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  المعجم التصويري عند ابن حيوس
  

  (*) المقطوف عثمان الطيف كرناف

  

  الملخص
  

" الصورة الشعرية عنـد ابـن حيـوس       "هذا ملخص لمبحث من بحث  بعنوان        
 أجيزت به رسالة ماجستير في اللغة العربية من كلية اآلداب جامعة الزقازيق سـنة           

عـصر الفـاطمي    وقد تناولت الدراسة شاعر من شعراء ال       ،)م2005 /هـ1426(
  "ـ ه473ـ  394)"ابن حيوس(أسمه 

اعتمد الباحث في دراسة شعر ابن حيوس على المنهج الفنـي المرتكـز علـى          
البالغة، مع االستفادة من مناهج أخرى كالمنهج الوصفي والمنهج التاريخي، وقـد            

 وكذلك بيان طبيعة التركيب الفني      ،انصب اهتمام الباحث على دراسة فنية الصورة      
وبين الباحث ايضا عناصـر الـصورة وأهميتهـا         ،الصورة والوسائل الغايات  بين  

  .ووظيفتها من خالل شعر ابن حيوس
 هذا البحث والذي تناول معجم الشاعر التصويري يهدف إلى التعرف على أهم            

  .وعلى مالمح معجم الشاعر اللغوي والتصويري،سمات أسلوب ابن حيوس
  : التاليةومن أجل ذلك اتبع الباحث الخطوات

  .سر تميز الشاعر إنما هو إبداعه اللغوي .1
  .أهم سمات أسلوب الشاعر .2
  .ثم تفصيله ،أو حكم عام،ذكر صورة كلية .3
  .أهم الصور المكررة في شعره .4
  .أهم األلفاظ المكررة في شعره .5
  .وسبب ذلك، وداللته،وكيف كان ينهيها،كيف كان ابن حيوس يبتدئ قصائده .6
  .  التصويريسمات فارقة في معجم ابن حيوس .7

  :يوصي الباحث
بدراسة بعض الظواهر الواضحة في شعر ابن حيوس مثل أثر الحواس الخمس             .1

 .وكذلك أحكام النجوم،في شعره وبخاصة حاسة الشم
والقيام بدراسـة فنيـة ألشـعارهم،        ،بزيادة االهتمام بشعراء العصر الفاطمي     .2

ـ 475ت( أبراهيم الحـضرمي  : وبخاصة ت ( وأبـو المعـالي الهيتـي      ،)هـ
ـ 517ت( وابـن الخيـاط    ،)هـ457ت( وابن أبي حصينة   ،)هـ497 ، )هـ

 ).هـ450ت ( ، والشريف العقيلي)هـ507ت (واألبيوردي 
  

  
  اآلداب تيجي/ كلية - عضو هيئة تدريس بجامعة الجبل الغربي *
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The set of pictorial lexical items of ibn Hagos 
Al Maqtof Otman Altef 

   ABSTRACT 
This is an abstract of one of subjects from a Research entitled "The 

Poetic Imagery of Ibn Hayos" which was approved as a Master in the 
Arabic Language from Faculty of Arts, Zagazig University (1427 
A.H., 2005 A.C.). The study is about one of the Poets of Fatimid Age 
called (Ibn Hayos 394 - 473 A.H). 

The researcher depended, in studying Ibn Hayos's poetry, on 
artistic method which based on rhetoric as well as other methods like 
descriptive method and historical one. The researcher concerned with 
studying the artistry of image and explaining the nature of artistic 
structure between the image and means & purposes. The researcher 
also pointed out the elements of image, its importance and function 
through Ibn Hayos's poetry . 

This subject is about the set of pictorial lexical items of the poet. 
The purpose of this subject is to identify the most important features 
of Ibn Hayos's style and the features of the set of pictorial and 
linguistic lexical items which the poet uses. 

The steps the researcher took for that: 
1. The secret of uniqueness of the poet is his linguistic creativity. 
2. The most important features of the poet's style. 
3. Presenting the whole image or the general judgments and then the 

details. 
4. The most important frequent images in his poems. 
5. The most important frequent terms in his poems. 
6. The reasons and significances of the opening verses and ending 

verses. 
7. The distinguishing features of Ibn Hayos's pictorial lexical items. 
The Researcher's Recommendations: 
1. Studying some obvious features in Ibn Hayos's Poetry such the 

effect of five senses on his poems, especially smell sense. 
2. Further concern with the poets of the Fatimid Age and the artistic 

study of their poems specially, Ibrahim Al-Hadrami (died in 475 
A.H.), Abu Al-Maaly Al-Hiti (died in 479 A.H.), Ibn Abi Hasinah 
(died in 457 A.H.), Ibn Al-Khyaat (died in 507 A.H.) and Al Sherif 
Al Aqeely (died in 450 A.H.). 
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  هدف المبحث، وخطواته
يهدف هذا البحث إلى التعرف على أهم سمات أسلوب ابن حيوس، وعلى مالمح 

  .معجم الشاعر اللغوى والتصويرى
  :ومن أجل ذلك اتبع الباحث الخطوات التالية

  .سر تميز الشاعر إنما هو إبداعه اللغوى •
  .أهم سمات أسلوب الشاعر •
  .صيلهذكر صورة كلية، أو حكم عام، ثم تف •
  .أهم الصور المكررة فى شعره •
  .أهم األلفاظ المكررة فى شعره •
  . وسبب ذلك،  وداللته،كيف كان ابن حيوس يبتدئ قصائده، وكيف كان ينهيها •
   .سمات فارقة فى معجم ابن حيوس التصويرى •

  المعجم التصويري عند ابن حيوس
 حالة  نفسية خاصة     إن استعمال مفردات معينة  لدى شاعر معين يشير إلى أن          

 وهو حـصيلة    ، ولذلك كان لكل شاعر فنان معجمه الشعري       ،وراء هذا االستعمال  
تكوينه الثقافي،وقدرته الخاصة في التقاط المفردة التي تعبر عن معاناته، ومن ثـم             

  .بنائها فنياّ داخل قصيدته
ى  وإن معجم أي شاعر ال يقتصر على الكلمة، أو الجملة الشعرية، بل يقوم عل             

البناء الفني للقصيدة حيث تشكل البنى اللغوية والتصويرية واإليقاعية كالّ اليتجزأ،           
  .يعرف الشاعر من خاللها، كما تعرف قسمات وجهه

ـ 175ت  ( يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي       إنهم أمراء الكالم   "عن الشعراء   )  ه
معنـى وتقييـده،    يصرفونه أنى شاءوا، ويجوز لهم ما ال يجوز لغيرهم من إطالق ال           

ومن تصريف اللفظ وتعقيده، ومد المقصور، وقصر الممدود، والجمع بـين لغاتـه،             
والتفريق بين صفاته، واستخراج ما كلت األلسن عن وصفه ونعته، واألذهـان عـن              

  .)1(فهمه وإيضاحه،فيقربون البعيد ويبعدون القريب ويحتج بهم وال يحتج عليهم 
 من الموقف النقدي المعاصـر      - سبق عصره     الذي - وبهذا يقترب الفراهيدي    

الذي يؤكد أن اللغة فن الشعر، فمن حق الشاعر أن تكون له لغته الخاصـة التـي                 
  .تعبر بدقة عن تجاربه االنفعالية في لحظات التأليف الشعري

وكل شاعر يمتلك لغة خاصة به هي التي تكون معجمه الخاص، ويظـل هـذا               
: ويتم ذلك عن طـريقين، أولهمـا      ،ركه فيه غيره  المعجم مميزاً لصاحبه حتى لو شا     

كيفية تعامله مع هذه األلفاظ المنتقـاة،       :نوعية األلفاظ التى يختارها الشاعر،والثانى    
  . وكيفية تركيبه لها داخل البنية الشعرية للقصيدة،

وسوف يتحدث الباحث فيما يأتي عن سمات األسلوب في شعر ابـن حيـوس،               
  .الصور في شعرهوذلك قبل التحدث عن معجم 
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انتهت عند اإلمام عبد القاهر الجرجاني      ) اللفظ والمعنى (ومن المعلوم أن قضية     "
، والتي تقوم أساساً على توخي معاني النحو، وقد نفى أن تكون            )نظرية النظم   (إلى  

 بل ال بد من اتفاقهما في الشرف        ، أو إلى المعنى فقط    ،المزية راجعة إلى اللفظ فقط    
  .)2("والرفعة 

علمت علماّ ال يعترضـه     ،واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك     :  " يقول عبد القاهر  
 ويبنـى بعـضها     ،الشك أنه ال نظم في الكلم، وال ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض           

  .)3(" وتجعل هذه بسبب من تلك،على بعض
وإذا ذهبنا نستقرئ شعر ابن حيوس سماته اللغوية،فسوف يحلل الباحث عدة ظواهر 

التضاد والمقابلة،أو كما يحلو للبعض أن يسميها المفارقـة         : " الديوان، ومنها  قابلها في 
الشعرية، فلقد كان الشاعر مغرمآ بعرض صور متقابلة في شعره، ويعلل الباحث ذلك             
بأن أغلب شعر ابن حيوس كان في المديح، ومن خالل مديحه كان يرغب في تعميق               

من مقارنة صفات ممدوحه بصفات     صفات ممدوحه، وليس هناك ما يؤكد ذلك أفضك         
  :غيره، أو مقارنة أعمال ممدوحه بأعمال غيره، ومن ذلك قوله

 ــيض ــالك بـ ــلِّ عـ ــا بظـ  ليالينـ
  

ــا    ــام جون ــك األي ــت قلب  وكان
  

ــدالً  ــاً وع ــى أم ــى الغن ــفتَ إل  أض
  

ــد المنعمينــ   ــاوزتَ ح ــد ج  الق
  

ــراعٍ   ــن ق ــرٍو م ــراع عم ــأين ق  ف
  

ــسلمينا   ــراث الم ــه تُ ــتَ ب  حمي
  

ـ   ى إيــاٍد مــن أيــادٍ  وأيــن فتـ
  

ــستعبدينا  ــستعبد المـ ــا تـ  بهـ
  

ــاّ  ــوك األرِض ملك ــصي مل ــل تَع  وه
  

ــا   ــماٍئى ُأعينـ ــسلطاٍن سـ  بـ
  

ــتعا  ــاً فاسـ ــوا عظيمـ  وانإذا طلبـ
  

ــستعينا  ــك م ــر عزم ــستَ بغي  فل
  

 أحلـــتَ مذلـــة اإلســـالِم عـــزاً
  

ــا   ــاِم لي ــساوة األي ــا وق  )4(به
  

ي يـستعمل أسـلوبه     فمن خالل مديح الشاعر ألمير الجيوش أنوشتكين الدزبر       
، )جونا(، وكانت   )بيض(المفضل إليه، أسلوب المقارنة والمقابلة، فالليالي أصبحت        
 وكرمه أعلى من كرم     ،وقتال عمرو بن معد يكرب الزبيدى أقل من قتال الممدوح         

وهو اليستعين إال بعزمـه، وذلـة        ، والملوك تستعين بغيرها   ،كعب بن مامة اإليادى   
  . اّ بفضل أعماله وجهادهأهل اإلسالم أصبحت عز

قد نجد طرفين متضادين يشكالن صـورة        ":ويبين أحد النقاد قيمة التضاد بقوله     
واحدة تحمل داللة شعرية واحدة، ويخلق التضاد حركـة بـين النقيـضين تثـري               

  .)5("الصورة وتجعل بين طرفيها تأثيراً وتأثرآ
 وبـين   ،ة بين ممدوحيه  فالمفارقة سمة فارقة في قصائد الشاعر يستعملها للمقارن       

ـ 450ت  ( غيرهم ليثبت تفوق من يمدحهم،فعندما يمدح الوزير اليـازوري           ) هـ
 وقـد أعـانهم     ،يجعل الملوك فداء له ؛ ألنه عال بمجده وجـده،وعلوا بجـدودهم           

وهم بطاء، والمال معظم عندهم     ، وهو يسرع في اإلغاثة    ،بينما هو يعين الحظ   ،الحظ
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  . )6( أو أن يفيدوا من ينصرهم،ضروا عدوهموهم  أحقر من أن ي،ومحتقر عنده
، وقلما يلجـأ إلـى االسـاليب        "االسلوب الخبري "ويغلب على الشاعر استخدام     

  :اإلنشائية فمن النداء الذي غرضه التعظيم  قول الشاعر

ـ             الم ال يكون القـوُل جـزالً  فيـك ي
  

 )7(تاج الملوِك، وقـد أنلـتَ جـزيال       
  

  :ي قولهومن االستفهام الذي غرضه النف

 وهل مـن قلـد الخيـل المعـالى        
  

ــا  ــا عليق ــشكيم له ــل ال ــن جع  )8(كم
  

  :ومن التمني الذى غرضه التحسر قوله

 فيا ليـتَ أيـامى ِبِظلَّـك ال اِنطَـوى         
  

     رةَ أشـهوساعاتي القـصير 9(ِسنون(
  

  

  :ومن األمر الذى غرضه الحث

 أال فاِرِمِهم ِمنهم بكُـلِّ بـِن حـرةٍ        
  

 )10(الـروِع ِمـن مهـدِه ِعـشقا       يهيم ِبيوِم   
  

  :ومن النهى الذى غرضه التحذير

 بني عـاِمٍر التَمتَطـوا البغـي ِضـلَّةً        
  

 )11(فَلم يعلُه المغـرور إلَـا ِليـسفُال       
  

  :وقد يستخدم األسلوب الخبري لفظاّ، اإلنشائى معني بغرض الدعاء 

 فال فُلَّ عـزم شـرد الخـوفَ عـنهم         
  

 مِن قـد ضفَــا    وأسكنهم ظالً من األ   
  

ــال  ــريم ابته ــب اهللا الك  مهوال حج
  

 )12(وال خاب داعيهم إذا الليُل أغـضفا      
  

، سواء أكانت هذه األعالم أشخاصاً      "أسماء األعالم   "ويبدع ابن حيوس في ذكر      
 ولعل قصيدة من قصائده ال تخلو من        ، أم كانت أعالماً على غير العاقل      ،مشهورين

 وبـين المـشهورين     ،ل ذلك ليقارن بـين ممدوحـه       وكان يفع  ،ذكر أسماء األعالم  
السابقين من األعالم العظام ؛ وذلك ليثبت تفوق ممدوحه عليهم في المجاالت التي             

  : ومن ذلك قوله،نبغوا وصاروا أعالماً  فيها
 ولم يرضه أن فاق في الباس عـامراً       

  

 وعمراً إلى أن فاقَ فى الِحلْـِم أحنفـا        
  

 هـر الـورى   ويعرفُ بالفضِل الذي ب   
  

 إذا ما انتمى ملـك سـواه ليعرفــا        
  

 وما زرتُه إال اعتفيتُ ابـن مامـــةٍ       
  

 )13(وخاطبتُ سحباناً وشاهدت يوسـفا    
  

فإنه يجعله أعلى منزلة فـي      ) سابق بن محمود بن نصر    (فعندما يمدح الشاعر    
الشجاعة من عامر بن الطفيل العامري، وكذلك أعلى شجاعة من عمرو بن معـد              

كما أن ممدوحه أكثر حلمأ من األحنف، وهو الضحاك بن قيس التميمـي،              ،يكرب
 وأكثر كرمأ من كعب بن مامة اإليـادي، وأجمـل           ،وأعلى بالغة من سحبان وائل    
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  .حسناً من نبي اهللا يوسف عليه السالم
وقد أكثر ابن حيوس من ذكر أسماء األعالم حتى من غيـر العقـالء، فناقـة                

، وهما فحـالن    ) وجديل   ،شدقم(كثر قوة وسرعة من     ممدوحه أنوشتكين الدزبري أ   
  :من اإلبل كانا للنعمان بن المنذر يضرب بهما المثل

 طالت على الجرد الـسالهب بـسطة      
  

ــديل   ــدقم  وج ــا ش ــى ادعاه  حت
  

 لــم يكفهــا اإلســراج يــوم بعثتهــا
  

ــل ــا التجلي ــون فعمه ــر العي  )14(ش
  

، "، وبعدها عن الغريب الفصاحة وسهولة األلفاظ  "ومن السمات األسلوبية للشاعر     
وأظهر خصائص شعر ابـن حيـوس الفـصاحة والجزالـة           ":يقول محقق الديوان  

وقد عزا ابن فضل اهللا العمرى فصاحة أسلوبه إلى أنـه كـان يخـرج               ،واالستواء
  )15("  فأتت ألفاظه على فصاحة البدو،ولطف الحضر،البادية، ويعاشر البدو

 إال أنه قد يستعمل     ،وال مستغرب وعلى الرغم من أن مفرداته ليس فيها فاحش         
بعض التراكيب الغريبة ليس  من باب اإلغراب، ولكن ليدل على ثقافتـه العربيـة               

  :على الفعل) أن(وذلك من مثل قوله يدخل ،المتميزة
ــا    ــضيتها تعب ــا أن ــورةٌ طالم  مق

  

 )16(علما بأن سيجنى الراحـة التعـب      
  

  :ل أحدهمومع غرابة هذا التركيب، فقد سبق الشاعر إليه بقو
ــده   ــف جه ــال وإن تعف ــل الرج  ك

  

ــيخون  ــرة سـ ــد أن بنظـ  )17(البـ
  

  ):اللذى(وهي لغة في ) اللذ(وقد يستعمل 
 لو كان ذبك فى الزمـان اللـذ مـضى         

  

 )18(لم تفتخـر بحمـى كليـٍب تغلـب        
  

  :)اللذان(وقد يحذف نون 
 وراءهــا علمــا النــصِر اللــذا كفــال

  

 )19(لمــن أظــال بعــز لــيس ينتحــل
  

  :كما يقول النحاة) أكلوني البراغيث (ل على لغة وقد يعدد الفاع
 ففرقهم بحـر الـردى وهـو سـاكن        

  

 )20(فماذا يظنون الـشقيون إن طمـى      
  

، وقد تعرض الحكمة من خالل المديح  "أبيات الحكمة"ومن سمات أسلوبه 
 ، لمحات سريعة، وإشارات خاطفه تتألأل وسط أبيات المديح-عند شاعرنا-ولكنها

في مدح أمر الجيوش الدزبرى نلتقط هذه األبيات المفردة والتي ففي إحدى قصائده 
  :ترد متباعدة في القصيدة

 من عاف مـاء العـيش وهـو مكـدر         
  

ــرده زالال  ــم ي ــه ل ــد الكرائ  )21( عن
  

  :وقوله
ــف  ــا متكل ــر م ــك غي ــت مال  وأهن

  

ــاال   ــان الم ــن أه ــز إال م ــا ع  م
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  :وقوله في القصيده نفسها
ــيمن عــدد  الحــسنات ال  والفخــر ف

  

ــن  ــواال  م ــام واألخ ــدد األعم  ع
  

وهي حكم تناسب مقام المديح، فهو يذكر بوجوب تحمل المشاق لنصل 
  . ال بالنسب، والفخر يكون بالعمل،ألهدافنا،وأنه ال يعز إال من يذلل المال

 فأبيات ،وبما أن الشاعر لم يتقلب في فنون الشعر،واخلص إخالصاّ كامالّ للمديح
 ومنها أبيات قالها في ،بقية أغراض الشعر نادرةالحكمة التي يعرضها من خالل  

  :الرثاء
 لــصرف الليــالي أن يــصوَل ونخعــا

  

 )22(وحتم علينا أن يقــول ونـسـمعا     
  

وهذه القصيدة يرثي الشاعر فيها شبل الدولة المرداسي،وقد اقترح عليه تاج 
  .الملوك محمود بن نصر موضوعها، وحدد له وزنها وقافيتها

لى معجم الشاعر التصويرى، فإن الباحث سوف يعالجه من ثالث فإذا ما انتقلنا إ
  :زوايا، وهي

  . ثم يفصلها بصور جزئية، ذكر صورة كلية-أ
  . اللفظ الواحد،أو الصورة الواحدة في كل ديوانه-ب
  . كيفية ابتداء وإنهاء قصائدة-ج

  :وسوف يفصل الباحث الحديث عن كل عنصر من العناصر السابقة وأولها
 حيث درجت العادة عند ،من خالل طريقته في عرض صورهالتكرار  .1

شاعرنا أن يأتي بصورة مجملة، ثم نراه يفصل تلك الصورة بعدة صور 
 :أخرى، كقوله

 أنتَ غيـثٌ إذا اعتـرى األرض محـلٌ     
  

داء ـــدين ـــتكي الـ  ودواء إذا اشـ
  

 فضـتَ حتـى علـى التـراِب نَـواالً    
  

 اءاةَ حتـــى المــــوفككـــتَ العنــ
  

ـ     حتَ أم هـو بنـاً حفـريـــأفعـر 
  

 ـ      ـَبان لم  طاءـِا كـشـفتَ عنـه الغ
  

 لم نَخَْل قـطُّ أن فى العـزم سـيــالً       
  

 اءــــتــذهب الراســـياتُ فيــه جف
  

ـ تعال: فمن الناِس من يقــولُ      ـتْــ
  

ـ      ـ ِهمـةٌ تتـرك الجبـاَل هب  ـاءــ
  

ـ   : ومـن الناِس قائـلٌ    لـيس يـستنـ
  

     النِّهــاء البحار تُجـري أن ـــكر 
  

ـ      ـْـ  أثر سـوفَ تنقضـى حقـب الده
  

 )23(ــِر ولم تسـتطع لــه إخفـاء        
  

فكل بيت من بداية البيت الثاني هو صورة جزئية منفصلة وقائمة بذاتها يجمعها 
أنت غيث هذه الصورة الكلية التي :الذي جاء في أول بيت" الماء: "رابط واحد هو

، )فاض(، وقد )غيث( من توضيحها الصور الجزئية التي تلتها، فالممدوح زادت
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، وكان في عزمه )بحر( ، يتخيله الشاعر )عيناّ(، وقد حفر )الماء(وفك العناة حتى 
  .، وهو أثر باق على مر الحقب)البحار(إنها  : ،وقال الناس عنها)سيالً(

 ولوالك لم يقْحـم جــواد بمــأزقٍ      
  

  اُألسـِد تلـك الثعالــب      وال فتكتْ فى  
  

       مهالقَنـا وصـدور ـمربحيثُ التقتْ س 
  

     المواضى والطُّلـى والترائـب وبيض 
  

 عناقٌ يزيـُل الـشوقَ عـن مـستقرهِ        
  

     وهـو القطـوع المجانـب يرى واصال 
  

      ـهحــاٍم وطيـس الجـو ـمبيوٍم أح 
  

     ِه ذائــبمـن تلظِّي حصــاه كـأن 
  

  أبيض من فلِق الـضحى     صبغتَ به ما  
  

     24(بكلِّ بياٍض تحتويه الكـواِعــب( 
  

 ومن ثم بدأت الصور الجزئية في ،فالصورة في البيت األول كانت مجملة
، والذى عبر عنه في البيت األول "شدة الفتك" حتى أننا نلحظ ،توضيح تلك الصورة

 بل أحيانآ ،من األبيات، هذا الفتك صورته في كل بيت "وال فتكت في األسد ":بقوله
  . كما فى البيت الثانى،في كل شطر نلحظه

  :التكرار من خالل اللفظ الواحد، أو الصورة الواحدة في كل ديوانه. 2
يكثر هذان اللونان من التكرار في ديوان شاعرنا، وسوف نقتصر على ذكر 

  :وتحليل بعضهما
  : ومنها، قولهولنبدأ بتكرار الصور على سبيل المثال ال الحصر،:  أ-2

 خولتـه الـنعم الجسـام فجاهـــل    
  

  

 )25(من ظنه يثني عليـــك تطوعــا   
  

وهذا نظير قوله في قصيدة أخرى، مع اختالف  في كلمة واحدة، فبدآل من كلمة 
قلدته " نجدها تغيرت في البيت الثاني إلى كلمة ،في البيت األول" خولته النعم "

  :هو قوله،وباقي البيت ال تغير فيه و"المنن 
 قلدته المــنن الجـسـام فجاهـــل    

  

 )26(من ظنه يثنـى عليـك تطوعـــا     
  

علـى  " ذيوالً"ومن هذه الصور أيضاً مع اختالف بسيط في البيتين جاءت كلمة            
على هيئة صيغة منتهـى  " أذياأل" وفي البيت الثاني جاءت      ،هيئة جمع المذكر السالم   

  : ذلك ما جاء فى قوله،الجموع
  المذالـة فـى الثـرى      فلتحـذر الهمم 

  

 )27(همماً تجر على السـماء ذيــوالّ       
  

  :وعندما تكررت في قصيدة أخرى، جاءت هكذا
 فلتحذر الهمـم المذالـة فـى الثـرى    

  

 )28(همماً تجر على الـسهـى أذيــاال      
  

 "الـسماء "، اختالف أيـضاً بـين كلمتـي         "أذياالً" و "ذيوالً"فباإلضافة إلى كلمة    
  ".السهى"و

  :ور أيضاً مع اختلثف بسيط في عجز البيت أيضاً قولهومن هذه الص
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 مـا أن أتى فهـم القريــب عبـارة       
  

 )29(حتى أتى أنف البعيــد تـضـوعا     
  

  :فقد اختلف مع عجز نفس البيت في قصيدة أخرى، وهي قوله
 ما أن أتى فهــم القريــب عبـارة        

  

 )30(حتى لقد فهم البعيــد تـضـوعا      
  

ا أنها تحمل الصورة نفس المدلول رغم ونالحظ في الصور الماضية جميعه
االختالف البسيط فالمعنى واحد، وهذا النوع من التكرار يكثر في ديوان ابن 

  .حيوس
 ومن ،فكل الصور السابقة وكما نوهنا من قبل تكررت في المعنى وفي اللفظ

  :هذا التكرار ما كان تكراراً في شطر من بيت، كما عجز هذا البيت
 بــرح بالعــدى   بأيـد لهـا أيـد ت   

  

 )31(إذا صارت األيدي من الرعب أرجال     
  

  :ففي قصيدة أخرى نجده  يتكرر وهو قوله
 تجــاري بفرسـان تضاعف أيــدها    

  

 )32(إذا صارت األيدى من الرعب أرجال     
  

وهو إذا  صارت األيدى من  "العجز" متفقان في - وكما هو واضح -فالبيتان 
  .الرعب أرجال

  :فيها شطر البيت قولهومن االبيات التى تكرر 
  )33(لم يبق فـى قوس السيادة منـزع  تـزداد مجداً كلما قال الـورى 

  :وفي قصيدة أخرى نجد نفس الببت مع اختالف صدره  فيقول
هفيها شُطور تَ الدهر34(زعانولم تبق في قوس السيادة م  مساٍع جلب(  

  :ومن النوع األول وهو تكرار كل البيت لفظ ومعني قوله
  )35(تزعزع خوفاً إن قناك تزعزعــاً   حـت ملوك الخافقين أسـرةفت

  :وهو قوله،وفى قصيدة أخرى نجد أن البيت نفسه تكرر مرة ثانية
  )36(تزعزع يوماً إن قناه تزعزعــاً  وتحـت ملـوك الخافقين أسـرة
  :وذلك من مثل قوله،وقد يكرر ابن حيوس بيتا كامالّ

 ال يــسلبون ســوى النفــوس كفــتهم
  

 )37(م جنوهـا مـن يـديك جـساما        نع
  

  :ويكرره بال أدنى تغيير
 ال يــسلبون ســوى النفــوس كفــتهم

  

 )38(نعم جنوهـا مـن يـديك جـساما        
  

والتكرار أحد : "ويبين أحد النقاد قيمة التكرار فى الصورة الشعرية بقوله
  )39(" األدوات الجمالية التى تساعد الشاعر على تشكيل موقفه وتصويره

  :المكررة عند ابن حيوس، ومنهاونواصل مع الصور 
 شقر لـو أن الليـل ألـبس قمـصها         

  

ــيل   ــو أص ــاد وه ــه لع  أو خالطت
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  :وفي قصيدة ثانية نجد معني الصورة يتكرر وهو قوله
 شــقر براهــا النقــع دهمــاً وانجلــى

  

ــيال   ــن أص ــيال وارتجع ــزعن ل  فن
  

ار فالصورة في البيتين واحدة وهي لون خيل الممدوح، فالشقر ما أختلط االحمر
  :بالسواد وأيضاً من هذا النوع، قوله

 فافخر فأنـت الـسيف يفـرى مغمـداً        
  

 )40(قمم العدى والليث يفـرس مخـدرا      
  

  :والتكرار قي قوله
 معظماً قبل تعظيم اإلمام له

  

 )41(والسيف يخشى ويرجى سل أو غمـدا      
  

  :وأيضاً نفس الصورة تتكرر في قوله
ــا    ــت رددته ــدهر أن ــدة لل  وطري

  

 )42(يقطـع مغمـدا     قسراً فكنت السيف    
  

  :ونفس صورة السيف المغمد لكنه حاد وقاطع، قوله
 ســـيف تخبـــره أبـــوك فراقـــه

  

ــردا  ــداّ ومج ــه مغم ــى حالتي  )43(ف
  

ففى األبيات االربعة السابقة تتكرر صورة السيف القاطع وهو فى غمده وكذلك 
  .إذا جرد

لمة على  التكرار من خالل اللفظ الواحد، ونقصد به دوران اللفظة أو الك: ب-2
 له من سـعة  –  بناء على ما قدمنا - وابن حيوس ،لسان الشاعر أكثر من مره   

  فالكلمه طيعه عنده ففي كل موقع للكلمه يتغير معناهـا            ،ثقافته  العربية الكثير   
 ومن خالل السياق يتغير معني الكلمة،وقد اختار الباحث عـدة كلمـات             ،عنده

 اختيـار هـذه الكلمـات دون        وأما عن سبب  ،كثردورانها فى شعر ابن حيوس    
؛ فألن الشاعر مادح أبدأ، ففي ظن الباحث أن هذه الكلمات هـي التـي               اغيره

  .شكلت بنيه الصور األساسيه عنده
، وما يدور في فلكها من أصلها المعجمي مثل )العزم(ومن هذه الكلمات صورة 

، وكلها تستخدم فى الثناء على )العزمات-عزائمه-عزائم-عزمك-عزمه-عزم(
  :الممدوح،وذلك من مثل قوله

ــع  ــاغ مطم ــك ذا لب ــد فتح ــل بع  ه
  

ــصنع؟   ! هللا ــاذا ي ــزم م ــذا الع  ه
  

ــيفها   ــة س ــع للخالف ــا زال يرف  م
  

ــع  ــة التوض ــضته راي ــذ انت  )44(من
  

فمن خالل مديحه لقائد الجيوش األمير أنوشتكين الدزبري يصف قوة عزمه بأنه 
وهذا العزم رفع قدر هو الذي مكنه من فتح حلب، وقتل شبل الدولة المرداسي، 

  .الخالفة،وجعل رايتها عالية القدر
  -:ومن ذلك قول الشاعر

ــضمه  ــداء  ي ــه الع ــت ب ــدل كفي  ع
  

ــه األ   ــام قيام ــزم أق ـــداءعع  ـ
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ـــره   ــدو بذك ــمع الع ــزم إذا س  ع
  

ــشعواء  ــارة ال ــاء الغ ــى غن  )45(أغن
  

فالشاعر وهو يمدح األمير ناصر الدولة بن حمدان التغلبي يبين مدى مضاء 
لقد أقام هذا العزم الصادق قيامة األعداء، بل إنه يرهبهم من مجرد سماعه عزمه، ف

  .كأنه شن عليهم حرباً ضروساً ال هوادة فيها
ستاً وعشرين ) العزم(عند الشاعر عشرين مرة، وكلمة ) عزم(وقد وردت كلمة 

ست مرات، وكلمة ) عزمه(اثنين وعشرين مرة، وكلمة ) عزمك(مرة، وكلمة 
) العزمات(خمس مرات، وكلمة ) عزائمه( عشرة مرة، وكلمة ثماني) عزائم(

مرة واحدة، ويصبح عدد مرات دوران الكلمة في صورها ) عزيمة(مرتين، وكلمة 
  .المختلفة مائة مرة

، وما )المجد(وكذلك من الصور التي كثر ترددها في شعر ابن حيوس صورة 
  : مثل قول الشاعرمجد، مجده، مجدك، وذلك من: يدور حول أصلها اللغوي مثل

ـ         ابإحرازك الفضل الـذي بهـر الخلق
  

 فرغت ذري المجد التي لم تكـن ترقـا        
  

 ركبت إلى المجد الـروامس وامتطـوا      
  

 )46(عرامس ما أبقى الكالل بها طرقـا      
  

فالشاعر يمدح الوزير اليازورى بأنه بهرالخلق بما أحرزه من فضل، وقد 
 الى المجد الرياح، بينما تجاوز الممدوح كل حدود معروفة للمجد،وقد ركب
  .اّألخرون ركبوا نوقاً ضعيفه لم يبق التعب، منها لحمأ

  :يقول الشاعر
ــه   ــالق دون ــت العم ــد تخرم  مج

  

ــرهم   ــادت ج ــاد وب ــت ع  وتمزق
  

 فــى كــل يــوم بلــدة تحتــاز مــن
  

ــسلم  ــة تتـ ــدو وقلعـ  أرض العـ
  

 وكــذا إلــى أن تملــك الــدنيا بمــا
  

 )47(جمعـت ويـسعدك البقـاء األدوم    
  

إنه :  يريد أن يبين عظمة أمير الجيوش أنوشثكين الدزبرى، فيقولفالشاعر
وصل، قمة المجد الذى فشل العماليق األوائل أن يصلوا إليه، وباءت بالفشل دونه 

  .جرهم وعاد
بل إنه يبالغ إذ يجعل أفعال ممدوحه هي المجد نفسه، وإن لم تكن كذلك، فقد 

  :تركب المجد منها
 نفـسه فإن لم تكـن أفعالـك المجـد         

  

 فــال شــك أن المجــد منهــا تركبــا
  

 فال  يلـتمس إدراك رتبتـك الـورى        
  

 )48( فما عرضت للخـاطبين فتخطبـا     
  

أربعاً وعشرين ) مجد(المجدا خمسآ وسبعين مرة، ولفظة ( وقد وردت مفردات 
)  أمجاد(ثالث مرات، ولفظة ) مجده(  ولفظةست مرات،) األمجاد(مرة، ولفظة 

  .فردات المجد إلى مائة وثالثين مرةمرتين، وبذلك وصل عدد م
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ملك، : وأما عندما ننتقل الى الحديث عن صورة الملك وما يدور حولها مثل
الملك، ملوك فإننا سنجدها أكثر الصور التى يدور حولها شعر ابن حيوس  الملك،

  :وذلك من مثل قوله
 إذا قبـــل النـــاس راح الملـــوك

  

 وقاهـــا ثـــرى قـــدميك القبـــل
  

ــرب    ــالل ل ــق الج ــالوح  اللخ
  

 )49(غذاها الحجـى وعـداها الخلـل        
  

فما اختار الباحث الصور السابقة إال ألنها كثيرة الدوران فى شعر هذا الشاعر 
الذى سخر شعره للمديح فيبالغ الشاعر بأن يجعل الناس يقبلون التراب تحت قدمى 

  .ممدوحه، على أنهم يقبلون أيادى الملوك اآلخرين وهذا يوحى بارتفاع قدره
  :نه قول الشاعروم

ــا ألمــرى ــاه يمن  ملــك غــدت يمن
  

 )50(يبغــى نــواال واليــسار يــسارا 
  

  :ومنه قول الشاعر
 يا أيهـا الملـك الـذى هانـت بـه          

  

ــزت اآلداب  ــان وع ــوب الزم  )51(ن
  

 وقد وردت لفظة الملوك ستاً وثمانين مرة،ولفظة ملوك احدى وعشرين مرة،
 وستين مرة، ومجموعها مائتان ولفظة ملك اثنين وسبعين مرة،ولفظة الملك اربعاً

  .وثالث وأربعون مرة
كيف كان ابن حيوس يبتدئ :  التكرار المتمثل فى بداية القصائد ونهايتها، أى-3

  قصائده وينهيها ؟
  :اإلجابة عن هذا السؤال تتضح من خالل

 ففي الحقيقة أنها كانت ، الطريقة التى كان ابن حيوس يبتدئ بها قصيدته:أوالً** 
طردة أشبه بالثابتة، وال يجد الباحث تعليالً لذلك سوى تشابه الغرض من طريقة م

كانت فى المديح، وأكثر الشاعر من ذلك _ كما أوضحنا –القصائد، فأغلب قصائده 
  .فكان البد أن يحدث تشابه فى بدايات القصائد ونهايتها

لبها يبدأ  فى أغ–وإذا رحنا نتتبع بدايات القصيدة فى شعر ابن حيوس فإننا نجده 
  :بلفظة أما وذلك من مثل قوله

 أما وسـيفك فـى النفـوس محكـم        
  

ــسلم   ــك م ــه إلي ــالعز أجمع  )52(ف
  

  :وقوله
ــاُ   ــأتى يمين ــا ت ــديع م ــا وب  أم

  

ــاً  ــن أن يمين ــا م ــرج ربه  )53( تح
  

، وذلك من )هل ( وكذلك كان الشاعر يبتدئ كثيراً من قصائده بحرف االستفهام 
  :مثل قوله

ــل   ــاة مقي ــك للعف ــر ذل ــل غي        ه

ــل ــاة مقي ــر عفــوك للجن  )54(أم غي
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  :ومثل قوله
ــاب    ــستقل إي ــيط الم ــل للخل  ه

  

ــاب ــام مــضت أعق  )55( أم هــل ألي
  

وكان ابن حيوس بعد البيت األول كثيراً ما يتحدث عن الدهر  وكيـف يعانـد                
  :الناس ولكنه يكون من أعوان الممدوح وجنوده وذلك من مثل قوله

ــال ــول وتفع ــدهر إال أن تق ــى ال  أب
  

 صفح عن جرم الزمان الـذى خـال       لت
  

 ومــن قبــل عــاداكم ليقهــركم لــه
  

  فلما رآها فرصة ما تمهال

ــاً ــك األمــر والنهــى راغم  ورد إلي
  

ــدال   ــديالً تب ــى ب ــه ألف ــو أن  ول
  

  :وكذلك قوله
 ســـما بـــك دهـــرك فليفتخـــر

  

ــر ــى كــل دهــر مــضى أو غب  عل
  

ــالب   ــى ط ــد ف ــد مجته ــم ج  وك
  

 عـــالك فلـــم يكتحـــل بـــاألثر
  

ــب   ــت ري ــك أحكم ــانكأن   الزم
  

ــدر  ــشاء الق ــا ت ــى م ــقت إل  وس
  

 بصرف اعتزامـك صـرف الخطـوب      
  

 وكــف انتقامــك كــف الغيــر   
  

ــد   ــيمن تري ــدهر ف ــك ال  وطاوع
  

 فمن شئت ساء ومـنن شـئت سـر        
  

ــالمعجزات  ــرادك بـ ــاك انفـ ــر     هنـ ــوم أغ ــو ي ــك ذا فه )56(ويوم
  

  

فزمانه قد رفع مقداره، وحق له أن يفتخر والممدوح يتحكم في الدهر فمن أراد              
 السرور سره الدهر، ومن أراد له السوء ساءه الدهر وهي ظاهرة مطردة فـي               له

تكررت عنده مائة وثماني    ) الدهر(شعر ابن حيوس  ويكتفي للتدليل عليها أن لفظة          
تكررت عنده مائتين وسـبع عـشرة       ) الزمان  / الزمن  ( وكذلك لفظة    ،عشرة مرة 

 وهو في كل مرة يريد أن يبرز مقدرة ممدوحه غير المتناهيـة لدرجـة أنـه       ،مرة
  .ينتصر على القدر، ويكون القدر مسخراً له

نعرض للطريقة  التي كان ابن حيوس ينهي بها قصائده  وذلك يكون : ثانياُ** 
  .من خالل تتبعنا لختام قصائده

ها كانت نهايتها    والتي بلغت مائة وعشرين قصيدة معظم      ،إن قصائد ابن حيوس   
إن لم نقل كانت تنتهي بصورة متكررة لنفس الصورة  وللتدليل على ذلك             ،متشابهة

  :نأخذ بعض نهايات تلك القصائد ومنها، قول ابن حيوس
 أجبــت نـــدائى ببــذل النـــدى  

  

ــشب ــى الن ــسب ف ــى ن  فأصــبح ل
  

ــأى  ــا ن ــى م ــن مطلب ــت م  وقرب
  

ــرب  ــا ق ــدمى م ــن ع ــت م  وأنأي
  

ــضرت   ــا ح ــد إذا م ــك عي ــب  زم ليهن ــم يغ ــه ل ــوى وقت ــاً س   ان
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ــار   ــى الفخ ــة ف ــه رتب ــت ل  جعل
  

ــب   ــو الرت ــار وتعل ــول الفخ  تط
  

 وألبـــسته حلـــال أصـــبحت  
  

ــسحب  ــا تن ــسحب أذياله ــى ال  عل
  

 أقـــر جـــداك عيـــون المنـــى
  

 وأحيـــا ارتياحـــك ميـــت األدب
  

 فـــال أيـــتم اهللا منـــك العلـــى
  

 )57(فأنـــت لهـــا اليـــوم أم وأب
  

  :ـقصيدته نالحظ أنه ختم قصيدته ب والتي ختم بها الشاعر ،ففي هذه األبيات
  . أو غير مباشرة،طلب  المال بطريق مباشرة** 
  .الدعاء للممدوح بدوام الرفعة** 
  . والقصد من ذلك أن يعلي له الممدوح العطاء،افتخاره بشعره** 

  :وفي قصيدة أخرى يختم قصيدته بقوله
 أمنتني بالعطـاء الغمـر مـن عـدم        

  

 وبالمــساعى إذا أثنيــت مــن كــذب
  

 وقد شفت الغنى لـي بـالعلى كرمـاً        
  

 فصرت ذا نسب فى المجـد والنـشب       
  

 وعاود العيد فاسلم ما أتـى ومـضى       
  

 معظم القدر محروسـاً مـن النـوب       
  

 أما الحجيج فقـد أوضـحت نهجهـم       
  

 مــا بــين ذى وطــن دان ومغتــرب
  

ــعيهم  ــق س ــه الخل ــب إل  وال يخي
  

 وقد سمعت دعاء القـوم مـن كثـب        
  

ـ       ضاء كـذا  سيف الخالفة دم حلف الم
  

 إن الخطوب إذا لـم تنـب لـم تنـب          
  

 وعش لدولة حـق ظلـت تعـضدها       
  

 )58(فإنها  منك فقد دارت  على قطب         
  

 ويدعو لممدوحه بالسالمة في كل عيـد يـأتي          ،فهو يطلب المال مقابل المديح    
  .ويمضى، وكذلك الحجيج يدعون له

ره وفي قصيدة أخرى نجد النهاية تتكرر مع إضافة شيء آخـر، وهـو افتخـا              
  :بشعره، ثم الدعاء للممدوح، ثم طلب المال
 يا من عرفت بجـوده وجـه الغنـى        

  

 حقــاً وكنــت جهلتــه إنكــاراً   
  

 أما وقد وسـعت لـي طـرق المنـى         
  

ــارا  ــال أن تختـ ــت لآلمـ  وجعلـ
  

 وغمرتنــي بمواهــب موصــولة  
  

 لم تبقى لـى عنـد الحـوادث ثـارا         
  

ــا  ــك م ــاء علي ــن الثن ــين م  فألبق
  

ــارا   ــار واألخبـ ــب اآلثـ  يتعقـ
  

  راكب األخطـار عـن علـم بهـا         يا
  

ــارا   ــة أخط ــى رتب ــت أعل  أدرك
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ــدها  ــزائم جه ــن الع ــبن م  ال تطل
  

 قد سرت حتى مـا وجـدت مـسارا        
  

 عد آهـل األرجـاء ممنـوع الحمـى        
  

ــرارا   ــاً ض ــساعى نافع ــم الم  ج
  

 واسلم علـى األيـام أزكـى صـائم        
  

 )59(صوماً وأسـعد مفطـر إفطـارا        
  

قصيدة بالدعاء للممـدوح بالحيـاة      فهي كغيرها من القصائد جاءت نهاية هذه ال       
اآلمنة على طول حياته وعلى طول ما جاء شهر رمضان ومضى بل على طو ل               

  .السنوات
  :ومن ضمن هذه النهايات قوله

 يا مـن يـذل المـال عنـد سـؤاله          
  

 ذل الــسؤال وغيــره المــسؤول  
  

 إن كان هـذا الفـضل تاجـاً للعلـى         
  

 فمـــدائحى الترصـــيع والتكليـــل
  

ــ  وع الحمــىإن بــرغم عــداى ممن
  

 مــا هــز هــذا القيــل هــذا القيــل
  

 ولــى المحامــد لــن يطــاول ربهــا
  

ــضول  ــل المف ــول الفاض ــى يط  حت
  

 ما كنـت أحـسن ذا المقـال وإنمـا         
  

 علمتنــى بنــداك كيــف أقــول   
  

 ذللت لـى صـعب القـوافى  منعمـاً         
  

ــل  ــاء جزي ــزل  والعط ــالقول  ج  ف
  

 فاسلم لـدين قـد غـدوت تحوطـه        
  

ــل  ــطاك ظلي ــن س ــل م ــه ظ  فعلي
  

ــه ــا ورعيـ ــا وحميتهـ   أغنيتهـ
  

 فــدعاؤها بثنائهــا موصــول        
  

 إنا نـصول علـى الخطـوب بـأنعم        
  

ــصول    ــى ون ــدينا قن ــا بأي  منه
  

 الزلــت تحكــم فــى األنــام مخــوال
  

 )60(ملكاً يزول الـدهر قبـل يـزول         
  

 وكذلك باعتبار ديوانه قصيدة     ، باعتباره شاعر مديح متكسب بشعره     -فالشاعر  
 وفي األبيات السابقة يصور ممدوحه      ،ر نفس النهايات   فهو يكر  -طويلة في المديح    

 ويجعل من مدائحه الترصـيع والتكليـل لتـاج          ،إنساناً كريماً يذل المال بين يديه     
  . ثم يختتم بالدعاء له،الممدوح

وهناك بعض اآلمور التي يرى الباحث أنها من خصوصيات الشاعر وبالتـالي            
  :هاهي التي ساعدت على تكوين معجمه الشعري ومن

أن ابن حيوس تخلو قصائده من أي لهو أو عبث أو مجون، وذلك قد يكون راجعآ إلي                  -1
نشأته  فقد نشأ في بيت إسالمي، لذلك يخلو ديوانه من قصائد فـي الهجـاء إال مـن                   
قصيدتين اثنين، بلغ عدد أبيات األولى سبعة وعشرين بيتآ، ولـم يخصـصها كاملـة               

، وهجاء لبدر الجمالي، وهي تخلو من أي لفظة         للهجاء، بل فيها مدح لنصر بن صالح      
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تحمل معني الهجاء الفاحش المقذع، والثانية مقطوعة من خمسة أبيات هجا بها رجالً             
  :لم يقم له عندما رآه وأكثر كلمة يراها سيئة أن ينعته بالقرد فهو يقول

ــاً    ــدك هابط ــة الزال ج ــا زن  أب
  

ــا   ــعيك خياب ــول وس ــدك مفل  وح
  

ــريم   بعـــصبةوألحقـــك اهللا الكـ
  

 فتحت إلى ضرب الرقـاب لهـم بابـا        
  

 فكم لك فى بسط الردى مـن حبائـل        
  

 )61(تكون إلى ما يكـره اهللا أسـباباً         
  

  :أو ينعته بالكلب وإن صفات الكلب تعلو عن بعض هذه الصفات أحياناً فيقول
 حويــت صــفات الكلــب إال حفاظــه

  

 )62(ففى األمن هراراً وفى الخوف هراباً     
  

  : الطباع ومشؤوم الغرة كقولهأو ينعته بأنه سيئ
ــان  ــب الزم ــت عي ــاهر أن ــا ط  أب

  

ــه   ــى حفرت ــدان ف ــب لحم  وعي
  

 لـــئن مثـــل لطـــويس جـــرى
  

ــه    ــن غرت ــأم  م ــك أش  )63(فإن
  

  .يضرب به المثل فى الشؤم" طويس"و
 فنراه في مهجو آخر أيـضأ ينعتـه بالـصفة           ، ويبدو أن صفة الكلب استهوته    

أفضل منه وأن مهجوه هـذا نـتن         وأن بعض صفات الكلب      ،المذمومة في الكالب  
  : فيقول فيه،الرائحة وليس له أخالق

 مقابح شـاعت فـي البلـدا بأسـرها     
  

 أبنت بها فضل الكالب علـى النـاس       
  

         افأحسن بي إذ لم يقـم لـي مـوخر 
  

  )64(من النتن ما استنشقته عن جالسى

تلك هي أخالقه لم يستطع أن يتلفظ بأكثر من تلك األلفاظ حتى وهـو يهجـو،                
ولكن ذلك ال   ، معروف أن فى الهجاء تكال الشتائم والسب والقذف بدون مكيال           وال

ينطبق علن ابن حيوس فشعره يثبت أنه ليس سباباً وال شتاماً، وذلك أن دل علـى                
  .شيء إنما يدل على نبله وعفته وحسن خلقه وورعه

ر  أيضاً يخلو معجم الشاعر التصويري من الغزل الفاضح الذى يهتك فيه الست-2
  .وتباح الحرمات بفاحش القول فجاء غزله وفيه كثير من االعتدال

وللتدليل على ذلك ننظر إلى غزلياته من خالل قصائده فعلي الرغم من كثـرة              
 قصيدة، لم نجد له سوى قصيدتين       120عدد قصائده في ديوانه الكبير والتي بلغت        

ليس فيه مـا    وكذلك  ، وهو غزل متكلف ليس فيه صدق عاطفة       ،في الغزل الخالص  
  :ينب عن الذوق كقوله فيها

 وعلى المطايـا مـن ذوابـة عـامر        
  

ــا ــافرأ ومنقب ــك س ــه يروق  )65(وج
  

 وجهها يعجبك إذا كشفت عنـه وإن        ،فمن عفته أنه ال يذكرها متبرجة إنما قال       
  :كانت منتقبة فالحشمة والطهارة باديان من خالل قوله هذا، ومن خالل قوله أيضاً
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ــدار   ــر بـ ــى أال أمـ  كموأمرتنـ
  

 )66(فمتى مررت بها مـررت مجنبـاً      
  

  .أي متسترأ غير موضح المقصد وكأنك تمر عرضاً
 والتـي   ،مقدمة لقـصيدة  " 18"أما مقدماته الغزلية لبعض قصائده والتي بلغت        

 ،ابتدأها بالبكاء على األطالل، فقد شابها في بعض أبياته روح العصر ببعض عيوبه
للقاءات الغرامية،  وربمـا فـارق فـي         إذ أن منها ما اشتمل على تفصيل بعض ا        

  :بعضها وقاره، فيقول
 أيــا أخــت مــا بــال ذا األعــصري

  

ــب   ــا طل ــه م ــين بلغت ــال  ح  س
  

ــدين  ــي الزاه ــب ف ــدناه يرغ  عه
  

ــيمن رغــب ــى صــار يزهــد ف  مت
  

ــب  ــي الرقي ــام عن ــة ن ــم ليل  وك
  

ــب   ــر المرتقـ ــي القمـ  ونبهنـ
  

 جمعــت بهــا بــين مــاء الــسحاب
  

 )67( وماء الرضـاب ومـاء العنـب      
  

  :يقول فى أخرىو
 ومن لى بأيـام مـضت ال عزائمـى        

  

ــى  ــوم رادع ــا وال الل ــة فيه  مفلل
  

 ليالى ال الالحى على الوجـد قـادعى       
  

 )68(بما سر أعدائى وال الشيب وازعى     
  

  :وأيضاً قوله فى أخرى
  عن كأسه المألى وعن إبريقه  وممنطق يغنى النديم بوجهه

  )69( وريقهفى مقلتيه  ووجنتيه  فعل المدام ولونها ومذاقها
هذه جل األبيات التي قد تكون فسرت بعض أيام شبابه ولهوه ما عداها فقد خال               

 بل جاءت كل معانيها عفيفة خالـصة ال يعـدو           ،ديوانه تماماً من شبه هذه األبيات     
أو وصف خيال محبوبته وزياراته المتكررة التي       ، وصف لرمش محبوبته أو خدها    

 البكاء على ديار محبوبته وأطاللها ورسومها        وفي أكثر الحاالت   ،كثرت في ديوانه  
  .بطريقة تقليدية موروثة

 ـ ، وأيضاً  مما رأى الباحث أنه يندرج تحت مسمي معجم الشاعر التصويري-3
 طريقة انتقال الشاعر من غرض إلي ،وهي ميزة تخص  كل شاعرــ

ض  ففى  االنتقال مثالً من غر، وابن حيوس طريقته سهلة عند االنتقال،غرض
  :الغزل إلى غرض المدح  فى القصيدة يكاد المتلقى ال يشعر بانتقاله كمثل قوله

ــسحاب ــاء ال ــين م ــه ب  جمعــت ب
  

ــب   ــاء العن ــاب وم ــاء الرض  وم
  

ــار  ــيم القط ــل األرض غ ــد جل  وق
  

ــسب  ــارض منك ــرى ع ــاء الث  وج
  

ــام   ــيف اإلم ــر س ــود  المظف  كج
  

ــب  ــصطفى المنتج ــه الم  )70(وعدت
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 ففى قصيدة يرثى بها محمـود بـن         ،لى التعزية وأيضاً فى االنتقال من المديح إ     
  :نصر ويعزى والدته، قال

 عقلتنـــى فـــى ظلـــه فعـــالت
  

 تمنـــع االنتجـــاع واالضـــطرابا
  

 وعطايـــا لمـــا تعالمهـــا العـــا
  

ــا   ــر عباب ــروا لبح ــم ينك ــم ل  ل
  

ــستنى  ــساً ألبـ ــسانى مالبـ  وكـ
  

ــا ــوارى مــن األســى جلباب  مــذ ت
  

 يا ابنه األكـرمين قـدرك فـى النـا         
  

 )71(ظمـت مـصابا     س عظيم وإن ع   
  

  :ومن أجمل انتقاالته سهولة هذا االنتقال فى قوله
 فيا رغبتى فى الحب عـودى زهـادة       

  

 فما أنت أولى رغبـة رجعـت زهـداً        
  

 ذرى األمل المعتـل تلقـى صـحيحه       
  

 )72(لدى ملك أفعالـه تخلـق المجـدا       
  

الم الك..." ذرى األمل المعتل تلقي صحيحه لدى"فالمتلقى فى االنتظار  بعد قوله 
لدى "يرمي بالمتلقي إلي داخل ممدوحه      ..." .لدى"ال يزال عن محبوبته وفجأة، بعد       

  .وهذا من جيد انتقاالته الذى يدل على مقدرة الشاعر"" ملك
 وهـي تـشابه     ، وفي هذا الجانب نختم بأبيات تبين مقدرة الشاعر على االنتقال         

، ) سابق بن محمـود    ( وهي أبيات من قصيدة مدح بها ابن حيوس          ،الصور السابقة 
ينتقل ،فبعد أن بدأها وذكر فيها الهوى وما يالقيه أصحابه من فراق ولوعة ودموع            

  : يقول،الى آل مرداس مادحا
  

 لقد أنفقـت فـي الـصبوات عمـري        
  

 وكنـــت كبـــائع حقـــاً بباطـــل
  

ــاً   ــل حين ــاب رأي ض ــي أن ث  إل
  

 فعدت إلـى الفـروض مـن النوافـل        
  

ــابى ــرداس ركــ  وزارت آل مــ
  

 )73(حـار عـن الجـداول       فأغنتنى الب 
  

وما إليها، وهى ، أثر الثقافة واألدب واللغة، واإللمام بالعلوم الدينية والتطبيقية-4
  :إشارات تبين سعة معارفه وعلمه بهذه الجوانب كمثل قوله

 فمـــزقهم قـــتالً ونفيـــاً فإنـــه
  

 نهى الدين أن يستصحب الفاجر البـر      
  

ــذباً ــشرت أمــوات األمــانى مك  وأن
  

 )74(س بعد التوى نـشر    مقال أناس لي  
  

 أخذه بعض األساليب التى وردت فـى        ،ودليل على أنه استفاد من قراءة القرآن      
  : كقوله،القرآن

 وأنجــز لــي رب الــسموات وعــده
  

 )75(الكريم بأن  العسر من بعده يـسر       
  

  : وقوله،وهذا دليل على علمه ودرايته بالعلوم الدينية
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ــا  ــا وبنظمه ــابر نثره ــوق المن  ف
  

ــسارو ــل الـ ــشرابيتعلـ  ن والـ
  

 ومن الثنـا عـرض ومنـه جـواهر        
  

 )76( ومن الجـواهر جامـد ومـذاب      
  

  :ومنه قوله
 وفــي ضــمن الــصالة لكــم صــالة

  

 )77(فــالح فــى اإلقامــة واألذان  
  

  :ومن هذا الجانب أيضأ قوله
 قد أعـوز المـاء الطهـور ومـابقى        

  

 )78(غير التـيمم لـو يطيـب صـعيد        
  

  :ومن دليل علمه بالقانون، قوله
ــق ا ــه وإذا مح ــح حق ــوم أوض  لق

  

 )79(فوضوحه بطـالن قـول المـدعى      
  

  : قوله،ومن دليل علمه بالهندسة
ــا كعرضــك وضــح  ومواضــع فيه

  

ــصع ــل هــى أن ــوان ب ــة األل  ثلجي
  

ــف   ــل ومؤل ــام مقاب ــن الرخ  وم
  

ــزع   ــضلع ومج ــوف وم  )80(ومف
  

  :شأة سيدنا آدم عليه السالم، قولهودليل علمه بالفرائض والقرآن وهو يذكر ن
ــد ــه محم ــنكمخــص اإلل  اً مــن بي

  

ــأكرم آل  ــاً بــ  ال زال محروســ
  

 وبــراكم مــن طينــة مــسكية   
  

 لما بـرى ذا الخلـق مـن صلـصال         
  

 وأبــو الرســول فجــدكم أولــى بــه
  

ــكال   ــال إش ــه ب ــن دون إخوت  م
  

ــه  ــى عم ــريكه ف ــون ش ــى يك  أن
  

ــال    ــه والخ ــى عم ــشريكه ف  ك
  

 نــسب بنــو العــالت عنــه بمعــزل
  

 )81(وبذاك تقـضى سـورة األنفـال        
  

انب من علمه بأنواع العلوم المختلفة والتـي تـضمنها شـعره            ونترك هذا الج  
  .لنستشف أثر آخر ساعد على تكوين معجم الشاعر، وهو حاسة الشم

  :فحاسة الشم  كثرت األبيات التي تضمنتها، كقوله. 5
 يا ابـن الـذين إذا تـضوع نـشرهم         

  

 )82(كسد العبيـر بـه وهـان العـود        
  

  :وقوله
 وطيب ثناء طبـق األرض فاكتـست      

  

 )83(ارفها من عرفه وهو عـازب     مش
  

  :ومن حاسة الشم أيضا قوله
ــه  ــام حديث ــشر األن ــن إذا ن ــا م  ي

  

 مــأل عرفــاً  يفــوق العنبــرا   
  

 إن فاح فى أقـصى الـبالد فبعـد أن         
  

ــرا  ــه متعط ــشآم بعرف ــحى ال  أض
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 حتى لخلنـا دوحـــه وترابـــه      
  

 )84(عوداً قمارياً ومـسكاً أذفـــرا       
  

  : خاصاً لذلك يكثر من تكرارها، فيقولويبدو أن لحاسة الشم عنده وقعاً
 وفاح عرفك فيها فاكتـست ارجـــاً      

  

 نسيمها أبداً من نـشره عطــــر      
  

 فليس يدرى أشـاب المـسك تربتهـا       
  

 )85(أم بات يوقد فى أرجائـه القطـر       
  

  :وكذلك تتكرر فى قوله
 وطبقــت اآلفــاق أخبــارك التــــى

  

 إذا نشرت فـى بلـدة كـسد العطـر         
  

 ود حملهـا  فهل وليت ريـح ابـن دا      
  

 )86(فغدوتها شـهر وروحتهـا شـهر      
  

  :ويقول أيضاً فى هذا المعني
 خبر تـضوعت الـبالد بنـشـــره      

  

ــسمعا  ــائقاً أن ي ــأغنى س ــاً ف  طيب
  

 مــا إن أتــى فهــم القريــب عبــارة
  

 )87(حتى لقد فهم البعيـد تـضوعـاً      
  

  .وغير هذا تجده في ثنايا ديوانه بكثره  ظاهرة
 تلك الخاصية التي كثر ترددها على لسان ،ألتراك االنحياز المفرط إلي جانب ا-6

وفي المقابل نجده يتباهى ، وامتاهنهم،تهوين شأن العرب والشاعر  ابن حيوس
باألتراك رافعاً من قدرهم ومن نسلهم ومن شجاعتهم وقوتهم وبأسهم في 

 فهواه مع ،والسبب في ذلك هو أنه شاعر مادح متكسب بشعره،الحروب
ح أنوشتكين الدزبري يمجد األتراك ألن أصله تركي، فعندما يمد،الممدوح

 ويمدح أهل السنة ويذم ،ويمجد الفاطميين وينوه بمذهبهم عندما يمدحهم
  .... وهكذا،الفاطميين عندما يمدح المرداسيين

ولنتتبع ابن حيوس في ذلك بيتاً بيتاً، فتراه يمجد معركة من المعارك ويعتبرهـا              
  : يقول، للعربفتحاً لإلسالم ويعتبرها ذالً

ــا   ــاء كالهم ــوم األربع ــان ي  فتح
  

 للكفــر عــن حــرم الهــدى إذهــاب
  

ــديهما   ــز ل ــالم ع ــان لإلس  يوم
  

ــراب ــت األع ــه وذل ــن اإلل  )88(.دي
  

إنما كل همه ماذا عملوا فـي       ،وهو يمجد األتراك وال يبالي باألصل واالنتساب      
  :المعركة يقول

 وما خفيـت علـى ذي فطنـة نـسباً         
  

 لـك انتـسب   إذا الندى والوغى قاال     
  

ــبلغهم   ــد الم ــم المج ــت للعج  بني
  

 )89(مجداً بنـاه رسـول اهللا للعـرب       
  

هذه المبالغة في االفتخار باألتراك حتى أنه يقارنه بمجد بناه رسول اهللا ـ صلى  
  :اهللا عليه وسلم ـ وأن ماضيها ال يهمه فيقول
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 لتتــرك التــرك ذكــر ســالفها   
  

 )90(فحسب من ذي العلي  له حـسب       
  

لعرب ترى أن الشجاعة والحزم متأصالً في العرب وفي نسلهم          بل هو يرى أن ا    
   وابن حيوس ينكر عليهم ذلك ويرى أنه مكتسب ،وسالمتهم
  :فيقول

 تــوهم الحــزم مولــوداً فــصح لــه
  

 )91(منذ قارع الترك أن الحزم مكتسب     
  

 ،وهو يناشد من يبلغ أميـر األتـراك ذلـك          ،وكالمه هذا موجه للعربي أياً كان     
  :فيقول

ــ ــن مبل ــرهمم ــراك أن أمي  غ األت
  

 )92( بفعالـه تتجمــل األنســـاب  
  

  :وفى أحدى أبياته يدعو لهم بعدم انقطاع جذورهم وأصلهم، فيقول
 ما لعرق األتـراك ال أجتثـه الـدهر        

  

 )93(وال مال دوحـه النقـصـــاف     
  

ثم يتوجه بكالمه للعرب وللمسلمين جميعـاً  أن األتـراك خـصهم اهللا بـالقوة         
  :والنجابة فيقول

ــة  ــة خلـ ــوا أن النجابـ  وليعلمـ
  

 )94(خص اإلله بنيلهـا األتراكــــا     
  

  :ويؤكد على ذلك فى مكان آخر فيقول
ــم  ــاس إال أنه ــض الن ــرك بع  والت

  

 )95(أقوى وأصلب فى الكريهة مكـسراً   
  

فابن حيوس وكما مر بنا  لم يترك صفة تدل على القوة والشجاعة والصالبة إال               
  .ألصقها باألتراك

 وينسى كل ما قاله  فى األتراك ببيت شـعر         ،جلده فيمدح العرب  ثم يعود ويبدل    
  : فيقول،واحد

ــاً  فكــل نــوٍء بمــصٍر جــادنى زمن
  

 )96(فداء نوء سقانى الري فـى حلبـا       
  

 نجده  ،وبعد رجوعه عن تلك المهانة التى أوقع فيها نفسه من أجل المال والثراء            
  :يفخر بالعرب وبنسبه، فتراه يقول
ــدحى م ــساد م ــر الح ــشراًال ينك  ع

  

ــدمى ــى وزاد تق ــم همم ــت به  طال
  

ــاً   ــاتى موقن ــدى حي ــين م  فألثن
  

ــم  ــيالً أظل ــد جم ــى أجح ــى مت  أن
  

 إن الوفــاء طريــق أســالفى األلــى
  

 )97(عمروه ما بينـى وبـين الهيـثم         
  

  : فيقول،"بيوم قار" بل نراه يزجر األتراك ويعيرهم 
 فــى يــوم قــار رايــة لــك فهمــت

  

 )98(من قادة األتراك مـن لـم  يفهـم         
  

فعندما رأت األتراك سيوف العرب وهي تحـصد        ،هو يذهب إلى أكثر من ذلك     و
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 فأصبحت ال تستيطع تسديد الـسهام التـي شـهروا           ،رقابهم وجيوشهم راعها ذلك   
  .بالرمي بها، فطاشت السهام كما طاشت رقابهم أمام السيوف

  :فيقول
ــب   ــدى بقواض ــدد الع ــتم ع  قلل

  

 كثـــرن أزواد النـــسور الحـــوم
  

ــز ــم ت ــات ل ــانكممــن مرهف  ل أيم
  

ــوم  ــوم أي ــل ي ــى ك ــصارها ف  أن
  

 ما عاينتها الترك تحكـم فـى الطلـى        
  

ــهم  ــشات األس ــت طائ ــى تول  حت
  

ــردى ــذ لــسالحه فــات ال  مــن ناب
  

 )99(ســبقاً ومــن مــستلئم مستــسلم
  

 ،ويذكر األتراك بيوم آخر عندما هجم األمير تركيان  علـى عـشيرة عربيـة              
  : فيقول،ت رحاها بينهمفثنتهما تلك العشيرة وغلبتهم فى شر معركة دار

ــدن   ــا ل ــا وبكتاش ــرتهم بوق  أذك
  

ــصيلم   ــا بال ــبالد وأهله ــاً ال  طرق
  

 فثنتهمــا دون المــراد عــشيرة  
  

ــرم   ــنهم بعرم ــة م ــت الزراف  وف
  

ــاره  ــزل أخب ــم ت ــرك ل ــوم لعم  ي
  

ــتهم  ــد أو م ــن منج ــسموعة م  م
  

ــبالد كعزهــا ــه عــرب ال  عــزت ب
  

 )100(بالقادسية يـوم مقتـل رسـتم        
  

  : فيقول،لى هذه األقوام ويفتخر بهمأخيراً يفتخر بنسبته إ
 من معشر عمـروا المعـالى بعـدما       

  

ــم ــاً دارســات األرس ــرت زمان  عم
  

 وعلوا على شوس الملـوك بغـيظهم      
  

ــم  ــضاب يلمل ــى ه ــيظ عل  )101(غ
  

 هذا  كان جانبأ من جوانب خصوصية هذا الشاعر التي وضـحت مـن               ،أخيراً
 هواه وميوله ومذهبه إلى خالل معجمه الشعرى، والذى صور فيها حاله ومتقلبه في      

 فافتخر بأصله العربي وشجاعتهم وقوة ضربهم بالـسيف         ،أن استقر به على أصله    
وشجاعتهم المتأصلة في نسلهم وذلك من خالل حبهم لدينهم ومن خـالل قـدوتهم              

  .برسول اهللا
 أثر المذهب الفاطمي الباطني في شعره، وهذا المذهب الشيعى نلحظه بكثرة في -7

  :وس، كقولهابن حي شعر
ــاث   ــارت الحادث ــا ص ــوالك م  فل

  

ــوب ــوب الن ــت ني ــديثاً وقل  )102(ح
  

  :وكذلك قوله
ــرج   ــمائك زب ــن س ــالغيم إال م  ف

  

 )103(والبرق إال مـن سـحابك خلـب       
  

  :وقوله
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 فإن لم تكـن أفعالـك المجـد نفـسه         
  

 )104(فالشك أن المجد منهـا تركبـا        
  

  :وقوله
 يــا مــصطفى الملــك كــل عارفــة

  

ــسب ــك تكت ــزى ومن ــك تع  )105(إلي
  

  :وقوله
 فـــال يظنـــوا أنهـــا مـــستجدة

  

 )106(فإنك مهدى إليهـا مـن المهـد        
  

  :وقوله
 فــضانل لــم تجتمــع فــي الــورى

  

ــشر    ــى ب ــا ف ــسبحان جامعه  ف
  

 ولــو خلقــت قبــل أن ينــزل الـــ
  

 )107(كتاب أتى ذكرهـا فـى الـسور       
  

  :وقوله
ـ         إن أمير الجيوش من فـرع المجـ

  

 ــــــد فأضحى عليـه مطلعـا     
  

ـ     اًقــضى بحكــم الكتــاب متبعـ
  

ــدعاً  ــزات مبت ــر المعج  )108(وأظه
  

  .وأثر هذا المذهب فى شعر ابن حيوس كثيراً جداً
 وكما يكثر هذا المذهب في شعر ابن حيوس هناك الموروث الثقافي الذي -8

  :بدوره كثر في شعر  شاعرنا، وهو كل ما ورد فى شعر الشاعر من
  :أحداث تاريخية سابقة كقوله. أ

ــه ــدبت ل  ومــا نجــا تركمــان إذ ن
  

 من عامر عصباً أعزز بهـا  عـصبا        
  

ــه  ــوك ب ــه أت ــل مردي ــو تمه  ول
  

 )109( إتيان جن سليمان بعرش سـبا     
  

إتيان جن سليمان بعرش سبا فهذه الحادثـة راقـت الـشاعر             ":الشاهد فيه قوله  
فأدخلها شعره ويريد بذلك ضرب األمثال لممدوحه في سرعة إتيان جنـوده بأحـد              

  ".تركمان الغزي"أعداءه وهو 
  :ثل قولهأو م

ــرة  ــن عثـ ــدائك مـ ــم لعـ  وكـ
  

ــر  ــة تغتفـ ــن زلـ ــال ومـ  تقـ
  

 لـــديك ولـــم يعملـــوا حيلـــة
  

 )110(نجا الهرمزان بهـا مـن عمـر       
  

  :وكذلك قوله
 مــساع لقومــك مــا غــادرت   

  

ــر   ــورى مفتخ ــى ال ــر ف  لمفتخ
  

ــون    ــا العي ــه منه ــض ربيع  تغ
  

 )111(ولوال الرسـول لغـضت مـضر      
  

  :كقوله ،كذلك كل ما ورد من أخبار ألشخاص من التاريخ و.ب
 مقـــال تعجـــز البلغـــاء عنـــه

  

 كعجز المــدح عمـا أنـت فاعـل        
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 تفقــد الـسـقطات فيــه      و يطول
  

ـ   كفقد ال   )112(وال وأصـل    راء في أق
  

  :وقوله
ــاق أخــاه ــان ف ــى الزم ــم أخ ف  ك

  

 بفعــال بــه يبــين التنافـــــــى
  

ــاء  ــد شــمس ثن ــات عب ــا ف  مثلم
  

 )113(حازة هاشم بـن عبـد منـاف         
  

  :وكذلك قوله
 مواعيــد معــوزاًوألفيــت إخــالف ال

  

ــال   ــارم حف ــالق المك ــديك وأخ  ل
  

 وأنشرت فى قحطان أوسـا وحاتمـاً      
  

 )114(وأنشرت فى قيس زياداً وجـروال     
  

 كذكره فرسين – ومن الموروث الثقافي ذكر حيوانات كانت لها تاريخ أيضآ -ج 
  :كقوله"ومذهب –الوجيه "وهما،كانا لغنى  بن أعصر

 إلى الريح تعزى حين تجرى فإن مشت      
  

 )115(يداً فجداها الوجيـه ومـذهب     رو
  

  :وقوله
 جنــاب مــا ولــد الوجيــه والحــق

  

 )116(ركاب ما ولـد الجـديل وشـدقم       
  

فإن الموروث الثقافى هو من صميم المعجم الشعرى، وهو كل          ،وغير هذا وذلك  
 ويكـاد   ، يفتخر العربى بنسبته إليهـا     ،ما خلقه التاريخ من اّثار ثقافية عربية أصيلة       

 حتى أننا ال نكاد نجد قـصيدة  ،ى بكاملة بهذا اللون التاريخىديوان ابن حيوس يغط  
  .أو صورة تخلو منه

أما فيما يخص ثقافة الشاعر فديوانه ينبئ عن ثقافته الواسعة التي شـملت كـل               
جوانب الحياة وما ذكرنا ِفي حديثنا عن إلمامه بالعلوم الدينيـة واللغـة والتـاريخ               

ديثنا عن األدب إال جزء من سعة ثقافته بل         وإلمامه بالعلوم العقلية وكذلك ضمن ح     
هذا كان مجمل ما تناوله البحث المقدم  الذي نال به الباحـث             ،هي من صميم ثقافته   

  .درجة الماجستير
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