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لشکر واإلمتنانا

وجب علّی الشکر و الحمد أوًال وآخًرا،سبحانھ و تعالی بما خّول لي من التوفیق و الفرصة 
من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم «:إلتمام ھذا العمل ثم یفرض علّي کما قال المعصوم

ر و أجمل الشکعداد ھذه الرسالة ولذلک أن أتقدم بأن أشکرالذین ساعدوني في إ» یشکرهللا
ستاذ المفضال،أستاذي المشرف الدکتور رضایي آلرائھ الثاقبة ودالالتھ المشفقة الثناء إلی اال
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وافرشکري وخالص إحترامي إلی الدکتورة الفاضلة الجلیلة استاذتي وجھاُ وکذلک أن 
.السیدة سیاوشي إلقتراحاتھا الثمینة وإھتماماتھا البالغة، ووفقھا هللا لما یحب ویرضیالمساعدة 

ةساتذعرب عن أحّر شکري وأجّل إعتزازي لمدیرقسم اللغة العربیة وآدابھا،اُستاذ األأوثّم 
.الدکتور قیس آل قیس،کثرهللا أمثالھ وأدام عاله

إلی أساتذة قسم اللغة العربیة وآدابھا في معھد وأیًضا یلزمني أن أتوجھ بکلمة الشکر و التقدیر
البحوث،الدکتور رفیعي و الدکتورة نعمتي والدکتورة عرفت بوروأتمنی أن تکون أوقاتھم ملیئة 

.بالعّز و العافیة و البرکة و التوفیق

ھذه األطروحة في إّن باب الشکر واإلمتنان واسع جًدا فینبغي أن أشکر جمیع الذین ساعدوني 
اباتھم وأفکارھم وأقالمھم فأسال هللا أن یمنحھم الخیر الجزیل و الرزق الوافر والیمن الغفیر بکت

.و العمر الطویل
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الملخص

إنِّ أبا فراس من نبالء الحمدانیین واُمرائھم و یعتبر من مشاھیرالشخصیات في العصر العباسي الثالث وکان 
یعاصر أکبر شعراء العرب ھو المتنبي و یتتلمذ عند أفضل األساتذة ھو إبن خالویھ و ُیمدح في کالم إمام 

مبراطوریات ھو الثعالبي وترعرع عند أشھرأمراء اإلسالم ھو سیف الدولة و یتأسر عند أعظم اإلالمصنفین
. ھی إمبراطوریة الروم

کان أبوفراس قبل األسر شاعًرا شھیًراو قد إزدات شھرتھ وعظم ذکره بعد ذیوع و إنتشار أشعاره التي 
ھا األدباء أحسن وألطف وأصدق أشعاره حیث إعتبر» الرومیات«نظمھا أثناء أسره و ُعرفت فیما بعد ب

.ألنھ نظمھا و قلبھ یضطرم ُحزًنا وألًما و حسرًة 

وھي کالمرأة الصافیة تتجلی فیھا آالم األسر وشکواه من أمیر حلب بسبب مماطتھ في فدیتھ و کذلک 
یعرفونھ أبًدا وأیًضا معاتباتھ األصدقاء الذین ینقضون میثاق الود و الصداقة و ترکوه و لم یھتموا بھ کأنھم ال 

. حقده علی الحساد الذین  ینمون علیھ عند أمیر حلب

وینعکس فیھا ذکر أمھ الحنون و بکاء ھا علیھ لبعده و إسارتھ،ویتمثل حبھ و غرامھ بأھلھ وأقربائھ و 
.األخالء الذین لن ینسونھ أبًدا و یتذکرونھ دائًما حتی في األسر

و تعد من نفائس دیوان العرب و ھي تحفة أدبیة خلدتھا في جمیع إّن الرومیات أیة أشعار أبي فراس
. العصور األدبیة و عمد المؤرخین القدماء و المعاصرین ببحثھا ودراستھا

في عصره السائدةمن القصائد و المقطوعات و تحتّل أکثر األغراض الشعریةمنظومةوھي تتجاوز أربعین 
خوانیات خاصة العتاب و الشکوی و فیھا نطلع علی صبره و کالفخر و الوصف و المدح و الرثاء واإل

.اتھصموده إزاء مشقات األسر و ملمّ 

وأّما من أحسن المعاییر األدبیة للوقوف علی أسرار کالم الرومیات ومعرفة ظرائفھا الطریفة و فھم درجاتھا 
یان حولھا علی األرکان ي تقوم کما قد یتفق علماء البھالفنیة فھي دراستھا من رؤیة الصورالخیالیة و

. األربعة و تتمثل في التشبیھ و المجاز و اإلستعارة و الکنایة

و ھدفنا في ھذه االُطروحة ھو استخراج الصورالخیالیة وتبیینھا في ھذه األشعار النفیسة التي خلفھا ھذا 
.الشاعر الکبیر األسیر

و و لم یکن عددھا کثیًرا و ال قلیالالرومیات وإستنتجنا أن کل واحدة من الصور الخیالیة التي،إستخدمت في
. کذلک اإلستعارات کانت أکثر عدًدا بالنسبة إلی الصور االُخری

.أبوفراس،الرومیات،الصورالخیالیة:المفردات الدلیلیة



فصل األّولال

التحقیقکلّیات



٢

المقدمة-١

الذي إبتدأت حیاتھ بالیتم وھوالعرب والدین واإلسالم،بن أمیر وفارس وأمیرأبوفراس أمیرشاعروشاعرأمیر
أخ سیف وکان حبیبھ وبطلھ ھوسیف الدولة ولکن قتل بید إبن سیف الدولة کما قتل أبوه بید.وإنتھت باألسر

الدولة

کم منبج عدة سنوات وثم اُسر بید حَ کان اإلسارة وبین الفرح والغم والحریة وتتأرجححیاة أبي فراس 
عدة ُحبس بل العربيفي األدبسجینالرومیین وُسجن عدة سنوات في إسارتھم وھو لم یکن أول شاعر

ولکن یعد أبوفراس .الفرزدق وأبو نواس والمتنبي وغیرھم:ومن أبرزھمون سنوات في السجالشعراء الکبار
.أمیربیداألجانب بصفة سجنوامن الشعراء الذین 

إنھ عاش في العصرالذي مشی األدب فیھ شیًئا فشیًئا إلی الجمودوالتقلید وفقد القرائح، وکذلک السیاسة کانت 
علی وشک واوکانمو تفاقمت أوضاعھینن خالفة العباسیعمضطربة وإنفکت الوالیات والدول الصغیرة 

س وأصبح من أبرزالشعراء الکباروأحرز قصب السبق في ھذه الظروف المؤسفة ظھرأبوفراو. اإلنقراض
دفاًعا إمارة الحمدانییندافع عن ومن أکثرسابقیھ ومعاصریھ وأیًضا دخل في زمرة أمراء أعاظم في عصره 

.والقبائل البربریةا وأخمد ھجمات الرومکافیً 

أشعاًرا سمیت بعده في سجون الرومیین ونظم فیھا أسیًراأبوفراس کان فارًسا ُمقدًما ولکن أصبح 
بالرومیات وأظھرفي قوالبھا ،أحساسیھ الخالصة وعواطفھ الفیاضة وآالمھ الجسیمة ویقال إن لم تکن 
رومیات أبي فراس فربما نسي إسمھ وذکره في تاریخ األدب نسًیا منسًیا کأمثال بعض الشعراء 

.الکبارالمنسیین في العصورالمختلفة

علم البالغة ،اإلسالمیة التي تطورت في العصورالمختلفة أحسن العلوم القدیمةمما تجدر اإلشارة إلیھ ھو أنّ 
.سلوبھ وإنسجام تألیفھ ومحاسنھ الکالمیةاوبھ تدرک خصائص األثراألدبي وتفھم براعة 

دعی حالًیا بالصورالخیالیة وھوموقع حسن في البالغة ویزید المعاني ومن أجّل أبوابھا علم البیان ویُ 
وبھ یتلذذ القاري من عذوبة األثراألدبي وجزالتھ،وفي الحقیقة،إستخدامھ الفني ھوالسند المقبول جماالوفضال

.علی اآلخرینلتقویم تفوق الشعراء واألدباء

علم :الثانيأکبرشعراء األدب العربي وھو أّن أبا فراس یعدّ األول:مقصدین طروحة بنیت من فھذه اال
.البالغة علم من أحسن أبواب یعتبر)الصورالخیالیة(البیان

،رومیات لم تبحث من زاویة الصورالخیالیة حتي اآلنالإّن :ھيفوأّما أھمیة ھذه الدراسة ولزوم البحث فیھا 
فراس من أباوأنّ ) التقلیدي(األدب العربي الکالسیکيمعرفةطروحة خطوة ھامة لاالھذهفي الحقیقة تعتبرو

.ھذه المدرسة اإلتباعیةشعراءأحسن



٣

:خلفیة البحث-١-١

ومن طبعت حول شاعرنا وحیاتھ وشعره في العصورالماضیة والعصرالحاضرالتيھناک الکتب الکثیرة
:أھمھا

الکامل إلبن أثیر ووفیات األعیان،إلبن خلکان،عیون التواریخ،إلبن شاکرالکتبي، وأیًضا في العصر 
أبوفراس الحمداني،ألحمد . أبوفراس الحمداني، ألحمد إبوحاقة. الحدیث،شاعریة أبي فراس، لماھر کنعاني

.بدوي

في الجامعات المختلفة في بالدنا وکذلک الرساالت العدیدة التي کتبت في الثمانینات من السنة الشمسیة 
:إیران والبالدالعربیة حول أبي فراس وشخصیتھ ورومیاتھ ومنھاحبیببة ال

. ،للطالبة قنبرزاده،جامعة العالمة الطباطبائي)دراسة وتحلیل(أبوفراس الحمداني شاعًرا-أ

،للطالب )دراسةمقارنة(رومیات أبي فراس الحمداني وحبسیات مسعود السعد-ب
.طبائيالعالمةالطباجامعةحسنوند،

.للطالب لطفي ،جامعة طھران) دراسة أغراض الرومیات(رومیات أبي فراس الحمداني-ج

...و. ،السید القواس،جامعة باتنة،الجزائر)دراسة أسلوبیة(سجنیات أبي فراس الحمداني-ه

مفصلة  والرسالة طروحات ما عدا الرسالة األخیرة تھتم بحیاة أبي فراس و رومیاتھ بصورةھذه االُ کل 
المستخدمة في ... بي فراس الحمداني  تعتني بالقضایا الصرفیة و النحویة والصوتیة وأاألخیرة أي سجنیات 

.الرومیات

وأما من نقاطھا اإلیجابیة الممتازة  فیھا ھوتحلیل کل ھذه الرساالت بشکل جید حول حیاة الشاعر وأشعاره و 
.وعدم إھتمامھا برسم جداول اإلحصاءرومیاتھ وکذلک من نقاطھا السلبیة ھ

طروحات الکثیرة في الجامعات اإلیرانیة حول الصورالخیالیة وکلھا کتبت باللغة الفارسیة خاصة وعندنا االُ 
:  في الثمانینات والتسعینیات من السنة الشمسیة ومنھا

للطالب ..)والورودوتصاویر الطبیعة وأعضاءاإلنسان إستخراج(الصورالخیالیة في شاھنامھ -أ
.اسکندري،جامعة طھران

للطالبة تیمورتاش،جامعة بیام )إستخراج الصورمع رسم الجداول(الصورالخیالیة في شعرسیاوش کسرائي-ب
.نور لفارس

للطالبة تمکین،جامعة بیام ) إستخراج الصورمع رسم الجداول(الصورالخیالیة في غزلیات خوسفي-د
.نورلمشھد
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للطالبة سیفي،جامعة بیام ) إستخراج الصورمع رسم الجداول(ي شعرعمعق بخاریالصورالخیالیة ف-ه
...و.نور

طروحات تھتم بإستخراج الصورالخیالیة في شعرالشعراء المذکورین وذکربعض أقسامھا،علی سبیل ھذه االُ -
.المثال في قسم التشابیھ،الطالب یکتفي بذکر طرفی التشبیھ وأداتھ ووجھھ

وکذلک من . یجابیة الممتازة ھو التمتع بجداول إحصاء في بعض أقسام الصوراألربعوأما من نقاطھا اإل
.نقاطھا السلبیة البارزة فیھا،ھو عدم اإلھتمام بتبیین کل واحد من الصوروأقسامھا بشکل مفصل

:أسئلة البحث-٢-١

أثرت بیئة اإلسارة في رومیات أبي فراس الحمداني ؟:یمکننا أن نقول-أ

الصورالخیالیة في رومیات أبي فراس الحمداني؟عملتستاُ -ب

ماھومقدارھذه الصورالخیالیة علی فرٍض أّنھا مستخدمة؟-ج

رومیات ؟الي خری فستخدمت أکثرمن األرکان االً اَ الصورالخیالیة أيُّ -د

:فرضیات البحث-٣-١

.بیئة اإلسارة لھا أثر ملموس علی أشعارأبي فراس-أ

.الصورالخیالیة في إظھارأحاسیسھ الصادقة في رومیاتھ الشاعرإستخدم من -ب

.الشاعرلم یستخدم من الصورالخیالیة بکثرة لو قیس ببعض شعراء عصره-ج

. اإلستعارة اُستعمت أکثرمن أرکان الصورالخیالیة األخری-د

:أھداف البحث-۴-١

خیالیة وھوال یحصل إال بعد إستخراج الصورال:األساسي في ھذه األطروحة، یدورعلی ھدفین واألولھدفنا
تبیین ھذه :الوقوف علی المباحث البیانیة وثم التطلع علی إدراک معانی أبیات الرومیات بأسرھا والثاني

. الصوروتصریح أقسامھا المختلفة علی حسب ما ورد في الکتب البیانیة

:ھیکلیة البحث-۵-١

:إشتملت ھذه الرسالة علی خمسة فصول ھي

خلفیة : وھيتحتھاعالج المباحث التي ُتذکریشمل المقدمة وثم ییحتوي کلیات الرسالة، و:األولالفصل -
.البحث وأسئلتھ وفرضیاتھ وأھدافھ وھیکلیتھ ومنھجھ
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ریخ الحمدانیین وأحسن االمختلفة خاصة العصرالثالث وتةیتناول العصورالعباسی:الفصل الثاني-
، وأیًضا یختص بأبي فراس وحیاتھ من البدایة إلی قتلھ وشعره ھم أي سیف الدولة بنظرة عابرةرائماُ 

.بشکل وجیزوأغراضھ وکذلک رومیاتھ الشھیرة، 

وأرکانھا األربعة وھي التشبیھ والمجاز )الصورالخیالیة(یتضمن تعریف علم البیان:الفصل الثالث-
.إلختصارواإلستعارة والکنایة وإکتفینا فیھ بتعریف ھذه األرکان وأنواعھاعلی وجھ ا

ھوأطول الفصول وأھمھا وھومحوربحثنا،وقمنا في ھذاالفصل أّوال بجمع أشعارالرومیات :الرابعالفصل-
وھي مطبوعة في أوائل القرن ) للحاج علي العسیلي العاملي(المبثوثة من أحد دواوین أبي فراس الموثقة

فیھا فذکرنا قوالبھا وکتبنا نحو الواحد والعشرین، وبعد ذلک تکلمنا حول ترتیب الرومیات علی حسب قوا
سطرواحد أو سطرین حول علة نظمھا وأغراضھا، ،فأتینا بمفرداتھا مساعدة من قاموس المعجم الوسیط 
وکذلک بعض مفردات دیوان العاملي وثم إستخراجنا الصورالخیالیة الموجودة في ھذه األبیات مع 

أبیات الرومیات مع عدد الصورالخیالیة وثموفي نھایة ھذاالفصل،رسمنا جداول لمقارنة عدد.تبیینھا
أرکان الصورالخیالیة وأقسامھااألساسیة 

.سئلة المطروحة علی قدرإستطاعتناعلی األنتیجة البحث وھي إجابة : الفصل الخامس-

:منھج البحث-۶-١

ریخیة ،وللعثورعلیھا فقد راجعنا استنا ھذه، من شتی المصادراألدبیة و المراجع التإستفدنا في درا
المکتبات اإلختصاصیة العدیدة،یعني أننا اتخذنا فیھا من اُسلوب دراسة األسناد ألنھ أحسن الطرق في 

وکذلک النھج .وثم إتبعنا فیھا المنھج التحلیلي غالًبا والمنھج التوصیفي.کتابة ھذا نوع من الموضوعات
العبارات القلیلة بالتعابیرالوافیة وخالیة عن التعقید وإیکال السائد في ھذه الرسالة ھو اإلقتصارعلی 

. التفصیل خاصة في الفصل الرابع

فع تنأن یُ هللا عّزوجلّ سأل أوفي النھایة،عسی أن تکون ھذه الرسالة خالیة من زالت القلم وأخطاء الفکر و
.عمال صالحا بمقدارجھوديیحتسب عملی ھذاومن ھذه الدراسة

بالّصوابوهللا أعلم 



٦

الفصل الثاني

أبوفراس الحمداني حیاتھ وشعره
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يالعصرالعباس-١

١٣٢سنة بعدإنھیارالعرش االموي في الشام وقامت دولة بني العباس في العراقیبدأ العصر العباسي
رؤیة سیاسیة من ة،وینقسم العصر العباسي للھجر۶۵۶وإنقرضت بسقوط بغداد علی ید ھوالکو سنة للھجرة

٢٣٢إلی أول خالفة المتوکل سنة ةللھجر١٣٢من ظھورالدولة العباسیة سنة :لوّ الدوراأل:إلی أربعة أدوار
للھجرةحتی ٢٣٢من خالفة المتوکل سنة :العصرالعباسي الثاني:الثاني.ونسمیھ العصر العباسي االولةللھجر

البویھیة العصرالعباسي الثالث،من إستقالل الدولة:الثالث.ةللھجر٣٣۴إستقرارالدولةالبویھیة في بغداد سنة 
العصر العباسي الرابع،من دخول :الرابع. ةللھجر۴۴٧إلی دخول السالجقة بغداد سنة للھجرة٣٣۴سنة 

. )٢٠٠۵،٢/٨زیدان،(.ةللھجر۶۵۶سقوطھا علی أیدي التتر سنة بغداد إلیفي السالجقة

.عصرالقوة وعصر الضعف:لی قسمینإھذا العصرومن رؤیة اُخری ینقسم

،فبدأ ھذا العصر بقیام الدولة العباسیة وبلغت فیھ الخالفة في نھایة القدرة ) عصرالقوة(أّما العصراألّول
والعظمة، خاصة في عھد ھارون الرشید وکان فیھ الخلفاء حریصین علی أن تظل مقالید االموربأیدیھم 

.لھذا بسط نفوذھم وسلطانھمف

) (اني
 .

)١٠٨: ١٩۶٧،مصباح(.المرکزي

. أدب الثورة التجدیدیة من عقد الخالفة العباسي إلی القرن الثالث:لاألوّ :ومن رؤیة أدبیة علی ثالثة أقسام
ستقراروالتدرج نحو دب اإلأ:والثالث.الثالث إلی القرن الرابعأدب الحرکة المعاکسة من القرن : والثاني

العباسي لعصرأبوفراس فھو یعد من الشعراء الکبارلأّما و.من القرن الرابع إلی آخرالعھد العّباسيالجمود 
الثالث  کالمتنبي وشریف الرضی والمعري وإبن الفارض وأمثالھم ویتصف عصر الشاعر بالتدرج نحو 

لقدماء وفقدالقرائح وتحویرالمعاني القدیمة وذیوع السرقات الشعریة وفشّواالقتباس والتضمین الجمود وتقلید ا
وکثرة االبواب الشعریة الحدیثة کالشعرالصوفي والفخري والحماسي والدھري وکثرة العنایة بالمفردات 

یعیش في عھٍد العوصیة واالعتبارت المعقدة واإلغراق في الصنایع البدیعیة والزخارف اللفظیة وکذلک
ضطرابات والفتن وعجز خلفاء العباسیین ندلعت الثورات وإتسعت اإلُسمی بالضعف ونری فی ھذاالعصر،إ

إماراتة وظھرتعدیدبأجزاءعن جمع أطراف الخالفة وانحلت دولتھم شیًئا فشیًئا وتشعبت مملکتھم 
ن في إفریقیة یس والعراق والفاطمیفي فارینفي مصروالبویھییندولة االخشیدیمختلفة کودولیالتمتعددة

في البصرة وواسط ینفي جرجان،والبریدیةلماوالدی،والقرامطة في البحرین،ن في أسبانیةیمویواأل
)١٩٨۶:۵٩٢فاخوري، ال(.في الموصل وحلبالشیعیةنیالحمدانیوکذلک دولة ،
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الحمدانیون- ١-١

إلی حمدان بن حمدون من قبیلة تغلب نسبواوعشیرة عربیة شیعّیة إثنتی عشریة إّن بني حمدان کانوا
بمحاسن االفعال وجمیل الصفات من کرم وسخاء وعّز وإباء «اُشتھروامراءواألملوک ومن الأکثرھم

وصولة و شجاعة وفصاحة و براعة و حلم و صفح و تدبیروغیرة وحمایة للجاروحفظ للذمارورأي رصین 
)١٩۶١:۴االمین،(»وعقل رزین

رح األحداث سدوًرا ھاًما علی مولعبوااسة في المنتصف الثاني من القرن الثالث للھجرةقاموا في السی
ینما تولی المعتضد الُحکم ولکن حةللھجر٢٨١في العراق والشام واستولوا علی قلعة ماردین سنة

فنشبت، لذلک جّھز جیًشا کبیًرا وسار إلی ھذه القلعة العباسیةَقَصد ان ُیعید رونق المملکةالعباسي
)١٩۵٩:١/٧حسن،( .فھزمھم الخلیفة وإستسلموا لحکمھحرب بینھ وبین الحمدانیین 

الحمدانیین فبدأت بعد فوزھم في طاعة الخلیفة معتضد وھم ساعدوه في ھزیمة ھارون ھاشم وأّما شھرة
من بالد الدولة العباسیة وحکموا بعد ذلک في القسم الشماليفيالمتمرد، فلھذا تقلدوا المناصب الرفیعة

)١٩۵٩:٣۵کیالني،(.حلبوالموصلوالشام ودیاربکر ومصر

وأکثر وأزدھاره في ظلھم شیوع الشعرالشیعي: ھيومن ممیزات إیجابیة في عصر ُحکم الحمدانیین
ھم و یمدحون أھل البیت ویبکون علیفي إھاجیھم،مویة والعباسیةالخالفتین األن علییھاجموشعراءھم 

ة االصل، طلعت في العالم عربیالدولة ال.إلی الشفاعة والتوسل إلی هللاو یجعلون آل بیت الرسول ذریعة
ین وافلت في نھایة القرن الرابع قرفاایفي نِھایة القرن الثالث للھجري مع إستیالئھم علي قلعة مالسیاسي
من الذین وأّما.دولة الحمدانیین أکثر من مئة عامفدامتمع استیالء الفاطمیین علی حلب ،للھجري

سعید بن حمدان وعبدهللا بن حمدان وإبراھیم :فمنھمالحمدانییین وذاعواصیتھم،اشتھروا من أمراء
: وھماکان أخوینفأعظمھم  وأّما .دیارربیعة وداود سعید ربیعة

في بدایة القرن الرابع لقب بناصر الدولة وھوأّسس دولة مستقلةبدهللا الحسن بن عاألخ األکبروھو
. في أواسط ھذاالقرنللھجري بالموصل وحکم فیھا مدة طویلة فانقرضت علی ید عضد الدولة البویھة

دب کان فخرالدولة الحمدانیة بأعمالھ الباھرة في الحرب والعلم واألوھوسیف الدولةواألخ الثاني وھو 
ا فارًسا لدفع ھجماتھم ومیین حروًبا کثیرة وأصبح مجالدالروحارب ضدّ .یین وجعلھا عاصمتھاالخشید

)١٣٨۶:١٧۵آباد،(.عن العالم االسالمي ببطوالتھما القتالیة



٩

1-2-سیف الدولة

ن بھ الزمان وعماد االسالم ومَ غّرة«لقب بسیف الدولة وھو کان أبوالحسن علي بن عبد هللا بن حمدان 
سداد الثغوروسداد االمورو حضرتھ مقصد الوفود و مطلع الجود و قبلة اآلمال و َمحط الرجال و موسم 

ن أستطاع وإ،جعل أقدامھ في ساحة القتال والفتوحاتوإذ)١٩٨۶:١/١۵الثعالبي،(»االدباء وحلبة الشعراءِ 
في ھذه انطاکیة وأّسسد کحمص والالذقیة ویتنزع من الحکومة االخشیدیة،حلب وما یجاورھا من البال

.)٢١:١٩۶۶ضیف ،(و جعل حلب عاصمتھاةللھجر٣٣٣مارة مستقلة في سنة إالنواحي 

ُیھّددون عاصمتھ وھو خاض في معارک شتی ضد الرومیین وھم کانوامتازعھده بکثرة حروبھ مع ی
الدولة في لم تقف عظمة سیف ، والعرب واالسالمبالدھابتفحفظعدیدةھم وغزاعلیھم غزواتجیوش

وینتمی إلی أسرة والبالغة والشعر،کان راعًیا لالدب والفنون المضیئة،بل ھو نتصاراتھ إساحة الحرب و
بالعلماء والشعراء والفالسفة الذین وکذلک کان قصره حافال.وھي ضمنت کثیرا من الشعراء الممتازیین

شموسواءالشعرأکابرمن الطتھببأحد ملوک ما اجتمع الطلم یجتمع بب:ویقالیقصدونھ من کل صوب
النامي وأبي الفرج الببغاء وأبي الفرج الوأواء وأبي الفتح أبي العباس.أبي طیب المتنبي:ومنھم العلماء 

١٩٨۶الفاخوري،(...کشاجم وعبدهللا بن خالویھ وأبي علي الفارسي والقاضي التنوخي وأبي نصر الفارابي و
 :۶٠١(

الذي ُخلدت بطوالتھ في صفحات التأریخ الحربیة والثقافیة،أصیب بمرض االمیرالمتقدم في آل حمدان 
للھجرة ونقلھ إلی میافارقین بعد ٣۵۶الفالج وشلت یده ورجلھ و لم یطل عمره بعد ذلک ومات في سنة 

) ١٩٨٢:٢/۴٠۶طھ حسین،(.أن ملک ثالثا وثالثین سنة

ُحکمھا بعده تولوا لم یستطع األمراء الذین بعد وفاتھ ولکن ضعفت ولم تنقرض دولة الحمدانیین في حلب 
نھزامھم فی الحرب التي إإنقضی حکمھم بعد ،وفي النھایةدولة سیف الدولة الذھبیة،یستعیدوا مجدأن

ضیف،تاریخ األدب (.ةللھجر٣٩۴وُجعلت مملکتھم تحت حکم الفاطمیین في سنةنشبت بینھم وبین الفاطمیین
)٢٢:١٩۶۶العربي،

من الطفولیة ونزلھ أمیر بمنزلة إبنھ وإشتھر باألدب والبالغة و في بالط سیف الدولةنشأوأّما الذي 
قائدالعظیمالمیرالجلیل والمرموقة،فھواألإلی مکانتھأمیرحلب لم یصل أحٌد عندو،البطولة والشرافة 
. أبوفراس الحمداني
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فراس الحمدانيوأب- ٣-١

حیاتھ- 1-3-1

العرب کانت ،ألنّ کنیةُسّمیت بھذه الفِراس وبأبيالحمداني الُمکنیحمدونبنحمدانبنسعیدبنرثالحا
ثارة الدھشة في قلوب مجالدین إبسالة في میادین القتال والفروسیة والشجاعة وتتوسم فیھ ال

بوفراس غّمام بن غالب بن أموي من قبلھ وھوواألشاعرآخر في العھد الراشديعاش و.الغاشمین
لی حدّ إولکن لم ُیشتھر بھا )١٩٩٢:١/٢٠٢زرکلي،(ةیًضا ُسمی بھذه الکنیأوھوقب بالفرزدقصعصعة المل

.شاعرنا

بلدة ھ ُولد في الشام بإلی أنّ في العراق بمدینة الموصل فذھب بعض ةللھجر٣٢٠ُولد أبوفراس في سنة 
نة التي ُولد المدینة في السّ ه کان والي ھذه ابأوصل علی أنّ رجح،والدتھ في المُ علی األولکن. جنبِ مَ 

)٢٨:١٩٧٠مروة،(شاعر

ل في عھد خالفة الموصوتولّی ُحکممراء الحمداني وفُرسانھ اُ ن مِ ،ھوبي العالءأی بکنّ سعید المُ کان أبوه
ةللھجر٣٢٣مض مدة طویلة من ھذاالحکم فھوقُتل في حرب دامیة جرت في سنةت

فتیتم أبوفراس ولم یبلغ وأفدی نفسھ في سبیل المنافسات السیاسیة)١٩٧۵،٨/٣٠٩األثیر،إبن (.دفاًعا عن إمارتھ
.الثالث من عمره

:البیتافي ھذلیھاإاُشیرکما رومیةبي فراس أاُمّ وکانت 

)٢٠٠٣:٣٠دیوانھ،(١بُ َوِھَي ُغلّ أخَوالِي َبلََصَفرُ َوأعَماِمي َربیَعٌة َوھَي ِصیٌد،       وَ 

.مي وأخوالي من قبیلة بلصفرالرومیة اُ أبي وأعمامي من قبیلة ربیعة العربیة ویعني أّن 

یا : ابیربھذه التعاألسریةھا في أشعاره فراس ُینادیوأبلکنواُّم شاعرناسمإریخیة إلی اُتشیرالکتُب التال
...و أیا اُّماه ووالھة والعجوزو،األسیراُمّ 

في عھد ، بین الموصل وماردین والمدن االخری فإستوطنت حلبھاقتل زوجِ ّم أبي فراس بعداُ إنتقلت 
وشّجعتھ بتعلم العلوم ھ ھتمت إھتماًما کبیًرا بتعلیمإ،وتحت رعایتھا فیھا طفلھاوجعلت.إمارة سیف الدولة

انتھ بعد أن تّولی حکم حلب، جعلھ تحت حض-إبن عم أبي فراس-سیف الدولة و.الدینیة واللغویة والتأریخیة
دباء والشعراء فترعرع أبوفراس عنده وکُبر في بالطھ وھو کان مجمع االُ . وحاول أن ال ُیشعر فقدان أبیھ

وتلقی علوم عصره عند ھوالءالکبار خاصة إبن خالویة،ووصل بسرعة إلی مکانة مرموقة في ،والعلماء
)١٩۵۴:١/٤٩٥فروخ،(.سب في ِعداد الشعراء الکبار في عصرهواُحت،العلم واالدب

الشجعان الفرسان األشداء :الغلب.کبارالقوم :الصید-١
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تدّرب علی أسالیب اإلقدام والفروسیة، وجعلھا في قمة إھتمامھ وعنایتھ وأصبح أنھو زد علی ذلک،
ستصحبھ سیف الدولھ في غزواتھ وفّضلھ علی اآلخرین واُعجب بمحاسنھ ونجابتھ و إمحارًبا فارًسا حتی 

مستحًقاأبوفراسکانو)٤٩٥:المصدرنفسھ(للھجرة ٣٣٦فلذلک جعلھ والیة منبج وَحّران في عام فروسیتھ 
فیھا خمسة عشرعاًما الحنکة السیاسیة الرصینة وَحکم ثاقب والذکاء البفضل ما تحلی بھ من مارتھماإل

.وصّد ھجوم الروم والقبائل المتمردة عنھما

:منھم،بین أکابرالعلماءوھی تتجلي في أقوالھمةبي فراس عظیمأمنزلة

دب َمن َحّل ِمن شرف الشامي والحسب النامي والفضل الرائع والکرم الذائع واأل«:فیھإبن خالویة قال
)   ٢٠٠٥:١/٢٧٦زیدان،( »بي فراس؟أالبارع والشجاعة المشھورة والسماحة المأثورة،محّل 

دًبا و فًضال وکرًما و نًبال ومجًدا وبالغة وفروسیة و أکان فرد دھره وشمس عصره«:الثعالبيوقال 
) ١٩٧١:١/٣۵الثعالبي،(.»شجاعة

کان أشعرالناس في المملکة ولھ الفخریات التي ال تعارض واألسریات التي «:إبن شرف القیروانيوقال 
)١٩٩۴:۵الدویھي،(»ال تناھض

أحرز قصب السبق في ابلیغامن فُحول الشعراء المتمییزین وکاتباُمفلقا کان شاعر: مینمحسن األوذکر
)٣٢٩: ١٩۴١االمین،(.میدان األدب بشعره

بأنھ کان شیعًیّا متحمًسا وُیعّد من شعراء أھل البیتھبھ وال شکذمذھُبھ فلم یختلف المؤرخون في مأّما
قلیلة في ھذا المجال ولکن لم یکن قلیَل األثر شعاَره أولو أّن )١٩۵١:١۴٩إبن شھر آشوب،(بل من الُمجاھرین

تشتمل علی منھ ھذا الرأي وھيزیل قصیدةٌ تسماعیلیة ولکن و کذلک یرمونھ الی اإليفي العالم الشیع
:نجاة من یوم الحشرویبدأھا بھذا المطلعلسبعة أبیات وفیھا یفتخربالمعصومین کلھم ویتوسل إلیھم ل

)٢٠٠٣:٢٧٨دیوانھ،(اهُ،  إّال  ِبأحَمٍد  َو َعلِيـشـَما أخِمن ُکلِّ ،لَسُت أرُجوالَنَجاةَ 

کان في .شخصیة أبي فراس لم تکن مرتفعة ملکیة أو شخصیة بسیطة شعبیة بل تتجلي بینھماوکذلک 
ن یبقی في مکان الراحة بل أن یستریح في بساط النوم وعّزعلیھ أُحروبھ و ُملوکیتھ کثیَر الطموح ویکره 

.والمتمّردینرومییندائم التطوع حضوًرا للمعارک ضد الھو 

أعدائھم الذین ویھجو) علیھ السالم(المعصومینویثق أبوفراس بعنایة هللا ویؤمن بدینھ ویعتقد بمذھبھ ویدفاع عن
: إغتصبوا خالفتھم ویقول

إن أنَصَف الَحکَمُ َضاَمأُموُنکُم َکالرِّ ي الِقَیاِس َوالُد َکُموَسی فِ شیِ لَیَس الرَّ 

)٢٣٠:المصدرنفسھ(شَدھم َوَعُمواَوأبَصُروا َبعَض َیوِم رُ َبیَعِتِھ، َبعِد ِمنَضا،الرِّ َباؤوا ِبَقتلِ 
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إلی ویرغبمور،إلی معالي االیطمحوالکالم واالحتجاج،و یعلم سالم ،تواریخ العرب واإلإّنھ یعرف 
عنده یکوُن عفیًفا و نعکاف بل الحبراء ولکن لم یکن خلیًعا شدیَد اإلالترف والغزل کأکثراالم

)٢٢٢: ١٩٨١عبدالمھدي،(.عذرًیا

وأرغم انوف أبطالھم و قّیدھم بالسالسل فتًحاوقیادة الرومیینشتھرأبوفراس في الحروب المتواصلة ضّد ا
عنده جیش حتی یدعمھ ثم ولکن أسره الرومیون علی حین غفلة وھو کان منشغال علی الصید ولم یکن 

ت الکتب التأریخیة في شأن إسارتھ َمّرة و اُختلفحملوه إلی القسطنطنیة وحبسوه حتی یفدیھ أمیر حلب،و
١٩٣۴الثعالبي،(کتاب یتیمة الدھر:عوام،نحوأاُسر َمّرًة واحدًة بُمّدة أربعة ُمّدة ومنھا ذھبت إلی أنھ 

.)٢/٢٢٠،:١٩١۶إبن مسکویة،(تجارب األممو)۵٩/١:

ابن (کتاب زبدة حلب من تأریخ حلب:مرتین اثنتین في سبعة أعوام، نحواُسر ھ إلی أنّ وبعض آخر مال 

.)١٩٨١:١١/٢۶٣صفدي،(والوافي بالوفیات)١٩۵١:١/١۵٧عدیم،

ن اُستاذ أبی بن خالویھ کاإبن خالویھ ذھب إلی ھذا المذھب بسبب أّن إّن ل،ألوّ یبدوأن یستحسَن القوُل األ
.ذین لم تکونوا موجودین آنذاکلقولھ أدق من اوربمارخ شبابھ الی نِھایة عمره وعاش معھ من شفراس 

تلواالخریرساالت واحدةأرسلأصبح أمیرمنبج مأسوًرا عند أعدائھ الرومیین فتضایق الحیاة علیھ ف
اھو لتباطؤ، ربمُکر المؤرخون سبب ھذا اإلی سیف الدولة حتی أفداه و لکن االمیر ُیباطئ عنھ ولم َیذ

،وھذا األمر أدی سارتھ حتی ُیکّسر شوکتھ و یأمن شّرهإلم ُیفده سریًعا وأطال فھیحس منھ طمًعا في ُملک
إلی أن أنشد أبوفراس أشعاًرا تحتوی بالعتاب علی سیف الدولة والشکوی من تأخره إلفتدائھ 

رومیینِبتبادل االُسراء الء األخرین فَرضی سیف الدولة بعد أربعة أعوام بدفع فدیة إبن عمھ مع األسرا
)١٩٧١:١۴۴تنوخي،ال(.للھجرة٣۵۵سنة علی شاطي الفرات في

ما ستیالئھالتغلب وحمص إلقصدَ إفراجھ عن األسر، بلغھ َمنَعی سیف الدولة  لھذالم تطل سنة بعد:
إبن خلکان(رسل إلیھ جیًشا وَھزمھ فأ-لةإبن سیف الدوسعد الدولة-حینما إتصل الخبر إلی خلیفة حلب و

١٣۶٧:١/۶(.

،وورد في لم تتفق علی َمقتلھلکن تتفق الروایات علی سنة وفاتھ وللھجرة و٣۵٧توفي أبوفراس في سنة 
ل أّنھ قُتل في ساحة القتا)١٣۶٧:٢/۶٠إبن خلکان،(ووفیات األعیان)١٩٧۵:٧/٢٧۶إبن أثیر،(بعض الکتب،کالکامل

.وسعد الدولةالتي جرت بینھ 

إلی أّنھ ) ١٩۶٧:١٨٩شاکر،إبن(عیون التواریخو) ١١/٢۶٣: ١٩٨١صفدي،(یشیربعض آخر کالوافي بالوفیاتو
. ُجرح في ھذه الحرب جرًحا بلیًغا فأنھارقواه وبعد ُمّدة یسیرة، اُودی بھ الحیاة


