
٤، العدد  ٦، المجلد التربیة األساسیةكلیة أبحاث مجلة 

١١٠  

لبدیع الزمان الھمذانيجمال الحصان في المقامة الحمدانیة

د. باسم ناظم سلیمان
/ كلیة التربیةكركوكجامعة 

٢٥/٩/٢٠٠٧تاریخ قبول النشر :  ؛ ١/٧/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ة ان المقامــة مــن ابــرز فنــون النثــر العباســي التــي ابتكرهــا بــدیع الزمــان الهمــذاني والمقامــ

الحمدانیــــة توضــــح مقدرتــــه البالغیــــة فــــي تبیــــان مــــواطن جمــــال الحصــــان علــــى لســــان أبــــي الفــــتح 

االســكندري ویعــد جمــال الحصــان العربــي األصــیل مــن الموضــوعات الهامــة التــي تســهم فــي بیــان 

الموروث الثقافي والفكري لألدب العباسي . 

رز نظریــات الجمــال اسـتندت فــي الدراســة علــى المــنهج الجمــالي حیــث تضــمنت الدراســة أبــ

واآلراء التــي قیلــت عــن الحصــان وصــفاته الباعثــة علــى الراحــة كالتناســق بــین األعضــاء والمنفعــة 

  كالقوة والوفاء . 

وترتكــز خطــة البحــث علــى المحــاور اآلتیــة : تمهیــد تضــمن نظریــات الجمــال واآلراء التــي 

لمســتوى الفنــي ومبحــث قیلــت فیــه ، أهمیــة الحصــان فــي التــاریخ العربــي ، ومبحــث اشــتمل علــى ا

خصص للمستوى المضموني یشتمل على بواعث الجمال في الحصان . 

وأوجــزت فــي الخاتمــة أبــرز نتــائج البحــث إذ وصــف االســكندري العناصــر المســتحبة فــي 

الحصـــان ، فبـــّین أن جمالـــه یـــتم عنـــد التناســـق بـــین أعضـــاء الجســـد مـــع الفائـــدة والمتعـــة المتحققـــة 

یكـــون صـــغیرا أو معتـــدًال والعنـــق طـــویًال ، والصـــدر مرتفعـــًا والظهـــر ، فـــالرأس یحبـــذ أنلإلنســـان

قصیرًا والـبطن مسـتدیرًا والـذراع قصـیرًا والفخـذ طـویًال والحـوافر سـوداء مصـقولة والجلـد رقیقـًا أملسـًا 

والعرف طویًال .     

Horse Beauty in Al Hamdaniya Maqama

Dr. Basim Nadim Suliman
Karkuk university/College of Education

Abstract:
This study illustrates the horse beauty and its impact on the human

soul and reviews the beauty theories. Abu Al Fateh Al Eskandari

described the horse beauty in Al Hamdaniya Maqama, such characters
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that implies relief and beneficiary like coordination among organs and

other useful characters for both the horse and the knight like strength and

devotion.

The study uses the aesthetic approach where the main aesthetics

theories are illustrated in addition to views mentioned about horse.

The study illustrates the importance of horse with explaining each

organ of the horse and its beauty characteristics. Al Eskandari described

the horse for Sayf Al Dawla Al Hamdani after the attendees failed to

depict. Sayf Al Dawla Al Hamdani gave him a horse for his eloquence

and knowledge.

التمھید
نظریات وآراء الفالسفة في الجمال : 

ما احلى الحیاة التي یسود فیها الجمال !! فتزداد متعة وقیمة ونكهة ، وما امرها اذا خلت 

مـــن الجمـــال ، وشـــاع فیهـــا الضـــجر والملـــل والنفـــور !! یثیـــر الجمـــال مشـــاعر االنســـان فیولـــد فیـــه 

ون ، والنحـاتون ، والخطـاطون ، والریاضـیون ، الطمأنینة والسرور ؛ لذلك یبـرز االدبـاء ، والرسـام

وال سیما في االمم الراقیة التي تتذوق الجمال ، وتدرك قیمته ، اذ انه یبهج النفس ، وینشـط الفكـر 

الجمال قیمة أي انه لیس ادراكـا لحقیقـة واقعـة أو لعالقـة ، (…)فهو (لذة نعتبرها في الشيء ذاته 

. وقــد  )١(ة التذوقیـة فــال یكـون الموضـوع جمـیال اذا لــم یولـد اللـذة)وانمـا هـو انفعـال لطبیعتنــا االرادیـ

تعــددت االراء حــول موضــوع الجمــال وتباینــت ؛ الخــتالف الثقافــات ، واالمزجــة ، واالفكــار ، فاكــد 

ارســطو أن الجمــال هــو كــل مــا یفیــد االنســان ، فتبــاهى بعینیــه الجــاحظتین ، وانفــه االفطــس (الن 

اقـــدر علــى االبصــار ، والفطــس فــي انفـــه یجعلــه اقــدر علــى التقـــاط الجحــوظ فــي عینیــه یجعلهمــا 

ـــین الجمـــال والمنفعـــة )٢(الـــروائح ، وحـــدة الشـــم) ـــى الفصـــل ب . واكـــد الفیلســـوف االلمـــاني كنـــت عل

فالجمــال هـــو (الشــيء الـــذي یســر االنســـان ویرضــي ذوقـــه مــن غیـــر أن یكــون وراء الســـرور فائـــدة 

ارســـــــــــــــــــطو أن الجمـــــــــــــــــــال ن و افالطـــــــــــــــــــو . بینمـــــــــــــــــــا یـــــــــــــــــــرى )٣(معینـــــــــــــــــــة أو غـــــــــــــــــــرض مـــــــــــــــــــا)

ـــاس والتناســـب هـــي ال یتحقـــق فـــي الشـــكل دون االنســـجام والنظـــام  فهمـــا (یقـــرران ان التـــوازن والقی

فالتناسق ، أو االنسجام دلیل على النظام فالكـائن )٤(عناصر الجمال والكمال في كل الموجودات)

الن الجمال (…)في نظام أو الشيء المكون من اجزاء متباینة (ال یتم جماله ما لم تترتب اجزاؤه

.)٥(ما هو اال تنسیق)
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، والحالــة النفســیة ، والدرجــة الثقافیــة ، فكــل فــرد یشــعر بالجمــال حســب الرؤیــة الشخصــیة

والنظرة الدینیة (فالجمیل قـد یكـون جمـیال الن النـاس فـي المجتمـع اعتـادوا أن یـروا فیـه جمـاال وقـد 

د یكــون جمــیال الن البصــیرة والعقــل ادركــا فیــه هــذا یكــون جمــیال الن الــدین دعــا او لفــت الیــه ، وقــ

.)٦(الوصف ، وقد یكون جمیال كذلك النه یسد الرغبة الشهوانیة في االنسان)

أھمیة الحصان في التاریخ العربي : 
عني العربي بالحصان فهو الحیوان الـذي ال یفارقـه فـي الحــرب والسـلم ، واللیـل والنهـار ، 

ل العــرب تفضــل الجیــاد مــن الخیــل علــى االوالد وتســتكرمها للزینــة والطــرد والشــدة والرخــاء (فلــم تــز 

.)٧(ویؤثرونها على انفسهم واهلیهم عند حلول االزمة)(...)على انهم لیطوون مع شبعها 

وقد عرف العربي في عصر ما قبل االسالم بحبـه للحصـان فـي تلـك البیئـة القاسـیة حیـث 

تــل االشــرار ، ویصــد هجمــاتهم وهــو وســیلة ترحالــه ، وقوتــه كــان ینقلــه إلــى حیــث یریــد ، وعلیــه یقا

ــــه یحــــارب  ــــه وصــــیده فعلی ــــه وحرب ــــي تنقل ــــق العربــــي ف ــــي العصــــر الجــــاهلي رفی (كــــان الحصــــان ف

االعـداء ، وبــه یغــزو ویصــید الوحــوش والحیوانــات ، وعلیـه یتنقــل ، وبــه یســابق ویلهــو . وســاعدت 

تتنــاءى فیهــا العیــون والمراعــي ومضــارب طبیعــة الجزیــرة العربیــة بمــا فیهــا مــن مســاحات شاســعة

واتقـن العـرب رعایـة الخیـول ، وتمییـز حسـنها )٨(الخیام على شدة اقبال العربي على اقتنـاء الخیـل)

مــن قبیحهــا ، ومعرفـــة امراضــها ، وادوائهــا ؛ لفطنـــتهم ، وفراســتهم فكانــت لهـــم (معرفــة حســنة فـــي 

تهم بافراســهم ویعبــرون عنهــا بــالبیطرة ، ونبــغ شــؤون الخیــل واحوالهــا لــم یســبقهم الیهــا ســواهم لعنــای

. وازدادت الحاجـة إلـى الخیـول )٩(فیهم اكثر من واحد من اطباء الحیوان ومنهم العاص بـن وائـل)

في العصر االسالمي وال سیما عند نشـر الـدین االسـالمي الحنیـف فـي ارجـاء االرض ، وقـد اقسـم 

ـــــال عـــــز و  ـــــرآن الكـــــریم فق ـــــي الق ـــــل ف ـــــاِت َضـــــْبًحاجـــــل : اهللا تعـــــالى بالخی َفاْلُموِرَیـــــاِت َواْلَعاِدَی

. ان جمــال الحصــان زینــة )١٠(َفَوَســْطَن ِبــِه َجْمًعــاَفــَأَثْرَن ِبــِه َنْقًعــاَفــاْلُمِغیرَاِت ُصــْبًحاَقــْدًحا

تبهج النفوس وتثیر المشاعر ، وقد بین اهللا تعالى اثر الخیل في الـنفس البشـریة ، فقـال عـز وجـل 

: َّـِة َواْلَخْیـِل ُزیَِّن ِللن اِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمْن النَِّساِء َواْلَبِنیَن َواْلَقَناِطیِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمْن الذََّهِب َواْلِفضَّ

َمةِ  ــوَّ . وتعــد الخیــول العربیــة مــن اجمــل الخیــول فــي العــالم ، واقواهــا بنیــة ، وقــد كانــت )١١(اْلُمَس

مالكیهــا وقــد تغنــى الشــعراء بفتنتهــا ورســمها الرســامون (رمــزا للجمــال والقــوة ومصــدرا للتبــاهي عنــد 

. ویمتـــاز االدیــب الفنـــان برهافـــة )١٢(العظــام ونحتـــت اشـــكالها الجمیلــة انامـــل النحـــاتین فــي العـــالم)

الحــس ، والقــدرة علــى تــذوق الجمــال ، وتصــویره مــن خــالل العاطفــة الجیاشــة ، وااللفــاظ الموحیــة 

(فالفنـــان یمتـــاز عـــن ســـواه مـــن عامـــة النـــاس ، بـــان شـــعوره المعبـــرة واالســـالیب البالغیـــة المتنوعـــة

.)١٣(بالحب ، والجمال قوي جامح فهو مرهف الحس دقیق العاطفة)
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وصف االسكندري لجمال الحصان بشكل عام : 
تجسد الشعور بالجمال في المقامة الحمدانیة عندما وصف ابـو الفـتح االسـكندري محاسـن 

ن حمدان . قال عیسى بن هشام :الحصان وجماله امام سیف الدولة ب

(حضرنا مجلس سیف الدولة بن حمدان یوما وقد عرض علیه فرس . متى ما ترق العین 

فیه تسهل . فلحظته الجماعة وقال سیف الدولة : ایكم احسـن صـفته . جعلـت صـلته . فكـل جهـد 

طــا الفصــاحة جهـده ، وبــذل مـا عنــده . فقــال احـد خدمــه : اصــلح اهللا االمیـر رأیــت بــاالمس رجـال ی

بنعلیه ، وتقـف االبصـار علیـه . یسـال النـاس ویسـقي الیـأس . ولـو امـر االمیـر باحضـاره لفضـلهم 

بحضاره . فقال سیف الدولة : علي به في هیئته . فطار الخدم في طلبه . ثـم جـاءوا للوقـت بـه . 

شــرب . ولــم یعلمــوه الیــة حــال دعــي . ثــم قــرب واســتدني وهــو فــي طمــرین قــد اكــل الــدهر علیهمــا و 

وحین حضر السماط لثم البساط . ووقف فقـال سـیف الدولـة : بلغتنـا عنـك عارضـة فاعرضـها فـي 

هذا الفرس ووصفه . فقال : اصلح اهللا االمیر كیف به قبل ركوبه ووثوبه وكشف عیوبه وغیوبه . 

. واسـع فقال : اركبه . فركبه واجراه ثم قال : اصلح اهللا االمیر هو طویـل االذنـین . قلیـل االثنـین

المــراث لــین الــثالث غلــیظ االكــرع غــامض االربــع شــدید الــنفس لطیــف الخمــس ضــیق القلــت رقیــق 

الســت حدیــد الســمع غلــیظ الســبع دقیــق اللســان عــریض الثمــان مدیــد الضــلع قصــیر التســع واســع 

الشــجر بعیــد العشــر یاخــذ بالســابح ویطلــق بــالرامح . یطلــع بالئــح ویضــحك عــن قــارح . یحــز وجــه 

اق الحدیــد یحضـر كــالبحر اذا مـاج والســیل اذا هـاج . فقــال سـیف الدولــة : تلـك الفــرس الجدیـد بمـد

مباركا فیه . فقال ال زلت تاخذ االنفاس وتمـنح االفـراس. ثـم انصـرف وتبعتـه وقلـت : لـك علـي مـا 

یلیـــــــــــــــــــــــــــق بهـــــــــــــــــــــــــــذه الفـــــــــــــــــــــــــــرس مـــــــــــــــــــــــــــن خلعـــــــــــــــــــــــــــة ان فســـــــــــــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــــــــــــفت . 

. فقـال بعیـد النظـر والخطـو واعـالي فقال : سل عما احببت . فقلت : ما معنى قولـك بعیـد العشـر

اللحیین . وما بین الوقبین . والجاعرتین . وما بین الغرابین والمنخرین . وما بین الرجلین وما بین 

المنقب والصفاق بعید الغایة في السباق . فقلت ال فض فوك فما معنى قولك قصیر التسـع . قـال 

لعضــدین قصــیر الرســغین . قصــیر النســا : قصــیر الشــعرة قصــیر االطــرة قصــیر العســیب قصــیر ا

قصیر الظهر قصیر الوظیف فقلـت : هللا انـت فمـا معنـى قولـك : عـریض الثمـان . قـال : عـریض 

الجبهــة عــریض الــورك عــریض الصــهوة عــریض الكتــف عــریض الجنــب عــریض العصــب عــریض 

ذراع البلــدة عــریض صــفحة العنــق . فقلــت : احســنت فمــا معنــى قولــك غلــیظ الســبع . قــال غلــیظ الــ

غلیظ المحزم غلیظ العكوة غلیظ الشوى غلیظ الرسغ غلـیظ الفخـذین غلـیظ الحـاذ . قلـت : هللا درك 

فمـا معنــى قولـك رقیــق الســت . قـال : رقیــق الجفـن رقیــق الشــالفة رقیـق الجحفلــة رقیـق االدیــم رقیــق 

أعــالي االذنــین رقیــق العرضــین . فقلــت : اجــدت فمــا معنــى قولــك لطیــف الخمــس . فقــال : لطیــف

الــزور لطیــف النســر لطیــف الجبهــة لطیــف الركبــة لطیــف العجایــة . فقلــت : حیــاك اهللا فمــا معنــى 

قولـــك غــــامض االربــــع . قــــال : غــــامض اعـــالي الكتفــــین غــــامض المــــرفقین غــــامض الحجــــابین . 
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غامض الشظى . قلت فما معنى قولك لین الثالث . قال لین المردغتین لین العرف لـین العنـان . 

ولــك قلیــل االثنــین . قــال : قلیــل لحــم الوجــه قلیــل لحــم المتنــین . قلــت : فمــن ایــن قلــت فمــا معنــى ق

قال : من الثغور االمویة ، والبالد االسكندریة . فقلت : انت مع هـذا الفضـل  ؟منبت هذا الفضل 

. تعرض وجهك لهذا البذل . فانشأ یقول :

ان الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخیفســـــــــــــــــــــــــــــــــــاخف زمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــك جـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

یــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وریــــــــــــــــــــــــــــــــــــفوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــش بخدع الحمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف)وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا برغی )١٤(یجیئن

المستوى الفني : 
یتجلى في الحوار براعة االسكندري ودقة تصویره لجمال الحصان أمام سیف الدولة الـذي 

جعل الحصان هدیة لمن یحسن وصفه والتعبیر عن جماله تشجیعًا وتحفیزًا على التعبیـر البالغـي 

ري وعبـر ببراعـة ودقـة واسـتطاع وصـف جمـال الحصـان وعندما عجز الحاضرون حضـر االسـكند

باسلوبه المسجوع الجمیل فمنحه سیف الدولة الحصان هدیة لعلمه وأدبـه ودرایتـه بمحاسـن الخیـول 

ومــواطن جمالهــا . ویبــدو الســجع فــي اســلوب الشخصــیات كســیف الدولــة والخــادم وزاد ذلــك جمــال 

مـا أن غـرض المقـام االسـاس هـو تعلـیم أسـالیب المقامة لما یولده السجع من متعة لدى المتلقي عل

اللغــة العربیــة . ركــب االســكندري الفــرس وســار بــه لیطلــع بــه علــى مــواطن جمالــه ویحــس بمحامــده 

ویكشف عیوبه حسب درایته وعلمه وقد ارتكز فـي الوصـف علـى عنصـري المتعـة والتناسـق . وقـد 

شابهة متتابعة مثل : زاد السجع الوصف جماًال لما یحمله الى االذن من نغمات مت

وثوبه ركوبه 

غیوبهعیوبه

ثالثمیراث

أربع      أكرع

خمسنفس

وسرت      قلت

سبعسمع

ثمانلسان

تسعضلع

عشرشجر

رامحسابح

  قارح      الئح

  هاج      ماج

  أفراس      أنفاس
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ة تـدل علـى ومن الصور االستعاریة الواردة في المقامة (فطار الخدم في طلبه) وهي صور 

الســرعة . وتعــج المقامــة بكلمــات تــدل علــى أعضــاء واجــزاء الفــرس . ان ممــا زاد جمــال الوصــف 

أســلوب الســجع الــذي یحمــل لــالذن نغمــات مكــررة متشــابهة وهــذا یســهل حفــظ المقامــة الســیما أن 

غرضها تعلیم الناشئة اسالیب اللغة العربیـة . ان الصـور الـواردة فـي المقامـة صـور حسـیة بصـریة 

ولمســـیة زادهـــا االســـكندري جمـــاًال (إذ الفـــن تـــوأم الجمـــال . الفنـــان الحـــق هـــو الـــذي یصـــور حتـــى 

معطیــات الواقــع الفجــة لیكــون واقعیــًا بفــن فلــیس المهــم تصــویر االشــیاء كمــا هــي وال كمــا یجــب أن 

تكــون بــل تصــویرها بطریقــة تجعلهــا موحیــة وموحیــة بمعنــى جدیــد بوجــود مضــاف تبثــه فیهــا الــذات 

مــل تعقــل تتــذكر . الفنــان حتــى أشــد الفنــانین واقعیــة ال ینقــل االشــیاء بــل الصــورة التــي فــي التــي تتأ

.)١٥(نفسه عنها إنه یعید خلقها یغزلها بطریقته هو وعلى منواله هو)

ومن االستعارات الواردة (وهو في طمرین قد أكل الدهر علیهما وشرب) للداللـة علـى فقـر 

قـول االسـكندري واصـفا الفـرس (یحضـر كـالبحر اذا مـاج والسـیل اذا االسكندري . ومن التشبیهات 

هاج) ووجه الشبه القوة والسرعة . ان لغة المقامة تشیع فیها الفاظ دالـة علـى الفـرس مثـل الصـهوة 

تجلــت بالغــة االســكندري ، المحــزم ، الشــالفة ، الــزور ، العجایــة ، الشــظى ، العنــان ، العســیب . 

حصــان ، وجمالــه ؛ لتعلــیم التالمیــذ فقــه اللغــة العربیــة ، فــان لكــل وفصــاحته وعلمــه فــي وصــف ال

ووصـفها –عضو فـي جسـم الحصـان اسـم یـدل علیـه ، خـاص بـه (واذا تلمسـت صـورة مـن الخیـل 

ــــوق مــــا اورده الثعــــالبي فــــي فقهــــه  ــــن تف ــــة وف ــــي المقامــــة –فیهــــا حیوی ــــي المقامــــات ، ف وجــــدتها ف

ة اغراضـا عدیـدة كوصـف الجمـال ، وتعلـیم فقـه اللغـة فلقد تضمنت المقامة الحمدانی)١٦(الحمدانیة)

العربیة ، ونقد العیوب االجتماعیة كتسول االدباء البلغاء ، وفقرهم ، وقد اتقن االسكندري الوصف 

فـــي المقامـــة الحمدانیـــة (التـــي وصـــف فیهـــا الفـــرس علـــى طریـــق االعـــراب البـــادین ، أو اللغـــویین 

متقعر شیئان اثنان :المتقعرین ، وقد ظاهره على هذا الوصف ال

محصوله اللغوي الغزیر ..١

سعة اللغة العربیة في مجالي الفرس والجمل ..٢

فاستغل البدیع استغالال ظـاهرا هـذین السـببین ، فـاذا وصـفه مـن الغرابـة والتقعـر بحیـث ال 

. فاالســـكندري یمتـــاز بالفصـــاحة ، والثقافـــة ، والـــدهاء ان )١٧(یفهمـــه اال رجـــال اللغـــة المختصـــون)

به عن كـل سـؤال وكالمـه فصـل فـي كـل مجـال انـه خطیـب المنـابر ، ولسـان الحقیقـة والكـذب (جوا

ورجل الحیلة التي ال تقف عند حد وهو في االخالق واالجتماع كل شيء وضـده وهـو مـن ثـم كـل 

.)١٨(شيء في المقامة فعال وقوال)



لبدیع الزمان الهمذانيدانیةجمال الحصان في المقامة الحم

١١٦

المستوى المضموني : 
ثــة علــى المنفعــة والراحــة والجمـــال حــدد االســكندري الصــفات المحمــودة فــي الفـــرس والباع

فالقصـــر یســــتحب فــــي الشـــعر والعســــیب والعضــــدین والرســــغین والظهـــر والوظیــــف ، أمــــا العــــرض 

فیستحب في الجبهة والورك والصهوة والكتف والجنب والعصب والعنق . ویفضل الغلظ في الذراع 

والشـالفة والجحفلـة واألدیـم والمحزم والعكوة والشوى والرسغ والفخذین ، أما الرقة فتفضل في الجفـن 

وأعالي االذنین ، أما اللطافة فتستحب في أعلى الصـدر وبـاطن الحـافر والجبهـة والركبـة والعجایـة 

وهــي العصــب القریــب مــن رســغ الدابــة . أمــا الغمــوض ، أي عــدم الوضــوح ، فیفضــل فــي أعــالي 

ا اللــین فیفضــل فیمــا بــین الكتفــین والمــرفقین والحــاجبین والشــظا وهــو العظــیم الالصــق بالــذراع . أمــ

العنق والترقوة والعرف واللجام ویستحب قلة لحم الوجه والصلب . لقد وصف االسكندري قسمًا من 

أعضاء وأجزاء الحصان وأهمل قسمًا آخر . 

تضـــمنت المقامـــة الحمدانیـــة الصـــفات الجمالیـــة للحصـــان ، وهـــي صـــفات نافعـــة للفـــرس ، 

عـــة ؛ بســـبب التناســـق ، اذ یســـتحب فـــي الحصـــان اعضـــاء والفـــارس ، وباعثـــة علـــى الراحـــة ، والمت

صافیة ، وقصیرة ، وطویلة ، ورحبة : (وفسر بعضهم الثالث الصافیة باللون ، والعین ، والحـافر 

) والـثالث …. والثالث القصیرة بالعسیب والظهر والساق والثالث الطوال باالنف والعین والعنـق (

ما یحمد طولـه بدقـة ولطافـة اذن الفـرس وعلـوه وارتفاعـه ) وم…الرحبة بالجوف والمنخر والجبهة (

هـا ؤ ) وحافره وعینه ویمدح بجحوظهما وهو نتو …ومما یحمد سعة صدره ومؤخره وما بین رجلیه (

وعظمها واالنثـى بدقـة العنـق باعتـدال والـذكر بغلظـه والمـراد بطـول شـعره شـعر العـرف والـذنب امـا 

. امــا المــراد )١٩(ســمیت العتــاق بــالجرد لدقــة شــعرها)بقیــة شــعر بدنــه فیحمــد فیــه القصــر ومــن ثــم 

. امـا )٢٠(بتفسیر التسعة القصیرة فهي (االرساغ االربعة والسـاقان والظهـر والعسـیب وشـعر البـدن)

. وامــا )٢١(الثمــان العریضــة المســتحبة فــي الحصــان فهــي (الفخــذان والوركــان والمنكبــان واللحیــان)

وتســتحب الرقــة فــي ســبعة )٢٢(ه االربــع والفخــذان والعنــق)الســبع الغلیظــة المســتحبة فیــه فهــي (ركبــ

اعضاء من الحصان وهي (االذنان والجحفلتان وهما الشفتان واالسنان واللسان والشعر الذي على 

ـــدن) ـــا مـــن )٢٣(الب . امـــا المـــتن فیســـتحب فیـــه ان یكـــون (مســـتدیرا مناســـبا الجســـد فـــي الحجـــم خالی

.)٢٤(االورام)

المسلم استعدادًا للقتال والدفاع عـن الـنفس (فحـرص علـى أن لقد ولد حب الحیاة في نفس 

یكون جدیرًا بما یقتني من اسلحته كما تكون اسلحته جدیرة به وأن یكـون اهـًال للجـواد الكـریم الـذي 

یمتطیه ومن هنا ساد االتساق بین الجواد واالسلحة والفارس وغدا الجواد الكامل واالسـلحة الكاملـة 

.)٢٥(الرجل الكامل ألن الكمال یستدعي الكمال)وقفًا على الفارس أي 
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لقد أهمل االسكندري في وصفه قسما من أعضاء الحصان والصفات المحمودة فیها لكنـه 

یتكون الحصان من اجزاء یشترط فیها التناسق فـي استطاع بشكل عام تصویر جماله ومحاسنه . 

جزاء هي :الحجم ، والطول ، والعرض ؛ لیكون الشكل جمیال ، وهذه اال

: اهم عضو في جسم الحصان ، ومركز الجمال فیه فهو (تاج محاسنه واول مـا یلفـت الرأس .١

النظر فیه ومنه نستدل علـى اصـالته ومزاجـه وصـفاته . واذا كانـت قـوة الفـرس بظهـره وقوائمـه 

فـان جمالـه فـي راسـه وافضـل الـرؤوس واجملهــا مـا كـان صـغیرا أو معتـدال فـي الضـخامة نــاعم 

لیــا مــن الــوبر متجــردا مــن اللحــم مســتقیم االذنــین رحیــب الجبهــة واســع الشــدق كبیــر الجلــد خا

.)٢٦(العینین متناسق االعضاء متناسبا مع الجسم)

تفضــل العیــون الواســعة فــي الحصــان اذ (یجــب ان تكــون عینــا الحصــان العربــي االصــیل 

الســالة والمالســة وقلــة . امــا الخــدان فیســتحب فیهمــا (ا)٢٧(كبیــرتین مســتطیلتین صــافیتین بــراقتین)

؛ الن الملمس الناعم یبعث على الراحة ، والسرور . اما االنف فیستحب فیـه ان یكـون )٢٨(اللحم)

(مستقیما طویل القصبة متصال بالجبهة اتصاال لطیفا دون تحدب ویجب ان یكون المنخران وهما 

سهل علـى الجـواد التـنفس فتحتا االنف واسعتین مستدیرتین رقیقتي الحواشي متباعدتین وذلك كي ی

. ویفضــل فــي الفــم (طــول الشــدقین أو ســعتهما ، الن الشــدق الضــیق )٢٩(وخاصــة عنــد الــركض)

. ویستحب في اللسان ان یكون طویال للفائدة وذلك (لكثرة )٣٠(یعرض الشفة للضغط تحت اللجام)

)٣٢(طـراف). ویستحب في الجبهة ان تكون (عریضـة مسـطحة واسـعة مسـتدیرة اال)٣١(ریق الجواد)

وتضفي غزارة شعر الناصیة جماال وفائد للحصان ، فالناصـیة هـي (مـا استرسـل مـن الشـعر علـى 

جبهة الفرس وتنبت بین االذنین ویسمیها العرب السعف تشـبیها لهـا بسـعف النخیـل والناصـیة تقـي 

عینــي الفــرس مــن اشــعة الشــمس والغبــار والــذباب ویستحســن ان تكــون طویلــة لینــة شــدیدة الســواد 

واالذنان المنتصبتان تدالن على القوة ، والصحة ، والنشاط فقد قیل (اذنا الجواد )٣٣(صافیة اللون)

العربــي االصـــیل طویلتــان منتصـــبتان رقیقتـــان دقیقتــان فـــي الطـــرف كــاالقالم ملســـاوان صـــافیتان ، 

ویــدل انتصــاب االذنــین علــى احتفــاظ الجــواد بقوتــه ونشــاطه فــي حــین یــدل ارتخاؤهمــا علــى التعــب

.)٣٤(واالرهاق والعجز)

یفضل طوله ؛ لیزداد الحصان هیبة ، وجماال فان ثالثة اشیاء یحمد طولها في جسم العنق :.٢

. والطــول یزیــد )٣٥(الحصـان هــي (عنقــه ، وشـعره ، ورأســه ، فــالرأس یحمــد اذا كـان مســتطیال)

میلـة وطویلـة االشكال جمـاال ، وهیبـة ، لـذلك یسـتحب (ومـا نـزال اآلن نقـول عـن المـرأة انهـا ج

ـــة لكنهـــا ضـــئیلة فـــالحجم اذن حتـــى حـــین ال تكـــون لـــه ضـــرورة كبـــرى مـــن  ـــد أو انهـــا جمیل الق

الصفات التي تزید في الصورة المثلى عنها في المتوسط . والسبب في ذلك بغض النظر عـن 

.)٣٦(ارتباطات الحجم بالقوة هو ان الحجم الكبیر یجعل االشیاء بارزة)
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ابــرز جــزء فــي الحصــان ، وهــو مركــز القــوة ، والجمــال (فعلیــه تتوقــف قــوة الحصــان الجــذع :.٣

وسرعته ومقدار صبره وتجلده وافضله ما كان املس الجلد ناعمه قوي العضالت عـالي المـتن 

مشـــرف الغـــارب خالیـــا مـــن الـــدهن متناســـق االعضـــاء جمیـــل الشـــكل واســـع القفـــص الصـــدري 

لمنكبـان والغـارب أو الكاهـل أو الحـارك أو المحـزم ) وفـي الجـذع الصـدر وا…یتوسط الحجم (

.)٣٧(والظهر أو الصهوة أو امتن واالضالع والبطن والصلب والكفل أو القطاة او الغرابان)

یقــع فــي مقدمــة الجســم ، ویلفــت النظــر ؛ لــذلك یســتحب فیــه (ان یكــون مرتفعــا رحیبــا أ. الصــدر :

ز فیــه عضــلتان تشــبهان النهــدین وتعرفــان ظــاهر العظــالت صــلبا ال غــائرا وال مجوفــا وان تبــر 

.)٣٨(بنهدي الصدر)

(هما نقطتا اتصـال الطـرفین االمـامیین بالجـذع وتوجـد بینهمـا فسـحة یسـتحب لهمـا ب. المنكبان :

الضخامة وشدة العضل وفـي ضـخامتهما دلیـل علـى الصـدر الحسـن التركیـب وشـدة العـدو واذا 

ثیـر الكبـوات سـریع التعـب معرضـا للصـكك وهـو كانت هذه الفسحة صغیرة كان الجواد بطیئـا ك

.)٣٩(ضرب الید الواحدة باالخرى)

یقــع فــي مقدمــة الظهــر اذ انــه (ملتقــى لــوحتي الكتفــین ومرتفــع نتــوءات الفقــرات بــین ج. الغــارب :

) عالیـا كسـنام …العنق والظهر ویستحب ان یكون دقیقا بارزا كحدبـة السـیف حسـن التركیـب (

.)٤٠(هن)الجمل أو الناقة دون د

ویســمى المــتن أو الصــهوة ، وهــو مقعــد الفــارس النــه (مركــز القــوة فیــه وموضــع ســرج د. الظهــر :

) ویتــألف الظهــر مــن …الفــارس ، ولــذلك لــه شــأن عظــیم فــي الحصــان فعلیــه یجلــس الفــارس (

العمـــود الفقـــري واالضـــالع المرتكـــزة علیـــه ویفضـــل ان یكـــون قویـــا متینـــا قصـــیرا مشـــرفا معتـــدل 

ویكــره طــول الظهــر فــي الخیــول ، الن هــذا یعیــق الحركــة (فتتمایــل تاركــة )٤١(ا)الصــلب مالســ

.)٤٢(تأثیرا واضحا على حركة االطراف)

(تشكل االضالع القفص الصدري ویرتكـز علیهـا الظهـر ؛ ولـذلك لهـا اهمیـة كبـرى هـ. االضالع :

لقســي فــي فــي الفــرس ویستحســن ان تكــون متســعة قائمــة تمــأل فــراغ الخاصــرتین صــلبة تشــبه ا

.)٤٣(الصالبة وااللتواء)

.)٤٤((یستحب فیه ان یكون مستدیرا مناسبا الجسد في الحجم خالیا من االورام)و. البطن :

یتصــل العضــد بــالكتف مــن فــوق ، وبالســاعد مــن االســفل ، ویســتحب فیــه (اســتدارته العضــد :.٤

اهـــم وشـــدة عضـــالته وظهـــور عروقـــه وصـــالبة جلـــده وان یكـــون طـــویال وطـــول العضـــد مـــن 

.)٤٥(عالمات السرعة)

: یتصــل الــذراع مــن االعلــى بالســاعد ، ومــن االســفل بالرســغ (واحســنه مــا الوظیــف أو الــذراع .٥

.)٤٦(كان قصیرا مستقیما وكلما قصر الذراع زاد الجواد سرعة)

.)٤٧(یستحب ان یكون (عریضا طویال سمینا قویا)الفخذ :.٦
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الســاق أو الوطیــف ویتــألف مــن عظــام یطلــق علــى (المفصــل الــذي یصــل الفخــذ بالعرقــوب :.٧

المفصل واالوتـار الواصـلة بـین عضـالت الفخـذ والسـاق ویسـتحب ان یكـون رقیـق الجلـد شـفافا 

.)٤٨(بارزا غیر محدب)

یفضـل ان تكـون السـاق (متینـة قصـیرة مسـتقیمة غیـر منحرفـة مـع ضـخامتها وخلوهـا الساق :.٨

.)٤٩(من الدهن واالورام)

لــى الســیر ، والجــري والوقــوف ، فالحــافر (یحمــل الجســم وعلیــه یعــدو تســاعد الحصــان عالحــوافر :.٩

الجواد واذا تعرض الصابة وقف الجواد ولم یطق السیر ویستحب فیـه ان یكـون اسـود اللـون صـلبا 

.)٥٠(، مصقول الجدران ، شكله كفنجان القهوة العربیة معتدال صغیرا وال ضخما)

ب فیهمـــا (بعـــد الواحـــدة عـــن االخـــرى مـــع شـــدة یقعـــان بـــین الـــورك والكفـــل ، ویســـتحاإللیتـــان :.١٠

.)٥١(عضالتهما واستدارتهما استدارة جیدة)

یسمى االدیم ، ویثیر النظر عند لمعانـه ، وبریقـه یسـتحب فیـه ان یكـون (رقیقـا املـس الجلد :.١١

.)٥٢(مصقوال ناعم الشعر ، قصیره ، صافي اللون)

واالوتار والعضالت المختصة بها ، یسمى الذنب ، ویتكون من (الفقرات العصعصیة الذیل :.١٢

) تســتحب دقــة راس …ویســمى كــل ذلــك العســیب وهــو مغطــى بشــعر طویــل یســمى الســبیب (

.)٥٣(العسیب وقصره)

هي الشعر المرسل على جبهة الفرس تقع بین االذنین لكي (تقي عیني الفرس مـن الناصیة :.١٣

نـــة شـــدیدة الســـواد صـــافیة اشـــعة الشـــمس ، والغبـــار ، والـــذباب ، ویســـتحب ان تكـــون طویلـــة لی

.)٥٤(اللون)

شـــعر ینبـــت فـــوق العنـــق یستحســـن ان یكـــون (طـــویال مسترســـال اســـود حالكـــا كشـــعر العـــرف :.١٤

.)٥٥(النساء)

ـــه للعـــیش عـــن طریـــق  اتقـــن االســـكندري المتســـول وصـــف الحصـــان ؛ لبالغتـــه (ومـــا قبول

لعصـر التـي تقســو التسـول اال تمـرد وتعبیـر عـن نقمـة تغلـي بهــا صـدور اهـل االدب علـى مـوازین ا

علـى الفضــالء والعلمــاء واالدبـاء حتــى تهــوي بهــم إلـى منحــدر الحیــاة وتــدفع بهـم إلــى تلمــس الــرزق 

فهــو یطــأ الفصــاحة بنعلیــه .)٥٦(عــن طریــق الكدیــة ، وكــان العقــل والعلــم واالدب ال تجــدي نفعــا)

وتقف االبصار علیه لعلمه وأدبه ودرایته كما وصفه عیسى بن هشام .  

ب الحصان ، وجماله ، واتقنـوا محاسـنه فقـد بـین صعصـعة بـن صـوحان افضـل وصف العر 

) امـــا …الخیـــل بانـــه : (الطویـــل الـــثالث ، القصـــیر الـــثالث ، العـــریض الـــثالث ، الصـــافي الـــثالث (

الطویــل الــثالث فــاالذن والعنــق والحــزام ، وامــا القصــیر الــثالث فالصــلب والعســیب ، والقضــیب وامــا 

.)٥٧(والمنخر والورك واما الصافي الثالث فاالدیم والعین والحافر)العریض الثالث فالجبهة 
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ویتصـــف الحصـــان العربـــي بالســـرعة ، والـــذكاء ، فیختصـــر المســـافات الطویلـــة فـــي وقـــت 

قصــیر ، فیحقــق الراحــة ، والفائــدة لــذلك فــاق الحیوانــات كلهــا (فالجمــل ثقیــل الحركــة بطــيء الســیر 

كبیــر مــن الخیــل غــزو القبائــل التــي ال تمتلــك مثــل هــذا بالنســبة للفــرس وفــي امكــان مــن لدیــه عــدد 

العدد من الخیل حتى وان امتلكت عددا كبیرا من االبل والرجال وذلك لسرعة الخیـل ومرونتهـا فـي 

.)٥٨(الكر والفر ولصبرها وضبط اعصابها في القتال في حین یهیج الجمل بسرعة)

تســم بــالقوة ، والوفــاء ، والصــبر ، لقــد نــال الحصــان العربــي شــهرة فــي العــالم كلــه ؛ النــه ا

والـــذكاء ، والجمـــال (وازدادت معرفـــة االوربیـــین بالحصـــان العربـــي وتقـــدیرهم لمزایـــاه الفریـــدة بفعـــل 

.)٥٩() فتوالت فیه البعثات إلى البالد العربیة لجلب الفحول)…الحروب الصلیبیة (

تتصـــل بــــ(هواجسه لقـــد اتخـــذت الخیـــول رمـــوزًا ذات دالالت متعـــددة وظفهـــا االدیـــب النهـــا

وحاالتــه النفســیة وتوتراتــه الحــادة التــي یعــاني منهــا أمــام الحیــاة والمــوت والرحیــل واالســتقرار عبــر 

كیانـــات موضـــوعیة التقطهـــا مـــن واقعـــه إذ وجـــدها اكثـــر استشـــرافا واكثـــر اســـتیعابا لمعاناتـــه فاســـقط 

.)٦٠(اًء وأكثر جمالیة وفنًا)علیها ما في نفسه ومنحها بعدًا رمزیًا لتصبح أكثر تأثیرًا وأكثر ایح

الخاتمة
اســتطاع االســكندري بدقــة تعبیــره البالغــي المســجوع التعبیــر عــن مــواطن جمــال الحصــان 

أمـــام ســـیف الدولـــة الحمـــداني الـــذي منحـــه الفـــرس هدیـــة لعلمـــه وبالغتـــه ومقدرتـــه البیانیـــة تكریمـــًا 

لشخصیة فحدد مواطن الجمال في وتشجیعًا . لقد استند االسكندري في وصفه الى الذوق والرؤیة ا

الفرس معتمدًا في وصفه على الصور الحسیة بعد النظر الى الحصان ولمسه وركوبه واعتمـد فـي 

وصفه علـى نظریـة التناسـق والمتعـة والفائـدة . ان وصـف االسـكندري یفتقـر الـى العمـق والتفصـیل 

د وصــف االســكندري الصــفات وربمــا علــة ذلــك قیــود الســجع التــي ال تتــیح حریــة كافیــة للتعبیــر . لقــ

المحمودة في الفرس والباعثـة علـى المتعـة والراحـة والجمـال فالقصـر یسـتحب فـي الشـعر والعسـیب 

والعضدین والرسغین والظهر والوظیف . اما العرض فیستحب في الجبهة والورك والصهوة والكتب 

والرسغ والفخذین . أمـا والجنب والعصب والعنق ویفضل الغلظ في الذراع والمحزم والعكوة والشوى

الرقة فتفضل في الجفن والشالفة والجحفلة واألدیم وأعالي االذنین . اما اللطافة فتستحب في أعلى 

الصــدر وبــاطن الحــافر والجبهــة والركــوة والعجایــا ویفضــل الغمــوض فــي أعــالي الكتفــین والمــرفقین 

والحاجبین والشظى . وأما اللین فیستحب في العرف واللجام .  
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المصادر والمراجع :
القرآن الكریم . 

 االحساس بالجمال : جورج سانتیانا ، ترجمـة محمـد مصـطفى بـدوي ، مكتبـة االنجلـو مصـریة

، القاهرة ، د . ط . د . ت .

 ، االسـس الجمالیــة فــي النـــقد االدبــي : د . عـز الــدین اســماعیل ، دار الشــؤون الثقافیــة العامــة

  م .١٩٨٦،  ٣بغداد ، ط

الفروسیة عند العرب : واصف بطرس غالي ، ترجمة أنور لوقا ، دار المعارف، مصـر تقالید

م . ١٩٦٠، 

دار الكتـــــــــاب اللبنـــــــــاني ،  ٦الجدیـــــــــد فـــــــــي االدب العربـــــــــي القـــــــــدیم : حنـــــــــا الفـــــــــاخوري ، ج ،

  م .١٩٨٦،  ٥، طبیروت

م .١٩٨٩،  ١الحصان العربي االصیل : قبالن غلوب ، لبنان ، ط  

ــــة الفرســــان وشــــجاع ــــن هــــذیل ، دار المعــــارف ، بیــــروت ، حلی ــــد الــــرحمن ب ة الشــــجعان : عب

د . ط ، د . ت .

 الخیول العربیة : د. نبیه محمد عطا ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، د. ط

م .١٩٨٦، 

م١٩٩٠داد،، بغدراسات في الشعر العربي القدیم:بهجت عبد الغفور الحدیثي، بیت الحكمة .  

قامات : عبد الرحمن یاغي ، منشورات المكـتب التجاري للطباعـة والنشـر والتوزیـع رأي في الم

  م .١٩٣٠،  ١، بیروت ، ط

 هــــ)، ١٠٩٨رشـــحات المـــداد فـــي مـــا یتعلـــق بالصـــافنات الجیـــاد : محمـــد البخشـــي الحلبـــي (ت

  م .١٩٣٠،  ١المطبعة العلمیة ، حلب ، ط

قیــق احمــد امــین ، احمــد الــزین ، ابــراهیم العقــد الفریــد : ابــو عمــر بــن عبــد ربــه االندلســي ، تح

  م .١٩٦٥،  ١االبیاري ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ج

 ، علــــــم الجمــــــال : دنــــــیس موبشــــــمان ، ترجمــــــة امیــــــرة حلمــــــي مطــــــر ، سلســــــلة الــــــف كتــــــاب

القاهرة ، د . ط ، د . ت .

 م١٩٦١،  ١، طیدات، بیروتعلم الجمال: دني هویسمان، ترجمة ظافر الحسن، منشورات عو  .  

 ، م .١٩٦٨فلسفة الجمال : د. امیرة حلمي مطر ، المكتبة الثقافیة  

م .١٩٤٨،  ٢فن القصص : محمود تیمور ، مطبعة الهالل ، مصر ، ط  

العربــــــي : د. عبــــــد الملــــــك مرتــــــاض ، الــــــدار التونســــــیة للنشــــــر ،  بفــــــن المقامــــــات فــــــي االد

  م .١٩٨٨،  ٢جزائر ، طتونس ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، ال

 ، ــــــده ، دار المشــــــرق ــــــق محمــــــد عب مقامــــــات ابــــــي الفضــــــل بــــــدیع الزمــــــان الهمــــــذاني : تحقی

  م .١٩٧٣،  ٧بیروت ، ط

الكویــت ، ة الــدقس ، دار الكتــب الثقافیــة ،وصــف الخیــل فــي الشــعر الجــاهلي : كامــل ســالم

م .١٩٧٥د.ط ، 
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الھوامش :
) االحساس بالجمال : جورج سانتیانا ، ترجمة محمد مـصطفى بدوي ، مكتبة االنـجلو مصـریة القـاهرة ، د . ط ١(

  . ٤٧/ ، د . ت 

  . ٥١/  ١٩٦٢دار القلم ، القاهرة ، ) فلسفة الجمال : د. امیرة حلمي مطر ، ٢(

  . ١٧) المصدر نفسه / ٣(

  . ١٩) المصدر نفسه / ٤(

  . ٢٤) علم الجمال : دنیس موبسمان ، ترجمة امیرة حلمي مطر ، سلسلة الف كتاب ، القاهرة ، د . ط ، د. ت/٥(

،  ٣دبــي : د. عــز الــدین اســماعیل ، دار الشــؤون الثقافیــة العامــة ، بغــداد ، ط) االســس الجمالیــة فــي النقــد اال٦(

  . ١٣٩-١٣٨م / ١٩٨٦

  . ١٧٧) حلیة الفرسان وشجاعة الشجعان : عبد الرحمن بن هذیل ، دار المعارف ، بیروت ، د . ط ، د . ت / ٧(

  . ١٢م / ١٩٨٩،  ١) الحصان العربي االصیل : قبالن غلوب ، لبنان ، ط٨(

  . ٦٤م / ١٩٧٥) وصف الخیل في الشعر الجاهلي : كامل سالمة الدقس ، دار الكتب الثقافیة ، الكویت ، ٩(

  ) .٤-١) القرآن الكریم ، سورة العادیات / اآلیة (١٠(

  ) .١٤) القرآن الكریم ، سورة ال عمران / اآلیة (١١(

م/ ١٩٨٦، جامعـة الموصـل ، د . ط ، ) الخیول العربیة : د. نبیه محمد عطا ، دار الكتب للطباعة والنشر١٢(

٥ .  

  . ٢٦م / ١٩٤٨،  ٢) فن القصص : محمد تیمور ، مطبعة الهالل ، مصر ، ط١٣(

م/ ١٩٧٣،  ٧) مقامات ابي االفضل بدیع الزمان الهمذاني : تحقیق محمد عبده ، دار المشرق ، بیروت ، ط١٤(

١٥٦-١٥١ .  

ي الحسـن مـع ادنـاه فـال ترتقـي العـین فیـه لنظـر اعلیـه متى ما تـرق فیـه العـین تسـهل : أي ان اعـاله سـواء فـ

حتى تنحط إلى اسافله اعجابا بما فیها من المحاسن . یطا الفصاحة بنعلیه : ذللت له الفصـاحة حتـى كانـه 

افترشـــها . یســـأل النـــاس ویســـقي النـــاس : یغـــریهم باعطائـــه لفصـــاحته ویعیـــب مـــا وصـــل الیـــه مـــن الیـــأس . 

ى هــؤالء بســرعة جوابــه الحاضــر . جــاءوا للوقــت بــه : اوصــلوه إلــى ســیف لفضــلهم بحضــاره : أي لفــاق علــ

الدولة في ذلك الوقت عینه . الطمـران : ثوبـان بالیـان واكـل الـدهر علیهمـا وشـرب أي لطـول الزمـان علیهمـا 

فــي االبتـــذال . الســـماط : صـــف الحـــاضرین مـــع ســـیف الدولـــة وبـــین یدیــه . لـــثم البســـاط : تعظیمـــا للملـــك . 

اللسن والبیان . المراث : خوران الفـرس . والخـوران : المبعـر یجتمـع علیـه حتـار الصـلب أو هـو العارضة : 

رأس المبعرة أو الذي فیه الدبر . والحتار لكل شيء . االكرع : جمع كراع وهـو مـن الـدواب مـا دون الكعـب 

رس . القلـت : النقـرة ومن االنسان ما دون الركبة . النفس : اذا تـنفس كـان نفسـه شـدیدا وهـو مـن محامـد الفـ

في راس الورك . حدید السمع : أي حدید االذن فعبر عن االذن بالسمع النها الته . ومن ممـادح الخیـل ان 

. الشـجر : شـق الشـدقین . سـبح یـد الضـلع : سـابغ الضـلوع مسـتكملهاتكون اذناها مـحددتین منتصـبتین . مد

لفــرس یــداه ، ورجــاله تركضــان االرض العتمــاده الفــرس : عــدا عــدوا ســریعا . واول مــا ینطلــق للجــري مــن ا

علیهما عند نقل الیدین . وسمى الیدین سابحا الن بهما اول الجري . وسمى الرجلین رامحا من رمح بمعنـى 

ركــض . أي یــدفع برجلــه فــي االرض . یطلــع بالئــح : الالئــح فــي الفجــر فــي جبهتــه أي یصــف غرتــه انهــا 

حك : ما یلزمه من بدو االسنان ، وقارح الفرس سنه التي یصیر بهـا المعة كما یلوح الصبح . اراد من الض
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: جمـــع مـــدق وهـــو الـــة یـــدق بهـــا واضـــافتها إلـــى االرض . ویحـــزه : یقطعـــه . المـــداققارحــا . الجدیـــد : وجـــه

: حـوافره فكانهـا لصـالبتها جبلـت مـن حدیـد . حدیـدالحدید النها منه كما تقول خاتم فضة . واراد من مداق ال

رس : ارتفـع فـي عـدوه اذا عـدا هـذا الفـرس تالحـق كفلـه بصـهوته ، وصـهوته بهادیـه كمـا تتالحــق احصـر الفـ

امواج البحر المائج . االنفاس : جمع نفس وهو الهواء المندفع من رئة الحیوان واالنسـان . الخلعـة : سـرجه 

اللحیــان : تثنیــة ولجامــه واالتهمــا . بعیــد النظــر : یــرى الشــيء علــى بعــد وهــو مــن محامــد اوصــاف الخیــل . 

لحـــي وهـــو عظـــم الحنـــك الـــذي علیـــه االســـنان . الوقبـــان مـــن الفـــرس : هزمتـــان فـــوق عینیـــه . الجاعرتـــان : 

مضــرب الفــرس بذنبــه علــى فخذیــه . الغرابــان : طرفــا الــوركین االســفالن یلیــان اعــالي الفخــذین . المنقــب : 

ابیطــار لیخــرج مــن الســرة مــاء اصــفر . الموضـع الــذي ینقبــه البیطــار مــن بطــن الدابــة وهــو علـى الســرة ینقبــه

الصفاق : الجلد االسفل تحت الذي علیه الشعر أو ما بین الجلد والمصران اراد بذلك ان یكون متین الجلـدة 

واسعها . قصیر الشعرة : أي اجرد من الخیل . االطـرة : مـا احـاط بـالظفر مـن اللحـم اراد منهـا هـذا االطـار 

وهو دائره االعلى . اراد من قصره ان ال یكون بین الحافر والشـعر فاصـل وهو ما احاط بالشعر من الحافر 

عریض . العسیب : عظم الذنب . العضد : هو ما بین الركبة والكتف . الرسغ : موصل الوظیـف مـن الیـد 

راد مــن والرجــل . النســا : عــرق یخــرج مــن الــورك فیســتبطن الفخــذین ثــم یمــر بــالعرقوب حتــى یبلــغ الحــافر . ا

. اراد مـــن الظهـــر : مركـــب الفـــارس . الوظیـــف : مســـتدق الـــذراع والســـاق . ســـا : شـــدته وصـــالبتهقصـــر الن

الصهوة : مقعد الفارس من الفرس . العصب : اطناب المفاصل وعریضها اوثقعا واقواهـا . البلـدة : الصـدر 

لــراس . . المحــزم : موضــع الحــزام . العكــوة : اصــل ذنــب الدابــة حیــث عــري مــن الشــعر . الشــوى : جلــدة ا

الحاذ الظهر : موضع اللبد منه . شالفة الفرس : هادیه : وهو ما تقدم من عنقـه . الجحفلـة : بمنزلـة الشـفة 

لالنسان . االدیم : الجلد . العرضان : جانب العنق . النسر : لحمة في باطن الحافر كأنهـا نـواة أو حصـاة 

ین الحـاجبین . العجایـة : عصـب مركـب فیـه . البشرة : ما ظهـر مـن جلـد االنسـان . الجبهـة : مسـتوى مـا بـ

فصوص من عظام عند رسغ الدابة . غامض اعالي الكتفین : لیس بناشزها فهو مكتنز اللحـم . المرفقـان : 

مــؤخر العضــلین اللــذین یتصــل علیهمــا العضــدان . الحجابــان : منبــت الحواجــب . الشــظى : عظــیم مســتدق 

هــذه االشــیاء ان ال تكــون بــارزة ناشــزة . المردغــة : مــا بــین الزق بالركبــة أو الــذراع أو بــالوظیف وغمــوض 

العنق والترقوة . العـرف : الشـعر النابـت علـى محـدب عنـق الفـرس . العنـان : سـیر اللجـام . واراد بلـین هـذه 

یمـین وشـمال مـن عصـب . االمویـة : نسـبة ن االشیاء سهولة انعطافها . متنا الظهـر مـا یكتنفـان الصـلب عـ

اسكندریة : التي ینتسب الیها من ثغـور االنـدلس . بـذل الوجـه : هوانـه واحتقـاره . المسـاخفة إلى بني امیة . 

: المحامقة . وحیث ان الزمان سخیف احمق لهذا تراه ال یواتي اال الحمقى . فان لـم تكـن سـخیفا فسـاخفه . 

الحمیة : هي االنفة . الوریف : ذو السعة في الماكل والمشرب .

م / ١٩٦١،  ١دنـــي هویســـمان ، ترجمـــة ظـــافر الحســـن ، منشـــورات عویـــدات ، بیـــروت ، طعلـــم الجمـــال : ) ١٥(

١٢-١١  .  

) راي في المقامات : د. عبد الرحمن یاغي ، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، ١٦(

  . ٥٣م / ١٩٦٩،  ١ط

ـــك مرتـــاض ، الـــد١٧( ـــي : د. عبـــد المل ـــونس ، المؤسســـة ) فـــن المقامـــات فـــي االدب العرب ار التونســـیة للنشـــر ، ت

  . ٣٢٦م / ١٩٨٨،  ٢الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، ط

  . ١٤٢م/١٩٨٦، ٥، دار الكتب اللبناني ، بیروت ، ط ٦) الجدید في االدب العربي القدیم : حنا الفاخوري ، ج١٨(



لبدیع الزمان الهمذانيدانیةجمال الحصان في المقامة الحم

١٢٤

هــ) ، المطبعـة العلمیـة ١٠٩٨) رشحات المدار فیما یتعلق بالصافنات الجیاد : محمــد البخشـي الحلبـي ، (ت ١٩(

  . ١٢م / ١٩٣٠،  ١، حلب ، ط

  . ١٧) المصدر نفسه / ٢٠(

  . ١٨) المصدر نفسه / ٢١(

  . ١٨) المصدر نفسه / ٢٢(

  . ٤٤) الحصان العربي االصیل : قبالن غلوب / ٢٣(

  . ٢٦/ المصدر نفسه  )٢٤(

ـــا ، )٢٥( ـــور لوق ـــد العـــرب : واصـــف بطـــرس غـــالي ، ترجمـــة د. أن دار المعـــارف ، مصـــر ، تقالیـــد الفروســـیة عن

  . ٣٧م /١٩٦٠

  . ٣٠الحصان العربي االصیل /  )٢٦(

  . ٣١) المصدر نفسه / ٢٧(

  . ٣٢) المصدر نفسه / ٢٨(

  . ٣٣) المصدر نفسه / ٢٩(

  . ٣٤) المصدر نفسه / ٣٠(

  . ٢٩) المصدر نفسه / ٣١(

  . ٢٨) المصدر نفسه / ٣٢(

  . ٢٧) المصدر نفسه / ٣٣(

  . ١٢لصافنات الجیاد : محمد البخشي الحلبي / ) رشحات المداد فیما یتعلق با٣٤(

  . ١٤٧) االحساس بالجمال : جورج سانتیانا ، ترجمة محمد مصطفى بدوي / ٣٥(

  . ٣٧) الحصان العربي االصیل : قبالن غلوب / ٣٦(

  . ٣٨) المصدر نفسه / ٣٧(

  . ٣٩) المصدر نفسه / ٣٨(

  . ٤٠) المصدر نفسه / ٣٩(

  . ٤٢) المصدر نفسه / ٤٠(

  . ٤٣در نفسه / ) المص٤١(

  . ٥٧) الخیول العربیة : د. نبیه محمد عطا / ٤٢(

  . ٤٤) الحصان العربي االصیل : قبالن غلوب / ٤٣(

  . ٤٩) المصدر نفسه / ٤٤(

  . ٥٣) المصدر نفسه / ٤٥(

  . ٦٣) المصدر نفسه / ٤٦(

  . ٦٤) المصدر نفسه / ٤٧(

  . ٦٥) المصدر نفسه / ٤٨(

  . ٥٨) المصدر نفسه / ٤٩(

  . ٦٠سه / ) المصدر نف٥٠(



باسم ناظم سلیمان

١٢٥

  . ٦٦) المصدر نفسه / ٥١(

  . ٦٧) المصدر نفسه / ٥٢(

  . ٢٨) المصدر نفسه / ٥٣(

  . ٣٦) المصدر نفسه / ٥٤(

  .   ٣٦) المصدر نفسه / ٥٥(

  . ٦٦) راي في المقامات : د. عبد الرحمن یاغي / ٥٦(

لـــزین ، ابـــراهیم ) العقـــد الفریـــد : ابـــو عمـــر بـــن محمـــد بـــن عبـــد ربـــه االندلســـي ، تحقیـــق احمـــد امـــین ، احمـــد ا٥٧(

  . ١٥٤/  ١االبیاري / ج

  . ١٨) الحصان العربي االصیل : قبالن غلوب / ٥٨(

  . ١١٤) المصدر نفسه / ٥٩(

  . ٤٨م /١٩٩٠دراسات في الشعر العربي القدیم : بهجت عبد الغفور الحدیثي ، بیت الحكمة ، بغداد ، ) ٦٠(


