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 قضايا معجمية في شعـر ابن الرومي
 

 الباحثان: د. سامي أبو زيد 
 د. عبد الرؤوف زهدي 
 

 ملخص البحث
 

 

تعد اللغة مادة األديب وأداته لتصوير مواقفه من هذا الكوون  واألديوب الجوا    
هوووو الوووذد يقووواهدا قاموقوووه اللغوووود هلووول دقوووة المجلوووي والد لوووة المقوووددة والتوصوووي  

ذا جظرج ا إلل ابن الرومي و دجاا يتميز بمعرفته الدقيقة أللفاظ اللغة  إذ اإلي ابي. وا 
حشد قدرا هائال مجها في ديواجه  تقعفه في ذلك ثوقافة لغويوة وقودرة هلول اقتح وار 

 األلفاظ واشتوقاقاتها  ف ال هن قرهة بديهته.

وقوود وقفجووا هجوود م موهووة موون الق ووايا المع ميووة فووي شووعر ابوون الرومووي  هووي  
اظ معيجووة كاأل وودادل والغريووبل واأللفوواظ األه ميووةل واأللفوواظ القوووقيةل اقووتعما  ألفوو

والهتوووفا ل وألفوواظ األصوووا   واإلفووادة موون فئووا  معيجووة موون األلفوواظ  مجهووا مووا يشووير 
إلل شعائر ال اهليوين وجقكهمل واأللفاظ القرآجيةل وأقوما  المالئكوةل وأقوما  األجبيوا  

اهمل واأللفوووواظ الديجيووووة والمذهبيووووة والفلقووووفيةل والرقوووو ل وأقووووما  الر ووووا  وألقووووابهم وك جوووو
وألفووواظ لهوووا صووولة بمع موووه الامووورد  وا  توووراب  والمووورأة  والوووج هم  وكوووذلك اقوووتعماله 

 بعض الصيغ اللفظيةل كاإلبدا ل والتصحيف.
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وأجهيجا البحث بالحديث هن مآاذ لغويوة هلول مع موه مجهوا  اقوتعماله لكلموا  
اتيار الكلما  أحياجا  وتكرار األلفاظ لعلوة  يور  ير شعرية  ومجها هدم الدقة في ا

  مالية  واقتعما  ألفاظ اقتعماً  فاقدًا.

وهذا الدراقة المع مية أللفاظ ابن الرومي   توزهم  أجها حقوق  الغاية 
 والالاب الفص   فما زا  هجاك الكثير من المو وها  التي توجوتوظر الباحثين.
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Abstract 
 

 

A language is considered to be the primary repertoire 

for the writer's visions to be depicted on this universe. The 

successful writer is the person whose dictionary work assists 

him to give correct interpretations of logical issues and impart 

positive knowledge to others. If we take Ibn Al- Ruumi as a 

specimen, we find him that he is distinct in knowing the best 

articulation of segments in Arabic. This is due to the fact that 

his collections of a huge number of articulations in his Deewan 

'collective work' made it possible for him to use correct 

articulations of phonological segments and their derivations. In 

this work, we discuss in details certain lexicographical issues 

in his poetry such as: the maximum use of the segment [d] as 

in daraba 'hit', foreign articulation of segments, vulgar words, 

saluting terms, articulations relevant to the pre Islamic period 
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poets and their residences, Quranic pronunciations, names of 

angels, apostles, messengers and renowned celebrities a long 

with their titles and nicknames, religious articulations of 

dogmatic and philosophical background, terms related to his 

dictionary on "wine', terms on women and finally the use of 

metatheses words. We cover some problems on linguistic basis 

found in his work including: the use of non literary terms, 

inaccuracy of words selection, redundancy of articulation and 

vulgar use of terms. This unique lexicographical study for Ibn 

Al-Ruumi is fruitful and achieves the goal of research; 

however, there are a lot of issues are left open for further 

research. 
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 المقّدمة

تعوودا اللغووة مووادة األديووب وأداتووه لتصوووير مواقفووه موون هووذا الكووون  وهووي الباهووث 
براز الصور العقلية التوي  يقاظ العالفة وا  تجلوود هلل تذوي ال ما   بإثارة الايا  وا 

. "واألديوب الجوا   هوو الوذد يقواهدا (1)هليها األلفاظ  وجقشها هلل صفحا  الوجف 
 .(2)قاموقه اللغود هلل دّقة المجلي والد لة المقددة  والتوصي  اإلي ابي"

وقوود تمي ووز ابوون الروموووي بمعرفتووه الدقيقووة أللفوواظ اللغوووة  وتمّكجووه موون حشوود قووودر 
ه "ياتلقووون لووه الكلمووا  الجووافرة يقوو لوجه هائوو  مجهووا فووي ديواجووه  ممووا  عوو  معاصووري

فوووي م لووو  القاقوووم  مووووا  (4)ل فقووود قووو له ابووون فوووورا (3)هجهوووا ليعبثووووا بوووه أو يع ووووزوا"
 ال رامض؟ فقا  م يبا 

وووووووووووووورا  وقوووووووووووووو ُل ا هوووووووووووووون ابوووووووووووووور ال  
 

ووووووووووورامُض    ِموووووووووووض لالبوووووووووووًا  هلوووووووووووما ال  
 

زاكوووووووووووووووووووو    والغووووووووووووووووووووووا  وهووووووووووووووووووووو الا 
 

وووووووووووور  بووووووووووووالغوامُض    مووووووووووووض   قوووووووووووود ت فق 
 

 وهووووووووووووووووو الّقل وكووووووووووووووووو    شووووووووووووووووئ  ذا
 

 (5)ِض  فووووووارُض لووووووك أم  أابُيوووووو ا  بفوووووور  

 
وهي كلما    معجل لها  إذ   و ود لها فوي اللغوة.  يور أن الوذد صوجعه  

ابن الرومي يد  هلل تمّكجه وقدرتوه هلول التالهوب ب لفواظ اللغوة واشوتقاقاتها  ف وال 
 هن قرهة بديهته.

                                                 

 .293  ص1891اجظر   صوب امي   هبد الله بن المعتز شاهرا  قلر  دار الثوقافة  اللبعة األولل    (1)
 .93أحمد كما  زكي  الجقد األدبي الحديث  القاهرة  دار المعارف  د. . ص  (3)
            ص 1816العقواد  ابوون الروموي  حياتووه مون شووعرا  بيورو   دار الكتوواب اللبجواجي  اللبعووة القادقووة    (2)

111. 
وهووو كاتووب الوووزير القاقووم  أهاجووه الشوواهر هلوول بلوووال هووذا المجزلووة  إ  أجووه تووذكر لووه  وأاووذ يووو ر صوودر القاقووم    (4)

 فه اا ه اً   ذها.

 .1891-1862الديوان  تحقيي حقين جصار  القاهرة  ملبعة دار الكتب  اللبعة األولل    (5)
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الراويووة  (ل345/911وأّد  جشوو ته فووي بغووداد  وتوورّددا هلوول محموود بوون حبيووب )
الّجقووابة إلوول قووعة مع مووه اللغووود  إذ كووان "ير ووم إليووه فووي بعووض مفرداتووه اللغويووة 

 . قا  بعد هذا البي  (6)فيذكر شرحها في ديواجه معتمدا هليه"
ووووووووووه  قووووووووووحائب  د ُهووووووووووم   ووووووووووقا  أر ا  فقا

 
أشوووووووووووعلتها ب روق هووووووووووووا فاُهووووووووووويا جووووووووووووُبل   

(6) 

 

بة إذا كاجووو  يقوووا   فووور  أجوووبل إذا كوووان ظهووورا أقوووود  وبلجوووه أصوووفر  والقوووحا
 .(8)قودا  ولمع  البرقة في أقفلها  كاج  مث  الفر  األجبل  ألن البري أصفر

 وقد يشير إلل اقمه ويفقر هجه  فيقو  بعد هذا البي  
بِر بعدهم  (8)فللّدموِع   من   العيجين  هيجانِ   باجوا  فبان   مي    الص 

 ا قاح.قا  ابن حبيب يقا   هان الما  يعين هيجا وهيجاجا إذ
 (10)وأتاح  لوه هوذا الجشو ة أن يورود هون كبوار هلموا  هصورا مون أمثوا  ثعلوب

(  مموووا مّكجوووه مووون معرفوووة الغريوووب واألجقووواب واألابوووار  تقوووعفه "فلجوووة 381/814)
 .(11)متوّقدة الفهم وذاكرة قريعة الحفظ"

ومّما يد  هلل قعة هلمه واّلالهه هلل معارف زماجه قوله يوداهب أحمود بون 
 حين أالف وهدا في هدايا القمك  (12)بشر المرثدد

 (12)لك  الاير   أم  حو ا  اق ماِ  أروم ؟  أألحو   حو   األرِض أم حو   يوج ا 
                                                 

 .113العقاد  م. .    (1)
 .4/1423لديوان  ا  (6)

 .4/1423م.ن.    (9)
 .1/3434م.ن.    (8)

 .141هو أحمد بن يحيل بن يزيد  إمام الكوفيين في الجحو واللغةل الزبيدد  لبقا  الجحويين واللغويين    (11)
 .111العقاد  ابن الرومي    (11)
 كان بيجهما مداهبة.كان كاتبا في ديوان الموفي  كتب إليه ابن الرومي األشعار في القمك  و   (13)
 .5/3132الديوان   (12)
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ووو  األرض هووو الحووو  الووذد تووزهم األقووالير أجووه يحموو  الثووور الكبيوور الووذد  فح 
يحم  األرض  وحو  يوج  هو الحو  الذد ابتلم الجبوي يووج  )هليوه القوالم( و وا  

 .(14)ي القرآن  وحو  القما  هو البرج المعروف باقم الحو جب ا ف

وأالووم  شوواهرجا بووبعض هيوووب الله ووا   وبااصووة له ووة أهوو  الكوفووة  فقوود تهّكووم 
هلووويهم مووون اوووال  ه وووا  ف وووي  األهووورج  الكاتوووب الكووووفي  فجقووومعه يعّيووورهم بلغوووتهم 

 اللكجل  في قوله 
 جحووووووووووووووووووووووووووووون    إذا قولوجووووووووووووووووووووووووووووووا  لووووووووووووووووووووووووووووووهم

 
 (15)فومووووووووووووووووووووووون    قوولوهوووووووووووووووووووووووم ِجُحوووووووووووووووووووووووجل 

 

 فهو يرميهم بالع مة في لغتهمل ألجهم يقولون "جحجل" بد  من "جحن.

-واتاذ  هالقته بعلما  اللغة لابم العدا  الصري ل ويعدا المبرد            )
هووو( أكثوورهم إهرا ووا هوون شووعرا. وكووان الشوواهر يتوووّدد إليووه ليزّكووي شووعرا  فلمووا 391

اهم أبوو لالوب بون قولمة بون هاصوم . ومن الذين ه و(16)أافي في ذلك ه اا بعجف
. ويبوودو (17)( اللغووود الجحووود المعووروف  إذ  علووه موون " ملووة األ بيووا "211/813)

أجه لم ي بِد إه ابا بشعر ابن الرومي  ف ال هن أجه كوفي الموذهب. كوذلك لوم يقولم 
 .(18)( تلميذ المبرد من لقاجه232/825جفلويه )

شوعر ابوون الروموي  هووي  اقووتعما   وقوجقف هجوود م موهوة موون الق وايا المع ميووة فووي
أجووواع معيجووة موون األلفوواظ  واإلفووادة موون فئووا  معيجووة موون األلفوواظ  وبووروز ألفوواظ ااصووة فووي 
شعرا  واقتعما  بعوض الصويغ اللفظيوة  ومآاوذ لغويوةل واالصوة فوي الجتوائس التوي أقوفر  

 هجها هذا الدراقة.
                                                 

 .115العقاد  م.ن.    (14)
 .1/119الديوان    (15)

 .2/835م.ن.    (11)
 .1/115م.ن.    (16)
 .2/1358م.ن.    (19)
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 أوال: استعمال أنواع معينة من األلفاظ:

ي أجواها معيجة من األلفاظ  هي  األ داد  والغريب  اقتعم  ابن الروم
 واأللفاظ األه مية  واأللفاظ القوقية  والهتفا   وألفاظ األصوا .

 :األضداد -أ

وهوي مفووردا  توود  هلوول معجيووين متبووايجين  ورد  هجوود العوورب وكاجوو  قووّجة موون 
 . وقد لوحظ  لائفة مجها في ديوان شاهرجا  مجها (19)قججهم في األقما 

وت تي بمعجل "ظهر" حيجا  وبمعجل "باع دا" حيجا آار. ومن الثاجي قوله  ن:با -1
 في القاقم 

 بووووانا هوووون العوووويِن  وهووووو فووووي فكوووورد
 

 (31)أدجوووول  إلوووول  الووووّجفِ  موووون م عاجقهووووا 

 

وهي "ما هال مون األرض  وهوي موا اجافوض ألجهوا مقوي  الموا  إلول  تلعة: -3
كوووون تلعوووة  ومووورة الووووادد  فالمقوووي  كلوووه تلعوووة  فمووورة يصوووير إلووول أهوووالا في

 ل ومجه قوله في "بدهة" (21)يجحدر إلل أقفله فيكون تلعة"

 (33)من   ظبيٍة   أوفُ   هلل  تُلعاهُ   وشوي ما    الوّزمر     أهوا يباها
وتللي هلل األقود أو األبيض  وهي كثيرة الودوران فوي شوعرال فوي  جون: -2

 مث  قوله يصف الجاقة التي حملته إلل ممدوحه 
وجاةٍ   (32)ي ِدرٍع من القاِر فاحمِ تااي    ف  إليك  ركبجا  بلنا   وفا ا   ا

 أراد بال وجة جاقة قودا . 

                                                 

 .1811األجبارد  األ داد  تحقيي محمد أبو الف   إبراهيم  الكوي   دار الملبوها  والجشر    (18)
 .4/1128الديوان    (31)

 .351هو  ص1251ال واليقي  شرح أدب الكاتب  القاهرة  ملبعة القدقي    (31)
 .4/1488الديوان    (33)

 .1/3361م.ن.    (32)



 941 

الزوج الفرد الذد له قرين  ويقوا  لالثووجين زو وان. "والعورب تووفرد الوزوج  زوج: -4
في باب الحيوان  فيقولون  الر   زوج المرأة  والمرأة زوج الر    وموجهم مون 

ل المتعارف المشهور في العاميةل فإن الفصي  هو    ريا هل(24)يقو  زو ة"
"زوج" كموووووووووووووووووووووووووا ورد فوووووووووووووووووووووووووي القووووووووووووووووووووووووورآن  فوووووووووووووووووووووووووي قولوووووووووووووووووووووووووه تعوووووووووووووووووووووووووالل  

"  

  

"(25). 

 وقد قار ابن الرومي هلل هذا القاج ة  فيقو  زو ة في مث  قوله 
   زو وووووووووووووةا لووووووووووووويأجوووووووووووووا  يوووووووووووووران   و 

 
لاووفُ    (31)بوو   هلوول الِجعمووِة هجوود ابووِن اا

 
 ويقو  هلل الفصي  زو ا في مثو  قوله 
 هبلوووووووووووُ  بوووووووووووآدما قبلجوووووووووووا وبزوِ وووووووووووهِ 

 
ج ووووِة  الفوووردوِ  أف وووو   دارِ    (36)مووون   ا

 
يقا   "شوام قويفه قوله  وشوام قويفه  مودا"  ومجوه قوو  ابون الروموي فوي  شام: -5

 الغمد 

 فواظوجوووووووووووووووووُن بكلووووووووووووووووٍب شوووووووووووووووواما فيووووووووووووووووو
 

 (39)ووووووووووووووِه  الّليوووووووووووووث  ِمُالاباوووووووووووووه  وجاباوووووووووووووهُ  

 
 اد بو "شام" هجا أجشب.أر 

وهو القود أو ال عيف هلول احتموا  البورد  ومجوه قوو  ابون الروموي  صرد: -1
 في ال عف 

ِرد   فرُش ا  له ِفراشًا قاِاجا  أهلي ا   حتل  با ا  بينا  حالئ ٍ   (38)صا

                                                 

 .264األجبارد  األ داد    (34)
 .18األهراف اآلية   (35)
 .4/1564الديوان    (31)

 .2/838م.ن.    (36)

 .1/111م.ن.    (39)



 941 

 أراد بو "صرد" ال عيف هلل احتما  البرد.
كورا  وتكوون ثووِيبا  وقود قيو   "الكعواب التوي كعوب ثوديها  وقود تكوون ب َكعاب: -6

 .(30)فليق   د البكر"
 من ذلك قو  ابن الرومي 

 كووووووووم لووووووووديهم ِللاهوووووووووهم موووووووون كاعاووووووووابٍ 
 

 (21)وهووووووووووووووووو وٍز شووووووووووووووووبيهٍة بالكاعاووووووووووووووووابِ  

 

ف قوووام الكعووواب مقوووام البكووور  و علهوووا  ووود الثيوووب فوووي الشووولر األو   و عووو  الكعووواب 
 بمجزلة الع وز في معرض حديثه هن الامر في الشلر الثاجي.

. (32)تقم هلل معجيين مت ادينل "يقا  للقوة  مجة  ولل عف مجوة"و  المنة: -9
. مون ذلوك (33)وقّمي  المجون المجون "ألجها تذهب بمّجوة اإلجقوان وت وعفه"

 قو  ابن الرومي 

 هوجووووووووووووووووووووودد هليوووووووووووووووووووو   أاردا م ج تاووووووووووووووووووووه  
 

وووووووووع فا   (24)بلّيوووووووووِب الّليوووووووووِب ك ّلموووووووووا  ا

 

 أراد بالمجة هجا القوة.

الشوووعرا  فوووي هوووذا الظووواهرة اللغويوووة  ويشوووّك   فوووابن الروموووي يشوووارك كثيووورا مووون 
مصدرا لغويا يمكن ا هتماد هليه  إّ  أجه أدا  بعض األقما  في معجيين مت ادين  

  (35)وهي   تشتم  هلل لبيعة األ داد  من ذلك قوله في ابن موقل الزمن
                                                                                                                        

 زو ة.  الحالئ   مم حليلة  ال1/3588م.ن.    (38)

 .264األجبارد  األ داد    (21)
 .1/393الديوان    (21)

 .155األجبارد  م. .   (23)
 .151الديوان    (22)
 .1/1591م.ن.    (24)

 وهو ر   هابا ابن الرومي في لريقة أكله  فه اا الشاهر ورماا بالبا .  (25)
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 أتوووووول بلعوووووواٍم أذكوووووورا القوووووووما حاِتموووووواً 
 

بووووووووووووويِن حاتموووووووووووووا   (21)وأراكا للباوووووووووووووِ  الم 

 
  (37)لفظة "حاتم" هلل معجيين متبايجين هما ال ود والبا . وقوله في شجلف ف ورد

 جووووووووووووووو و الق وووووووووووووووب   هووووووووووووووون ي وق وووووووووووووووفٍ 
 

 (29)وأجووووووووووووووووووووووووووِ   لووووووووووووووووووووووووووه ي ووقووووووووووووووووووووووووووف   

 
ف ورد لفظة "يوقف" هلول معجيوين متبوايجين هموا ال موا  والقوب   وهوذا كثيور  

 في شعرا  و  شك في أجه يشّك  لفرة تاقد م بها هلل قائر الشعرا .
 :لغريبا -ب

هجوواك ظوواهرة لغويووة لوحظوو  بو وووح هجوود ابوون الرومووي  هووي ظوواهرة اقووتعما  
الغريب من األلفاظ والوهر مجها  وبااصة حين يقّلد ال اهليين  هلل شاكلة ألفاظوه 

  ابعثجوووة )صوووفة األقووود(  ت فووواف )درع(  ح ووون )مقوقوووة(  (39)فوووي وصوووف األقووود
حا وب(   و ب الب ويم ) وافي ذمرا  )زم رة(  الِقالم )الح ارة(  ِح واج )هظوم ال

 اللحم(.

 وهلل شاكلة قوله في وصف الدهر 
 إّن للووووووووووووّدهِر مج جوجووووووووووووًا فعال ووووووووووووو

 
 (41وه هقل أن يدورا لي مج جوج ُه) 

فلفظووة "مج جووون"  اهليووةل ومعجاهووا الوودو ب أو المحالووة التووي يقووتقل بهووا. ولعلووه فووي 
 تعّمدا الغريب يحاو  أن يرّد هلل من لعن في شعرا  إذ يقو  

وم   شعراً  وجاوُتوه    الع ريب    قود   ت وحوقن    الرا  (41)ما   أاُحوقا
                                                 

 .1/3312الديوان    (21)

قاقل مجها ليلة م ر ة  فه اها ه ا  فاحشا في إحدو وهشرين قيجة أهاج  ابن الرومي في أحد م القها  و   (26)
 قصيدة ومقلوهة.

 .4/1592الديوان    (29)

 .2/1144م.ن.    (28)
 .1/3493م.ن.    (41)

 .1/314م.ن.    (41)
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وموون هجووا بوودا  اهليووا أكثوور موون ال وواهليين ليوود  هلوول براهتووه فووي اللغووة وهلمووه 
بغريبهووا.  يوور أن هووذا   يتحووو  إلوول ظوواهرة هامووة فووي شووعرا  إذ إّن تعووابيرا القووهلة 

 .(42)لفاظ"تمأل ديواجه بف   "جفورا من التداا  في األ
كذلك تكثر في شعرا األلفاظ العامية التي شواه  فوي هصورا  مثو  المدحل وة  

. وهووو كمووا يوورو (43)بقوولام  قيبوواج  و يرهووال وهووي ألفوواظ   ج وودها فووي معووا م اللغووة
ابوووووون رشوووووويي  يللووووووب صووووووحة المعجوووووول و  يبووووووالي حيووووووث وقووووووم موووووون ه وجووووووة اللفووووووظ 

ل (45)لشواذة  مون ذلوك  "اللصواب"ل فقد ياتار األلفاظ الغريبة والكلما  ا(44)واشوجته
ل أد (47)ل أد القوالدة  و"القوبس"(46)أد شعاب الوادد واللري ال يقة  و "القااب"

ل  موم ذهلبوة وهوي الجاقوة (49)ل أد واقم  و "الذهالب"(48)الارز األقود  و"مارفس"
 القريعة. واألمثلة كثيرة.

         (51)بظووورم"  و "ت(50)وقووود يتعوووالل ألفاظوووا   معجووول لهوووا  مووون ذلوووك  "شووويقبرقم"
بعوووض . وكوووان (55)  و"القووول ك "(54)  و"الازاكووو "(53)  و"الشوصووورو"(52)و" ووويعوز"

 هذا الكلما  شائعا في هصرا ثم اجقرض  في حين كان بع ها اآلار من صجعه.
                                                 

 .119 ورج  ريب  ابن الرومي  دراقة هامة  بيرو   دار الثوقافة  د. .  ص  (43)
 .29  ص1899ن الرومي في اله ا   لجدن  دار القاقي  جازك قابا يارد  ك  ما قاله اب  (42)
  1891ابوون رشوويي  العموودة  تحقيووي محموود محيووي الوودين هبوود الحميوود  بيوورو   دار ال يوو   اللبعووة الاامقووة    (44)

1/131. 
 .1/358الديوان    (45)
 .1/356م.ن.    (41)
 .3/465م.ن.    (46)
 .3/482م.ن.    (49)
 .1/332م.ن.    (48)
 .1/3311 م.ن.   (51)
 .1/3418م.ن.    (51)
 .2/1111م.ن.    (53)
 .2/863م.ن.    (52)
 .4/1412م.ن.    (54)
 .4/1412م.ن.    (55)
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 :األلفاظ األعجمية -ج

ثام ة قمة لغوية في شعر ابن الرومي  وهي اقتعما  األلفاظ األه مية  التي 
ا جتي ة ا متزاج الح ارد  وقد أدا  كثيرا مجها في شعرا  وبااصة شاع اقتعماله

 األلفاظ الفارقية.
وهو كثيرا ما يحشدها فوي شوعرا بقصود التظوّرف والقوارية مون مه ويوه  كقولوه 

 في البيهقي 
تاهوووووووووووووا  كووووووووووووم  أكووووووووووووو ا البيهقوووووووووووويا أ ُ را

 
وٍ  قوووووووووليِ  أزوا ِ    (51)فوووووووووي بلوووووووووِن ز 

 
 يوووووا أصووووولما الك ووووووِ  هووووواكا   ووووواِمجاه

 
وووووووووُدعا أ جووووووووووٍف وصووووووووولما  أكووووووووووا ِ    (56) ا

 
 ت ه وووووول فته ووووووو فووووووال تزيوووووود   هلوووووول

 
 (59)تكشوووووووووويِف  هٍ  وهوووووووووودِر فراووووووووووا ِ  

 
فاجتوشار ألفاظ فارقية مث   زو  وكو  وفراا  في أبيا  ه ا  تقرد  

 بين الجا  دلي  هلل فهم لمعاجي هذا األلفاظ وتقّبلهم لها.
   بعيجها  ومجها وكان ابن الرومي يكثر من هذا األلفاظ في مو وها

 اآلالت الموسيقية: -1
وأ لب ما تحد ث هجه كان من اآل   التي اتاذها الفور   مثو   باوُمل وهوو  

أ لظ أصوا  العود  وزيرل وهو الدقيي من األوتار  وداُقتاباُجدل وهو رقص الم وو  
 إذا أاذ بع هم يد بعض  ولجبور.

  حديثووه هوون القيووان  إذ ويصووف هووذا اآل   وصووفًا لريفووًا مبتكوورًا موون اووال 
 يشبهها باأللفا  فيقو  

 كوو   لفووٍ   ي وودهل ب قووما  شووتل
 

 (58)بووووووووين   هوووووووووٍد  ومزهووووووووٍر  وكوووووووورانِ  

 
                                                 

 زو   شرير وفاقد الالي.  (51)

 كو   أذن.  (56)
   فراا   الحرب وال دا .2/1354الديوان    (59)
 .1/3489م.ن.    (58)
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 األزهار والورود: -2
وأ لوووب مووووا أوردا مجهوووا فووووي ديواجوووه كووووان مموووا ورد فووووي الشوووعر ال وووواهلي مثوووو   

قوتادم "البجفقوس" "شاهقفرم" وهو الريحان. وي عّد الجر   أكثرها دوراجا في شعرا. وقود ي
 هلل أصله الفارقي "باجاُفِشه"  ويشبهه بآثار القرص في الادود  إذ يقو  

 اشوووووووووورُب  هلوووووووووول  زهوووووووووور البجفووووووووووو
 

 ووووووووووووووقُس  قبووووووووووووو   ت جيوووووووووووووب  الحقوووووووووووووود 
 

 فووكوو جوموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا أوراقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه
 

 (11)آثوووووووووووار  قووووووووووورص فوووووووووووي  الاووووووووووودود 

 
 األشجار والنبات: -3

  (61)والكموووون وهوووي كثيووورة الووودوران فوووي شوووعرا مثووو   األتر وووة  والاشووواا   
. وكووووان للموووووز أوفوووول جصوووويب موووون محب ووووة الشوووواهر  إذ كووووان يعووووّدا  ووووذاً  (62)والموووووز

 للقلوب  فجقمعه يقو  
 للموووووووووووز إحقووووووووووان  بووووووووووال ذجوووووووووووبِ 

 
 لووووووووووووووووووي  بمعوووووووووووووووووودوٍد و  محقوووووووووووووووووووب 

 ِِ 
 يكوووووووواد  موووووووون موقعهووووووووا لمحبوووووووووبِ 

 
 (12)يدفعوووووووووووه البلوووووووووووم   إلووووووووووول القلووووووووووووبِ  

 
 األطعمة واألشربة: -4

  (66)  وفوووالوذ(65)  ولبووورزد(64)قوووية مثووو   دوشوووابوهوووو يوردهوووا ب قووومائها الفار 
وأصلها  (69). وقد يورد بعض األلعمة الهجدية مث  األبهل(68)  وقكباج(67)ولوزيجس

                                                 

 .3/35أبو هال  العقكرد  ديوان المعاجي   (11)

 وهي لفظة هبراجية.  (11)
 وهي لفظة هجدية.  (13)

 .1/318الديوان   (12)

 وهو جبيذ التمر.  (14)

 جوع من القكر.  (15)

 حلوو من الدقيي والعق  والما .  (11)

 حلوو تشبه القلائف.  (16)

 لحم يلبخ با .  (19)

 أرز يلبخ باللبن والقمن.  (18)



 913 

"بهتوووا". وهجووواك ألفووواظ ااتلوووف فوووي أصووولها  مووون ذلوووك  اقوووفجل )الامووور( روموووي وقيووو  
 فارقي. واجدري  )من أقما  الامر( فارقي وقي  يوجاجي.

ب الشواهر  برقتوه واجقويابه  فيكتوب إلول صوديقه ابون وكان اللووزيجس يجوا  إه وا
  (70)بشر المرثدد  مهجئا ولالبًا حقه من اللوزيجس  إذ يقو 

    يالئّجوووووووووووي مجوووووووووووك  لووووووووووووزيجس  
 

بوووووووووووووووووووووا   إذا بووووووووووووووووووووودا أه وووووووووووووووووووووبا أو ه  
 

 ألفاظ مختلفة: -6
مثوو   بازيووارل مووروض البوواز  وببوورل القووبم  وشوويرل األقوود الهجوودد  ودقووتي ةل 

ر اووالص  وهفوو ل امقووة  وبووجسل تقووعة  الكذاووذاال القهرماجووة  الحزمووة  وديووزجل  يوو
 وأشباا هذا األلفاظ.

و  ريووب فووي أن  ووزو هووذا األلفوواظ بوودأ مجووذ العصوور ال وواهلي  إذ كاجوو  هجوواك 
هالقووا  توووربل العوورب بوووالفر . وازداد اجتشوووار هووذا األلفووواظ فووي العهوووود اإلقوووالمية  

ر  في ظ  الح ارة اإلقوالميةل وبااصة العهد العباقي  هجدما تقارب العرب والف
وهي ح ارة كان للفر  فيها جفوذ كبير. وو ود هذا األلفاظ في شوعر ابون الروموي 
يد  هلل التلور ويوحي بالت ديد.  ير أن شاهرجا لم يكن أو  مون يفعو  ذلوك مون 
الشووعرا   فقوود كووان األهشوول أو  موون حشوود األلفوواظ األه ميووة فووي شووعرا  وتبعووه فووي 

 ذلك أبو جوا .
 :األلفاظ السوقية -د

كووان ابوون الرومووي يقووتعم  أحياجووا بعووض األلفوواظ والعبووارا  القوووقية  موون ذلووك  
 لفظة "تاقواو" بمعجل "يقاود"  في مث  قوله 

 قّومتوووووووووووووه بالّشووووووووووووووتم  ي هووووووووووووودو لووووووووووووووه
 

توووووووووووووووه  تاُقووووووووووووووووواو  فلوووووووووووووووم أ ووووووووووووووووُد قيما
(61) 

 
                                                 

 .1/326الديوان   (61)
 .1/58   م.ن.  (61)
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 .(72)قا  الفرا   "هذا الشي    يقاود كذا  ولم يعرف هذا   يقوو كذا"
هي هبارة قووقية يو تي بهوا كجايوة هون الجودم  (73)لك هبارة "يع جي إبهامي"وكذ

في  ير مو م من ديواجه  والم لوف في هذا المو م "قره  قجي" أو "ه    
 األجام "ل قا  الجابغة 

 ولوووووووووو أّجوووووووووي ألعتوووووووووك فوووووووووي أموووووووووورٍ 
 

 (64)قرُهوووووووو   جدامووووووووًة موووووووون ذاك ِقووووووووّجي 

 

    وقوووووووووووووووووووووا  تعوووووووووووووووووووووالل 

   

  (75). 
وكذلك هبارة "يوجل  ال ودار" هوي هبوارة قووقية يو تي بهوا إلظهوار هودم المبوا ة 

  (76)بمه وا  هلل جحو قوله في األاف 
 قوووووووووووو  لووووووووووووه ياووووووووووووُجِل    ال وووووووووووودارا إذا

 
وووووفا إذا امتع وووووا  وووووم  الص   (66)أهيووووا  وص 

 
  كلمووووة "الكجيووووف" بمعجوووول وممووووا هووووو مشووووهور هجوووود العوووووام فووووي العووووراي اقووووتعما

 "المقتراح"  وقد ورد  في ه ا  همرو )كاتب القاقم( إذ يقو  
 بووووووووووووووووو  أجووووووووووووووووووف  همووووووووووووووووورو وفووووووووووووووووووا

 
 (69)بوالووهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة  وكووجويوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووف 

 

                                                 

 .232  ص1896  ماتار الصحاح  الكوي   دار الكتاب العربي  اللبعة األولل  الرازد  (63)
 .3269-1/3219الديوان   (62)
 .134ديوان الجابغة  تحقيي فوزد هلود  بيرو   الشركة اللبجاجية للكتاب  د. .  ص  (64)

 .118قورة آ  همران  اآلية   (65)
 بإيذا  ابن الرومي  فه اا الشاهر ه ا  مقذها. هو أبو الحقن هلي بن قليمان  جحود بصرد  أولم  (61)

 .4/1411الديوان    (66)

 .4/1133م.ن.    (69)
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وكذلك كلمة "بلّوا " بمعجول شوديد الكوذب والبهتوان  وهوي باقوتعمالها وصويغتها 
ح بها هلي بون هامية  وما زال  مقتعملة في كالم العوام  وقد ورد  في  مية يمد

 يحيل ويعاتبه إذ يقو  
 (68)وِن   م ِ ّدًا   لالهٍب   بّلا ؟  أين ته يرك الّرواح هلل األيو

إن هوووذا األلفووواظ محووودودة فوووي شوووعرا  فقووود حوووافظ هلووول الصووويا ة العربيوووة فووووي 
مفرداتها وتراكيبها. ت در اإلشارة إلول أن هوذا األلفواظ القووقية اجتشور  فوي هصورا  

 . ومن القما  التي تج م إلل األلفاظ القوقية إقفافه اللفظي  وبااصة في اله ا
 فقد أتل في أها يه بكثير من األلفاظ الفاحشة العارية. 

 :الهتفات -هـ

 حووظ العقوواد أن ابوون الرومووي يكثوور موون الهتفووا  مثوو  قولووه  " وولة   وولة"  و 
را  "قوووو ة قوووو ة"  و "لهوووف جفقوووي"  إلووول  يووور ذلوووك مووون اللفظوووا  الكثيووورة فوووي تعبيووو

 اللغا  األوربية.
. وقوود (80)وهووذا الهتفووا  فووي رأيووه "م لوفووة فوويمن كووان لووه مووزاج كمزا ووه المتوووفز"

اقتعملها في مو ووها  بعيجهوا  كالتحّقور هلول جعيموه ولهووا  أو فوي مقوام قواله 
 لصحبة دجيا  هلل شاكلة قوله 

 قووووووووووووو ًة قووووووووووووو ًة لصووووووووووووحبة دجيووووووووووووا
 

 أقووووووووووووال  مثلووووووووووووه موووووووووووون األصووووووووووووحابِ  
 

 لهووووووفا جفقووووووي هلوووووول مجوووووواكير للجاكووووووو
 

 (91)ٍف ه ابِ وِر   اٍب ذود قيو  

                                                 

 . الته ير  القير في الها رة مجتصف الجهارل األين  الحية الذكر.5/3161الديوان    (68)

 .243العقاد  ابن الرومي   (91)
 .1/394الديوان    (91)
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وكثيرا ما يقتعملها في توقريم مه ووا أو توبياوه  هلول شواكلة قولوه فوي ابون  
  (82)البرا 

 قووووووووووأة قووووووووووأة لوووووووووك ابووووووووون  البووووووووورا 
 ِِ 

 (92)يوووووا  بووووودي ا  . . . . . . . . . .  

 
  (84)وقوله في ه ا  أبي قويد بن أبي العتاهية

 قووووووووووووووووووأًة قووووووووووووووووووأًة لعوووووووووووووووووالِم هلووووووووووووووووومٍ 
 

 (95) وووووووووووووامٍم  بيجوووووووووووووه وبوووووووووووووين . . .   

 

 :ألفاظ األصوات -و

جالحظ في مع مه اللغود لائفة من األصوا   وهي أصوا  يقتعملها في 
أ را ه الشعرية العديدة  تقعفه في ذلك أذن واهية تعشي الصو  ال مي  وتجفر 

 من الصو  القبي .

ن   وكثووور  األصووووا  فوووي شوووعرا كثووورة مفرلوووة  إذ راح يجشووورها فوووي وصوووف مووو
ي يد الغجا  من مغّجين ومغّجيا . فإذا قرأ  ما قالوه فوي اللجبوورد الوذد إذا تغّجول فوو 

  وفووي دبوو  المووذذن الووذد إذا صوودح فووو "صووو  (86)"هوووا  كلووب هلوول أوتووار مجدفووة"
  وفووي كجيووزة التووي (88)  وفووي جزهووة التووي تعووود "فتليوو  مجووك الحووزن"(87)رهوود يوور  "

هلموو  كيووف كووان  – (90)جلف" البقباقووة الهوودارة  و "شوو(89)"توتوووجا ل وهودهووا بوجهووويي"

                                                 

 هو.381أحد هلما  ومشايخ الحديث  توفي قجة هو محمد بن أحمد بن البرا   قاٍض و   (93)
 .1/113الديوان    (92)

 اقمه هبد القود  يبدو أجه ابن الشاهر المعروف أبي العتاهية.  (94)
 .1/114الديوان    (95)

 .1/3549م.ن.    (91)
 .2/1184م.ن.    (96)
 .1/168م.ن.    (99)
 .2/1345م.ن.    (98)
 .2/1344م.ن.    (81)
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يجفر من تلك األصوا  القبيحة ويقار مجهوا فوي آن واحود. وفوي المقابو  كوان يهفوو 
إلووول قوووماع مووون ي  وووُدن الغجوووا   وي لوووُبن إليوووه اللووورب وي وووزُلن هجوووه الحوووزنل فيقووورظهن 

هووا ووحيوود ك جهووا "قمريووة ل (91)ويفووتنا فووي تشووبيهاته  فصوووتهن "مشوووب بغجووة الغووز ن"
 .(92)تغريد"

وكما يفيد ابن الرومي من هذا األصوا  في ه ائه ومديحه يفيد مجها في 
 الوصف  هلل جحو ما جرو في هذا البي  الذد يصف فيه ابن آوو 

 كووووووو ّجيا موووووووا  جب هووووووو   صوووووووحبي لشووووووو جهم
 

وووا  إذا موووا ابووون  آوو آاووورا الليووو  واُهواها
(82) 

 
 .والوهوهة صو  بجا  آوو  ف ال هن الذئاب والكالب

 ثانيا: اإلفادة من فئات معينة من األلفاظ:

مووون يلوووالم ديووووان ابووون الروموووي يالحوووظ قوووعة مع موووه اللغوووود  ففيوووه مفوووردا  
متجوهوووة  إذ تووووترّدد فيووووه ألفووواظ ديجيووووة  وأقوووما  المالئكوووة  وأقووووما  األجبيوووا  والرقوووو   
لمامووووه بماتلووووف  وأقوووما  الر ووووا  وألقووووابهم  مموووا يوووود  هلوووول موووودو معرفوووة الشوووواهر وا 

 هصرا.معارف 
 :ألفاظ دينية -أ

توترّدد في شعر ابن الرومي إشارا  إلل شوعائر ال واهليين وجقوكهم  وفوي  يور 
مو م مجه جراا يعتمد هليهوا فوي صويا ة معاجيوه  ويصوبغها بصوبغة  ديودة ماتلفوة 
هن مفهومها ال اهلي ااتالف هبادة الله في اإلقالم هجهوا فوي ال اهليوةل مون ذلوك 

 و  ماالبا جفقه تصويرا لممدوحيه  إذ يق

                                                 

 .2/1344م.ن.    (81)
 .3/612م.ن.    (83)
 .4/1461الديوان    (82)
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 ظللوووووو   هلوووووول شووووووِر الح ووووووارِة هاكفوووووواً 
 

 (84)وليقووووووُ  لع ّبووووووواِد الح وووووووارِة أهموووووووا    

 
 وفي مو م آار جراا يذم أه  الزمان  ويصّور ي قه من ممدوحيه  إذ يقو  

 فاووووووووداِع اللئوووووووواما فمووووووووا ثووووووووواب  مووووووووديحهم
 

 (85)إ  ثووووووووووووووووواب  هبوووووووووووووووووادِة األوثوووووووووووووووووانِ  

 
د ا وق وواهًا وقد يشير إلل هوذا األوثوان فوي معورض ه ائو  ه المقوذع  فيوذكر وا

 ويغوثا ويعوي وجقرًا و  ا والع زو  كقوله في ابن معدان 
د    فولووووووووووووووووووووووووووووه موووووووووووووووووووووووووووون الوووووووووووووووووووووووووووّروِم  وا

 
 ولووووووووووووووووه مووووووووووووووووجهم أاوووووووووووووووووهم  ق ووووووووووووووووواع   

 
 ولووووووووووووووووووه مووووووووووووووووووجهُم أاوووووووووووووووووووا يغوووووووووووووووووووث  

 
 ولوووووووووووووووووه موووووووووووووووووجهُم يعووووووووووووووووووي  م لووووووووووووووووواع   

 
وووووووووووووووووووووووّزو  ولوووووووووووووووووووووووه جاقووووووووووووووووووووووور  و    وه 

 
وووووووووول  ذاك الباعووووووووووواع     (81)مووووووووووا لوووووووووووه   ح 

 
   ي قولووووووووووووووووووه تعووووووووووووووووووالل وقوووووووووووووووووود ورد  فوووووووووووووووووو 

   
     

    (97) . 
وكوووذلك أداووو  فوووي مع موووه اللغوووود كثيووورا مووون األلفووواظ والتعبيووورا  القرآجيوووة  جوووذكر  

 لائفة مجها 
 فقوله  ،أعجاز نخل منقعر -1

 (89)ّرياِح جايالقعرُ   بهم هاصف  ال  من   بعد   ما    ادرتهم  وك ّجما

   يشووووووووووووير إلوووووووووووول قولووووووووووووه تعووووووووووووالل  

   

                                                 

 .5/1885م.ن.     (84)

 .1/3428م.ن.    (85)

   البعاع  الثوق .4/1549الديوان    (81)

 .32قورة جوح  اآلية   (86)
 .5/1861الديوان    (89)
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  (99)"الوووذد تووورك  (100)ل فوووي حديثوووه هووون "إبوووراهيم بووون المووودبر
 مووم الووزجس وكوو جهم أصووو  جاوو  قوود اجقلعوو  موون مغارقووها وقووقل  هلوول األرض  وقوود 

 الري . هصف  بهم

 فقوله  ،اضرب بعصاك البحر -2
 موووديحي  هصوووا  موقووول  وذلوووك  أّججوووي

 
حا  ُح ا  (111) رب   به بحرا الّجدو فاتا ا

 (113)أايبعث    لي  مجه   داو ا  ق ّيحا  فيا لي ا شعرد  إُن  رب   به الّصفا

   يشوووير إلووول قولوووه تعوووالل  

    

  (103)  وقولوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه تعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالل 
   

   

   

  (104) إذ (105)ل فوووي حديثوووه هووون إقوووماهي  بووون بلبووو  
شووّبه مديحووه بعصووا موقوول التووي  وورب بهووا البحوور  و وورب بهووا الح وور فوواجب  . 

  فقا   ق مدح بايال  فلعله أن ي ود هلول هوذا القيوا . وذلك أجه مدح  وادا فبا 
 . (106)وقد أشاد الثعالبي بهذا المعجل البكر الذد ااترهه ابن الرومي

                                                 

 .31قورة القمر  اآلية   (88)
 هو.368 ولي ديوان الرقائ   ثم أصب  وزيرا في ههد المعتمد  توفي قجة  (111)
 ال ح    الما  اليقير.  (111)

 .3/531الديوان    (113)
 .12قورة الشعرا   اآلية   (112)

 .111قورة األهراف  اآلية   (114)
 هو في الق ن.369تولل الوزارة في ههد المعتمد  مدحه الشاهر ثم ه اا  ما  قجة   (115)

 .51  ص1866هرة  دار المعارف  الثعالبي  ثمار القلوب  تحقيي محمد أبو الف   إبراهيم  القا  (111)
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 في قوله  ،انفروا خفافا وثـقاال -3
وا أّيهووووووووووووووا الكوووووووووووووورام  افافوووووووووووووواً   اجِفوووووووووووووور 

 
 (116)وثوووووووووووقاً  إلوووووووووول العبيووووووووووِد الّلغووووووووووامِ  

 

  إذ يووووووووووووووووووووووشير إلووووووووووووووووووووول قولوووووووووووووووووووووه تعوووووووووووووووووووووالل  

   

   (108) .
 في اقتجفار المذمجين للث ر وا جتقام من صاحب الزجس الذد اجتهك البصرة.

 في قوله  ،أوهن البيوت -4
 كووووووووووووادكم معشوووووووووووور  وأوهوووووووووووون  بيوووووووووووو ٍ 

 
ُزِلهوووووا العجكبوووووو      (118)موووووا باجاُتوووووه  فوووووي  ا

 
   إذ يشوووووووووووير إلووووووووووول قولوووووووووووه تعوووووووووووالل  

  

  (110)   وهوووو هجوووا يّتاوووذ مووون بيووو  العجكبوووو
 مادة يالعها هلل أهدا  آ  وهب الذين مكروا بهم وأرادوا القو  لهم.

 في قوله  ،التنابز باأللقاب -5
 أجوووووووووووز ا اللوووووووووووه  فوووووووووووي الّتجوووووووووووابِز باأللوووووووووووو

 
 (111)ووووووووقاِب جاُهيوووووووًا   ف فحشووووووووا الّتلقيبوووووووا 

 

   ير إلوووووووووول قولووووووووووه تعووووووووووالل إذ يشوووووووووو

  (112) وهووووووو هجووووووا يه ووووووو أهوووووودا ا بالتجووووووابز .

                                                 

 .1/3291الديوان    (116)

 .41قورة التوبة  اآلية   (119)
 .1/211الديوان    (118)

 .41قورة العجكبو   اآلية   (111)

 .1/341الديوان    (111)

 .11قورة الح را   اآلية   (113)
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باأللقوووواب محووووواو  أن يبووووِرت جفقوووووه موووون تهمتوووووه بالزجدقووووة التوووووي جقلوووو  إلووووول القا وووووي 
 .(113)يوقف

 في قوله  ،الجروح قصاص -6
 ي رُحوووووووووووججا بجوووووووووووواظٍر مووووووووووا إُن لاجوووووووووووا

 
 (114)مووووجهّن هجوووود  ووووراحهن   ِقصوووواص   

 

  إذ يشووووووووووووووووير إلوووووووووووووووول قولووووووووووووووووه تعووووووووووووووووالل 

   (115)  فوووي حديثوووه هووون أثووور العيوووون  وهوووو  يووور قوووادر هلووول
 ا قتصاص مجها.

 في قوله  ،حمر مستـنـفرة -7
 وكو ّجوهووووووووووووووووووووووووم موووووووووووووووووووووووون اوووووووووووووووووووووووووفهم

  
ووووووووور   جووووووووووافر   مووووووووون ققووووووووواور  م   (111)ح 

 

   إذ يشووووووووير إلوووووووول قولووووووووه تعووووووووالل 

    

  (117) فالحمر الوحشية إذا هايج  األقد هرب ل كوذلك .
هووذ   الووباال  إذا رأوا العفوواة هربوووا مووجهم كمووا يهوورب الحمووار موون األقوود  وهووو هجووا 

 يّتاذ هذا الصورة مادة يالعها هلل قوم باال .
 في قوله  ،َصعودا -8

                                                 

ّم إليه ق ا  ال اجب الشرقي من بغداد361ولي ق ا  البصرة وواقل قجة   (112)  .هو  و  

 .4/1261الديوان    (114)

 .45قورة المائدة  اآلية   (115)

 .4/1119الديوان    (111)

 .51-51قورة المدثر  اآلية   (116)
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ع وداق  رِهي   ماُن   جوبوووووووووا  تعّرضا لي صا وأكوووووووووود مووووووووون مياِقوووووووووميا ال ا
(119) 

 
  أاوووووووووذ شووووووووولرا األو  مووووووووون قولوووووووووه تعوووووووووالل 

  (119)  فهووو يتوهوود اصووومه موون الشووعرا  به ووا    يلوواي  
ي ووعفون هجووه كمووا ت ووعف قوووة موون يصووعد فووي ال بوو . ويشووير إلوول هووذا القووو  فووي 

 .(120) ير مو م من ديواجه
 في قوله  ،عاصف الريح -9

  ووووووا ُ  بكووووووِ  شووووووروٍد ك وووووو ا جا يووووووةٍ 
 

 (131)قووووووليمان   كعاصووووووِف الووووووّريِ   يحوووووودوها 

 
  إذ يشوووووووووووير إلووووووووووول قولوووووووووووه تعوووووووووووالل  

   

   

     (122) .
 ويّتاذ هذا الصورة مادة يالعها هلل قصائدا القائرة في البالد.

 قوله في  ،العُرجون -10
 (132)حتل ي رو جاحاًل في شاُاِص ه ُر ونِ   ت تي  هلل  القمِر  الق ارد حوادث ه

  إذ اقووووووووتّ  صووووووووورته مووووووووون قولووووووووه تعوووووووووالل  

    

                                                 

 .1/239الديوان    (119)

 .16قورة المدثر  اآلية   (118)

 .3/164الديوان    (131)
 .1/3423  م.ن.   (131)

 .91قورة األجبيا   اآلية   (133)
 .1/3415الديوان    (132)
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   (124) .
 ون القديم.وهذا صورة يالعها هلل جقصان الشي  بعد تكامله  إذ يصير كالعر 

 في قوله  ،فـتـنة -11
 أو د جوووووووووووووووووا أجوتوووووووووووووووووُم  لجووووووووووووووووا ِفووووووووووووووووتان  

 
ووووووووووووووووووون     (135)وتوفوووووووووووووووووووارقونا  فو جووووووووووووووووووووتم  ِمحا

 
  أاوووووووذ شووووووولرا األو  مووووووون قولوووووووه تعوووووووالل 

  
   

     (126)  
 جة تشغ  القلب بالدجيا.ليبّين أن األو د فت

 في قوله  ،فغـزلك األنكاث -12
 (136)  تجقوووووووووووو ن  فغزلووووووووووووك األجكوووووووووووواث    ق   للف  ي  إذا اجتحل في جق ه جكاث  

 
   جظوووووور فووووووي شوووووولرا الثوووووواجي إلوووووول قولووووووه تعووووووالل 

   
     (128)  

الووذد  ووربه لموون جكووث ههوودا مووادة يالعهووا هلوول مه وووا "ف ووي   فيّتاووذ موون هووذا المثوو 
 األهرج".

،ال يرقبون إال -13  في قوله  ّّ
 لووووووووووم يراقووووووووووُب إّ   ولووووووووووم يوووووووووورج  أن يوووووووووو 

 
تووويا يوموووًا يمشوووي هلووول اقوووتحيا  

(138) 

 
                                                 

 .28ة ي   اآلية قور   (134)
 .1/3511الديوان    (135)

 .9/39  39قورة األجفا   اآلية   (131)
 .1/419الديوان    (136)

 .83قورة الجح   اآلية   (139)
 .1/118الديوان    (138)
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    جظووور فوووي شووولرا األو  إلووول قولوووه تعوووالل
     (130) قولووووه   وفووووي الثوووواجي إلوووول

   تعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالل 
    (131) وهوووووووو .

 هجا يّتاذ من جكث العهد والتاّلي هجه مادة يالعها هلل صديقه التوزد الشلرج ي.
 في قوله  ،مذبذبين بين ذلك -14

 كووووووويف أه ووووووو م ذبووووووذبًا بووووووين شووووووّتل ؟
 

 (123)   إلووووووووووووووووول هوووووووووووووووووذ  و  هوووووووووووووووووذ  ِ  

 
  ا موووووووووووون قولووووووووووووه تعووووووووووووالل إذ اقوتووووووووووووومد 

     

    (133)  فوووووووووووووووي ه ائوووووووووووووووه ابووووووووووووووون
الكفووور واإليموووان  فوووال هوووو مووون   ليالوووم هليوووه صوووفة الحُيووورة والتووورّدد بوووين (134)الابوووازة

 المذمجين و  هو من الكافرين  ب  هو في  ال  مبين.
 في قوله  ،واملعونين أينما ثـقـف -15

 ك جوووووووووووووووه الوووووووووووووووّدهر  مووووووووووووووون هزائموووووووووووووووه
 

 (125)يلعجووووووووووووووه  اللووووووووووووووه  أيجمووووووووووووووا ث وووووووووووووووِقفاا 

 
   إذ يشوووووووووووووووووووووووووووير إلووووووووووووووووووووووووووول قولوووووووووووووووووووووووووووه تعوووووووووووووووووووووووووووالل 

   

   (136) فوووي ه ائوووه "قوووليمان .
                                                 

 .11قورة التوبة  اآلية   (121)
 .35قورة القصص  اآلية   (121)
 .1/89الديوان    (123)

 .142قورة الجقا   اآلية   (122)
 و بكر محمد بن هبد الله بن يحيل  له شعر كثير في الزهد.هو أب  (124)
 .4/1561الديوان    (125)

 .11قورة األحزاب  اآلية   (121)
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ب جووه   (138)إثوور هزيمتووه فووي لبرقووتان أمووام الحقوون بوون زيوود العلووود (137)بوون هبوود اللووه"
 مبعد هن رحمة الله أيجما و د.

 في قوله  ،نار إبراهيم -16
 أوقووووووودا الحقووووووون  جووووووواراا  مووووووون وحيووووووودٍ 

 
 فووووووووووووووووي اووووووووووووووود  موووووووووووووووا شووووووووووووووواجه تواووووووووووووووووديد   

 
 فهووووووووووووي بوووووووووووورد   باووووووووووووّدها وقووووووووووووالم  

 
هيووووووووود    هووووووووود    ا وُهووووووووويا للعواشقووووووووووين    

(128) 

 
   إذ اقووووووووووووتمّدا موووووووووووون قولووووووووووووه تعووووووووووووالل 

    

  (140)ي ورب بهوا    وراح يتاذ من هذا الجار التوي
 المث  في البرد والقالمة مادة لغزله في وحيد. 

 وقد شّبه بها الامر فقا  
 رأُ  جووووووووووووارا إبووووووووووووراهيما أّيووووووووووووام أوقوووووووووووود 

 
 وحاز  من األوصاِف أوصافاها الح قجل 

 وقوووووووالِمهاحكوووووووُ  جوراهوووووووا فوووووووي باُردهوووووووا 
 

 وباتوووووووووووو  بليووووووووووووٍب   ي وووووووووووووازو و  ي حكوووووووووووول 
 

 في قوله  ،يخصفان من ورق الجنة -17
افا  كاصِف   آدما   من   أوراِي   ّجتهِ   (141)ولم  يكُن قب ا ذاكا الاصِف ااص 

   وفيوووووووووووووه يشوووووووووووووير إلووووووووووووول قولوووووووووووووه تعوووووووووووووالل 

   

   

                                                 

 هو.315هو من بجي لاهر  حكم بغداد بعد أايه ه بيد الله. توفي قجة   (126)

 ثار هلل الدولة العباقية بعد مقوتو  يحيل بن همر.  (129)

 .3/613الديوان    (128)

 .18األجبيا   اآلية  قورة  (141)
 .65-1/64الديوان    (141)
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     (142) فهوووووووو يّتاوووووووذ مووووووون  
 أك  آدم من الش رة المحرمة مادة يالعها هلل جفقه حين أاذ يتكّقب بشعرا.

هلل هذا الجحو راح ابن الروموي يجشور فوي شوعرا  وّوًا إقوالميا هلول حوظ كبيور 
مووون اللرافووووة  ويّتاووووذ مووون األلفوووواظ والتعبيوووورا  القرآجيووووة موووادة يالعهووووا هلوووول ماتلووووف 

 اله ا  والغز .أ را ه الشعرية وبااصة المدح و 
 ومن اللريف أن يذكر كلمة "ِ يزو" في شعرا  إذ يقو  

وووورٍ      تققووووِم الّ وووويزو كققوووومِة معشا
 

 (142)جصووووووبوا موووووووازينا الفوا ووووووِ   ِموووووويال 

 

   وهووووووووووي كلمووووووووووة ورد  فووووووووووي قولووووووووووه تعووووووووووالل 

   (144)  ولووم توورد فووي  يوور هووذا القووو   و .
 ائرة.تللي إ   هلل الققمة ال 

 أسماء المالئكة: -ب
توترّدد في ديوان ابن الرومي لائفة من أقما  المالئكة  وفي  ير مو م مجه 
جراا يعتمد هليها في صيا ة معاجيه  ويالعها هلل أها يه ويقتغّلها في رقم 

 صورا أقوأ اقتغال .
ومن المالحظ أن مجكرا وجكيرا من أكثرها دوراجا في شعرا  وقد  علهما رمزا 

 ّرهب  هلل جحو قوله في "لحية أ همل " لل
 موووووا  رأتهووووووا هووووووين  امووووورت مووووووا رآهووووووا

 
 قووووووووووووووووووووووووولا إّ   أاهاوووووووووووووووووووووووو   بووووووووووووووووووووووووالّتكبيرِ  

 
 روهووووووووووووة  تقووووووووووووتاّفه لووووووووووووم  يار ُههووووووووووووا

 
 (145)موووووووون رأو و ووووووووها مجكووووووووٍر وجكيوووووووورِ  

 

                                                 

 .131قورة له  اآلية   (143)
 .5/1864الديوان    (142)

 .33قورة الج م  اآلية   (144)
 .2/839الديوان    (145)
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لاكاِي المو      .فقد ترا   له اللحية اوفا ورهبا ك جها في و ه مجكر وجكيرل ما
موا إي واع هوالم فا و  وهوو فوي قبورا  إذ يقوو  فوي أبوي و  يتوّرع أن يللب مجه

  (146)حقان الزيادد
 يوووووووووا م جكووووووووورًا وجاكيووووووووورًا أو عووووووووواا فقوووووووووُد 

 
 (146)الوتموووووووووا بقليوووووووووِ  الايوووووووووِر ملعوووووووووونِ  

 
ل (148)وج ووود فوووي شوووعرا إشوووارا  إلووول أقوووما  أاووورو  ومووون هوووذا األقوووما   إقووورافي 

 .(151)ل قابض األرواح  وميكا (150)  وهزرائي (149)صاحب الصيحة  و بري 
أمووا إبلووي  الاووارج موون زموورة المالئكووة  فووإن الشوواهر يّتاووذ مجووه مووادة يالعهووا  

 هلل مه ويه  وبااصة شجلف التي  علها هلل صورته  إذ يقو  
 إُن كوووووووووووانا إبلوووووووووووي   االقوووووووووووًا بشوووووووووووراً 

 
 (153)ف جوووووِ  هجووووودد مووووون ذلوووووكا البشووووورِ  

 

 أسماء األنبياء والرسل: -ج

ر موون أقووما  األجبيووا  والرقوو   إذا تتبعجووا شووعر ابوون الرومووي فإججووا ج وودا يكثوو 
ويعتمووود هلووول أابوووارهم وقصصوووهم فوووي أ وووراض بعيجهوووا كالمووودح واله وووا  والشوووكوو 
والعتوواب  ويصووو ها صوويا ة ااصووة تحقّووي لووه التعبيوور هوون تلووك األ ووراض  جووذكر 

 لائفة مجها.
 آدم )عليه السالم(: -1

                                                 

 هو.343ولي ق ا  ال اجب الشرقي من بغداد في ههد المتوك   وتوفي قجة   (141)

 .1/3451الديوان    (146)

 .5/1861م.ن.    (149)
 .5/1861.ن.  م  (148)

 .3/551م.ن.    (151)

 .5/1886م.ن.    (151)
 .2/881م.ن.    (153)
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فهو في  ير مو م يعتمد هلل أابارا في رقم صورا  هلل جحوو موا جورو  
ل إذ يّتاوووذ مووون قووو ود المالئكوووة آلدم موووادة (153)ي ه ائوووه أبوووي قوووليمان اللجبووووردفووو

يالعها هليه حين و دا لغير الله. وهلل جحوو موا جورو فوي ه وا  االود القحلبوي إذ 
   (154)يقو 

 للووووه  كلووووب   موووور   بووووي  فاقوووو ته
 

 والكلوووووووووووووب  معتووووووووووووورف  بكووووووووووووو  هووووووووووووووانِ  
 

 تقووووووو  لوووووويف  ووووووابجي م قتوجوووووووكفًا  أا
 

 ااقووووووووووووو  وأجووووووووووووو  واالووووووووووووود  أاووووووووووووووان؟ 
 

 يكفيووك   أجووك   ِصووُجو ا   موون  آدم
 

 وشوووووووووووريكه فوووووووووووي صوووووووووووورة  اإلجقوووووووووووان 
 

 إبراهيم )عليه السالم(: -2
أفاد من مشاركة ممدوحه فوي اقومه  هلول جحوو موا يلقاجوا فوي مدحوه إبوراهيم  

ل وة اللوه إلبوراهيم موادة ألها يوه  بن المدبر  وهو مودح بوالغ فيوه الشواهر. كموا اّتاوذ ا 
فوي ه ائوه "بووران" ب جهوا  هصو  اللوه ولوم تعورف لهوا لريقوا إلول  هلل جحو موا جورو
 اللاهة  إذ يقو  

ُ   قتحق  ُ  ل ووووووووووووووووووة اللووووووووووووووووووِه دونا  إبووووووووووووووووووراهيمِ   لو  ألاهُ   كما هاصا  (155)ا 

 

 إسماعيل )عليه السالم(: -3
وأفاد أي ًا من مشاركة ممدوحه في اقمه  فإقوماهي  بون بلبو  صوادي فوي  

  إذ هو مقّمل باقمه. وكذلك إقماهي  بن (156)هي وهدا صدقا يعاد  صدي إقما
 صادي يهدد هدد إقماهي  الذد يحدثوجا هجه القرآن. (157)حماد
 أيوب ويعقوب ويونس )عليهم السالم(: -4

                                                 

 .1/3548الديوان    (152)
 .1/3591م.ن.    (154)
 .1/3211م.ن.    (155)

 .3/521الديوان    (151)
 .4/1121م.ن.    (156)
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اقووتغ  ابوون الرومووي بعووض المحوون التووي جالوو  األجبيووا   وبااصووة أيوووب الووذد 
عقووب الوذد ذهوب قل ل الله هليه الوبال  والمورض فصوبر  ثوم كشوف هجوه الّ ور. وي

 بصرا حزجا هلل يوقف ثم ارتّد إليه هجدما  ا ا البشير.
فجراا يعاد  في محجته أيوب وير و أن يجا  من القاقم ما جاله أيوب ومن قبله 

 يعقوب  وقد رّدا إيماجه إلل الصبر  إذ ياالبه بقوله 
ُيووووووووو ليووووووووكا الشووووووووكاة  يووووووووا بوووووووون الوزيرا  وا 

 
 وووووووووووون فوووووووووووإّجي فوووووووووووي ِمحجتوووووووووووي أّيووووووووووووب   

 
  يوووورا أّجووووي أر ووووو كمووووا جووووا ا بالّصبووووو

 
 (159)ا جووووووووا ا  قبلاووووووووه  يعقوووووووووب  ووووووووور وموووووووو 

 
وكووذلك أفوواد موون محجووة يوووج  الووذد التقمووه الحووو  ثووم ألقوواا اللووه هلوول القوواح  

ل فجووراا يصووّور حالووه وقوود (159)وأجبوو  فوقووه شوو رة اليقلووين لتظلّووه وتقيووه حوور  الشووم 
 هجه  إذ يقو    اق  به الدجيا ويعتذر إلل إبراهيم بن المدبر من أمر بلغه

 بووووووّوأتجي موووووون حوووووووِ  يوووووووج ا مجووووووز ً 
 دجيادا   يي   مذ قال ا وظ لمة  

 فمتووووووووووول أجوووووووووووو    بمجبوووووووووووِ   اليقلوووووووووووين 
 (111)ِِ والمووو   يتبووم   ذاك أو تحييجووي

 

وكمووا راح يّتاووذ موون هووذا المحجووة مووادة  هتووذارا راح يّتاووذ مجهووا مووادة لعتوواب  
 .(161)كصديقه ابن بشر المرثدد الذد اجقلم هن هدايا القم

 سليمان )عليه السالم(: -5

                                                 

 .1/233م.ن.    (159)

 .3/44  1891  الصابوجي  صفوة التفاقير  بيرو   دار القرآن الكريم  اللبعة الثاجية  (158)
 .1/3566الديوان    (111)

 .1911  5/1331  1/294الديوان    (111)
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جراا يفيود مون المشواركة فوي اقومه  فو بو الفووار  أحمود بون قوليمان هوو ابون  
. وكذلك يهِجئ القاقم بمولود لوه  فيّتاوذ (162)المقّمل باقم من قار  الري  بمشيئته
 من هذا المشاركة مادة لتهجئته  فيقو  

ووووووووووِمّياً وق وووووووووول اللووووووووووه   أُن يكووووووووووونا قا
 

ِجياووووووووووووووووووووووووًا لو وووووووووووووووووووووووووِدِا  المو ووووووووووووووووووووووووودودِ    وكا
 

 لقوووووووووليمانا  وهوووووووووو فوووووووووي آ  وهوووووووووبٍ 
 

 (112)كقوووووووووووووليمانا فوووووووووووووي  بجوووووووووووووي  داودِ  

 
 داود )عليه السالم(: -6

أفووواد موووون ابوووور الاصووومين اللووووذين تقووووو را هليووووه المحوووراب  فووووي هتوووواب ابوووون  
 الذد جازهه القريض  فيقو   (164)ثوابة

 توفوووووووووووووووّردا بالكتابووووووووووووووة ثووووووووووووووم أ ووووووووووووووحل
 

 يجوووووووووووووواِزه جي القووووووووووووووريضا لكووووووووووووووي ياحيفووووووووووووووا 
 

 حوووووووووو دوجووووووووي الحليلووووووووةا ثووووووووم أجحوووووووول
 

 ياريوووووووووووووووووووغ  إلووووووووووووووووووول حليلتوووووووووووووووووووه الّلليفوووووووووووووووووووا 
 

 كوووووووورِب الّتقووووووووم والتقووووووووعين أ ووووووووحل
 

 (115)ي جووووووووووووووووازع  رب  واحوووووووووووووووودٍة  ووووووووووووووووعيفا 
 

كما أفواد مّموا اّصوه اللوه بوه مون تقوبي  الليور معوه إذا قوّب ل وكوان إذا قورأ  
   في وصف هازف هلل العود  بقوله (166)اقتمع  لقرا ته وبك  لبكائه

 تاقووووووووووت ج   الّليوووووووووور  إلوووووووووول قوقووووووووووهِ 
 

 (116)موحوووووووووووووووووووووووووووووووووراب   داودِ كو ّجووووووووووووووووووووووووووووووووه  

 
وهلل جحو ما جرو في هذا األبيا   التي يصف فيها صو  بقتان إذ  

 يقو  
                                                 

 .2/811م.ن.    (113)
 .3/116م.ن.    (112)

 هو.366كان كاتبا في قامرا   كتب للقائد التركي بايكباك  توفي قجة   (114)

 .4/1566الديوان    (115)

 .3/361الصابوجي  صفوة التفاقير    (111)
 .3/913الديوان    (116)
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 ك ّجهوووووووووووووا موووووووووووووا رأتوووووووووووووِك  صوووووووووووووادحةً 
 

وووووووووورِ   م  ووووووووووف  الزا وووووووووود ح  الووووووووووو ري   ه ك   والصا
 

 يقوووومُعنا أو  يقووووتفُدنا  مجووووك  شوووو اً 
 

ووووووورِ    والت مووووووور  ي متوووووووار مووووووون  قووووووورو  ها ا
 

 كوووووووووووووووووووو ّن  داودا كووووووووووووووووووووان يومئووووووووووووووووووووذٍ 
 

بووووووووووورِ   يتلوووووووووووو   (119)زبوووووووووووورًا  م لوووووووووووّينا الزا

 
 عيسى )عليه السالم(: -7

مادة يالعها هلل ممدوحيه  هلل جحوو  -بإذن الله  -اّتاذ من إحيائه الموتل 
  ومدحوه هيقول (169)ما جرو فوي مدحوه ابون بلبو  الوذد أحيوا ميو  الشوعر بعود ثوابوه

 .(171)في جشرا مي  ال ود (170)بن شيخ

دح الوصف  إذ اّتاذ من ذلك اإلحيا  مادة يالعها هلل الامر  في وكالم
 مث  قوله 

 وتعيووود   جشووووتها المشووويبا إلووول الِصوووبا
 

 (163)فكووو ن    هيقووول    وووا ا   باإلحيوووا  

 
 : محمد  -8

موادة اصوبة لشوعرا  فحوين يرثوي يحيول بون همور  وقد كاج  شاصية الجبوي 
 بالدما    يجقل آ  رقو  الله إذ يراهم م ّر ين 

قتيووووووووووو   ذكوووووووووووي  بالوووووووووووّدماِ  م  وووووووووووّرج    أاك ووووووووووووووووووو   أواٍن للجبوووووووووووووووووووِي  محمووووووووووووووووووودٍ 
(162) 

                                                 

 .2/833م.ن.    (119)

 .3/541م.ن.    (118)
 حكم آمد في ههد المعت د  ثم ثار هلل الدولة  فحوصر حتل اقتقلم.  (161)
 .5/1852الديوان    (161)
 .1/121م.ن.    (163)
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 .وحين يمدح مذح ا يّتاذ قرابتهم من األجصار مادة للحديث هن الجبي 

 بشكرك  هجدا اللِه  والقرض  ي شكد    أم ذحس   أحقجِ  الّج ا ا ف بشرد
 (164)لقد هدتم  بالّجصِر  والعاُود  أحمد    األجصار   بد ًا  جبّيهم  لئن  جصرا 

وكذلك حين يرثي البصورة    يجقول المتاواذلين  فهوو يوراهم أهوال للووم   الجبوي 
 إذ لم يقت يبوا لجدا  امرأة صرا  وامحمداال فجقمعه معاتبا أمته   

 حّرة      من     كرائِم    األقوامِ   أ م تي    أينا   كجتم   إُذ   دهتجي
قاِمي  قاما  فيها  ر هاة    صرا     "يا   محمداا "   فهالّ   (165)حّقي  ما

 موسى )عليه السالم(: -9
اّتاذ ابن الرومي من هصا موقل مادة حّقية لمدائحه  كما مّر بجا في مدحه 

 ابن بلب   وهلل جحو ما جرو في مدحه هلي بن يحيل المج م  إذ يقو  
 ِه موووووووووآرب  كاجوووووووووو ُ لوووووووووي فوووووووووي  اِهووووووووو

 
وووعيبِ    (161) بوووِن ِهمووورانا فوووي هصووواا  الش 

 
وقد يرو في حكمة أحمد بن هيقل بن شيخ ما يماث  حكمة موقل صاحب 

 األلواح  وهي حكمة يحِدثوجا القرآن هجها 
ّلةٍ  ذا  أشارا  أو  ارت و في ا   (166)أبصُر ا  حكمةا صاحِب األلواحِ   وا 

 يوسف )عليه السالم(: -10
فا هجهم  وات اذ هذا يذكرا ابن الرومي في قياي الحديث هن إاوته حين ه

 المثالية وقيلة للتعبير هن اهتذارا للقا ي يوقف  وللب الصف  مجه 

                                                                                                                        

 .3/483الديوان    (162)

 .3/582  م.ن.  (164)

 .1/3291(  م.ن.  165)

 .1/144م.ن.    (161)

 .3/551م.ن.    (166)
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ف  والّتا  بما   مقعاتاه    التي   لُن   تاايبا  يا  قمي   الجبِي ذد الص 
 (169)ِللم رت يكا      تثريبا  –قف    يا يو –قُ  كما قا  يوقف  الاير  

ه  إذ يالم هلل مه ّويه قبحا كبيرا يوازن ذلك كما يّتاذ حقجه مادة ألها ي
 ال ما   هلل جحو قوله في شجلف 

وقوِن   يووقوف    (168)وهوي  للقوبوِ   يووقوف    كوان   للح 
كمووا يتاووذ ابوور يوقووف مووم اموورأة العزيووز مووادة فووي شووعرا  ولكجووه يحِموو  أبياتووه 

ويّتاووذ قصووة . (180)معوواجي القووارية  هلوول جحووو مووا يلقاجووا فووي ه ائووه شووياا وه وووزا
 .(181)يوقف ورذيا فرهون مادة لعتاب أبي الف   الهاشمي المالف الوهد

هلل هذا الصوورة ظهور  العجاصور الديجيوة فوي شوعر المودح  واله وا   والشوكوو  
 والعتاب والوصف هجد ابن الرومي  وهي صورة تمّيز بها بين الشعرا .
آن الكريم  إذ و  شك في أن هذا العجاصر تر م إلل مصدر واحد هو القر 

اقتمد مجه مادته ومعاجيه  وهكف هلل تقليبها وتحويرها  لي علها مالئمة 
 أل را ه.

 أسماء الرجال وألقابهم: -د
إّن جظرة قريعة إلل فهرق  األهالم في ديوان ابن الرومي لتشير إلل ظاهرة 

  بارزة هجد الشاهر وهي إكثارا من ذكر أقما  الر ا  وألقابهم وكجاهم  من ذلك
 العزير: -1

أللقووه هلووول صووديقه األديوووب ابوون هموووار  وكووان أيوووام افتقووارا كثيووور القووال لموووا 
ت رد به األقدار  فقّماا العزير  والعزير هو أحد أجبيا  بجي إقورائي   قيو  إجوه كوان 

   إذ يقو  (182)يكثر الم ادلة في ق ا  الله
                                                 

 .1/342الديوان    (169)

 .4/1119م.ن.    (168)

 .4/1582م.ن.  (  191)
 .4/1581م.ن.    (191)
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 وفووووووووووووووي ابووووووووووووووِن هّمووووووووووووووارا ه زيرّيووووووووووووووة
 

 ي ااصوووووووووووم  اللوووووووووووها بهوووووووووووا فوووووووووووي القاووووووووووودارُ  
 

؟ وِلوووُم  لاوووُم يكووون  ِلوووُم  كوووانا موووا  كوووانا
 

 (192)ما  لوم  يكوُن ؟ فُهوو وكيو   الباشاورُ  

 
 وج دا يرّدد هذا اللقب في  ير مو م من ديواجه.

 وراق ساباط: -2
   في مث  قوله (184)أللقه هلل أبي حفص الوراي

ّيا  أبي  حفٍص ق تركه  (195)حّ ام  قاباٍل ب  وّراي قابالِ   دهجي  وا 
  وأبووووو (186)أللقووووه هليووووه موووون ألقوووواب وكجوووول  وهووووي  أبووووو حفووووصف ووووال همووووا 

  وح وووام (190)  والشووويخ أبوووو حفوووص(189)  وحفووويص(188)  وأبوووو حفووويص(187)حفصووو 
 .(192)  ووراي(191)قابال

)الفورزدي(  وشويخ بجوي  (193)ومن األلقاب التي توترّدد في ديواجه شويخ بجوي دارم
 )البحتووووورد(  وهميووووود الوووووزجس وصووووواحب (195))األالووووو (  وشووووويخ بحتووووور (194)تغلوووووب

                                                                                                                        

 .1/321الديوان    (193)
 .2/812م.ن.    (192)

 شاهر ه اا ابن الرومي في تقم وثالثين قصيدة ومقلوهة  كان يعم  وّراقا.  (194)

 .4/1441الديوان    (195)

 .1/3119م.ن.    (191)
 .3/646م.ن.    (196)

 .2/863م.ن.    (199)

 .3/635  م.ن.  (198)

 .5/1951م.ن.    (181)

 .4/1441م.ن.    (181)

 .2/1316م.ن.    (183)
 .1/3221الديوان     (182)
 .1/3221م.ن.    (184)
 .3/134م.ن.    (185)
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)هلووي بوون محموود العلووود(. أمووا الكجوول فتكثوور فووي شووعرا كثوورة مفرلووةل موون  (196)الووزجس
 )إقماهي  بن بلب (. (198))همرو الكاتب(  وأبو الصقر (197)ذلك  أبو الارلوم

كمووا حفوو  شووعر ابوون الرومووي بلائفووة موون األهووالم الووذين ورد ذكوورهم فووي القوورآن 
 ا  ومن هذا األهالم الكريم  وهذا له د لة هلل أثر القرآن الكريم في شعر 

 بلقيس: -1
تمثّو  بها في شعرا  مادحوا وواصوفا  هلول جحوو موا جورو فوي ه ائوه صواهد بون 

 وابجه  إذ لم يقدرا قصيدته الدالية فيهما  (199)مالد
ظاهوووووووووا بغيووووووووووِر هيجووووووووووُي  قووووووووووليما   حا

 
 (311)نا فلووووووووووم  ياُصووووووووووب واا إلوووووووووول ِبلقووووووووووي ِ  

 
 وكذلك قوله في وصف الامر 

 فك ّجهووووا موووون فوووووِي هوووورِ  ز  ا هووووا
 

 (311)لوووول حقووووجا ِ ِبلقوووي    ت ُ لوووول  فوووي ح   

 
 إجما هو أثر من آثار القرآن الكريم في حديثه هن بلقي .

 هاروت وماروت: -2
  (202)تمثّو  بهما في  زله  إذ يقو  في دريرة
 (312)ومارو    ما أدهل لقلٍب وأقحرا  وقد أوتي  هيجين هارو   فيهما

                                                 

 .3/581م.ن.    (181)

 .2/1116م.ن.     (186)
 .1/3433م.ن.    (189)
 هو.361 كان وزيرا  اتص  به هن لريي ابجه العال   له فيه دالية لويلة  توفي قجة  (188)
  وبلقووي  هووي ملكووة قووب   يماجيووة موون أهوو  موو رب  تزو هووا الجبووي قووليمان هليووه القووالمل 2/1311الووديوان    (311)

 .3/51الزركلي  األهالم  

 .1/125م.ن.    (311)

 قيجة كاج  لها صلة بصديقه ابن بشر المرثدد  فّ لها الشاهر هلل "ج زهة" ذا  الصو  القبي .  (313)
 .2/1116الديوان    (312)



 911 

أثر من آثوار القورآن الكوريم فوي حديثوه  فالحديث هن قحر هيجي دريرة إجما هو
. وقووود يالووم قوووحرا هلووول شووعرا لوووم يذتووه هوووارو   فيقوووو  (204)هوون هوووارو  ومووارو 

 ماالبا آ  وهب 
 هاكموهووووووووووا تووووووووووروي م قووووووووووت مما الووووووووووو

 
 (315)ووووووقوِم  بقوووووحٍر لوووووم ي ُذتاوووووه  هوووووارو    

 

ل وكووان  ووام ال قووم واقووم (206)وموون األهووالم التووي توتووورّدد فووي شعووورا )لووالو (
صواحب الحكموة  و  (208)الذد أوتي ماً  ولم يالود  و )لقموان( (207))قارون(العلم  و 
المقووووتكبر. وقوووود  عوووو   (210)الوووووتي أوتيوووو  اللهوووور والعفوووواف  و )هامووووان( (209))مووووريم(

 الشاهر مجهم مادة اصبة أل را ه الشعرية  وبااصة مدائحه وأها يه.
 ثالثا: ألفاظ خاصة في شعره:

ظ الااصوة  وهوي  األلفواظ الفقهيوة تبرز في شعر ابون الروموي بعوض األلفوا 
 والمذهبية والفلقفية والامرية  والمرأة  والغجا   والجهم  وا  تراب.

 األلفاظ الفقهية والمذهبية: -أ
تترّدد في شعر ابن الرومي ألفاظ ديجية ومذهبية وفلقفية وفي  يور مو وم  

الفجيوة التوي  جراا يعتمد هليها فوي صويا ة معاجيوه ورقوم صوورا  ويوّ و  بهوا ت ربتوه
فادتوووه مووون ثووووقافا  هصووورا. ومووون  اجفعووو  بهوووا  يقوووعفه فوووي ذلوووك اهتجاقوووه ا هتوووزا   وا 

 األلفاظ التي اقتلاع أن يتمّثلها في شعرا 
                                                 

 .3/113قورة البقرة   (314)
 .1/219الديوان    (315)

 .1/3245م.ن.    (311)
 .1/3415م.ن.    (316)
 .2/888م.ن.    (319)
 .3211  1/3248م.ن.    (318)
 .1/3549م.ن.    (311)
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 اإلحالل واإلحرام: -1

فجراا يتمث  بعض شعائر الحس في رقوم صوورة ممدوحيوه آ  جوباو   هلول  
 جحو ما جرو في هذا البي  الذد يصِور كرمهم 

 ر ّب واٍد أحووووووووووّ  موووووووووون بعوووووووووود إحووووووووووورا
 

 (311)  ووووووووووحل هفوووووووووواذا   محلوقوووووووووواِم  ف 

 
 
 اإلرجاء والتشيُّع: -2

وجراا يتمّث  بعض المذاهب في بيان ت اير ق ا  حا اته  هلل جحو ما  
 جرو في هذا البي  الذد يشير فيه إلل صديقه أبي القاقم الشلرج ي 

 لتشوووووووّيما لكوووووووونُ كجووووووو ا ِمّموووووووُن يوووووووورو ا
 

 (313)ِمُلوو ا  فووي  حووا تي إلوول اإلر ووا ِ  

 
 العدل والتوحيد: -3

في شعر ابن الرومي إشارا  إلل مذهب ا هتزا   وهو مذهب كان شديد  
الحرص هليه  واقتعما  بعض مبادئه  وااصة )العد  والتوحيد( إذ يشير إليهما 

 في بيان هالقته الوثيقة بالعبا  بن القاشي  فجقمعه يقو  

 ُن   يكوووووووون بيججووووووووا ق ربوووووووول  فآصوووووووورةإ
 

 للوووووووووووودين يقلووووووووووووم فيهووووووووووووا الوالوووووووووووود الولوووووووووووودا 
 

 مقالووووووووة  العوووووووودِ  والّتوحيووووووووِد  ت مع جووووووووا
 

وودا  حا  (312)دون الم  وواهين موون ثّجوول وموون  ا

 

                                                 

 .4/1161الديوان    (311)

 .1/61م.ن.    (313)

 .3/146م.ن.    (312)
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وي علهوووا موووادة  (214)وجوووراا يعمووود أي وووا إلووول امتووووثا  بعوووض ألفووواظ المعّللوووة 
  وتكثر فوي شوعرا بعوض (215)ألها يه  كما يشير أحياجا إلل بعض المقائ  الفقهية

  (216)كو لفاظ ال وهرألفاظ المجالقة  

. وكووان يالووول كالموووه بهوووذا األلفووواظ (218)والمقووودما  والجتي وووة (217)وال ووج  والفصووو 
 .(219)"ي م  لها المعاجي ثم يفصلها ب حقن صو  وأهذب لفظ"

 األلفاظ الخمرية: -ب
فالامرة لفظة محورية تو د وقل ألفاظ قياقية تدّ  هلل أقمائها ولوجهوا ولعمهوا 

  وكوو  واحووودة مووون هووذا األلفووواظ تقوووم وقوول م موهتهوووا اللفظيوووة ورائحتهووا وأثرهوووا وقووودمها
 الااصة بها.

فالم موهوووة الااصوووة ب قووومائها هوووي  اقوووفجل  اجووودري   راح  صوووهبا   شووومو   
  (220)ه ووووز  قهووووة. والم موهوووة اللفظيوووة الااصوووة بلوجهوووا هوووي  كميووو  اللوووون صوووافية

ا  ذوب   صفر (224)  صفرا  صاف لوجها(223)  ذا  صبغ قانٍ (222)  حمرا (221)وردية
 .(225)التبر حشو أديمها

                                                 

 .3/511الديوان    (314)
 .3/566م.ن.    (315)
 .1/114م.ن.    (311)
 .4/1166 م.ن.    (316)

 .3/492م.ن.    (319)
 .145  ص1892المرزباجي  مع م الشعرا   تحقيي ف. كرجكو  بيرو   دار الكتب العلمية  اللبعة الثاجية    (318)
 .3/913الديوان    (331)

 .2/811م.ن.    (331)

 .2/811م.ن.    (333)

 .3/913م.ن.    (332)

 .3/913م.ن.    (334)
 .1/3326م.ن.    (335)
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جالحووظ أن اللووون األحموور هووو اللووون المحووورد فووي تشووبيه الشوواهر للاموور  وهووو  
ي ذب في هذا الم موهة اللوجية بعض ألفاظ ذا  هالقة قوياقية وهوي  أح وار  واذو 

 .(230)  والورد(229)  والو جا (228)  والعقيي(227)  والشرر المتلاير(226)الحمرا 
  (232)  جشووور الازامووول(231)حتهوووا ولعمهوووا هوووي  المقوووكوالم موهوووة الااصوووة برائ

 .(234)  لذيذة(233)لجقيمها روح الر ا 
  ت عوو  (235)والم موهووة اللفظيووة الااصووة ب ثرهووا هووي  تووردا هلوول الكبيوور شووبابه

  ت عووووووو  الفصوووووووي  (237)  يجوووووووز  الهوووووووّم هلووووووول أحكامهوووووووا(236)الفتووووووول متووووووووِرد الو وووووووه
القووة قوووياقية وهوووي  . وهوووو ي ووذب فوووي هوووذا الم موهووة ألفاظوووا ذا  ه(238)كووالل الج

 .(240)  وليلة المعراج(239)أحكام قعد بن معاذ
  ك جه من  ثوث (241)والم موهة اللفظية الااصة بقدمها هي  رأ  جار إبراهيم

 .(243)  امتّد  إلل ههد كقرو بن قباذ(242)قوم هاد
                                                 

 .3/913الديوان    (331)
 .2/811م.ن.    (336)

 .4/1615م.ن.    (339)
 .2/811م.ن.    (338)
 .2/811م.ن.    (321)

 .2/1319م.ن.    (321)
 .2/1319م.ن.    (323)

 .2/1164م.ن.    (322)
 .3/913م.ن.    (324)

 .3/552م.ن.    (325)
 .3/552م.ن.     (321)

 .3/913م.ن.    (326)
 .3/481م.ن.    (329)
 .3/913م.ن.    (328)
 .3/481م.ن.    (341)
 .5/3114م.ن.    (341)
 .4/1155م.ن.    (343)

 .3/913م.ن.    (342)
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 ألفاظ خاصة بالمرأة: -ج
قل والمرأة لفظة محورية تو د وقل ألفاظ قياقية تدّ  هليهال فهي تو د و 

 الم موهة اللفظية المتصلة باللبيعة  مثال  تقمعه يقو  
جل   صجكا الل دُ   ِن   يمّتُعكا   مجه   قب ا  اُجِا اِداُ   مّتم  الّظبيا من  ا

 (344)ورم اِجه  ومن  فرصاداُ    وضِ   من  هوجاقيِدا   وتّفاِحه  الغاُ و
 –الاودود  الرموان  –ح ال وفائر  التفوا –فت مم بوين اللبيعوة والمورأةل العجاقيود 

 الشفاا. –الجهود  التو  )الفرصاد( 
  -وهي تو د أي ا وقل الم موهة اللفظية المتصلة بالغجا   كالصو  

 وأقما  اآل   والغجا   مثال  تقمعه يقو   -العزف 
ِقويواٍن      كو ّجها     أّمها    وانِ   وا  هالفا      هلل    باجيها   حا

 ذاِ    لابانِ     م ر عا      ولُقنا   م لفال      وما    حمُلنا     جيجاً 
ِكراانِ   ك ا   لفٍ    ي دهل  ب قما ا  شّتل بين    ه وٍد   وِمُزهاٍر   وا

(345) 

 فترو بيجهما هالقة تالزم  تقوم هلل بعد إجقاجي. واألمثلة في ذلك كثيرة.
 ألفاظ خاصة بالنَّهم: -د

عمة والفواكه والحلوو. وهذا ألفاظ مركزية ابن الرومي شاهر جهم  يعشي األل
تو د وقل ألفاظ قياقية تدّ  هلل لوجها ولعمها ورائحتها وم لقها والحوا  التي 

 توترافد فيها.
)القومك(  (246)فالم موهة اللفظية الااصوة بلوجهوا هوي  بويض ك مثوا  القوبائك

ظوووروف )الد ا وووة المشووووية( ك جوووه ماوووازن البلوووور   ووويا  فوووي  (247)صوووفرا  ديجاريوووة

                                                 

 .3/616الديوان    (344)
 .1/3489م.ن.    (345)
 .5/1911م.ن.    (341)

 .2/854م.ن.    (346)
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)العجب(. جالحظ في هذا الم موهة أن اللون األصفر هو اللون المحوورد  (248)جور
 –في تشبيهاته  وهو يقتقلب فيها بعض ألفاظ ذا  هالقوة قوياقية وهوي  القوبائك 

 الجور. –البلور  –الل ين  –التبر  –الديجار 
والم موهووووووووة اللفظيووووووووة الااصووووووووة برائحتهووووووووا ولعمهووووووووا هووووووووي  تباوووووووور الشوووووووواوين 

 (251))القوومك( جكهووة هذبووة ولعووم لذيووذ (250)  لعووم كحووّ  معاقوود التكووك(249)بووالودك
)العجووب(. وهووو يقووتقلب  (252))الموووز( لووه مووذاي العقوو   وجكهووة المقووك مووم الكووافور

 –معاقوود التكوووك  –فيهووا بعووض ألفوواظ ذا  هالقوووة قووياقية توود  هليهووا وهوووي  الووودك 
ا  الوووذوي . وجالحوووظ تووووتابم حوووو (253)افتوووراع البكوووور –الكوووافور  –المقوووك  –العقووو  

والشووووم واللموووو . كمووووا أن الشوووواهر ي عجوووول أحياجووووا بتحديوووود الزمووووانل رأيتووووه قووووحرا يقلووووي 
)قوووووالي الز بيوووووة( باكرتوووووه والليووووور فوووووي البكوووووور  وقبووووو  ارتفووووواع الشوووووم   (254)ز بيوووووة
 –)قووالي الز بيووة(  (256))العجووب(  وكووذلك المكووانل مقووتقر هلوول كرقوويه (255)للووذرور

ن الروموي شواهر يحوّب المتعوة  لكجوه )العجوب(. فواب (257)هلل حفافي  دو  مقوحور
 يمّتعجا في ما يصّور لجا من أشكا  والول.

 ألفاظ خاصة باالغتراب: -هـ
يالحووووظ المتصووووف  ديوووووان ابوووون الرومووووي أن الشوووواهر كووووان يعووووي   ريبووووا فووووي  

 كما يبدو في قوله  (258)م تمعه  "يكاد يكون من الجاحية ا  تماهية شلوا ممزها"
                                                 

 .2/896الديوان    (349)

 .5/1911م.ن.    (348)

 .5/1911م.ن.    (351)
 .13-1/11م.ن.    (351)
 .2/896م.ن.    (353)

 .13-1/11م.ن.    (352)

 .1/252م.ن.    (354)
 .2/896م.ن.    (355)

 .1/252م.ن.    (351)

 .2/899م.ن.    (356)
هلي شلي  ابن الرومي في الصورة الو وود  بيورو   المذققوة ال امعيوة للدراقوا  والجشور والتوزيوم  اللبعوة   (359)

 .52  ص1893األولل  
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 ت  ع عه  األوقا    وهي بقاذا  
 

 (358)ه ل عاووووومُ وتغتال ووووه األقووووووا   وُهوووووي لووووو 

 
 أفال يد  ذلك هلل أجه كان مصابا بالفوا م ؟ بلل  إجه كان  دارا متداهيا.

ا  تووراب لفظووة محوريووة فووي ديوووان الشوواهر  تو وود وقوول ألفوواظ قووياقية توود   
 هليها وهي  األقفار والدهر والشباب.

مشقة والفراي وال وبن  فهوو فوي فاألقفار دائما هجد الشاهر بعث للاوف وال 
مقدمة قصيدته التي بعوث بهوا إلول أحمود بون أبوي ثوابوة يبودذها بتقوويغ تقاهقوه هون 

 القفر  إذ يقو  
 دِع الّلووووووما إّن اللووووووما هوووووون  الّجوائوووووب

 
 و   تووووووووت اوُز  فيوووووووه  حوووووووّد  المعاتوووووووب 

 
ووُن حووول  الّرحووا   ا بماِفووويٍ فمووا  كووو ا ما

 
 (311)و  ك ووو ا مووون شووود  الّرحوووا ا بكاِقوووبِ  

 
 عوووو  الشوووواهر موووون اللفظووووة المحوريووووة )الرحووووا ( قلبووووا ي ووووذب بعووووض األلفوووواظ 

وك  كلمة مون هوذا الكلموا   –التردد  –الاوف  –الحرص  –القياقية مث   ال بن 
مووثال  كلمووة الاوووف  –تعوودا كلمووة محوريووة أي ووا لمووا ي اورهووا موون األلفوواظ القووياقية 

الغيوووث  –هووو  البحوور  –تبوواري  البوور تو وود وقوول ألفوواظ قووياقية توود  هليهووا وهووي  
 الما  في الكوز. –د لة  –اان قفر  –القواكب 

وهكوووذا يقتقووولم الشووواهر للحظوووة المعاجووواة  ويبوووادر إلووول ا هتوووذار مووون القوووفر  فقووود 
 أذاقته األقفار ما كر ا إليه الغجل  وهذا يمث   اجبا من الغربة التي كاج  تاول فاه.

يوان ابن الروموي  إذ هوي كثيورة الودوران فيوه  تو ود أما الدهر فلفظة محورية في د
 الفا عة إلخ. –العجا   –ا جقالب  –وقل ألفاظ قياقية تد  هليها وهي  التفريي 

 وك  لفظة من هذا األلفاظ  إجما تقاي لادمة  رض أقا  وهو ا  تراب.
 فلفظووة التوووفريي لفظووة محوريووة تو وود وقوول ألفوواظ قووياقيةأارو  مووثال تقوومعه يقووو  

 في رثا  )بقتان( 
                                                 

 .1/3213الديوان   (358)
 .1/312م.ن.    (311)
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 ألوووووووارا ق مرّيوووووووةا الغجووووووواِ  هجووووووواألرض
 ِِ 

 (311)فووووووووووووو دا الق وووووووووووووولوِب لوووووووووووووم  تاِلووووووووووووورِ  

 
 فترو الدهر مرتهجا هجدا بالتوفريي.

ولفظة ا جقالب لفظة محوريوة تو ود وقول ألفواظ قوياقية تربلهوا بهوا هالقوة  
ِولووا هقائو  بي وا – (262)متالزمة مث   ت ار  مث   البهائم يلعبوون )فوي  (263)ش ورال  ا 

 .(264)مقاب ( ابن همار صديي بز ا الدهر

 وتمّث  هالقة ابن الرومي بهذين الصجفين قمة هذا ا  تراب هجدا  إذ يقو  
 (315)أجا  فيِه  وفيهُم  ذو  اُ ترابِ   ور اٍ     توغول بووا    بزمانٍ 

وفوي موادة  دهور  –ومن المالحظ أجه يقتعم  هجا لفظة الزمان بمعجل الودهر  
 .(266)ثير  تجاولته مع ما  اللغة د  ك

هكذا تحّدث الشاهر مباشرة هن زمن كال  تتغّلب فيه البهائم هلل رذو  الجا   
 ويعي  فيه أصحاب العقو   ربا . وهذا في الواقم يمّث  قمة ا  تراب هجدا.

وكووذلك لفظووة الشووباب تعووّد محوريووة فووي حيوواة الشوواهر  ولعلووه أكثوور الشووعرا  تفّ عووا 
ن شوئجا أن جقووو  إجوه دائمووا فوي أقوورا ألجوه الحلووم هلول شووبابه  ف قود هاشووه بكو  أبعووادا  وا 

 الذد وّلل  ولم يعد قادرا هلل اإلبقا  هليه أو العودة إليه.

والشباب هجدا مورتهن بواللهو  والمتعوة  والفورح  واللوذة  والمذاجقوة  والجعويم الحّقوي 
 وهلّم  را.

                                                 

 .2/811ن  الديوا  (311)
 .1/393م.ن.    (  313)

 .1/395م.ن.    (312)
 .1/394م.ن.    (314)

 .1/391م.ن.    (315)
 وما بعدها. 4/382هو   1219ابن مجظور  لقان العرب  بو ي    (311)
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ها وهي  اللبيعة  المرأة  وهي لفظة تو د وقل م موهة لفظية معها تد  هلي
 الغجا .

أّمووا اللبيعووة فكووان يقوويم فيهووا أهوورا  لذتووه. وهووي التووي تووذّكرا بشووبابه  ف جوو  حووين 
 - (268)يوذكرجي الشوباب ريواض حوزن – (267)تقمعه يرّدد  يذكرجي الشباب  جان هدن

يوذكرجي الشووباب  – (270)تووذكرجي الشوباب صوبا بليو  – (269)يوذكرجي الشوباب قوراة جهوي
   تحّ  مدو الفا عة التي أصابته بفقد شبابه.(271)وميض بري

وقوود والموورأة والغجووا  لفظتووان تصوول  كوو  واحوودة مجهمووا أن تقوووم مقووام األاوورو   
 قبق  اإلشارة إليهما.

وتمّث  هالقة ابن الرومي بالمرأة قمة ا ت اا الالهي في حياته  فلموا اجلفو   
 ّلم من فقدا  وهذا  اجوب شبابه  اب هجه هذا الو ه الم ي  وراح يبكي شبابه ويت

آاور موون  واجووب ا ترابووه ولعلووه أظلمهووا وأكثرهووا ققوووةل إذ ف ووم بشووبابه ولووم ي وود موون 
 ي عّزيه.

                                                 

 .1/356الديوان    (316)

 .1/359م.ن.    (319)

 .1/359م.ن.    (318)
 .1/359م.ن.    (361)

 .1/359م.ن.    (361)
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 رابعا: استعمال بعض الصيغ اللفظية:
 :(272)اإلبدال -أ

   يالو شعر ابن الرومي من اإلبدا   ومن أمثلته 

لحلقيووة  فاإلبوودا  فووي كلمتووي  ألجووي ولهجووي  وهمووا موون الحووروف ا الهمــزة والهــاء: -1
 بيجهما تقارابا مار ا. قا  ابن الرومي 

 أأرفووووووووووووووووووض  ا هوتووووووووووووووووووزا ا رأيووووووووووووووووووًا ؟
 

وووووووووووووجين     (362)كووووووووووووواّل  ِلهّجوووووووووووووي بوووووووووووووه  ا

 

 .(274)وكذلك في كلمتي )أراي( و )هراي(

   (275)في كلمتي )يشكر ويشكد( الراء والدال، -2

 وهو إبدا   ا  به لل رورة الشعرية.

  (276)وبو ( في كلمتي )بذ  الهمزة والواو، -3

 وهو إبدا   ا  به أي ا لل رورة الشعرية.

 التصحيف: -ب

والتصووحيف موون الق ووايا المشووتركة بووين اللغووة والبووديم  وقوود أكثوور مجووه ابوون  
الروموووي و علوووه موووادة اصوووبة لمدائحوووه  وأها يوووه  وأوصوووافه. وتعوووّدد  أشوووكاله فوووي 

 شعرا  فمجه 

                                                 

 .1/411اللفظتان في لغتين لمعجل واحد حتل   ياتلفا إ  في حرف واحدل القيولي  المزهر  وهو أن تتقارب  (363)

 .1/3481الديوان    (362)
 .3/582م.ن.    (364)

 .2/1331م.ن.    (365)
 .1/3513م.ن.    (361)
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 تصحيف بالنقطة: -1

ي هودد الحوروف وترتيبهوا  وااتلفتوا فوي الوجقل وهو ما اتّوفق  فيه اللفظتان فو 
 فقل  وهو لون يجقله إلل شعرا تظّرفا حيجا  كقوله في القيان 

ووووووووووووووُن تاُفِتُجووووووووووووووه  )قاُيجووووووووووووووه (    تاُلوووووووووووووو ا ما
 

 (366)فوووووووإن  تصوووووووحيفا اقووووووومها )فتجوووووووُه( 

 
ويجقلووووووه إلوووووول اله ووووووا ل ليتالهووووووب ب قووووووما  مه ّويووووووه  فاقووووووم )هرثمووووووة( يصووووووب  

ل وهو ال اهو  األبلوه  ويصوب  (279)حو  إلل ) مر(  واقم )همرو( يت(278))هزيمة(
  و )مغجيوووة( (280))هلوووي بووون أبوووي قووورة( بعووود اللثوووغ الم ووواهف )هيوووي بووون أبوووي هووورة(

 .(281)تصب  )معجية(
 تصحيف بالقلب: -2

وهووو أن يوو تي أحوود اللفظووين هكوو  اآلاوور فووي ترتيووب حروفووه كلهووا  وقوود ي علووه 
حوووين اجحوودر العووال  بووون  مووادة  قووتاراج فووو   لغيوورا  كالووذد صوووجعه بكلمووة )قووكان(

صووواهد يريووود واقووولا فتحّركووو  ريووو  ال جووووب حركوووة هظمووو  معهوووا األموووواج فاجكقووور 
. و  شوووك فوووي أن لفظوووة )قوووكان( إذا قلبووو  حروفهوووا تتحوووو  إلووول (282)القوووكان فر وووم

 )جاك (.
 تصحيف بالنقطة والقلب: -3

وهو شك  ي مم بين الشكلين القابقين  وي عله مادة له ائه  هلل شاكلة قوله 
 في إبراهيم بن المدبر 

                                                 

 .1/3513الديوان    (366)
 .1/3118م.ن.    (369)

 .2/813م.ن.    (368)

 .2/895م.ن.    (391)
 .1/3116م.ن.    (391)
 .1951-5/1955م.ن.     (393)
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 يوووووووووووووووووا أبوووووووووووووووووا إقوووووووووووووووووحايا واقلوووووووووووووووووبُ 
 

ووووووووووووووووووووووووِحفُ    جاظووووووووووووووووووووووووما إقووووووووووووووووووووووووحايا وصا
 

 واتوووووووووووووووورِك الحووووووووووووووووا ا هلوووووووووووووووول حووووووووووووووووا
 

ُصوووووووووووووووووووووووووِرفُ    ٍ  فموووووووووووووووووووووووووا للحووووووووووووووووووووووووواِ  ما
 

 ياشوووووووووووووووووووهد  اللوووووووووووووووووووه  لقوووووووووووووووووووُد أصوووووووووووووووووووو
 

 (392)وووووووووووووووووووبح ا هووووووووووووووووووينا  المتاِلووووووووووووووووووفُ  

 
 فتبّد  اقم )إقحاي( بعد قلبه وتصحيفه وأصب  )فاحشا(.

 تصحيف بالنقطة واإلبدال: -4
تلفووو  فيوووه اللفظتوووان بوووالجقل والحوووروف  ويجقلوووه إلووول الوصوووف  هلووول وهوووو موووا اا

شاكلة وصفه الموزل إذ يتالهب باقمه  فيصب  بعد التصحيف واإلبدا  )فوزا( تارة 
 :(284)و )موتا( تارة أارو إذ يقو 

 كاقمه   م بِدً    من   الميِم   فا ا   إجما   الموز    حين   ت مكن    مجه
 ن   الزاد   تا ا كاقمه   م بِدً    م  وكذا    فقود ا     العزيز     هليجا
     لقود  بانا  ف ل ه      افوا ا   فهو  الفووز   مثلما  فقود ا المو

وأر م العقاد قدرة ابن الرومي هلل التصوحيف إلول هقلوه الملبووع هلول قورهة 
حقاقوه المتووفز المتوربص الوذد   ت  وبله هزيموة  التّوجق  بين المعاجي واأللفاظ  وا 

و  تحكمه صرامة في الفلرة  و عله آية هلل اقترابه من حالة تتقارب فيها العبقرية 
 .(285)وال جون  وبالتالي  عله مقلكا يقلكه في ليرته وشذمه

وهووذا حكووم موون جاقوود قوودير يميوو  إلوول التحليوو  الجفقووي أكثوور ممووا يميوو  إلوول حكووم 
ومووون بيوووجهم ابووون  –شوووعرا  فجوووي  فالتصوووحيف لوووون مووون ألووووان ال جوووا  اقوووتادمه ال

في إثبا  قدرتهم هلول التالهوب البوديعي  يو تون بوه هلول قوبي  التظوّرف  –الرومي 
                                                 

 .4/1513الديوان    (392)
 .13-1/11م.ن.    (394)

 .314-312العقاد  ابن الرومي    (395)
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حيجا وهلل قبي  القارية وا قتهزا  حيجا آار  وبااصة إذا كوان التصوحيف يقووم 
 .(286)هلل حذف حرف أو زيادة آار

 خامسا: مآخذ لغوية:

 استعماله لكلمات غير شعرية: -أ

غة وصحة التعبير من شرول  مالية األقلوب الشعرد  وهلل إن قالمة الل
 الر م من أن ابن الرومي كان مالكا للغة فقد أاذ  هليه مآاذ لغوية  

 إما لقب  ما توحيه إلل الجف  من د لة كما في قوله 
 جال ُفوو ا  فلووو ماقاُقوو ا كعبووةا مّكووةٍ 

 

ووووُ  حي وووًة   تاُله وووور     (396)بثوبوووكا  حا ا

 
قجادها إلل الكعبة أشّد قبحا  يققل من أ لها فلفظة )حا  ( ق بيحة  وا 

 البي .
وتكثر الكلموا  القبيحوة فوي ديواجوه كثورة مفرلوة  ففوي أها يوه ألفواظ قوباب   

 وشتائم  وفح   وبذا ة  كما أجه يكثر من ذكر هورا  مه ويه وقو اتهم.
ما ألجها   تصل  للشعر  ويغلب اقتعمالها في هلوم أاورو كوالمجلي    أو وا 

و  (290)و )هلوول أن هووذا( (289)و )مووم أجووي( (288)الفقووه والقوواجون  ومجهووا )و  قوويما(
و يوور ذلووك كثيوور. ولعوو  توو ّثرا بثوووقافة هصوورا وااصووة ا هتووزا   (291))هووذا هلوول أجووه(

                                                 

 من ذلك تصحيف  عفر إلل ) عر( وحفص إلل )حفص (.  (391)

 .2/1151الديوان    (396)
 .5/1853م.ن.    (399)
 .5/3155م.ن.    (398)
 .5/3318م.ن.    (381)

 .3/139م.ن.    (381)
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القبب الرئي  في اقتعماله مث  هذا الكلما   يور الم لوفوة ا قوتعما  هلول ألقوجة 
 الشعرا .

 ات أحيانا:عدم الدقة في اختيار الكلم -ب
فقد ياوجه التوفيي في ااتيار الكلمة المجاقبة لمو وهه  في م كلمة 

 )الصلف( في مو م  ير  ئيل هلل شاكلة قوله في الاال   
لافُ   لو    تراا     ثاجيًا    من   ِهلِفهِ   (383)مائاًل في الق رِج من فاُرِل الص 

كمووووا يوووورو  –فووووالعرب وذلووووك ألن )الصوووولف( إجمووووا يكووووون بووووين الموووورأة وزو هووووال 
توووقو   قوود صوولف  الموورأة هجوود زو هووال إذا لووم تحووظ هجوودا  وصوولف الر وو   –اآلموودد 

 كذلكل إذا كاج  زو ته تكرهه.
وأمووووا و ووووم )الصوووولف( بمعجوووول التّيووووه والتكّبوووور  فهووووذا مووووذهب العامووووة فووووي هووووذا 

 . وبذلك لم يكن الشاهر موّفقا في ااتيارا.(293)اللفظة
 مالية:تكرار األلفاظ لعلة غير ج -ج

فكثيرا ما يرّدد ابن الرومي صيغا ماتلفة من ال ذر الواحد دون فائدة تحص  
 من ورا  ذلكل كقوله 

 إّن مج  ووووووعِف الِ ووووووعاِف لوووووودو ا 
 لهِ 

 (384)قوّيووووووووووووًا يقت ووووووووووووعف  ال ووووووووووووعفا  

 

 وقوله 
ووووووجعمكم  تغوووووودون والمووووووجعم  الِمجعووووووام  م 

 

وووووووجعِم قووووووووٍم  يووووووور  ِمجعوووووووامِ    (385)ور ب  م 

 

 يرة.واألمثلة في ذلك كث

                                                 

 .4/1565لديوان  ا  (383)
 .341  ص1861اآلمدد  الموازجة  تحقيي القيد أحمد صقر  القاهرة  دار المعارف  اللبعة الثالثة    (382)
 .1/99الديوان    (384)
 .1/3351م.ن.    (385)
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 استعمال ألفاظ استعماال فاسدا: -د
 من ذلك كلمة )شاص( في مث  قوله في ابن بلب  

  مووووووم الّقووووووالمةا والشووووووهامةا إّجووووووه
 

 (381)شوواص  يحوووز  محاقوونا األ جووا ِ  

 

فووإلالي هووذا اللفظووة هلوول فوورد موون البشوور هووو اقووتعما  فاقوود  إذ إن الشوواص 
 .(297)في األص  هو "قواد اإلجقان و يرا تراا من بعيد"
 وبعد، فهذه الدراسة قد أسفرت عن النتائج اآلتية:

هجاك أجواع معّيجة من األلفاظ ظهر  لجا في شعر ابن الروموي  كاأل وداد  -1
والغريوووب  واأللفووواظ األه ميوووة التوووي تمثّوووو  القوووما  الح وووارية فوووي شوووعرال 
معربووة حيجووا أو دار ووة بووين العامووة حيجووا آاوور  والهتفووا  التووي يكثوور مجهووا  

 وا .وألفاظ األص
أفوووواد ابوووون الرومووووي موووون فئووووا  معّيجووووة موووون األلفوووواظ  كاأللفوووواظ الديجيووووة التووووي  -3

يحشدها في ديواجه  ويبدو أثرها وا حا في ما يرقمه ويصّورا  ف ال هن 
 أقما  المالئكة  واألجبيا   والرق   والر ا   وألقابها.

 هجاك ألفواظ ااصوة تبورز فوي شوعرا  كاأللفواظ الفقهيوة والمذهبيوة والفلقوفية  -2
 والامرة  والمرأة  والغجا   والجهم  وا  تراب.

يبدو أثر األهالم ال اهليوة محودودا فوي شوعرا  ويبودو لجوا اقوم حواتم اللوائي  -4
موون أكثرهوووا دوراجوووا فوووي شووعرا  وفوووي المقابووو  جوووراا يلووّ  هلووول أقوووما  األجبيوووا  

 والرق .

ا  وما العجاية باأللفاظ الموحية في أدا  معاجيهل فقد أدرك ما لّلفظة من إيح -5
يمكن أن تحمله من د    تفوي مدلولها اللغود المحودود. وج ود ذلوك فوي 
موا ووم كثيوورة موون تهاجيووه تلفوو  الجظوور  فيقووتعم  اقووم الجبووي )قووليمان( فووي 

                                                 

 .2/1198الديوان    (381)
 .221الرازد  ماتار الصحاح   (386)
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تهجئة )آ  وهب( بالمولود )قوليمان(  ويوربل بوين اقوم الجبوي إبوراهيم )اليو  
ما يكثور مون الله( وممدوحه ابن المدبر الهارب من ق ن صاحب الزجس. ك

اقوووتعما  أقوووما  األ ووورام القوووماوية كثووورة ملحوظوووة  فالبووودر يكّجوووي بوووه هووون 
 الممدوح  والشم  هن العرو  أو أم المولود  والمشترد هن المولود.

اقووتعم  ابوون الرومووي ألفاظووا وتراكيووب تقوواير أقوواليب اللغووة  وموون التراكيووب  -1
تعمله كثيرا  من التي يلحظها قارت ديواجه تركيب )يتوجّف  الصعدا (  إذ يق

 ذلك قوله  

عدا ا   لاُهوفاً   (389)هلل   هيٍ   تداهل  باجق ابِ   ولم أتوجوف  الصا

فقولوووه  )أتوجووووف  الصوووعدا ( أد أ قوووي الشووودة والعقووور  وهوووو موووا يلقووواا اإلجقوووان فوووي 
الصعود  إذ يتوجّف  توجّفقا ممودودا. وهوو موا ت يوزا أقواليب اللغوة  فوي حوين يقوتعمله 

لووك  إذ يريوودون الراحووة واليقوور. وهووذا يوود  هلوول هلووّو كعووب الشوواهر العامووة اووالف ذ
 وقدرته اللغوية  وأجه لم يقاير العامية إّ  في الجادر.

مّما يذاذ هلل شاهرجا اقتعماله ألفاظا قوقية أو  ريبة وهو اقتعما   ا   -6
محدودا  إّ  أجوه يكثور مون األلفواظ البذيئوة وقوو ا  الوذكر واألجثول  ويمكون 

ديواجوووووه مر عيوووووة لهوووووا. ولوووووه أي وووووا  ووووورام فوووووي توليووووود هوووووذا األلفووووواظ  أن يعووووودّ 
وااتراههوووا  و  يووو جف مووون ذكووور المقوووتكرا مموووا يتعلوووي باأله وووا  ال جقوووية 

 وهملية ال ماع.

إن هووذا الدراقووة   توووزهم أجهووا حققوو  الغايووة موون دراقووة شووعرا لغويووا  فمووا زا   
ذلووك  األلفوواظ ال جقوويةل هجوواك الكثيوور موون المو وووها  التووي توجوتوووظر البوواحثين  موون 

 رموزها ود  تها  والقما  الح ارية في شعرا.

                                                 

 .1/351الديوان    (389)
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 المصادر والمراجع
 اآلمدد  أبو القاقم الحقن بن بشر   -1

تحقيي القويد أحمود صوقر  القواهرة   الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري،
   م لدان.1861دار المعارف  اللبعة الثالثة  

 ن القاقم األجبارد  أبو بكر محمد ب -3
  تحقيووووي محموووود أبووووو الف وووو  إبووووراهيم  الكويوووو   دار الملبوهووووا  األضــــداد

 .1811والجشر   . لب  
 الثعالبي  أبو مجصور هبد الملك بن محمد بن إقماهي   -2

  تحقيوي محمود أبوو الف و  إبوراهيم  ثمار القلوب فـي المضـاف والمنسـوب
 .1866القاهرة  دار المعارف   . لب  

 قي  ال والي -4

 هو.1251  القاهرة  ملبعة القدقي  شرح أدب الكاتب
 امي    صوب   -5

 1891  قلر  دار الثوقافة  اللبعة األولل  عبد الله بن المعتز: شاعرا
 الرازد  -1

 .1896  الكوي   دار الكتاب العربي  اللبعة األولل  مختار الصحاح
 ابن رشيي  أبو هلي الحقن القيرواجي األزدد  -6

  تحقيوي محمود محيوي الودين هبود لعمدة في محاسن الشـعر وآدابـه ونقـدها
    ز ان.1891الحميد  بيرو   دار ال ي   اللبعة الاامقة  
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 ابن الرومي  أبو الحقن هلي بن العبا  بن   ريس  -9

  تحقيوي حقوين جصوار  القاهووورة  وزارة الثوقافووة  الهيئوة المصورية العاموة ديوانه
 أ زا . 1  1891-1862دار الكتب  اللبعوة األولل  للكتاب  ملبعوة 

 زكي  أحمد كما   -8
   القاهرة  دار المعارف  د. .النقد األدبي الحديث

 شلي  هلي  -11

  بيوورو   المذققووة ال امعيووة للدراقووا  ابــن الرومــي فــي الصــورة والوجــود
 .1893والجشر والتوزيم  اللبعة األولل  

 الصابوجي  محمد هلي  -11

 2  1891  بوووويرو   دار القووورآن الكريووووم  اللبعووووة الثاجيوووة  فوة التفاســـيرصـــ
 م لدا .

 العقاد  هبا  محمود  -13

  بيووورو   دار الكتووواب اللبجووواجي  اللبعوووة ابـــن الرومـــي، حياتـــه مـــن شـــعره
 .1816القادقة  

  ريب   ورج  -12
   بيرو   دار الثوقافة  د. .ابن الرومي: دراسة عامة

 جي  أبو هبيد الله محمد بن همران المرزبا -14

  تحقيووي ف. كرجكووو  معجــم الشــعراء، ومعــه المؤتلــف والمختلــف ل مــدي
 .1892بيرو   دار الكتب العلمية  اللبعة الثاجية  
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 ابن مجظور  أبو الف    ما  الدين بن مكرم األجصارد   -15
 هو. 1219  بو ي  لسان العرب

 معاوية الجابغة الذبياجي  زياد بن  -11

   تحقيي فوزد هلود  بيرو   الشركة اللبجاجية للكتاب  د. .ديوانه
 أبو هال  العقكرد  الحقن بن هبد الله بن قه   -16

   بيرو   دار ال ي   د. .   ز ان.ديوان المعاني
 يارد  جازك قابا   -19

 1899  لجدن  دار القاقي   . لب  كل ما قاله ابن الرومي في الهجاء
 
 


