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وسار ذكرهم على كل ، لقد لمع في األدب العربي طيلة عصوره نجوم أسماء أدباء وشعراء
، جدا أحمد شوقي وغيرهم كثير، والخليل بن أحمد الفراهيدي، والمتنبي، منهم أمرؤ القيس، لسان

لشعراء واألدباء التي ال يكاد أن إال أن هناك فئة أخرى من ا. والمكتبات تزخر بدواوينهم وكتبهم
فهؤالء الشعراء المغمورون المقلون قلما تجد ، ليس على لسان العوام بل الخواص، يسمع لهم ذكر

وتعليقات بسيطة ، لهم ترجمة في كتب التراجم واألدب بل تجد أيآتا قليلة مبعثرة ومشتته هنا وهناك
ومنهم من جهل تاريخ حياته ، قصائده وأثرهومنهم من فقدت ، فمنهم من ضاع نسبه واسمه، عليهم

  . ومن هؤالء شاعرنا المقنع الكندي الذي عرف بلقبه وقبيلته. . . . وعصره
فلم تحدد فترة ، إن هذا الشاعر لم يعطى حقه من الدراسة على كافة مستويات حياتة وشعره

ي ديوان مع أنه أو العصر الذي عاشه هل هو شاعر جاهلي أم أموي ؟ ولم يجمع شعره ف هحيات
وشرح شعره وتخصيصه في كتاب ، وهذه دعوة للباحثين لدراسة هذه الشخصية األدبية. ليس بالقليل

  . مستقل
أتقدم بهذا البحث المتواضع عن هذا الشاعر الكبير ألكشف شيئا من حياته وشعره لزمالئي 

  . ائه حقه من البحث والتنقيبوأنا إذ أمضي في هذا العمل الشاق أدعو اهللا أن يوفقني في إعط. الطالب
  :فقد قسمته إلى ثالث أبواب، ولقد سرت في هذا البحث على خطوات بسيطة

  . مقدمة في األدب والترجمة :الباب ألول
  حياة المقنع الكندي: الباب الثاني
  . شعر المقنع الكندي: الباب الثالث

ومن دراسة . والشعر والشعراء ،واألغاني، مستخرجا ذلك من شتات كتب التراث الكبيرة كالحيوان
للدكتور نوري حّمودي القيسي ـ بارك اهللا مسعاه ـ وأوردت " شعراء أمويون " عن المقنع الكندي في كتاب 

  . وأكتفيت بشرح قصيدته الدالية المشهورة، شعره مع التخريج والتعليق
وماعدا ذلك أكتفيت ، ديثم أشرت إلى أهم المراجع األدبية المعجمية والتاريخية التي وقعت بين ي

  . باإلشارة إليه في الهامش
واهللا . ليسهل هذا اإلتصال بموضوعاته، ةثم أنشئت فهرسا لموضوعات البحث على قلتها في النهاي

  . الهادي إلى الحق المبين
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  :مفهوم األدب :الفصل األول
  . يل من النظم والنثرالجم :واألدب. رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي :األدب
، والتاريخ والجغرافيا وعلوم اللسان، وتطلق اآلداب حديثا على األدب بالمعنى الخاص. آداب  :جمع

كل ما أنتجه العقل اإلنساني من ضروب  :واألدب )١(. أدباء :جمع. الحاذق باألدب وفنون :األديب. والفلسفة
، والبديع، والبيان، والمعاني، والنحو، واالشتقاق، والصرف ،اللغة :وعلوم األدب عند المتقدمين تشمل. المعرفة

. أدب وصف من :األديب، المنسوب إلى األدب :األدبي. والمحاضرات، واإلنشاء، والخط، والقافية، والعروض
)٢(   

وٕانما ، له ينظر في إثبات عوارضه أو نفيها هذا العلم ـ علم األدب ـ ال موضوع(( :وعند ابن خلدون
وهي اإلجابة في فني المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم ثم ، نه عند أهل اللسان تمرتهالمقصود م

يريدون منه  )واألخذ من كل علم بطرف، األدب هو حفظ أشعارالعرب وأخبارهم(إنهم إذا أرادوا حد هذا الفن قالوا 
، أدب الكتاب البن قتيبة :دواوين وهيوأركانه أربعة ، علوم اللسان أو العلوم الشرعية من حيث متونها فقط

   )٣(. والبيان والتبين للجاحظ واألمالي ألبي علي القالي، والكامل للمبرد
وموضوعه الكالم . أحواله يعرف بأنه علم صناعي تعرف به أساليب الكالم البليغ في كل حال من :األدب

، المنظوم والمنثور على أساليب العرب وغايته اإلجادة في فني. المنظوم والمنثور من حيث فصاحة وبالغة
، ويلين الطبائع، وفائدته أنه يعصم صاحبه من زلة الجهل وأنه يروض األخالق، وتذكية الجنان، وتهذيب العقل

، قوى العقل الغريزة :وأركانه أربعة. وينهض بالهمم إلى طلب المعالي واألمور الشريفة، وأنه يعين على المروءة
   )٤(. واالرتياض، عة تصارنيف البلغاءمطال، معرفة األصول

، الذي يقصد به التأثير في عواطف القراء، واليوم تطلق كلمة األدب على الكالم اإلنشائي البليغ الجميل
   )٥(. بكل ما لهما من فنون أدبية، مما هو معروف في صناعتي الشعر والنثر، والسامعين

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . م١٩٨٩ط، ���� ا���� ا��ر���، ا����م ا�و��ز )١
��� ا������، ١٠٠٩���� ا���� ا��ر��� ص، ا����م ا�و��ط )٢��ر��!، ا�� �ول، ط ا�� . 
 . �� !ن، ��روت، ط دار ا���م ������، ٥٥٣�&د�� ا�ن %�دون ص )٣
 . �ؤ��� ا��!ر�2 ا��ر�-، م١٩٩٩/ ھـ ١٤١٩، ١ط، ١٥ص، أ0�د �ن ا�راھ�م ا�/!.�-، �واھر ا+دب )٤

  . ��ط � 9�!ن، م٢٠٠٠/ ھـ ١٤٢١، ٧ط، ١٤ا�7ف ا�5! - ا�5! وي ص ، ا+دب ا��ر�- �!ر�2 )٥
  :ـ �&���!ت �!ر�2 ا+دب ا��ر�- و79وره
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  . سنة قبل الهجرة ١٥٠ :العصر الجاهلي .١

  )هـ ١٣٢(والدولة األموية ، صدر اإلسالم :العصر اإلسالمي .٢

  )هـ٦٥٦(والثاني أربعة قرون ، )قرن(األول  :العصر العباسي .٣

 . )ق ٤(والعهد العثماني ، )ق ٣(والعهد المملوكي ، الحروب الصليبية :عصر الدول المتتابعة .٤

 . هـ ـ إلى أيامنا المعاصرة١٢٢٠ )عصر النهضة األخيرة(العصر الحديث  .٥

  
   :ا��ر��� :ا�;7ل ا�5! -

   )١( )مو(تراجم  :)جمع(. سيرته وحياته :ترجم لفالن :الترجمة
وبذلك تختلف التراجم من حيث ، الشخص وحياته مع التركيز على جانب منها فالترجمة هي ذكر سيرة 

  :فهناك، موضوعها
، ومعجم الشعراء للمرزباني واألغاني لالصفهاني، معجم األدباء لياقوت الحموي :مثل، ـ تراجم أدبية 

  . والشعر والشعراء البن قتيبة
  . منتظم البن الجوزيوال، سير أعالم النبالء للذهبي :مثل، ـ تراجم تاريخية

واإلصابة البن حجر ، وأسد الغابة البن الجوزي، االستيعاب البن عبد البر :مثل، ـ تراجم الصحابه
  . ورجال حول الرسول لخالد محمد خالد وغيرها، العسقالني

  . ومشاهير الشرق والغرب ، ومشاهير العرب، موسوعة العلوم والعلماء :مثل، ـ تراجم علمية
والتبيين في ، وجمهرة أنساب العرب البن حزم االندلسي، أنساب األشراف لالبالذري :مثل، نسبـ تراجم ال
  . ومعجم القبائل العربية ، أنساب القرشيين

ومعجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع للوزير ، معجم البلدان لياقوت الحموي :مثل، ـ تراجم البلدان
   .الفقيه أبي عبيد البكري االندلسي

  والموسوعات العامة ، األعالم للزركلي  :مثل، ـ تراجم عامة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  ٨٣ا����م ا�و��ط ص، ٧٤ا����م ا�و��ز ص :ا ظر )١
   )١٦طو�? ص(وھو ا��;ظ ا�ذي ا�����? ا� !س =د��! ��د 79ر ا�روا�� ، ���و�د :)�و(
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  :و ��?، ا��? :ا�;7ل ا+ول
عبد واسمه محمد بن ظفر بن عمير بن أبي شمر بن فرعان بن قيس بن األسود بن ( :نيجاء في األغا

بن الحارث الوالدة بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن  اهللا
   )١(. )يعرب بن قحطان

، والصحيح ابن عمير، محمد بن عميرة :وقيل )٢(. )هو محمد بن عمير من كندة( :وعند ابن قتيبة
   )٣(. )كان عمير جده سيد كندة( :لما جاء عن الهيثم بن عدي قوله :جده )عميراً (فيكون 

، وكان عمه عمرو بن أبي شمر ينازع أباه الرياسة(. وجده السابع الحارث سمي بالوالدة لكثرة أوالده
وضاع ذكرها لما يعرف ، غلب من كندةوال يعرف شيئًا عن أمه ولكنها على األ )٤(. )يساجله فيها فيقصر عنه

  . عن العرب من التحفظ اتجاه النساء
ففي الطبقات الكبرى البن ، )هـ٩(أسلمت عام الوفود ، وقبيلته كندة من قبائل اليمن من عرب الجنوب

وعنده دخلوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في المسجد  )كندة(وجاء االشعث بن قيس مع قومه ( :سعد
فلما ، فشقوه وألقوه، !فما بال هذا الحرير في أعناقكم ؟ :قال، فقال لهم ألم تسلموا ؟ قالوا بلى، بسون الحريريل

وقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه ( :قال ابن اسحاق )٥(. أرادوا الرجوع إلى بالدهم أجازهم الرسول بالمال
 :قال، وأنت ابن آكل المرار، هللا نحن بنو آكل المراريا رسول ا :ثم قال. . في وفد كندة، وسلم االشعث بن قيس

  . وربيعة بن الحارث، وقال ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب، فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قاال نحن من ، فسئال ممن هما، في بعض العرب )٦(وكانا إذا شاغا ، وكان العباس وربيعة رجلين تاجرين

ال ، بل نحن بنو النضر بن كنانة، ال :ثم قال لهم. وذلك أن كندة كانوا ملوكا، يتعززان بذلك، ربنو آكل المرا
   )٧( ). .هل فرغتم يا معشر كندة ؟ :فقال األشعث بن قيس، وال ننتفي من أبينا، نقفو أمنا

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
١( - !/;7Bن ا�;رج ا�� - !D+ب ا!��  . م١٩٨٣ط دار ا��E!&5 ، ٥٩ص، 
٢( ���� . ٧٣٩ص، �7ر، ا�&!ھرة، دار ا���!رف، ٢ط، ٢ج، ا�.�ر وا�.�راء �Bن =
 . ٥٩ا+D! - ��7;/! - ص )٣
٤( - !D+ا -E ن =ول ا�/�5م 9دي� . 
 . ��ط � 9�!ن، م٢٠٠٠/ ھـ ١٤٢٢، ١١ط، ١٤٥ا��ر��� ا��B��� ��7ف ا�5! - ا9Bدادي ص )٥
٦( !D!.:: !Dر;�، م١٩٩٥/ ھـ ١٤١٥، ١ط، ١٤٥ص، ٣ج، ���0ط ��;�روزأ�!ديا ظر ا�&!�وس ا. �;ر=وا :.H ا�&وم، 

�ب ا����-� . �� !ن، ��روت، دار ا�
 . �� !ن، ��روت، دار ا��0ز، م١٩٩٠/ھـ١٤١٠ ١ط، ١٧٧ص، ٤ا���رة ا� �و�� �Bن �.!ر ج )٧
  

وادي ((مولده بها في ، شاعرين أهل حضرموت( :وجاء في األعالم عن تاريخ الشعراء المخضرمين
أنشد قصيدة بين (ألن المقنع الكندي ، )١(وكال التاريخين خطأ، هـ١٢٨ومات نحو ، هـ٦٥د نحو ول. ))دوعن
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لكان ادنى من  )هـ٥٦(نحو  الدتهفلو قدرت و ، )هـ٨٦( وعبد الملك مات سنة، يدي عبد الملك بن مروان
  . هـ٧٠وقدر تاريخ وفاته نحو  )٢(. )الصواب

ال بد ، وفي بيت عرف بالمجد والسؤدد، رة لها مقام الرئاسةونشوءه في أس، إن انتساب الشاعر إلى كندة
   )٣(. أن يكون له أثره في تربيته وسلوكه طبائعه وخلقه

  
  :لقبه المقنع :الفصل الثاني

ولقب بالمقنع ألنه كان  )٤(والذي على رأس بيضة الحديد . والمغطى بالسالح. المستور وجهه :المقنع
   )٥(. أعين الناسخوفا من إصابته ب، مقنعا لجماله

  
وكان إذا سفر اللثام عن وجهه ، ألنه كان أجمل الناس وجهاً ، المقنع لقب غلب عليه( :وفي األغاني

   )٦(. )أصابته العين
، ولعله مقنع، وهذا معنى آخر للمقنع )٧( )صاحب الحجة القوية، الراضي :مقنع( :وفي شرح األسماء

  . في المعاجموله ذكر . ويمكن األخذ به كشرح معنويا له
، وأملكهم خلقا، وأمدهم قامة، كان المقنع أحسن الناس وجها( :قال الهيثم )٨(تغشى بثوب  :وتقنع فالن

 :وقال الجاحظ )٩( )فكان ال يعيش إال مقنعا، ويلحقه عنت، فكان إذا سفر لقع أي أصابته أعين الناس فيرض
  ، الرجل الالبس سالحه :المقنع( :هوقال التبريزي في تفسير لقب. )القناع من سيما الروساء(

 :وفي القاموس والتاج. )المقنع :فقيل له، وزعموا أنه كان جميًال يستر وجهه، وكل مغط رأسه فهو مقنع
زار قبر أمه ، وفي الحديث أن النبي صلى اهللا عليه وسلم، أو على رأسه مغفر خوذة، المغطى بالسالح :المقنع(

   )١٠(. )بالسالح غطىأي في ألف فارس م. في ألف مقنع
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
 &� �ن ، �� !ن، ��روت، دار ا���م ������ن، م١٩٨٤ ٦ط، �0٣١٩ز ا�د�ن ا�زر��- ص، ٦ج )=!�وس �را�م(ا+�9م  )١

�!ب �!ر�2 ا�.�راء ا�%Iر�ن� .  
 . ٣٢٠ص، ٦ھ!.م ا+�9م ح )٢
�ب، م١٩٨٥ /ھـ ١٤٠٥ ١ط، ١٩٦ص،  وري 0�ود�!�&��-. د، .�راء أ�و�ون )٣� . ��روت، 9!�م ا�
 . ٧٦٣ا����م ا�و��ط ص، ٥١٨���م ا�و��ز ص )٤
9�7!م ص١٤١٦ ١ط، ا���د ��;ر ا���د ا���0 - )أدب 7در ا��Bم(�!ر�2 ا+دب ا��ر�-  )٥B٤٠٢ھـ دار ا . 
 . ١٧ج، ٥٩اDB! - ص )٦
�!ب ا��ر�-١٩٩٧ ١ط، ١٨٩ص، و��د  !7ف. د، ا�B�!ء و��! �/! )٧� . د�.ق، م دار ا�
 . ١٠٠�وس ا���0ط ��;�روزأ�!دي صا�&! )٨
 . ٥٩ا+D! - ص )٩

  . ٦ح ٣٢٠ا+�9م ص  )١٠
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يسترون ، مقنعين أجمع مترجموه على أنه لقب بهذا اللقب أحد ثالثة كانوا ال يردون مواسم العرب إال
. ووضاح اليمن، والمقنع الكندي، أبو زبيد الطائي :وهم، وجوههم حذرا على أنفسهم من النساء وخوفا من العين

)١(   
أي أصيب ، فكان إذا كشف عن وجهه ليقع، وأمدهم قامة، وكان من أجمل الناس وجها( :وقال ابن قتيبة

   )٢(. )فسمي بالمقنع، فكان يتقنع دهره، بالعين
   :مثل، وهناك كتب تحمل هذا اللقب

  . مع كتاب النقط ـ المقنع في رسم مصاحف االنصار
  . ـ متن المقنع في الفقه الحنبلي

  . نع في الفالحةـ المق
وٕاذا كان البعض أخذ  )٣(. والمقنع مؤلف تمثيلية أبو العالء المعري، المقنع الخرساني :ومن األشخاص

  . فإن هناك من تقنع من قبحه كالمقنع الخرساني وهذا خبره، هذا اللقب ألنه يتقنع لجماله
، وربط الناس بالخوارق، الذي ادعى الربوبية من طريق التناسخ، هو عطاء المقنع الساحر العجمي

وظهر المقنع  )٤(. حتى ضل به خالئق من الصم والبكم، واإلخبار عن بعض المغيبات، واألحوال الشيطانية
  وكان يدعو دعوة شبيه بالروانديه ، في مرو أيام المهدي

، وقال الشياعه، وكان يعرف شيئا من السحر والنيرجات، وكان في مبدأ أمره قصارا من أهل مرو )٥(
، اسجدوا لي فسجدوا إال إبليس :ولذلك قال للمالئكة ، إن اهللا سبحانه وتعالى تحول في صورة آدم( :والذي اتبعوه

ثم إلى صورة واحد فواحد من االنبياء عليهم ، فاستحق بذلك السخط ثم تحول من آدم إلى نوح عليه السالم
، فقبل قومه دعواه )زعم ألنه انتقل إليه منه ثم، حتى حصل في صورة أبي مسلم الخراساني، والحكماء السالم

، ألنه كان مشوه الخلق أعور ألكن قصيراً ، وقبح صورته، وعبدوه وقاتلوا دونه مع ما عاينوه من عظيم ادعائه
وٕانما غلب على عقولهم ، المقنع :فلذك قيل له، بل اتخذ وجها من ذهب فتقنع به، وكان ال يسفر عن وجهه

، قمر ثان يرونه في السماء :ومما أضلهم به من المخاريق )٦(. ها لهم بالسحر والنيرجاتبالتمويهات التي أظهر 
  :وفي ذلك يقول أبو العالء المعري، حتى كان يراه المسافرون من مسيرة شهرين

  )٧(. ضالل وغي مثل بدر المقنع. . . . أفق أيها البدر المقنع رأسه
  ـــــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٣.�راء أ�و�ون ص )١
 . ٧٣٩ص، ٢ا�.�ر وا�.�راء �Bن =���� ج )٢
 . ٦٩٣ـ�0٦٧٨ب ص، ا�� .ور E- ���� ا�0د�ث )٣
 . ��روت، ھـ �ؤ�� ا�١٤١٠M ٧ط ٣٠٧ـ٣٠٦ص، ��٧ر أ�9م ا� ��ء ��ذھ�- ج )٤
دار ا���وم ، م١٩٨٨/ھـ١٤٠٨ ١ط، �0�د �7ط;N ھدارة. د، ا���/!ت ا�.�ر ا��ر�- E- ا�&رن ا�5! - ا�/�ري )٥

 . �� !ن، وت��ر، ا��ر���
 . ��روت، ط دار 7!در، ٢٦٤ـ٢٦٢ص، ٣وأ !ء أ���! ا�ز�!ن �Bن %��!ن �O، و�E!ت ا+�9!ن )٦
٧(  -E ا���ت)أ0�د �9د ا���م �ن ا���0ن ا��7ري ٦٦وھو �ن ا�&�7دة ، ).روم �&ط ا�ز د !/�E طب!% -�، ا�

 :و�ط��/!
 �����رى E- ا�� !ء و ��0����0 أر��-. . . .  NIأر B ك�ر�� .  
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  :والبن سناء الملك
   )١(بأسحر من ألحاظ بدر المعمم . . . . إليك فما بدر المقنع طالعً 

  
هـ فثار الناس عليه ١٦١ واشتهر أمره سنة )٢(. تجهز الجيش إلى حربه، ولما استفحل البالء بهذا الخبيث

 تن ثم تناول بقية السمفسقاهن سما فم، فلما أيقن بالهالك جمع نساءه، فحصروه، فاعتصم بقلعة، وأرادوا قتله
سنة  )٣(بما وراء النهر  )سبام(ودخل المسلمون القلعة فقتلوا من بقي من أشياعه وكانت قلعته في ، فمات
   )٤(. هـ١٦٣

  . والحصان واإلتان، فشتان بين الثرى والثريا، إنما ذكرت خبره ليفرق بينه و بين المقنع الكندي
  

، وممن اشتهر بالكندي الفبلسوف يعقوب بن اسحاق ، ن جهة القبيلةوغيره م، وال يخلط بين المقنع الكندي
  *. والمؤرخ محمد بن يوسف

  
�? :ا�;7ل ا�5!�ث!;7 ،?�R. و:  

وكان له محمل كبير وشرف ، واكملهم خلقا، وأمدهم قامة، كان المقنع الكندي من أجمل الناس وجها
  . ومروءة وسؤدد في قبيلته
. اشتهر فنونه الشعرية في الحكمة والحماسة والفخر والغزل، اللغةحسن الشعر فصيح ، وهو شاعر مقل

)٥(   
منهم العباس بن عبد المطلب ـ ، المبرد أنه كان موصوفا مع جماعة قد بذوا الناس طوًال وحاالً  فقد ذكر

   )٦(. وزيد الخليل بن مهلهل الطائي، وجرير بن عبداهللا البجلي، وولده، رحمه اله
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  :�ط��/!، وھو �ن =�7دة �دح �/! ا���ك ا���ظم .�س ا�دو�� �وران .!ه، ٢/٢٨٢ا�د�وان  )١
  . و��ن �ل �9ب �ذم، وE!ر=ت. . . و��ن �!���ب ا����م، �& �ت 

  . ٣٠٨ص ��٧ر أ�9م ا� ��ء ��ذھ�- ج )٢
٣( O� -��� . ٢٣٥، ٤ا+�9م ��زر
٤( !Iأ� ?��!ب ا��ر�-٦ط، ٣٨ ٩ج، ١٣٦، ٥٩، ٥٨، ٥٢، ٥ج ا��!�ل E- ا��!ر��B 2ن ا�5Bر :و� ظر �ر���، دار ا�

��� ا���0ن ، ��١١:١٥٩روت ـ ورو�I ا�� !ظر �ا���ر ��ذھ�- ، ١:٢٤٨وا���ك وا� 0ل ��./ر��! - ط �
ا��دا�� وا� /!�� ، ٢٤٩ـ١:٢٤٨ـ .ذرات ا�ذھب  ٢:٣٨ا��0ور ا�زاھرة ((، ١٠٩�!ر�2 دار ا��Bم ـ ، ٢٤١ـ١:٢٤٠

 . ٢٤٦ـ١٠:٢٤٥
 . ٤٠٣ـ٤٠٢ا���د ا���0 - ص، �2 ا+دب ا��ر�-�!ر )٥
 . ١٢٣ا�.�راء ا+�و�ون ص )٦
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سمح اليد بماله ، )السخاء كثير(ولكنه كان متخرقا في عطاياه ، نشأ المقنع الكندي في بيت وجاهة وسيادة
  )١(. ال يرد سائال عن شيء حتى أتلف كل ما خلفه أبوه من مال

، أته ومتوافقة مع ميوله وسلوكه كانت وجها آخر من وجوه شهرتههذه الصفات التي نشأت مصاحبة لنش
عوامل المواجهة لمن يلومه ، وسببًا من أسباب اتجاهه الشعري الذي فجر في نفسه أسباب الدفاع من هذا السلوك

 وتخرقه في االفضال وتجاوزه ما، عليه فكانت قصيدته التي يرد فيها على الذين ينعون عليه سرفه في االنفاق
  )٢(. . . . وتتسع له ذات يده إلى االستقراض وبذل الوجه األديان، تساعده به حاله

على أن هذه الخصال كانت تكمل بواجهة أخرى من واجهات الفروسية وهي الحديث عن فرسه الذي أعده 
تلزمات زيادة في الحرص عليه واستكماالً  لمس، وخصه بفيض من كرمه موفر عليه من يخدمه ويتفقده، للمهمات
  ) ٣(. الفرسان

وأنه كان ينظم الشعر قبل أيام عبدالملك ، وال يعرف تاريخ والدته أو وفاته، والمقنع الكندي شاعر اسالمي
   )٤(. ولعله أدرك عبدالملك، ين مروان

وٕانما األدب ، ولم أجد له ترجمة في مصادر األدب الجاهلي. وبذلك يمكن أن يقال أنه شاعر أموي
  . وياالسالمي واألم

والغالب ذكر ، والصحيح أنه لم يدرك عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم ألنه لم يرد له ذكر في وفد قومه كنده
   ).٥(فالمقنع الكندي شاعر مقل من شعراء اإلسالم في عهد بني أمية. الشعراء والخطباء وذوي النفوذ في الوفود

ومحاولة البعض تصنيفه من ، تقدير حياتهوعده من شعراء الجاهلية راجح إلى اختالف الروايات في 
  . خالل شعره

فافتخاره ببعض الصفات الجاهلية ـ والتي أقرها اإلسالم ـ كالكرم والفروسية يجعل البعض يعده شاعرًا 
والقصيدة ، ومدحه اإلمام علي ـ كرم اهللا وجهه ـ في قصيدة له يمكن أن تجعله من شعراء صدر اإلسالم. جاهالً 

  . الوليد بن يزيد تجعله ـ إن هو أدركه ـ شاعرًا أموياً  التي مدح فيها
، عالمة بارزة في متاهات حياته التي لم تتميز فيها إشارة كوتبقى قصيدته في مديح الوليد بن يزيد بن عبد المل

، ابتداءاً والصحيح أن القصيدة التي وصف فيها القلم  )٦(. فهو من شعراء الدولة األموية، ولم تتضح فيها رؤية محددة 
؛ ألنه ذكر فيها هشام بن عبد الملك  )هـ٨٦(وليس عبد الملك بن مروان ، أنشدها في مديح الوليد بن يزيد بن عبد الملك

تاريخ الشعراء (حسب ما جاء في  )هـ١٢٨هـ ومات نحو ٦٥ولد نحو سنة (وبذلك يمكن أن يكون ، )هـ١٢٥( المتوفي
  . فيكون المقنع الكندي شاعرًا أموياً ، ولذلك إذ صحت هذه األبيات عنه، )الحضرميين

  ـــــــــــــــــــــــــ 
١( ?�وا+�9م ، ٣:١٧٩وا�واE- �!�و�E!ت  ١:٦١٥و�0ط ا��E- ، ٦٠/  ١٧وا+D! - ، ٧٢٩/ ٢ا�.�ر وا�.�راء ج :�ظ/ر �ر��

، ١:٤٩و�!ر�2 ا�.�راء ا��%Iر��ن ، �٣:١٠��ر�زي وا، ٥٣: ٣وا���!ن وا����ن ، ٣/١٠٤و.رح .واھد ا��� - ، ٦/٣٢٠
و.رح 0�!س ، ٣٣٣و���م ا�.�راء ، ١:٦٤٦وا��0وان ، ٤٠٣ـ٤٠٢و�!ر�2 ا+دب ا��ر�- ص، ٢١٦ـ ١٩١و.�راء أ�و�ون 

أ%ذت ��!ن  :��0ظ�. ١٧٣٤، ١١٧٨وا��رزو=- ، )= �(وا��!ج �!دة ، ٤٠٦وا��رز�! - ، ٦٤٦:أ�- ��!م ��9Tم ا�. ��ري
  . و�0ب ا�0د��5 وا���وEرة، N�9 ا+./ر وا+�5ت ا�7;0!ت

  . ٢٠٠و ص  ١٩٧ـ ١٩٦.�راء أ�و�ون ص) ٦ـ  ٣ـ  ٢
ا��!رات ا��ر��� ، دار ا�&�م، م١٩٩٩/ھـ١٤٢٠ ١ط، ھ!.م � !ع. د، و��د =7!ب. د، �%�!رات �ن ا+دب ا��ر�-) ٤

  .ا���0دة
  . ��ط � 9�!ن، م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١ ٧ط، ١٢٧ص، ا�7ف ا�5! - ا�5! وي، ا��ط!��� وا� 7وص) ٥     
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  وا�;%ر ، وا�0�!��، ـ أدب ا�ر�!��١ 
  
  )ا�طو�ل(

  ــــــــــــــــــــــــ 
Oر�%�  :ا�
  . ٢٨١ـ٢٨٠ :E- أ�!�- ا�&!�-، ١٩، ١٨، ١٦، ١١ـ١ا+��!ت 

  . ٢٤٠ :E- 0�!�� ا��0�ري ١٩ـ ١٨،  ١٦، ١١، ٤، ١وا+��!ت 
  . E٢/٧٣٩- ا�.�ر وا�.�راء ، ١٦، ٩، ٨، ١وا+��!ت 
  . E١٧/٥٩- ا+D! - ، ١٦، ٩، ٨٩، ٧، ١وا��B!ت 

  
  

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  

١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٦  
١٧  
١٨  
١٩  
٢٠  
٢١ 

  وإ��� ، ������ �� ا	��� ����
  �ة �أ	� �� ���� ��� أو�� 

 ����� �  ��� زاد�� ا#�"�ر �� 
  أ�� �( �� �� أ)'�ا ر&���ا 

  �� �/'. ا	�ب دو� � و�� ,+�* 
  و�� ��س � � 0"�. ,�'"( 

������� أ�� ، وإن ا	3ي  ���  و
 �  أراھ� إ	9 ��8ي ��7ء وإن ھ

  و��ت 	:�� � ، :��	وإن أ�'�ا 
 � ���< =>+? �  وإن &���ا >�

��,�وا ط��اً زوإن  ��� B:��  
  ھ�7ا >�راً ���C� ��D وإن 

 ����E� ر ز���� �	ن ��?�ا F�  
�Gء ھ�����	��اوة 	� أ وإن  ��  

'& �HواDوإن ���7ا ��� ا*   
�  JوI أ?� �'0 �  ا	:. ا	���

�  �3	K دأ�� �� ا	:��ة �  ودأ
 9�< �	 L�� ,J ��	� إن �"� 	  

� ا	��N �� دام ��زI 	� �وإ�
  0'9 ان ���� �� ��ى ��0 ��ظ� 
�+JN وا?Rم و,�د و�Qدد  

  

� ?��ا   CS� ��Tا ��د����   
 U'� 9"? �C0وا� V	ة ا�C�	اا   

���ا  �  وI زاد�� �JN ا	/��ء �� 
  G/�ر ?��ق �� اط�ق 	 � ��دا 
  � *''S	�� ��:���G *دا 
� أ)��( 0�ا G �"�	 ���V?  

0 ��� ���  	�X"'� ,�ا ��و
  د���0 إ	9 ��8 أ�� � �Tا 
� ��Vا  	 =���  وإن ھ���ا ��Vى 

  �0�� ھ��= 	 � ر�Tا وإن ھ�وا 
��,ز  �  ���ا  ت 	 � ط��ا ��� 

 �  �� ��Cھ� ��Vا ط'�= 	 
� �� ��ر ���S* ز��ا  	 =?��  
��� ���= ا	��Tا  Iإ �  أ��دھ

� ��� ا	�:* وا	 	 ='Hدا �و  
��� B�	و�  م �� �:�J ا	:��ا �ا	� 

  ��Yو��� ا	':�ا �B�V ا	'��	� أو �
� أ�'+ � ر��ا 	 �	�� J� وإن  
( ا	��ا E� ھ���< �	 *��T و��  

�� Iو ��T � �E� دا�� �  دھ
  �ا Tو���� ر��L �� ا	��Yن إذا 

  



 11 

  :ا�����ق
   )١(. عروض من الطويل أو خفيف رمل بالوسط أو خفيف الثقيل

  :المناسبة
، ليس في واقع األمر سوى فضائل، قال المقنع الكندي هذه القصيدة ؛ ليبين لقومه أن ما يعدونه عيبًا فيه

   )٢(. وحمدا، تكسبهم شرفا
  :الشرح

  . دتجذب لهم الحم :ـ تكسبهم جدا١
  . وكثرة العطاء، الشاعر يبين موضوع العتاب بينه وبين قومه وهو التداين

  . والغاية، المشقة :والجهد، الفقر :والعسرة، استعني :ـ أوعر٢
، ))اخشوشنوا فإن النعمة ال تدم((وفي األثر ، إلثيات لهما، أي أن الغنى والفقر شيئان طبيعيان في الوجود

  يبد اهللا مكن حال إلى حال . . . . ما بين طرفة عين وٕانتباهتها :ول أحدهمويق، وبقاء الحال من المحال
  . زيادته :فضل الغنى، الفقر :ـ االقتار٣

  . كرمه، ويحافظ على شرفه، فالشاعر يتمسكم بعالقته بقومه، والنعمة وال تبطرني، أي أن الفقر ال ينسينى
  . الفرجة والثغر :والخلة، أباحوا :ـ أخلوا٤

  . مواضع الحق :قثغور حقو 
ضيعوا الحقوق نفسها ببخلهم أو بفقرهم أو أوشكوا أن  :ومعناه، أي أقوم بما لم يقوموا به منه واجب

  . ما استطاعوا هم أن يحافظوا عليها :ما أطاقوا لها سدا. وما اضطررت أن أستدينه حتى أحافظ عليها، يضيعوها
التي حف حولها  :مكللة، وعاء الطعام للكبير :لجفنةوا. أي يعاتبني قومي في الدين وفيها :ـ وفي جفنة٥

، وهو ما اتخذ من كسر الخبز، من الفعل ثرد :الثرد. المملوءة التي تسيل :مدفقة. فصار لها ما ألكيل، باللحم
   والجود وفيه بيان صفة الكرم

اتخذ ته في :جعلته حجابا لبي أصيل كريم جيد:عتيق. القوي العظيم الغليظ الضخم المرتفع:النهد -٦
  وقبيلتي بيت قومي سبيل الدفاع عن بيتي

  ولكن معاملتي لألخوتي وأبناء عمي مختلفة جدا عن معاملتهم لي. ٧
ولعل الشاعر بأقارب عامر قومه كما جرى ذلك عند غيره من الشعراء من ذكر ابناء العرب كنا ية عن 

يات أن المقنع الكندي هوى ابنة عمه عروة بن أبي القوم والعشيرة ويمكن ان يكونوا العرب حقيقة كما ذكرت الروا
ثم يقارن  ١١- ٨.  شمرفخطبها الى اخوتها فرفضوا تزوجيها اياها وعيروة بفقرهواسرافه بالديون التlكانت عليه

وهو يسعى لتحكيم مجدهم بالكرم . فهو سريع على نصرهم وهم ال يكادون ينصرونه، الشاعر بينه وبين قومه
وهو يريد لهم النصح ، وهم مضيعون لذلك وهو يحفظ غيبتهم وعيوبهم مع تضيعهم ذلك والفروسية والشعر

  . بل يتمنون له الشر مقابل الخير منه، وهم ال يبالون بذلك، والنفع والصالح، والرشد
  ــــــــــــــــــــــــ

١(  ���<D١٧/٧٣٩ا .  

  . ١٢٧ص ، ٧ط/ ، ١ا	��7	�* وا	��8ص G ���G��ي ف )٢
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وهو ! فهو يسعى لم يسرهم ويكرمهم وهم يسرهم ما يسؤه ويشينه ، الشاعر هذا المحور ثم يواصل ١٠- ١٢
  . ومفارقتهم بالوصل، يقابل إساءتهم باالحسان

  . فليس للحقد إليه سبيل، ثم إن الشاعر يعتز بصفة الرئاسة وسعة الصدر - ١٦
  . وشاني عادتي :وابي، تغيرها أي ابدا :متجيس الليالي - ١٧

  . وعادتهم ابدا التكرار والتغير علي حتى ينزلوني قبري، في حياتي كلهافهذه عادتي 
عطاء  –على شخص –أن افتقرت يوما لم أطلب منهم ، ثمإنني ما دمت غنيا فأنا أعطيهم من مالي- ١٨

  . وماال
 :والشيمة. ثم يذكر الشاعر أن من صفات الحسنة هي إكرام الضيف حتى يكاد أيكون له عبدا - ١٩

  . الخلق
فهم غير متمردين وال وقورين بل فيهم ، ثم إن الشاعر يزكي قومه ؛ ألنه ال فخر للمرء دون قومه - ٢٠

  . من هذا وذاك فهم وسط وخير األمور أوسطها
التفضل والكرم والحكم والسماحة والجود  :فبهذه الصفات ، ويختم الشاعر بذكر أمجاده وأمجاد قومه - ٢١

  . وأعلى الرجال ملوكها، فهم ملوك في الناس، خير الزمنة أخصبها الربيعساد قومه فكانوا كربيع الزمان و 
  
٢- �H�	ا ،�X+	وا  

  � L�8	 � H�ــــ�� وI ��دھ� ��دا **** ـ و	� ��bة �� أ��8ت ��0 ��ظ�١
� �� � ��دھ� ���dSـــــــ�٢?R� دھ� ,�دا **** ـ�V� رضIا �� ��  ��0ن ا	�
  ـ:التخريج

  وربما تكون جزءا من داليتة المشهورة السابقة ٥٦٠/ ٥ظ البيتان في حيوان الجاح
  ـ:ا	"�'�.
  . ١ـ الدرع سلسلة الملبس:ـ نثرة١

  . ٢ـ نسج الدرع واسم جامع للدروع وسائر الحلق:السرد
  . ـ كل ما يدب على االرض:ـ الدبا٢

  . ـ تاكل نبتتها وتحلقه:تجردها
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١(  f�:�	س ا����	٢٣٠/ ٢ا .  

٢ ( f�:�	س ا����	٤١٧/ ١ا   
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٣ - ���وا� �0�7، ا�0   
١- �  و�ـــ�ّ��ـّ� �/ــ�	 ـــ� و�+�ـــّ�**** أ�ـJ ا	ــ�,ـ�ل أردت إ)ـ�ءھــــ
٢- 3��ـ* وا	"���Fذا ظ+�ت �  ��ـ( ا	�ـ��� �ـ��ـ�  ��0��Tـ�د**** ي ا	'ّ
�+K'�'( JN ��ردد**** وإذا رأ�ـ= وI �:ـ�	ـــ* ذ	ــــ*  -٣ K�(9 أ'��  
"/ــ�  -٤� LـEX"	وا Jّـ	"ـ3	ـ�**** ودع ا�  �ـ�ب ا	ـ3ي إن �ـ�ن ��ـ( �

l��X"	ا:  
  ٢/٢٠٣في أمالي القالي ) ٣ -١(األبيات 
فالنجح يهلك **** ال تضجـرّن والتـدخلك مـعجــزة - ١ ١/٦٥٠ي بهجة المجالس ف )٤ -٢ -١(األبيات 

  بين العجز والضجر
l��X"	ا:  

  ١/٣٥٦البيت في الصناعتين ألبي الهالل العسكري 
  
٤- m�E	ا �Hو  

  :وقال المقنع أظنه )أ(
  لهـا في تفــرق الـــرأس انتشــار**** ذات عن هــواه البيـض بيـض  -١

  وأحــرى أن ينـافـــــــس التجـــار**** للبيــس أعـــّز منـــه جـديـد وا -٢
Oر�%�  :ا�

  . بيروت، عالم الكتب، ١ط، ٢/١٥٦البيتان في ديوان المعاني ألبي الهالل العسكري 
  )ب(

  وقـد ارعـويت وحان منك رحيـل**** نـزل المشيب فاين تذهب بعـده  -١
  والشيـــب محملــــه عليـك ثقيـل**** كــان الشبـاب خفيفــة أيامــــه  -٢

  حتى تجـود ومـا لديك قليـل حـة**** ليس العطاء من الفضـول سما  -٣
Oر�%�  :ا�

  . ٤/١٧٣٤ )شرح المرزوقي(األبيات في حماسة أبي تمام 
  :التعليق

  . ذهاب من الدنيا بالموت :رحيل. انصرف، رجع :ارعوى -١
  ان بعد استيفاء حاجتهجمع فضل وهو ما يبقى عند اإلنس :الفضول -٣

  والعطاء ، البذل، الكرم :السماحة
٥- ���  وإر.!د، 0
  )أ(

  فامنح عشيرتك اآلدمي فضلها**** وٕاذا رزقت من النوافل ثروة  -١
  وادفق بناشئها وطاوع كلهلها**** واستبقهـا لـــدفـاع كّل ملمـة  -٢
  احتى ترّد بفضـل حلمـك جهله**** واحلم إذاجهلت عليك غواتها -٣
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  حتى ترى ديث الخالئق سهلها**** واعلم بأنــك ال تكـون فتاهـم  -٤
  

Oر�%�  :ا�
  ١/٤٨٨ األبيات في الحماسة الشجرية

  )ب(
  عليك سبيًال وعشـة الــمـتـنـقــل**** وال تجعل األرض العريضة محلها  -١
 سواك وعن دار األذى فـتحــولِ  ****ن داٍر هواًنا فولــهــا Jوٕان خفت م -٢
 عليه بغالق من العجــــر مقــفــل**** ُك ممن يغلـق البـاب دونـــــه وال ت -٣
  ففي صالح األعمال نفسك فاجعل**** وتا المـرء إال حيث يجعـل نفســـه  -٤

Oر�%�  :ا�
  . مع اختالف في نسبتها وترتيبها ٢٣/  ٢ األبيات في الحماسة البصرية

  
  ��ح -٦

  :ب رضي اهللا عنهوهو القائل ألمير المؤمنين علي بن أبي طال
  إن عـلــيــا سـاد بالــتكــّرم -١
 والحلم عـند غايـــة التـحـلــّم -٢
 هداُه ربـــي للصــراط األقــوم -٣
 بأخذه الحـل وتـرك المـــحــرم -٤
 كا لليث بين الكبـــرات الضيغــم -٥
  يرضعن أشباًال ولــم تفـــطــم ِ  -٦

Oر�%�  :ا�
  ١٨٠/ ٣ األشطار في الوافي بالوفيات للصفدي

  
  �p8 وإر�Tد -٧

 فإنك داٍء ما علمت وسامــع*** وكن معدًنا للحلم واصفح عن األذى  -١
 فإنك ال تدري من أنت نـازع*** وأحببت إذا أحببت حـبـــا مقـاربــــا  -٢
  فإنك ال تدري من أنت راجع*** وابغض إذا أبـغــــضـت غـير تباعٍد  -٣

Oر�%�  :ا�
 ٣٣/ األبيات في الموثي 

  
٨ X  Jـ ا	 �Vء وا	

  لو كان ينفع أهل البخل تحرضـي ****إنـي أحــرض أهـل البخل كلهــم  -١
  حتـى يكـون بـرزق اهللا تعويضـي ****مــاقــل مالـي إال زادنـي كرمـــا  -٢
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  أمسن يقلب فينا طرف مخفوضـي**** والمـال يـرفع من لـوال دراهمـه  -٣
  يضـيإال علـى وجـع منهـم وتمـر **** لن تخرج البض عفوا من اكّفهم  -٤
  عنـد النوائب تحذى بالمقاريضـي**** كأنهـا مـن جلـود الباخليـن بهــا  -٥
Oر�%�  :ا�

  . ١٧/٦١األبيات في األغاني 
  
  

  :ا�����ق
  . أحث :أحرض -١
  . ذليل :مخفوض -٣
  . الم :وجع. الدراهم ألنها من فضة :البيض -٤
  . المصائب جمع نائية :النوائب -٥

  . مقص :ع مقرضجم :المقاريض. تقص، تقطع :تحذى
  
  وا	 �Vء، ا	/Yل -٩

  حلـه العـراق وحـّل الشـام واليمنـا**** وفي الظعائن واألحراج أحسن من  -١
  وبدء الليل لو قرنا، شمس النهار**** جنية من النساء األنس أحسن من  -٢
  وقد لعمـري مللت الصـًًرم والحزنا**** مكتـوبة الـذكـر عندي ما حييت لها -٣

  :وفيها يقول
  ما ارفّض في الجلد يجري ها هنا وهنا**** وصاحب السـَوء كالـدء العيـاء إذا  -٤

  ومـا يـرى عنـــــــده مـن صالـــح دفنـا**** يبدى ويخبـر عن عـورات صاحبه  -٥
  دام الجمـــــــاح وٕان أخفضتــه حـــرنـا**** كمهــر ســـوء إذا رفعــت سيـرتــه -٦
  أو مـات ذاك فـال تشهـــــــد لـه جـنــــــا**** منــه بعــزلـة  إن يحــي ذاك فـكـن -٧

Oر�%�  :ا�
  . ٦/١٨٧ في الحيوان )٣ - ١(. ٧٤٠ - ٢/٧٣٩ في الشعر والشعراء ٦، ٣األبيات عدا 

  . ١٣٩ -٣/١٣٨ في الحيوان )٧ - ٤(
  :ا�����ق

  . النساء المسافرات المتنقالت على طهور اإلبل :الظعائن
  . فيه المرآةالهودج  :الظعينة
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  و�دح، و7ف -١٠
بل نجدهم يصفون أيضا ، ولم يقتصر شعراء القرن الثاني على وصف مظاهر الحضارة المادية فحسب

  . . . واألقالم، فيصفون الخطوط، وأدواتها، وسائل الثقافة في عصرهم
  :فيقول، فهو يصف لنا القلم، أما المقنع الكندي

  وأســّد مـن أقـالمــه، بمـــداده**** كالخط في كتـب الغـالم أجـاده  -١
 مسـتحفظ للعلـــم مـن عـالمـــه**** قلـم كخـرطـوم الحمامـة مائـل  -٢
 هلبيانــها بالنقــط مـن أد سامــ**** يسم الحروف إذا يشاء بناؤها  -٣
 حتـى تغيـــر لـونهــا بسخامـــه**** من صوفة نفث المداد سخامه  -٤
 كقـالمـة األظافــر يأمـن قالمــه**** يخفي فيقصم من شعيـره أنفه  -٥

 فــزاد في تآلمـــه، سقي المـداد**** وبأنفــه شـق تـالءم فاستــوى  -٦
 نطق اللسان به على استعجامه**** مستعجم وهـو الفصيح بكل ما  -٧

 تبيـان مـا يتلـون من تـرجمامـه**** ولـه تــراجمـة بالسنــة لهـــم  -٨
 ما إن يبـوح بـه على استكتامـه** **مـا خـَط مـن شـيء بـه كتابــه  -٩

  ميـــم معلقـــة باسفــل المــه**** وهجــاؤه فــاق والم بعـدهـا  - ١٠
  

  :ثم قال
  وجــه المقنـع مـن وراء لمامــه**** قالت لجارتها الغَزيل إذ رأت  - ١١
  فالعيـن تنكـــره من أدهيمامـــــه**** ادمـه  هقد كان أبيض فاعترا - ١٢

  صرح اليدين ومن بو يزل عامه**** يزل عامها مهربة كم من بو  - ١٣
  كــذاك ذاك بـرحلـــه وزمـــامـــه**** وهب الوليد رحالها وزمامها - ١٤

  حزامـــه لبـن اللقـوح فعاد ملء**** وقــويـرح عتــد ُأعــَد لنيــه - ١٥
 ذاك سـرجــــه ولجامـــه وكذاك****  - ١٦

  كالسيـف أرهــف حــٌده بحسامــه**** أهدى المقنع للـوليد قصيـدة  - ١٧
  وله الخالفة بعــد مـوت هشامــه**** وله المآثـر في قـريش كلهـا  - ١٨

  
Oر�%�  :ا�

  . ٦٦ -١/٦٥ األبيات في الحيوان
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، وٕانما هو بحر زاخر بفنونه، وال شاطئ له فينفذ، إّن األدب عامة واألدب العربي خاصة ال حّد له فينضب
  . وأعالمه

بجملة من النتائج ، وبعد هذه الرحلة القصيرة في رحاب األدب العربي مع أحد أعالمه نختم هذا البحث
  :فأقول، واألفكار
  . وله أهمية خاصة بين العلوم والفنون، األدب جزء ال يتجزأ من حياة األمة وحضارتها -١
  . ف والتدوينالترجمة حضيت باهتمام الكتّاب العرب منذ بداية التألي - ٢
  منهم المقنع الكندي مع، اشتهر في األدب العربي جملة من الشعراء بألقابهم  – ٣

  أنه يعتبر من الشعراء المغمورين المقلين لندرة ما وصل إلينا من شعرهم
  . وحياتهم

  وقد يكون أدرك الجاهلية أو ولد في عصر بني، المقنع الكندي شاعر إسالمي – ٤
  . أمية

  . لنشأة المقنع الكندي أثر في سلوكه وحياته وشاعريتهلقد كان  – ٥
  وله شعر في المدح والغزل والهجاء، شعر المقنع الكندي الحكمة غلب على – ٦

  . والوصف
  . وذلك متروك للباحثين، المقنع الكندي شاعر جدير بالدراسة لحياته وشعره – ٧
  

، وعلى آله وأصحابه األئمة الغر الميامين، الرسولوالصالة والسالم على ، هذا والحمد هللا على تمام النعمة
وال حول وال قوة إال ، والحمد هللا رب العالمين، فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على الملة المرسلين

  . باهللا العلّي العظيم
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   ١٩٨٣، دار الثقافة ط، ٦١ – ٥٩/  ١٧، ألبي الفرج األصفهاني، كتاب األغاني –١
  . مصر، القاهرة، دار المعارف، ٢ط ،  ٧٤٠ – ٧٣٩/  ٢، البن قتيبة، شعر والشعراءال – ٢
م ـ ١٤٠٨طبعة دار الجبل  ١٨٧/  ٦، ٥٦٠/  ٥، ١٣٨/  ٣، ٦٦ – ١/٦٥، للجاحظ ، كتاب الحيوان – ٣

  بيروت ، هـ٨٨
   م ١٩٨٤/ هـ  ١٤٠٤ – ٢ط،  ٢٠٣/  ٢،  ٢٨٠/  ١، ألبي علي القالي، األمالي – ٤
  . لبنان، بيروت، دارالعلم للماليين، م ١٩٨٤/ ٦ط ، ٣٢٠– ٣١٩/  ٦، للزركلي، ماألعال -٥
عالم الكتب ، م ١٩٨٥هـ ١٤٠٥/ ١ط، ٢١٦ – ١٩١، لوري حمودي القيسي :للدكتور، شعراء أمويون – ٦

  . بيروت
  . يروتب، دار العلم للماليين، ١٩٨٤/ط ، ٤٢٨ – ٤٢٤/ ١، عمرو فروخ:للدكتور، تاريخ األدب العربي – ٧
  . دار األعتصام، هـ١٤١٦ ١ط، ٤٠٣– ٤٠٢، السيد جعفر الحسيني، تاريخ األدب العربي – ٨
، م١٩٩٩/ هـ ٢/١٣٢٠ط، هاشم مناع :والدكتور، وليد قصاب :للدكتور، مختارات من األدب العربي – ٩

  . دارالقلم
  . دار الكتب، ١ط، ١٥٦/ ٢، ألبي الهالل العسكري، ديوان المعاني – ١٠
 / ١ط، ٤٨٧ – ٤٨٦، محمد مصطفى هّدارة :للدكتور، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري – ١١

  . لبنان، بيروت، دارالعلوم العربية، م١٩٨٨/هـ١٤٠٨
  . بيروت لبنان، دار إحياء التراث العربي، م١٩٩٩/ هـ١٤١٩/  ١ظ، لالمام الرازي، مختار الصحاح – ١٢
  . م  ١٩٨٩ط، اللغة العربيةمجمع ، المعجم الوجيز – ١٣
  . تركيا، لاسطانبو ، ط المكتبة اإلسالمية، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط - ١٤
  . دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، م١٩٩٥، هـ١٤١٥ ١ط، للفيروز أبادي، القاموس المحيط - ١٥
الكامل في التاريخ  - ١٧. لبنان ،بيروت، مؤسسة الرسالة١ط ، ٣٠٨-٣٠٦\٧، سير أعالم النبالء للذهبي - ١٦

  . دار الكتاب العربي ١ط، ٣٨\٩، ١٣٦، ٥٩، ٥٨، ٥٢\٥، ألبن الكثير
  . بيروت، دار صادر/ ط، ٢٦٤-٢٦٢، وفيات األعيان ألبن خلكان - ١٨
  . بيروت، دمشق، دار الخير، م١٩٩٠- هـ١٤١٠ ١ط، ١٧٨- ٤/١٧٧، السيرة النبوية ألبن هشام - ١٩
  . سلطنة عمان) ١٣٠ -١٢٦(، م٢٠٠٠- هـ١٤٢١ ٧ط، للصف الثاني الثانوي ،المطالعة و النصوص - ٢٠
  . مكتبة لبنان، ٢٥٨ - ٢٥٧م ١٩٨٢/ يوسف أسعد داغرط :للدكتور، معجم األسماء المستعارة وأصحابها - ٢١
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 املسلسل ا��ــــــــــــــــوIــــــــــــــوع الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة

 ١ المقدمة ١

٢ الترجمةفي األدب و  :الباب األول    ٢ 

٢ مفهوم األدب  :الفصل األول   ٣ 

٣ وعصوره ، تقسيمات تاريخ األدب العربي   ٤ 

٣ الترجمة  :الفصل الثاني   ٥ 

٤ حياة المقنع الكندي  :الباب الثاني   ٦ 

٤ ونسبه ، أسمه :الفصل األول   ٧ 

٥ لقبه المقنع  :الفصل الثاني   ٨ 

٧ ونشأته ، صفاته :الفصل الثالث   ٩ 

شعر المقنع الكندي  :الثالثالباب  ٩  ١٠ 

والحماسة والفخر ، ـ أدب الرياسة١ ٩  ١١ 

ـ الوصف والفخر ٢ ١١  ١٢ 

ـ الحكمة والنصيحة  ٣ ١٢  ١٣ 

ـ وصف الشيب ٤  ١٢  ١٤ 

ـ حكمة وٕارشاد ٥  ١٢  ١٥ 

ـ مدح ٦  ١٣  ١٦  

ـ نصح وٕارشاد٧  ١٣   ١٧  

ـ هجاء البخل ٨  ١٣  ١٨  

ـ الغزل والهجاء ٩  ١٤  ١٩  

وصف ومدح  ـ١٠  ١٤  ٢٠  

  ٢١ الخاتمة   ١٦

  ٢٢ المراجع والمصادر   ١٧

  ٢٣ الفهرس   ١٨

 


