -مثال  -وهو يف رثائه وغزله  
 تأمل قوله: 

                                       
 .(8/73) السخاوي ،الضوء الالمع( 1)
 .( 2/375) هدف ابن ،املرام غاية( 2)
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ــــــــــــــــــــــــــــب  تنــــــــــــــــــــــــــــابت داره  َص
 

 وارها ناـــــــــــــــــــــــــــ ها ت ـــــــــــــــــــــــــــفَ ا جَ لــــــــــــــــــــــــــــمَّ  
ـــــــــــــــــــب  ب  يـا كـــــــــــــــــــالرَّ    هأهلاـــــــــــــــــــ دا ع 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    إ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــش  أَ ر  مل َت  جاراهش 

 اعً تـَّ مَ ـماــــــــــــــــــ ولقــــــــــــــــــد يكــــــــــــــــــو ا  
 

 (1)ومصــــــــــــــــــــــــــــــــــونًة أســــــــــــــــــــــــــــــــــرارها  
عىل أن الشاعر مل يسلم من اهلنات والثغرات والتجاوزات اللغوية التي ُتضعف  

وأكثر ما يقع فيه ابن عبدالقوي هو اخلطأ النحوي الذي ، يف التجربةالشعر، وتؤثر 

؛ ذلك أن الشاعر هيضطره إليه إقامة وزن الشعر وموافقة الروي، وليس هذا بعذر ل

ع اللغة وقواعدها وإحكام نسج، ويستطيع  لتزيد شعره مجاال   ؛القدير املوهوب يطوِّ

شعره، ومن أخطاء ابن عبد  بام أويت من موهبة أن يلتزم بقواعد اللغة دون أن يؤثر يف

 القوي قوله: 
ــفيــا نَـ  ــ سا ف  ــ  ن  َع   ســيفَّ نَـ تَـ تَـ  زفــر آب  م  َك

 
ــــ  ــــيـ  طَ  ن  وم   عــــيرَّ جَ تَ تَـ  م  َكــــ  اجلرعــــاب   ةَ َب

 ت  دَ رَّ َغــ الجلــزع    ا ر  إذا مــا الــوا  أراك   
 

ــــــــارها عَ كَ ذ  َتــــــــب        عيزَ ج  ـتَــــــــ احملبــــــــة   دَ ه 
مـــــــن  الفـــــــؤاد   مصـــــــدوعا   َ نَ  وإ    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    وَ هَ ـال
 

ـــلَ ظَ   ـــ لـــها  م  ل   (2)عيدَّ َصـــتَ تَـ ا كَ ا َشـــمَّ ـم 
غ نحوي، ويف هذا خلل   لغوي فقد حذف نون األفعال األربعة دون مسوِّ

 .اواضح، كام أن الصياغة الشعرية تأثرت، وبدت مرتهلة جد  

 ، قوله: ا، والركيكة أسلوب  اومن صياغات الشاعر الضعيفة نسج  
 فهـــدآب  ابـــن   إىل ســـبي    ســـبياًل     َســـ

 
ـــــــواشـــــــرَبن  مَ    سلســـــــبيال اغً ه ســـــــائ  ع 

 ا  عفــــــــــــوً للا للمســــــــــــب       َســــــــــــوَ  
 

ـــــــــــ أعظـــــــــــمَ  وجـــــــــــزاه اإللـــــــــــها    و سا
ــــ    عَ َصــــ مَّ ـللا ثاــــ وامحــــد    ــــَل   ن    َم

 
ــــــذرً اب جــــــ  ــــــوحي من    ( 3)ورســــــو  االل

                                        
 .( 8/72) السخاوي ،الضوء الالمع (1)

 .( 8/72)املصدر السابق  (2)

 .( 1/395) فهد ابن ،الدّر الكمني (3)
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 أساليبه البعيدة عن روح الشعر، والقريبة إىل احلديث اليومي املعتاد قوله: ومن 
ــع  فــا  يـا  ــ فيــكَ  ما ظ   اَمــكَ   نــها م رَ األج 

 
 ( 1)ب  قَ ح  ـوالـ بـذي األايم   اَم راز بً م  ظا عَ  
 وقوله:  

ـــــــــ ـــــــــنَ ما ـموس  ـــــــــه َق ـــــــــرنَ ظَ  د  ا في  ف
 

ـــــــــــــوالعَ  الحلـــــــــــــج       ةواإلنبَـــــــــــــ و  ف 
ـــــــا املقســـــــوا نَـــــــورزقـا    اتنَـــــــف  يـا  مَ ـم ل

 
ــــــــ عليــــــــه     ( 2)خازَّانـ ـــــــه كتابــــــــة ن  م 

 فهذه النامذج ليست من الشعر يف يشء سوى أهنا موزونة ومقفاة.   
 لصور : ا -4

للصورة أمهية بالغة يف الشعر؛ ذلك أن التجربة الشعرية ال تكتمل وال حتقق 

التأثري يف روح املتلقي إال عن طريق اإلبداع والتحليق يف رسم الصورة، وبناء عىل 

وبه يستطيع بّث ذلك، فالتصوير للشاعر يمثل أهم أدواته الفنية؛ لتجويد شعره، 

، وهكذا كانت الصورة الوسيلة (3)كل فني متميزش أحاسيسه وأفكاره وخواطره يف

 الفنية اجلوهرية لنقل التجربة، والتعبري عنها. 

امللكة التي يستطيع »واخليال الواسع املحّلق هو ّس اإلبداع يف الصورة؛ ذلك أنه 

كانت  اوجمنّح   امن خالهلا، وكلام كان اخليال حملق  ( 4)«األدباء أن يؤلفوا صورهم

يف الداللة؛ ألن الصورة ليست زينة أو حلية لفظية  اأعمق وأكثر تأثري  و الصورة أمجل

 جتسيد لشعور مبدعها. -قبل ذلك-، بل هي (5)فقط
االتكاء عىل الصورة  اأحيان  حاول  -كسائر شعراء عرصه-وحمـمد بن عبدالقوي 

 عىل التشبيه املدرك من خالل وسائل تشكيلها املتعددة، بيد أنه اعتمد بشكل أكرب
                                       

 .( 279 )ص بن فهدا ،حلظ األحلاظ (1)
 .( 1/171) ن فهداب ،الدّر الكمني (2)
  .( 68 )ص زايد ،انظر: عن بناء القصيدة العربية احلديثة (3)
 . ( 167 )ص فضي، ديبيف النقد األ (4)
 . ( 423 )ص عصفور ،انظر: الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي( 5)
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، وربام كان للبيئة ومظاهرها املحسوسة أثر ااحلواس، بحيث جييء املشبه به حمسوس  ب
يف ذلك االعتامد؛ إذ تشكل مادة خصبة وثرية بتنوع مظاهرها ومعاملها، وبقدرهتا عىل 
إيصال الصورة لذهن املتلقي بشكل أوضح وأكثر داللة، بخاصة إذا علمنا بأن أكثر 

واس، واملعتمدة عىل البيئة ومظاهرها جاءت يف سياق حلالصور التشبيهية املدركة با
 قول ابن عبدالقوي: إىل غريض املدح والرثاء، انظر 

را   الــــمان ريا َرق يـــَم ف ــــي َلك نَّـــَك الَبـــد 
 

ــــــنَـق  اَل    ( 1)راتَــــــب  الَكَمــــــال  َفحاز هَتَــــــا ماتَـ
 وقوله:  

ـــرا الســـجود بـــه  أيـــن اجلبـــ  الـــذي أَثـ 
 

 جــباحلإذ تبــدو مــن  ك نــه الشــمس 
ــــم قــــق   أبرض يف الســــماب غــــدا ف ن

 
 ( 2)لعـــــداد الســـــبعة الشــــــهب امثامنًـــــ 

 وقوله:  
 ا ســــــ َم   ل َمـــــد  آب ف ــــــي عاـــــاَلَك َك َنَّـــــها 

 
َناب    ــــــــــــــــــَن ب َلبَّــــــــــــــــــة  الـــــــــــــــــــَحس   دار  ناظ م 

ــــا  ــــا   َكَمــــا زََه يــــدا الزََّم ــــو ب ــــه  ج   يـَز ها
 

ـــــــجام  الــــــــَجو زَاب    َنـ  ــــــــَماب  أب   ( 3)أاف ـــــــ ا السَّ
تضعف الصورة التشبيهية عنده حني يبالغ فال يكتفي بمشبه به واحد، بل جيمع و 

يف البيت أكثر من مشبه به؛ رغبة يف جعل صفات الكامل كامنة يف ممدوحه، بيد أن 

 يف مجال الصورة وجودة السبك، انظر إىل قوله:  اهذا يؤثر سلب  
َددً  ـًرا َوساـؤ   اَفَضل َم الَوَر  جَم ًدا َوَفخ 

 
  رَي ــَب َحطَّــم  َعــن  عاــاَلَك النـ َعائ ـــما اَل فَــ 

ــــــد ي  َوَهــــــادآب َوَواث ــــــ     َهــــــا أن ــــــَم َمه   فـَ
 

ــــــــ   َوَمــــــــ  ماو   ماط يــــــــ   َوقَائـ ــــــــما    ( 4)َأم 
اء بني واضح أن تعدد املشبه به جتاوز احلد املقبول، فالشاعر حشد خلفو 

                                       
  .( 2/375) فهد ابن ،غاية املرام (1)
 .( 279 )ص فهد ، ابنحلظ األحلاظ( 2)
 ل ب ب( : مادة ،القاموس املحيط)، واللّبة: موضع القالدة من العنق. ( 2/382) بن فهدا ،غاية املرام (3)
 .( 493، 2/492)املصدر السابق  (4)
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 . امستساغة أبد   و مبالغة ال تبدالعباس، وحتولت الصورة إىل

التشخيص  اابن عبدالقوي التشبيه فقد استثمر االستعارة قاصد  كام استثمر و

 والتجسيد، وكان يف استعاراته حيسن تارة، وخيفق تارة أخرى، فمن استعاراته اجليدة قوله: 
 َمــا حال ــما َعــن  حاــ    ماـــَحيَّاَك الـــذ ي 

 
ـــــــ  ًع ـــــــودا ماَق قـَ ـــــــَح  الواجا  ب ــــــــَجَمال ه   اَأض 
ــــ  ــــاكَ ف ـــــي رَاَحتَـي  ــــام  ز َماماَه ــــَن الَغَم   م 

 
ــــــــــــــــــــا ب ب اَلل ــــــــــــــــــــه    بـالََّن  اَي اَل زاَهــــــــــــــــــــري   فـَ
َنا  ب ــــــَ  ع يــــــد  صــــــيام   َمل َقــــــاَك ع يــــــد  قـَ

 
ـــه    ــــَك َهــــ َّ قـَب ــــَ  ه اَللـ  ه   ( 1)َوَجب ــــ ا َوج 
 وقوله:  

بَـل ــــــَم َهـــــــزَّها   َولَـــــــمَّا رَعَك البيــــــما َأقـ 
 

ـــــــما   ـــــــت َيا   إنَـّــــــها بـ ــــــَك َعالـ   إلَــــــــي َك اش 
 َغــــــــــرََّد ف ينَــــــــــا الل ـــــــــــَمَسرَّ   طَــــــــــائ ر  وَ  

 
ــَواد ما   ــر ُّ  الس ــراور  قـَ ــن  فـَ   ( 2)َخَواف يــه  م 

واألثر الذي تركته االستعارة يف الصورة واضح؛ فقد بثت احلياة يف اجلوامد،  

ه( ومادي   اروحي   اإنساني   اوأضفت عليها شعور    (. ايف )مربقع   احمسوس   ايف )َهزَّ
 ري املوفقة قوله: غ ومن استعاراته

 فَـــــــــــــــَجَواد  ماـــــــــــــــَمدَّ   مَســــــــــــــَتَجاد  
 

حا الـــَمَباين    راَمات  َســـم   ( 3)يـَب ــذالا الـــَمك 
 ولست أدري كيف وصف املباين بالسامحة، وأظنه مل جيد قافية مناسبة خيتم هبا البيت. 

 وقوله: 
ــــَن أاع يــــذا َمطَــــام ع ي ــــَك اأَلس  ه   فَب َوج 

 
ـــر َف احلرمـــا َ   ـــاب   َأ   َيص  ـــها رََج  ( 4)َوج 

فاملبالغة يف االستعارة ممجوجة يف صدر البيت، والتقديم والتأخري أربك  

 االستعارة يف عجز البيت. 

                                       
 .( 460، 2/459)غاية املرام، ابن فهد  (1)
 ( .493، 2/491) املصدر السابق( 2)
 .( 2/465) املصدر السابق (3)
 .(2/383)املصدر السابق ( 4)
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 امحين ةيف فخ التكلف والتمحل يف رسم الصورابن عبدالقوي  وقد يقع
عىل  ايعتسفها، ويبالغ يف الزخرفة اللفظية داخل البيت الشعري مما ينعكس سلب  

 وعىل القيمة الفنية للبيت، انظر إىل قوله:  ،رالتصوي
ـــه   ـــَر  َعـــن  تـََعـــاط ي ت يه  ـــرَت ك س   وََكس 

 
َفـاب     ( 1)َوَقَصر َت قـَي َصَر َعـن  َمـَد  األك 
، وأضحت جمرد فالصورة فقدت رونقها ومجاهلا مع اجلناس املتكلف املصنوع 

 فيها. ةزخرفة لفظية ال حيا
 اإليقاع:  -5

من عنارص الشعر العريب؛ ذلك أن الذاكرة الشعرية العربية ل اإليقاع عنرص أصي
الوزن العرويض عنرص »ذاكرة غنائية إيقاعية، ومن نافلة القول اإلشارة إىل أن 

 .(2)«جوهري ال ينفصل عن العنارص األخرى املكونة للقصيدة العربية
ذلك أن ؛ اوالشعر وثيقة جد   -ابوصفها إيقاع  -وال شك أن العالقة بني املوسيقا 

الشعر يف صياغته الفنية يتكون من عدة تفعيالت متثل وحدات موسيقية ُتكسب »
، وحني تفقد القصيدة سحر هذا النغم ينقطع ذلك اخليط امؤثر   اآس   القصيدة نغام  

ومن هنا تكمن أمهية اإليقاع ( 3)«ضالفني الدقيق الذي يشد املتلقي إىل سامع الشعر
 اّد أهم فارق بني الشعر والنثر، وكلام كان اإليقاع متدفق  عَ يف القصيدة العربية؛ إذ يُ 
 كان الشعر أجود وأطرب.

من النظم عىل األوزان املشهورة كثرية  رَ ثَ ك  وباإلمجال، فمـحمد بن عبدالقوي أَ 
وُجّل شعره  ،(4)لطويل والبسيط والكاملااالستعامل يف الذاكرة الشعرية العربية؛ ك

عىل الرسيع،  -بشكل أقل-ألوزان الثالثة، كام نظم ا الذي بني أيدينا عىل هذه
 واملتقارب، واخلفيف، وجمزوء الكامل وغريها.

                                       
 .( 2/381)غاية املرام، ابن فهد  (1)
 . (363 ص) العزب ،فنية عن اللغة واألدب والنقد رؤية تارخيية ورؤية (2)
 . (16 )ص عبدالدايم ،موسيقا الشعر العريب بني الثبات والتطور( 3)
 . (210)ص أنيس ،انظر: موسيقا الشعر (4)
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ومن الواضح يف إيقاعيات ابن عبدالقوي اعتامده عىل األوزان الطويلة املمتدة 
النََّفس كالطويل والبسيط والكامل، وربام كان حياول أن يناسب وزنه مع غرضه؛ إذ 

؛ ذلك أهنا تساعد الشاعر عىل استيعاب (1)مة للمديح والرثاءئإن هذه األوزان مال
الصفات العديدة التي يسبغها عىل املمدوحني أو املرثيني، كام أن بثَّ حاالت النفس 
يف بعض املواقف بحاجة إىل بحر ذي إيقاع بطيء يتأتى من خالله نقل التجربة 

 رة. اعبكامل تفاصيلها، وإظهار الشعور املستكن يف النفس الش
والبحور املجزوءة ذات اإليقاع الراقص نادرة يف شعر ابن عبدالقوي وحترض يف 
سياق وجداين رصف، يف الغزل واحلنني، وهي تناسب الوجدانيات املرتبطة بالشعور 

 املتدفق، وجمزوء الكامل أبرز املجزوءات القليلة التي استعملها ابن عبدالقوي: 
 َصــــــــــــــــــــــــب  تنــــــــــــــــــــــــابت داره

 
 ها ار ملــــــــــــــــــا جفتــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــو  

 كـــــــــــــــــالرب  يبعـــــــــــــــــد أهلـــــــــــــــــه 
 

 (2)إ  مل تــــــــــــــرش  أشــــــــــــــجاراه 
 .(3)« يف الشعر العريب اأكثر البحور القصرية شيوع  »ومعلوم أن جمزوء الكامل هو  

لل كالنون والباء  ؛(4)وأما القافية، فقد استعمل ابن عبدالقوي لرويِّه األحرف الذُّ
سجيتها، ومل يكن يتكلف  ىلوامليم والالم أكثر من غريها، وهو يف هذا يرسل نفسه ع

 يف اختيار قافيته.
عىل القافية املطلقة يف  -كسائر الشعراء العرب-كام أن ابن عبدالقوي اعتمد 

 يف شعره، كقوله:  اأغلب قصائده، وجتيء القافية املقيدة نادر  
 ومـــــــــــــــــايس  شـــــــــــــــــبهم عســـــــــــــــــاله 

 
ـــــ    يف روضـــــة احلســـــن كغصـــــن وري

 رشــــــــــفم مـــــــــــن ملمضــــــــــه قهـــــــــــو  
 

  (  5)ريــــ و ك قــــد مزجــــم منــــه مبســــ 
                                        

 .(508، 507، 443، 1/318) ، الطيبانظر: املرشد إىل فهم أشعار العرب( 1)
 .(8/72) السخاوي، الضوء الالمع (2)
 .(119 )ص أنيس ،موسيقا الشعر( 3)
 .(1/58) ، الطيبإىل فهم أشعار العرب رشدانظر: امل ( 4)
 .(8/72) السخاوي ،الضوء الالمع( 5)
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ثمة أخطاء  وهناٍت ورضوراٍت وردت إال أن  ومع قدرة ابن عبدالقوي اإليقاعية

يف النسق اإليقاعي بشكل واضح، ومن أغرب هذه األخطاء مجعه  رت  وأثَّ  ،يف شعره

 بني بحرين يف نص واحد: 

ــــــــــخو  ـــــــــذي ن  إذا مـــــــــا ظفـــــــــرت ب
 

ـــــــــه مـــــــــن فضـــــــــله مـــــــــا يطيـــــــــ     َفَكل  ف 
ـــــــــــإ  ذا النخـــــــــــو  مستمســـــــــــ   كف

 
  (1)مـــن صـــاحب العـــرش بــــحب  وثيـــ  

 فالبيت األول من املتقارب، والثاين من الرسيع. 

 قطع مهزة الوصل إقامة  للوزن، كقوله:   (2)ومن رضوراته القبيحة

ــــــاًل  ــــــ  التََّصــــــد    َفض  ــــــَذاها َعَل  َوَح
 
 

ــــي   ـــو ا ف  ـــا َيكا ــــَحا   ل ـــرَي  َم َت  ( 3)ا م 
من تسهيل املهموز، وقرص املمدود يف  رُ ثم ك  يُ يف سبيل إقامة الوزن أيضا نراه و 

 مواضع كثرية من البيت الشعري، سواء يف حشوه أم يف قافيته، كقوله: 

 الفضـا فامتالألـ مم بنا أوصافكم 
 

  وكــــــــاد اجلــــــــو أ  يت ل قــــــــا اعبــــــــريً  
ـــدن مـــن مساعهـــا   إذا كـــا  هـــذا عن

 
  (4)الللقـــافكيـــ  بنـــا إ  يســـر للا  

 وقوله: 
ـــــ َّ َمـــــن  أَ   َقـــــَر الَفق ـــــرَي َوَأع طَـــــ فـ  َج

 
م َكـا     ـَن اإل   ( 5)َمن  َيَشا َمـا َيَشـا م 

إضافة إىل ارتكابه رضورات الشعر إلقامة الوزن، قد يقع يف بعض عيوب و 

 قوله:  القافية، ومن ذلك اإلقواء يف مثل
                                       

 .( 171-1/170) ن فهداب ،الدّر الكمني (1)
وأهدى سبيل إىل علمي اخلليل العروض والقافية،  ،( 2/865) اجلياينانظر: رشح الكافية الشافية،  (2)

 ( .133)ص مصطفى
 .(2/464)فهد  بن، اغاية املرام (3)
 ، مع تغيري يسري.( 2/149) السخاوي ، ووردا يف الترب املسبوك،(1/171) بن فهدا در الكمني،ال( 4)
 .(2/464) بن فهد، اغاية املرام (5)



د.صالح بن عبدالعزيز المحمود محمد بن عبدالقوي (٧٨٢-٨٥٢هـ) :  سيـرتـه وشعــره 

٢م
٠١

س ٨
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
ة 

حج
و ال

ذ

٦
العدد السادس

492

47 

 

 شـــــيي احلـــــديث مبكـــــةآب وعمادهـــــا
 

 وســـــــديدها وســـــــعيدها وعميـــــــداها 
 هالفنونـــــــــ اصــــــــا  الروايــــــــة متقًنــــــــ 

 
ــــــــدَ فظــــــــه جمموعَ  و    (1)هاهــــــــا وفري

 ومن حشوه غري املستساغ قوله: 
 وبــ مــن للوقــاد  وبــ مــن للســكو  

 
 من للحفـا  إذا مـا طـاش ذو شـغب 

 أيــن الــذي يف التقــ  واخلــري منشــ ه 
 

 ( 2)وخـــري أب اأيًضـــمـــن خـــري أم أتـــ   
 قوله: حذفه لنون الفعل يف مثل  اومن قوافيه اخلاطئة لغوي   

  تتنفســـيم زفـــر  كـــ  فيـــا نفـــس عـــن
 

 تتجرعــــيومــــن طيبــــة اجلرعــــاب كــــم  
ــرََّدت     أراك إذا مــا الــور  الجلــزع َغ

 
ــــــة     (  3)جتزعــــــيبتــــــذكارها عهــــــد احملب

  
 
  
 

 
 
 

                                       
 .(1/169)بن فهد ، االدّر الكمني (1)
 .(278 )ص بن فهدا ،حلظ األحلاظ (2)
 .( 8/72) السخاوي الضوء الالمع، (3)
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  اخلامتة
حافلة بأسامء كثرية كان هلا حضور  -عىل مّر التاريخ-إّن الذاكرة الشعرية العربية 

ها من الذكر يف كتب الرتاث النقدي، ويف حقوصوت شعري بارز، وإن مل تنل 
لتزامن حياهتا مع فرتة جّف فيها  اريخ األدب يف العرص احلديث؛ نظر  دراسات تا

 معني اإلبداع، وضعفت امللكة الشعرية بشكل ظاهر. 
ملا تقدم؛ فهو من شعراء القرن  اوُيَعّد الشاعر حمـمد بن عبدالقوي أنموذج  

، بل اعف الشعري، لكن صوته الشعري مل يكن سيئ  لضالتاسع اهلجري؛ أحد قرون ا
من منجزه  امن حيث القيمة الفنية، وقد حفظت لنا املصادر شيئ   امتوسط   اكان صوت  

بالدراسة والفحص والنقد؛ ملا يشتمل عليه من قيم فنية  ار  الشعري الذي كان جدي
 وتارخيية واجتامعية.

عبدالقوي الشعري عرب ن لقد حاول هذا البحث أن يستدعي صوت حمـمد ب
عرصه الذي عاش فيه، والبيئة املكية التي  اذاكرة القرن التاسع اهلجري، مستعرض  

يف هذا كله بكتب  السريته اإلنسانية منذ ولد إىل أن مات، مستعين   انشأ فيها، وسارد  
 نِّفت يف القرنني التاسع والعارش اهلجريني.ـالرتاجم والتاريخ التي ُص 

ابن عبدالقوي املبثوث يف كتب أن خيصَّ شعر  -بعد ذلك- حثحاول البكام 
فيام بني أيدينا من  اجم والتاريخ بدراسة تناولت أغراض شعره األكثر ورود  االرت

شعره، فكان املديح الذي خصَّ به أمراء مكة من احلسنيني هو أكثر أغراض شعره 
منه سوى ه ومل يبق لنا ظم، تاله شعر الرثاء، ثم اهلجاء الذي ضاع معاوتأثري   احضور  

 يف شعر ابن عبدالقوي. احضوره كثري   أبيات يسرية، وإشارات إىل
وإضافة إىل هذه األغراض الثالثة الرئيسة، حرضت أغراض أخرى بشكل أقل؛ 
كالوصف والغزل واحلكمة وغريها، بيد أن الرصيد الشعري هلذه األغراض كان 

 إىل حد ما. قليال  
م البحث رؤية  دية ملنجز ابن عبدالقوي الشعري الذي وصل إلينا، وقد نقكام قدَّ
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بدراسة بناء القصيدة،  اانطلقت هذه الرؤية من دراسة املعاين واألفكار، مرور  
 ولغتها، وصورها، وإيقاعها، منبهة  عىل أوجه اإلحسان واإلخفاق عنده.

 ، منها:نتائج وخلص البحث إىل
ة بنقاد متخصصني يتابعون مكمل حيَظ شعراء القرن التاسع اهلجري يف   -1

عىل دراسات أو إشارات  -واحلال هذه-الشعر، ويقومون أداء الشعراء، فلم نعثر 
آراء انطباعية واستشهادات عابرة مبثوثة يف  انقدية متخصصة، وُجّل ما كان موجود  

 كتب الرتاجم والتاريخ.
جري هلكان حمـمد بن عبدالقوي من أبرز شعراء مكة خالل القرن التاسع ا  -2

عىل مستوى الشعر وقتذاك، وشهد له ما عثر عليه الباحث من شعره باحلضور  اقياس  
 اجليد، وباألخص يف مدائحه للحسنيني، ويف بعض رثائياته وحكمه. 

اتسم بعض شعر ابن عبدالقوي بالقوة واجلزالة وجودة السبك، فيام كان  -3
يعكس  -لنيايف احل-بعض شعره اآلخر يسري يف نسق الضعف والتكلف، وهو 

 از إبان القرنني الثامن والتاسع اهلجريني .النسق العام للشعر يف احلج
ينل حقه من  ولقد كان هذا البحث حماولة متواضعة لسرب أغوار شاعر مل -4

فاحتة جيدة لدراسات أخرى تتناول تكون هذه الدراسة الدرس والفحص، ولعل 
باألخص طبيعة عالقته مع و الشاعر، وتركز عىل بعض اجلوانب البارزة يف شعره،

أمراء مكة من احلسنيني، من خالل قصائد املدح التي خّصهم هبا، وتأثره بغريه من 
 شعراء  العربية الكبار، وتفاوت مستوى شعره بني الضعف والقوة.

تأخرة، وباألخص برضورة التعاطي مع شعراء القرون امل يوصي البحثكام 
ؤية جديدة حتاول الغوص والتوغل يف ذاكرة ر إىل العارش، وفاق القرون من السابع

تلك القرون، والكشف عن األسامء الشعرية املوجودة وقتذاك، وفحص منجزها 
، وجتاوز الرؤية التقليدية النمطية التي وصمت امنصف   اموضوعي   االشعري فحص  

 شعر ذلك العرص بالضعف الشديد مجلة واحدة دون متحيص وبحث وقراءة ونقد.
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  در واملراجعصاقائمة امل
، مكة 1ط ،عبدالكريم باز :حتقيق ،النجم عمربن فهد، ا ،إ اف الور  أبخبار أم القر  -1

 .  ـه1408مركز إحياء الرتاث اإلسالمي،  ،املكرمة
، 1ط ،مورتيل، ريتشارد ،األحوال السياسية وا قتصادية مبكة يف العصر اململوكي -2

 .ـه1405جامعة امللك سعود،  ،الرياض
 م.1964مكتبة هنضة مرص،  ،، القاهرة3ط ،أمحدبدوي،  ،األديب عند العرب قدأسس الن -3
 ،حسن حبيش :حتقيق وتعليق ،بن حجرااحلافظ العسقالين،  ،إنباب الغمر أبنباب العمر -4
 .ـه1415جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي يف وزارة األوقاف،  ،، القاهرة1ط
عامل  ،بريوت، 1ط ،حممودفى، صطم ،أهد  سبي  إىل علمي اخللي  العروض والقافية -5

 .ـه1417الكتب، 
 ،مـحمد مصطفى :حتقيق ،احلنفي، مـحمد بن إياس ،بدائ  الزهور يف وقائ  الدهور -6

 هـ.1419اهليئة العامة لقصور الثقافة،  ،)د.ط(، القاهرة
مكتبة اآلداب،  ،، القاهرة5ط ،عبداملتعالالصعيدي،  ،بغية اإليضا  لتلخيص املفتا  -7

 م.1973
 ،7ط ،أمحدالسباعي،  ،ي مكة، دراسات يف السياسة والعلم وا جتماع والعمرا ريأت -8

 هـ. 1414نادي مكة الثقايف، 
مؤسسة الفرقان  ،مكة املكرمة ،1ط ،حمـمد احلبيباهليلة،  ،التاريي واملؤرخو  مبكة -9

 م.  1994، للرتاث اإلسالمي
جوى كامل ولبيبة ن :قحتقي ،شمس الدين، السخاوي ،التق املسبوك يف ذي  السلوك -10

 .ـه1424دار الكتب والوثائق القومية،  ،، القاهرة1ط ،ىمصطف
 ،، عاّمن1ط ،عبداحلميدالعامر،  ،احلركة العلمية يف احلجاز إال  القر  التاس  اهلجري -11

 .ـه1432منشورات دار األمحد، 
ن، لعبيكاا ،احليا  العلمية وا جتماعية يف مكة يف القرن  الساب  والثامن اهلجري  -12

 .ـه1416مكتبة امللك فهد الوطنية،  ،، الرياض1ط، طرفة
: حممود حتقيق ،تقي الديناملقريزي،  ،درر العقود الفريد  يف تراجم األعيا  املفيد  -13

 .ـه1423دار الغرب اإلسالمي،  ،، بريوت1ط ،اجللييل
 :حتقيق ،عمرابن فهد،  ،الدر  الكم  بذي  العقد الثم  يف اتريي البلد األم  -14

 . ـه1421، دار خرض ،، بريوت1ط ،بدامللك بن دهيشع
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، مكة 1ط ،فهيم شلتوت :حتقيق ،ابن تغري بردي ،الدلي  الشايف عل  املنه  الصايف -15
 هـ.1403مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة أم القرى،  ،املكرمة

بكر حققه وقدم له:  ،عبداهلل حمـمد بنابن محيد،  ،السحب الوابلة عل  ضرائح احلنابلة -16
 .ـه1416مؤسسة الرسالة،  ،بريوت، 1ط ،أبو زيد وعبدالرمحن العثيمني

 ،)د.ط(، القاهرة ،عبدامللكالعصامي، ، مسط النجوم العوا  يف أبناب األوائ  والتوا  -17
 )د.ت(.املكتبة السلفية، 

 ،وطود األرناؤحمم :حتقيق ،ابن العامداحلنبيل،  ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -18
 .ـه1413دار ابن كثري،  ،، دمشق وبريوت1ط

 .ـه1407دار الكتاب العريب،  ،بريوت، 2ط ،عبدالرمحنالربقوقي،  ،شر  ديوا  املتن  -19
عبداملنعم  :حتقيق ،حمـمد بن عبداهلل ابن مالك الطائياجلياين،  ،شر  الكافية الشافية -20

رتاث اإلسالمي يف جامعة أم مي وإحياء المركز البحث العل ،، مكة املكرمة1ط ،أمحد هريدي
 القرى، )د.ت(. 

 ،الرياض، 3ط ،عائضالردادي،  ،الشعر احلجازي يف القر  احلادي عشر اهلجري -21
 .ـه1423مطبعة سفري، 

دار املعارف،  ،القاهرة، 1ط ،جابرعصفور،  ،الصور  الفنية يف ال ار النقدي والبالغي -22
 م.1980

دار  ،القاهرة)د.ط(،  ،شمس الدين السخاوي، ،اس الضوب الالم  أله  القر  الت -23
 )د.ت(.الكتاب اإلسالمي، 

، 2ط ،فؤاد سيد :حتقيق ،حمـمد بن أمحدالفايس،  ،العقد الثم  يف اتريي البلد األم  -24
 .ـه1406مؤسسة الرسالة،  ،بريوت

، مكتبة دار العلوم ،، الرياض2ط، عيل عرشيزايد،  ،عن بناب القصيد  العربية احلديثة -25
 م.1979

 ،)د.ط(، بريوت ،مـحمدالعزب،  ،لغة واألدب والنقد رؤية اترهية ورؤية فنيةعن ال -26
 املركز العريب للثقافة والعلوم، )د.ت(.

 :حتقيق ،عزالدين عبدالعزيز بن عمرابن فهد،  ،غاية املرام أبخبار سلطنة البلد احلرام -27
 .ـه1409مي، مركز إحياء الرتاث اإلسال ،، مكة املكرمة1ط ،فهيم شلتوت

 م.1962دار املعارف،  ،القاهرة ،1ط ،شوقيضيف،  ،النقد األديب يف -28
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 .ـه1407مؤسسة الرسالة،  ،، بريوت2ط ،الفريوزآبادي ،القاموس احمليط -29
دار  ،بريوت )د.ط(،، حمـمد بن حمـمدابن فهد،  ،حلظ األحلا  بذي  طبقات احلفا  -30

 إحياء الرتاث العريب، )د.ت(.
دار اآلثار اإلسالمية،  ،، الكويت3ط ،عبداهللب، الطي ،شعار العرباملرشد إىل فهم أ -31

 .ـه1409
دار الياممة،  ،الرياض، 1ط ،حمـمد الزاهي :حتقيق، عمربن فهد، ا ،معجم الشيوخ -32

 .ـه1402
مجيل  :حتقيق ،عيلالسنجاري،  ،يف أخبار مكة والبيم وو   احلرممنائح الكرم  -33

 .ـه1419، اء الرتاث اإلسالميمركز إحي، ، مكة املكرمة1ط ،املرصي
 دار القلم، )د.ت(. ،)د.ط(، بريوت ،إبراهيمأنيس،  ،موسيقا الشعر -34
مكتبة  ،القاهرة، 3ط ،صابرعبدالدايم،  ،موسيقا الشعر العريب ب  الثبات والتطور -35

 .ـه1413اخلانجي، 
نسخة  ،القاهرة )د.ط(، ،بردي ابن تغري ،النجوم الزاهر  يف ملوك مصر والقاهر  -36

تب، املؤسسة املرصية العامة للتأليف والرتمجة والطباعة والنرش، صورة عن طبعة دار الكم
 )د.ت(.

 م. 1979دار هنضة مرص،  ،)د.ط(، القاهرة ،حمـمد غنيميهالل، ، النقد األديب احلديث -37
 ،، ليبيا1ط ،عبداحلميد اهلرامة :تقديم ،أمحدالتنبكتي،  ،ني  ا بتهاج بتطريز الديباج -38

 .ـه1398عوة اإلسالمية، كلية الد
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