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 : دراسة أسلوبية  شعر علي بن عبد الرحمن البلنوبي
 إعداد 

 محمد امبارك برشاوي محمد 
 باحث بقسم اللغة العربية وآدابها  

 جامعة جنوب الوادي   –كلية اآلداب 
bershawy77@gmail.com 

 
 العربية:اللغة الملخص ب

  التعريف   فيه  تناولت   فقد   التمهيد   أما  ومبحثين،  تمهيد   على   البحث   هذا  اشتمل   
  ووفاته،  حلب،  وفي  االندلس،  في   وحياته  ومولده  نسبه  حيث   من  الهواري   جابر  بابن

  ووفاته،  ومولده  نسبه  بالسيوطي  التعريف  ثم  ،مالك  ابن  أللفية  لشرحه  العلمية  والقيمة
  جابر  ابن  موافقات   األول  المبحث   في  تناولت   ثم  المرضية  البهجة  لشرحه  العلمية  والقيمة

  ابن فيها وافق التي المواضع من بعًضا فذكرت  لأللفية شرحه خالل من مالک ابن آلراء
  فيها  وافقه  التي  المواضع  وبعض   الجمهور  مذهب   اختيار  في  مالک  ابن  رأي  جابر

  ابن   لرأي  موافًقا  فيين كو ال  رأي  فيها  اختار  التي  المسائل  وبعض   البصريين،  رأي  واختار
  األلفية   شرح  في  مالک   ابن  لرأي  السيوطي   موافقات   الثاني   المبحث   في   كرذ   ثم  ،  مالک

 وافقه  كما  الجمهور  رأي  واختار  المواضع   بعض   في  وافقه  فقد   المرضية  بالبهجة  المسمى
 وافقه   الت   المواضع  بعض   ذكرت   وكذلك  ،  المسائل  بعض   في  البصريين  رأي  واختار
 من  والسيوطي   جابر  ابن  إن:  القول  نكيم  سبق  ما  على  وبناء   الكوفيين  رأي  واختار

 له  مخالفاتهما من أكثر مالک البن  موافقاتهما وإن االختيار، مدرسة أصحاب 
 . سلوبيةأ دراسة الصقلي، البلنوبي، الكلمات المفتاحية:
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 : المقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن  

 النبي األمي األمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد.....  عبد هللا
فإنَّ الشعر العربي يمثل خبيئة إنسانية خالدة تتكشف يوًما بعد يوم ال في درره   

وآللئه المعروفة، وإنما في آللئ ودرر تلتقطها عيون الباحثين يوًما بعد يوم، ومن هذه 
الدرر الفريدة التي تمثل خبيئة شعرية فاتنة ما أنتجته جزيرة صقلية طيلة الحكم العربي  

في   (،448  -212)عليها  اإلسالمي   إخوانهم  عن  مكانة  يقلون  ال  شعراء  وقدمت 
 عواصم الخالفة اإلسالمية في دمشق أو بغداد أو مصر.......... 

ويعتبر    الصقلي  البلنوبي  عبدالرحمن  بن  علي  الشاعر  الشعراء  هؤالء  فمن 
الشاعر   رصيد  يتضمن  حيث  عصره،  شعراء  أهم   من  واحًدا  الصقلي  البلنوبي  شاعرنا 

اًنا يضم عدًدا من األغراض، والموضوعات التي تتوفر على قدر كبير من  األدبي ديو 
وأسلوبه   المتميزة  الفنية  طريقته  فيهما  البلنوبي  لشاعرنا  كانت  التي  واألفكار  الظواهر، 
األدبي الفذ، ولقد وفق إلى حد بعيد في تحقيق النموذج الراقي بتميزه في استعمال أدواته 

إلى ضرورة الوقوف على مظاهر اإلبداع والعبقرية في شعر اللغوية والفنية مما دفعني  
وسمت  ولهذا  شعره،  في  التميز  أسباب  استبانة  محاواًل  البلنوبي  عبدالرحمن  بن  علي 
بحثي ب: شعر علي بن عبدالرحمن البلنوبي مقاربة فنية ، ولقد أردت في تلك الرسالة 

خراج هذه الخبيئة الشعرية إلي إعادة إحياء تراث شعري أخاذ وبعثه من رقدة الدهور ، وإ
 معارض الشعر. 

وصفية   بدراسة  "البلنوبي"  شعر  البحث  فقلوتناول  الذين    موسعة،  الباحثين 
تناولوا هذا الشاعر أدًبا وسيرًة وفكًرا، وذلك في مقتطفات تحتل صفحات معدودة، وبذلك  

سليط الضوء ظل نتاج "البلنوبي" الشعري في حاجة إلى التحرر من أسر الظلمة وذلك بت
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ونور   الضوء  دائرة  إلى  به  والخروج  األولى   الوجود،عليه  "البلنوبي"  شعر  يعتبر  لذا 
    .باالهتمام واألحق بالتأمل واألدعى للدراسة

بالشاعر، ومولده، وعصره، وهجرته إلى    على التعريفوقد احتوى هذا البحث    
الشعر  وأسلوبه  ذويه  مع  وعالقته  وثقافته  تالميذه،  وأهم  التي  مصر  األغراض  وأهم  ي، 

 تناولها في شعره باإلضافة إلى خاتمة والمصادر، والمراجع.
 :البلنوبي الصقلي نعبد الرحمعلي بن 

 : اسمه ولقبه وكنيته
بعد البحث في ثنايا الكتب والمراجع واألبحاث األدبية لم أجد نظرة شاملة عن  

ولم أظفر بكثير من المعلومات التي يعتد بها عن    البلنوبي،  ن عبد الرحمحياة الشاعر  
عن حياته    لم يتحدثوالذلك    والنقاد،فهو لم يحظ باهتمام كبير من المؤرخين    البلنوبي،

ولذلك لم يتثنى لي أن أعرف الكثير    أشعاره،في كتبهم أو أبحاثهم بل اكتفوا بذكر بعض  
عن حياته التي عاشها أو منشأه وصباه أو أسفاره أو حتى متى ولد تحديًدا أو البالد 

 التي زارها من خالل سفره من صقلية إلى مصر. 
 (1)عبدالرحمن بن أبي الكاتباسمه: علي بن  :الصقليالبلنوبي   

 -كما ذكر ياقوت الحموي   –لقب بالبلنوبي نسبة إلى مدينة بلنوبة وهي بليدة   
بجزيرة صقلية، وكذلك لقب بالصقلي نسبة لجزيرة صقلية ، ولقبه السلفي  بالعروضي  

.(2) 
بأبي   ويكنى  والمراجع  المصادر  معظم  في  وذلك  البلنوبي  الحسن  أبو  ويكنى 

 البشائر، وابن أبي البشائر  
 تحصيله للعلم ومكانته األدبية: 

تهتم باألدب شعًرا ونثًرا  مرموقة،ينسب شاعرنا إلى أسرة أدبية ذات شأن ومكانة 
الشعر   القاسم    والشعراء،وتقدر  أبو  والده  كان  الرحمفقد  مؤدبا   نعبد  بشر  أبي  بن 
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من شعر بشار(   )المختار  مؤلفللتيجبي أبي طاهر بن أحمد بن زيادة هللا الذي ألف  
 كان أديًبا وشاعًرا مشهوًرا في وقته.  نعبد الرحمبن  زعبد العزيمحمد  وأخوه أبا

على   البلنوبي  شب  فلذلك  الشاعر،  أسرة  استوطن  قد  الشعر  أن  نجد  ذلك  من 
كان حدًثا صغيًرا، وتعلم في مرحلة طفولته في صقلية علوم    حب الشعر واألدب منذ أن 

،  فبذلك كله يتضح لنا أن  (3)القرآن والسنة والفقه ، فضاًل عن اللغة والنحو والعروض 
يعبر عما   قادًرا على أن  أدواته  البلنوبي فأصبح متمكًنا منه ومن  تمكن من  الشعر قد 

 ته األدبية التي وصلنا منه القليل.يجول بصدره بكل يسر وسهولة حتى أصبح له مكان 
 مولده ووفاته:

بعد البحث في الكتب والمصادر والمراجع األدبية لم أجد معلومة تفيد متى ولد 
شاعرنا وال متى توفي ، فكل ما توصلت إليه أنه من شعراء القرن الخامس ، وقد اتضح  
ذلك من خالل أشعاره ، فقد مدح نخبة كبيرة من حكام القرن الخامس الهجري ومنهم : 

 وغيره . ، (4) الوزير أبو محمد اليازوري 
 عصر البلنوبي: 

نتكلم    أواًل أن  البلنوبي يجب علينا  فيه  العصر الذي عاش  نتكلم عن  قبل أن 
"تعتبر جزيرة صقلية أكبر   العربية.عن جزيرة صقلية وكيف وصل إليها اإلسالم واللغة  

كيلومتر 25708022حيث تبلغ مساحتها    المتوسط.الجزر الواقعة في البحر األبيض  
في    مربع، الحكم  ذاتية  منطقة  الجزيرة  الجزء   يطاليا،إوتعد  على  ميسينا  مضيق  ويقع 

الجنوبي من الجزيرة ويفصل هذا المضيق الجزيرة عن البر الرئيسي في إيطاليا، ويبلغ  
ود إلى ويذكر أنه قد عثر على نقوش تع  نسمة،عدد سكان الجزيرة حوالي خمسة مليون  

 ( 5)  عام في أحد الكهوف في الجزيرة". 8000
 صقلية:فتح المسلمين لجزيرة 
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آالف   عشرة  رأس  على  الفرات  بن  أسد  بوضع  هللا  زيادة  األغلبي  األمير  قام 
مقاتل وسبعمائة فرس في سبعين سفينة وحاصروا جزيرة صقلية وسقطت الجزيرة بشكل 

. وأصبحت صقلية  (6) تدريجي، وفي العهد الفاطمي تم اكتمال فتح جميع أرجاء صقلية  
ا  إسالمية،جزيرة   ظل  في  صقلية  جزيرة  جميع  وشهدت  في  ازدهاًرا  اإلسالمي  لحكم 

المجاالت الثقافية والعلمية والعمرانية وظل ذلك ما يقرب من ثالثمائة عام من االزدهار  
والتطور في جميع المجاالت وكانت للغة العربية مكانة في هذا االزدهار فلقد ظهر في 

 واألدباء.تلك الفترة العديد من الشعراء 
لجزي المسلمين  حكم  صراعات  نهاية  وقعت  الكلبيين  حكم  نهاية  في  صقلية  رة 

انقسامات   في  الجزيرة  وأربعين    داخلية،أدخلت  أربع  سنة  النصارى  النورمان  فغزاها 
  روبرت. وأربعمائة بقيادة روجار األول والذي أرسله أخوه 

أعطانا   وقد  النورمان،  حكم  تحت  صقلية  وقوع  قبل  كثيرة  اضطرابات  حدثت 
الذ  جبير  ابن  زمن  الرحالة  في  فيها  األخيرة  والمسلمين  اإلسالم  أيام  في  الجزيرة  زار  ي 

م فروى مشاهد مروعة ومؤلمة عما كان يحيق  1185\ هـ  580الملك وليام الثاني سنة  
وتحويل  الصلوات بالمسلمين حينذاك من مذابح واستئصال ممنهج وتنصير قصري ومنع 

 .(7) المساجد إلى كنائس
هذه األحداث أن تجعل شاعرنا البلنوبي وغيره من  وكان من الطبيعي بعد كل  

الحروب  عن  والبعد  باألمان  فيها  يشعروا  بالد  إلى  ويذهبوا  صقلية  يتركوا  صقلية  أهل 
 والفتن. 

 الصقلين، وذلك هجرته إلى مصر هاجر البلنوبي إلى مصر شأنه شأن معظم  
روب التي كانت في بعد االحتالل النورماندي لجزيرة صقلية وكذلك هرًبا من الفتن والح

البلنوبي في مصر واستوطن مدينة االسكندرية    الوقت.صقلية في ذلك   عاشر شاعرنا 
. ومكث في مصر مدة كبيرة من عمره ولألسف لم أجد (8)وفيها مارس مهنة التدريس  
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وما ذكر فقط أنه قام بتدريس   مصر،في المصادر والمراجع السنة التي ارتحل فيها إلى  
العربية   علماء اللغة  يديه  على  تتلمذ  حتى  االسكندرية  مدينة  في  والعروض  والشعر 
 وفقهاء أجالء.

أن    تالميذه: الطبيعي  من  بالتدريس  واشتغل  مصر  إلى  البلنوبي  وصل  عندما 
يكون له تالميذ، فقد كان للبلنوبي تالميذ صاروا بعد ذلك علماء وفقهاء منهم من روى  

يحي  بن  أبي محمد عبدهللا  كالفقيه  الجيزي، أشعاره  الحسن  وأبي  الخزيمي،  حمود  ي بن 
 وغيرهم.  (9) أبي الرجاء بشير بن المبشر بن فاتك المصري المنطيقي 

ذكر   الذي  اللخمي  الدمراوي  يوسف  بن  الحسن  بن  كعلي  عليه  قرأ  من  ومنهم 
أنه كان يقرأ النحو على شاعرنا البلنوبي في اإلسكندرية ، وأورد لنا بقطعة   (10)السلفي

نظمه   هذه من  أستاذه  يقوم  أن  ذلك  من  أراد  وربما   ، البلنوبي  أستاذه  على  عرضها 
 القطعة وهي : 

 َقالت ُسعاُد َوقْد َجد اْلوَداع بنا         َودْمعها واكف ينهُل كالبرد  
 َكْم مْن شجاٍع بال سيٍف َوال ت رس     ومن جباٍن بآالت من العدد  

 والصفد  ومْن كريٍم بال ماٍل يجوُد به           َوم ن لئ يم َكث ير اْلمال  
 َجاَد الزماُن على َهذا وَضن َعلى       َهذا فَأصبَح ال يْخلو من الكمد  

  هو:فنظر فيها شاعرنا البلنوبي الصقلي وأضاف إليها بيًتا واحًدا 
 ( 11)وكل ذ ي أمل يسَعى إلى أمد  إن األموَر على األقدار  جاريٌة             

 عالقة البلنوبي بمعاصريه وصالته بهم:  
شعراء   من  عاصره  من  مع  طيبة  عالقات  لشاعرنا  على    وغيرهم،كان  والدليل 
العماد األصفهاني في خريدته مجموعة كبيرة من   وما يعنينا في   أشعاره،ذلك ما ذكره 

هذه الجزئية هو أنه ذكر لنا أن البلنوبي كان له عالقة طيبة مع الشاعر أبي سليمان  
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الكاتب    الكاتب،بن هبة هللا   أبو سليمان  إلى شاعرنا يعاتبه   مقطوعة شعرية فقد أرسل 
 فيها على بعده ويذكره باأليام التي شهدت على لهوهما قال فيها:

 َفدْيتك ما َهذا الق لى والتَجُنب                       فإْن تُك ذا عتَب فإني ُمْعتبُ 
دك ل ي من بارد  الماء  أعذبُ   وإْن َتُكن اأُلْخرى فُعد لي إلى الرَضا                 َفو 

يَما في حيَن َنلهو وَنلعبُ َوإ   بار ي َعنك َصعب َمَرامه                 وال س   ن اْصط 
 البلنوبي: فأجابه 

 َوَعيشَك َمَع عْلمي بَأنَك َتْمَزح                    لَقد َنالن ي م ْن َذاك َوجد ُمبرحُ 
ي ُمتزْحز حُ َوَوهللا  ما َفاَرْقُت َأْمَرك َساعًة                    وَمالي َعما تَ   ْرتض 

 َوإ ني َعلى ُقرب  الَمزار  وبعده              َحليف اْشتياق َلْيَس يْنَأى َفيْبرحُ 
 َفال َعيش ل ي إ ال ب ظلك ُيْجتني                وال َلْهو لي إال ب زْندك يقدحُ 

ْنه إ لى  ْلمه                  َعلى َأَنن ي م   الُعذر  َأْجنحُ َوَما َكان إال ما َتحَقْقت ع 
 َحل يُف َضنى ُأْمسي ب ه ُثم أصب حُ           -ال ب َك اأْلَذى –وَلك نني مْن َبعد ذا 

 الكاتب:فأجابه أبو سليمان 
 َعتاُب المحب  ليَس في الود  َيقدُح                َأَكاَن مجدا ف يه أْم كان َيْمَزح 

 َواَل لي َنَشاط والَمَسرة َتسَنح          ووهللا  َمال ي َيوَم ُبْعدَك لذة             
ي إ ذ ما َهَجرَتن ي              َوَهل ُيمك ُنني ف ي الب عاد  التَسُمح؟   َفَمن ل ي َأْن أَْعص 

ح َبيني َوَبينك َيْقَدح   َأَبا َحَسن إ ن ي ب ودك َواث ق                       َفال َقاد 
ي ُمَعافى م ن َأَذاَها وُتْصب ح                    وَيا لْيَت َشْكواَك أحم ل ثْقلَها    َوُتمس 

 (12) َوَقد َجاءني َوْعد عَلقت ب َذيله                    َفَحق قه ل ي فالَعين َنْحوك َتْطمح
 البلنوبي:ثقافة 

من   كبير  قدر  على  كان  أنه  يجد  الصقلي  البلنوبي  شعر  يطالع  أو  يقرأ  من 
وذلك    الثقافات،فما يلحظ في شعره أنه كان متعدد    المتعددة،الدراية والمعرفة بالثقافات  
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مكرمة  بكل  يأخذ  المجيد  "الشاعر  القيرواني  يقول  كان  فكما  شعره،  مالمح  واضًحا في 
من نحو وصرف ولغة وفقه وجبر وحساب ....    واحتماله كل ما حمل  التساع الشعر،

العرب؛  وأيام  النسب  ومعرفة   ، والخبر  الشعر  بحفظ  نفسه  يأخذ  أن  الشاعر  على  لذا 
  (13) ليستعمل بعض ذلك فيما يريده من ذكر"

من     شعره  استمد  أنه  وجدت  وحياته  البلنوبي  لشعر  ومطالعتي  دراستي  ومن 
قافته التي أخذها من مسقط رأسه التي نشأ بها  ثقافات متعددة منها على سبيل المثال ث 

وترعرع فيها حيث أثر عليه الثقافة الصقلية وما كان بها من جمال في العمران وجمال 
في البيئة الصقلية وغيرها مما كان موجودا في صقلية آنذاك، وكذلك ما أثر فيه مما رأه  

مصر والذي يوضح    في مصر من تقدم وازدهار في العهد الذي عاش فيه الصقلي في
في  الواضحة  وثقافته  بطريقته  الوقت  ذلك  في  البالد  حكموا  الذين  للوزراء  مدحه  ذلك 
تأثره   ومدى  بدينه  تمسكه  مدى  البلنوبي  شعر  قارئ  على  يخفى  وال  الشعرية  األبيات 
بالقرآن الكريم والحديث الشريف ، فنجد كثير من األبيات الشعرية التي تأكد مدى تأثره  

الح واستغل بدينه  الكريم  القرآن  من  نهل  أنه  نجد  الحصر  ال  المثال  سبيل  فعلى  نيف 
 اإلمكانيات التعبيرية الموجودة في أسلوبه حيث قال:  

ْرَهم َبْعَده َوال َدار  (14) ال َيْنَفع اْلَمرء إ ال َما ُيَقدَمُه         ال د 
َبُنون إ ال َمْن َأَتى هللا ب َقلٍب فهذا البيت يتضمن قوله تعالى " َيوَم ال يْنَفع َمال وال    

 ( . 15َسل يم") 
 وقال أيضا:

َظام َوه َي َرم يم  (16) ُثم َناَدى َوَقْد َرَأى ُسوء َحال ي          َجل ُمحيي اْلع 
َي َخْلَقُه   في الشطر الثاني ظهر اقتباسه من قوله تعالى: )َوَضرَب لَنا َمَثاًل َوَنس 

َظام َوه َي َرم يم(   .(17) َقاَل َمْن ُيْحيي اْلع 
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وكان شاعرنا شغوفا بالتراث األدبي وشعر من سبقوه من الشعراء حريًصا على   
له األمور يستحضرهم في   بهم،االقتداء   ينهل من علمهم وكلما سنحت  فكان كثيًرا ما 

ومن    مختلفة،وقد الحظت أنه كان متأثًرا في شعره بنخبة من الشعراء في حقب    شعره،
 والدته:ذلك قوله رثاء 

 (18)نك ُبْعد اْلَمْشر َقين َعلى                ُقرب  اْلَمَزار  َوَما َشْطت ب َك الدار  َبين ي َوَبي
إلى نفس المعنى من    والذين أشاروافقد تأثر في هذا البيت بأكثر من شاعر،  

حينما رثى ولده الذي مات صبيا في قصيدته الشهيرة قال   الرومي،بينهم: الشاعر ابن  
 فيها:

يدا َعَلى ُقرب  َقر يًبا َعلى ُبعد    (19) َطَواه الرَدى َعني َفَأْضَحى َمَزاَره                 َبع 
 قال: كما تأثر بالشاعر الجزار السرقسطي حينما  

د                            يَ   ْرَفع أَْهَل اْلَجهل  َواْلَعَجب  َزَماُنَنا ُمْنقلب َفاس 
 (20)كالنْقش  ف ي اْلَخاتم  ال َيْسَتوي                َخْتم ب ه  إ ال َمَع اْلَقلب  

 فهذا المعنى مستوحى من قول الجزار: 
يبا  يًبا          َأو َأْن يَرى ف يَك اْلَوَرى َتَهذ   َأْشَقى لَجد ك َأْن َتُكون َأد 

يبا َفإ ذا   اْسَتَقمَت َفإ ن َدهَرك ُكَله             َعَوج َوإ ن َأْخَطْأت َكْنُت ُمص 
 (21) كالَفص  َلْيَس َيبيُن َمْعَنى َنْقشه             َحَتى َيُكون ب َناؤه َمْقُلوبا 

يضيف   كان  أنه  ذاع    لشعره،كما  الذين  الشعراء  مشاهير  أسماء  من  بعًضا 
منهم كثير عزة    العربي،ثروا بشعرهم في نتاج األدب  صيتهم في كتب األدب والشعر وأ

 وجميل بثينة وذلك حينما ذكرهم في بيت شعري من أبياته قال فيه:
يَن َعلْقَتُهم               َما َلْم َيُكْن ب َكث ير َوَجم يل ْنس  الذ   (22) ب ي من َهَوى اإْل 

 
 



 2021يوليو (  األولالجزء  – 53العدد )                         بقنا                مجلة كلية اآلداب          

 

- 444 - 

 حياة الترف وسماته الشخصية: 
الغناء   فيها  يشيع  لهو  مجالس  على  يتردد  كان  أنه  شعره  خالل  من  لوحظ 

 فقال:وأثنى كثيًرا على رقتها  راقصة،والرقص واللهو حيث أنه وصف في إحدى نتفه  
ْت     ْذقها َطَربا        َهيَفاء إ ن َرَقَصْت ف ي َمْجل ٍس َرَقص   ُقُلوب َمن َحْول َها من ح 

فن  ذ ي َرَمد َلْم َيْشتك  الَوْصباَخف يَفة اْلَوْطء  لَ         (23) و َجالت بَخطوت ها               ف ي ج 
 فيه:كما نجد أنه قد هجا أحد المغنيين واستنكر صوته فقال   

يُظَنا َما َيْفَعل   ولَنا ُمَغًن ال َيَزا                    ل َيغ 
 َوَتَبْظرم وَتمُحل َصَلف َوت يه َزائ د                      

 (24) َغَنى َثق ياًل أواًل                       َوُهَو الثق يل اأْلََول
في   ويجلس  للغناء  ويستمع  المجالس  هذه  على  يتردد  كان  أنه  نلحظ  هذا  من 
مجالس الغناء والرقص، ولربما كانت هذه المجالس ليس كما نظن فقد كان شاعرنا قريًبا  

عصره ولقد كثر شعره بمدح بعض هؤالء الذين كان يجالسهم من الحكام والوزراء في  
الغناء والترف في مجلس الحكام والوزراء الذين كان    الفترة وجود ومن الطبيعي في هذه  

 يجالسهم البلنوبي.
الشخصية   سماته  بعض  تتضح  نظمها  التي  الشعرية  أبياته  بعض  خالل  ومن 

 شعره: حيث أنه يقول عن  األدبي،األخرى حيث أنه كان يفتخر بشعره وبنتاجه 
 (25)ب َمَعاٍن م ْثل اْلَكوكب  ُزْهر                َوَقَواٍف َخف يفة  اأْلَرَواح  

   شعره.ويحب أن يمدح الناس   والثناء،فهو كغيره من الشعراء وبني اإلنسان يحب اإلطراء   
 الشعري: أسلوبه 

يعد شعر البلنوبي نوًعا من اإلبداع لوجود ظاهرة موسيقية مميزة فيه، فبالرغم    
من أنه قال الشعر في مختلف البحور الشعرية إال أننا ال نشعر بنشوز التفعيالت التي  
فنجد  )متفاعلن(  تفعيلة  إلى  انتقاله  ثم  )فعالتن(  بتفعيلة  مبدوءة  شطرين  في  جاءت 
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ايته بوتد ، فاألسباب أخف على األذن من األوتاد ،  الشطر يبدأ بسبب يختلف عن بد 
ولعل قلة عدد التفعيالت التي في الشطر كان سبًبا رئيًسا في نماذج هذه التفعيالت فلم 
يردها ناقصة ، فأورد في الشطر األول والثاني مجزوء المديد فحذف جزًءا من عروضها 

بقى الثلث األخير، فأصبح  وضربها، أما في الشطر الثالث فحذف ثلثي شطر البيت، و 
؛  القصيدة  بنية  في  تجديد  حاول  ولعله  بحور  ثالثة  بين  تفعيالته  فوقعت  منهوًكا  بحًرا 
بنية المرشحة التي تتنوع التفعيالت فيها ، فتؤدي بذلك دور ايقاعي مميز  لتقترب من 

 لكنه حافظ على القافية التي نوع فيها من شطر آلخر. 
ال أسلوب  إبداع  نلحظ  ذلك  أبياته  من  الواضحة في كل  البالغية  وقدرته  بلنوبي 

الشعرية التي وصلتنا وكذلك قدرته العروضية ولكن هذا ليس بغريب على شاعر مثل 
اللقب هباًء من تالميذه  بالعروضي فلم يأخذ هذا  البلنوبي الذي كان ملقب في عصره 

وف عنه وهو معلم وقرنائه فقدرته العروضية وأسلوبه البديع كان وراء هذا اللقب المعر 
 النحو والصرف والعروض. 

للقلب   الممتنع فشعره يصل  البلنوبي ضمن طائفة السهل  يمكن أن ندرج شعر 
بألفاظ سهلة سلسة موسيقية تحتاج إلى خبير ليكشف عن معانيها رغم سهولتها ونلحظ 
أيضا أنه لم يكثر من القصائد الطويلة فأطول قصيدة وردت عنه كانت مكونة من اثنين  

وربما   ونتًفا،وباقي ما وصلنا ال يزيد على ذلك بل كان أغلبه قطًعا صغيرة    بيًتا،وأربعين  
الذي   الشاعر  الباحثين عن شعر هذا  البلنوبي أو تقصير  ذلك إلى ضياع شعر  يرجع 

 عصره.تميز بقدرة الشعرية التي جعلته يناطح أغلب شعراء  
 أغراض شعره:   

وحياته   نشأته  عن  ويقرأ  الشعرية  أبياته  ويقرأ  البلنوبي  شعر  ديوان  يطالع  من 
لشعر  شعره  ينتمي  الفكر  مصري  النشأة  صقلي  كان  البلنوبي  أن  ويعرف  يرى  سوف 
شعراء الجزيرة العربية من حيث بناء القصيدة فإنه كان يجاري الشعر الجاهلي والشعر 
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مدح أو  يتحول إلىبالغزل في القصيدة ثم  العباسي في كثير من قصائده حيث كان يبدأ
فلربما تأثر بالبيئة المصرية    رأسه،وصف ولم ألحظ في شعره شيًئا يذكر عن بلده مسقط  

 التي ارتحل إليها فجاء شعره مشابه ألساليب من عاصروه من شعراء مصر. 
وقد نوه عن ذلك االستاذ الدكتور إحسان عباس في كتابه العرب في صقلية   

على أنه صقلي ، حيفا على دقة    -أي الشعر البلنوبي  –" وفي دراسة هذا الشعر  فقال  
البحث؛ إذ ال نلمح فيه أي ذكر أو إشارة لصقلية من ناحية ، كما أن الطابع الفني العام  

 . (26) فيه مفارق لسائر الشعر الصقلي "
يقرأ أو يدرس ديوانه سيجد أنه استخدم أغلب أغراض الشعر العربي من   ومن 

ولقد تأثر كما قلنا سابًقا بشعر من    العربي،غزل ومدح ورثاء وغيرهم من أغراض الشعر  
من شعراء   إلى   الجزيرة،سبقوه  يتطرق  ثم  بالغزل  يبدأ قصائده  ما  غالًبا  كان  أنه  حيث 

 قصيدته.الغرض األساسي من 
 الغزل:

قصائد ومقطعات    فلقد رصدت   البلنوبي،إنه الغرض األكثر شيوًعا في شعر    
يتطرق   المدحية،وخاصة قصائده    بالغزل،شعرية كثيرة في شعره كان يستهلها   لم  فهو 

الغرض   يتحول إلىإال بعد أن يبدأ بالغزل ثم    -  في أغلب األحيان  -إلى مدح ممدوحه  
 األساسي من شعره. 

بدأها  وقد  السريع  بحر  على  فيها  سار  التي  المقيدة  الهائية  قصيدته  في  نراه 
فيها محبوبته التي كانت على قدر من الجمال األخاذ الساحر الذي جعله   لغزل ذكربا

فنلحظ في هذه القصيدة القدرة الشعرية التي    المدح، أسير لديها، ثم تطرق بعد ذلك إلى  
هذا   رأيهامتلكها الشاعر في الغزل حيث أنه تغزل في جمال محبوبته ووصف حاله من  

الجمال األخاذ حتى سالت دماؤه على وجنتيها رغم ذلك حاول أن يقبل فمها ليدرك أن 
 للحياة طعًما مختلًفا غير الذي يعرفه.
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 فقال:
ْب َما َعَداهُ       أَْهَيُف عْبل الرْدف َصْفر َحَشاه               َلو ق يل للُحْسن  اْنَتس 

فه ف ي ث َواهُ َأْسَخط َمْن َيْهَواه   ُمْسَتيق َظا                     َوَعاَد َيْسَتْعط 
 َقْد َقد َقْلب ي َسيُف َأْلَحاظه                       واْخَتَضب من َدم ه  َوْجَنَتاهُ     

وى َأنن ي                       َأْدَنْيُته م ن ى َوَقبلُت َفاهُ    َولْم َأَنْل ُسوًءا س 
دُت     فت َكَحف يَف القطاهُ َوذ   َعْنه َكب ًدا َشاَرْفُت                       َوْرًدا َفح 

 (27) َيا َرَشا مْن َقْبَل َتْقب يله                           َوَضمه َما ُذقت َطْعَم الحياة          
عدة  هناك  وكذلك  سالًفا  قلنا  كما  بالغزل  وقصائده  قطعه  أغلب  بدأ  ولقد 

ألرى أن هذه القطع ماهي إال قصائد ُطوال    فقط وإنيمقطوعات تحدث فيها عن الغزل  
وهذا تأكيد على أن كثير من شعر البلنوبي وغيره من    القطع،لم يصل لنا منها إال هذه  

فمن يتأمل ديوانه يجد أنه احتوى على    القليل،شعراء صقلية قد فقد ولم يصلنا منه إال  
كثير منها تدور حول بعد محبوبته عنه أو هجرها له أو صدها عنه ومن ذلك المقطوعة  

 قال فيها:  البسيط التيالبائية التي أجراها على بحر 
 يبُ اْلَموُت ف ي ُصح ف  اْلُعَشاق  َمْكُتوب            َواْلَهجر  من َقْبل َتْنك يد َوَتْعذ  

 إْن َطاَل َليل ي َفَوْجه الصْبح  َمْطَلعه          من َوْجه من ُهَو عن َعْيني َمْحُجوبُ 
 َمْن ل ي بَأْعاَلم ه َأني ل َغيَبته               َذْيل الَمَدام ع ف ي خد ي َمْسُحوبُ 

ْصن َمُروح من الطَرَفاء  مَ   (28)ْهُضوبُ َكَأن َأْجَفاَن َعين ي من َتَذْكره              غ 
 ونراه يعيد نفس المعنى في مقطوعة دالية مفتوحة قال فيها:          

 َأَتران ي َأْحَيا إ َلى َأْن َيُعودا                   َناز ح لْم َيدع ل َعْين ي ُهُجوَدا
 الصُدوَدا ُكْنُت َأْشُكو الصُدوَد ف ي اْلُقرب  وال        آَن َقْد اْسَتغَرَق الب َعاد 

َشاة ف يك الُجُحوَدا ي َأْن َأُبوح باْسم ك َلك ن               لقَنْتن ي الو   (29)اْشَته 
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وفي مقطوعة أخرى أوضح فيها ما يالقيه من ألم الفراق وبعد المحبوبة فأرسل  
وتطمئنه فيها عما جرى لها   حالها،إليها أن ترسل إليه رسالة بخط يدها تخبره فيها عن  

 فقال:سيموت من هول الفراق  حالها إالوتصف له 
رُت                َوَما َلق يُت َوَكْيَف ب تُ   هللا َيْعلم َكْيَف س 

 من اْلَحَوادث  َما حذْرتُ           -َوق يت ف يكَ  –َحذرا َعلْيَك  
 (30)إْن َلْم َتُمن ب َوْصف  َحا                َلك ل ي ب َخط َيديك ُمتُ   

 المدح: 
من يطالع ويدرس ديوان البلنوبي سيجد أن شاعرنا قد استخدم غرض المدح    

حيث نظم قصائد عديدة مدح فيها الوزراء   الغزل،بصورة كبيرة، ويأتي بعد مرتبة غرض  
ابن    والحكام، والمصطفى  المدبر،  وابن  الدولة،  وعز  اليازوري،  محمد  أبو  بينهم  من 

 أحمد، كما مدح آل الموقفي وغيرهم. 
لقد نهج البلنوبي في قصائده المدحية نهج الشعراء الجاهليين حيث أنه كان يبدأ  
قصائده المدحية بمقدمة غزلية، أو أن يستخدم غرض المدح بدون أن يستهل القصيدة 

 نظمه: من ذلك ما وصل إلينا في مدح اليازوري قصيدتان من    مقدمات،و أية  بالغزل أ
أما  الطويل  بحر  على  فيها  وسار  بيًتا  وعشرين  واحًدا  بلغت  مفتوحة  بائية  إحداهما 

فرائية   الذي    مضمومة،األخرى  البحر  نفس  استخدم  حيث  بيًتا  وعشرين  اثنين  وبلغت 
 األولى.استخدمه في القصيدة 

القصيدتين يلحظ أن الشاعر قد التزم فيهما بغرض المدح ولم   فمن يدرس هاتين
بغرض   وذكر   الغزل،يستهلهما  ممدوحه  ووصف  المدح  غرض  إلى  مباشرة  اتجه  فقد 

وشجاعته الغير معهوده من    وانتصاراته،صفات ممدوحه الشخصية أشار إلى فتوحاته  
يغضب    قبل، هللا  لدين  ناصر  فهو  وتخشاه  األعداء  تهابه  فارس  هللا  فهو  مرضات  في 

 فهو حزب هللا فيقول: 
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يَن َقَرار     َمر  اْلُمْسل م   َتَوالْت ُفُتوَحات َوَأْدَرك َثار             َوَقَر أل 
َرار    ينه             َفَصاَل ب ه َحد َله وغ  َر د   َوَجرد َسْيف هللا  َناص 

 ُأْنسا ب ه  ل ُنوار َوَدانْت َلُه اْلَحْرب اْلَعْوان َوإ نَها        َوإ ن َرئ مت 
َذار      ُيَرُد إ َليه َأْمُرها وه َي َشام س          َلَها َمسحل من َقْهر ه َوع 

َر الدين  الذ ي َفخَرت ب ه          َبَناة اْلَمَعال ي َيْعُرب َون َزار  َفَيا َناص 
 ُحَساًما َلُهم َهلك ب ه َوَدَمار َلَقْد َعل َم اأْلَْعَداء َأَنَك ُمْنَتض                 

ْزب هللا  َتْسَعى ب َهْدي ه              وتْغَضب ف ي َمْرَضات ه وَتَغار       (31) و أ نَك ح 
 وهو يمدح فقال:  أسلوبه،وقال في قصيدته البائية بنفس المعاني ولكن غير من 

َحاًبا           َوَعْزُمَك  يُنَك َأْنَدى اْلَعار ضيَن س   َأْمَضى الضار ب يَن ُذَباًبا َيم 
 َوَأْنت أََعم الناس  ُطواًل َوُسْؤدًدا              َوَأْطيَبُهم ُجْرُثوَمة َون صاًبا 

 َكَما َقَطَن الليُث اْلَغَضْنَفر  َغاًبا          َوَحللت ب َدار  الُملك  ُثم َقَطْنتها    
ينه         ي هللَا ف ي َنْصر  د  ي اأُلُسود غَضاًبا َوَما ز لت ُتْرض   ب َمالكه ُتْزج 

ًبا َوَحَراًبا ال            َوإ ن َنَشْرت َكاَنْت ظ   ( 32) إ َذا َطَوْيت َكاَنت َوغي وْقَساط 
الصفة   هذه  بالكرم  ووصف  إغداقه  وكثرة  ممدوحه  كرم  إلى  القصيدة  هذه  في  وأشار 

قصائد المدح القديمة    قصيدة منالشعري والتي كانت ال تخلو أي    المشهورة في التراث 
في   الشعراء  بها  تغنى  التي  الكرم  صفة  بهذه   شعرهم،من  ممدوحيهم  على  كثيًرا  وأثنوا 

 وهذا ما فعله البلنوبي في هذه القصيدة حيث قال: الصفة،
 َوَفجْرَت ف يها لل نَضار  َجَداو اًل             َوَسطْرت ف يها للَسَماح  ك َتاًبا 

 َوَغاًبا َشهدَت،َها َقْد  ُمَجاَمل ة:َن ُيْحك يَك َصْوَبه        َيُقوُلون  إ ن اْلُمزْ 
 َمناًبا؟ َوَكْم َأْزَمة َعم اْلَبر ية بْؤُسها              َفَهل َناَب ف يَها َعن ن َداك     
َهاًبا   م              َوَضَنت َيداهُ َأن َتر َش ذ  َهبا ف يَها َيَداَك َعَلْيه   َهَمت ذ 

 َن ل أْلَْسَياف  َعْزمَك َما َنَبت       َوال َناط بالَخصر  النَجاد  َقراًبا َوَلْو َكا
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 َوَتْنَتم ي        إ لى اْسُمك َحَبات  اْلُقلوب  َطَراًبا اْلَمَعال ي،َتَغاُر من اْلَمجد  
ر َصابً    ًرا           إ َذا َلْم ُتصب ف يه اْلَمَواط   (33) اَسَقى َحَلًبا مْن ُجود  َكفك َماط 

التي   المكسورة  الالمية  القصيدة  بالغزل  استهلها  التي  عنده  المدح  قصائد  ومن 
بحر   على  وجاءت  بيًتا  وثالثين  سبعة  في  جاءت  والتي  الدولة  عز  الوزير  فيها  مدح 
الكامل جاء فيها المدح في اثني عشر بيًتا حيث بدأها بالغزل ألكثر من ثلثيها ثم تطرق 

 فقال:لشجاعة والجود بعد ذلك للمدح فمدح عز الدولة با
 مْن َأي َشيء َيْعَجُبون إ َذا ٌهم               َبَصُروا بعز  الدْولة  ْال مْأُمول  

 من َبار ٍق ُمَتَأل ٍق َأْو َعار ٍض               ُمَتدف ٍق َأو َصار ٍم َمْصُقول  
َمال لُتَها                َمْسُروَقة من ش   َوَشُمول   َشَمائ ل َلْواَل السَماَحة خ 

ُدوه ل َحاَقه                ال ُتدَرك الُعليا بالَتْأميل    َوَسَعى ًفَأمَل َحاس 
َدى َعْن َصْفَحة اْلَمْصُقول    َبَطٌل إ َذا اْخَتَلَط اْلُحَسام َتَطاَيَرت            َهام اْلع 

 (34) ير  والَتْقل يل  َفاَق اْبن َفا ئق  الَوَرى ب َكَمال ه              َوَدُعوا من التْكث  
ممدوحيه  مدح  في  المبالغة  كثرة  البلنوبي  عند  المدح  شعر  في  الملحوظ  ومن 
واستخدامه أللفاظ قوية تبين مدى المبالغة في مدحهم من ذلك ما جاء في بحر الطويل 

 حيث قال في مدحه لليازوري:
 (35) َعلَته ر ْجله ورَكاًباَأَجَل ُمُلوك  اأْلْرض  من َظل اَلث ًما          ُتراًبا 

ويقول في أطول قصيدة وردت عنه والتي تتكون من اثني وأربعين بيًتا مادًحا  
ممدوحه لم يذكر فيها اسم ممدوحه ولم يحدده مبالًغا في ذلك المدح جاءت كذلك في 

   الطويل:بحر 
َواَك َكمن   (36) َيْبغ ي َمَع هللا َخال ًقاَوَمن َيْبغ  َأن َيْحَظى َنداه ب ُمنعٍم            س 



 محمد برشاوي  امبارك  محمد                       أسلوبية دراسة : البلنوبي الرحمن عبد بن علي شعر 

- 451 - 

بن    أحمد  بن  علي  الحسن  أبا  يمدح  صفاته    المدبر،ونراه  إلى  أشار  حيث 
وجمع بين حسن الخلق   يسأله،فهو معطاء كريم يعطي من    بها،الفضلى التي يتحلى  

 وحسن الخلق فقال فيه مستخدًما بحر الكامل قافية القاف.
 أى مكدر شربها رنقُ قد كانت اآلمال زاوية              ظم

 غصونها الورقُ  فنمت وعمحتى أتيح لها أبو حسن               
 َيْسَتْصغ ر الدْنَيا َفَأْهون َما          ُتْعطي َيَداه اْلَعين َواْلَور قُ 

 (37)في ُصوَرٍة َجَمَع اْلَكَماَل َلَها        َواأْلَْحَسَنان اْلَخلق  َواْلُخلق
 الوصف:

البلنوبي في شعره غرض الوصف فلقد وصف   ومن األغراض التي استخدمها 
أبيات   عدة  في  كثيرة  الطبيعة  أشياء  نداء  إلى  استجاب  أنه  حيث  إلينا  وردت  شعرية 

البلنوبي عدة   وسحرها،بجمالها   ديوان  المحقق في  تراه عيناه ولقد أورد  وبدأ يصف ما 
نصوص شعرية في غرض الوصف وتحديدا في وصف الطبيعة من ذلك وصفه للنخل 

 ووصفه للنيل ووصفه للنارنج.
وصف النخل على الروضة   إنها فيلقد ركز شاعرنا في المقطوعة التي قيل  

والثمار التي تتدلى   النرجس،خذ يصف زهور  الغناء التي تحيط وتحتضن هذا النخل وأ
 الروضة من جمال فقال: ويصف كل ما في الغصون،من فوق 

يث َكالشَباب  َطَرْقُته              َوللَنْجم  ف ي ُأف ق  السَماء  ُرُكود  َوَروض َحد 
ير اْلُعشَ    َسه النَدى               َكَما اْسَتع   اق َوُهَو َجل يد َتَرْقَرَق ف ي َأْحَداق  َنْرج 

م                َفَتْخَجل ف يه  للَشقيق  ُخُدود  ي َمَباس   َوَتْفَتر ف يه  لأْلََقاح 
 َوَترَتج من َفْوق  ْالُغُصون  ث َمارها               َكَما اْرتَج من َبان  اْلقُدود  ُنُهود  
 َثغب َعذب الرَضاب  ُبُروديسُل َعلْيَها اْلَمشرف َيات َجدول                   َله    

ر ف ي ل َبات ُهن ُعُقود   (38)َوَقاَمت َعَذاًري النْخل  م ْن ُكل  َجانب           َحَواس 
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تتجاوز   لم  المنسرح  بحر  من  بائية  مقطوعة  في  النيل  نهر  البلنوبي  ووصف 
المهرجان،  ليلة  في  األبيات  هذه  نظم  قد  البلنوبي  أن  األصفهاني  ذكر   ، أبيات  أربعة 
لديه  والسرور  الطرب  أحيا  قد  أنه  حتى  الليلة  هذه  في  النيل  منظر  راقه  قد  أنه  ويبدو 

قت بالشهب المضيئة حيث أن النيل كان محاطا  ولدى من يراه، فوصفه كالسماء التي تأل
بالشموع ، فوصف هذا المنظر بالنار فوقه ذهب، وهى ليست للبلنوبى وإنما هى حسبما  
يفهم من سياق الخبر ألمية بن أبى الصلت وقد وهم األستاذ هالل ناجى فظنها للبلنوبى  

 :  (39) ديوانه كما يقول الدكتور فوزي عيسى  فيفأوردها منسوبة إليه 
 َأْبَدْعَت لْلَناس  َمْنَظرا َعَجَبا                   ال ز ْلَت ُتْحيي السُروَر والطَرَبا   

را                   َفم ن َرَأى اْلَماَء َخالط اللَهَبا   َجَمعت َبيَن الضَدْين  ُمْقَتد 
 َتَألَقْت ُشُهَبا َكَأَنَما الني ُل والشُموع به                      ُأفق َسَماء 

 (40) َقْد َكاَن ف ي َفضة  َفَصيرُه                   توق ُد الناَر َفْوَقُه َذَهَبا
كما وصف النارنج في مقطوعة رائية مقيدة أشار فيها إلى السعادة التي تجلبها 

 فاكهة النارنج حينما تجنى وذلك في ثالثة أبيات قال فيها:
م ب َنار ْنجك الْ   ُمْجَتن ي                  َفَقْد َحَضَر السْعد َلما َحَضرَ َأاَل َأنع 

 َفَيا َمْرَحبا ب ُخُدود  اْلُغُصون                 ويا َمْرَحَبا ب ُنُجوم  الشَجرَ 
ْنه َأكرَ  ار                  َفَصاَغت َلَنا اأْلَرَض م   (41)َكَأن السَماَء َهمْت ب النض 

 الرثاء:
واحدة  مرثية  غير  ديوانه  في  نجد  فلم  البلنوبي  شعر  في  الرثاء  غرض  قل  لقد 

ولربما قد قال في غرض الرثاء كثيًرا ولكن لم يصل لنا غير هذه   والدته،قالها في وفاة  
بالوحشة  العميق  واإلحساس  حزن  كلها  بيًتا  وثالثين  اثنين  من  تتكون  التي  القصيدة 

 واأللم.
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ولقد بدأها بمقدمة تحدث فيها عن طيب نسبها وعلو شأنها، وكيف أن الموت 
ألم به من ألم مزق قلبه لفقدانه    عماشبث أظفاره بها حتى فارقت الدنيا، ثم أشار بعدها  

أنه  أنه يشعر  الرومي في أن قبر أمه قريب عنه إال  ابن  بيت  والدته، واستعار معنى 
ه الذي خال من أمه، ولكنه يعود إلى صوابه ويعزي بعيد، ويذكر ألمه عندما يرى منزل

نفسه بأن فراق األحبة شيء قدري ال مناص عنه، لكن هول الصدمة يجعله يخال أن  
 تمنى أن يكون الدهر إنسان يبارزه فيأخذ منه ثأره فقال: لذياالدهر هو الذي فتك بأمه 

 ء َطي َبة اأْلَْعَراق  مذَكارب ُكل  َوال دٍة تْفد ي َوَما َوَلدْت              َزْهَرا
ْن ُذَرى َعْدَنان ف ي َشَرٍف         َعال ي الذَرى َماَله م ن َذا اْلَوَرى َجاد   َأَحلَها م 

ا ُيْغني اْلف َداء وقد       ْعر ي م   َنَشَبت للَمَناَيا ف يَك َأْظَفار         َبْل لْيت ش 
 (42) َأْوَدعت َقلب ي َغل ياًل ُدوَنه النار              َيا َأْكَرم اأْلُمَهات  الطاه َرات  َلَقْد   

 الهجاء: 
هجا أحد   وذلك حينما  واحدة،الهجاء سوي مرة    البلنوبي اتجاهلم أجد في شعر  

فقال في بحر مجزوء الكامل   الغرور،حيث اتهمه بالصلف والتيه و   عصره،المغنيين في  
 بقافية الالم:  

يُظَنا َما َيْفَعلُ   وَلَنا ُمَغنٍ   ال َيَزا              ُل َيغ 
 َو َتَمُحلً   وَتَبْظُرم َصَلف َوت يه َزائ د              

 (43) َغَنى ثق ياًل َأواًل                َو ُهَو الثق يُل اأْلَولُ 
 

 : ى الشكو 
اآلثم، وقد الحت الشكوى في إحدى مقطوعاته حيث شكا فيها من زمانه الغاشم  

نجده يذم الزمان ويشكوه ويشبهه بالخاتم الذي ال    والعجب حيث يرفع أهل الجهل    الذي
 يستوي ختمه إال إذا قلب، فهو يقول في بحر السريع قافية الباء:
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د                           َيْرَفُع أَْهَل اْلَجْهَل َواْلَعجب    َزَماُنَنا ُمنقلًب َفاس 
 (44)َخْتٌم ب ه إال َمَع اْلَقلب          كالنْقش  في الَخاتم  ال َيْسَتو ي       

 المراسالت:
  وله فيه  المراسالت،ومن االتجاهات األخرى التي بدت في شعر البلنوبي شعر  
هللا   هبة  بن  سليمان  أبي  الشاعر  ورفيقه  صديقه  مع  واحدة  ذكره   الكاتب،وقفة  الذي 

أنه أرسل إلى شاعرنا   وأشار إلىاألصفهاني في خريدته ووضعه ضمن شعراء المغرب،  
وبعده،    علىيعاتبه   باأليامهجره  شهدت    ويذكره  ولعبهما  تواصلهما    علىالتي  ولهوهما 

 يل: يقول في أبيات من بحر الطو  فهو
 فإ ن َتُك َذا ُعْتب َفإن ي ُمْعَتب             والتَجُنب  َفَدْيُتَك ما َهَذا اْلق لى 

دَك لي م ن َبار َد اْلَماء  العذب    وإن َتُك اأُلْخَرى َفعد إ لى الرَضا      َفو 
ين َنْلُهو  َيَما ف ي ح  َبار ي َعْنَك َصْعب َمَرام ه   َواَل س   وَنْلعب وإن اْصط 

فأجابه البلنوبي مخبًرا إياه أنه لم ينس مطلًقا هذه العالقة الطيبة التي توطدت  
انتابهبينهما،   صديقه    وقد  أن  من  تيقنه  رغم  تلك،  كلماته  وصلته  حينما   يمزح،الحزن 

أيًضا الحياة   ،وأخيًرا  تستقيم    أن  ال  منبدونه  من    واللهو  له  شكا  وقد  مجد،  غير  غيره 
 شيء كدر عليه صفو حياته منعه من التواصل معه فهو يقول: )الطويل( 

ْلم ي َبَأنَك َتْمَزُح           َلَقد َنالن ي م ن َذاَك َوْجد ُمْبر ح  َوَعيُشَك َمَع ع 
ي ُمَتَزْحز ح   َوَوهللا  َما َفاَرْقُت َأْمَرَك َساَعًة            َوَمال ي َعَما َتْرَتض 

َك َيْقَدحُ  لَك َيْجَتن ي          وال َلُهو ل ي إ ال ب ز ْند   َفاَل َعْيَش ل ي إ ال ب ظ 
ْنه إلى اْلُعذر  َأْجَنح  لمه           َعلي َأَنن ي م   َوَما َكاَن إ ال َما َتحَققت ع 

 ( 45) ى ـ     َحل يف َضني أَمَسى ب ه  ُثم َأْصَبحَوَلك َنن ي م ن َبْعَد َذا ـ ال ب َك اأْلَذَ 
وتمنى أن يحمل   صديقه،األسى بعدما علم شكوى   وقد اعتراه فأجابه أبو سليمان 

 )الطويل(.   قال:يخفف من وطأتها عليه فقد   حتى الشكوى،ثقل هذه 
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َتاُب اْلُمح ب  َليَس َفي اْلَوَد َيْقَدُح        َأَكاَن َمْجدا ف يه     َأْم َكاَن َيْمَزحُ ع 
 واْلَمَسَرة َتْسَنحُ وهللا َما ل ي َيوَم ب َعدم َلَذة                   َوال ل ي َنَشاط 

ح َبْين ي  دك َواث ق                  َفال َقاد   وَبْيَنك َيْقَدحُ َأَبا َحَسًن إ ني ب و 
 (46) َوَتْمَسُح ُمَعاَفى من َأَذاَها َوَتصَبحُ َو َيا َلْيَت ل ي َشْكَواَك َأْحم ل ُثْقلَها         

 األلغاز:
 ملغًزا: قال البلنوبي    

ْفنه ُمْرَهَفا   اْسُم الذ ي َصيَرن ي ُمْدفنا               َلَما اْنَتضي من ج 
 يلعُب أن َرخم َمْعُكوَسه                 أَلََنه َقْد َنَسق  اأْلَحُرَفا

 َثُه                    َجْذًرا ل ُثل ثيه إ ذ َأل َفاَأَلم َتَر َكْيَف َغدا ُثلْ 
 47َقد َغَلَب اْلَقْلب َعلي َصْبر ه             َوَهَكذا َيْخرُج أن ُصحَفا 

 وأضمر البلنوبي االسم كذلك وقال:                                                  
ب ه      ُفَؤاد ي  أْضَحى  الذي   اسُم 

 
يبـــ ه  ***  بَتعذ  َصـَبا   ُمَعـَذبا 

 
 

َثان يا            َأوَله  َصيروا   إن 
 

به ***  فاتي  ص  بعَض  اسُمه   (48) َغدا 
 
 

 بيتين: وقال أيًضا وهو يجمع حروف المعجم في 
َكا  ْدغ َيْسُطو َلْحظه َعَبًثا             بالَخلق  َجْذاَلن أْن َتْشك اْلَهوى َضح   ُمَزرفن الص 

 ( 49) ال َتْعر َضن ل و رد َفْوَق َوْجَنت ه                    َفإ نَما َنصبته َعْينه شرًكا
البناء العروضي     نافلة القول في  البلنوبي ال في تنوع األوزان  فومن  ي شعر 

يجرى   أن  الواحدة  والقافية  الواحد  الوزن  ذي  النص  بإيراد  افتنانه  خمسة    علىوإنما في 
 أوزان وقواف متعددة مثل قول البلنوبى: 

عروض صحيحة وضرب مثلها( وروي التاء الخفيف )في هذا النص من بحر    -1
حوى  الموص قد  النص  هذا  أن  غير  واًوا،  داخله–ول  أراده   -في  بقوافي  أخرى  أوزان 
 منها: الناظم 
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 َوَغَزال ُمثنف َقد َرَثى ل ي      
 

 َبْعُد ُبْعدى َلما َرَأى َما َلق يُت  *** 
 
 

ثُل َروٍض َمفوٌف ال أَبال ي     م 
 

ند ي ف ي ُحب ه إ َذ َضنيتُ  ***   َوُهو ع 
 
 

 اْلَبدُر َطال َعا َتاَه َلَما َوْجَهه 
 

د ي َفإ َنني َقْد َشق يُت   ***   َحاَز و 
 
 

 ف ي قضيٍب ُمَهْفَهَفٍة َلذ ف يه      
 

 ُطوُل َوْجد ي َجَفا َفك دُت َأُموُت   *** 
 
 

 َمانٌع َغَير ُمْسع ف  َليَس َيْأَبى 
 

 َنْقَض َعْهد ي َوَلْيَس إ ال السُكوتُ  
 
 

ف َحال َعَما      َجائٌر َغْير ُمنص 
 

َصال بخوت     (50)َكاَن يْبد ى إ ن اْلو 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وصورته:  )مجزوء الخفيف( على بحرـ ما جرى 2
 وغزاٍل مشنٍف       

 
ُمفوف   -2 ***  -1 َروٍض  ثَل   م 

 
3-  

طالًعا     -4 اْلَبدر   َوجُهُه 
 

ُمهفهف   -6 ***  -5 قضيٍب   ف ي 
 

7-  

ُمْسعف          -8 َغير   َمانٌع 
 

 َجائٌز غيُر ُمْنصف    -9
 

10-  

 وصورته: منهوك الرمل( على بحر )ـ ما جرى  3
 َبْعَد ُبْعدى            

 
ند ي َوُهو   ع 

 
1-  

د ي             َحاَز و 
 

 ُطول َوْحدي  
 

11-  
 مجزوء الرمل( وصورته:على بحر )ما جرى . 4

 قد َرثي ل ي ُبعد ُبعدي       
 

ْندي  ***   ال ُأَبال ي وُهو ع 
 
 

د ي     َتاه َلَما َحاز و 
 

 لذ ف يه ُطول وجدي   *** 
 
 

 َليَس َيأَبى َنْقُص َعهد ي    
 

 َحاَل َعما َكاَن يبد ي  * 
 

 
 )مجتث( وصورته: على بحرـ ما جرى 5

 َلما َرَأى َما َلقيُت    
             

 ف ي ُحبه إ ذ ضنيُت  
 
 

 َفإ نن ي َقد َشق يُت     
             

 َجَفا َفك دُت أموتُ  
 
 

 َوَليَس إ ال السُكوُت 
            

َصال بُخوتُ    إن اْلو 
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 خاتمة البحث: 
وبعد الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علي أشرف خلقه أجمعين محمد  
بن عبدهللا وعلي آله وصحبه وأتباعه إلي يوم الدين فإنني آمل من هللا سبحانه وتعالي 
القديم في مكان ظل  العربي  الشعر  تمثل درة من درر  أن أكون قد كشفت عن خبيئة 

اإلسالمية   راياته  القرون  من  طيبة  أرداًحا  كلمة  المبين  العربي  ولسانها  عالية  خفاقة 
دانية   وفروعها  األساس  ثابت  نقدًيا    القطوف،أصلها  علمًيا  عماًل  قدمت  قد  أكون  وأن 

 جاًدا.
وأسلوبه   وثقافته  مصر  إلى  وهجرته  وحياته  البلنوبي  مولد  في  البحث  جاء  فقد 

الشعريةالشعري   الشاعر  واألغراض  البلنوبي وقدرة  افتنانه    التي استخدمها  الشعرية في 
يجرى   أن  الواحدة  والقافية  الواحد  الوزن  ذي  النص  وقواف   علىبإيراد  أوزان  خمسة 

 متعددة.
 الهوامش: 

 
انباه الرواه تحقيق  279معجم الشعراء  5\1تونس(  ط.الخريدة ) قسم شعراء المغرب واالندلس. ( 1)

 . 290\2محمد أبو الفضل إبراهيم دار الفكر العربي 

 . 1/5الخريدة شعراء المغرب  (2)

بحث للدكتورة  نجوان كمال السيد عن الشاعر صحيفة دار العلوم للغة العربية وآدابها والدراسات  (3)
 .36، ع  18السالمية الصدار الرابع مج 

الناصر لدين هللا أبو محمد اليازوري هو: الحسن بن علي بن عبد الرحمن ، وسمي اليازوري نسبة   (4)
إلى يازور ، وهي من قرى الرملة بفلسطين  استوزره الخليفة المستنصر الفاطمي سنه أربع مئة واثنين 

 وأربعين هجرية، وقد جعله قاضي القضاة وتلقب بسيد الوزراء . 

 7قلي " مقاربة فنية" رسالة ماجستير للباحث محمد امبارك برشاوي ص ديوان الشعر الص (5)
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 هـ دار 1424 :المتوفى)عباس إحسان دكتور تأليف  واألدب  التاريخ في صقلية دراسة في العرب (6)

 م1975 األولى الثقافة الطبعة

األندلسي، أبو الحسين  المؤلف: ابن جبير، محمد بن أحمد بن جبير الكناني  رحلة ابن جبير (7)
 هـ( الناشر: دار بيروت للطباعة والنشر .614)المتوفى: 

 . 6الديوان  صـ  (8)

الحياة  92، 91(  ص936أخبار عن بعض مسلمي صقلية مستلة من معجم السفر والترقيم رقم ) (9)
 . 447صـ 996العلمية في صقلية االسالمية 

 المصدر نفسه . (10) 

 . 49صـالديوان   (11)

 235 ،234/   2تونس(  ط.الخريدة ) قسم شعراء المغرب و األندلس .  (12) 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده .ابن رشيق القيرواني. دار الجبل بيروت لبنان. الطبعة  (13) 
 .196،197الرابعة المجلد األول صـ

 . 29الديوان  صـ (14)

 . 89سورة الشعراء اآلية   (15) 

 . 69الديوان  صـ (16)

 . 78سورة يس . اآلية  (17)

 . 28الديوان  صـ (18)

 . 3دار الكتب القاهرة ط 625حسين نصار ص  تحقيق:ديوان ابن الرومي .  (19)

 . 43الديوان  صـ (20)
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 . 2003دار شموع الثقافة للطباعة والنشر 193ديوان الجزار السرقسطي. ص  (21) 

 . 25الديوان  صـ ( 22)

 . 43الديوان  صـ (23)

 . 66الديوان  صـ (24)

 . 16الديوان  صـ (25)

 .1975العرب في صقلية  د. احسان عباس دار الثقافة بيروت لبنان الطبعة األولى  (26)

 . 17الديوان  صـ (27)

 . 39الديوان  صـ (28)

 . 47الديوان  صـ (29)

 . 45الديوان  صـ (30)

 . 49الديوان  صـ (31)

 . 40الديوان  صـ (32)

 . 41الديوان  صـ (33)

 . 26الديوان  صـ (34)

 . 42الديوان  صـ (35)

 . 61الديوان  صـ (36)

 . 58الديوان  صـ (37)
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 . 46الديوان  صـ (38)

دار الوفاء السكندرية  115( صـ 5انظر ديوان شعراء صقلية لفوزي عيسى في الهامش رقم ) (39)
2007 . 

 . 42الديوان  صـ (40)

 . 51الديوان  صـ (41)

 . 27الديوان  صـ (42)

 . 65الديوان  صـ (43)

 .7الديوان  صـ (44)

 . 7الديوان  صـ (45)

 . 8الديوان  صـ (46)

 . 55الديوان  صـ (47)

 . 44الديوان  صـ (48)

 . 65الديوان  صـ (49)

هذا النص السابق مما يقرأ علي خمسة أوزان أشار إليها القدامى والمحقق في ديوان شعراء صقلية  (50)
 .2007. دار الوفاء السكندرية 47لفوزي عيسى صـ
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.  -
 .1975احسان عباس دار الثقافة بيروت لبنان الطبعة األولى  صقلية د.العرب في  -
وآدابه    - الشعر  محاسن  في  ابنالعمدة  بيروت   ونقده.  الجبل  دار  القيرواني.  رشيق 

 األول.لبنان. الطبعة الرابعة المجلد 
 .290\2انباه الرواه تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار الفكر العربي  - 

نجوانبحث     - العربية    للدكتورة  للغة  العلوم  دار  صحيفة  الشاعر  عن  السيد  كمال 
 . 36ع   ،18وآدابها والدراسات اإلسالمية اإلصدار الرابع مج 

 . 1/5تونس(   ط.شعراء المغرب واالندلس.  )قسمخريدة القصر وجريدة العصر -
 . 1976ديوان علي بن عبد الرحمن البلنوبي الصقلي تحقيق هالل ناجي ط   -
 . 3دار الكتب القاهرة ط  625حسين نصار ص   تحقيق: الرومي.ديوان ابن  -
 . 2003دار شموع الثقافة للطباعة والنشر  193ديوان الجزار السرقسطي. ص   -
 .2007ديوان شعراء صقلية لفوزي عيسى دار الوفاء اإلسكندرية  -
ديوان الشعر الصقلي " مقاربة فنية" رسالة ماجستير للباحث محمد امبارك برشاوي   -

2018. 
 . 996( الحياة العلمية في صقلية االسالمية  936معجم السفر والترقيم رقم ) -
 بيروت.1900للمرزباني دار صادر للطباعة والنشر  279معجم الشعراء  -
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The Poetry of Ali Abdulrahman Al-Balnoubi Al- 

Saqli: A Stylistic Study  

Mohamed Imbarak Bershawy Mohamed  

 A Researcher at the Department of Arabic Language and Literature 

Faculty of Arts – South Valley University  

Abstract: 

This research consists of:  

- The name, title and nick name of the poet: his name is Ali bin 

Abdulrahman bin Abi Al- Kateb and titled by Al- Balnoubi relating 

to the city of Balnouba and his nickname is Abu Al Hassan Al- 

Balnoubi. 

- His education and literary status: he is attributed to a significant 

literary family and a prestigious position. 

His birth and death: I couldn't find any information about when 

he was born or when he died, all what I found that he was one of 

the fifth century AH. 

This research also addressed his era which has many 

upheavals and was filled with many paradoxes of wars and 

migration from Sicily. Then, the research showed his migration to 

Egypt. Al Balnoubi immigrated to Egypt like most Sicilians after 

the Norman occupation of Sicily. Moreover, the research has 

indicated to the relationship of Al- Balnoubi with his 

contemporaries, his culture, his life of luxury and his personal 

traits. 
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Then, the researcher explained his poetic style and the 

poetic purposes in his poetry, as he composed poetry in most of the 

poetic purposes. 

The research showed the prosodic construction in Al- Balnoubi's 

poetry, not in the diversity of rhythm, but in his fascination with the 

inclusion of the text with one rhythm and one rhyme, that runs on 

five rhythms and multiple rhymes. 

Keywords: Al- Balnoubi, Al-Sakaly (the Sicilian), a stylistic study 

  

 


